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دوستان عزیز هزینه ی دانلود این رمان 

 برای شما فقط چهارده صلوات به نیابت از

تمام رفتگان خودتان به چهارده معصوم 

 )علیهم السالم( است.

 با تشکر
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 فصل اول

8و و پری منطقه زمانی اول: جنگ دی  

32منطقه زمانی دوم: عمر باقیمانده   

 فصل دوم

04منطقه زمانی سوم: ملکه پریان   

204سه دستبند عقیق : منطقه زمانی چهارم  

 فصل سوم

702 اتاق بازجوییمنطقه زمانی پنجم:   

060برادر دیگر منطقه زمانی ششم:   

 فصل چهارم

924دفتر زرد رنگ خاطرات منطقه زمانی هفتم:   

928 پلس وارجمنطقه زمانی هشتم:   
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 فصل پنجم

030مرگ سایه های منطقه زمانی نهم:   

793ماموارن پدربزرگ منطقه زمانی دهم:   

 فصل ششم

300 بردهمنطقه زمانی یازدهم:   

790 باهم منطقه زمانی دوازدهم:  
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 :گفتار پیش

 هد   کد   اصدیی  شخصدّت   دو بدا  یداسدنان  مجموعد   نوشدن   ایدد   شاید

 بدد  زمددانی دارد، مشددن   نقددا ی بددا امتددا منفدداو  یداسددنان شخصددّت 

 نگدا   تیوی یدونی  هدا   سد یا   بد   آمّد   حسد    کد   کد د  خطور ذهنم

 یدا  سد یا   ید   چد ا  آمدد  مدی  پدّ   ب ایم سؤا  ای  همّش  ک دم می

 قه مدا   اَبد   بدا  رمدا   ید   از تد   جداا   تواندد  مدی  سّنمایی فّیم ی 

 وقندی  و دادم پاسد   سداد   سدؤا   اید   بد   فکد   کمی با باشد؟  داسنان

 قدا   در را تیوی یدونی  هدا   سد یا   شدیّ   اصدیی  تدوانم  می یافنم ایما 

 کاغدا  سدفّد  صدفاا   و ب داشدنم  را قیدم  بکشدم،  تصدوی   بد   رمدا   ی 

 ید   بدا  رمدا   ید   خواندد  خواهّدد  آنچد  . ک دم سّا  رنگ ب  آغشن  را

 قالدد  در خوانّددد مددی رمددا  دو شددما حقّقدد  در. نّسدد  قه مددا  ابدد 

 !مشن   امتا منفاو  داسنا  دو با. رما  ی 
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 «خبش آبتین»

 منطقه زمانی اّول: جنگ دیو و پری

 دوشنبه ؛ایران ـ هتران ـ ساعت به وقت حمّلی هفت و چهل و پنج دقیقه صبح

 

چندد لاهد    . بدود  کد د   پد   را اتدا   زنگددار  ساع  خ اش گوش صدا 

 بّد و   ق مد   بد ر   هدا   گد   بدا  پندویی  زید   از آلود خوا  دسنیبعد 

 لاهدد  چنددد. کدد د خدداموش را سدداع  صدددا  تدد ش دوبددار بددا و آمددد

. بّایددد بّدد و  پنددو زیدد  از دسدد  صدداح  تددا نکشددّد  ددو  بّشددن 

 موهدا   بد   دسدنی . نشسد   تخد     لید   بد   و کشدّد  بیند ا  خمّاز 

 اش چهدد  . بودنددد شددد  نددّم دو بدد  وسدد  از کدد  انددداخ  پ یشددان 

 هفند   سد   همدّ   حقّقد   در. بدود  هدم   دور  همدّ  . آمدد  می نوجوا 

 قهددو  چشددمان . بددود شددد  اش زندددگی سددا  شددان دهمّ  وارد پددّ 

 نمددی تجدداوز مندد  سدداننی شصدد  و مندد  یدد  از قدددش و بددود سددّ  ا 

 .بود آرما  آبنّ  پس  ای  کام  نام. ک د

. شدد  رواند   در سدو   بد   بعدد  و کشدّد  ا  خمّداز   دوتم بدار  ب ا  آبنّ 

 آشدز خان   در کد   بدود  مدادرش  دیدد  کد   چّد    اوتلدّ   و ک د باز را آ 

 عدار   کد د  مدی  سدعی  کد   صددا   بدا . بدود  صیاان  مّ  چّد  مشغو 

 «.ماما  س م»:گف  باشد آلودگی خوا  از
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 تددو صددور  تددا. ع یدد م سدد م»: داد جددوا  لیخنددد بددا آناهّنددا مددادرش

 «.اس  آماد  صیاون  بشور 

 خاندد  آشددز  وارد آبنددّ  ا اعدد  کدد د و کمددی بعددد از شسددن  صددور  

 پدد  مشددغو  او مددادر. نشسدد  صددندلی اوتلددّ  پشدد  درنددگ بددی و شددد

 پسدد ش ندددهمان هددم او. بددود شددد  گدد م تدداز  شددّ  از لّددوا  دو کدد د 

 رندگ  بد   آبندّ   ندد همان هدم  چشدمان  . بدود  کشدّد   و بیندد  قد الغ ،

 هدا   گد   بدا  رندگ  سدفّد  پّد اه   خدانم  آناهّندا . زد می سّ  ا  قهو 

 لیدا   اید   اینکد   بدا . داشد   تد   بد   بیندد   مشدکی  دامد   و رید   آبی

 .بود ک د  زییا را او واقعاً امتا بود خان  مخصوص

 آبندّ   جیدو   را شدّ   هدا   لّدوا   از یکدی  و نشسد   مّد   پش  هم او

 .گااش 

 بد   کنجدددار  سدنگ   تداز   ندا  . افنداد  صدیاان   بد   س س   آبنّ  نگا 

 امتدا . بدود  خدوبی  نسدیناً  صدیاان  . شدّ   لّدوا   ید   و مایّدی  پنّ  هم ا 

. داشدد  قدد ار هددم »آینددد  جددوا » روزنامدد  مّدد  رو  بدد  آنهددا کنددار در

 صددیاان  وقنددی داشدد  دوسدد . بددود او مددادر هددا  ع قدد  از یکددی ایدد 

 کد   اید   از قید  . بدهدد  گدوش  اخیدار  بد   و بخواندد  روزنامد   خدورد  می

 بدد  نگدداهی خددانم آناهّنددا بگدداارد، دهددان  درو  را لقمدد  اوتلددّ  آبنددّ 

 .ک د روش  را تیوی یو  و انداخ  آشز خان  ساع 

 :شد بیند تیوی یو  صدا 
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 شددیک  خید    مجدد   کدور    لدّ   مدد  و اسد   تهدد ا  اینجدا . سد م »

 مشدد و  تددا هسددنم آمدداد  شددیک  ایدد  شدد  شددمار  اسددنودیو در خیدد 

 «.ب سانم شما ا  ع ب  را خی ها

 :داد ادام  ح ار  با سزس ک د کوتاهی مکث مج  

 کدد  اسدد  ا  جمیدد  ایدد ... پددار  تهدد ا  در بددار ایدد  کشددن  پددن »

 بعدددازره  دیدد وز اتفاقددا  پایددا  در پیددّس سددخنگو  احمددد  شدده وز

 عیّدد  بّددا  از احمددد  سدد هنگ. آورد زبددا  بدد  خی نگددارا  مّددا  در

 بسدند   جدوا   اید   بد   فقد   و رفد    فد    نفد   پدن   اید   شد  کشن 

 بد   بد ا  !... گیولد   ند   دارد قد ار  مدّ   شددگا   کشدن   بدد   در ک  ک د

 بدا  ایدم  کد د   ب قد ار  مسدنقّمی  ارتیدا   بّشدن   ا  عداتی  آورد  دس 

 یعندی  حادرد   وقدوع  ماد ّ  در کد   خید   شدیک   خی نگار ع ی   حشم 

 شداهدا  . سدؤا   اوتلدّ   عندوا   بد   ع ید    آقدا  . دارد ق ار پار  ته ا 

 تد   واضد   بدیدد  اجداز   کنندد؟  مدی  تکد ار  را پیدّس    گفند   ما ؛ در

 کشددن  مددّ  بددا شدددگا  کشددن  کنددّم بدداور بایددد مددا. بز سددم را سددؤالم

 !«گیول ؟ با تا اند شد 

 در کد   خی نگدارانی  دیگد   بد ا   هدم  و مدا  بد ا   هدم  ای  ع ی  همکار د

 بایدد  ناباوراند   ولدی  اسد   بداور  قابد   غّد   تق ییداً  دارند حضور ما  ای 

 دهندد  مدی  قد ار  تأیّدد  مدورد  را پیدّس  گفند   هدم  ماج ا شاهد س  بگم

 در اغیدد  انددد کدد د  پّدددا را اجسدداد هنگامّکدد  کننددد مددی اذعددا  و

 منأسدفان  . رسداند   قند   بد   را آنهدا  گیولد   ید   همچو  مّ  آنها سّن 
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  ید   ولدی  کد د   مند   را شداهد  سد   اید   بدا  مصداحی   گوند   ه  پیّس

 د   ددو  بدد  هددایی مددّ  اجسدداد ا دد ا  در ایددم شددنّد  مددا کدد  آنچدد 

 . داشن  وجود من  ساننی

 یددا قاتدد  یعنددی»:پ سددّد و پ یددد خی نگددار حدد   وسدد  بدد  مجدد  

 اسد   اید   منهدورم ! اندد؟  کشدن   چکد   و مدّ   بدا  را مقنولّ  قاتیّ ،

 زد  چکد   بدا  بعدد  مقندو     سدّن   رو گااشدن   مدّ   ید   نفد   ید   ک 

 !«روش؟

 و آبنددّ  بدد عکس درسدد . خندیدنددد خی نگددار هددم و مجدد   هددم

 .بودند شد  خّ   تیوی یو  کوچ  صفا  ب  حّت   با ک  مادرش

 درسدد  هددم مددا»:داد جددوا  و کدد د ماددو را لیخندددش سدد ی  خی نگددار

 سداع   ندّم  همدّ   ولدی  کد دیم  فکد   موضدوع  همدّ   ب  اوت  شما مث 

 مّدا   در کدارش  ماد   بد   ورود هنگدام  در پیدّس  سدخنگو   کد   پّ 

 بدی  کد   ئدی  شدی    وسدّی   بد   هدا  مدّ   گفد   گ فد   ق ار خی نگارا 

 در احمددد  سدد هنگ. انددد شددد  پ تددا  نّسدد  ذوبددّ  بدد  شددیاه 

 بد ا   هدم  مددرکی  آیدا  پ سدّد  کد   خی نگدارا   از یکدی  سدؤا   ب  پاس 

 وقددوع مادد  ا دد ا  در کدد  داد جددوا  ندد  یددا دارد وجددود گفندد  ایدد 

 بددی شددی  ایدد . انددد کدد د  پّدددا را ا  نصددف  ولددی چددوبی شددی جدد م،

 پ تدا   مدّ   احنمداال  کد   تفداو   اید   بدا  ولدی  نّس  ذوبّ  ب  شیاه 

 !«کند می

 .نگ یسنند می هم ب  باز دهانی باآبنّ  و مادرش 
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 مددی دسددنگاهی یدد  نفدد  یدد  بکدد  را فکدد ش»:گفدد  تعجدد  بددا آبنددّ 

 مدی  مند    سداننی  د  مدّ   ید   تّد   جدا   بد   بعدد  ذوبدّ   شیّ  ساز 

. کشدد  مددی را بکشدد  خددواد مددی کدد  کسددانی و ر  مددی بعددد تددوش ذار 

 !«حج  ؟ عص  مگ ! دسنگا  ای  با هم او 

 تدو  یعندی »:داد ادامد   خندد   همدا   بدا  کد د  خندیدد   بد   ش وع ناگها 

 !«ش ؟ نمی پّدا تفنگ ی  شه  ای 

 «.بگم چی. والّا دونم نمی»:وگف  افناد خند  ب  هم مادرش

 را آ  و ب داشدد  را تیوی یددو  کنندد   مددّی  بدد خ   خددانم آناهّنددا

 !«بهن   باش  خاموش ام وز تیوی یو  ای »:اف ود و ک د خاموش

. کد د  اعد م  را اید   سد ش  داد  تکدا   بدا  و بدود  موافد   او با هم آبنّ 

 و ب داشد   دیگد   ا  لقمد   بدود،  شدنّد   کد   خید    اید   بد   توجد   بی

 . گااش  دها  در

 و اندداخ   بداال  تعجد   نشدان   بد   را هدای   شدان   ابنددا  هم خانم آناهّنا

 روزنامد   »آیندد   جدوا  » روزنامد  . رفد   مّد   رو  روزنامد   س اغ ب  بعد

 آمدد  نمدی  خوشد   روزنامد   اید   از آبندّ   اینکد   بدا . بود او ع ق  مورد

 یدد  اسدد  بهندد  روزنامدد  ایدد  جددا  بدد  گفدد  مددی مددادرش بدد  مُدددام و

 بخدد د ایدد ا  حنددی یددا همشدده   یددا جددم جددام مثدد  پ تّندد ا  روزنامدد 

 مددورد   روزنامدد  ایدد »بددود داد  جددوا  او بدد  مددادرش بددار هدد  ولددی

 و تد   صداّ   هدا  روزنامد   دیگد   از خی هداش  چدو   اسد   م    ع ق 
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 پدد  ولددی»گفدد  مددی او جددوا  در هددم آبنددّ  امتددا «.اسدد  تدد  درسدد 

 .ک د می تک ار را قییی جوا  هما  مادرش باز ولی »نّس  تّن ا 

 آ  از قیدد  امتددا کدد د دراز شددّ  لّددوا  سددو  بدد  را دسددن  آبنددّ 

 «...خدایا وا »:گف  زد  هّجا  ا  چه   با مادرش

 . شد خّ   آبنّ  چشمها  در و

 !«؟ ماما  شد  چی»:پ سّد نگ ا  آبنّ 

 هدم  روزنامد   تدو »:گفد   و کد د  روزنامد   بد   ا  اشدار   چشدم  با مادرش

 «.نوشن  ها قن  همّ  ب  راج 

 جیددو  را روزنامدد  آناهّناخددانم بگویددد، چّدد   آبنددّ  اینکدد  از قیدد  و

 :ک د خواند  ب  ش وع بیند صدا  با و گ ف  صورت 

 «گیول  جا  ب  مّ »

 در هدا  مددت   تدا  شداید  کد   داد رُخ تهد ا   در هدایی  قند   عصد   دی وز»

 بهد ام،  خدود  شداید . بگّد د  قد ار  دنّدا  هدا   خی گد ار   تمدام  فص  س 

 نفد    پدن   جسدد  کد   سدال   هفدد   حددوداً  نوجدوا   س  حمّد و سعّد

 کدد د  پّدددا زبالدد  آور  جمدد  مخصددوص هددا  سددط  پشدد  کدد  را

 ایدد    سددّن  در مددّ  گیولدد  جددا  بدد  ک دنددد نمددی بدداور هددم بودنددد

 ایدد  بدداور چنددد هدد ! باشددند گ فندد  جددا  نشددا  و نددام بددی ق بانّددا 

 اسد   دهندد   تکدا   کمدی  دد  مدا  مثد   درسد   د آنها ب ا  کمی موضوع

 اوتلدّ   اید   دریدافنّم  »آیندد   جدوا  »خی نگدار  تاقّد   و تد ش  با ولی

 ه چنددد. دهددد مددی رخ تهدد ا  در هددایی قندد  چنددّ  کدد  نّسدد  بددار 
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 را قداتیّ   یدا  قاتد   و دهدد  جیدو   عداد   را چّد   همد   دارد سعی پیّس

 بدا  کد   کندد  مع فدی  هدالّوود   ت سدنا   هدا   فدّیم  دیواند   مش  ی 

 سدعی  آشدنا  چنددا   ند   شدّو   اید   بدا  و هدا  قند   چندّ   ب  زد  دس 

 نشدا   مدا  تاقّقدا   امتدا  دارندد  پاینخد   مد دم  بدّ   در تد    ایجاد در

 و پنجدا   سدا   آبدا   مدا   اوت  روز در پدّ   سدا   سدی  دقّقداً  دهدد  می

. رسددّدند قند   بدد  تهد ا   حومدد  در روش همدّ   بدد  نفد   شدد  هفد ؛ 

 راهزّمدایی  و تهداه ا   در مد دم  کد   کشدور  اوضداع  دلّد   بد   موق  آ 

 کشددور وضدّع   و ک دنددد مدی  شد ک   شددا  ر یدم  عیّدد  مّیّدونی  هدا  

 و تهدداه ا  سددای  در هددا قندد  ایدد  داشدد ؛ العدداد  فددو  حالدد 

 هد   بد   امتدا  شدد  انگاشدن   نادیدد   شدا   ر یدم  ب  نسی  م دمی اعن اضا 

 دقّقدداً هفد   و پنجددا  سدا   بد   م بددو  پیدّس  بایگددانی اسدناد  در حدا  

 سداع   ید   دقّقداً  ا  عدا   اید  .اندد  رسدّد   رید   بد   قند   ش  ای 

 دد  اننهدامی  نّد و   سداب   افسد ا   از یکدی  توسد   هدا  قن  وقوع از پس

 تماسددی در ددد نشددود فدداش نددام  تددا داشدد  شدددید  خواسدد  در کدد 

 .رسّد ما دس  ب  آیند  جوا  روزنام  ب  تیفنی

 چّد    بدار   اید   در آیدا »پ سدّد  تهد ا   پیدّس  سخنگو  از ما خی نگار

 سد هنگ  ولدی ! دهدد؟  مدی  قد ار  تأیّدد  مدورد  را خید   اصد   یدا  داند می

 جددوا   ددوالنی نسددیناً مکددث از پددس و زد  بهدد  حددالنی بددا احمددد 

 مدی  انجدام  داریدم  را ت شدما   تمدام  پیدّس    جامعد   یعنی... م »:داد

. ب سدانّم  اعمالشدا   سد ا   بد   و کندّم  پّددا  را قداتیّ   یا قات  تا دهّم
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 هددّ  تددونم نمددی ن سددد پایددا  بدد  اوتلّدد  تاقّقددا  کدد  زمددانی تددا امتددا

 «.کنم تأیّد یا رد را خی  

 نکننددد نمددایی بدد ر  را هددا قندد  ایدد  خواسدد  خی نگددارا  از سددزس او

 عامد   و بسدن   را پ وندد   زودتد   ه چد   تدا  کنندد  کمد   پیدّس  ب  بیک 

 تامد   کمدی  بدا  امتدا . بگاارندد  قدانو   دسد   در را جنایدا   ای  عامیّ  یا

 تددوا  مددی اننهددامی نّدد و  جددوا  سدد هنگ هددا  صددای  مددورد در

 مدی  نگدا   هدا  قند   بد   ناباوراند   و گدّ   کمدی  همد   مث  هم او دریاف 

 .اس  دشوار کمی مسئی  ای  هضم هم او خود ب ا  گویا. کند

 بد   ب گد دیم  کمدی  باشدد  بهند   هدا  قند   اید   بهند   در  ب ا  شاید امتا

 چّد    چد  . هفد   و پنجدا   سدا   آبدا   اوت  بد   درس . پّ  سا  سی

! اسد   هفد   و هشدناد  سدا   آبدا   اوت  شد   بدا  شد   ای  شیاه  باعث

 جد    کدس  هدّ   دیگد   کد   قددیمی  ا  افسدان   جد   ! چّ  هّ  واق  در

 سد ّ  هدم  شدما  اگد   شداید . نّسد   خدا  ش  در شده   اید   ها  قدیمی

 دیددو و پ یددا  جنددگ   قصتدد  کامدد  و درسدد  باشددّد داشددن  بدداالیی

 !سّ تا  دیو و پ یا  جنگ   قصت  بی . آورید یاد ب  را سّ تا 

 مدا   کد   شدیی  در درسد   یکیدار  سدا   سدی  ه  قدیمی ا  افسان   ی 

 هدم  بدا  و مّجآیندد  بّد و   خدود  زنددگی  ماد   از اس  کام  آسما  در

 شد   امتدا  ب سدد  نهد   بد   دار خندد   شداید . کنندد  مدی  جندگ  بد   ش وع

 دیشد   مثد   درسد   بدود،  کامد   مدا   نّد   هفد   و پنجا  سا  آبا  اوت 
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 نّد   مدا   هفد   و هشدناد  سدا   آبدا   اوت  شد   در سدا   سدی  از بعد ک 

 .بود کام 

 ف ضدّ   اید   بدا  مقندولّ   اسد   اید   سدؤا  . آیدد  می پّ  سؤالی اینجا

 از ایدی  هالد   در سدؤا   اید   جدوا  ! دیدو؟  یدا  باشدند  پد    یدا  باید پس

 بدد ا  کدد  شدداهدانی هددم و اجسدداد هددم پیددّس چددو . دارد قدد ار ابهددام

 همدد  چشددم از دور و مخفددی بودنددد، کدد د  پّدددا را اجسدداد بددار اوتلددّ 

 از بدّ   را افسدان   اید   پیدّس  ب انگّد   شد   رفندار  همّ  و داشن  نگ 

 . اس  ک د  تقوی  پّ 

 مددا بددا کدد  پیددّس بازنشسددن  افسدد  کدد  بدانّددد باشددد جالدد  شدداید امتددا

 ب رسدی  بد   پدّ   سدا   سدی  کد   اسد   کسدی  هما  بود، گ فن  تما 

 بد   بودندد،  رسدّد   قند   بد   شدا   سدّن   در مّخدی  بدا  کد   نف   ش 

 او از کدد  مددا سددؤا  ب ابدد  در او. بددود شددد  اننخددا  گ وهددی همدد ا 

 آدمدی  شدیّ   آیدا  و بدود  شدکیی  چد   مقندولّ     قّافد  » بودیم پ سّد 

 قابد   آنهدا    قّافد  »:کد د  بسدند   جمید   چندد  ب  «؟ن  یا بودند زادگا 

 هددا صددور   ولددی بددود انسددا  شددیّ  هایشددا  اندددام. نیددود تشددخّ 

 شدا   بدد   زخمهدا   ماد ّ  از رندگ  سدی   مدای  ا   و بدود  سوخن  شا 

 !«!مّک د ت اوش بّ و  ب 

 !«دیوها؟ و ها پ  »: گف  و بس  را روزنام  ت   با خانم آناهّنا

 از مددادرش کدد  را آنچدد  او. بددود زد  حّتدد   مددادرش مثدد  هددم آبنددّ 

 ولددی بددود داد  گددوش دقّدد  بددا را بددود خوانددد  روزنامدد  سددط ها  رو 
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 کدد  مدد »:گفدد . بددود دشددوار کمددی بدد ای  موضددوع ایدد  کدد د  بدداور

 «.ام نشنّد  پ   و دیو وجود   دربار  چّ  

 هددم مدد »: گفدد  و داد قدد ار تأیّددد مددورد را او حدد   سدد ی  مددادرش

 «.ام نشنّد 

 سدد زن  مددورد را مددادرش. هم مددا  ب داشدد  را شددّ ش لّددوا  آبنددّ 

. کندی  نمدی  قیدو   نخد   را روزنامد   اید   گدم  مدی  به »:گف  و داد ق ار

 مدی  چّد    ید   هدم  مدا  داشد   وجدود  پد    و دیدو  اگد  . نوشن  چاخا 

 بد  ... بنویسد   چّد    ش دربدار   روزنامد   اید   فقد   اینکد   ند   شنّدیم

 دیگد   چّد   اید   از غّد  . بداال  فد وش  بد ا   ت فندد  ید  . ت فند مّگ  ای 

 «.نّس  ا 

 بدی  نگداه   بزدای د  را پسد ش  حد    خدانم  آناهّندا  اینکد   از قید   امتا

 سدفّد  پوسد   رو  بد   کد   جدایی . افنداد  او چد   دسد   مد   ب  اخنّار

 سد   بد   آ   دو   حددوداً  کد   دد  رندگ  سّا  ه لی آبنّ ، روش  و رنگ

 .داش  وجود د رسّد می من  ساننی

 مدادرش  و آبندّ   خدود  کد   آنجدا  تدا . بدود  گ فنگدی  مدا   ندهمان درس 

 رو  بد   گدی  بچتد   از شدک   ه لدی  گ فنگدی  مدا   ای  آوردند می یاد ب 

 .داش  ق ار آبنّ  دس  م 

 رو  از را دسددن  لاهدد  یدد  در. شددد مددادرش نگددا  منوجدد  آبنددّ 

 نداشدد  دوسدد  اصدد ً. کدد د پنهددا  زیدد ش در را آ  و ب داشدد  مّدد 
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 مدادرش  کدس  آ  اگد   حندی . شدود  خّد    دسدن   رو  هد    ب  کسی

 .باشد

 و آمددد خددودش بدد  سدد ی . فهمّددد را موضددوع ایدد  خددانم آناهّنددا

 «...امتا. پس م خوام می معار »:گف 

 !ماما ؟ چی امتاد 

 رو  هدد   ایدد  کدد ... کدد  اومددد یددادم امتددا»:گفدد  ت دیددد بددا مددادرش

 «...دسن 

 کشدن   خید   کد   زمدانی  دسدنم  رو  هد   »:داد ادامد   را او ح   آبنّ 

 مدی  را اید   شدما . شدد  رداه   دسدنم  رو دادندد  شدما  بد   را پددرم  شد 

 «؟بگّد خواسنّد

 روز  دقّقدداً. ع یدد م آر »:گفدد  و کشددّد راحنددی نفددس خددانم آناهّنددا

 دسد   مد   رو  هدم  هد    اید   شدنّدم  را پددر   شد  کشن  خی  ک 

 «.شد راه  تو

 «.گفنی م  ب  بارها رو ای  ک  تو ماما »:گف  عجوالن  آبنّ 

 هدم  دد  بد زو  دد  تدو  پددر  کد   اومدد  یدادم  بد   اال  ولی گفنم ع ی م بی د 

 همّشدد . داشدد  دیوهددا و پدد   هددا   مطالعدد  بدد  زیدداد    ع قدد 

 مدی گفد   . بدود  دیوهدا  و هدا  پد    دربدار     کد   خوند می هایی کنا 

 مدد . داشدد  قیددو  د  تدد  از را دیوهددا و هددا پدد   وجددود. دار  واقعّتدد 

 ولددی کدد دم مددی سدد زن  ح فددا ایدد  گفددن  خددا   بدد  رو او  همّشدد 

 کد   کند   مدی  رابد   همد   بد   بدأالخ    روز ید   گف  می مص ران  پدر 
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 ید   گفد   مدی  مد   بد   نفدس  بد   اعنمداد  با. دارند وجود دیوها و ها پ  

 «.کن  می پّدا را ها پ   و دیوها س زمّ  و ر  می روز 

 ید   تدو  پددرم . نکد د  و کدار   چندّ   وقد   هدّ   او  امتدا »:گفد   آبنّ 

 «.گفنی بهم خود  ک  ح فّ  ای  الاق . شد کشن  تصاد 

 «. ور  همّ  بی »:ک د نجوا با خانم آناهّنا

 رید ش  جیدو   آنکد   بد ا   و کشدّد  بداال  را دمداغ  . کد د  مکثی سزس

 داریددم چدد ا مددا»:گفدد  و زد ب رگددی لیخنددد بگّدد د را هددای  اشدد 

 «.بخوریم صیاون  بهن  . کنّم می صای  ح فا ای  دربار 

 خدورد  را شدّ   از ا  ج عد   و داد تکدا   سد    موافقد   نشدان   ب  آبنّ 

 ایدد . دیددو ندد  و دار  وجددود پدد   ندد »:گفدد  خددود بدد  ذهددن  در ولددی

 !«هاس  قصت  ما 

تددا پایددا  صددیاان  هددّ  کددس ح فددی ندد د تددا بدداالخ   خددود آبنددّ     

 !«هسنی؟ قول  س  هنوز تو ماما »:گف 

 یدد  ازدواج»:گفدد  و کدد د دور دهددان  کنددار از را شددّ  لّددوا  مددادرش

 !«باش  جال  باید! سال ؟ نوزد  دخن  ی  با سال  شان د  پس 

 انگددار کدد  زنددی مددی حدد    ددور ! مامددا ؟»:گفدد  ان ضددمعن  آبنددّ 

 ادامد   آمّد   النمدا   حدالنی  بدا  بعدد  !«شدنو   مدی  کد   بار  اوتلّ  ب ا 

 «؟هسنی قول  س  هنوز»:داد
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 دخند   مثد   رو مهسدا  مد   خوشدگیم  پسد  »:گفد   و زد لیخند  آناهّنا

 مثدد  پددس داد  نجددا  رو تددو جددو  او . دارم دوسدد  خددودم واقعددی

 «.باش  داد  نجا  و م  جو  ک  مون  می ای 

 «.هسنی قول  س  هنوز پس»:گف  هّجا  با آبنّ 

 وقندی  نکد ،  صدای    دور  اید   مدادر   بدا »:گف  و ک د اخمی مادرش

 مددی کددنم ب گدد ار رو تددو  ع وسددی شدده  ایدد  هندد  بهندد ی  تددو گفددنم

 و نگفندد  دروغ تددو بدد  موقدد  هددّ  مددادر . مددی کددنم ب گدد ار یعنددی

 «.نمّگ 

 کد   معیومد  »:گفد   و گ فد   را مدادرش  هدا   دسد   چاپیوسدان   آبنّ 

 بد   را خید   اید   وقندی  دارم دوسد   مد   فقد  . نّس  دروغگو م  مادر

 «؟ن . می ش  خوشاا  خّیی حنماً. بیّنم شو قّاف  گم می مهسا

. پ یددد   کیدد  از عقدد ! عاشدد  پسدد  »:کدد د زم مدد  لدد  زیدد  مددادرش

 «؟بود چی م  ش  . گااشنم ش   ب ا  م  باش  یاد 

 شددود دیددد  رضددای  آ  در مددی کدد د سددعی کدد  صدددایی بددا آبنددّ 

 «.کار ک د  پّدا»:گف 

 از تدداز  تددو. کنددی پّدددا کددار بایددد اوت . دقّقدداً»:گفدد  سدد ی  مددادرش

 پّدددا کددار اوت  بایددد تددو. کنددی ازدواج خددواهیمددی  و! شددد  آزاد زندددا 

 «.باشم تو حامی می تونمن عم  آخ  تا م  چو  کنی،

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 21

 پسد   ید   کد   مدی کدنم   رابد   مد  »:گف  و شد بیند مّ  پش  از آبنّ 

... فقدد . کددار دنیددا  رم مددی امدد وز همددّ . هسددنم مددادرم بدد ا  خددو 

 «...فق 

 !چی؟ فق  د

 ناهدار  بد   رو مهسدا  رهد   آخد  . خدوام مدی   پدو   مقدار ی  ک  ای  فق  د

. کد د   پّددا  کدار  بد ا   زیداد   وقد   حداال . رسنورا  ی  ب . ک دم دعو 

 !؟می کنم خواه  مامی. ب ن  قول  زی  نیاید م د ی 

 درهدم  یهدای  اخدم  بدا  آناهّندا  امتدا . مدی کد د   نگدا   مدادرش  ب  مینمسان 

 کدار  اوت . کد   بداز  توهدا  گدوش  خدو   امتدا  دممدی   پو  به »:داد جوا 

 عیّدا   ید   پسد م  خدوام مدی  ن مد  . کندی مدی   ازدواج بعدد  کنیمی  پّدا

 «.باش  کاربی ابد تا

 مدی کد د   سدعی  یدا  بدود  شدنّد   را مدادرش  اوت  جمید   فقد   کد   آبنّ 

 او. رفد  او   د    بد   و زد جسدنی  خوشداالی  از بدهدد  نشدا    ور ای 

مدی   حاضد   و پدو   تدا . هسدنی  دنّدا  مدادر  بهند ی   تو»:گف  و بوسّد را

 «.پوشّدم موها لیا  م  کنی

 موقد   تدا  سداع   چهدار  حدداق  ! کجدا؟ »:گفد   اعند ا   بدا  خانم آناهّنا

 !«موند  ناهار

  هدای  لیدا   تدا  رفد   اتداق   بد   موضدوع  اید   ب  بی اهمتّت  آبنّ  امتا

 .کند عو  را
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 وقنددی کدد  گ مددّ راسدد  هددامی قدددی»:زد غُدد  لدد  زیدد  خددانم آناهّنددا 

 !«افن می  کار از عق  آد،می  عش 
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 «خبش آروین»

 منطقه زمانی دّوم: عمر باقیمانده

 دوشنبه ؛ایران ـ هتران ـ مشیرانات ـ ساعت به وقت حمّلی نه و سی دقیقه صبح

 

 ا  آم اندد  لادد  بددا داشدد  نددام آرینمددانی کّکدداوو  کدد  پّ مدد د 

 !«آرش ک  تع یف»:گف 

 صددندلی یدد  در رنددگ ا  قهددو  مّدد  پشدد  آرینمددانی کّکدداوو 

 بد   را بینددش  و سدفّد  موهدا  . بدود  نشسدن   شدکوهی  پُد   سدّا   چ می

 بدود  جدار   صدورت   بد   کد   چ وکدی  و چدّ   از. بدود  ک د  شان  پش 

 .دارد س  سا  هفناد الی شص  بّ  ک  زد حد  می شد

 . بود او جوا  مننه . نگ یس می  ا  هّکیی م د ب  مشنا 

! ق بددا  داشددنّد اننهددار شددما کدد   ددور  همددا »:داد پاسدد  آرش

 «.شد ش وع کام  ما  از بعد دقّق  س  درس 

 پ یدا   مّدا   جندگ »:گفد   و پ یدد  او حد    وسد   آرتّمانی کّکاوو 

 «.دیوها و

 هدا   روزنامد   بد   نگداهی  ندّم  چشدم  گوشد     از جمید   ای  گفن  با و

 . انداخ  صی 
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 پ یدا   میکد   حضدور  همد   از تد   جالد   امتدا . ق بدا   بی »:ادام  داد آرش

 !«بود

 میکد  »:گفد   تعجد   بدا  بدود  نشسدن   کاناپد   رو  آ  سدوت   کد   پس  

 !«پ یا ؟

 هنگددام در صدددای  لادد  بددود، نشسددن  سدداک  لاهدد  آ  تددا کدد  او

 چ خانددد او سدو   بد   را سدد ش آرش. بدود  حالد  بددی و خشد   پ سد  

 !«خا  بی ،آروی »:گف  مؤدبان  و

. تق ییددا او آمدددمددی  عیددو  الیندد  و خشدد  قّافدد    آرویدد  و چهدد  

 کّکداوو   مایدو   ندو     آرینمدانی،  آروید   همّش  همّ   دور بدود!  

 .بود آرینمانی

 حمید   دیدو  بّسد   بد   زاد  پد    چهد   همد ا   بد   پ یدا   میک  پ نّا،د 

 ایدد  اننهددار اصدد ً دیوهددا. ق بددا  شدد  نّمدد  از بعددد دقّقدداً شدددند، ور

 نفد   پدن   فقد   ولدی  بدود  کدم  تعدادشدو   کد   اید   با. نداشنند را حمی 

 «.شدند کشن  آ  ها از

 ها؟می زخ تعداد و د

 .پ سّد را سؤا  ای  آرینمانی کّکاوو 

 کننددد فدد ار کدد  ایدد  از قیدد  دیوهددا امتددا. زخمددی سدد »:داد جددوا  آرش

 «.ب دند خودشا  با رو او  ها
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 از ولددی «؟کجددا بدد » بز سددد خواسدد  ا  لاهدد  آرینمددانی کّکدداوو 

در ایدد   کددس هددّ  دانسدد مددی . کدد د نهدد  صدد   سددؤال  پ سدد 

 . دهد پاس  سؤا  ای  ب  جها 

 !همّ ؟ فق د 

 آ  هدا  مّدا   جندگ  کد   اید   رغدم  عیدی . ق بدا   خّد  »:داد جوا  آرش

 مثد   .نداشد   مسداعد   چنددا   حدا   میکد   ولدی  شدد  تمام زود خّیی

 داد  دسدنور  شدما  کد    دور  همدا  . رسدّد مدی   نهد   بد   م یض ک  ای 

 شدداهد خّابددا  بدد  مُشدد   بینددد  آ  هدداسدداخنم بدداال  از مددا بودیددد

 میکد   حدا   کد   دیددم  دوربدّ   تدو   از بدار  چنددی   امتا بودیم درگّ  

 مددّ  تونسدد  مددی سددخنی بدد  و مددی کدد د سدد ف . نّسدد  خددو  اصدد ً

 «.جنگّدمی  سخنی ب  حقّق  در. بگّ   دس  ب  و پ تا  ک 

 بد   خدودش  بایدد  چد ا  اصد ً ! جنگّدد؟ مدی   سدخنی  بد   بدود؟  مد یض د 

 ننونسددن  یعنددی کندد ؟ شدد ک  مسددخ   جنددگ ایدد  در و بّایددد تهدد ا 

 بف سن ؟ خودش جا  ب  و دیگ  نف  ی  بود

 از را سدؤاال   اید   انگدار  .مدی زد  حد    وار زم مد   آرینمدانی  کّکاوو 

 میکد   فقد  »:پ سدّد  کوتدا   لاهد   چندد  از بعدد  امتدا ! پ سدمی  خودش

 «...هم ها زاد  پ   دیگ  یا بود م یض پ یا 

 «.بود بّمار پ یا  میک  فق ! ق با  خّ د 
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 خّیدی »:وگفد   کشدّد  ریشد  بدی  چاند   بد   دسنی آرینمانی کّکاوو 

 رو کدار  اید   چد ا . حدا   مد یض  امتدا  تهد ا   مّاد سا  سی از بعد! جالی 

 «؟کن می 

 هدا  درواز  شدد   بداز  زمدا   کند  مدی   فکد   شداید »:اف ود بعد ک د، مکث

 یکیدار  سدا   سدی  هد   احمد   او . نددار   امکدا   ند ، . باشد   شد  ن دی 

 او  واقعداً . بدود  کد د   رو کدار  همدّ   هدم  پدّ   سدا   سدی . ته ا  مّاد

 کامید   مدا   وقندی  یکیدار  سدا   سدی  هد   دون می ن انگار! احمق  میک  ی 

! مدی شد    دیدد   قابد   عداد   مد دم  توسد   دیوها و ها زاد  پ   و او 

 پدن   فقد   کد   اید   جد    دار ؟ سدود   چد   بد اش  احمقاند   جنگ ای 

 شد   فقد   کد   پدّ   سدا   سدی  مثد   درسد  ! بکشند؟ بنونند رو دیو

 دیوهدا  اید   از بّشدن   عداد   روزهدا   کد   او  سد بازا  . کشدن   رو دیو

 سدی  هد   حداال  تدا  پدّ   سدا   هد ار  از احم  او  چ ا پس. کش  می را

 بد   دوبدار   و کشد  مدی   دیدو  تدا  پدن   چهدار  و مّداد  ته ا  ب  یکیار سا 

 !«س زمّن ؟ ب  گ د می 

  ددور . گ فدد مددی  اوج جمیدد  ا  هدد  بددا آرتّمددانی کّکدداوو  صدددا 

 .شد نمایا  چه   اش در خشم و عصیانّت  آرار زود خّیی ک 

 شدما  شداید  کد   دارم خید    امتدا . ق بدا   خدوام می  معار »:گف  آرش

 !«کن  خوشاا  کمی را

 !«چی؟ دربار  خی  ؟ چ د 

 !ق با  «ساز درواز » دربار  د
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 !ک دی ؟ پّدا اونو د

 !ق با  بی  تق ییاًد 

 تق ییاً؟ ک  چّ  منهور ! تق ییاً؟ د

 قصدد  کد   شددند  مشدکو   مد د   بد   افد ادم  مدا    یوع از قی  دی وز د

 بدد . داشدد  م مددوز  حالدد . بشدد  پددار  تهدد ا  خّابددا  وارد داشدد 

 بدازجویی  بدّ   در. شدد  دسدنگّ   افد ادم  توسد   سد ی   هم خا   همّ 

 تهدد ا  بدد  دیوهددا و پدد   هددا مّددا  جنددگ دیددد  بدد ا  کدد د اعندد ا 

 «.اومد 

 از او »:گفد   و پ یدد  او حد    وسد   بدی حوصدیگی   بدا  آرینمدانی  آقا 

 !«بود ؟ باخی  موضوع ای  از کجا

 نمددی حدد   اوت . پ سددّدیدم ازش و سددؤا  همددّ »:داد جددوا  آرش

 نددام بدد  فدد د  از گفدد  خددورد کندد  کمددی کدد  ایدد  از بعددد ولددی زد

 «.شنّد  رو خی   چنّ  »ساز درواز »

 کّکداوو   صدور   بّشدن   لاهد   هد   هّجدا   جمد    اید   شدنّد   با

 .گ ف می  ف ا را آرینمانی

 درواز » اخنفددا  مادد  زبددون  زیدد  از تونسددنند افدد ادم»:داد ادامدد  آرش

 «.بکشند بّ و  را »ساز

 دار  قددر  اید   چد ا  تدو  خُد  »:پ سدّد  صدی   بدی  با باز آرینمانی آقا 

 «؟گف  چی بگو د ؟می  کِش 

 !قمد 
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 !«قم؟»:زد داد آرینمانی کّکاوو 

 مایّد  ... قدم ! ق بدا   بید  »:گفد   بدود  العمیدی  عکدس  چنّ  مننه  آرش

 «.گارخا 

 مددی»:پ سددّد آرینمددانی آقددا  کدد  ایدد  تددا. گ فدد  فدد ا را اتددا  سددکو 

 «؟کجاس  ک دید دسنگّ  ک  اونی بیّنم ؟ خوام

 ب ندددد حددد   آرامددد  بدددا همچندددا  مدددی کددد د سدددعی کددد  آرش

 «.م د  او . ندار  وجود دیگ  کار ای  امکا  ق با  منأسفم»:گف 

 !گفنی؟ چی تو د

 مددی پدیدددار آرینمددانی کّکدداوو   چهدد   در دوبددار  خشددم آرددار

 .گش 

 مدددی شدددد دیدددد  وضدددو  بددد  آ  در تددد   کددد  لاندددی بدددا آرش

 را شدما  دسدنور  داشدنم  بدازجویی  زمدا   در مد  . ق بدا   منأسدفم »:گف 

 «...و ک د  رو  زیاد  کمی بازجویی در اف ادم. ممی ک د اج ا

! شددو خفدد »:کشددّد ف یدداد. کدد د فددورا  آرینمددانی کّکدداوو  خشددم

 بد   دیددی ؟  آمدوزش  چدی  خدا    بد   لعننّد   افد اد  او  و تو. ع ض بی

 بدد  یعنددی! بکشددّد؟ آریددد مددی گّدد  کدد  را کسددی هدد  کدد  ایدد  خددا  

مددی ن نّسدد ؟ شددماها کیدد  تددو شددعور و عقدد  بدد ن  دوندد  یدد   انددداز 

 و دونندددمددی  کدد  رو چددی هدد  کدد  زمددانی تددا افدد اد جددور ایدد  فهمّددد

 !«بمونند؟ زند  باید باشند، نگفن 
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 ر . بودنددد کدد د  بدداد خشددم از آرینمددانی کّکدداوو  هددا  چشددم

 انگشدنا   هدا   نداخ   و بدود  شدد   منقدیض  عجّیدی    ز ب  اش شقّق 

 .بودند رفن  ف و دسن  کف در دسن 

 دیشدد  مدد  امتددا ق بددا  خددواممددی  معددار »:گفدد  پندد  تندد  بددا آرش

 نهدد  زیدد  را گددارخا  منطقد   تمددام نفدد   سدی  گدد و  یدد  دادم دسدنور 

 «.می کنّم پّدا را ساز درواز  زود  ب  حنماً ما. بگّ ند

 دار  چد ا  تدو  اصد ً ... اصد ً ... آرش بشد    دور  همدّ   کندی  دعا بهن   د

 بدود ؟  گدور   کددوم  دیشد   پدس  دهدی؟ مدی   مد   ب  و خی  ای  حاال

 ها ؟

 بیّدنم  رو شدما  خواسدنم  مدی  دیشد   مد  . ق بدا   خدوام مدی   معار  د

 هددم خددا  آرویدد  تددا بشددم مدد احم صددی  امدد وز ف مودیددد خودتددو  امتددا

 .باشند داشن  حضور

 سددزس انددداخ  آرش بدد  انگّدد   نفدد   نگددا  آرینمددانی کّکدداوو 

 اش نددو  بدد  مه بددا  پدددرب ر  یدد  همچددو  و گ فدد  او از را نگدداه 

 . انداخ  نشسن  بود حال بی الین  و ساک  همچنا  ک  د آروی  د

 ارائدد  بددا تددا اسدد  ف صدد  بهندد ی  ایدد  مددی کدد د احسددا  کدد  آرش

 را  هددّ »:گفدد  سددازد دور رئّسدد  از را خشددم عمیکدد دش گدد ارش

 تنهدا . اف ادمد   و مد   مااصد    تاد   منطقد   تمدام . ق بدا   نددار   ف ار 

 الیندد  کدد  باریکدد  و تنددگ هددا  کوچدد  وجددود دار  وجددود کدد  مشددکیی
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 فکد  . بشد   اضداف   هدم  دیگد   نفد   بّسد   رهد   از قید   تدا  دادم دسنور

 «.کنّم پّدا رو »ساز درواز » بنونّم زود خّیی می کنم

 و تدو  دسد   از بدار  دو حداال  تدا  او . گدی مدی   ک  بش   ور همّ  بهن  

 باشد   داشدن   وجدود  هدم  سدومی  بدار  خدواد مدی  ن دلم. ک د  ف ار اف اد 

 !«فهمی؟می  رو ای  ک  تو. آرش

 بّددا  آمّدد   تهدیددد لادد  بددا را آخدد ش جمیدد  آرینمددانی کّکدداوو 

 بندداب ای . بددود فهمّددد  خددوبی بدد  را موضددوع ایدد  هددم آرش.کدد د

 «.مون  چنگ تو بار ای  ق با  باشّد مطمئ »:گف  چاپیوسان 

  ددور همددّ  امّدددوارم»:گفدد  اخطددار بددا بدداز آرینمددانی کّکدداوو  امتددا

 خدداحافهی  زنددگی  بدا  بایدد  کد   هسدنی  تدو  اید   بدار  اید   وگ ند   بش 

 !«فهمی؟می . کنی

 مدی دانسد   . داد قدور   بیندد   صددا   بدا  را دهدان   آ  ت   از آرش

 تهدیددد را کسددی وقنددی و ندددارد شددوخی کسددی بددا آرینمددانی کّکدداوو 

 از تدا  باشدد  شدانس  خدوش  نهاید  بدی  بایدد  فد د  آ  کندد، مدی   م   ب 

 !کند ف ار بنواند م  

مدی   و اسد   مد خ   کد   اید   نشدان   بد   را دسن  آرینمانی کّکاوو 

 .شد خارج اتا  از هم آرش. داد تکا  ب ود تواند

 کوچدد  آرینمددانی کنددار درو  شددد بیندد  مّدد  پشدد  از بدد ر  آرینمدانی 

 تیفد   آهندگ  صددا   ب ندد  ح فدی  بنواندد  کد   اید   از قید   امتدا . نشس 

 مددی دانسدد . کدد د کددن  جّدد  در دسدد . شددد بینددد آرویدد  همدد ا 
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 آورد،مدی   یدادش  بد   کد   صددایی . اسد   اشا  همد   تیف  یادآور صدا 

پدس کزسدولی آبدی رندگ را از جّد  کدن         !اسد   ق ص خورد  وق 

 .بّ و  آورد

 .داد قور  را آ  بنوشد آبی آ  هم ا  آنک  بدو  و

 روز هدد ! نشدداند بدد ر  آرینمددانی چهدد   بدد  را غددم صددان  ایدد  دیددد 

 بد ر   آرینمدانی  خانددا   وارث تنهدا  دد  اش ندو   بیّندد  بود مجیور صی 

 مدا   چندد  بد ا   حدداکث   را او مد    تدا  بخدورد  کزسدولی  اس  مجیور د

 آرینمدانی   چهد    کد   بدود  دلّد   همدّ   بد   شداید ! بّانددازد  عقد   ب 

 کدد  روز  هدد . بددود حالدد بددی و خشدد  عیددو ، اوقددا  اغیدد  کوچدد 

 !می شد ت  ن دی  م   ب  قدم ی  کوچ  آرینمانی گاش  می

 رسدد مدی   نهد   بد   واقعدی  مدی کد د   سدعی  ک  لیخند  ب ر  آرینمانی

 بددا و انددداخ  اش نددو   شددان  دور را دسددن  بعددد. گااشدد  لدد  بدد 

 اسدّ   رو تدو  غدم  ندد   اجداز  . باشدی  نگد ا   نیاید تو»:گف  گ می صدا 

. دممددی  قددو  بهدد . مددونیمددی  زنددد  حاالهددا حدداال تددو. کندد  خددودش

 رو »سدداز درواز » اخنفددا  مادد  گفدد  گفدد ؟مددی  چددی آرش شددنّد 

 همّشدد  بدد ا  تددونّممددی  مددا کننددد دسددنگّ  اونددو وقنددی. ک دنددد پّدددا

. کنددّم پّدددا رو عقّدد  دسددنیند تددونّممددی  مددا چددو  باشددّم شدداد

 آینددد . ع ید م  بد    لیخندد . بخشد  مدی   زنددگی  تدو  بد   کد   دسدنیند  

 «.آروی  ب   لیخند. شد  ساخن  م  نو    ب ا 

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 32

 هدا   چشدم  بد   من سد   مثد  . مدی زد ن لیخندد  کوچد   آرینمدانی  امتا

 فد    بد رگ   پددر  بدا  آسدما   تدا  زمدّ   از. بدود  شد  خّ   ب رگ  پدر

 بدود  فهمّدد   دد  پدّ   سدا   سد   دقّقداً  دد  کد   زمدانی  از حداق . داش 

 روز هدد  اسدد  قددادر بدداورنک دنی و انگّدد شددگف   دد ز بدد  اش معددد 

 او هدا   لد   بدا  لیخندد  کندد،  تولّدد  گد م  مّیدی  ید   مّد ا   ب  اسّد 

 پسدد   او روز . شددد عددو  خددوی  و خیدد  تمددام. بددود کدد د  قهدد 

 پدو   الیند   و گد دش  و تفد ی   عاشد  . بدود  اند     پد   و حد ّا   شادا ،

 یایدد نددو . بددود بدد ر  آرینمددانی دلخددوا  نددو    او روز ! کدد د  خدد ج

 او و نشسد  مدی   لیدان   بد   شداد   و لیخندد  دیدد مدی   را او بدار  ه  ک 

 کد   پدّ   سدا   سد   از امتدا . سداخ  مدی   امّددوارت   زنددگی  ادامد   ب  را

 داد  تشددخّ  را آرویدد  نددادر و غ یدد  و عجّدد  بّمددار  دکن هددا

 .ک د تغّّ  نّ  آروی  رفنار بودند،

 ولددی کندددمددی  تولّددد اسددّد خددود  یّعددی حالدد  در معددد  گ چدد 

 و تد   عجّد   سداخنار   مدی شدد   سداخن   آروید   معدد   در کد   اسّد 

 مدی شدد   ت شد   کدم  خّیدی  آنکد   بدا  او معدد   اسّد. داش  ت  خط نا 

 را او معدد   درو  از کیدی   دور  بد   و زد مدی  آسدّ   او معدد   دسنگا  ب 

 بد ر   آرینمدانی  کد   بدود  خید    تد ی   وحشدننا   ای ! ب دمی  بّ  از

 داشدد ؟ امکددا  چّدد   چنددّ  مگدد . بشددنوند ندمددی توانسددن کوچدد  و

 و سددخ  بدد ر  آرینمددانی مخصوصدداً آ  هددا بدد ا  مسددئی  ایدد  بدداور

. بدد د آم یکددا بدد  خددودش بددا و گ فدد  را آرویدد  دسدد  او. بددود ندداگوار

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 33

 آ  بدد  منخصدد  ایدد  از ایالدد ، آ  بدد  ایالدد  ایدد  از مددا  شدد 

آ  بّمارسددن منخصصددّ  تکدد ار  داسددنا  شددنّد  جدد   منخصدد 

 خددودش از موقدد  آ  بدد ر  آرینمددانی. نیددود چّدد   تهدد ا   هددا

 دچددار ا  مسددخ   بّمددار  چنددّ  بدد  بایددد مدد  نددو    چدد ا» پ سددّد

 دکن هددا  و ته انددی دکن هددا  توسدد  قددی ً سددؤا  ایدد  «؟شددود

 :بود شد  داد  پاس  آم یکایی

 بّمددار  یدد .هسدد  خدداص بّمددار  گوندد  یدد  دارا  شددما نددو    ددد»

 تدو  شدما  ندو     مثد   دیگد   بّمدار  چهدار  فق  ولی آقا منأسفم.  ننّکی

 بّمددار  ایدد  درمددا  بدد ا  ا  عیمددی حدد  را  هددّ . دار  وجددود دنّددا

 بایددد احنمدداالً کدد  ددد بّمددار  ایدد  بدد  کدد  کسددانی تمددام. ندددار  وجددود

 حدداق   شدما  خدانواد   نسد   مّدا   در حدداق   یعندی  باشد ،  هم موروری

 از سدا   ازسد   پدس  دد  بدود   میدن   بّمدار   اید   بد   گاشن  در نف  ی 

 گدی تداز  . هسدنّد  شدانس  خدوش  واقعداً  شدما  امتا. اندم د  بّمار  ش وع

 بد   یکسدا   توند  مدی   کد   سداخن   دارویدی  ای انی منخصصّ  از یکی ها

 تنهدا  اید   امتدا  باشد   کدم  خّیدی  شداید  اید  ! کن  اضاف  شما نو    عم 

 !«بّانداز  تأخّ  ب  را شما نو    م   تون می  ک  س  دارویی

 بد   توجد  بدی  همچندا   کد   بد ر   آرینمدانی  کد   بدود  موق  آ  از شاید

  بازمانددد  تنهددا جددا  نجددا  بدد ا  حیّددی را  فکدد  در پ شددکا  حدد  

 همچنددّ  و افندداد دیوهددا و پدد   هددا فکدد  بدد  بددود آرینمددانی خددانواد 

 او نددو    بدد  ا  تدداز  جددا  مددی توانسدد  احنمدداالً کدد  عقّدد  دسددنیند
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 دیددد  از بهندد  بددود ت شددی الاقدد . بددود او حدد  را  تنهددا ایدد !! بدهددد

 آشددنا  نددام و مشددهور خاندددا   بازمانددد  تنهددا تدددریجی مدد  

 !آرینمانی

 آرینمددانی. فشدد دمددی  خددود بدد  را کوچدد  آرینمددانی بدد ر ، آرینمددانی

بدی   و عصدیانی  تنددخو،  اوقدا   اغید   کد   پددرب رگ   بد عکس  کوچ 

 رو  او بّمدار  ! بدود  شدد   منفکد   و حد    کدم  صدیور،  آرام، ، بود صی 

 شدد وع اش بّمددار  هنگامّکدد  از او هددوش. داشدد  هددم سددک  دیگدد 

 واقعدی  ولدی  بداور  قابد   غّد  . بدود  کد د   پّددا  توجهی قاب  اف ای  شد 

 ندد  داشدد  ا دد ع آ  از آرویدد  خددود کدد  بددود چّدد   ایدد  الیندد . بددود

 !بود نگفن  پدرب رگ  ب  را راز ای  حنی. دیگ   کس

 آرینمددانی هددا  چشددم هددوا . بودنددد چسددیّد  هددم بدد  هددا آرینمددانی

 آرینمدانی . مدی شدد   چّد    او بد   داشد   کدم  کدم  غدم . بدود  اب   ب ر 

 آرینمددانی و کنددد گ یدد  اش نددو  جیددو  در نداشدد  دوسدد  بدد ر 

 .می ک د در  را ای  کوچ 

 «؟اس  ا  مایّ  جور چ  گارخا »:پ سّد او

 را بد رگ   پددر  هدوا   و حدا   کد   پ سدّد  اید   بد ا   فق  را سؤا  ای 

 .کند عو 

 چّ هدا  جدور  اید   بد   دونسدنم  نمدی »:گفد   و آمدد  خدود  بد   پدرب ر 

 «؟دار  ع ق 
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 مایّد   جدور  چد   گدارخا  . بددونم  دارم دوسد  »:گفد   دروغ بد   آروی 

 «؟س  ا 

 مایّد   ید  . نمدی دوندم   دقّقداً »:گفد   و زد لیخندد   اخنّاربی پدرب ر 

 از پد   و تندگ  و بارید   هدا   کوچد   کینگدی،  هدا   خوند   با. فقّ نشّ 

 «.خارجی

 !خارجی؟ د

 .بدهد نشا  ع قمند را خودش می ک د سعی آروی 

 هدم  بّشدن  . هسدنند  اونجدا  هدا  عد    بّشدن  . آر »:داد جدوا   پدرب ر 

 هددا  کوچدد  تددو. بّشددن ند هددا ع اقددی الیندد . هسددنند کددوینی و ع اقددی

 لیدا   همدو   بدا  ر  مدی  را  وقندی  ا د اف   هدا   خّدابو   و گارخا 

 چد   هدا  عد    لیدا   کد   مدی دوندی  . هسدنند  خودشو  مخصوص ها 

 «.رس می  پاشو  نو  تا ک  ب ر  پّ اه  ی   وری ؟

 گویددا. کدد د خندیددد  بدد  شدد وع خددودش حدد   از بدد ر  آرینمددانی

. داشدد مددی  وا خنددد  بدد  را او هددا عدد   مخصددوص لیددا  یددادآور 

 هدّ   اونجدا  پدس »:پ سدّد . بدود  مفهدوم بدی  آروید   بد ا   کد   ا  خند 

 «؟ندارد وجود جالیی چّ 

. مدی کدنم  ن فکد  . ند  »:وگفد   داد فد و  را خندد  اش  آرینمانی کّکاوو 

. ندیددم  جدالیی  چّد   بدودم  رفند   منطقد   او  بد   کد   پّ  سا  چند تا

 کد   هسد   مکدانی  ید   گدارخا   از تد    د    او  مند   پنجدا  ... چ ا امتا

 «.جالی  خّیی ها مسیمو  ب ا 
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 حضدد   حدد م»:گفدد  و پ یددد بدد رگ  پدددر حدد   وسدد  آرویدد 

 «؟معصوم 

 را اش ندو   نداشد   یداد  بد   اصد ً . کد د  نفدوذ  بد ر   آرینمانی در تعج 

 دیدد مدی  ن هدم  دلّیدی  حسدا   اید   بدا  پدس  باشدد  ک د  مأنو  دی  با

 .باشد بید را مکانی چنّ  نام او ک 

 «؟می دونی اینو کجا از تو»:پ سّد

 !«گ فنم یاد زندا  تو»:داد جوا  کوچ  آرینمانی

 رفدن  »:گفد   انددو   بدا . نشسد   بد ر   آرینمدانی   چهد    ب  دوبار  غم

 چدد  آرمددا  آبنددّ  پسدد   او . بددود بدد ر  اشددنیا  یدد  زندددا  بدد  تددو

 مدا   هجدد   تدا  دزد  رفندی  خواسدن   خدود  تدو  ک  داش  خاصتی ویژگی

 !«بگارونی؟ او  پّ  زندا  تو رو عم   روزها  بهن ی  از

 از را واکنشددی چنددّ  پدددرب رگ  مددی زد حددد  کدد  هددم آرویدد  امتددا

. آورد بدداال را چددز  دسدد  آرام و خونسدد د خّیددی دهددد، نشددا  خددود

 دسد   مد   بد   را رندگ  سدّا   شدک   ه لدی  نشا  پدرب رگ  ک   ور 

 ادامدد  کوتدداهی مکددث از بعددد و «.ایدد  خددا   بدد »:گفدد  آرام. دیددد او

 سددالگی سدد  تددو رنددگ سددّا  هدد   ایدد  چدد ا نمددی دونددم مدد »:داد

. دمدی دونّد  ن مد   مثد   هدم  شدما . شدد   راه  م  دس  م  رو ناگهانی

 «...بدون  آبنّ  داشنم اننهار

 پسد    او  ولدی »:گفد   عصدیانّت   بدا  و پ یدد  او حد    وس  پدرب رگ 

 «؟دونس می  دونس ،می ن هم
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 در حسدی  ید   ولدی  دونسد  مدی  ن. ند  »:داد جدوا   خونسد د   با آروی 

 حدداق  . خدورد   گد    هدم  بد   او  و مد    آیندد   گفد  می  بهم درونم

 هد    اید   کد   هسدنّم  دنّدا  اید   تدو  احنمداالً  کسدانی،  تنهدا  او  و م 

 «.دارند شو  چ  دس  م  رو رنگ سّا 

 او  ولددی» بگویددد مددی خواسدد  . کدد د سددکو  آرینمددانی کّکدداوو 

 .ک د سکو  و شد پشّما  ولی »ندار  رو تو بّمار 

 کد   پدّ   مدا   ید   از. بیّدنم   بد م  خدوام می  ام وز»:داد ادام  آروی 

 رهد   امد وز . ماید  ندیدد   رو همددیگ   حداال  تدا  شدیم آزاد هم با زندا  از

  آ  هدا رسدنور  از یکدی  تدو . دار  م قدا   قد ار  ندام دش  بدا  ناهدار  ب ا 

 !«شما

 نقدد  آرینمددانی کّکدداوو  عصددیانی هددا  لدد  بدد  لیخنددد اخنّدداربددی

 همدا   بدا . شدد  بیندد    خندد   بد   تیددی   او لیخندد  زود خّیدی . بس 

 بچتد   پسد   ید   کدنم  تصدوتر  مدی تدونم  ن حندی . اس  احمقان »:گف  حا 

  دخند   !... کند   ازدواج قد ار   سدال   ندوزد   دخند   ید   بدا  سدال   شان د 

 اید    خدانواد   بیّدنم . کد د   خد   را احمد   پسد    اید   خو ! مارمول 

 «؟ر وتمندند آبنّ 

 .ن  د

 شددنّد  مننهدد  اصدد ً کدد  ددد اش نددو  جددوا  در آرینمددانی کّکدداوو 

 !«چی؟ دخن  »:پ سّد د نیود جوابی چنّ 

 .ن  د
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 را پدددرب رگ  کدد  جددوابی. داد جددوا  خشدد  و کوتددا  آرویدد  هددم بدداز

 بددا را اتددا  عدد  . شددد بینددد کاناپدد  رو  از او امتددا. بدد د فدد و حّتدد   در

 بددا را پدددرب رگ  و کدد د بدداز را اتددا  در. درنوردیددد یکسددا  هددا  قدددم

 .گااش  تنها اتا  در حّت ت  تمام
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 «خبش آبتین»

 منطقه زمانی سوم: ملکه پریان

 دوشنبه ؛ایران ـ هتران ـ ساعت به وقت حمّلی دوازده و سی دقیقه ظهر

 

 مشددکی، مدداننوایی و بددود نشسددن  مّدد  سددو  آ  کدد  جددوانی دخندد 

 بدا  رنگدی  آبدی  شدا   آ  رو  بد   کد   سدفّد   روسد    و آبدی  لی شیوار

 بدا  بدود  نمدود   تد   بد   ،مدی کد د   خودنمدایی  سدفّد  و رید   هدا   سنار 

 بهدم  رو اید   دید وز  آر »:گفد   بدود  خندد   بدا  تدومم  کد   ر یف  صدا 

 «.گفنی

 اصد ً  ولدی  واقعداً؟ »:گفد   حّتد    بدا  بدود  نشسدن   او  روبد و  ک  آبنّ 

 «.نمّاد یادم

 سدد ّ گ چدد . شددد خّدد   مهسددا بدد  شددد  گشدداد چشددما  بددا تعجدد  از

 سددا  دو حددداق  را او چهدد   اش ولددی بددود سددا  نددوزد  مهسددا حقّقددی

 د.می دا نشا  کمن 

 قدو   مدادر   کد   گفندی  بهدم  دید وز  همدّ  . بگدم  بار چند»:گف  مهسا

 یدداد . بگّدد   شدده  ایدد  هندد  بهندد ی  تددو رو مددو ع وسددی داد 

 «؟نّس 

 .ک د پ تا  آبنّ  صور  ب  جاا  و شّ ی  ا  خند  و
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 بهد   ممدی کد د   فکد  ! بدد  قددر  چد  »:گفد   درهدم  صورتی با آبنّ  امتا

 بدا   خوشداالی  از بگدم  بهد   اگد   ممدی کد د   فکد   خدودم  پّ . نگفنم

 «.مّار  در

 باشددد داشددن  لدد  بدد  لیخنددد داشدد  سددعی چنددا  هددم کدد  مهسددا

 واقعداً  تدو . داد  بهدم  را خید   اید   کد   دید وز  ولدی  درآوردم بدا  »:گف 

 !«شد  کار ف اموش

 آوردمدی  ن یداد  بد   اصد ً . بدود  عیدو   و درهدم  چنا  هم آبنّ   چه  

 بد   را آ  ننواندد  خدودش  و باشدد  گفند   مهسدا  بد   را مهمدی  خی  چنّ 

 غدااها   بد   و گ فد   مهسدا  مشدکی  هدا   چشدم  از را نگاه ! آورد یاد

 آمددد  رسددنورا  ایدد  بدد  پددّ  دقّقدد  پددن  همددّ . انددداخ  مّدد  رو 

 سددزس و دادنددد سددفارش گوشدد  سددو  خودشددا  بدد ا  ابندددا. بودنددد

 اتد    بددو   خددم   پدّ  . گد دو  سداالد  همد ا   ب  ماهی با پیو سی  

 تددا بددود قدد ار آبنددّ  و مهسددا درخواسدد  بدد  بنددا و آوردرا  سددو  وقدد 

 .بّاورد را اصیی غاا  دیگ  دقّق  چند

 د مددی  قددو  بز سددم سددؤا  یدد  اگدد »:گفدد  آبنددّ  بدد  خطددا  مهسددا

 «؟نشی ناراح 

 بز سددی هددم سددؤا  تددا د »:گفدد  صددادقان  و کدد د نگددا  او بدد  آبنددّ 

 «.شممی ن ناراح 

 .زدند لیخند دو ه 
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 جشدد  گدد فن  بز سددم خواسددنم مددی»:پ سددّد مکددث کمددی بددا مهسددا

 «؟ن . دار  زیاد  پو  ب  نّاز ته ا  هن  بهن ی  تو ع وسی

 «.کنم فک . آر  خُ »:گف  و داد تکا  س   آبنّ 

 !«قدر؟ چ  یعنی»:پ سّد و گ ف  را سؤال  ادام  مهسا

 دیگدد   چّدد  بایددد مهسددا اصددیی سددؤا  مددی کدد د احسددا  کدد  آبنددّ 

 چّنددی مقدمدد  ندددار  نّدداز تددو مهسددا»:گفدد  جددد  و ماکددم باشددد

 «.بز   تو سؤا  راس  و رُ . کنی

 بددا «.سدخن   بدد ام کدم  یدد  فقد  ...باشدد »:گفد   و کدد د مِندی  مِدد  مهسدا 

 مدادر  »:داد ادامد   نیدود  نگد ا   افد اد  صددا   بد   شیاه بی ک  صدایی

 جشد   بد ا   خدو   هند   ید   اجدار  ! کند ؟  جدور  رو پدو   اید   تون می 

 «؟نّس . گ ون  خّیی حنماً ع وسی

 خّیددی خّیددی. هسد   کدد  گدد و »:گفد   و زد معنددادار  لیخنددد آبندّ  

 ح فدی  وقندی . اسدی مدی شن  را مد   مدادر  کد   تدو  امتدا . هسد   گ و  هم

 «.نگفن  دروغ بهم مادرم مطمئنم. کن می  عم  به  زن می 

 مددادر  نگفددنم مدد  آبنددّ ؟»:گفدد  ا  زد  وحشدد  صدددا  بددا مهسددا

 «...فق  م . گفن  دروغ به 

 مد   مهسدا  ند ؟ . نگ اندی  کدم  ید   فقد  »:گف  و ب ید را او ح   آبنّ 

 «.باشی چّ ها ای  نگ ا  نیاید ولی می کنم در  رو تو

 چدد  مددادر  بگددو بهددم باشدد ؟. دربّددار نگ انددی از رو مدد »:گفدد  مهسددا

 «.کن می  جور را هن  ک ای  پو   ور 
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 .شد خّ   آبنّ  ها  چشم در ماکم و جد   های چشم با و

 و زد لیخندددد  مهسدددا  یّعدددی العمددد  عکدددس ب ابددد  در آبندددّ 

 خّیددی خددودمم یعنددی. مشددکی  کددم یدد  دادندد  توضددّ . خُدد »:گفدد 

 «؟نمی دونم

 !؟می دونین د

 تدو  بد   مدو زنددگی  ج ئّدا   تمدام  مد   مهسدا ! نمی دوندم  خّیی گفنم د

 سدا   سدّ د   از یعندی  مد د ،  پددرم  کد   وقندی  از مدی دوندی   تدو . گفنم

 بدد ر  و دار  خوندد  بددا. ن فندد  کددار سدد  هددم روز یدد  مدد  مددادر پددّ 

 زندددگی وقدد  تمددام همسددای  هددا  ز  بددا گددارانی وقدد  و مدد  کدد د 

. نداشدنّم  پدو   مشدک   مدا  وقد   هدّ   حدا   اید   بدا  ولدی  کد د   پ  شو

 مددادرم از ،زندددا  بدد م کدد  ایدد  از قیدد  پددّ  سددا  چنددد مّدداد یددادم

 بهددم موقدد  او  مددادرم مّدداریم؟ دسدد  بدد  پددو  کجددا از مددا پ سددّدم

 کدد  یهددای پددو  از بیکدد  نمّدداریم دسدد  بدد  پددو  جددایی از مددا گفدد 

 !فهمی؟می  و منهورم. می کنّم اسنفاد  گااشن  پدر 

 بعدد  !«ند  »:گفد   مدی داد  گدوش  او هدا   حد    بد   دقّد   بدا  ک  مهسا

 یدد  مددادر  و تددو بدد ا  پدددر  بگددی خددواهیمددی  تددو»:پ سددّد سدد ی 

 «؟گااشن  جا ب  ب ر  ر و 

 موقد   هدّ   مد  . نمدی دوندم   یعندی . ند  »:گفد   و داد تکا  س   آبنّ 

 مدی دوندم   هسد   کد   چدی  هد   ولدی . نز سدّدم  مدادرم  از رو سؤا  ای 

 «.می ش  ب گ ار شه  ای  هن  بهن ی  تو ما ع وسی جش  ک 
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 آنقددر  اش جمید   ارد   و کد د  بّدا   نشدا   و شدور  بدا  را آخ ش جمی   

 بد   آبندّ   خدود  همچدو   را او و بّد و   نگ اندی  از را مهسدا  ک  بود قو 

 .آورد وجد

 کدد  وقنددی دوسددنام  زد  بهدد   قّافدد  تصددوتر حنددی»:گفدد  مهسددا

 مد   بشد   ب گد ار  شده   اید   هند   بهند ی   تدو  ما ع وسی ق ار  بفهمند

 ب ندد  حدقدد  از چشماشددو  حسددود  از کددنم فکدد . بدد   مددی یدداروب و

 «.بّ و 

 اش قّافدد . رفدد  فدد و رویددا در و داد سدد  شددّ ینی و لطّددف  خنددد 

مدی   فکد   چد   بد   او مدی دانسد    آبندّ  . مدی کد د   بّدا   را چّد   هم 

 پاینخد   هند   بهند ی   در ع وسدی  بد   او. بدود  گفند   قی ً خودش. کند

 خوشددیخ  حدداال مددی کدد د فکدد  خددودش پددّ  شدداید. مددی کدد د فکدد 

. نشسدد  آبنددّ  هددا  لدد  بدد  لیخنددد! اسدد  زمددّ  رو  دخندد  تدد ی 

 بداقی  مّد   رو  بد   نخدورد   دسد   کد   افنداد  گوشد   سدو   ب  نگاه 

 نیددود بددد اش مدد  . خددورد را آ  از کمدی  ب داشدد  را قاشدد . بددود ماندد  

 بد   را او مهسدا  بد   اش دوبدار   نگدا  . نداشد   خدورد  بد    مّ  دیگ  ولی

 وادار را او مهسددا بچگاندد  الیندد  و بَشّدداش و شدداد  چهدد  . بدد د گاشددن 

 !اس ؟ شد  آشنا او با کجا و کی بز سد، خود از تا ک د

 ذهددن  در مددیهم تصدداوی   تکدد ار  الیندد  و ناخواسددن  سددؤا  ایدد  بددا

 مدوز   در مدادرش  بدا  همد ا  . یافد   سدال   یدازد   را خدودش . گ ف  جا 

 سدیطننی  هدا   تداج  ندّم  و هدا  تداج  مّدا   از. داشد   قد ار  م ک   بان 
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 ب کشدور  پدّ   سدا   صدد  چندد  در کد   یهدای  میکد   و شاها  ب  منعی 

 دقّد   بدا  را کددام  هد   و ندمدی شدد   رد ید   ب  ی  ند،می ک د حکوم 

 از حنددی. بودنددد باشددکو . گاراندندددمددی  نهدد  از خاصتددی وسددوا  و

 نگدا   ناگهدا   امتدا . درخشدّدند مدی   هدم  گیولد   ضدد  هدا   شّشد   پش 

 دسد  . داشد   قد ار  او مند    چندد  در کد   افنداد  تداجی  ندّم  بد   آبنّ 

 ندّم  بد   خدو  . ب داشد   قددم  تداج  ندّم  سدو   بد   و ک د رها را مادرش

. مدی کد د   خودنمدایی  تداج  ندّم  وسد   در ب رگدی  الما . شد خّ   تاج

 هّید   تداج  ندّم  بدند  . درخشدّدند مدی   سد خ  هدا   یداقو   کنارش در

 .بود شد  آ  مجاو  آبنّ . داش  خاصتی

 :بود شد  نوشن  تابیو  کنار آ  رو  ب 

 سا  0022:قدم 

 هخامنشّا    سیسی  در میک  ب  منعی 

 قّم  بدو :  ماد  ارزش

 اسدنا   در جمشدّد  تخد   تداریخی  ماو د   هدا   حفدار   در شد  پّدا

 فار 

 آنکد   بدا . اندداخ   تداج  ندّم  بد   حّت تدی  بدا  هم ا  نگا  سال  یازد  آبنّ 

 و زییددا چنددا  هددم ولددی گاشدد مددی  آ  سدداخ  زمددا  از سددا  0022

 چدز   دسد   مد   کد د  احسدا   آبندّ   ناگهدا   امتدا . بود ماند  نق بی

 بدداور  قابدد  غّدد   ددور بدد  رنددگ سددّا  هدد   نشددا . سددوزدمددی  دارد

 تمددام در سددوزش و درد احسددا . بددود شددد  تدد  پ رنددگ و ب جسددن 
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. بددود آمددد  بنددد صدددای  درد از. بددود ج یددا  در آبنددّ  چدد  دسدد 

. نمددی دانسدد   را درد عیّدد  او و مددی شددد  بّشددن  لاهدد  هدد  دردش

 صدددابددی. شددوند جددار  چشددمان  از اشدد  تددا نکشددّد  ددو  خّیددی

 پددا  از را او مددی کدد د سددعی وحشددّان  کدد  درد از و ریخدد مددی  اشدد 

 ایدد . شددد اش شددد  خددّس هددا  چشددم بسددن  بدد  مجیددور بّدداورد، در

 درد ناگهدا   امتدا . دهدد  انجدام  بدود  قدادر  لاهد   آ  در ک  بود کار  تنها

 سدوخ  مدی  ن ،نمدی کد د   درد دیگد   چدز   دسد  . شدد  قطد   دسن 

 جسدم  ید  . مدی کد د   حدس  دسدن   کدف  بد   را جسدمی  سنگّنی ولی

 را  هدای  چشدم  هندوز  امتدا . داشد   قد ار  چدز   دسد   کدف  در سنگّ 

 بیندد  ت سدناکی   د ز  بد   آ ید   صددا   ناگهدا   کد   بدود  نک د  باز کام 

 سدیط   زید   در را مدوز   تمدام  خد اش  گدوش  صددایی  بدا  خطد   آ ی . شد

 .بود ب د  خود

 بددا کدد  شددنّد خطدد  آ یدد  هّدداهو  مّددا  در را مددادرش صدددا  آبنددّ 

 «...او ... او ... آبنّ ؟»:کشّدمی  ف یاد وحش 

 .کند بّا  کام  را اش جمی  نیود قادر امتا

بدی  . مدی کد د   حدس  چدز   دسد   کدف  در را جسدمی  سنگّنی آبنّ 

. بدود  بداور  قابد   غّد  ! ند  . کد د  نگدا   دسدن   کف ب  مادرش ب  اهمتّت 

 ولددی نیددود بدداورک دنی. بددود او دسدد  کددف در نشددا  المددا  تدداج نددّم

 هدا   گوشد   از. بدود  شکسدن   تداج  ندّم  ماداف   شّشد  . داش  حقّق 

 مشدام  بد   و آمدد  مدی  چشدم  بد   سدوخنگی  بو  و دود دیوارها از بعضی
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 نمددی و بددود زد  بّدد و  حدقدد  از آبنددّ  هددا  چشددم. خددورد مددی

 شدد   بسدن    دو   در وحشدننا   اتفدا   همد   اید   کندد  در  توانس 

 بد   پیدّس  تعدداد   کد  او هندوز گدّ  بدود    . اسد   داد رخ او ها  چشم

 .شدند ورحمی  او سو 

 بدد  را شدا   ت سدنا   و سدّا   هددا  اسدیا   حالّکد   در پیدّس  مدأمورا  

 بداار  و تداج  ندّم  او »:ندد مدی زد  ف یداد  بودندد  گ فن  نشان  آبنّ  سو 

 !«حاال همّ . زمّ  رو

 حّتد    در چندا   هدم  حالّکد   در آرام را تداج  ندّم . کد د  ا اعد   آبنّ 

 ...بعد و گااش  زمّ  رو  ب  بود رفن  ف و به  و

 تد   سد ی   و شدد  داد  اننقدا   پیدّس  پاسدگا   بد   سد ی  . شد دسنگّ  او

 آ  فدد دا  و! گ فدد  قدد ار بددازجویی تادد  مددی کدد د فکدد  کدد  آنچدد  از

 آبندّ   خدود  بد ا   حندی ! شدد  کشدور  هدا   روزنام  اوت  تّن  او کار روز

 بد ر   وحشدننا   اندداز   و خد   در آبندّ   عکدس  و ندام . بود جال  هم

 روزهددا آ  سددنار  تدد  بدد  میدددت  او و حدد  هددا روزنامدد  اوت  صددفا  در

 یدا  و بد ر   آنقددر  آبندّ   کدار . نشدد  خدنم  جدا  همدّ   بد   کدار  امتا! شد

 ب نامد  . کد د  پخد   ویدژ   ب نامد   سد   تیوی یدو   ک  بود اسنثنایی شاید

 نددّم سدد ق  چگددونگی تایّدد  بدد  کارشناسددا  از دعددو  بددا کدد  یهددای

 توسدد  کدد  یهددای فددّیم آ  در و گ دیددد ب گدد ار آبنددّ  توسدد  تدداج

 پخدد  بارهددا و بارهددا بودنددد شددد  بدد دار  تصددوی  مددوز  هددا  دوربددّ 

 .شدند
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 قدددر  بددا زل لدد  یدد  بدد  شددیّ  بّشددن  آبنددّ  ناخواسددن  عمدد  امتددا

 رئددّس او ناخواسددن  دزد  از پددس چددو ! بددود ریشددن  هشدد  تخ ییددی

 رئددّس ، اسددنعفا سددمن  از دسدنی  صددنای  و ف هنگددی مّدد اث سدازما  

 بدد  مجیددور قضددائّ  قددو  رئددّس و ب کنددار کددار از م کدد   باندد  مددوز 

 !شد واکن 

. گ فدد  هددم را آبنددّ  خددود دامدد  ریشددن   هشدد  زل لدد  ایدد  امتددا

  ددور بدد  پ ونددد  بددازپ   او بازداشدد  از روز پددن  از پددس درسدد 

 را قییددی بددازپ   جددا  رسددولی بهدد اد بددازپ   و عددو  ناگهددانی

 آبندّ   هدم  هندوز  سدا   پدن   گاشد   از بعدد  اکندو ،  هدم  حنی. گ ف 

 از. نداشد   ا  ع قد   سدوز   سد   ندو    اندداز   بد   مد د  ای  ب  نسی 

 ندد  روزهددا  و بن سددد مدد د ایدد  از بایددد کدد  فهمّددد اوت  روز همددا 

 .شد هم  ور همّ ! شود منصوتر خودش ب ا  را خوشی چندا 

 رسدولی  بهد اد  هدا   توصدّ   بدا  دادسدنا   دادگدا   جیسد   اوتلّ  ب پایی با

 دوازد  درخواسدد  دادگددا  قاضددی از خی نگددار هددا د  چشددم جیددو  در

از  اصدد ً آبنددّ . نمددود آبنددّ  یعنددی خطاکددار فدد د بدد ا ! زندددا  سددا 

 از زیدداد   عددد  کدد  بددود جیسدد  آ  از پددس کدد  مددی رفدد ن یددادش

 آناهّنددا چددو  و ک دنددد خصوصددی مصدداحی  تقاضددا  او از خی نگددارا 

 منطقدی  غّد   شد ای   آ  در را خی نگدارا   بدا  مصداحی    وکدّی  و خانم

 و آبنددّ  بدا  خّددالی مصداحی   بد   هددا روزنامد   از ا  عددد  ند،مدی دانسدن  

 تدا  دد  روز چهد   مددت   بد   آبندّ   چندّ   اید   و! ورزیدند اقدام آ  چا 
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 اش جامعدد  روزهددا  آ  سددنار  تدد  ددد دادگددا  جیسدد  آخدد ی  پایددا 

 .شد

 هددا  تدد ش بددا آناهّنددا او مددادر! بددود هددم شددانس خددوش آبنددّ  امتددا

 بدد  قضددائّ  قددو  رئددّس بددا م قددا  بدد ا  وقنددی توانسدد  اش وقفدد بددی

 سد   از پسد ش  کدار  دهماند بف ایشدا   بد   زار  و النمدا   با و آورد دس 

 اردد  هددم م قددا  ایدد ! اسدد  بددود  گاندد  بچتدد  الیندد  و فکدد   کوتدد 

 زنددا   سدا   هفد   بد   آرمدا   آبندّ   سد   آخد   در و گااش  را خودش

 بدد  زندددا  در شایسددن  و مناسدد  رفنددار صددور  در آ  سددا  دو کدد  ددد

 نوجواندا   از دار نگد   م کد   در دد  آمدد مدی   در مشد و   و تعیّ  حال 

 .گش  ماکوم د دارالنأدی  د ب هکار

 بدود  آمدد   بدار  لدو   تق ییداً  کد   ا  بچتد   پس  ب  زندا  هوا  و حا  امتا

 بددد  ورودش از پدددس روز پدددن  یعندددی زود خّیدددی! سددداخ مدددی ن

 آورد  وجددود بدد  کدد  ا  ناخواسددن  زل لدد  هددا  لدد ز  پددس دارالنأدیدد 

 کدد  آنجددا تددا. شددد میددن  شدددید افسدد دگی بدد  و گ فدد  فدد ا را او بددود،

 اوتلّدد  سدداع  همددا  از اش بّمددار  شدد وع یادداشدد  بدد  خددودش

 .بود شد  آغاز شدن  بازداش 

 در کدد  م کدد  . ک دنددد مننقدد  خاندد  روا  بدد  را او زندددا  مسددئولّ 

 دقّقداً . مدی شدد   ادار  آ  درمانگدا   نهد   زید   و داشد   قد ار  زندا  کنار

 کد   دخند   . دیدد  آنجدا  را مهسدا  بدار  اوتلدّ   بد ا   کد   آوردمدی   یاد ب 

 آ  در پ سددنار  کددارآموز عنددوا  بدد  و نداشدد  سدد  بّشددن  زمددا  آ 
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. مددی کدد د کددار ددد بددود آنجددا س پ سددنار کدد  اش عمدد  لطددف بدد  م کدد 

 بدا  و مدی زد  او بد   چشدمکی  آمدد، مدی   او اتدا   بد   صدی   روز ه  مهسا

 او بدد  روزهددا آ  در آبنددّ  امتددا. مددی داد او بدد  سدد می شددّ ینی صدددا 

 و نمددی کدد د تددوجهی کددس هددّ  بدد  حقّقدد  در. نمددی کدد د تددوجهی

 بد   مّد   و بدود  رفند   فد و  خدود  ال  در. مدی زد ن حد    کسدی  با اص ً

 او بددود معنقددد م کدد  آ  دکندد . بددود داد  دسدد  از را زندددگی ادامدد 

 بد   عمد   پایدا   تدا  اسد   ممکد   و اسد   خدورد   شددید   روحی ض ب 

 بد   حالّکد   در روز  دو   تمدام  آبندّ   کد   حدالنی . بماندد  حالد   همّ 

 گچدی  دیدوار  بد   بدود،  گ فند   بغد   در را زانوهدای   و بدود  نشسن  تخ 

مدی  ن را ح فدی  تد ی   کوچد   کدس  هدّ   بدا  و می شد خّ   ی روب و

 تددوجهی هددم مهسددا لیخندددها  و هددا چشددم  بدد  روزهددا آ  حنددی! زد

. نیددود بدد دار دسدد  خاندد  روا  جدیددد کددارآموز مهسددا امتددا. نمددی کدد د

 و لیخندد  و چشدم   و آمدد مدی   آبندّ   پدّ   بد   بهاند   هد   ب  و آنقدر

 شدد   بسدن    روز سدی  از پدس  او بدأالخ    تدا  مدی داد  او تاوید   س م

 «؟چّ  تو اسم»:پ سّد

 از. نشدداند آبنددّ  لیددا  بدد  را لیخنددد اخنّدداربددی خددا    ایدد  یددادآور 

 چنددا  هددم کدد  مهسددا بدد  را نگدداه  و گ فدد  فاصددی  خددا  ا  دنّددا 

 اوتلددّ  مّدداد یدداد  مهسددا»:پ سددّد و انددداخ  مددی زد غو دد  رویددا در

 «؟بود چی گفنم به  ک  جمی  ا 
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 بدود  سداخن   خدارج  تخدّ    دنّدا   از را خدود  او پ سد   بدا  کد   مهسا

 ا  قّافد   و مدیهم  صددا   بدا . کدنم  ف امدوش  مدی شد    مگد  »:داد جوا 

 «؟چّ  تو اسم پ سّد  بود ها ربا  شیّ  ک 

 .خندیدند دو ه 

 «.م  پ ید  پائّ  باال روز سی از پس هم او »:داد ادام  مهسا

 دیددنی  تدو  قّافد   روز او  ولدی »:گفد   مدی خندیدد   همچندا   ک  آبنّ 

 «؟می زنی ح   دار  تو خدایا گفنی و کشّد  جّغ یِهو. بود

 تد ش  مدی کد د   فکد   بخد   دکند  . نیدود  بداورک دنی  هدم  واقعداً . آر  د

 بد   گفد  مدی   و مدی کد د   س زنشدم  همد  . اسد   فایدد  بدی  مد   ها 

 .ب سم مت  مهم کارها 

 .نک د  رو کار ای  تو ولی د

 تد ش  دونسدنم مدی   چدو   منمدی کد د   رو کدار  اید   کد   بدود  معیدوم  د

 .د می  ننّج  روز ی  م  ها 

 کد د   تشدک   تدو  از همّشد   مد  »:گفد   ا  قدرشناسدان   لاد   با آبنّ 

 «...می کنم و

 و پ یددد آبنددّ  حدد   وسدد  بددود آشددنا مهسددا و او بدد ا  کدد  صدددایی

 شد  ی  بد   امتدا  هسد   درسدنی  کدام   کدار  قدرشناسدی  و تشدک  »:گف 

 تکد ار  خودتدو   بد ا   بدار  هد ار  را قددیمی  داسدنا   ید   نشد   باعدث  ک 

 !«کنّد
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 کد   بدود  او. حالد   بددو   و صدا  . بدود  ایسدناد   آ  هدا  مّ  کنار آروی 

 بدد  تددوجهی هددّ  و گفدد مددی  مهسددا و آبنددّ  بدد  را هددا منیدد  ایدد 

 دو آ  از یکددی بدهددد اجدداز  کدد  ایدد  از قیدد  و نداشدد  آ  هددا تعجدد 

 را داسدنا   ادامد   تدونم  مدی »:داد ادامد   ب ندد  ح فدی  تد ی   کوچد   نف 

 در تّمارسدنا   تدو  ندام د   م اقید   مدا   شد   از بعدد  تدو ! بد نم  حد 

 ب گشددنی زندددا  بدد  بددود  یافندد  بهیددود روانددی نهدد  از کددام  حالّکدد 

 بد   ندام د   فهمّدد   شدد ،  غدافیگّ    مدی کد د   فکد   حالّک  در بعد

 خددوش یدد  ایدد   مددی کدد د فکدد  اوت . شددد  مننقدد  زندددا  درمانگددا 

 ید   از بعدد  ولدی   مدی کد د   فکد    دور  اید   تدو  چدو  ! ب رگ  شانسی

 ع قدد  بهدد  کمددی  دد  . نّسدد   ددور ایدد  اصدد ً ندد ، فهمّددد  سددا 

 بدد  تدو  سدد منی از ا مّندا   بد ا    مدی کدد د  وانمدود  ولددی کد د   پّددا 

 ندّم  و سدا   سد  . نّداورد   ابد و  بد   خدم  تدو  امتدا . شدد   مننق  درمانگا 

 ندد  و گااشدد  ندد  کنددی،مددی  خواسددنگار  ازش درمانگددا  تددو کدد  بعددد

 نجّد   دخند   ید   مثد  . شدد  عصدیانی  ند   زد لیخندد  ند   یعنی. ب داش 

 موقد   او  چدو   چد ا؟  مدی دوندی  . عالّد  ! بید   گف  وار زم م  صدا  با

 کاشدف  حقّقد   در. مدی شد    درمانگدا   وارد کمدالی  آقدا   زندا  رئّس

 بداز  تدو  ولدی  بدود   ایسدناد   گدوش  فدا   زنددا   رئدّس  ک  مّاد عم  ب 

 خدانم  اید   و تدو  ازدواج بدا  رئدّس  آقدا   چدو   چ ا؟. نمّار  اب و ب  خم

 بدا  د مدی   قدو   و بدود   موافد  ( کد د  اشدار   مهسدا  بد   چشم با) پ سنار
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 سدد  ازدواج ایدد  تددا کندد  صددای  تددو مددادر و خددانم ایدد  مددادر و پدددر

 «.بگّ  

 حد    خواسد   بدود  کد د   بداد  اش شدقّق   ر  عصدیانّت   از کد   مهسا

 تُدد  آرویدد  امتددا بدهددد نشددا  خددود از واکنشددی و کنددد قطدد  را او

 در آبنددّ  بدد  خطددا  تدد  گسددناخان  و بدد د بدداال کمددی را صدددای 

 ادامدد  نکنددد مهسددا بدد  را نگددا  تدد ی  کوچدد  مددی کدد د سددعی حالّکدد 

 رئددّس فهمّددد  تددو رئددّس آقددا  مّددانجّگ   ج یددا  در امتددا»:داد

 بد   خدم  تدو  بداز  امتدا  اسد   پ سدنار  پددرِخانم  عمدو   حقّقد   در زندا 

 دخند   ید   بدا  سدا   چهدار  گاشدن   دفعدا   مثد   درسد  . نّداورد   اب و

 درسدد  دونسددنیمددی ن چّدد  هددّ  او  زندددگی از ولددی داشددن  رابطدد 

 جدور  اید   بد ا   چدو  . نّسد   مهدم  تدو  بد ا   ای  امتا. حاال همّ  مث 

 فهمّدد   کد   زمدانی  مثد   درسد  . شدی مدی  ن ناراحد   گا  هّ  مسائ 

 بهندد  شدداید... هسددنند خددانم سدد کار  عمدد  تّمارسددنا  بخدد  رئددّس

مددی  عقددد زندددا  تددو نفدد  دو شددما. بشدد  خ صدد  کمددی داسددنا  باشدد 

 عالّدد  پایددا  چدد  زندددا  از آزادیدد  از قیدد  مددا  شدد  درسدد . کنّددد

 !«ا 

 شددوه   و ز  نگددا . جویدددمددی  را دسددن  ندداخ  عصددیانّت  از مهسددا

 و بدود  شدد   زوم نفد   سد   آ  بد   بودندد  نشسدن   آ  هدا  چد   سم  ک 

 همد   اید   بدا  امتدا . بخدورد  حد ص  پدّ   از بدّ   مهسا تا بود عامیی ای 

 هدا   شد ار   کد   یهدای  نگدا   بدا  و نیدود  زد  حد    ب  قادر عصیانّت  از

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 54

 زبددا  بددا گویددا. بددود شددد  خّدد   آبنددّ  بدد  باریدددمددی  آ  از خشددم

 امتددا. بگّدد د را آرویدد  دهددا  جیددو  او تددا مددی خواسدد  او از زبددانیبددی

 از آروید   بدا  هم مدا   کد   پدّ   مدا   از. بدود  شد  شوک  هم آبنّ  خود

 چندّ   در نداشد   اننهدار  اصد ً  و بدود  ندیدد   را او بدود  شد  آزاد زندا 

 از مهسددا و آرویدد  مددی دانسدد  آبنددّ . بیّنددد دیگدد  بددار را او جددایی

 بدد  بّشددن  هددم تنفدد  ایدد  و مننف نددد کیمدد  واقعددی معنددی بدد  یکدددیگ 

 ! بود او خا  

 واکنشددی چدد  بایددد نمددی دانسدد . مددی کدد د گّجددی احسددا آبنددّ  

 گااشدن   لد   بد   کد   ا  تصدنعی  لیخندد  بدا  و کد د  مِنی مِ . دهد نشا 

 !«کنی؟می  کار چ ... کار چ  اینجا... تو... تو. آروی »:گف  بود

 را ا  کاغدا   دسدنما  او  نگدا   مهسدا  بد   سدؤا   اید   بدا  هم ما  آبنّ 

 .می ک د تکّ  تکّ  عصیانّت  ازب داشن  بود و 

 «.بیّنم رو تو اومدم»:داد جوا  آروی 

 در کدد  بددود آ  مثدد . کدد د بّددا  ربددا  یدد  ندددهمان را اش جمیدد 

 جمدد   همچنددّ  و جمیدد  ایدد  او و اندددگااشددن  ا  ت اشدد  مغدد ش

 !بود ک د  بّا  راه د در حداق  د احساسی هّ  بدو  را قییی

 خدالی  خدالی  مغد ش  ولدی  گشد  مدی   جمید  ا   دنیا  س ش در آبنّ 

 آروید   کندد  پّددا  جمید  ا   بنواندد  کد   اید   از قید   همد   اید   بدا . بود

 کد    دور  همدا   و گااشد   او  شدان   رو  بد   ماکدم  را راسن  دس 

 خددانوم»:گفدد  مددی کدد د فدد و او کاپشدد  در را دسددن  هددا  پنجدد 
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 رفنددار خددا   بدد  و بموننددد تددو تیفدد  مننهدد  شدد  تونندددمددی ! مهسددا

 مد   بدا  تدو  بهند    حداال  امتدا . بشدنوند  رو تدو  عدارخواهی  مد   گسناخان 

 «.بّایی

 کشدّد  را او ماکدم  آروید   ب ندد  ح فدی  بنواندد  آبندّ   کد   ای  از قی  و

 رسددنورا  خ وجددی در سددو  بدد  کشددا  کشددا  خددودش دنیددا  بدد  و

 آ  رو  بد   او کد   ا  صدندلی  کشدّد  مدی  را آبندّ   هنگامّکد   امتا. ب د

 کسدانی  از نّمدی  نگدا  . خدورد  زمدّ   بد   ماکمدی  صددا   با بود نشسن 

 دیگدد  نددّم نگددا  و شددد دو آ  بدد  معطددو  بودنددد رسددنورا  در کدد 

 مّد   پشد   از مهسدا  کد   شدد  جید   وقندی  رسدنورا   در حاض  جمعّت 

 !«ب  ؟می  کجا دار  شوه مو»:زد ف یاد و شد بیند

 کدد  جمعّتنددی نگددا . گشدد  پدیدددار رسددنورا  در معنددادار  سددکو 

 بدد   و رد آبندّ   و آروید   بد   مهسدا  از رسدّدند مدی   نف  صد ب  حداق 

 .می شد

 ایسدناد  هدم  آبندّ   او ایسدناد   بدا . ایسدناد  مهسدا  ف یاد صدا  با آروی 

 بدود  زبدان   سد   بد   کد   منیکدی  دد  آروی  ک  ای  از قی . کول  و ک  امتا

 بگویدد  را کندد  پ تداب   مهسدا  سدو   بد   قددر   تمام با داش  دوس  و

 ف یدداد نداشدد  بّشددن  سددا  نُدد  هشدد  حدددوداً کدد  ا  بچتدد  پسدد  ددد

 !«س ؟خانوم   ای  شوه  بچت  ای ! ماما »:زد

 از تد   ناگهدانی  کد   بدود  بیندد  و ناگهدانی  قددر  آ  بچتد   پسد   آ  پ س 

 مثدد . بددود رسددنورا  سددال  در حاضدد  جمعّتدد  خنددد  صدددا  آ 
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 هددوا بدد  شددا  خنددد  صدددا  مسیسدد  یدد  پددی در پددی هددا  شددیّ 

 خ دسددا  کودکددا  آ  هددا بددا همدد ا  الیندد  و زنددا  و مدد دا . ب خاسدد 

 دسدد  بددا و خندیدندددمددی  کننددد رعایدد  را م اعددا  آنکدد  بدددو  شددا 

 ندداخ  گوشدد    بّشددن  عصددیانّت  و خجالدد  از بددار ایدد  کدد  ددد مهسددا

 .ندمی داد نشا  را  ورآبنّ  همّ  و د جویّدمی  را  های

 را دسدنی  کّدف  ب ندد  حدد   مدی توانسد    آروید   ک   ور هما  مهسا

 سددال  از نیددود دویددد  بدد  شددیاه بددی کدد  یهددای قدددم بددا و ب داشدد 

 مینمسددی لادد  بددا آبنددّ  خدد وج از قیدد  امتددا. شددد خددارج رسددنورا 

... نّسدد  مد   تقصددّ  اید  . مدی کددنم  خددواه ... مهسدا ... مهسددا»:گفد  

 «...مهسا

 در همچنددا  را آبنددّ  کاپشدد  گوشدد    قُیدددر یدد  مثدد  کدد  آرویدد 

 دنیدا   را آبندّ   کشدا   کشدا   دوبدار   مهسدا  خد وج  با بود گ فن  دس 

 و مدی داد ن نشدا   خدود  از چنددانی  مقاومد   آبندّ   الیند  . کشدّد  خود

مددی  کنددا  اعندد ا  وجددود ایدد  بددا ولددی مددی کدد د ح کدد  او دنیددا 

 رو کاپشدد  ایدد . مّددام دارم کدد  مدد . آرویدد ... آرویدد  کدد  ولددم»:گفدد 

 «...آروی ... نک 

ولددی . مددی دادن گددوش او هددا  حدد   بدد  مهسددا مثدد  هددم آرویدد  امتددا

 خدد ص آرویدد  چنگددا  دسدد  از را خددودش توانسدد  آبنددّ  بددأالخ  

 .کند
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 شدد ؟  دیووند   تدو »:کشدّد  ف یداد  دیدد  خد ص  را خودش ک  همّ او 

 سدّ   گدونی  ید   مثد   مد   بدا  چد ا  تدو  کد د ؟  کد   بدود  کار  چ  ای 

 !«کنی؟می  رفنار زمّنی

 از بدّ   بدار  اید   نیدود  هدم  سدابق  بدی  تق ییداً  کد   آروید   رفندار  تامت 

 و بدود  گااشدن   فشدار  تاد   را او آروید   گویدا . بدود  سخ  ب ای  پّ 

 او رسدنورا   از خد وج  از پدس  خشدم  هدا   زباند   بدود  شد  باعث همّ 

 .بگّ د ب  در را

 آسدودگی  بد   آبندّ   خشدمگّ   ف یادهدا   ب ابد   در آروید   وجود ای  با

 «؟کنیمی  کار چی دار  فهمیمی ن تو»:گف 

 مد  »:زد ف یداد  و رفد   در کدور   از پدّ   از بدّ   جمید   اید   با آبنّ 

مدی   ناهدار  مهسدا  بدا  داشدنم  مد  ! ؟مدی کدنم   کدار  چدی  دارم نمی فهمم

 گدونی  ید   مثد   رو مد   و شدد   رداه   جد   مثد   هدو  ی  تو ک  خوردم

. کدد د  تددوهّ  مدد  نددام د بدد  و کشددّد  مّدد  پشدد  از زمّنددی سددّ 

مدی  ن کد   هسدنی  تدو  اید   بد د ؟  رو مهسدا  و م  آب و  هم  جیو  تو

 «.کنیمی  کار چی دار  فهمی

 کدد د  مشدد  را دسددن  عصددیانّت  از. ل زیدددمددی  خددودش بدد  خشددم از

 رفندد  فدد و دسددن  کددف در انگشددنان  هددا  ندداخ  کدد   ددور  بددود

تدد  امتددا بودنددد،  بدد  مشددنی داشدد  دوسدد  موضددوع ایدد  بدد  بددی اهمّت

 امتددا. ب نددد بددود ایسددناد  او  روبدد و خونسدد د  بددا کدد  آرویدد  صددور 

مددی  مگدد . ندددارد را کددار ایدد  انجددام قدددر  مددی دانسدد  هددم خددودش
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 بد   را  هدای  مشد   چگوند   او سداب   سدیولی  هدم  کند ف اموش توانس 

 و اسدد  پولدددار   خددانواد  از او فهمّدنددد وقنددی کدد  بنددد قُیدددرها 

 همدّ   خدود  حندی ! آورد؟مدی   فد ود  داشدنند،  او از را خدواهی  باج قصد

 او بد   کد   کسدی  و بدود  داد  نجدا   خدورد   کند   از را او یکیدار  آروی 

 خددا   همددّ  بدد  و بددود زد  کندد  شدددت  بدد  را بددود شددد  ور حمیدد 

 خشدم   کنند    بد ا   زنددا   مشداور  پدّ   بد   جیس  سی شد مجیور

 در آرویدد  بدد ا  زندددا  رئددّس سددو  از کدد  تنیّدد  ایدد  اگ چدد . بدد ود

 ولددی! تنیّدد  تددا بددود شددوخی بدد  شددیّ  بّشددن  بددود شددد  گ فندد  نهدد 

 و بدود  پای فند   را تنیّد   اید   اعن اضدی  هدّ   بددو   او خدا    ب  آروی 

 و رسدد مدی  ن آروید   بد   زورش کد   کندد  ف امدوش  می توانسد  ن آبنّ 

  ..رسّد نخواهد

 آ  هددا کنددار از کدد  زنددانی و مدد دا  بددود شددد  باعددثآبنددّ   ف یادهددا 

مدی   کد   آبندّ   امتدا . شدوند  خّد    آروید   و او ب  و بایسنند گاشنندمی 

 همد   از کد   زندی  سد   بد   کندد  خدالی ب  س  کسدی   را خشم  خواس 

 ف یدداد بددود گ فندد  بغدد  در را شددّ خوارش بچتدد  و تدد  ن دیدد  او بدد 

 !«کنی؟می  نگا  چی ب  دار »:زد

 و افندداد گ یدد  بدد  ناگهددا  شددّ خوار کددود  کدد  زد ف یدداد بینددد آنقدددر

 از پدس  امتدا . شدد  خّد    آبندّ   بد   عصدیانّت   بدا  تدومم  نگداهی  با او مادر

 در کدد  کوششددی بددا هم مددا  و گ فدد  او از را نگدداه  لاهدد  چنددد

 .گ ف  فاصی  دو آ  از بود کودک  ک د  آرام جه 
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 بد ا   مناسدیی  ماد ّ  اینجدا . بشدّم  ماشدّ   سدوار  بهند   »:گفد   آروی 

 «.نّس  زد  ح  

 قد ار  خّابدا   کندار  کد   کد د  اشدار   رنگدی  سدّا   لّمدوزی   ب  چشم با و

 هددا آ  مننهدد  پّکدد  غددو  ماشددّ  سددو  آ  اش، راننددد  و داشدد 

 .بود ایسناد 

. مددی شددد دیددد  صدددای  در خشددم از یهددای رگدد  هنددوز کدد  آبنددّ 

 «.ندارم ح فی تو با م  ح  ؟»:گف 

 لّمددوزی  بدد  چشددم  و کدد د دنیددا  را آرویدد  نگددا  هنگامّکدد  امتددا

 از بعددد تددو»:داد ادامدد  و گااشدد  لدد  بدد  ا  احمقاندد   خنددد  افندداد،

 و ب رگد   پددر  رد و   تدا  اینجدا  اومدد   شددیم  آزاد زندا  از ک  ما  ی 

 بدد   نشدو   تدا  بّد و   کشدّد   حقدار   بدا  رو مد   بکشدی؟  م  رُخ ب 

 تدو  تدا  پدا   زید   گااشدن   لّمدوزی   ید   کد   مه بون  قدر چ  پدرب رگ 

 همدّ   کدار   بف وشدی؟  فخد   و بگد د   شده   اید   تدو  ها شاه اد  مث 

 !«بود؟

 .کند غیی  خشم  ب  نیود قادر و ل زیدمی  صدای 

 بددا بددود او سددو  از یهددای واکددن  چنددّ  مننهدد  گویددا کدد  آرویدد  امتددا

 خدد ا  را پ سددنار خددانوم او  و تددو م قددا  اگدد »:گفدد  خونسدد د 

 خدانوم  اید  . کدنم  عمد   بد ادریم  ورّفد   بد   ک  بود ای  خا   ب  ک دم

 !«باز  حق  ی  پ سنار
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 تدوهّ   مد   ندام د  بد   نددار   حد   تدو »:گفد   و ب ید را او ح   آبنّ 

 «.ک  ف و  کی   تو اینو. نّسنم تو ب ادر م  ضم  در. کنی

 را او بددازو  ماکددم و ب داشدد  او سددو  بدد  قدددمی آرویدد  ناگهددا 

 جدا   خّدابو  »:گفد   آرامدی  بد   و شدد  خّد    آبنّ   چه   در. گ ف 

 «.بشّم ماشّ  سوار بهن  . نّس  زد  ح   ب ا  مناسیی

 را او بکشدد  ف یداد  یدا  و کندد  اعند ا   دوبدار   آبندّ   کد   اید   از قی  و

 .ب د ماشّ  سم  ب 

 همدّ   بد  . ت سدّد مدی   آروید   از همد   از بّشدن   و ک د  دعوا از آبنّ 

. مددی کدد د اجدد ا را او دسددنورا  عصددیانّت  و خشددم اوج در هددم خددا  

 همددّ  و داشدد  هدد ا  خددورد  کندد  از قیددی  عمدد  در ذاتدداً چددو 

 !بود ساخن  میدت  ضعّف، پس   ب  را او ت  

 دسد   بد   بد ا   و باشدد  آرام مدی کد د   سدعی . شدد  ماشدّ   سوار آبنّ 

 عمّد   نفدس  چندد  مدی کد د   تد ش  اش رفند   دسد   از آرام  آورد 

 هدد . کددنم عصددیانی رو آرویدد  نیایددد» گفدد مددی  خددودش بددا. بکشددد

 حد    زیداد  بد   ا  ع قد   او . مدی شد    تمدوم  س ی  باش  داشن  کار 

 بدد  و خوندد  گدد دممددی ب  موقدد  او . مددی شدد  تمددوم زود. ندددار  زد 

 دوبدار  . دهدم مدی   توضدّ   بد اش  و چّد   همد   و زندم مدی   رندگ  مهسا

 «...می ش  درس  چّ  هم 

 او کندار  آروید  . کد د  پدار   را او افکدار  ماشدّ   در  شدد   بسدن   صدا 

 .بود نشسن 
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 بزددای د، پایددا  تدد  سدد ی  تاقّ آمّدد  م قددا  ایدد  آنکدد  بدد ا  آبنددّ 

 کدد  ایدد  از قیدد  امتددا «؟دار  کددار چددی مدد  بددا تددو» بز سددد خواسدد 

مدی   آروید   بد   خطدا   کد   شدنّد  را رانندد   صددا   ب ندد  ح فی بنواند

 !«ق با ؟ هس  نه تو  مد خاصتی جا »:گف 

 «.بگ د ا  ا  ها  خّابو  تو فق »:داد جوا  آروی 

 اید   جمید   اید   معندا  . کد د  خوشداا   را آبندّ   جمید   اید   شدنّد  

 کد   آنچد   از زودتد   او و کشدد مدی  ن  دو   زیداد  او بدا  آروی  کار ک  بود

 .شود خ ص دسن  از تواندمی  کندمی  فک 

. شدد   کدار  ف امدوش  تدو »:گفد   آروید   لّمدوزی   درآمدد   ح ک  ب  با

 مد   کد   کد د   ف امدوش  تدو . آورد  ف اموشدی  تدو  بد ا   زندا  از آزاد 

 !«هسنم تو ت  ب ر  ب ادر

! ب رگند ؟  بد ادر »:گفد   کندد  صدای   آرامد   بدا  داش  سعی ک  آبنّ 

 «.نّسنّم هم ب ادر تو و م  تاز . ب رگن   م  از ما  س  فق  تو

 رو اید   تدو . بسدنّم  هدم  بدا  بد ادر   پّمدا   مدا  امتدا »:گفد   س ی  آروی 

 !«ک د ؟ ف اموش

خنددد   سدد ی  ولددی نمددی دانسدد  را خنددد  اش دلّدد . خندیددد آبنددّ 

 نیددود عصددیانّت  بدد  شددیاه بددی کدد  صدددایی بددا و داد فدد و را اش

 مدی دوندم  . زد  کید   مد   بد   تدو . دارم خید   چّد   همد   از م »:گف 

 زنددو   تمدام  مدی کد د   فکد   کد   قیددر   پسد    همدو   اید ج،  ب  تو ک 

 تددا ب ندد  کندد  رو مدد  بخددواد بهوندد  یدد  بدد  تددا داد  پددو  اوندد  مددا 
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 مدد  بدد  و ب نددی کندد  اونددو و بشددی وارد قه مددا  یدد  مثدد  تددو بعدددش

 نقشدد  همددو  بددا. کنددی ماافهدد  مدد  از دار  قصددد کدد  بددد  نشددو 

 قیدو   رو مسدخ    بد ادر   پّمدا   او  تدا  کد د   مجیدور  رو مد   لعننی

 «.کنم

 !نّس  مسخ   تو و م  ب ادر  پّما  د

 !هس  چ ا د

 بدد  باشددد آرام بددود قدد ار کدد  تصددمّم  بدد خ  . کشددّد ف یدداد آبنددّ 

. مدی کد د   نگدا   را او تد    کمدی  بدا  حداال  و بدود  زد  ف یداد  آروید   س 

 بدود  دیدد   بارهدا  آبندّ   ولدی  بدود  نشسدن   آرام و خونسد د  آروی  گ چ 

 کندد  مددی شددد عصددیانی وقنددی و شددودمددی  عصددیانی ناگهددانی او کدد 

 !می داد انجام ک  بود کار  کمن ی  مقابی      زد 

 !«بن سی م  از نیاید تو. ن دم کن  و تو حاال تا م د 

 .بود خواند  را آبنّ  فک آروی   گویا

 «.ت سممی  تو از م  امتا ن د  کنکم آر د 

 «.بن سی م  از نیاید تو»:ک د تک ار را اش جمی  باز آروی 

مدی   زنددا   تدو  تدو  از همد  . آور  تد    تدو »:گفد   عصدیانّت   بدا  آبنّ 

 «...مث  تو... تو. هسنی غ ی  عجّ  تو اص ً... اص ً. ت سّد 

 مثدد  مدد  بگددی خددواهی مددی»:گفدد  و کدد د قطدد  را او حدد   آرویدد 

 «.هسنم ها ربا 
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 اید  »:گفد   کاراند   م حهد   نکندد  عصدیانی  را او کد   اید   بد ا   آبنّ 

 !«ربا  گفنندمی  تو ب  زندا  ها  بچت . ندادم تو ب  م  و لق 

 تددو خددورد  قسددم بدد ادر باشددم کدد  چددی هدد  مدد  امتددا»:گفدد  آرویدد 

 «.هسنم

 دار  دوسد  .  ییدی  قددر   ید   تدو »:گفد   و زد تیخدی  خند  ت  آبنّ 

 همددّ  بدد ا  هددم بدد ادر  پّمددا  او . باشددند ا سددیط  زیدد  دیگدد ا 

 «.بود

 «.نیود. ن »:گف  س ی  آروی 

 خددوردیم قسددم مددا. گددیمددی  راسدد  آر »:داد جددوا  سدد ی  آبنددّ  و

 واقعدی  ب رگند   بد ادر  ید   مثد   تدو  کد   شد    اید   بد   باشدّم  هم ب ادر

 «...و باشی م  م اق 

 «.بودم تو م اق  همّش د 

 شد    کد د   م اقید   فقد  . نزد   مد   حد    وسد   می کنم خواه د 

 «.تو ب  م   ور همّ . کنی کمکی م  ب  همّش  بود ق ار نیود

 «.ک دم رو کار همّ  همّش  خُ د 

 همدّ   تدو . نکد د   ند  »:زد ف یداد  بداز  بدود  شدد   عصدیانی  باز ک  آبنّ 

 کمدد  ایدد . نکدد د  کمدد  ولددی کدد د  خدد ا  پددّ  دقّقدد  چنددد

 !«نّس 

 .بود او جوا  مننه  و بود شد  خّ   آروی  صور  در
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. بددود تددو نفدد  بدد  م قددا  او  زد  هددم بدد »:داد جددوا  هددم آرویدد 

 ازدواج بدداز حقدد  پ سدنار  او  بددا تدو  دممددی ن اجدداز  مد   بدداش مطمدئ  

 «.کنی

 مننهد   کد   اید   از قید   امتدا  «؟چد ا  آخد  »:گف  حّت   و به  با آبنّ 

 از را مدد  همددّ  خددا   بدد  پددس»:داد ادامدد  بشددود آرویدد  جددوا 

 «.نمّاد خوش  مهسا از تو چو . بّ و  کشّد  رسنورا 

 او . کند  مدی   بداز   تدو  بدا  دار  او  چدو   نمّداد  خوشدم  او  از مد   د

 از هدا  گ بد  . مدوش  ید   مثد   درسد   تدو  و اسد   گ بد   ید   مث  درس 

 او  هددا بددا دارنددد دوسدد  اوقددا  گدداهی و مّدداد خوششددو  هددا مددوش

 تدو  بشد   خسدن   تدو  بدا  کد د   بداز   از وقندی  بداش  مطمئ . کنند باز 

 بگدد  جمیدد  یدد  فقدد  کافّدد  نّسدد  سددخنی کددار! د مددی  قددور  رو

 دوسدد  دیگدد  رو تددو مدد . نّسددنی جدداا  بدد ام دیگدد  تددو. خددداحاف »

 !«ندارم

 !«کن می  نصّا  رو م  دار  ربا  ی  م  خدا د 

تد   آروی   رو حقّقد   دارم مد  »:داد ادامد   آبندّ   تمسدخ   بد   بی اهمّت

 «.ب نی گو  رو خود  دار  سعی تو ولی گممی  به 

 «.نّسنی م  بابا  تو. نک  نصّا  رو م »:گف  آبنّ 

 «.هسنم ک  ب رگن   ب ادر ولی»:گف  و داد تکا  س   آروی 
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 بدا  و کشدّد  خشدم  از خ ناسدی . مدی کد د   عصدیانی  را آبندّ   جمی  ای 

 دار  تدو . فهمدی مدی  ن و عشد   معندا  ! رُبداتی  ید   تدو »:گف  درماندگی

 «.کنیمی  حسود 

 «.کن  حسود  تون می ن ربا  ی د 

 .گف  را اش جمی  منط  و سادگی باآروی  

 عداا   دار  حسدود   از تدو . کندی مدی   حسدود   دار  تدو  اتفاقاً. چ اد 

 دخند    هدّ   ولدی  دار  دوسد   رو مد   یکدی  چدو   چد ا؟ . کشدی مدی  

 رو تددو بخددواد کدد  بشدد  پّدددا دخندد   هددم اگدد . ندددار  دوسدد  رو تددو

 از سدا   ید   از بّشدن   عدالی  جندا   بفهمد   وقندی  باشد   داشن  دوس 

 مد   بیخشدّد  گد  مدی   و کشد  مدی   بد ا   آ  ید   نموندد ،  بداقی  عم  

. مّد   مدی   دیگد   سدا   ید   کد   باشدم  داشن  دوس  رو کسی می تونمن

 تدو  جدا   اگد   هدم  مد  . مدی کدنم   درکد   آر . د مدی   عاا  رو تو ای 

 چندد  تدا  و بد   مدی   سد   بد   کامد   س منی در! ب ادرم دیدممی  و بودم

 ورز ،مدی   عشد   بهد   کد   دار  رو یکدی  و کند  مدی   ازدواج آیندد   ما 

 مّد    مدی  دار  تدو ( داد ادامد   بیندد  صددا   بدا . )ممدی کد د   حسود 

 زندددگی از بدد د  لدداّ . بیدد   لددا  زندددگی از بنددونی کدد  ایدد  بدددو 

 شدی مدی   پدا  خدوا   از صدی   روز هد   وقندی  چو . رویا ی  شد  تو ب ا 

 ن دید   مد    بد   روز ید   تدو  و شدد   کدم  عمد    از روز ید   بّنیمی  و

 یدد  تددو. کنددیمددی  حسددود  مدد  بدد  و کشددیمددی  عدداا  شددد 

 !«حسود 
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 آنقددر . نشسد   آروید    چهد    در غدم  و کد د  ارد   آبندّ   هدا   منی 

 بدود  گفند   آنچد   از آبندّ   ا  لاهد   بد ا   کد   بدود  وضدو   پد   غم ای 

 .می ک د پشّمانی احسا 

 ادامددد  ا  عارخواهانددد  لاددد  بدددا شدددد باعدددث احسدددا  همدددّ 

 ننونسددنم. کددنم ناراحندد  ممددی خواسددنن. خددواممددی  معددار »:دهددد

 زبددونم از. نداشددنم منهددور  کدد  بدداور آرویدد . بگّدد م رو خددودم جیددو 

 «.رف  در

مدی   فکد  . توسد   بدا  حد  »:گفد   بدود  غدم  از مندأر   ک  لانی با آروی 

 دکن هدا  ّدمدی شدن   وقندی  بدود  مد   جدا   هدم  ا  دیگد   کدس  ه  کنم

 زنندد، مدی  ن تخمدّ   عمد ش  پایدا   بد ا   بّشدن   سدا   چندد  صددا  هم

 «...می شد ربا  ی  ب  تیدی 

 معددار  از  کدد  مدد  آرویدد »:گفدد  و پ یددد او حدد   وسدد  آبنددّ 

 «.ک دم خواهی

 اخد    کدم  کدم  پدّ   سدا   سد   از»:داد ادامد   او بد   اعننابی آروی  امتا

 زه مدار  بد ج  ید   مثد   حداال . نّسدنم  شداد  بچت  او  دیگ . شد عو  م 

 ید   تدو  قدو   بد   یدا  احسدا  بدی  انسدا   ی  ب  شیّ  رو م  ک  مونممی 

 «...ک د  ربا 

 تددو بدد  مدد  رو لقدد  ایدد »:گفدد  و پ یددد او حدد   وسدد  آبنددّ  بدداز

 «.ندادم

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 67

 رو تدو  کدار  ربدا   همدّ   ولدی  درسدن   تدو  حد   . آر »:داد ادامد   آروی 

 «.نّس  حسود  ای  باش مطمئ  و دون می  اشنیا 

 حوصددی  مدد . کدد  بددس مددی کددنم خددواه »:گفدد  ک فگددی بددا آبنددّ 

 !«ندارم رو شنّد  نصّا 

 !«د  می باز  رو تو دار  دخن  او . آبنّ  ک  باز توها چشمد 

 تدا  سد  »:گفد   جدد   خّیدی  شدد  خّد    آروید   هدا   چشدم  در آبنّ 

 دلّد   تدا  سد   فقد   درسدن   ح فدا   کندی مدی   فک  اگ ... بّار ب ام دلّ 

 «.بّار ب ام

 دیگد   بدار  را اش قییدی  اشدنیا   مدی خواسد   ن چدو   زد را حد    ای او 

 .کند تک ار

 !«کافّ  تو ب ا  هم دلّ  ی »:گف  خونس د  با آروی 

 خُد ، »:پ سدّد  بدود ماندد    خّد    او هدا   چشدم  در چنا  هم ک  آبنّ 

 «؟چّ  دلّ  او . بد  ادام 

 خددا   بدد  فهمّددد  دخندد  او  از چددی هد   حدداال تددا تددو»:گفدد  آروید  

 تددو تددا گاشدد  سددا  چهددار. او  هددا  گفندد  ندد  بددود  خددود  تدد ش

 «. زندان رئّس او  پدر عمو  بفهمی

 عمدو   بد   او . بگد   راحندی  اید   بد   را موضدوع  ای  تونس می ن او د 

 «.ب ن  ح فی موضوع ای  دربار  تا بود داد  قو  پدرش

 بفهمددی تددو تددا گاشدد  سددا  یدد  گددی؟مددی  چددی و اش عمدد  ددد

 .دخن هجس  او   عم  خان ، روا  س پ سنار
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 «.نّس  مهم اص ً ای د 

 ؟اندکار  چی مادرش و پدر بگی م  ب  تونیمی  تو خُ د 

 مددادرش و کندد مددی  کددار شدد ک  یدد  تددو پدددرش»:گفدد  سدد ی  آبنددّ 

 !«کافّ ؟ ای . دار  خان 

 اسدم،  شد کنی؟  چد   خُد  »:گفد   و گ فد   را سدؤال   ادامد   هم آروی 

 «...ش ک  کار نوع مقام، سم ، آدر ،

! کد   بدس »:گفد   بدود  شدد   خسدن   آروید   منعدد سؤاال  از ک  آبنّ 

 !«کنم ازدواج او  بابا  با خواممی ن ک  م 

 ا آینددد  همسدد  خددانواد  الاقدد . مددی دونددین چّدد   هددّ  تددو پددس ددد

 .اس  ناشناخن   ج ی   ی  مث  تو ب ا 

 ید   از خددا  رو تدو . کد   بدس »:گفد   و داد تکدا   ک فگی از س   آبنّ 

 «.ب   ح   دیگ  چّ 

 خدواه   بد   توجد   بددو   مدی رفد    اننهدار  آروی  از ک   ور هما  امتا

 «.بمّ   ب ا  بش  حاض  ک  ک  ت  کسی ب ا »:داد ادام  آبنّ 

مدی   فشدار  هدم  رو  بد   عصدیانّت   از را ی هدا  دنددا   حالّک  در آبنّ 

 واقعداً ! کند  مدی   نصدّا   رو مد   دار  ربدا   ید  »:گفد   آمّد  کنای  داد

 !«جالی  ک 

 اش گوندد  ربدا   خصدی   همددا  بدا  و نگ فد   د  بدد  را او حد    آروید  

 چددو . بیّنددی رو واقعّتدد  تددا باشددی ربددا  بایددد اوقددا  گدداهی»:گفدد 

 «.پ  می  س  از عق  مّاد عش  وقنی
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 مثد  »:گفد   را بدود  ماندد   بداقی  اش چنند   در کد   جدوابی  تنهدا  آبنّ 

 «.ن   ح   ب رگا آدم

 مدی توانسد    آروید   کد   کد د  بّدا   را اش جمید   شم د  شم د  آنقدر

 .بشمارد را کیمات  تعداد

 از حددداق . دار  بدد ر   هددا انسددا  بدد  نّدداز عشدد  ممددی کدد د فکدد ددد 

 ؟سنّی لااظ

 .س  ب  ن  دار ، عاش  ب  نّاز عش د 

 بد   نّداز  کورکوراند   عشد  »:گفد   بدود  حد    همدّ   مننهد   ک  آروی 

 «.تو مث  درس . ندار  س 

 .کنیمی  امدیوون  دار . ک  بس خدا رو تو د

 کنی؟می ن نگا  دیگ  دید ی  از موضوع ای  ب  چ ا د

 باهوشی؟ خّیی بد  نشو  خواهیمی  د

 .خور می  باز  دار  تو کنم راب  ب ا  خواممی . ن  د

 زندددا  تددو اومددد یددادم هددم اال . باهوشددی خّیددی تددو دارم بدداور مدد  ددد

 کدد  عدددد یدد . شصدد  و صددد شددد گ فننددد هددوش تسدد  تددو از وقنددی

 !دار  ا  العاد فو  هوش تو د می  نشو 

مدی   بداز   دار  رو تدو »:گفد   مکدث  بدا  و کشدّد  عمّقدی  نفدس  آروی 

 «.د 

 !«آ؟کی »:زد داد بود شد  ک ف  حسابی ک  آبنّ 
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 رو تدو  خدوا  مدی  ن کد   یهدای  همدو  »:داد جدوا   خونسد د   بدا  آروی 

 !«بیّنند ها روانی بّمارسنا  تخ  رو دوبار 

 منهددور »:پ سددّد ت دیددد بددا آبنددّ . شددد قفدد  هددم در دو آ  نگددا 

 «؟چّ 

 جددوا . گااشدد  لدد  بدد   رنددگ  کددم لیخنددد بددار اوتلددّ  بدد ا  آرویدد 

 حدداال. هسددنّم احساسدداتی خّیددی کدد  ایدد  هددا ای انددی مددا مشددک »:داد

 یدا  مدادر  ید   یدا  زنددا   رئدّس  یدا  باشدّم  جمهدور  رئّس کن می ن ف قی

 «.پ سنار  کارآموز ی 

 اید  . آروید   کد   بدس »:گفد   بدود  فهمّدد   را آروید   کناید   ک  آبنّ 

 «.مادرم جمی  از د می  باز  و م  دار  هم  گیمی  تو ک   ور

 همد ا   تیفد   زندگ  صددا   بدهدد  را او جدوا   آروید   ک  ای  از قی  امتا

مددی . دیددد تیفدد  صددفا  بدد  را مددادرش اسددمآبنددّ  . شددد بینددد آبنددّ 

 هددم را کددار همددّ . بدهددد را تیفدد  جددوا  سدد ی  بایددد دانسدد 

 داریددم آر ... رسددنورا  تددو... مددا؟... خددوبم آر ... مامددا  سدد م»:کدد د

 مهسددا یعنددی... اِاِاِ... نیدداش نگدد ا . ندد ... آر ... خددوریممددی  ناهددار... ناهددار

 «.خداحاف ... ماما  باش ... باش . رسون می  س م هم مهسا... هم

 اید   دار  چّد ؟چ ا »:گفد   شدد  خّد    آروید   بد   و ک د قط  رو تیف 

 «؟کن می ن کنن   رو تو مادر  کنی؟یعنیمی  نگا   ور 

 رو اید  . کند  مدی   زنددگی  آم یکدا  تدو  مد   مادر»:گف  سادگی ب  آروی 

 «.گفنم به  قی ً
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 حدا   هد   بد   ولدی . نیدود  یدادم  آر »:گفد   و انداخ  باال ا  شان  آبنّ 

!... ایددی دیگدد  مددادر هدد  مثدد  درسدد . کندد مددی  کنندد   رو مدد  مددادرم

 «.زندا  بّفنم دوبار  ندار  دوس 

مدی  ن و بدود  کد د   عدو   را قییدی  آور عداا   بادث  ناخواسن  ک  آبنّ 

 نصدّا   خدا    بد   فقد   کد   تدو »:پ سدّد  یابد ادام  آ  دوبار  خواس 

 !«اومد ؟. رسنورا  نّومد  م  ک د 

 ه لددی سددّا  نشددا  بدد  نگدداهی و گ فدد  آبنددّ  از را نگدداه  آرویدد 

 همدّ   هدم  آبندّ   ناخواسدن  . اندداخ   چدز   دسد   م  رو  ب  شک 

 فقدد  آرینمددانی آرویدد  و آرمددا  آبنددّ  اشددن ا  وجدد . کدد د را کددار

 حد   شدا  چد   دسد   مد   پشد   بد   کد   بدود  رنگدی  سّا  ها  ه  

 وجدود  بد   را آ  هدا  دوسدنی  کد   بدود  هدا  هد    همّ  شاید و بود شد 

 .بودند دار نشا  پس ا  آنها گف  توا  می هم شاید و بود آورد 

 هدم  هندوز »:گفد   و کد د  ا  خندد   رندگ  سدّا   هد    ب  نگا  با آبنّ 

 و زنددا   بّفندی  تدا  باشدی  کد د   دزد  اید   خدا    ب  تو می ش ن باورم

 مسددخ   ع مدد  ایدد  از مدد  بفهمددی مددث ً کدد  بشددی مدد  سددیولی هددم

 «؟می دونم چی

. نّسدد  مهددم مسددخ   غّدد  یددا مسددخ  »:داد جددوا  جددد  آرویدد  امتددا

 تدو  پددرامو   مد    از پدس  ب فاصدی   هدا  ع مد   اید   چ ا ک  ای  مهم

 جددوا  خددواممددی  مدد . اندددشدد   ردداه  دسددنمو  مدد  رو سددالگی، سد  

 «.ک دم ت ش قی ً ک   ور همو . بفهمم رو سؤا  ای 
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 تددو تددا داشدد  وجددود هددم دیگدد  را  تددا هدد ار. بددود احمقاندد  ت شدد  ددد

 ...نمی دونم هّچی مسخ   ع م  ای  از م  بفهمی

 بدود  رو  زیداد   کمدی  ماشدّ   ید   دزدیدد  . باشد   تدو  بدا  حد   شداید  د

 .فهمّدممی  را ای  خودم باید ولی

 سدی  از بّشدن   پددرب رگ   حندی  کدس  هدّ   پدّ  . عجّیدی  واقعداً  تود 

 بداز  تدو  د   سدف    رسدی مدی   کد   مد   بد   امتا می زنین ح   کیم  تا

 .کنیمی  نصّانم و کنیمی 

 خدودم  دسد   اید  . مدی کدنم   آرامد   احسدا   هسدنم  تو پّ  وقنید 

 .ممی شد دیوون  عصیانّت  از دیدممی ن رو تو ام وز اگ . نّس 

 ربدا   مثد   انقددر  خددا  رو تدو »:گفد   و خندیدد  بیندد   صدا  با آبنّ 

 تددا کدد  بّددا  تدد  احسددا  بددا تددو جمدد   خددورد  یدد . ندد   حدد   هددا

 «.کنم باور کمی حداق 

 «.گممی  به  و حقّق  دارم م »:گف  آروی 

 هدا   هد    اید   پشد   بددونم  دارم دوسد  »:افد ود  سدزس  کد د  مکثی

 «.دار  وجدددددددددددود راز  چددددددددددد  رندددددددددددگ سدددددددددددّا 

. هسدنند  سداد   ع مد   ید   فقد   هدا  اید  ! نکد   شپّچّد  خدا رو تود 

 خاصتدی  اتفدا   هدّ   بدود   مد   دسد   مد   رو  ک  سالی سّ د  ای  تو

 ...ب ام
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 المدا   تداج  ندّم  و مدوز   مداج ا  . خدورد  را حد ف  آبندّ    ناگهدا   امتا

 تداج  ندّم  آ   دور  چد   نمدی دانسد    هدم  هندوز . آمد خا  ش ب  نشا 

 .بود گ فن  ق ار اش چ  دس  در

 مدوز   تدو  تدو،  کد   زمدانی  دقّقداً »:گفد   بود خواند  را او ذه  ک  آروی 

  خوندد تددو هددم مدد  ریخنددیمددی  اشدد  چزدد  دسدد  درد از داشددنی

 مثدد . سددوخ مددی  چددزم دسدد  کدد . ممددی کدد د گ یدد  درد از داشددنم

. باشدند  کد د   روشد   چدزم  دسد   داخد   بد ر   آتدّ   ی  ک  بود ای 

 .ب نم داد درد از نیودم قادر هم  ای  با امتا

 گد    بهدم  تدو  و مد   س نوشد   بگدی  خدواهی می  دوبار  تو»:گف  آبنّ 

 «؟خورد 

 !«نّس ؟ خوبی دلّ  ای »:داد جوا  آروی 

 «.نّس  کافی ولی هس  چ ا»:گف  آبنّ 

 دنّددا ایدد  تددو. ممددی دونددّن چّدد   ازش مددا چددو  نّسدد  کددافی ددد

...  پد   هددا  مثد  . ا  عدّم بدی  او  هدا  از مدا  کد   دار  وجدود  چّ هدایی 

 …مخصوصشو  ها  درواز  با دیگ   آ  هاجه...  دیوها

... دیددو... پدد  ... شددد  خ افدداتی حددد از بددّ  تددو آرویدد  کدد  بددس ددد

 !فهمی؟می . دار  مدر  و دلّ  ب  نّاز ها ای ... دیگ  جها 

 بدداور را چّ هددا ایدد  آبنددّ  مددی دانسدد  واقدد  در. نددداد جددوابی آرویدد 

 .بکند ح ف  اریا  ب ا  ت شی دیدمی ن دلّیی و ندارد
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 بشد   رداه   مد   جیدو   بّداد  هدم  پ یدا   میکد   اگ »:داد ادام  آبنّ  امتا

 !«ک پّ  بقّ  ،می کنمن باور هسنم پ   ها  میک  م  بگ  و

 زمدا   اید   مدی کد د   احسدا   کد   هدم  آبندّ  . ندداد  جدوا   بداز  آروی 

 اسدد  شددا  ددوالنی گددو وگفدد  بدد  داد  پایددا  بدد ا  موقدد  بهندد ی 

 «.خون  ب گ دم باید م . وایس  بگی رانند  ب  ش  می»:گف 

 از پددس پّکدد  غددو  لّمددوزی  و کدد د قیددو  ح فددی هددّ  بدددو  آرویدد 

 .ایسناد لاه  چند

 کدد  لانددی بددا آرویدد  بدد  خطددا  بیندددد را در کدد  ایدد  از قیدد  آبنددّ 

 مددی کددنم خددواه »:گفدد  باشددد ماکددم و جددد  مددی کدد د سددعی

 چدو  . نکد   ب خدورد  زمّندی  سدّ   گدونی  ید   مثد   مد   با بعد  دفع 

 !«نشم تاقّ   ور  ای  ولی بخورم کن  حاض م بعد دفع 

 دلدد  در. بسدد  را ماشددّ  در بمانددد جددوا  مننهدد  کدد  ایدد  از قیدد  و

 چدو   نیدود  مطمدئ   خّیدی  گ چد   باشدد  ار گداار  حد ف   بدود  امّدوار

 توصدّ   آروید   بدار  هد   و بدود  کد د   را ا  توصدّ   همچنّ  قییی بار دو

 مددی دانسدد  خددوبی بدد  آبنددّ . بددود سددز د  ف اموشددی بدد  را او هددا 

 او بدد  آرویدد  چنددّ  ایدد  بددود شددد  باعددث خددورد  کندد  از او تدد  

 !بشود مسی 

 و ناشددنا  خّابددا  وسدد  در شددد منوجدد  آبنددّ  لّمددوزی  ح کدد  بددا

. کدد د ح کدد  روپّدداد  سددو  بدد  ابندددا. اسدد  ایسددناد  خیددوتی نسددیناً

 شده   کجدا   در اکندو   هدم  نمدی دانسد    و بدود  غ ید   ب ای  خّابا 
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 و اسد   ب رگدی  شده   تهد ا   مدی دانسد    آبندّ   شد   بدو . دارد ق ار

 از بدود  نخواهدد  خوشدایند  چنددا   شده   اید   در شدد   گم و شد  گّ 

 کمددی بددود کدد د  سددعی بددود شددد  آزاد زندددا  از کدد  پددّ  مددا  یدد 

 از پدس  خدانم  آناهّندا  دد  جدیدشدا   زنددگی  ماد   ا د ا    ها خّابا 

 مکددا  نقدد  آنجددا بدد  و خ یددد جدیددد آپارتمددانی زندددا  از آبنددّ  آزاد 

 مندا    اکثد   کد   بدود  نّافند   ف صد   ه گد   ولدی  بگّ د یاد را د ک دند

 اید   بد   حّد ا   آبندّ   حداال  و بگد دد  را دشد   دَرَ  شده   اید   مشهور

 رانّدد  چنددد از پددس ت شدد . مددی کدد د نگددا  خّابددا  سددو  آ  و سددو

 بدود  شدد   نصد   ا  کوچد   سد   بد   کد   رنگی آبی تابیو  ب . داد ننّج 

 :خواند

 »ایما  خّابا  پنجم؛ و بّس  کوچ »

 حداال بد    تدا  هدم  خّابدا   اید   اسدم  حندی  کد   بخورد قسم توانس  می

 مدی توانسد    خّابدا   رداه   از کد   چّد    تنهدا . اسد   نخورد  گوش 

 ایدد  فهمّددد  امتددا سدد  ف عددی یخّابددان اینجددا کدد  بددود ایدد  بفهمددد

 پ سدّد   بدا  تدا  گ فد   تصدمّم . نمدی کد د   کمد   او ب  چندا  موضوع

 کدم  بسدّار  ، تعجد   نهاید   در تعدادشدا   کد   دد  عداب ی   از سؤا  چند

مدی   پّددا  را مند و  ایسدنگا   اگد  . کندد  پّددا  را من و ایسنگا  بنواند د بود

 .کند پّدا می توانس  هم را خان  ب  ب گش  را  ش بی ک د

 آ  بد   نگداه   کد   بدود  ب نداشدن   قددمی  چندد  هندوز  امتدا . افنداد  را  ب 

 قدد ار اتوبوسددی ایسددنگا  او مندد   د  در درسدد . افندداد خّابددا  سددو 
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 رو  بد   بودندد  اتوبدو   آمدد   مننهد   کد   ز  دو و مد د  س  ک  داش 

 سدو   بد   و کد د  کد   را راهد  . بودندد  نشسدن   ایسدنگا   هدا   صندلی

  اسددی نددّم مدد د از رسددّد کدد  آ  هددا بدد . ب داشدد  قدددم آ  هددا

 «؟نّس  من و ایسنگا  ا  ا  ای  بیخشّد،»:پ سّد

 بددود نشسددن  او کنددار کدد  زنددی بدهددد جددوابی مدد د آ  کدد  ایدد  از قیدد 

 تددا کنددی صددی  بایددد نّسدد  مندد و ایسددنگا  ا دد ا  ایدد »:گفدد  سدد ی 

 »رسوند می  من و ایسنگا  تا بشی اتوبو  سوار. بّاد اتوبو 

 شدد   سدوار  و کد د   صدی   جد    ا  چدار   آبندّ   گویا ز  ها  گفن  با

 خددالی صددندلی سدد  از یکددی رو  بدد  ناچددار بدد . نداشدد  را اتوبددو  بدد 

مدی   فکد   ه چد  او ! داد آروید   بد   فاشدی  لد   زید   و نشسد   ایسنگا 

 آمدد  . اسد   نیدود   بد ای   جدالیی  روز اصد ً  امد وز  کد   دیدد می  ک د

 کد    وخد . بدود  کد د   تد   خد ا   را چّد   همد   هدم  رسنورا  ب  آروی 

 از بعددد بددود داد  قددو  مهسددا بدد  کدد  آمدددمددی  یددادش مددی کدد د فکدد 

 آبنددّ  کد   قددولی. کندد  قطدد  آروید   بددا را اش دوسدنی  زنددا   از آزاد 

 آروید   ناگهدانی  حضدور  امتدا . بدود  آ  هدا  منقابد   نفد    پای  ب  بود داد 

 دلخدور  آبندّ   از روز چندد  تدا  مهسدا  مدی شدد   باعدث  حنماً رسنورا  در

 آبندّ   بدود  زد  بهدم  را آ  هدا  م قدا   آروید   کد   قییدی  بدار  دو. بشود

 آرویدد  کدد  بخددورد قسددم هدد ارا  بددود شددد  مجیددور روز چنددد تددا

 بد   ح فدی  شدا  م قدا   دربدار   اصد ً  او و کد د   را کدار  اید   خودس ان 

 هدم  مهسدا  امتدا  نّسد   خوشداا   او بدا  دوسدنی  از هدم  خّیدی  و ن د  او
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 آشدنی  کندی،  قطد   او بدا  را ا رابطد   بایدد  کد   قو  ای  گ فن  با بار ه 

 .بود ک د 

 بدهدد؟  توضدّ   و کندد  راضدی  را او چگوند   بدود  قد ار  آبنّ  بار ای  ولی

 بّمدارا   بد   شدیاه  بدی  آروید   کد   داندد مدی   مهسدا  می دانس  گ چ 

 او بد د مدی   حسدا   او از آبندّ   قددر  اید   کد   اید   از ولی نّس  روانی

. سدداخ مددی  مشددک  را آبنددّ  کددار کمددی ایدد  و مددی کدد د ناراحدد  را

 دور کدد د خواهددد واسددط  را مددادرش کدد  امّددد ایدد  بددا را افکددارش

 افکددار ایدد  عدداا  در ایدد  از بّشددن  نداشدد  دوسدد  چددو  ریخدد ،

 عداا   اخّد   سداع   دو اید   در کدافی  اندداز   بد  . بد ود  فد و  ناخوشایند

 اش رفند   دسد   از آرامد   کمدی  تدا  بدود  آ  زمدا   حداال  و بود کشّد 

 هفد   کد   کد د  نگدا   تیفدن   سداع   بد  . کشّد عمّقی نفس. بازیابد را

 .می داد نشا  را بعدازره  دو ب  دقّق 

 اوقدا   گداهی . نّداد  اتوبدو   حاالهدا  حداال  ممکند  . باشدی  صیور بهن  د 

 «.بش  پّداش اتوبو  ی  تا کنی صی  ساع  نّم باید

 ز  گف . هما ای  را 

 !«می ش ن بهن  ای  از اوضاع»:ک د زم م  ل  زی  آبنّ 

 چّد   همد   امد وز  بدود  قد ار  گویدا ! اتوبدو   آمدد   ب ا  صی  ساع  نّم

 بدود  قد ار  کد   اتوبوسدی  تدأخّ   بدا  مطمئنداً . باشدد  آبندّ   مّ  خ   ب 

 مکدد ّر هددا  جددّ  سددّ  مددورد رسددّدمددی  خاندد  بدد  هنگامّکدد  بّایددد
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 از بعددد خصوصدداً. گ فدد مددی  قدد ار خاندد  بدد  آمددد  دیدد  بدد ا  مددادرش

 .می ک د کنن   را او همّش  از بّشن  مادرش ،زندا  از آزاد 

 جددا  بدد  امتددا. ب نددد مددادرش بدد  زنگددی گ فدد  تصددمّم فکدد  ایدد  بددا

مددی  کدد  شددنّد را ا  رایاندد  زناندد  صدددا  اننهددار، بددو  شددنّد 

 نداریددد حسددابنا  در اعنیددار  هددّ  شددما ماندد م مشددن  »:گفدد 

 «.بگّ ید تما  بعد و کنّد شار  را خود حسا  ابندا لطفاً

 کدد  ف وشددگاهی  دد   بدد  و شددد بینددد. داد بّدد و  خشددم از نفسددی

 اوتلددّ  هنددوز امتددا. افندداد را  بدد  داشدد  قدد ار اتوبددو  ایسددنگا   روبدد و

 دسدد  او بدد  شدددید  گ سددنگی احسددا  کدد  بددود ب نداشددن  را قدددم

 بددود زد  گوشدد  سددو  بدد  کدد  قاشدد  یدد  جدد   بدد  رسددنورا  در. داد

 .بود نخورد  دیگ   چّ 

 بددود نشسددن  مّدد   پشدد  کدد  دخندد   از و شددد ف وشددگا  وارد

 «؟دارید هم ا  شار »:پ سّد

 «؟تومنی چند»:گف  دخن 

 !«لطفاً... تومنی دو ی »:داد جوا  آبنّ 

 و داد آبندّ   بد   را شدار    و کد د  بداز  را مّد ش  کشدو  ف وشدند   دخن 

 «؟خواهیمی  ا  دیگ  چّ »:پ سّد

 تو هدددا کیوچددد ... کیوچددد »:گفددد  و گ فددد  او از را شدددار  آبندددّ 

 «؟کجاس 

 .چ  دس  ها قفس  اننها ... داریم ا  مّو  کیوچ  فق د 
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 .افناد را  ب  ها قفس  سو  ب  آبنّ 

 بدود  گ سدن   آنقددر . ب داشد   را هدا  کیوچد  از بسدن   دو هدد  بدی  آبنّ 

 جدا  همدا  . مدوز  یدا  اسد   سدّ   کیوچد   اید    عم می دادن اهمتّت  ک 

 بدود  نکد د   بداز  کدام   را کیوچد   بسدن   امتدا . کد د  باز را ها بسن  از یکی

 از بدددن  پددا  تددا سدد . کدد د حددس بدددن  در را ل زشددی ناگهددا  کدد 

 سدد ما  شدددت  از ی هددا دندددا . ک دنددد ل زیددد  بدد  شدد وع سدد ما

 و خوردندددمددی  بهددم چِیدد  چِیدد  مددی کدد د حددس کدد  ا  ناخواسددن 

 اید   بد   هدوا  چگوند   فهمّدد مدی  ن او و ل زیدد می  بدن . ندمی داد صدا

 کدد   ددور همددا  ناگهددانی سدد ما  ایدد  امتددا. اسدد  شددد  سدد د ناگهددانی

 را گ مدا  وجدود  و شدد  منوقدف  آبندّ   بدد   لد زش . رف  ازبّ  بود آمد 

 را سد ما  ناگهدانی  ا  لاهد   بد ا  . مدی کد د   احسدا   بددن   داخ  در

 یکیددار  سدد ما  آ  از حدداال ولددی بددود کدد د  حددس اسددنخوان  مغدد  تددا

 !نیود خی  

 سد   حّتد    ناگهدا  . شدد  جید   راسدن   سدم   بد   نگاه  اخنّار بی

 چشددم بددا و بددود مانددد  بدداز تعجدد  از دهددان . گ فدد  فدد ا را پددای  تددا

  فاصددی  در کدد  نگ یسدد مددی  مدد د  بدد  زد  بّدد و  حدقدد  از یهددای

. نیدود  بداورک دنی . نداشد   امکدا   اید  . ند  ! بدود  زد  ید   او مند    ید  

مدی   اشدنیا   بقیوالندد  خدودش  بد   آنکد   بد ا  . بدود  شد  خّاالتی حنماً

 و بداز  بدار،  چندد  را  هدای  چشدم . زد بهدم  را  هدای  چشم بار چند بّند

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 80

 قطدد  بدد  یدد . بددود زد  یدد  مدد د آ . داشدد  حقّقدد  ولددی کدد د بسددن 

 !بود ب گ فن  در را او من  ساننی چند

 منعید   آ  از قسدمنی  کد   حسدی . بدود  گ فند   فد ا  را آبندّ   بد  حس

 قددم  همدّ   بدا  امتدا  ب داشد   عقد   بد   قددمی  ناخواسدن  . بدود  ت   ب 

 آ  هدا  از تعدداد   و خدورد  هدا  کیوچد   هدا   قفسد   بد   بددن   ناگهانی

 حسدی . ت سداند  را او بّشدن   هدا  کیوچد   افنداد   صددا  . افنداد  زمدّ   ب 

 کد   اید   از قید   بد و  گفد  مدی   او بد  . بد و  آنجدا  از گف می  بدن  در

 کدد   ددور همددا . کدد د اعنمدداد ناشددناخن  حددس ایدد  بدد . بشددود دیدد 

. بگّدد د فاصددی  او از مددی کدد د سددعی بددود زد  یدد  مدد د آ  بدد  نگدداه 

 زمدّ   بد   ناخواسدن   ف یداد   بدا  ناگهدا   امتدا . کد د  تنددت   را  های قدم

. اسد   خدورد   سد د   و سدخ   جسدم  بد   بددن   کد د  احسدا  . افناد

 مدد د بدد  او ولددی نیددود بدداورک دنی. کشددّد تدد   از جّغددی. کدد د نگددا 

 .بود زد  ی  هم او ک  بود خورد  دیگ  

مددی ن امتددا. تزّدددمددی  شدددت  بدد  قیددی . کشددّدمددی  نفددس تنددد تنددد

 درو  از را چّد     مدی خواسدن   گویدا  کد   زد  ید   مد د  آ  بد   خواس 

 حددا  در بدددش حددس. شددد بینددد. کنددد نگددا  بدد دارد ف وشددگا  قفسدد 

 تنهددا مدد د دو آ  فهمّددد شددد  بینددد بددا امتددا. بددود شددد  تقویدد 

 دیگد   بچتد   دو و ز  و مد د  چندد . نّسدنند  ف وشدگا   زد  ید   موجودا 

 !بودند زد  ی  کام  هم
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 در کد   بدود  وحشدنناکی  کدابو  . بّندد مدی   خدوا   دارد کد د  فک  ابندا

 در کدد  واقعّتنددی داشدد  تدد ش قدددر ه چدد  ولددی دیدددمددی  خددوا 

 کیوچد   بسدن   دو. مدی توانسد   ن کندد  انکدار  را بدود  ج یا  در ی روب و

 ف وشدددگا  آ  در کددد  یانسدددان د  بددد  و فشددد دمدددی  دسدددنان  در را

 آ  حندی . بدود  شدد   مندگ  و گدّ  . نگ یسد  مدی   بودندد  شدد   منجمد

 هددم خددودش. بددود زد  یدد  هددم بددود نشسددن  مّدد  پشدد  کدد  دخندد  

 تدا  کد   سد مایی . بدود  کد د   حدس  را عجّیدی  سد ما   لاه  چند ب ا 

 مثد   را سد ما  اید   افد اد  اید   اگد   امتدا . بدود  ک د  نفوذ او اسنخوا  مغ 

 ندد د  یدد  او چدد ا پددس بودنددد زد  یدد  سددزس و بودنددد کدد د  حددس او

 سدؤا   اید   بد   مدی خواسد   ن و نمدی دانسد    را سدؤا   ای  جوا ! بود؟

 ّدمدی شدن   مغد ش  ورا  در را صددایی  او. بدهدد  جدوا   شد ای   ای  در

 !«بّ و  ب و آنجا از»:گف می  او ب  ک 

مددی . ف وشددگا  خ وجددی در سددو  بدد  سسدد ، و لدد زا . ب داشدد  قدددم

 ید   هدا  اید   چد ا  اصد ً  ب ندد؟  ید   هدم  خودش بود ممک  یعنی. ت سّد

 دید؟می  دید،می ن خوا  ک  او! بودند؟ زد 

 حّدد ت  کدد  بددود ن سددّد  خ وجددی در بدد  کامدد   ددور بدد  هنددوز امتددا

 مّد   پشد   کد   دخند    سد   پشد   کد   کدوچکی   آیند   از. شد کام 

 بدد ا  کدد  دیددد را غ یدد  عجّدد  موجددود سدد  بددود نشسددن  ف وشددگا 

 امتدا  بکشدد  جّدغ  تد    از خواسد  . اندداخ   وحشد   بد   را او ا  لاه 

 اسدد  کدد د  پّدددا کجددا از نمددی دانسدد  هددم خددودش کدد  قدددرتی بددا
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مددی  آیندد  در. یافدد  بّشددن   تددز  قیددی . گ فدد  را ف یددادش جیددو 

 خّابدا   وسد   در نیودندد  هّوالهدا  بد   شدیاه  بدی  کد   موجدود  س  دید

 رنددگ مثدد  درسدد . بددود ا  تّدد   سددی  صورتشددا  رنددگ. اندددایسددناد 

 شدا  وَرآمدد   هدا   شدکم  کد   داشدنند  خزد   و چدا   هّکیی شا ، بد 

 نمایدا   خدوبی  بد   بودندد،  پوشدّد   کد   خالددار    تن  نّم زی  از حنی

 بدّ   بد رگ   هدا   سدوراخ  کد   بدود  صورتشدا   بد   ا  گند  بّنی. بود

 حیقد   تّ شدا   ندو   و بیندد  هدا   گدوش  بد  . آمدمی  چشم ب  پّ  از

 و سددفّد  تندد  نددّم رو  بدد . بودنددد آویخندد  ب رگددی آهنددی هددا 

 جددا  بدد  کدد  بودنددد پوشددّد  را رنگددی ا  صددورم  بددارانی خالدارشددا ،

 ذوبدّ   بد   شدیّ   ئدی  شدی  کد   موجدودا   آ  و داش  ب رگی ک   یق ،

 شدداخ وجددود، ایدد  بددا. بودنددد کشددّد  سدد  بدد  را آ  داشددنند، دسدد  در

 .بود پّدا کام  بارانی ک   زی  از کوچکشا  ها 

نمددی  او و بددود ایسددناد  فعالّدد  از مغدد ش. زد خشددک  ا  لاهدد 

 را آ  هددا یددا کنددد بدداور بّندددمددی  آیندد  در کدد  را آنچدد  بایددد دانسدد 

. زد سدد  او از ناخواسددن  اقدددامی امتددا. کنددد فدد   وارکددابو  توهمدداتی

 مخفدی  ا  قفسد   پشد   آندی  در را خدودش  و ب داشد   عقد   ب  قدمی

مدی   گوشد   بد   قیدی   صددا   بداز  قفسد   پشد   شدد   پنها  با. ک د

 .رسّد

 .تا  تا ... تا  تا ...  تا  تا  د
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. کشددّد عمّقددی نفددس. گااشدد  قیددی  رو  بدد  را آزادش دسدد 

 ف وشدگا   خ وجدی  در  بدا  قفسد   گ چد  . افنداد  آیند   ب  دوبار  نگاه 

 آ  داشدد  امکددا  آیندد    یدد  از فقدد  امتددا نداشدد  زیدداد  فاصددی 

 وسد   در جدا،  همدا   سد   هد  . بیّندد  را زشد   و وحشدننا   موجودا 

 کسدانی  مدی توانسد    چشدم  گوشد     از آبندّ  . بودندد  ایسناد  خّابا 

 اتوبدو   آمدد   مننهد   ایسدنگا   در پدّ   لاهد   چندد  همدّ   تا ک  را

 و زد  یدد  ف وشددگا  داخدد  در کدد  افدد اد  مثدد  حدداال و بودنددد نشسددن 

 کد   بدود  اید   مثد   ولدی  بدود  وحشدننا  ! بیّندد  را بودندد  شد  منجمد

 تددا سدد  در ت سددنا  و زشدد  هّددوال  سدد  آ  و آبنددّ  جدد   بدد  همدد 

 مدی توانسد   ن! ند  ! بودندد  زد  ید   شده   اید   ک  بیک  و خّابا  ای  س 

 مسددائ  جددور ایدد  از را فکدد ش. کنددد بدداور را ف ضددّ  ایدد  قا عّدد  بددا

 وسد   کدی  تدا  بدود  قد ار  آ  هدا . دوخد   موجدود  سد   آ  بد   و ک د دور

 نمدی دانسد    بودندد؟  ایسدناد   آنجدا  آ  هدا  چد ا  اصد ً  بایسنند؟ خّابا 

 زشد   موجدود  سد   آ  از یکدی  بز سدد  را سدوم  سدؤا   کد   ای  از قی  و

 !«؟می کنّدن احسا  بویی ی  شماها»:گف  زشنی صدا  با

 بددو و مددی داد تکددا  را بدد رگ  بّنددی کدد   ددور همددا  او چزددی سددم 

 «.مننف م س ما از م ! مّاد ی  بو  فق  اینجا»:گف  کشّدمی 

 جمد   خدودش  دور را بدود  پوشدّد   کد   ا  بدارانی  کمدی  گفند   ای  با و

 .ک د
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 بد   نگداهی  بدود  کد د   شد وع  را کشدّد   بدو  او بدا  هم ما  ک  سوم نف 

 بددارو  از مدد ! مننفدد م ابدد   هددوا  از مدد »:گفدد  و انددداخ  آسددما 

 !«نمّاد خوشم

 بدد  دسدد  بددا) مسددخ   هددا  لیددا  ایدد ! احمدد »:زد ف یدداد اوت  نفدد 

 امددا  در بددارو  گ نددد از کدد  مایدد پوشددّد  را( کدد د اشددار  اش بددارانی

 نهد   زید   و ا د ا   اید   خدو  »:افد ود  آم اند   بعدد  کد د  مکثی «.باشّم

. باشددّم داشددن  نهدد  زیدد  رو جددا همدد  چشددمی چهددار بایددد. بگّ یددد

 !«بش  پّدا خوشگ   پ   ها ای  از یکی لاه  ه  ممکن 

 خندیدندد مدی    دور  . ک دندد  خندیدد   بد   شد وع  زش  و بیند س  ه 

 امتددا. اندددشددنّد  را دنّددا جددو  دارتدد ی خنددد  و زبّددات ی  گویددا کدد 

 خندد   از بدود  گفند   را اش مد   بدی  جدو   کد   زشنی موجود آ  ناگها 

. داد تکدا   پدائّ   و بداال  بد   را دمداغ   عجّیدی   د ز  بد   و کشّد دس 

 .کندمی  حس را آشنایی بو  ک  بود ای  مث 

 پدد   یدد  بددو . مددی کددنم حددس بددویی یدد  دارم! شددّد خفدد »:زد ف یدداد

 !«خور می  مشامم ب  زاد 

 .کشّدندمی  بو دقّ  با سکو  در و شدند ساک  س  ه 

 !«مّاد؟ اونجا از بو»:گف  س  آ  از یکی ناگها 

 !ک د اشار  ف وشگا  ب  اش اشار  انگش  با و

 داخد   بد   آورچنددش  موجدود  آ .یافد   فُ وندی  اخنّدار بدی  آبنّ  ت  

! بدود  شدد   پنهدا   آنجدا  در او کد   جدایی  بد  . مدی کد د   اشدار   ف وشگا 
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 ید   هدم  بداز . ب داشدنند  ف وشدگا   سدم   بد   قددمی  زشد   موجود س 

 سدم   بد   کد    دور  همدا   و داشدنند مدی   بد   گدام  آهسدن  . دیگد   قدم

 بدد  و جیددو بدد  مانندشددا  ذوبددّ  هددا  اسددیا  آمدندددمددی  ف وشددگا 

 چّدد   یددا کسددی ت سددّدندمددی  گویددا. بودنددد گ فندد  خط ندداکی شددک 

 !شود ورحمی  آ  ها ب  خودشا  از ت  وحشننا 

 .تا  تا ... تا  تا ... تا  تا  د

 ت سدّد مدی   گویدا . بدود  گ فند   را دهدان   دسد   ید   با ت   از آبنّ 

 را دهددان  دسدد  یدد  بددا. شددود خددارج گیددوی  از ناخواسددن  صدددایی

 در را هددا کیوچدد ! را کیوچدد  بسددن  دو دیگدد ش دسدد  بددا و بددود گ فندد 

آ   هندوز  چد ا  کندد  فکد   مدی خواسد   ن لاهد   آ  در. فش دمی  دس 

 بددود موجددود سد   آ  ح کدد  بدد  آیند   از نگدداه . دارد دسدد  در را هدا 

 .آمدندمی  ف وشگا  سم  ب  ک 

 دوبددار . ایسددنادند بدداز ح کدد  از شددا  سدد  هدد  لاهدد  یدد  بدد ا  امتددا

 ت دیددد گویددا. دادنددد تکددا  پددائّ  و بدداال بدد  را شددا  گنددد  هددا  دمدداغ

 .ن  یا اندک د  حس را بویی داشنند

 «.می کنمن احسا  رو بویی م »:گف  آ  ها از یکی

 ید   بدو   فقد   اینجدا  از»:افد ود  بّشدن    عصدیانّ   صددا   بدا  دیگ  

 «.خور می  دماغم ب 

 .داد تکا  ان جار حال  ب  را دماغ  و
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 بددا و داد تکددانی را خددودش بددود تدد  گنددد  و تدد  هّکیددی دو آ  از آنکدد 

 «.مّاد زاد  پ   ی  بو  ک دم حس م  ولی»:گف  ت دید

مدی   اشدار   دسد   بدا  کد    دور  همدا   و داد تکانی عصیانّت  از را س ش

 «.می ش ن پّدا چّ   اینجا. ب یم بّایّد»:داد ادام  ک د

 را راهشدا   خّابدا   اننهدا   بد   رو مغداز   بد   پشد   و چ خّدندد  س  ه 

 دیدد مدی   آئّند   از را آ  هدا  مانندد  شدّ   دُم گ چد   آبندّ  . دادندد  ادام 

 بینددد  صدددا  بددا را گیددوی  آ . بکشددد راحنددی نفددس توانسدد  ولددی

 رهدا  و شد   را بددن   کد د  سدعی  و کشدّد  راحندی  نفدس  باز. داد قور 

 گوشد     بد   دسدن   آورد پدائّ   را  هدای  دسد   کد   همدّ   امتا. کند

 صدددا  بددا بددود دسددنان  در کدد  ایددی کیوچدد  بسددن  دو و خددورد قفسدد 

 .خورد زمّ  ب  شِیِزی

 کد   چندد  هد   را صددا  اید   آنهدا . ایسدنادند  ح کد   از زش  موجود س 

 !بودند شنّد  نیود بیند

 صدددایی یدد  اونجددا از شددنّدید؟ هددم شددماها»:گفدد  آ  هددا از یکددی

 «.اومد

 .دادند تکا  تصدی  ع م  ب  را س شا  دیگ  موجود دو آ 

 !اونجاس  پ   ی  د

 .ندارم ش  دیگ  د

 ...بّا... بّ و  بّا. می کنّمن اذی  رو تو ما کوچولو پ   د

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 87

 بینددت   لاهد   هد   پد    ید   گد فن   خوشداالی  از شدا  خندد   صدا 

 بددا آ  هدا  اصد ً . نّسد   پد    او کد   مدی دانسد    آبندّ   امتدا . مدی شدد  

 گدد فن   دد ز کشددنند؟مددی  را آ  هددا نددد؟مددی ک د کددار چدد  پدد   هددا

 خدودش  آبندّ   اگد   ولدی . مدی کد د   بّدا    دور  اید   ک  شا های اسیا 

 ند   و اسد   زاد آدمدی  ید   او گفد  مدی   و مدی داد  نشدا   آ  هدا  ب  را

 ند؟می ک د کار چ  او با چ ؟ زاد  پ  

 .تا  تا ... تا  تا ... تا  تا  د

 قددر  . بددن   سد   تدا  سد   مثد   درسد  . ل زیدد می  ت   از اش چون 

 موجدود  سد   آ . نداشد   وجدود  هدم  فد ار   را . نداشد   خدورد   تکا 

 ایدد  مطمئندداً و بودنددد کدد د  مسدددود را خ وجددی در جیددو  زشدد 

 .نداش  پشنی در ف وشگا 

 .تا  تا ... تا  تا ... تا  تا  د

 هنددوز امتددا گااشدد  ف وشددگا  داخدد  را پددای  زشدد  موجددود اوتلددّ 

 صدددا  کدد  بددود نگااشددن  ف وشددگا  داخدد  کددام  را پددای  دوتمددّ 

 کدد  ایدد  از قیدد  امتددا سدداخ  مدد دتد را او لاهدد  یدد  بدد ا  سوسددویی

 زمدّ   بد   نقد   مانندد   گ ومد   صددا   بدا  چّسد   صدا  ای  بفهمد

 !بود گ فن  جا  او سّن  در فوالد  مّ  ی . شد

 «...خدایا... خدایا»:ک د زم م  کنا  نجوا ل  زی  آبنّ 

 تددا ندددمددی ک د نگددا  ا دد ا  بدد  منددگ و گددّ  هنددوز دیگدد  موجددود دو

 خددوش خّیددی امتددا کدد د  پ تددا  را مددّ  آ  کسددی چدد  بفهمنددد شدداید
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 ا  رانّدد  از کمندد  در و شددکاف  را هددوا دیگدد  مددّ  دو. نیودنددد شددانس

 رفنگددی فدد و مادد  از رنددگ سددی  مددایعی. دریددد را آ  هددا سددّن  قفسدد 

 بد ا   فقد   شدا  های صدور   و بدود  آمدد   بّد و   شا های سّن  در مّ 

 ب خددورد آبندّ   بّنددی بد   صورتشددا  سدوخن   بددو ! سدوخ   ا  لاهد  

 وجدود  اید   بدا  ولدی  بدود  آور تهدوع  و تامد   قابد   غّد   بدویی . می ک د

 بدنشدا   هدا   انددام  مدی رفد    بدّ   از شدا  های صدور   کد    ور هما 

 رانّد   چندد  عد    در کد    دور  . ندمدی شدد   تد   کوچ  و کوچ  نّ 

 و هددا دم حنددی و! رسددّدند معمددولی انسددا  یدد  هددا  اندددام انددداز  بدد 

 از سدد ی  سددوخنگی بددو و سددزس ! شدددند ناپدیددد هددم شددا های شدداخ

 ایدد  امتددا. کشددّد راحنددی نفددس لاهدد  یدد  بدد ا  آبنددّ . رفدد  بددّ 

 موجدددود سددد  آ  شددد   کشدددن  خددا    بددد  کدد   راحندددی احسددا  

مددی  راحنددی احسددا  بایددد چدد ا. نکشددّد  ددو  خّیددی بددود آوروحشدد 

 را آ  هددا کسددانی یددا کسددی چدد  نمددی دانسدد   حالّکدد  در کدد د

 اند؟کشن 

 «...پ  »:ک د زم م  ل  زی  لاه  ی 

 .خورد ا  زنان  صدا  شنّد  با را ح ف  امتا

. بخندندد   دور   اید   نیایدد  جندگ  موقد   دونندد می ن! احم  دیوها  د

 خندیدند؟می  چی ب  او  ها اص ً
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 رو شددو ها کد   پ تددا  مدّ   زودتدد  بهند   ! مدد ی  نّسد   مهددم اید   دد 

 درواز . داریددم وقدد  دقّقدد  دو فقدد . میکدد  پددّ  ب گدد دیم و بدد داریم

 «.بش  بسن  ممکن  لاه  ه 

 را دیوهددا کدد  وضددوحی همددا  بدد  آبنددّ . آمدنددد جیددو بدد  پدد   دو آ 

 تدد  بدد  کدد  یهددای لیددا  همدد . دیدددمددی  را آ  هددا حدداال بددود دیددد 

 از منشددک  کدد  یهددای لیددا . بددود ا  فّدد وز  آبددی رنددگ بدد  داشددنند

 هدایی  حاشدّ   و رسدّد مدی   شدا   زانوهدا   تدا  ک  بیند  پّ اه  شیوار،

 کشدّد   س شدا   بد   کد   شدالی  همچندّ   و تد ئّ   را آ   د   رندگ  ب 

مددی  گویددا کدد  بودنددد گااشددن  سدد  بدد   ددور  را شددا  شددا . بودنددد

 بدد ا  و کنددد مدددهوش را کسددی هدد  شددا  موهددا  زییددایی ت سددّدند

 سد   بد   را شدا   آ  ممکد   شدک   بهند ی   بد   نّفندد  اتفاقی چنّ  آنک 

 آبندّ   کد   بدود  شدد   حد   نشدانی  شدا  پّ اه  رو  ب . بودند گااشن 

 زییددایی همدد  ایدد  بددا امتددا. بیّنددد را آ  مددی توانسدد  ن خددوبی بدد 

 غّدد  کدد  بددود داد  دسدد  او بدد  را احساسددی پدد   دو آ  العدداد فددو 

 جنگددی  یدد  ندددهمان قیددی . ت سددّدمددی ن دیگدد  او. بددود وصددف قابدد 

 . آنهدا بدود  شدد   خّد    پد    دو آ  بد   ند  آی در و بدود  آرام. نواخ می ن

 بدد  بودنددد گ فندد  دسدد  بدد  را شددا های کدد  پ تددا  مددّ  حالّکدد  در

 و شدددند خددم رسددّدند کدد  دیوهددا بدد . آمدندددمددی  دیددو سدد  آ  سددو 

 یافندد  شددک  تغّّدد  اجسدداد کنددار از را آ  هددا هددا  کدد  پ تددا  مددّ 

 .ب داشنند شا 
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 اینجددا ،هددا احمدد »:گفدد  و زد تمسددخ آمّ   خنددد  دو آ  از یکددی

 !«گشنّد؟می  چی دنیا 

 .شد خّ   ف وشگا  داخ  ب  رنگ  ا یسی ها  چشم با و

... رفنندد  وقد   دیگد   مد ی  »:گفدد  و گ فد   را او دسد   پد    یکدی  آ 

 «.ب یم بّا

 یکدی  آ  دنیدا   بد   ح فدی  هدّ   بددو   داشد   ندام  مد ی   کد   ا  پ  

مددی  آرامدد  احسددا  و دیدددمددی  را دو آ  آبنددّ . افندداد را  بدد  پدد  

آ   دیدد   از کد   بدود  آبندّ   اید   گویدا . نمدی کد د   هم ح کنی امتا ک د

 !باشد دید  را پ   دو نمی ک د باور و بود شد  مدهوش ها

 اید   بدا . بّندد مدی  ن را ا  پد    آیند   در دیگد   فهمّدد  آبنّ  زود خّیی

. افندداد شددد  کشددن  دیددو سدد  بدد  دوبددار  نگدداه . آمددد خددود بدد  در 

 خدودش . آمدد  سد اغ   بد   کمند   ا  درجد   بدا  بار ای  ولی دوبار  ت  

 آ  داخد   قفسد   آ  پشد   ابدد  تدا  نداشد   دوسد   دیگد  . داد تکانی را

 احنّدا   و تد    بدا . رفد   خ وجدی  در سدو   بد  . شدود  پنها  ف وشگا 

 خّابددا  راسدد  سددم  بدد  و شددد رد دیددو سدد  آ  کنددار از فاصددی  و

 سدم   آ  بد   پد    دو آ  چدو   ؟خّابدا   راسد   سدم   ب  چ ا. پّچّد

 بد ود  سدم   آ  بد   اگد   مدی کد د   احسدا  . نمی دانسد  ! بودند؟ رفن 

 راسد   سدم   بد   داشد   وجدود  دیدو   اگد   حداق  بود خواهد اما  در

مددی  کشددن  پدد   دو آ  توسدد  زود خّیددی چددو  آمدددمددی ن خّابددا 

  هدا  انسدا   جد    بد  . دیدد مدی  ن را ا  پد    هدّ   خّابدا   در امتدا . شد
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 را  یددا کدد  دیدددمددی ن خّابددا  آ  در را کسددی شددد  منجمددد و زد  یدد 

 گوشد   در باشدد  داشدن   دسد   در کندی  پ تدا   مدّ   حالّک  در یا ب ود

 .باشد ایسناد  ا 

 .بود گوش  در پ   ها از یکی صدا  هنوز

 بسددن  ممکندد  لاهدد  هدد  درواز . داریددم وقدد  دیگدد  دقّقدد  دو فقدد »

 یعندی  سد ع ؟  اید   بد   باشدند؟  رفند   حداال  تدا  بود ممک  یعنی !«بش 

 سدد زمّ  سددو  بدد  ا  درواز  کدد  آمدندددمددی  سدد زمّنی از آ  هددا

 بد   را دیدو  ندام  تدا  امتدا  بودندد؟   دور  همدّ   هدم  دیوهدا  داشد ؟  آدمّا 

 ف یدداد کدد  شددنّد سدد ش پشدد  از را دیددو  صدددا  آورد ذهددن  زبددا 

 «.اوناهاش... ر می  را  دار  اونجا یکی»:می زد

  فاصدی   در او سد   پشد   دیدو  دو. کد د  نگدا   عقد   ب  س اسّم  آبنّ 

مددی  نشددا  را او دسدد  بددا آ  هددا از یکددی. داشددنند قدد ار دور  تق ییدداً

 !بود گ فن  نشان  را او دیگ  ... دیگ   و داد

 از یکددی بدد  و بددود زیدداد او بددا اش فاصددی . شددد رد کنددارش از مّخددی

 ماسددو  آبندّ   بدد ا  ب رگدی  خطدد  اعد م  همددّ  امتدا . خددورد دیوارهدا 

 پد    ید   بدا  را او گویدا  و بودندد  کد د   را او جدا   قصدد  دیوهدا  می شد

 صددا   کد   بدود  اوت  مدّ   شدیّ   بهد   در هندوز ! بودندد  گ فند   اشنیا 

 او کندار  از کمند     فاصدی   بدا  مدّ   اید  . شدنّد  هدم  را شیّ  دوتمّ 

 .شد رد
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 دیوهددا حدداال. شددد خّدد   سدد ش پشدد  بدد  هددد بددی و س اسددّم  بدداز

 بدداور سدد عنی بددا و بودنددد ب داشددن  او سددو  بدد  مددّ  شددیّ  از دسدد 

 بد   را فد ار  کد   مدی کد د   حکدم  عقد   !دویدندد مدی   او سو  ب  نک دنی

 دویددد  بدد  شدد وع هددم او. کدد د هددم را کددار همددّ . دهددد تدد جّ  قدد ار

 را سد ش  پشد   و دویدد مدی  . داشد   کد   قددرتی  و س ع  تمام با. ک د

مدی  . دویدد مدی   بایدد  فقد  . مدی کد د   نگدا   هم نیاید. نمی ک د نگا  هم

 احنمداالً  کد   پد    ید  . دهدد  نجدا   را او جدا   ا  پد    شداید  تا دوید

مدی   تنهدا  آبندّ   و نیدود  ا  پد    ولدی . اسد   شدنّد   را دیوهدا  صددا  

 بعدد   خّابدا   وارد خواسد   ابنددا . رسدّد  خّابدا   اننهدا   بد   تدا  دوید

. باشددد نداشددن  وجددود دیددو  خّابددا  آ  در نیددود مطمددئ  ولددی بشددود

 سدم   بد   فکد   بددو  . بدود  چدز   سدم   کد   افناد بوسنانی ب  نگاه 

 سد ش  پشد   بد   نگداهی  ندّم  دویدد مدی   کد    دور  هما . دوید بوسنا 

. نمدی دانسد   ! بودندد؟  افنداد   عقد   یعندی  دیدد مدی  ن را دیوها. انداخ 

 شددد منوجدد  تدداز  دیددد بوسددنا  وسدد  در را خددودش کدد  همددّ  امتددا

 او خددد وج را  تنهدددا. دارد قددد ار ا  بسدددن   مافهددد  در بوسدددنا 

 حداال  تدا  دیوهدا  حنمداً . بدود  دیدوانگی  کدار  اید  ! بدود  خّابا  ب  بازگش 

 .گش می  ب  نیاید او. بودند رسّد  خّابا  اننها  ب 

 را دیوهدا  از یکدی  صددا   کد   بماندد  جدا  همدا   یا ب گ دد ک  بود د  دو

 .شنّد

 .مطمئنم م  سم  ای  ب  اومد د
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 کجاس ؟ اال  ولی دیدم  هم م  د

 سد ش . شدد  پنهدا   و بد د  پندا   قطدور   درخد   پشد   ب  س ی  آبنّ 

 بدا . بودندد  ایسدناد   کجدا  دیدو  دو آ  بیّندد  بنواندد  تدا  کد د  دراز کمی را

 ایسدناد   بوسدنا   ابنددا  . دیدد  را دویشدا   هد   کد د  را کدار  ای  احنّا 

 را او شدداید تددا نگ یسددنندمددی  سددو آ  و سددو ایدد  بدد  سدد درگم. بودنددد

 آ  هددا دیددد از را خددودش بایددد. کشددّد عقدد  را سدد ش. کننددد پّدددا

 بدد  را او دویددد . کنددد مددنهم را نفسدد  کدد د سددعی. مددی کدد د مخفددی

 نفددس صدددا  مددی خواسدد  ن او و بددود انداخندد  زد  نفددس نفددس

مدی   را دیوهدا  صددا   حدا   اید   بدا . ب سدد  آ  هدا  گدوش  بد   کشّدن 

 از یکدی  داشد   امکدا   یعندی . کشدّدند مدی   بدو  بیندد   صدا  با. ّدشن

 درسدد  بّایددد؟ او سددم  بدد  و کنددد حددس را آبنددّ  بددد  بددو  آ  هددا

  ؟!ف وشگا  ماج ا  مث 

 «.ک  کمکم... ک  کمکم... خدایا»:می ک د نجوا ل  زی 

 چی؟ تو. می کنمن احسا  بویی م  د

 .می کنمن احسا  هم م . ن  د

 .می ش  تموم دار  قی  ش  ما  ار  کم کم. ب یم بهن   د

 حالد   بد   هدا  زاد  آدمدی  اید   لاهد   هد   ممکند  . توسد   با ح . آر  د

 .ب گ دند اوت 

 !بیّنند تونندمی ن رو ما ک  اونا د

 .مننف م باشم بدبوها ای  مّا  ک  ای  از ولی. آر  د
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 .خ اش گوش و زش . قی  دفعا  مث  درس  خندیدند دو ه 

 بدد  کددی وحشددننا  مدداج ا  ایدد  نمددی دانسدد . کشددّد راحنددی نفددس

مدی  . بدود  شدد   خسدن   پد   هدا   و دیوهدا  دیدد   از. رسّد خواهد پایا 

 کددام  او از دیوهددا تددا کدد د صددی  کمددی امتددا. خاندد  بدد  ب گدد دد خواسدد 

 حفد   را جدان   مدی توانسد    کد د   صدی   کمدی  بدا  مطمئناً. شوند دور

 مدا   ارد   کد   بودندد  گفند   خودشدا  . ب وندد  بدود  ق ار ک  دیوها آ . کند

نمدی   بدود،  چد   دقّقداً  معندای  . رسدد مدی   پایدا   ب  زود  ب  قی  ش 

 خد ص  آ  هدا  شد ّ  از زود  بد   کد   فهمّدد مدی   قددر  اید   ولی دانس 

 دقّقدد  چنددد ایدد  در آنقدددر. کشددّد عمّدد  نفددس چنددد. شددد خواهددد

 حددا  در او بدد  شدددید خسددنگی احسددا  کدد  بددود دیددد  هّجددا  اخّدد 

 .بود غیی 

 را کدار  اید   کد   اید   از قید   امتدا  بنشدّند  درخ  پا  جا هما  خواس 

 سدد  بدد  من سدد  همچددو  را او خشددی خدد  صدددا  بدهددد انجددام

 سدم   همدا   بد  . آمدد مدی   چدز   سدم   از صددا . کد د  خش  جای 

 شددید   تدز   ناگهدانی  صددا   اید   شدنّد   از قیدی  . شدد  خّ   هم

 .ریخ  ت س  زود خّیی امتا بود ک د  آغاز را

 .شنّد شمشادها پش  از را ا  زنان  صدا 

 .ک  کمکم می کنم خواه ... اینجام م ... ک  کمکم د

 زخمدی  شمشدادها  پشد   در زندی  گویدا . داشد   رند   و غدم  حالد   صدا

 .می ک د کم  تقاضا  او از و بود
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 افندداد  زخمددی شمشددادها پشدد  در زنددی بددود مطمددئ  آبنددّ  آنکدد  بددا

 .ب ود آنجا ب  احنّا  با قیوالند خودش ب  امتا اس 

 کمدد  بهددم مددی کددنم خددواه ! نّسددنم دیددو مدد »:شددنّد را صدددا بدداز

 «.ک 

 او کمد   تقاضدا   سد   پشد   را ز  خشد   هدا   سد ف   صددا   آبندّ  

 .شنّد

 ا  پد    رسدّد  کد   شمشدادها  سد   بداال . رسداند  شمشادها ب  را خودش

 بدد . بددود شددد  پنهددا  شمشددادها پشدد  حددا  مدد یض و زخمددی دیددد را

 و بددازو از ب رگددی قسددم  خددو . بددود رفندد  فدد و مّخددی چددز  بددازو 

  ددور  صددورت  حالدد . بددود کدد د  آغشددن  خددود بدد  را او هددا  سددّن 

 .نّس  خو  اص ً او حا  شد منوج  آبنّ  ک  بود

 .پ ید شمشادها رو  ازآبنّ  

 !«بّنی؟می  منو تو»:گف  رنجور  صدا  با پ  

 «.آر »:گف  و داد تکا  س   آبنّ 

 مد   بد   تدونی مدی   تدو »:گفد   و کد د  دیگد    خش   س ف  چند پ  

 «.دارم کم  ب  نّاز م  کنی؟ کم 

 «؟کنم کار چی باید م »:گف  آبنّ 

 افنداد   دسدن   کندار  کد   کندی  پ تدا   مدّ   بد   چشدم  بدا   اشار  پ  

 پّدددا رو پدد   هددا دیگدد  کدد  سددعی و بدد دار را ایدد »:گفدد  و کدد د بددود

 «.کنی
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مددی  او  هددا از مدد . دیددو  از پدد  جددا همدد  امتددا»:گفدد  تدد   بددا آبنددّ 

 «.ت سم

 خّیدی  مدی تدونم  ن مد  . مدی کدنم   خدواه  »:گف  و ک د ا  س ف  پ  

 بکشد   رو مد   مدّ   اید   کد   اید   از پدّ  . کدنم  تامتد   و وضعّ  ای 

 هدوا  اید   مدی تدونم  ن مد  . کند  مدی   مسمومم دار  شه  ای  آلود  هوا 

 «.کنم تنفس رو

 بودندد  خشد   آنقددر   هدای  سد ف  . کد د  سد ف   چندد  چنددم  بدار  ب ا 

 رو  از. کندد  در  را او اوضداع  وخامد   شددت   مدی توانسد    آبندّ   ک 

 پ تدا   مدّ   سدم   بد   دیگد    چد ا   و چدو   بدو  اش ذاتی مه بانی

 مددد دتد و ب داشددد  احنّدددا  کمدددی بدددا را آ . رفددد  چدددوبی کددد 

 !«خّابو ؟ ب  ب گ دم باید»:پ سّد

 گدوش  صددا   بشدنود  زخمدی  پد    سدو   از جدوابی  کد   ای  از قی  امتا

 «.ر می ن جا هّ  تو»:گف  س ش باال  از خ اشی

 خدورد  زمدّ   بد  . داد هُد   را او قدرتمندد  دسدنی  کد   بود ب نگشن  هنوز

 .افناد کنار  ب  و شد رها دسن  از پ تا  ک  مّ  و

 و زخمدی  مد    روبد و  کد   نّسد   پ یدا   میکد   اید  ... می ش ن باورم د

 افناد ؟ ناال 

 بدود  او کندار  کد   پ یدا   میکد   بد   هدم  آبندّ  . ماند باز تعج  از دهان 

 !بود؟ پ یا  میک  او واقعاً. نگ یس 
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 مد   بد   ب رگدی  پداداش  سد ورم »:گفد   و کد د  ا  مسدنان    خند  دیو

 «.داد خواهد م  ب  ب رگی پاداش س ورم... داد خواهد

 اش جمید   و نگ یسد  مدی   پ یدا   میکد   بد   و خندیدد مدی   پّ وزمندان 

 .می ک د تک ار را

 رو اسدیا  »:کد د  زم مد   آبندّ   بد   خطدا   پ یدا   میکد   او بدا  هم ما 

 «.ک  شیّ  به ... ب دار

 پ تدا  کد    مدّ   کد   اید   از قید   نیدود  مطمدئ  . بود ت سّد  آبنّ  امتا

 !کند؟ شیّ  بود قادر اص ً. ن  یا فهمدمی  دیو ب دارد را

 او . دار بَدد ش... مددی کددنم خددواه »:کدد د زم مدد  دوبددار  پ یددا  میکدد 

 «.کش می  رو ما

 آ  و سدو  اید   بد   را ماننددش  شدّ   دم. شدد  خّد    پ یدا   میک  ب  دیو

. نگ یسدد مددی  پ یددا  میکدد  بدد  ح یصددان  و مددی داد تکددا  سددو

مدی   رخسدار  و رندگ  از شدّد مدی   زخمدی  وقندی  پد   هدا   شدما »:گف 

 دوسد   بکشدم  رو تدو  کد   اید   از قید  . خوشدگیی  هندوز  تدو  ولدی  افنّد

مدی   هدم  بعدداً . باشدی  مد   پدّ   بایدد  تدو . خدودم   خوند   بی م  دارم

 «.بکشم رو تو تونم

 آبنددّ  منوجدد  اصدد ً او. داد سدد  را خنددد  اش وحشددنناکی صدددا  بددا

. نداشدد  آبنددّ  بدد  تددوجهی و مسدد  یدد  همچددو  خندیدددمددی . نیددود

 یدد  پ یددا  میکدد  اگدد . دادمددی  دسدد  از را ف صدد  ایدد  نیایددد آبنددّ 

 بد   حنمداً  او ماندد مدی   زندد   دیدو  اید   پدّ   دیگد   شد   چندد  یا ش 
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 آ  و مدی کد د   پّددا  شدهام   بایدد . مدی شدد   کشدن   دیدو  همّ  وسّی 

 فاصددی  او دسدد  بددا مندد  سدداننی چنددد فقدد  کدد  را پ تددا  کدد  مددّ 

 .می داد نجا  د حداق  د را خودش جا  و داش می  ب  را داش 

 پ یدا   میکد   مجداو   حقّقد   در نمدی کد د   تدوجهی  او بد   اصد ً  دیو

 در را ا  ماشد  . گ فد   دسد   بد   را پ تدا  کد    مدّ   آبندّ  . بود شد 

 پ تدا  کد    مدّ  . کشدّد  عمّقدی  نفدس . دیدد می  اش چوبی دسن  زی 

 آبندّ   بد   خشدم  بدا . شدد  منوجد   دیدو  ولی گ ف  نشان  دیو سو  ب  را

 حسددابی آبنددّ  کددار از. گ فدد  بدداال را  پ تددا  کددن مددّ . شددد خّدد  

 مدد   آرزو . بمّدد د مددی خواسدد ن آبنددّ  امتددا. بددود شددد  عصددیانی

 زنددد  بدد ا  و ماندددمددی  زنددد  بایددد. نداشدد  هددم وقدد  هددّ . نداشدد 

 .می داد فشار لعننی دیو آ  از زودت  را ماش  آ  باید ماند 

 «.بکشی رو م  نمی تونی تو پس ، زاد آدمی»:زد نع   دیو

 سدّن   بد   و افنداد  ج یدا   بد   رید    صددا   بدا . شکاف  را هوا مّ  ولی

 از قید   آبندّ  . شدد  پ اکندد   ا د ا   بد   رنگدی  سی  مای . رف  ف و دیو

 را او آمدد   بّد و   حدقد   از هدا   چشدم  بّفندد  زمدّ   بد   دیدو  آ  آنک 

 .بود دشوار و سخ  او ب ا  آبنّ  ح ک  ای  باور انگار ک  دید

 !گ وم  د

 اگ چد  . بدود  مد د   او و بدود  کد د   شدیّ   آبندّ  . افنداد  زمدّ   بد   دیو

 ند ،  یدا  اسد   کد د   را کدار  اید   خدودش  کندد  بداور  بدود  ننوانسن  هنوز
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 لد زا   یهدای  چشدم  و نگد ا   صددا   بدا . گ فد   قد ار  ی روب و ا  پ  

 !«د؟ای شد  زخمی شما. س ورم»:گف 

مددی ن او انگددار. دیددو مثدد  درسدد . مددی کدد د توجدد  پ یددا  میکدد  بدد  او

 اسد   رفند   فد و  حّتد    و بهد   در چگوند   کد   بیّندد  را آبنّ  توانس 

 .اس  کشن  را دیو خودش ک  نداش  باور هنوز و

 «.نیاش م  نگ ا . آوا خوبم م »:گف  او ب  خطا  پ یا  میک 

 .کنم کمکنا  بدید اجاز . دای شد  زخمی شما. س ورم ولی د

 «؟باز  درواز  هنوز»:گف  و ک د دیگ  س ف  چند پ یا  میک 

 مننهد   درواز  کندار  مد ی   و مد  . شدد  بسدن   درواز . سد ورم  منأسفم د

 امتدا  بّدایّم  شدما  دنیدا   خواسدنّم  مدا . نّومدیدد  شدما  ولدی  بدودیم  شما

. ک دنددد غددافیگّ مو . بودنددد تددا چهددار. ک دنددد حمیدد  مددا بدد  دیوهددا

 .شد کشن  م ی ... م ی 

 بدد  سدد ی  خّیددی اندددو  هددا  اشدد . کدد د کدد د  گ یدد  بدد  شدد وع آوا

 .شد جار  او ها  گون 

 نیایدد  مدا . آوا منأسدفم »:گفد   ا  دهندد   دلددار   لاد   بدا  پ یا  میک 

 «.اومدیممی  شه  ای  ب 

 مددی کددنم  خددواه »:گفدد  سدد ی  و کدد د پددا  را  هددای گ یدد  آوا

مددی ن شددما. نّسددنّد مقصدد  شددما. نکنّددد سدد زن  رو خودتددو  سدد ورم

 بد   لعند  ... اندد کد د   آلدود   را شده   اید   قدر ای  زادها آدمی دونسنّد

 «...ای 
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 او بد   کد   افنداد  آبندّ   بد   نگداه   کد   زادگدا   آدمدی  بگویدد  خواس 

 «؟کشنی و دیو ای  تو»:گف  حّت   با. بود شد  خّ  

 خّد    بدود  او دسد   در کد   کندی  پ تدا   مدّ   بد   معندادار   نگدا   با و

 کد   داشد   یقدّ   او مدی کد د   فکد   آبندّ   کد   بود  ور  نگاه . شد

 آبندّ   سدو   از جدوابی  هندوز  امتدا . او ند   اسد   کشدن   را دیدو  اش میک 

. بّندد مددی  رو مددا زاد آدمددی ایدد  سدد ورم»:داد ادامدد  کدد  بددود نشددنّد 

 !«می کنمن باور... ن 

 «.داد  نجددا  و مدد  جددو  او »:گفدد  و کدد د ا  سدد ف  پ یددا  میکدد 

مدی  . بگدو  مد   بد   تدو  اسدم »:داد ادامد   و دوخ  آبنّ  ب  را نگاه  بعد

 «.بدونم رو داد  نجا  و م  جو  ک  کسی اسم خوام

 ولددی ندد  یددا اسدد  درسدد  اسددم  گفددن  نمددی دانسدد   آبنددّ 

 «.آبنّ »:گف 

 بگویدد  چد   بایدد  لاهد   آ  در کد   نمدی دانسد    و داشد   ل ز صدای 

 .کند کار چ  یا

 شدد   خّد    آبندّ   بد   حّتد    و بهد   بدا  کد   آوا ب  خطا  پ یا  میک 

 ید   بایدد . بد یم  اینجدا  از بایدد  مدا . بشدم  بیندد  تدا  کد   کمکدم »:گف  بود

 «.کنّم درس  اضط ار  درواز 

 بدد  هددم آبنددّ . شدددند بینددد دو هدد . کدد د کمدد  پ یددا  میکدد  بدد  آوا

 بددود داد  تکّدد  آوا بدد  کدد  پ یددا  میکدد  امتددا. شددد بینددد آنددا  از پّدد و 

 از ح فدی  ولدی  اندداخ   آبندّ   بد   نیدود  تشدک   ب  شیاه بی ک  نگاهی
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 تعجد   از پد   چندا   هدم  آوا صدور   همد   اید   بدا . نشدد  خارج او دها 

 یکددی از. گ فننددد فاصددی  شمشددادها از. افنادنددد را  بدد  پدد   هددا. بددود

 از آوا بددا همدد ا  پ یددا  میکدد  نهایدد  در و ک دنددد عیددور درخنددا  یکددی

 بددا. سدداخنند رهددا آنجددا در تنهددا و تدد  را آبنددّ  و شددد خددارج بوسددنا 

 نگدا   را دو آ  رفدن   منعجد   و حّد ا   کد   بدود  آبندّ   اید   وجود ای 

 آیدا  ولدی  کندد  بداور  را پد    و دیدو   قصتد   بایدد  امد وز  از گویا. می ک د

 را او حد    کدس  هدّ  ! ند   مطمئنداً ! ؟مدی کد د   بداور  را او حد    کسی

 .بود زد  ح   پ   و دیو از ک  آروی  حنی نمی ک د باور

 و مندگ  و گدّ   وقد   آ . بّایدد  خدودش  بد   تدا  کشّد  و  لاه  چند

 پ تدا  کد    مدّ   هندوز  شدد  منوجد  . کشدّد  موهدای   ب  دسنی خسن 

 از. انددداخ  شمشددادها مّددا  در هددد بددی را آ . اسدد  دسددن  در

 سدو   بد   کد   دیدد  را ز  و کدود   چندد  بدود  ایسدناد   ک  جایی هما 

 کد   اید   آ  و داشد   معندا  ید   آبندّ   بد ا   اید  . آمدندد می  بوسنا 

 تدا  دیوهدا  و پد   هدا   مّدا   جندگ  و نّسد   منجمدد  کدس  هدّ   دیگ 

 خاند   بد   مدی توانسد    او الیند   و شدد  نخواهدد  تکد ار  دیگد   سدا   سی

 .ب گ دد
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 «خبش آروین»

 عقیق دستبندمنطقه زمانی چهارم: سه 

 سه شنبه ؛ایران ـ قم ـ ساعت به وقت حمّلی، ُنه و بیست و پنج دقیقه صبح

 

 رو  بد   کد   رنگدی  سدی   تدابیو   کندار  از سد ع   با رنگ سّا  لّموزی 

. کد د  عیدور  «آمدیدد  خدوش  قدم  مقدد   شده   بد  » بود شد  نوشن  آ 

 .بودند نشسن  ب رگ  پدر و آروی  پّک  غو  ماشّ  آ  داخ  در

 اش ندو   آروید ،  بد   نگداهی . داشد   لد   بد   لیخندد  آرینمانی کّکاوو 

 داد  تکّد   ماشدّ   دوز دسد   هدا   چد م  بد   وارمجسدم    کد   انداخ 

 کد   کد د  ت دیدد  ا  لاهد   بد ا   پددرب ر   کد   بود نشسن   ور . بود

 «؟ن  یا اندآمد  ای  شه  ب  دلّ  چ  ب  داندمی  اش نو  آیا»

. باشددی شدداد بایددد تددو»:گفدد  و داد وسددع  را لیخندددش وجددود ایدد  بددا

 افدد ادش و آرش. مددی شدد   تمددوم دار  تددو م یضددی و بّمددار  دورا 

 دسدنیند  دوند  مدی   او  بداش  مطمدئ  . اندد کد د   پّددا  را «ساز درواز »

 مطمئندداً کدد  کنددّم، پّدددا رو عقّدد  دسددنیند وقنددی. کجاسدد  عقّدد 

 ،»سداز   درواز » خدود  دسد   زندم مدی   حدد   مد   و می کندّم  پّداش

 بدددو . شددیمددی  شدداد و سددالم قیدد  روزهددا  مثدد  تددو موقدد  او 

 «.شیمی  پدرب ر  پُ ح   و خندا  و شاد آروی  همو  بّمار ،
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 «.بخند... ع ی م نو    بخند»:داد ادام  و داد س  بیند   خند 

 لیخندد  نیدود  قدادر  کد   بدود  اید   مثد  . نکد د  تغّّد    آروی  صور  امتا

 !بنشاند لیان  ب  را

 را خنددد  اش بددود شددد  عصددیانی آرویدد  سدد د رفنددار از کدد  پدددرب ر 

 زنددگی  تدو  لعنندی  بّمدار  ! مد   بد   لعند  »:کشدّد  ف یداد  و داد قدور  

 از را ردد وتم تمددام کدداش ا  کدد دم آرزو بددار صددد. کدد د  نددابود رو مدد 

 روز هدد  تددو. دیدددممددی ن حالدد  ایدد  بددا رو تددو ولددی ممددی داد دسدد 

مددی  و شددادم و خندددا  آرویدد  مدد . شددیمددی  تدد  خشدد  و خشدد 

 قهقهد   مد   جیدو   شدد   کد   هدم  بدار  ید   بد ا   تدو  دارم دوس . خوام

 !«ذار می ن تو لعننی بّمار  ای  امتا. بخند  بیند و ب نی

 کدور   از  مدی کد د   فکد   کد   آنچد   از بّشدن   کد د  احسا . ک د مکثی

 بعددد. کنددد مهددار را خشددم  تددا کشددّد عمّقددی نفددس. اسدد  رفندد  در

 دسدد  مّددا  در را آرویدد  هددا  دسدد . داد قدد ار پددای  کنددار را عصددا

 و بودنددد گد م   هدای  دسد   او زد  ید   حالد   بد عکس . گ فد    هدای 

 آرینمدانی  کّکداوو  . سداخ  مدی   امّددوار  را آرینمدانی  کّکداوو   ای 

 را چهدد   ایدد  دیگدد  نیایددد تددو»:گفدد  و شددد ن دیدد  آرویدد  بدد  کمددی

 عقّدد  دسددنیند دوندد مددی  او . شددد  پّدددا سدداز درواز . باشددی داشددن 

 تدا  بداش  مطمدئ  . کدنم  پّددا  اوندو  فد دا  تدا  دممدی   قو  به . کجاس 

 و سدالم   هدا  انسدا   مثد   مد   ندو    . شدی مدی   خدو   خدو   تو ف دا

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 104

 بد ا   مدی کدنم   خدواه  ... بخندندد  قادرندد  کد   مدی شد    بّمار  بدو 

 !«لیخند ی  فق ... ب   لیخند ی  شد  ک  هم پدرب ر 

 در. نمدی کد د   نگدا   هدم  پددرب رگ   بد   حندی .می زدن لیخند آروی  امتا

مدی   آرامد   احسدا   آبندّ   کندار  فقد   مد  »:گفد   خودش ب  ذهن 

 پدّ   امتدا . بد نم  لیخندد  شدد   کد   هدم  لاه  چند ب ا  می تونم و کنم

 شداید . نمدی دانسد    کامد   و درسد   کدام   را جدواب   چد ا؟  !«ن  شما

مدی   اش بّمدار   یداد  دیدد مدی   را بد رگ   پددر  گا  ه  ک  عیّ  ای  ب 

 امتدا ! کندد  قهد   لیخندد  بدا  تدا  بدود  کدافی  او بد ا   دلّ  ی  همّ . افناد

 مدد »:گفدد  نکنددد عصددیانی ایدد  از بّشددن  را پدددرب رگ  آنکدد  بدد ا 

 «.باش  پّشم عقّ  دسنیند ک  خندممی  زمانی فق 

 بهدد »:گفدد  و کدد د رهددا را اش نددو  هددا  دسدد  آرینمددانی کّکدداوو 

 «.بدم انجام را کار ای  ف دا تا حداکث ... ف دا تا دادم قو 

 داشد   زد  حد    بد   تماید   آرینمدانی  کّکداوو   ند  . افناد در سکو 

 بدد  و کدد د عیددور ماشددّ  دود  پنجدد   از آرویدد  نگددا . آرویدد  ندد  و

 .افناد خّابا 

 چدد  سددم  بدد  آنکدد  تددا داد ادامدد  راهدد  بدد  رنددگ سددّا  لّمددوزی 

 رندگ    یدی  گنیدد  بد   آروید   نگدا   کوتدا   لاهد   چندد  ب ا  و پّچّد

 .افناد معصوم  حض   ح م

 در. دیدددمددی  را آ  ن دیدد  فاصددی  ایدد  از کدد  بددود بددار اوتلددّ  بدد ا 

 سددا  هدد ار از بددّ  کدد  مکددا  ایدد  بدد  راجدد  مطددالیی فقدد  زندددا 
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 بد   ا  تکّد   ا  شداه اد   و پادشدا   هد   تداری    دو   در و داشد   قدم 

 بددود، گسددن ش حددا  در هددم ایندد  هددم و بودنددد سدداخن  و افدد ود  آ 

 .بود شنّد 

 .بود سخ  او ب ا  باورش کمی! قدم  سا  ه ار از بّ 

 بدداز ح کدد  از پددس از چنددد دقّقدد    کوتددا    پّکدد  غددو  ماشددّ 

 .ایسناد

 «.ق با  س م»:آرش شنّد  شدو صدا   شد باز ماشّ  در 

 !خا  آروی  س مد 

 بددا و مددی کدد د خودنمددایی چهدد   اش بدد  لیخنددد. بددود خوشدداا آرش 

 خوشداالی  بد    آروید   بدود،  گااشدن   چشدم  بد   ا  دود  عّند   آنک 

 .دیدمی  او ها  چشم در را شادکامی و

 ا دد اف  بدد . نددداد را او جددوا  بدد رگ  پدددر ندددهمان درسدد  آرویدد 

 نگدا   بدا  بودندد  آمدد  و رفد   حدا   در ا د ا   در کد   م دمدی . کد د  نگا 

 و آرش. داشدنند  هدم  حد  . بودندد  شدد   خّد    آ  هدا  بد   کنجکداو  ها 

 مشدکی  شدیوارها   و کد   بدا  ندمدی شدد   نفد   د  مجموع در ک  اف ادش

 و بودندد  گااشدن   چشدم  بد   کد   ا  دود  هدا   عّند   و دسد   ی  و

 آمدندد مدی   چشدم  بد   کدام   پّکد   غدو   لّمدوزی   ماشّ  آ  همچنّ 

 پددر  و او بد   گاشدنند مدی   آنجدا  از کد   م دمدانی  بدود   یّعدی  خّیی و

 کدی  دیگد   هدا  اید  » پ سدّدند مدی   خدود  از شداید . شوند خّ   ب رگ 

 !«هسنند؟
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 «؟کجاس »:گف  آرش ب  خطا  آرینمانی کّکاوو 

 افدد ادم م اقیدد  تادد  مندد ل  در ا دد ا  همددّ »:داد جددوا  آرش

 «.هس 

 قدد ار رویشددا  مقابدد  در کدد  باریدد  ا  کوچدد  سددم  بدد  را دسددن 

 بایدد  را بعدد  بد   اینجدا  از ولدی  ق بدا   منأسدفم »:گف  و ک د دراز داش 

 «.ب ویم پّاد 

 در. دیدددمددی  هددم نیایددد. دیدددمددی ن چّدد   آرویدد . شدددند کوچدد  وارد

 دیدد   قابد   چّد     دوالنی  و تندگ  ا  کوچد   در ماداف   د  مااص  

 او سدد  پشدد  همدد  منعاقیدداً و ایسددناد آرشدر نهایدد  وقنددی   .نیددود

 کد   افنداد  گیدی  کدا   و آجد    هدا   خاند   بد   آروی  نگا  تاز . ایسنادند

 . می داد تشکّ  را منطق  ها  خان  اکث  نما 

 .ق با  جاس  همّ د 

 وارد آرش او سدد  پشدد  و آرویدد  بعددد و آرینمددانی کّکدداوو  ابندددا

 حددو   یقدد ، یدد  خاندد  آ  وسدد  در. شدددند سدداز قدددیمی خاندد   

 بدا  ییآ  هدا گیدد  آ  هدا   لید   بد   کد   داشد   وجود ا  شد  رنگ تاز 

 گوشدد    در. مددی کدد د  خودنمددایی رنگارنددگ و منفدداو  هددا  گدد 

 رو  بدد  را خددود سددای  کدد  داشددنند قدد ار تددو  درخدد  دو هددم حّددا 

 .بودند گسن اند  آ  حو 

 .ق با      ای  ازد 
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 در آرینمددانی کّکدداوو  از قیدد  و انددداخ  جیددو را خددودش کمددی آرش

 هدا  آرینمدانی  ابنددا  کد   ماندد  مننهد   و ن فد   داخد   امتا ک د باز را اتا 

 نگدداه  آرویدد  ورودشددا  بددا و شدددند داخدد  آ  هددا. بشددوند اتددا  وارد

 پّد اه   کد   قدد  کوتدا   الیند   و انددام  الغد   و ضدعّف  افناد پّ م د  ب 

 و موهدا . داشد   تد   بد   رنگدی  سدّا   شدیوار  هم ا  ب  سفّد  چ وکّد 

 چدّ   از کد   صدورت   پوسد  . بودندد  مدنهم  الیند   و بیندد   های ری 

 گ چدد . داشدد  او بدداال  سدد ّ از حکایدد  بددود نمانددد  خددالی چدد و  و

 نشسدن   صدندلی  رو  بد   سداز  درواز ! مدی زد  چشدم  تدو  بد رگ   بّنی

 .بود شد  خّ   آ  ها ب  و بود

  !«اس ؟ ساز درواز  ای »:گف  ذهن  در آروی 

 تصددوتر را کسددی هدد  ذهددن  در الاقدد  آمدددمددی  عجّدد  بدد ای  کمددی

 .او اِلّا می ک د

 مدأمور  را او گدویی . بدود  اتدا   در هدم  آرش افد اد  از نفد   ید   او ج   ب 

 آ . کندد  فد ار  ننواندد  گااشدن   سد   بد   پدا  پّ مد د  اید   تدا  بودند ک د 

 !م اق  و مااف  هم  آ  با هم

 «.بّ و »:گف  ا  دهند  ام  لا  با آرش

 سدد ش پشدد  هددم را در و رفدد  بّدد و  سدد ی  سدداز درواز  م اقدد 

 .بس 

 اتدا   از کد   فد د   آ  بد   ند   بدود  آرش بد   ند   آروید   نگا  حا  ای  با

 شّشدد  هددا  رنددگ تأللددو بدد  او نگددا . سدداز درواز  بدد  ندد  و شددد خددارج
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 هدا   شّشد   بد   مسدنقّم  خورشدّد  ندور . بدود  شدد   جید   رنگدی  ها 

 خدالی  اتدا   آ  از قسدمنی  مدی شدد   باعدث  و خدورد می  در باال  رنگی

 .شود مُ یت  ق م  و آبی و سی  ها  رنگ ب  ت ئّ  از

. ب داشد   سداز  درواز  سدو   بد   قددمی  زندا   عصدا  آرینمدانی  کّکاوو 

 تکدا   جدای   از بودندد  شدد   اتدا   وارد آ  هدا  کد   وقندی  از ساز درواز 

 خدونی  لدی   گوشد    . بخدورد  تکدا   مدی توانسد   ن شداید . بود نخورد 

 هدداآ   ورود از قیدد  افدد ادش یددا آرش مددی داد نشددا  ایدد  و بددود

 !انددرآمد  او خجال  از حسابی

 درواز  پددس»:گفدد  و ایسددناد او قدددمی سدد  در آرینمددانی کّکدداوو 

 «؟تویی ساز

 او.داد ا  جسددوران  پاسدد  ولددی ل زیدد مددی  صدددای  گ چدد  سداز  درواز 

 هدم  دیگد   بدار  دو الاقد  . بشناسدی  بهند   رو مد   ممدی کد د   فک »:گف 

 «.امشد  دزدید  اف اد  دس  ب 

 امتددا. درسددن  کددام . درسددن »:گفدد  و زد لیخنددد  آرینمددانی کّکدداوو 

 خددوبی کیمدد  اصدد ً دزد ... کنددی اسددنفاد  بهندد   کیمددا  از بهندد  

 «.نّس 

 حدداال. اسدد  دزد  دزد ،»:گفدد  و کشددّد عمّقددی نفددس پّ مدد د

 «.می ش ن عو  ذات . باار  روش اسمی چ  ندارد ف قی

 بدد رگ  پدددر دارد قصددد سدداز درواز  ب نددد حددد  مددی توانسدد  آرویدد 

 پددرب ر   چدو   شدد  موفد   هدم  سد ی   خّیدی  گ چد  . بکند عصیانی را
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 باددث تددو بددا ندددارم وقدد  مدد »:گفدد  تهدیدددآمّ   لادد  بددا آرویدد 

 درسد   را جدوابم  امّددوارم . دارم سدؤا   ید   فقد   تدو  از. بکدنم  فیسفی

 «...موق  آ  چو . بدهی صاّ  و

 !بود؟ خواهد اننهارم در م   د

 را آرینمددانی کّکدداوو  حدد   تمسددخ آمّ   لادد  بددا سدداز درواز 

 و! بیدد »:گفدد  و نددداد اهمتّتنددی آرینمددانی کّکدداوو  گ چدد . کدد د قطدد 

 «.ک د نخواهم ت دید  انجام  در باش مطمئ 

. اسدد  جالدد  بدد ایم»:گفدد  و گااشدد  لدد  بدد  ا  خنددد  سدداز درواز 

. دهندد مدی   انجدام  را اشدنیا   ید   کد   سدال   چهارصدد  آرینمانی خاندا 

 پدّ   سدا   پنجدا   در پددر   بد   را جمید   اید  . خداسد   دسد   م  

 سیسدی   زمدا   در هدم  پددرب رگ   پددرِ  پددرِ  پددرِ  پددرِ  پدرِ ب . گفنم هم

 آخدد ی  حسددّ ، سددیطا  شددا  سددیطن  هنگددام در درسدد  صددفویا 

 مد    گفد   و خندیدد  مد   بد   او  امتدا . گفدنم  هدم  سیسدی   ای  پادشا 

 پددر  . مُد د  او و امزندد   مد   امتدا . مدی شد    انجدام  م   اراد  با فق  تو

 تکد ار  مد   و او بد ا   عاقید   همدّ   و داد مد   بد   را جدوا   همّ  هم

 چندّ   کد   اسد   بدار  سدومّ   اید   سدا   چهارصدد   دی  در حاال و شد

 !«جالی  ب ام. وممی شن خاندا  ی  از را جمی  ا 

 اننهددا . کدد د بینددد را عصددای . شددد خشددمگّ  آرینمددانی کّکدداوو 

 داسددنا  مدد  بدد ا »:گفدد  و گااشدد  سدداز درواز  سددّن  رو  بدد  را آ 
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 دار  عمد   سدا   هد ار  کد   بگدویی  مد   بد   خواهیمی  اگ . نک  س ایی

 !«دانممی  را ای  خودم ک  بگویم باید

 مدد . کدد د  اشددنیا  هددم بدداز»:گفدد  خونسدد د  بددا و خندیددد پّ مدد د

 دقّدد  سدد ّ ایدد . دارم سدد  روز هفدد  و مددا  سدد  و سددا  دو و هدد ار

 !«من 

 تدوام  صددا   بدا . کد د  بداد  عصدیانّت   از آرینمدانی  کّکاوو  شقّق  ر 

. روز هفد   و مدا   سد   و سدا   دو و هد ار . مدی دوندم  . آر »:گف  خشم با

 مد   کد   نّسد   سدؤالی  اید   امتدا . داندم مدی   هدم  رو تولد  دقّ  تاری 

 «.بز سم تو از خواهممی 

 حد    سداز  درواز  بز سدد  را سدؤال   شدود  موفد   او کد   ای  از قی  امتا

 کنددا  یدد  در فقدد  مدد  تولددد دقّدد  تدداری »:گفدد  و کدد د قطدد  را او

 «.اس  شد  نوشن 

 از را عصددای  سددزس. کشددّد عمّقدی  نفددس ابندددا آرینمددانی کّکداوو  

 اید   ب ابد   در دهدد  نشدا   کد د  سدعی  و ب داشد   ساز درواز  سّن  رو 

 پددّ  کندا   او »:گفد  . باشددد خونسد د  تواندد مددی  حد    پد   پّ مد د 

 «.من 

 پدّ   سدا   چهارصدد . داندم مدی   را اید   بید ، »:گفد   سد ی   ساز درواز 

 بد   سدا   همدا  . دزدیدد  مد   از را آ  پددرب رگ   پددر  پدر پدر پدر پدر

 جددوا  او ولددی بگّدد یم پددس او از را کندا   ایدد  بایددد کدد  گفددنم بدانویم 
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 کنددا  او  رازهددا  از نّسددنند قددادر هددا انسددا . نّسدد  نّدداز فعدد ً داد

 «.بشوند آگا 

 بانویدد . کندی مدی   اشدنیا  »:گفدد  و خندیدد  بیندد  آرینمدانی  کّکداوو  

 «.ک د  اشنیا  هم

 بدانویم  حد   . ند  »:گفد   و کشدّد   هدای  رید   بد   دسدنی  ساز درواز 

 کدد د  پّدددا را هددا درواز  تددو حدداال وگ ندد  باشدد  اشددنیا  ندددار  امکددا 

 «.ا  ننوانسنی هنوز الاق . نک د  امتا... بود 

 عصددیانّت  بددا. شددد پددا  آرینمددانی کّکدداوو  هددا  لدد  از خنددد 

 ارزش تددو بدد ا  مدد . کنددّم ف امددوش رو کنددا  مدداج ا  بهندد  »:گفدد 

 جددوا  سددؤالم یدد  بدد  فقدد  تددو تددا امآمددد  اینجددا بدد  و شدددم قائدد 

 !«کجاس ؟ عقّ  دسنیند»:اف ود بعد. ک د مکثی «.بدهی

 هدم  آروید  . شدد  خّد    سداز  درواز  هدا   لد   بد   پاسد   گ فن  ب ا  و

 ادامدد  حددا  هدد  بدد . بددود قدد اربددی کمددی سددؤا  جددوا  شددنّد  بدد ا 

 بددا سدداز درواز  امتددا. بددود شددد  عجددّ  دسددنیند آ  بددا او زندددگی

 !«ن »:گف  خونس د 

 !ندهی؟ و سؤالم جوا  خواهیمی  تو د

 .ن  د

 !ن ؟ گیمی  چ ا پس د

 .پ سّد را سؤال  ف یاد با آرینمانی کّکاوو 
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... بددود اشددنیا  سددؤال  کدد  ایدد  بدد ا  ندد »:گفدد  و خندیددد سدداز درواز 

 درسددن  بیدد !... عقّدد  ها دسددنیند بگددویی بایددد. ندد  عقّدد  دسددنیند

 «.همّن 

 !«چّ ؟ منهور »:پ سّد تعج  با آرینمانی کّکاوو 

 از ننوانسددنی هنددوز تددو دهدددمددی  نشددا  ایدد »:داد جددوا  سدداز درواز 

 ارزش مد   بد ا   کد   حداال  امتدا  بشدو   آگدا   کنا  رازها  ت ی  کوچ 

 از را سددؤال  تددا ا  آمددد  شدده  ایدد  بدد  را را  همدد  ایدد  و شددد  قائدد 

 در کسددی کمندد  کدد  بگددویم تددو بدد  را راز  دارم دوسدد  بز سددی، مدد 

 «.اس  باخی  آ  از جها  ای 

 اهمتّتندی  چد   پّ مد د  اید   مدی دانسد    او. شدد  تّد   آروید   ها  گوش

. اسددد  سددداخن  پنهدددا  اش سدددّن  درو  در رازهدددایی چددد  و دارد

 دو رازهددا ایدد  از یکددی از آگدداهی بدد ا  و مددی دانسدد  هددم پدددرب رگ 

 .بودند گشن  او دنیا  ب  تمام سا 

 سددنگ فقدد  ابندددا از الیندد . عقّدد  ها دسددنیند»:داد ادامدد  سدداز درواز 

 الیندد . اییّددا پدددر بدد ر  جدددت بدد  خداونددد هدیدد . بودنددد عقّدد  هددا 

 مهددم ایدد . بشناسددّد هددم نیایددد. اسددّدمددی شنن را اییّددا پدددر شددماها

 سددنگ سدد  پددّ  سددا  0022 حدددود اییّددا پدددر بدد ر  جدددت. نّسدد 

 ایدد  دانددممددی ن مدد  الیندد . گ فدد  الهددی پّددامی ا  از یکددی از عقّدد 

 کد   ه چد   امتدا  بدود  چد   پّدامی   آ  اسدم  یدا  ند   یدا  اس  واقعی داسنا 

 بد ر   جددت  کد   زمدا   آ  یعندی . دارد حقّقد   دسدنیندها  وجود هس 

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 113

 بیکد   نیودندد  دسدنیند  شدک   بد   گ فد ،  را عقّد   هدا   سنگ اییّا پدر

 کارهددا  خددا   بدد  او کدد  بودنددد معمددولی عقّدد  هددا  سددنگ فقدد 

 «.بود ک د  دریاف  نّک 

 را بعدددش خُدد »:گفدد  و پ یددد او حدد   وسدد  آرینمددانی کّکدداوو 

 «.بگو

 حدد   بدد  بعددد و کنددد تدداز  نفسددی بددود کدد د  سددعی کدد  سدداز درواز 

 دور  ندددهمان مدد . بدداش صددیور کمددی»:گفدد  دهددد ادامدد   هددای

 «.ب نم ح   هم س  پش  و زیاد نّسنم قادر امجوانی

 کارهدا   خدا    بد   کد   گفدنم . آر »:داد ادامد   و کد د  کوتداهی  مکث باز

 بدددا را آنهدددا و گ فددد  پّدددامی  آ  از را سدددنگ سددد  ایددد  خدددوب 

 سدنگ  نشدا   بدا  دسدنیندهایی  بد   تیددی   نقد    جدنس  از هاییدسنیند

 بدا  الیند   و منفداو   رندگ  سد   بدا  عقّد   سدنگ  سد  . کد د  عقّد   ها 

 دسدن   بد   را آ  کد   کدس  هد  . سدی   عقّد   دسنیند... منفاو  کارایی

 تد   روئدّ   اسد   دسدن   در دسدنیند  اید   کد   زمدانی  تدا  باشد داشن 

. سددفّد عقّدد  دسددنیند!... ناپددای  شکسدد  همچنددّ  و بددود خواهددد

 اخنّددار در را آ  کدد  کسددی شددد  گفندد . دنّددا در عقّدد  تدد ی  نایددا 

 سد زمّ   بد   الیند   کد د  خواهدد  پادشداهی  دنّدا  س تاس  ب  باشد داشن 

 آ  م دمددا  مّددا  در خدددا بدد  ایمددا  کدد  بددود خواهددد پادشددا  یهددای

 اید   امتدا . باشدد  شدد   کم ندگ  کم ندگ  یدا  و باشد رفن  بّ  از س زمّ 
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 از هددم اکنددو  هددم تددا گ چدد !... خددوردمددی ن تددو درد بدد  دسددنیند دو

 «.بود  خی بی آ  ها وجود

 خدواهم مدی   فقد   مد  »:گفد   غدم  از مندأر   لا  با آرینمانی کّکاوو 

 !«بش  خو  امنو 

 خدداموش و سدداک  آرش مثدد  کدد  انددداخ  آرویدد  بدد  نگدداهی نددّم

 او پدا   تدا  سد  . اندداخ   آروید   بد   نگداهی  هم ساز درواز . بود ایسناد 

 گددا  هددّ  مدد  آرینمددانی جنددا  منأسددفم»:گفدد  و کدد د جددارو را

 در را ع یدد انم مدد   چددو . مددی کددنم درکدد  امتددا. امنداشددن  ف زنددد 

 بدددانی کدد  زمددانی مخصوصدداً. انگّدد  غددم. دیدددم خددودم چشددم پددّ 

 بدانویم  بد   و بدودم  تدو  فکد   بد   مد  ! مُد د  خواهند چگون  و کی ع ی ان 

 پّددا  ا ندو   بد ا   درمدانی  بندوانم  اگد   ممدی دانسدن  . گفنم رو تو مشک 

 دارویدی  هدم  مد   بدانو   حندی  امتدا  یاید  نمدی  م  س اغ ب  دیگ  تو کنم

 «...نداش  ا نو  درد ب ا 

 سدداز درواز  بدد  و گ فدد  آرویدد  از را نگدداه  آرینمددانی کّکدداوو 

 عقّد   دسدنیند  بگدو  بهدم  کندی مدی   در  را مد   اگد  »:گفد   و دوخ 

 !«کجاس ؟

 و هسددنند تددا سدد  هادسددنیند گفددنم»:گفدد  و کشددّد آهددی سدداز درواز 

 «.توس  نو    مناس  دسنیند سومّ 

مدی   احسدا  . بدود  هّجدا   بدا  سداز  درواز  بد   پددرب رگ   و آروی  نگا 

 .دارند فاصی  شا خواسن  تا قدم ی  فق  ندک د
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 امشددنّد . سدد خ  عقّدد  دسددنیند سددوم، عقّدد  دسددنیند»:داد ادامدد  او

 باشدد  داشدن   اخنّدار  در را آ  کدس  هد   کد   دارد قددرتی  دسدنیند  ای 

 «.ک د خواهد پّدا جاودان  عم   و زیس  خواهد سالم ابد تا

 !«جاودان ؟ عم »:ک د زم م  ناباوران  آرش

 مدی کد د   احسدا   آروید   امتدا  نشدنّد  را او صددا   آروی  ج   ب  کسی

 !س   دسنیند چنّ  داشن  ب  ع قمند هم او

 دسددنیند ایدد  حدداال خُدد »:پ سددّد تددابیبددی بددا آرینمددانی کّکدداوو 

 !«کجاس ؟

 سدداز درواز  بدد  بودنددد جددوا  شددنّد  مننهدد  کدد  یهددای چشددم بددا و

 .شد خّ  

 گفدنم  تدو  بد  »:داد جدوا   و اندداخ   آروید   بد   نگداهی  بداز  ساز درواز 

 تددو امتددا خواسددنم ا نددو  بّمددار  درمددا  بدد ا  دارویددی بددانویم از کدد 

 !«نز سّد  را دلّی 

مددی   فدد   سددؤا  بدد  داد  جددوا  از دار  چدد ا چّدد ؟ منهددور  ددد

 !«ر ؟

 .پ سّد را ها سؤا  ای  آرینمانی کّکاوو 

  فد   »:گفد   و شدد  خّد    او هدا   چشدم  در خونسد د   با ساز درواز 

 دربدار   چّد    تدو  بد   تدوانم مدی  ن مد   کد   اسد   اید   منهورم و نمّ م

. بگددویم چّدد   هادسددنیند ایدد  اخنفددا  هددا  مادد ّ یددا اخنفددا  مادد 

 تددو بدد ر  جدددت هددم پددّ  سددا  چهارصددد آرینمددانی، جنددا  منأسددفم
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 همچندّ   تدو  پددر  شدنّد،  ند   جدوا   و کد د  مد   از درخواسدنی  چنّ 

 کدد  توسدد  نوبدد  حدداال و شددنّد ندد  جددوا  و کدد د درخواسددنی

 «...جوا 

 تدو ! ند   بدار  اید  »:گفد   و کد د  قطد   را او ح   آرینمانی کّکاوو  امتا

 !«فهمی؟می . بگی را س خ عقّ  دسنیند اخنفا  ما ّ م  ب  باید

 .می تونمن چو . ن  د

 ...یا گوییمی  م  ب  یا. توانیمی  تو اتفاقاً چ ا د

 !کشی؟می  م ا یا د

 .بی  کنی مجیورم اگ  د

 از روز هفد   و مدا   سد   و سدا   دو و هد ار »:گفد   و خندیدد  ساز درواز 

 بایدد  بشدنو   باشدی  داشدن   دوسد   را واقعّتد   اگد  . امگ فند   عم  خدا

 امکد د   لمدس  را مد    بارهدا  زنددگی  سدا   اندد   و ه ار ای  در بگویم

 !«بکشی م ا توانیمی  تو. نن سم م   از حاال ک 

 آرویدد  کدد   ددور  مددی زد حدد   راحنددی و آسددودگی بددا سدداز درواز 

 .ه اسدمی ن م   از او بود یافن  ا مّنا 

 او از را جددوابی چنددّ  شددنّد  اننهددار کدد  آرینمددانی کّکدداوو  امتددا

 سدداز درواز  سددّن  بدد  بدداز عصددای اننهددا   عصددیانّت  بددا نداشدد 

 !«کجاس ؟ س خ عقّ  دسنیند»:زد ف یاد آ  فشارو با  و گااش 

 ح فدی  تدا  کندی  مجیدورم  تدوانی مدی  ن تدو »:گفد   و خندیدد  ساز درواز 

 «.بکند راز ای  گفن  ب  مجیور را م  تواندمی  بانویم فق  ب نم
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 و بشددود عصددیانی بّشددن  آرینمددانی کّکدداوو  کدد  ایدد  از قیدد  امتددا

 سد مایی . گ فد   فد ا  را او بدد   ناخواسدن   سد مایی  بکشدد،  ف یاد بّشن 

 آ  کد   نیدود  زیداد  قددر  آ  گ چد  . مدی کد د   حدس  را آ  هم آروی  ک 

 بد   شد وع  شدا   بدد   شدد   کد   هدم  رانّد   چندد  بد ا   امتا! ب نند ی  دو

 صددا   کد   بدود  نشدد   خدارج  شدا   تد   از سد ما  هندوز  و کد د  ل زید 

 .شنّدند را ناشناسی

 !دار  رو اجاز  ای  تو ساز، درواز  بگو بهشو  د

 ابنددا . ب گشد   آروید  . آمدد مدی   آروید   سد   پشد   از ا  زناند   صددا  

 و بددود پ یددا  میکدد  یکددی. ز  دو بعددد و بددود زد  یدد  کدد  دیددد را آرش

 هدا   لیدا   همدا   دو هد  . بودندد  ایسدناد   هدم  کندار  در ک  آوا دیگ  

 ندّم  پ یدا   میکد   کد   تفداو   اید   بدا . داشدنند  تد   ب  را آبی دس  ی 

 .بود گااشن  س ش ب  را   یی از شد  ساخن  تاج

 میکدد  عکددس او. بددود مانددد  بدداز تعجدد  از آرینمددانی کّکدداوو  دهددا 

 دیدد   بدود  رسدّد   ارث بد   او بد   بد رگ   جددت  از کد   کنابی در را پ یا 

 بد   ناباوراند   آرینمدانی  کّکداوو   حداال  ولدی  بدود  دیدد   هدم  آروی . بود

 دیگد    پد    همد ا   بد   او  روبد و  در کد   نگ یسد  مدی   پ یدا   میک 

مدی   را پ یدا   میکد   پ نّدا،  دارد کندد  بداور  مدی توانسد   ن. بدود  ایسناد 

 افندداد، پ یددا  میکدد  بدد  نگدداه  تددا سدداز درواز  او، عددو  در امتددا! بّنددد

 بدود  کد   ا  سدخنی  هد   بد   و زد کندار   را آرینمدانی  کّکاوو  عصا 
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 شدددور بدددا و کددد د کوتددداهی تعهدددّم و شدددد بیندددد اش صدددندلی از

 !«م  بانو »:گف 

 اقددام   گ چد  . گ فد   فاصدی   پ یدا   میکد   از قددمی  ناخواسدن   آروی 

 خواندد   پددرب رگ   کندا   از جدایی  در آمدد  یدادش  ولدی  بود فک  بدو 

 و شددوندمددی  زادگددا  پدد   زییددایی مجدداو  زادگددا  آدمددی کدد  اسدد 

. نیدود  هدم  دلّد  بدی  جمید   اید   شداید ! نیدود  آروید   خواسن  ای   یعاً

 دهدا   کد   بدود  زییدا  قددر  آ . درخشدّد مدی   خورشدّد  مث  پ یا  میک 

 بدانو  اید   دیدد   قددر   شداید  و بدود  ماندد   بداز  تعجد   از بد رگ   پدر

 بد   دید وز  زخدم  از ارد    آنکد   بددو   پ یدا   میکد   پ نّا،! نداش  را زییا

 .بودند ایسناد  اتا  در کنار آوا با هم ا  باشد ماند  باقی بدن 

 !«ساز درواز  بگو بهشو »:ک د تک ار باز پ یا  میک 

 بدانو   امتدا »:گفد   ب ندد  حد    اد  بدا  مدی کد د   سدعی  کد   ساز درواز 

 «...دانّدمی  ک  شما م 

 رو  مدی دوندی  ن تدو  سداز  درواز »:گفد   و ب یدد  را او حد    پ یا  میک 

 !«شد ؟ ح  شک  ه لی سّا  نشا  پس  ای  دس  م 

 ه لددی سددّا  نشددا  بدد  دقّقدداً! ندد ... آرویدد  بدد  را نگدداه  سدداز درواز 

. بددود پّدددا نابدداور  عددّ  در کدد  انددداخ  چدد  دسدد  مدد  رو  شددک 

 حداال  امتدا  کشدّد مدی   دسدن   مد   تدا  را کن  یا پّ اه  همّش آروی  

 شدک   ه لدی  نشدا   و بدود  رفند   عقد   کمدی  پّد اهن   و کد   آسنّ 

 .بود گ فن  ق ار پ یا  میک  رنگ ا یسی و زییا ها  چشم دید در
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 ایدد  نداشدد  بدداور گددویی. نگ یسدد مددی  آ  بدد  حّتدد   بددا سدداز درواز 

 سدداز درواز . باشددد گ فندد  قدد ار آرویدد  دسدد  مدد  رو  بدد  نشددا 

 کد    دور  همدا   و گ فد   را آروید   چد   دسد  . آمدد  جیو ب  مناّت ان 

مددی ن. مدد  خدددا »:گفدد  بیّنددد بهندد  بنوانددد تددا مددی کدد د بینددد را آ 

 «؟می ش  تک ار دار  سا  ه ار از بعد یعنی. کنم باور توانم

 بد   خطدا   و کشدّد  او هدا   دسد   مّدا   از را اش چد   دسد   آروی 

 رو چدد ا دار ؟ مفهددومی چدد  چّدد ؟ هدد   ایدد »:پ سددّد پ یددا  میکدد 

 «؟شد  ح  م  دس 

 لادد  بددا دارد امکددا  کدد  آنجددا تددا را  هددای سددؤا  بددود کدد د  سددعی

 !گااش  ل  ب  هم لیخند  حنی. بز سد مؤدبی

 بد   خطدا   باشدد  نشدنّد   را او صددا   کد   کسدی  مثد   پ یا  میک  امتا

 مکددا  فهمّددد  لّاقدد  او ! سدداز درواز  بگددو بهدد »:گفدد  سدداز درواز 

 «.دار  را س خ عقّ  دسنیند

 بددود شددد  خددارج کمددی حّتدد   و بهدد  از کدد  آرینمددانی کّکدداوو 

 جمد   بد   را خدودش  مدی توانسد    کد   آنجدا  تدا  ب داشد   جیو ب  قدمی

 را  هددای دسدد . نمددی کدد د نگددا  پدد   دو آ  بدد  امتددا کدد د ن دیدد 

 نیایددد»:مددی کدد د زم مدد  لدد  زیدد  و بددود گ فندد   هددای چشددم جیددو 

 نگددا  نیایددد... ندددارم  اقدد  مدد . هسددنند پدد   هددا ایدد . کددنم نگددا 

 «...کنم
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 و شددد خّدد   آرویدد  هددا  چشددم در او بدد  توجدد بددی هددم سدداز درواز 

 ولددی گددویممددی  خواهنددد،مددی   ددور ایدد  سدد ورم کدد  حدداال»:گفدد 

 هدد  اخنّددار در راحنددی بدد  کدد  نّسدد  ئددیشددی سدد خ عقّدد  دسددنیند

 حندی . باشدد  آگدا   آ  اخنفدا   ماد   از کدس  هد   یدا  و بگّ د ق ار کسی

 کسدی  بایدد  تدو  داندم مدی   امتدا . جدوا   مد د  ندارم، چندانی ا  ع هم م 

 «.کنی پّدا را جمع  نام ب 

 «؟جمع »:گف  و پ ید او ح   وس  آروی 

 در نّویدور ،  شده   در آم یکدا،  در را او تدوانی مدی   تدو . جدوا   م د بی  د

 گفد   خواهدد  تدو  بد   او. کندی  پّددا  (Black Star) اِسدنار  بِید   زنددا  

 «.اس  کسانی چ  یا و کسی چ  اخنّار در دسنیند

! نّویددور ؟»:گفدد  منعجیددی و بینددد صدددا  بددا آرینمددانی کّکدداوو 

 «...بی 

 پدد   دو  چهدد   بدد  نگدداه  دوبددار  و بّدداورد  اقدد  ننوانسدد  امتددا

 هددا مجسددم  مثدد  و مانددد بدداز تعجدد  از دهددان  دیگدد  بددار. افندداد

 بد ا   را پددرب رگ   حالد   و رفندار  مدی توانسد   ن آروید  . زد خشدک  

 پددس مددی زد  خشددک پدد   دو دیددد  از او اگدد . کنددد توجّدد  خددودش

 کوتدا   مددت   اید   در الاقد   ؟مدی شدد  ن ایجداد  او در حدالنی  چندّ   چ ا

 هدّ   ولدی  بدود  کد د   نگدا   پد   هدا   درخشا  و زییا  چه   ب  بار س 

 .بود نشد  ایجاد او در حسی

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 121

 تدو  بد   اسد   الزم امتدا »:گفد   او بد    هدای  حد    ادامد   در ساز درواز 

 هد   یدا  کسدی  هد   دسد   سد خ  عقّد   دسدنیند . بکنم اخطار جوا  م د

 تدو  کد   زمدانی  تدا . بدود  خواهدد  او دنیدا   ب  م   سای  باشد ک  کسانی

 امتدا  رسدّد  نخواهدد  فد ا  هدم  آ  هدا  مد    ند و   دسدنیند  آ  دنیا  ب 

 «...کنی ش وع را کار ای  تو ک  زمانی

 آ  یددا فدد د آ  مدد  »:افدد ود و داد قددور  را دهددان  آ . کدد د مکثددی

 «.بگّ د هم را تو دام  اس  ممک  و رسدمی  ف ا اف اد

 بدهدد  نشدا   را اش خونسد د   مدی کد د   سدعی  کد   صددایی  بدا  آروید  

 !«بمّ م؟ هم م  ممکن  یعنی»:پ سّد

 قّمدد  و دار  قّمنددی ئددیشددی هدد »:گفدد  و کشددّد آهددی سدداز درواز 

 دسدنیند  تواندد مدی   کسدی  تنهدا . اسد   اید   هدم  سد خ  عقّد   دسنیند

 آورد  دسد   بد   بد ا   جدا   پدا   تدا  کد   کندد  تصداح   را س خ عقّ 

 کدار   چندّ   بد   دسد   بدودم  تدو  جدا   اگد   م . باشد ک د  ت ش آ 

 بد   همّشد   مد    سدای   و کندد مدی   حمید   رحماند  بی خط . ممی زدن

 سد خ  عقّد   دسدنیند  کد   کسدانی  یدا  کدس  آ  حنی. بود خواهد تو س 

 آ  بدا  واقد   در. نّسدنند  دسدنیند  اید   منوجد   دارندد  اخنّدار  در فع ً را

تد   کم شی ی  مث   حدا   هد   بد  . کنندد مدی   ب خدورد  معمدولی  و اهمّت

 بدد  را نگدداه  بدداز... )داشدد  صدداح  دسددنیند حدداال ندمددی دانسددن اگدد 

 دسد   بد   را آ  یمدی توانسدن  ن تدو  و( کد د  معطدو   شک  ه لی نشا 

 «.آور 
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 کدد  دوخدد  پدددرب رگ  بدد  و گ فدد  سدداز درواز  از را نگدداه  آرویدد 

 امتدا  بدود  شدد   خّد    پ یدا   میکد   بد   مناّت اند   و باز دهانی با همچنا 

مددی  بددود شددنّد  سدداز درواز  از کدد  آنچدد  بدد  کدد د  نگددا  بددا هم مددا 

 بدد  بایددد سدد خ عقّدد  دسددنیند آورد  دسدد  بدد  بدد ا . اندیشددّد

 پّددا  را جمعد   ندام  بد   فد د   اسدنار  بید   زندا  در. می رف  نّویور 

 مددی رفدد  احنمددا  کد   افدد اد  یددا فدد د نشدانی  و اسددم او تددا مدی کدد د 

 بدد  او و بدهددد او بدد  را سدد آ  ها پددّ  در سدد خ عقّدد  دسددنیند

 مد    سدای   حالّکد   در افنداد مدی   را  بد   سد خ  عقّد   دسدنیند  دنیا 

 !اس ؟ دسنیند صاح  اف اد دیگ  و او دنیا  ب 

 رهدایی . شدد   کد   قّمندی  هد   بد  ! بخد د  جا  ب  را خط  ای  بود حاض 

 از سددؤا  یدد  بایددد آ  از قیدد  امتددا. بددود مهددم او بدد ا  بّمددار  ایدد  از

 .پ سّدمی  پ یا  میک 

 .آورد بّ و  فک  غو   از را او ساز درواز  صدا 

 نیاشددد ادبددیبددی و جسددار  اگدد  مدد ، بددانو »:گفدد مددی  سدداز درواز 

 آورد  تشد یف  مد   حقّ اند   کیید   بد   دلّد   چد   ب  بز سم دارم دوس 

 !«د؟ای نمود  س اف از را حقّ  ای  و اید

 !«نّس ؟ کافی دلّ ، ای  کنیمی  فک »:داد پاس  پ یا  میک 

 .می ک د نگا  آروی  ب  می زد ح   ک   ور هما 

 وجدود  مهمند    دلّد   مدی کدنم   فکد  »:گفد   و زد لیخند  ساز درواز 

 «.اندآورد  تش یف بانویم ک  اس  داشن 
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 او بد   خطدا   آروید   بدهدد  را او جدوا   پ یدا   میکد   ک  ای  از قی  امتا

 چدد  ایدد »:پ سددّد بددود آورد  بدداال را چددز  دسدد  مدد  حالّکدد  در

 مد   دسد   مد   رو ع مد   اید   سدالگی  سد   از باید چ ا! دار ؟ مفهومی

 !«بش ؟ راه 

 کد   ا  پد    آوا ب ندد،  ح فدی  پ یدا   میکد   کد   اید   از قی  هم بار ای 

 را مد   بدانو   از سدؤا   پ سدّد   لّاقد   تدو »:گفد   تند  با بود او کنار

 کد   کندی  اخطدار  پددرب رگ   بد   سدؤا   پ سدّد   جدا   ب  بهن  ! ندار 

 بد ا   اف ادشدو  دیگد   کد   خودشد   نفد   بد  . نگّد    نهد   زی  رو ما دیگ 

 «...وگ ن ... نف سن  دیوها و ما جنگ نگا 

 دوسدد  گ چدد  شددد سدداک  آوا. آورد بدداال را دسددن  پ یددا  میکدد 

 بددا پ یددا  میکدد  ولددی کنددد بّددا  کامدد   ددور بدد  را اخطددارش داشدد 

 «؟بدونی خواهیمی  چ ا»:پ سّد لیخند و آرام 

 اسد   مهدم  آنقددر  مدی کدنم   فکد  ! بددونم؟  نیایدد  چ ا»:داد جوا  آروی 

 همد   مد   بد   خواهّدد مدی   سداز  درواز  از و مدی کنّدد   لطدف  شدما  ک 

 «.من  ح  ای  بگویّد به  و بگوید را چّ 

 هددم خّیددی. بیدد »:داد جددوا  پ یددا  میکدد  امتددا بددود خددوبی اسددندال 

 تدو  بهند   ! تدو  تدا  شدود مدی   م بدو   مد   بد   بّشدن   اهمتّتن  امتا. مهم 

 صد    سد خ  عقّد   دسدنیند  کد د   پّددا  بد ا   را ا سدعی  تمدام  فع ً

 !«ع م  ای  معنی فهمّد  تا کنی
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 امتدا »:گفد   لد   زید   بدود  نشدد   قدان   پ یدا   میکد   جدوا   از ک  آروی 

 !«می ش  م بو  هم م  ب  ای . بدونم خواممی  م 

 را آروید   جمید     هدم  سداز  درواز . شدنّد  هدم  آوا. شدنّد  پ یدا   میک 

 حالدد  دوبددار  کدد  هددم آرینمددانی کّکدداوو  پدددرب رگ  حنددی. شددنّد

 پد   هدا   بد   مدی کد د   سدعی  دوبدار   و بدود  آورد  دس  ب  را اش عاد 

 .نداد را او جوا  کس هّ  امتا. شنّد را جمی  ای  هم نکند، نگا 

 سددداز درواز  بددد  خطدددا  پ یدددا  میکددد  کوتددداهی سدددکو  از پدددس

( کد د  آروید   بد   اشدار  ) کد   بّندی مدی   بّدایی،  مدا  بدا  تدو  بهن  »:گف 

 پایددا  بدد  دار  آرامدد  سددال  هدد ار دورا . تغّّدد   حددا  در چّدد  همدد 

 و قدو   جهد   هد   از رو خودمدو   هدم  مدا  کد   رسدّد   وقن . رس می 

 «.کنّم آماد 

 و داد تکدددا  بددد دار  ف مدددا  نشدددان  بددد  را سددد ش سددداز درواز 

 «.اس  م  افنخار باعث بانویم ب  خدم »:گف 

 درواز  و آوا او سد   پشد  . شدد  خدارج  اتدا   از زد لیخندد   پ یدا   میک 

 ولدی  دیدد مدی  ن را آ  هدا  رفدن   گ چد   آروید  . افنادندد  را  بد   نّ  ساز

 .اندشد  ناپدید ا  لاه  در آ  ها می ک د احسا 

 اسد   شدد   بخدار  حدا   در آرش تد   دور هدا   ید   ک  دیدمی  حداق 

 .می ک د اریا  را او ح   دلّ ، ای  و
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 ب گشدد  بددود شددد  منعجدد  اتددا  سددکو  از کدد  آرینمددانی کّکدداوو 

 کجددا! کددو؟»:پ سددّد زد  بهدد  دیددد را پدد   هددا خددالی جددا  تددا امتددا

 !«بودند؟ جا همّ  پّ  لاه  چند همّ  تا ک  او  ها!... رفنند؟

 بدد  منعجدد  و حّتدد ا  هددم او. بددود ب گشددن  اش عدداد  حالدد  بدد  آرش

 کوتدا   دقدایقی  بد ا   مدی کد د   احسدا   گدویی . می کد د  نگا  ا  اف 

 ید   او بد ا  . نیدود  مهدم  آروید   بد ا   اید   امتدا ! اسد   رفند   خدوا   ب 

تد   بددو   پدس . آم یکدا  بد   سدف   بدود،  مهم فع ً چّ   و حداال   بد   اهمّت

 ماشددّ  بدد  تددا شددد خددارج اتددا  از آرش یددا و پدددرب رگ  رفنارهددا 

 آمداد   سدف   اید   بد ا   را خدودش  و ب گد دد  خاند   بد   زودتد   تدا  ب سد

  ددور همددا  ددد او خوشدداالی روز فدد دا بددود، مطمددئ  دیگدد  حدداال. کنددد

 وقد   سدا   ید   او حداال . بدود  نخواهدد  دد  بود داد  قو  ب رگ  پدر ک 

 آ  و ب سدد  دهدد مدی   نجدا   را او جدا   کد   آنچد   بد   تنهایی تا داش 

 را اید   خدوبی  بد   آروید   و بدود  او زمدا   حدداکث   سا  ی . کند پّدا را

 .می دانس 
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 «خبش آبتین»

 منطقه زمانی پنجم: اتاق بازجویی

 شنبهسه صبح؛ایران ـ هتران ـ ساعت به وقت حمّلی، ده 

 

 سددّن  در را پاهددای  حقّقدد  در. بددود نشسددن  تخدد  رو  بدد  آبنددّ 

 میددن  افدد اد مثدد  و بددود کدد د  حیقدد  آ  دور را دسددنان  و جمدد  اش

 بعددازره   دید وز  از! مدی داد  تکدا   وقفد  بدی  را بددن   اُتّس بّمار  ب 

 اتفاقددا  همدد  آ  دربددار  آنکدد  بدددو  بددود رسددّد  خاندد  بدد  کدد 

 اتداق   وارد کندد،  فکد   بدود  افنداد   اتفدا   بد ای   دی وز ک  وحشنناکی

! بمانددد تنهددا گوندد  ایدد  تددا کدد د قفدد  سدد ش پشدد  هددم را در و شددد

 در. نددداد نشددا  خددود از خاصتددی العمدد عکددس هددّ  آناهّنددا مددادرش

 کددافی آگدداهی رسددنورا  اتفاقددا  از مددادرش مددی دانسدد  آبنددّ  واقدد 

 روابد   در خاصتدی  اتفدا   ه گدا  . بدود   دور  همدّ   همّشد  ! اس  یافن 

 رندگ  پُد   آ  هدا  در آروید   نقد   اکثد اً  کد   د افنادمی  اتفا  مهسا و او

 آبندّ   خدود  کد   زمدانی  تدا  و مدی کد د   اخنّدار  سدکو   او مدادر  دد  بود

 یدد  کدد د  سددز   از پددس پسدد ش مددی داد اجدداز  ،مددی زدن ح فددی

 چّد   همد   اسد ،  افنداد   اتفدا   کد   آنچد   بد   ک د  فک  و تنهایی دور 
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مدددی  را جمیددد  همدددّ  هدددم نهایددد  در و کندددد بدددازگو او بددد ا  را

 !«بودم زد  حد »گف 

 شددک آ  مهسددا و آبنددّ  رابطدد  زد  حددد  زمددا ، ایدد  مثدد  درسدد 

 تنهدایی  در آبندّ   دهدد  اجداز   بدود  داد  تد جّ   دلّد   همّ  با و شد 

 هدم  آبندّ  . بّندیشدد  بدود  افنداد   اتفدا   آنچد   بد   و کندد  سّ  خودش

 از بعدد  ماج اهدا   بد   بیکد   رسدنورا   اتفاقدا   بد   ند   امتدا  اندیشدّد می 

 .می ک د فک  آ 

 دیدو  سد  . بودندد  شدد   منجمدد  کد   ییهدا  انسدا   بدا  ف وشگا  ی  در او

 اسنشدمام  ف وشدگا   داخد   از را پد    ید   بدو   کد   ندمی ک د فک  ک 

 کدد  پ یددا  میکدد  و پدد   دو دسدد  بدد  شددا شددد  کشددن  کننددد،مددی 

 دیدو  ید   کشدن   نهاید   در و پدار   از ا  گوشد   در بدود  افناد  زخمی

 مدّ   را آ  ندام  پد   هدا   از یکدی  کد   ئدی شدی  بدا  آبندّ   خود وسّی  ب 

 !بود ک د  خطا  پ تا  ک 

 بدار  صدد  حداال  تدا  دید وز  از. نداشد   ا  فایدد   او بد ا   کد د   تک ار! ن 

 مدی خواسد    هدم  اگد  . بدود  کد د   مد ور  خدودش  ب ا  را ها حادر  ای 

 و هدا دیو تصدوی  . مدی توانسد   ن کندد  ف امدوش  را آ  هدا  ا  لاه  ب ا 

 بعدددازره  دیدد وز همددا . ندددمددی رفن ر   چشددم  جیددو  در پدد   هددا

 .کند بازگو کسی ب ا  را بود دید  آنچ  ه  گ ف  تصمّم

. مدی کد د   پّددا  بهند    احسدا   و مدی شدد   تد   راحد    دور  ای  شاید

 گ یند   مدادرش  مسدیماً ! ند  . ب ندد  ح فدی  مدادرش  ب  نداش  قصد الین 
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 را همد اه   گوشدی . بگویدد  مهسدا  بد   گ فد   تصدمّم  پس. نیود خوبی

 صددا   او صددا   شدنّد   جدا   بد   امتدا . گ فد   را او شدمار   و ب داش 

 گفدد مددی  کدد  خددورد اعصددا  لادد  بددا کدد  ّدمددی شددن را دیگدد   ز 

 بعددداً لطفدداً. باشدددمددی  خدداموش نهدد  مددورد مشددن   دسددنگا »

 «.ف مائّد گّ  شمار 

 را کد   خدورد  اعصدا   کدامزّوت    زناند   صددا   اید   بدار  بّس  حداق 

 بدا  نمدی خواهدد   مهسدا . داشد   مفهدوم  ید   او بد ا   کد   صدایی. شنّد

 !کند صای  دیگ   کس هّ  یا و او

 کدابو   خدوا   در. رفد   فد و  خدوا   بد   خواسدن  ان رسدّد  فد ا  ک  ش 

 دسدد  در کنددی پ تددا  مددّ  حالّکدد  در دیددو  دیددد. دیددد وحشددنناکی

 بداال   بد   دیدو . نداشد   کد د   فد ار  قددر  . داید  مدی  او سو  ب  گ فن 

. بدود  شدد   ال  او. گ فد   او سدو   بد   را پ تدا  کد    مّ . رسّد س ش

 دیدو . مدی زد ن حد    ولدی  ت سدّد مدی  . ریخد  می  ع  . می زدن ح  

 ...آمد او سم  ب  مّ . ک د شیّ 

 خدوا   از بیندد   جّدغ  صددا   بدا  رسدّد  کد   خدواب   از قسم  ای  ب 

 و شددد بینددد خددوا  از ددد مددادرش کدد  کشددّد ف یدداد بینددد آنقدددر. پ یددد

 .پ سّد در پش  از را او حا  ه اسا 

 خدوا   بد   ناخواسدن   دوبدار   حالّکد   در بعدد  سداع   ندّم  همد   اید   با

 سدوم  بدار  بد ا   دیشد  . دیدد  را وحشدننا   کدابو   هما  بود رفن  ف و

 را پ یدا   میکد   خدوا  . نداشد   وجدود  دیدو   بدار  اید  . دید کابو  هم
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 شمشدادها  پشد   پدار   ید   از ا  گوشد   در. بدود  زخمدی  او! دیدد می 

 بدد  کمد   بد ا   آبندّ  . مددی کد د  کمد   تقاضدا   و بدود  شدد   مخفدی 

 رداه   دیدو   کندد  کمد   او بد   خواسد   کد   همدّ   امتدا . رف  او پّ 

 ...کش  را دیو آ  آبنّ  امتا بکشد را آ  ها داش  قصد ک  شد

. بدود  صدی   چهدار  حددود  سداع   پ یدد  سدوم  م تی  ب ا  خوا  از وقنی

. بددود شددد  خسددن  هددا کددابو  ایدد  از. نخوابددد  دیگدد گ فدد  تصددمّم

 یدا  کدابو    ید  تدا  داشد   واقعّتد   رندگ  بّشدن   سدوم   خوا  گ چ 

 خددورد  هنگددام صددی  دیدد وز یددادآورد بدد  موقدد  همددا . خددوا  یدد 

 بدد  وافدد   ع قدد  هددم پدددرش کدد  بددود گفندد  او بدد  مددادرش صددیاان 

 و دیوهددا سدد زمّ  روز یدد  کدد  داشددن  آرزو. داشددن  پدد   هددا و دیوهددا

 دید وز  اتفاقدا   بدا  مدی توانسد    ارتیدا ی  چد   اید  . کند پّدا را پ   ها

 .می داد آزار را او موضوع ای  امتا. نمی دانس  باشد؟ داشن 

 در را منطقددی غّدد  افکددار آبنددّ  بددود شددد  باعددث گ چدد  تدد   حددس

 دیگد    د    اید   بد   صدی   هفد   سداع   از ولدی  بدهدد  پ ورش س ش

 کد   اتفداقی  هد   ؟کد د  مدی  فکد   بایدد  چ ا. نک د فک  دیوها و پ   ها ب 

 کشددن  را دیددو یدد  او. بددود شددد  تمددام دیگدد  بددود افندداد  اتفددا  دیدد وز

 کد   بدود  ندیدد   را او دیگد    دیدو  مطمئنداً  ولدی  بدود  درسد   اید  . بود

 بایدد  دیدد مدی   را او هدم  دیگد    دیدو  اگد   اصد ً . بگّد د  اننقدام  بخواهد

 یداد  بد   خدو   خّیدی ! مدی کد د   صدی   سا  سی او از اننقام گ فن  ب ا 

 و دیوهددا بددّ  جنددگ کدد  بددود نوشددن  دیدد وز روزنامدد  در کدد  آوردمددی 
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 هدّ   حسدا   اید   بدا  پدس ! افندد مدی   اتفا  یکیار سا  سی ه  پ   ها

 .نمی ک د تهدید را او خط  

 کد د   پّددا  بهند    احسدا   بدود  رسدّد   ننّجد   اید   بد   کد   زمانی از

 تد    احسدا   کمند   و آمدندد مدی   او سد اغ  بد   م احم افکار کمن . بود

 کدد  گ فدد  شددک  او درو  در احساسددی زمددا  گاشدد  بددا. مددی کدد د

 .دارد را بود دید  ک  را آنچ  ه  ف اموشی قدر  می ک د فک 

 او م قدا   او اگد  ! آروید  . کندد  ف امدوش  مدی توانسد   ن را چّد   ی  امتا

 گمنددام و ناشددناخن  خّابددا  آ  در را او و مددی زدن بهددم را مهسددا و

 را وارکدابو    اتفاقدا   آ  از ید   هدّ   آبندّ   مطمئنداً  نمی کد د  پّاد 

. مددی داد جددوا  او هددا تیفدد   بدد  هددم مهسددا الیندد  صددد و دیدددمددی ن

 را اش سدابق   گدا   هدّ   کد   بدود  شدد   جدار   دلد   در آروی  از نف تی

 وقد   هدّ   دیگد   بدود  کد د   عهدد  خدودش  با! بود چشّد  ن  و دید  ن 

 او دربددار  ح فددی تدد ی  کوچدد  حنددی و نیدد د او از اسددمی جددا هددّ  و

 فدد ار بدد  پددا دیددد را عوضددی پسدد   آ  احّاندداً روز  اگدد  و ن نددد دیگدد 

 آروید   بدا  نشدّنی هدم  از بهند   خّیدی  فد ار ! ند ود  جدایی  او با ولی باارد

 فکد   دیگد    چّد   هد   یدا  آروید   بد   مدی خواسد   ن دیگد   حاال امتا! بود

 .ب گ داند عاد  روا  ب  را زندگی اش داش  قصد بیک  کند

 شددود خددارج اتددا  از کدد  ایدد  از قیدد  ولددی شددد بینددد تخدد  رو  از

 صددایی  بداز  امتدا  گ فد   را مهسدا  شدمار   و ب داشد   را هم اه  گوشی
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 لطفداً . باشدد مدی   خداموش  نهد   مدورد  مشدن    دسنگا »:شنّد تک ار 

 «.بگّ ید تما  بعداً

 «.کن می  روش  شو هم ا  بأالخ  »:گف  خودش ب  امّدواران 

 همد   داشد   سدعی  ولدی  بدود  مصدنوعی  گ چد  . گااش  ل  ب  لیخند 

 رسدّد  فکد ش  بد   لاهد   ید   بد ا   الیند  . بیّندد  مثی  نگا  با را چّ 

 شددمار  بدد  کدد د شدد وع کدد  همددّ  ولددی ب نددد زنددگ مهسددا خاندد  بدد 

 یدداد بدد  نیددود دشددوار بدد ای  خّیددی. شددد منصدد   کددار ایدد  از گدد فن 

 زندگ  شدا   مند    بد   وقد   هدّ   تدا  بدود  خواسدن   او از مهسا پدر آورد

 خُدد ! بگّدد د تمددا  او همدد ا  بددا داشدد  کددار  مهسددا بددا اگدد  و ن نددد

 اش خددانواد  دیگدد  اعضددا  مثدد  درسدد  مهسددا پدددر کمددالی آقددا 

 حنددی. بددود واقعّتدد  یدد  ایدد ! آمدددمددی ن خوششددا  آبنددّ  از خّیددی

آ   خاند     بد   هدم  یکیدار  بد ا   ولدی  بدود  ندام د  مهسا با آنک  با آبنّ 

 دوسدد  وقدد  هدد  کدد  مهسددا بدد عکس درسدد . بددود نگااشددن  پددا هددا

 !بّاید آ  ها خان    ب  می توانس  داش 

 گ مددی آ  دوش ابندددا گ فدد  تصددمّم و ب داشدد  را حولدد آبنددّ  

 نگد ا   و کِسد    قّافد   بدا  کد   دیدد  را مدادرش  در کد د   بداز  با. بگّ د

 از کدد  سدد یالی بدد  مددی کدد د  سددعی و بددود نشسددن  کاناپدد  رو  بدد 

 شددد بدداز در کدد  همددّ  امتددا کنددد توجدد  مددی شددد پخدد  تیوی یددو 

 لاندی  بدا  و نشسد   لیدان   بد   لیخندد . شدد  معطدو   آبندّ   ب  نگاه 
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 از بددأالخ   پددس»:گفدد  باشددد سدد زن  از دور بدد  داشدد  سددعی کدد 

 «؟اومد  بّ و  اتاق 

 از سددا  چنددد ایدد  در. کدد د گنددا  احسددا  لاهدد  یدد  بدد ا  آبنددّ 

. نیدود  او اسد ار  ماد م  مدادرش  دیگد   بدود  شدد   آشدنا  مهسا با ک  وقنی

 بدد  گفددن  از قیدد  را مهمددی حدد   آمدددمددی  پددّ  کمندد  حقّقدد  در

 !بگوید مادرش ب  مهسا

 خددواممددی  معددار »:داد جددوا  پشددّمانی از منددأر  لانددی بددا آبنددّ 

 «.بود بد العاد فو  روز ی  دی وز. ماما 

 مدادر . ع ید م  دوندم  مدی »:گفد   حکّماند   و کد د  تیسدمی  خانم آناهّنا

 و کد د  تیفد   بهدم  بّدایی  خوند   بد   تدو  ک  ای  از قی  عص  دی وز مهسا

 «.اس  عصیانی العاد فو  دخن ش گف 

 «...راج ... هم چّ  »:گف  ب ید  ب ید  آبنّ 

 مددی»:گفدد  بگویددد خواهدددمددی  چدد  او مددی دانسدد  کدد  خددانم آناهّنددا

 را چّد   همد   مهسدا . زد بهدم  رو تدا  دو شدما  م قدا   آروی ! ع ی م دونم

 ایدد  خُدد . رسددّد خوندد  بدد  کدد  موقدد  همددو . بددود گفندد  مددادرش بدد 

 دوسد   افند  مدی   اتفداقی  بد اش  وقندی  و دخند    ید   او  چو .  یّعّ 

 ایدد  کدد  پسدد ها شددما بدد عکس درسدد  کندد ، د  و درد کسددی بددا دار 

 «.می کنّد کِ  گوش  ی  خودتونو تو ریدمی  مواق  جور

 حدد   خددا   بدد  را او نمددی خواهددد مددادرش کدد  مددی دانسدد  آبنددّ 

 او بدد  آرامدد  احسددا  مددی شددد باعددث همددّ  و کنددد سدد زن  ندد د 
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پدس کندار مدادرش نشسد  و بدی آنکد  بد  چشدم هدا  او           .دهد دس 

 کسددی زندددا  تددو. بّشددن   خّیددی مدد  از زورش او »:گفدد  نگددا  کنددد

 او  بدا  دارم دوسد   خّیدی  مد  . نداشد   رو او  بدا  کد د   دعدوا  ج م 

. مدی شد    سدی   راهدم  جیدو   همّشد   او  ولدی  باشدم  نداشن  ا  رابط 

 «...حاال بود نّامد  رسنورا  ب  دی وز او  اگ 

 قهدد  مهسدا  بدا  تدو  حداال »:گفد   و گ فد   پدی  را او حد    خدانم  آناهّندا 

 «؟درسن . نیود 

 را او پدد   هددا و دیوهددا فکدد  حدداال بگویددد مددی خواسدد  آبنددّ  گ چدد 

 داد تکدا   مثید   نشدان   بد   را خدود  سد   دروغ بد   ولدی  نمی ک د دیوان 

 «. ور  همّ »:گف  زم م  وار ل  زی  و

 و گ فدد   هددای دسدد  مّددا  را آرویدد  هددا  دسدد  خددانم آناهّنددا

 «.نّس  تو مشک  ب رگن ی  آروی ! پس م»:گف 

 او  امتددا»:زد داد و گ فدد  فدد ا را آبنددّ  پددا  تددا سدد  خشددم ناگهددا 

 احن امدی بدی  مهسدا  بد  . کد د  ید   رو  سدنگ  مهسا پّ  رو م  عوضی

 «...او  شد باعث و ک د

 بایددد. مددی زد ح فددی پدد   هددا  و دیوهددا از نیایددد. خددورد را حدد ف 

 کددار چدد  فهمّددد زود خّیددی همدد  ایدد  بددا امتددا مددی کدد د ف اموششددا 

 .بود کشّد  داد مادرش س  ب او . اس  ک د  اشنیاهی

 «.ب نم داد ممی خواسنن. ماما  خواممی  معار د 

 «.می دونم... ع ی م دونم مید 
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. بدد نم ح فددی پسد    ایدد  دربدار   دیگدد  خدوام مددی ن. مامدا   بیخشددّددد  

 «.کن می  عصیانی منو ای 

 اصدد ً. ع یدد م فهمددم مددی»:گفدد  و داد تکددا  را سدد ش خددانم آناهّنددا

 بد    بهند    هدم  تدو . بد نّم  حد    موضدوع  اید   بد   راج  بعداً ما بهن  

 خّیدی  مطمئنداً . کدنم  آمداد   رو صدیاون   هدم  مد   تدا  بگّد    دوش ی 

 «؟ها . نخورد  شام ک  هم دیش . گ سنن 

 اردد  مددی کدد د فکدد  آبنددّ  کدد  آنچدد  از انگّ تدد شددگف  گدد م آ  دوش

 پّوسدن   بهدم  قطد ا   بدا  مواجهد   در او حدس بدی  و خسن  بد . گااش 

وقندی از حمدام   . آوردمدی   وجدد  بد   را او و گ فد   تداز   جدانی  گ م، آ 

 در. کد د  آشدز خان   بد   معطدو   را نگداه   بّ و  آمد و لیدا  پوشدّد  

 بّد و   حمدام  از وقندی . نیدود  کسدی  پدای ایی  ندد همان درس  آشز خان 

 آشدز خان   در مدادرش  کد د  احسدا   کوتدا   لاهد   چندد  بد ا   آمدمی 

 آپارتمددا  در را او حدداال امتددا اسدد  صددیاان  کدد د  درسدد  مشددغو 

 کاغددا شددد آشددز خان  وارد کدد  همددّ  امتددا.یافدد مددی ن شددا  کوچدد 

 :خواند و ب داش  را آ . ک د جی  خود ب  را نگاه  کوچکی

 ندو   بدا  و صدیاون   باشدی  داشدن   دوسد   شداید  ک دم فک ! دلم ع ی »

 تدا  کندی  صدی   ا  دقّقد   چندد  بایدد  هدم  همدّ   خدا    ب  بخور ، داغ

 «.بخ م تاز  نو  ب ا 

 بدد  لیخنددد  آ  خوانددد  از آبنددّ  گ چدد . بددود واضدد  و کوتددا  پّغددام

 از بددّ  مددادرش مددی دانسدد  خددوبی بدد  خددودش امتددا گااشدد  لدد 
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 توجدد  او بدد  اسدد ، شددد  آزاد زندددا  از کدد  زمددانی از مخصوصدداً انددداز ،

 توجّدد  قابدد  مددادرش همچنددّ  و آبنددّ  بدد ا  مسددئی  ایدد ! کندددمددی 

 دور فامّد   چندد  و او جد    بد  . بدود  خدانم  آناهّندا  ف زند ت  آبنّ . بود

 هدّ   خدانم  آناهّندا  دیدندد مدی   را همددیگ   یکیدار  زور بد   سدا   در ک 

 او شددوه  و آبنددّ  پدددر بدد زو، کدد  زمددانی از و نداشدد  را دیگدد  کددس

 زمددا  در تنهددایی ایدد  و رفندد  فدد و بّشددن   تنهددایی در او بددود مدد د 

 آبندّ   خدود  گداهی . بدود  رسدّد   خدود  حدد  بّشدن ی   بد   آبندّ   زندا 

 حداکم  مدادرش  بد ا   شد ای   اید   اگد   کد   رسّدمی  ننّج  ای  ب  هم

 حندی . نمدی کد د   موافقد   مهسدا  و او ازدواج بدا  وقد   هدّ   شداید  نیود

 ضد ب   و افسد دگی  از را آبندّ   هدم  بدار  صدد  بیکد   یکیدار  ند   مهسدا  اگ 

 !می داد نجا  روحی

 بددا صددیاون  خددورد  گ چدد . گااشدد  مّدد  رو  بدد  را یادداشدد  کاغددا

 کد   بدود  آندی  از تد   گ سدن   او ولدی  رسدّد مدی   نهد   بد   عدالی  داغ نا 

 بدد  هددم گدد فن  دوش مخصوصدداً. کنددد صددی  دیگدد  دقّقدد  چنددد بنوانددد

 بدداقی جدد   بدد . رفدد  یخچددا  سدد  بدد . بددود افدد ود  او گ سددنگی شدددت 

 مدد غ تخددم عدددد سدد  و مّددو  آ  و شددّ  کمددی و دیشدد  غدداا  مانددد 

 تواندد مدی   شدّ   کد   فکد   اید   بدا . نداش  وجود یخچا  در دیگ   چّ 

 بدددو  و ب داشدد  را آ  پاکدد  بگّدد د را او گ سددنگی جیددو  کمددی

 .ک د کشّد  س  ب  ش وع ب دارد یلّوان آنک 

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 137

 پددا  را  هددای لدد  دور دسدد  پشدد  بددا و دور لددی  از را شددّ  پاکدد 

 کد د  بداز  را در کد   همدّ  ب فاصی  صدا  زندگ خاند  بیندد شدد.     . ک د

 دارندد  تد   بد   ا  کشدّد   اتدو  شدیوارها   و کد   ک  م د دو شد منوج 

 .اندایسناد  در پش 

 بدد  خشددکی لیخنددد بز سددد سددؤالی آبنددّ  آنکدد  از قیدد  دو آ  از یکددی

 !«آرما ؟ آبنّ  آقا »:پ سّد و گااش  ل 

. هسددنم خددودم بیدد »:گفدد  و داد تکددا  را سدد ش فکدد  بدددو  آبنددّ 

 !«شما؟

 !«آرما  آقا  هسنّد بازداش  شما. پیّس»:داد جوا  م د هما 

 بدد  کنددد در  را جمیدد  ایدد  خددوبی بدد  آبنددّ  کدد  ایدد  از قیدد  و

 !«ب   دسنیند»:گف  و ک د ا  اشار  همکارش

 او سددم  بد   ح فدی  هدّ   بددو   دوتم مد د . بدود  شدد   زد  بهد   آبندّ  

 را او هددا  دسدد  از یکددی و سدد ی  بدد  دسددنا  او دسددنیند زد.   آمددد

 او دسدد  مدد  دور بدد  را دسددنیند و چ خانددد پشدد  بدد  و گ فدد 

 !ک د او دیگ  دس  با را رفنار همّ . انداخ 

 !«بازداشنم؟ چی خا   ب  م ! ؟می کنّد کار چی داریدد 

 مدا  بدا  دردسد   بددو   کد   بهند   . شد   می مشخ  زود  ب  چّ  هم  د

 !بّایی

 

***** 
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 و صدندلی  رو  بد   رندگ،  سدّا   مّد    پشد   بد  . بدود  بازجویی اتا  در

 داشدد  قدد ار ورود  در بدداال  کدد  ا  بسددن  مدددار دوربددّ  حالّکدد  در

. داشد   قد ار  مند   ید    دو   بد   ا  آیند   چدز   سم  در. بود نشسن 

 او بد ا   فقد   اید   بداندد  کد   بدود  دیدد   سد یا   و فدّیم  قددر  آ  الین 

 آبندّ  . بودندد  ایسدناد   آ  پشد   کد   کسدانی  بد ا   تدا  اسد   آین  ی 

 آیند   همدا   پشد   از نفد   چندد  داشد   یقدّ   ولدی  دیدد می ن را آ  ها

 او ح کدا   و رفندار  تمدام  بدود  سداد   شّشد   ید   مثد   آ  هدا  ب ا  ک 

 !اندگ فن  نه  زی  را

 دسددنیند حالّکد   در بدازجویی  اتدا   در کدد  مدی شدد   سداعنی  ید   اال 

 . بود نشسن  مننه  بود دسن  در

. شدد  خّد    دسدنیند  بد   لاهد   ید   بد ا   و انداخ  پائّ  ب  را س ش

 او کد   مدی دانسد    مدادرش . اندداخ   مدادرش  یداد  بد   را او کدار  ای  امتا

 هددا  همسددای  از نفدد  چنددد دسددنگّ   هنگددام اسدد ؟ شددد  دسددنگّ 

 داد  ا دد ع مددادرش بدد  آ  هددا یعنددی. بودنددد دیددد  را او مجنمدد 

 اگد   مطمئنداً  چدو  . !«ند  » گفد   او بد   ذهدن   وَرا  از جدوابی ! بودند؟

 بد   و رسداند مدی   را خدودش  حداال  تدا  بایدد  بدود  یافند   ا  عدی  مادرش

 آدر  مطمئندداً خدانم  آناهّندا ! چگوند ؟  امتددا. شدناف  مدی   آبندّ   کمد  

 اینجدا  بد   را او کد   زمدانی  هدم  آبندّ   خدود . نداشد   را ناآشنا مکا  ای 

 ...!دیگ  جا  یا اس  پیّس پاسگا  اینجا نفهمّد آوردند
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 بدد  را او بددازجویی اتددا  در شددد  بدداز صدددا  کدد  بددود افکددار همددّ  در

 فد ا  تعجد   را آبندّ   بدد   س تاسد   شدد  بداز  در کد   همدّ  . آورد خدود 

 تادد  آبنددّ  پددّ  سددا  پددن  کدد  بازپ سددی رسددولی بهدد اد. گ فدد 

 و شدد  بیندد  جدای   از اراد بدی . شدد  اتدا   وارد گ فد   قد ار  او بازجویی

 مطمئنداً ! ند  . نیدود  گااشدن   احند ام  بد ا   او اراد بدی  عم  ای . ایسناد

 احندد ام او بدد  مددی دادن اجدداز  داشدد  او از آبنددّ  کدد  نف تددی عمدد 

. نیددود   فدد  یدد  ا  جدداد  کّندد  و نفدد   ایدد  کدد  چنددد هدد . بگدداارد

 آبندّ   بد   منعید   آ  از نّمدی  کد     فد   دو بدود  راهدی  ب ر  ب  شیّ 

 !رسولی به اد ب  منعی  دیگ  نّمی و

 نکدد د بدداور گددا  هددّ  رسددولی بهدد اد چددو  داشدد  نفدد   او از آبنددّ 

 آبنددّ  از رسددولی بهدد اد و نیددود  او اراد  و خواسددن  بدد  مددوز  اتفاقددا 

. پنداشد  مدی   جامعد   بد ا   نامناسد   شده وند   را او چدو   بود مننف 

 او بدد ا  دادگددا  هنگامّکدد  داشدد  یدداد بدد  خددوبی بدد  آبنددّ  حددداق 

 اتدا   وارد کد   رسدولی  آقدا   همدّ   گ فد   نهد   در زنددا   سدا   هف 

 گفدد  ناراضددی ا  قّافدد  بددا خی نگددارا  جمدد  در بددود شددد  بددازجویی

 و بدد ر  بانددد بددا شدد  بدددو  کدد  سدد  ا  ح فدد  دزد یدد  آرمددا »

  زنداندد سددا  هفدد  از بددّ  او لّاقدد . کندد مددی  همکددار  ا  ح فدد 

 همد   اید   بدا ... اسد   بد د   سدؤا   زید   بد   را ما جامع  امنّت  او  چو 

 در کد   زمدانی  در پسد   اید   مدی کدنم   آرزو و پدای م می  را دادگا  حکم

 !«گ دد نادم و پشّما  خودش کار از ب دمی  س  ب  زندا 
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 ت قددی هددم در رسددولی بهدد اد و آبنددّ  نگددا  کوتددا  لاهدد  چنددد بدد ا 

 از سددادگی بدد  رسددولی آقددا  امتددا شدددند خّدد   هددم بدد  دو هدد . کدد د

 در و نشسد   مّد   پشد   آبندّ    روبد و  و گاشد   هدا  نگدا   آمّخنگی

مدی   مّد   رو  بد   را داشد   دسد   بد   کد   را رنگدی  سی  پ وند  حالّک 

 تددو و مدد  مددی کددنم فکدد  آرمددا ؟ شددّنیمددی ن چدد ا»:گفدد  گااشدد 

 «.مای شد  آشنا هم با ک  وقن  خّیی

 معطدد  کمددی کدد  ایدد  از»:داد ادامدد  رسددولی آقددا  و نشسدد  آبنددّ 

 تددو از الّاسددی سدد وا  نداشددنم دوسدد . خددواممددی  معددار  شددد 

 حدا   هد   بد  . بکدنم  را کدار  اید   خدودم  ممی داد ت جّ . بکن  بازجویی

 و رفندار   د ز  بد   و ماید  شدد   آشدنا  هدم  بدا  کد   وقند   خّیدی  تدو  و م 

 «؟آرما  نّس   ور ای . هسنّم آشنا بّشن  دیگ  هم اخ  

 مدی دانسد    هدم  آبندّ   امتدا . مدی کد د   بّدا   کناید   با را جم ت  تمام

 خواهدددمددی  او کدد  ح فددی هدد  دهددد اجدداز  و بنشددّند سدداک  نیایددد

 آرویدد  کدد  او تدداز . بددود کدد د  کسدد  قددی ً را تیدد  تج بدد  ایدد . بگویددد

 ب نددد تیخددی حدد   بخواهددد اگدد  کنددد فکدد  یددا و بن سددد او از کدد  نیددود

 زد  کند   حد   بازجوهدا  کد   مدی دانسد    را اید   حداق . بخورد کن 

 شددوند  بددازجو شددخ  بدد  شددا انگشدد  ندارنددد حدد  حنددی و ندارنددد را

 داشدد  سدد اغ خددودش در کدد  جسددارتی نهایدد  بددا بندداب ای . بخددورد

 «؟اینجا آوردید و دزدیدید را م  چ ا»:پ سّد

 .فهمّد را ای  هم خودش. رف  تند کمی
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 م اقدد  کمددی بهندد  ... اُاُ»:داد جددوا  خونسدد د  بددا رسددولی آقددا  امتددا

 حدداق  . نّسد   مناسدیی  کیمد   دزد . آرمدا   آقدا   باشدی  زدن  ح  

 کد   دار  قد ار  دوربدّ   ید   مد   سد   پشد   کد   ک  فک  موضوع ای  ب 

 جدد   حدالنی  بدا  بعدد  کد د  مکثدی  «.کند  مدی   ضدی   تدو  ارفناره تمام

 اید  . کندّم مدی   دسدنگّ   رو او  بیکد  . دزدیدم مدی  ن رو کسی ما»:گف 

 امتدا  گّد م مدی   نادیدد   و ح فد   اید   بدار  اید  . کد   فد و  گوشد   تو رو

 «.باش  نداشن  وجود بعد  دفع  ممکن 

 رو شدما  مد   کد   اونجدایی  تدا ! نادیدد ؟ »:گفد   و زد ا  خندد   ت  آبنّ 

 شدداید بیکدد . نداریددد چّدد   گدد فن  نادیددد  بدد  ا  ع قدد  اسددممددی شن

 اضدداف  هدم  چّدد   ید   چّد ،  او  بدد  باشدّد  داشدن   دوسدد  هدم  کمدی 

 «.کنّد

مددی قی و باریدد  دمدداغ رو  بدد  کمددی را عّددنک  ابندددا رسددولی بهدد اد

 و کشدّد  صدورت   هدا   رید   تد   بد   دسدنی  سدزس  کد د  جاجاب  اش

 نفد    از شدد   پد   وجدود   مدی کدنم   احسدا  »:گف  حکّمان  آخ  در

 «.م 

 .دارم اعنقاد بّشن  ب عکس  ب د 

 بد   مدی توانسد   ن گ چد  . شدد  خّد    بدازپ    هدا   چشدم  در مسنقّم

 .ن  یا اس  ماند  بازپ   چنا  هم سا  پن  از بعد او بگوید یقّ 

 تدو  مد   نهد   از. آرمدا   دوندی  مدی »:گفد   تدأمیی  اند  با رسولی آقا 

 «.هسنی خاص پس  ی 
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 «.ممنونم»:گف  راضی خود از لا  با و پ ید او ح   وس  آبنّ 

 .خاصتی واقعاً تو. گممی  جد  دارمد 

 .ک دم تشک  از  هم م . گفنی بار ی  آر  د

 .هسنی خاص چ ا نگفنم امتا د

 !بگو بهمد 

 .باشد چ  رسولی آقا  جوا  می زد حد  گ چ 

 !«اسنعداد»:گف  رسولی آقا 

 !چی؟ د

 .اس  شنّد  اشنیا  می ک د فک  آبنّ 

 خددا   بدد  تددو بددود  خدداص... اسددنعداد»:کدد د تکدد ار رسددولی آقددا  امتددا

 !«هس  اسنعداد 

 نشدد   منوجد   کد   معندی  اید   بد  . اندداخ   بداال  را  هدای  شدان   آبنّ 

 «.باشی شد  منوج  ممی ک د فک »:گف  رسولی به اد. اس 

 «.نشدم ن »:گف  صادقان  آبنّ 

 !«س ق »:آورد زبا  ب  کیم  ی  سادگی ب  هم رسولی آقا 

 او از را بّشددن   هددا  منیدد  اننهددار آبنددّ  کدد  بددود  ددور  لاددن 

 .داش 

 هددا  گدد و  ب رگندد ی  کدد  کدد د  را کددار  سددالگی یددازد  در تددو ددد

 م کد    باند   مدوز   از سد ق  . بدهندد  انجدام  تونندد مدی  ن هدم  مافّایی

 خدد اش یدد  کدد  ایدد  بدددو ! رانّدد  هفدد  و بّسدد  از کمندد  در هددم او 
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 گد  مدی   اید   بد  . بداار   جدا   بد   تاج نّم شّش  رو خود  از کوچولو

 «.اسنعداد

. نیددود خوشددایند و جالدد  آبنددّ  بدد ا  اصدد ً مددوز  اتفاقددا  یددادآور 

 «.بگم چّ   ندارم دوس »:گف  درهم  قّاف  با بناب ای 

 هدا   ضدعف  نقطد   دارد کدم  کدم  مدی کد د   احسا  ک  رسولی آقا  امتا

مدی   چّد    او بد   آهسدن   آهسدن   و کندد مدی   پّددا  یکدی  یکی را آبنّ 

 اشدنیا   ید   زنددگّ   تدو  تدو، . نشدو  ناراحد   مد   از»:گف  خونس د شود

 «...هم تو و هسنند جی ا  قاب  ها اشنیا  از بعضی. ک د 

 .ب نم ح فی خواممی ن گفنم د

 .زنممی  ح   دارم ک  منم ای  امتا د

 !کنی؟ تموم  می ش  د

 .ک د بّا  را اش جمی  جدیت  با آبنّ 

 «؟چ ا»:پ سّد آرام  با رسولی آقا  ولی

مدی   بّد و   اش فشد د   بهدم   هدا  دنددا   مّدا   از کد   صدایی با آبنّ 

 خددا   بدد  نفدد  یدد  یددادمددی  یددادم موقدد  او  چددو »:داد جددوا  آمددد

 «.ک د نابود رو م  زندگی  ور  چ  مقام و پس  گ فن 

 .نک دم نابود رو تو زندگی م د 

 دادسددنا  از کدد  بددود  تددو ایدد  امتددا»:کشددّد ف یدداد ناگهددا  آبنددّ 

. کندد  تقاضددا قاضددی از مدد  بدد ا  را زندددا  سددا  دوازد  تددا خواسددنی

 «...ک  کار  ب ا 
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مددی  کدد  جهدد  ایدد  از بیکدد  عصددیانّت  رو  از ندد . خددورد را حدد ف 

 .کندمی  ت  عصیانی را او بّشن  گاشن  از زد  ح   دانس 

 و داشدد  را آبنددّ  شددد  عصددیانی اننهددار کدد  هددم رسددولی آقددا  امتددا

مددی  را ایدد  تددو! نددداد ؟ انجددام رو او  تددو کدد  کددار  بدد ا »:گفدد 

 «؟ها . دزدید را نشا  الما  تاج نّم کی پس! بگی؟ یخواسن

 .ندارم گفن  ب ا  ح فی م  د

 گدوش  دادسدنا   حد    بد   دادگدا   قاضدی  اگد   آرمدا   آقا  می دونی د

 تدو  و مد   گ فد  مدی   نهد   در زنددا   سدا   دوازد  تدو  بد ا   و می ک د

 تدو  هدم  تدو  شداید  الیند  . نشسدنّم  نمدی  هدم   روبد و  دوبار  اینجا حاال

مددی  در  بهندد  و شدده وند  حقددو  و اجنمدداع ارزش سددا  دوازد  ایدد 

 «. ک د

  دور  همدا   و مدی کد د   اننخدا   را جم تد   زی کدی  بدا  رسدولی  آقا 

 کد د   نگدا   از حداال  کد   مدی کد د   نگدا   آبندّ   ب  می زد ح   ک  هم

 .می رف   ف   او ب 

 ح فدی  هدّ   نّداد  وکدّیم  تدا . زندم مدی  ن حد    دیگد   م »:گف  آبنّ 

 «.زنممی ن

 حضددور در زد  حدد   همچنددّ  و توسدد  حدد  وکّدد  داشددن ددد 

 کافّد  . بگّد م  نادیدد   رو تدو  قدانونی  حقدو   نددارم  دوسد   مد  . وکّی 

 خید ش  زود خّیدی  هدا  بچتد  . بگدی  توندو  خدانوادگی  وکّد   شدمار   فق 

 .کنندمی 
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 مداربسددن  دوربددّ  بدد  اش جمیدد  آخدد ی  ادا  هنگددام در دسدد  بددا و

 حکدم ف مدا   لاهد   چندد  بد ا   سدکو  . ند د  ح فدی  آبندّ  . کد د  اشار 

 پ هّد   رسدولی  بهد اد  بد   کد د   نگدا   از او رانّد   چندد  همدّ   در و شد

 جمید     چد   کد   بدود  فهمّدد   تدازگی  بد   هدم  خودش گویی. می ک د

 .اس  آورد  زبا  ب  اشنیاهی

 هدا   خدانواد   از درصدد  ندود  مثد   درسد  . گدم مدی   و وکّد  . نداریدد 

 ید   هدا  وکّد   کنندد مدی   فکد   هدا  خدانواد   اکث  می دونی. س زمّ  ای 

مدی  ن هدم  دیدوار  جد ز  ال  درد بد   کد   هسدنند  م خ   ها  آدم مش 

 !خورند

 و وکّدد  یدد  داشددن  حدد  امتددا»:گفدد  و کدد د قطدد  را او حدد   آبنددّ 

 «.دارم

 در. توسدد  قددانونی حدد  ایدد . بیدد »:گفدد  خونسدد د  بددا رسددولی آقددا 

 اسدنخدام  مدالی  تواندایی  کد   صدورتی  در و نددار   وکّد   ک  حاض  حا 

 دادگدا   دد  تد   خدانواد   منهدورم  الیند   دد  باشی نداشن  هم رو وکّ  ی 

 وکّد   جدور  اید   اسدم  مدی دوندی  . کند  مدی   اننخدا   وکّ  ی  تو ب ا 

 «؟چّ  ها

 .نداد جوا  آبنّ 

 مفدد  بدد  شددو ها بعضددی! تسددخّ   وکّدد »:داد ادامدد  رسددولی بهدد اد

 چشدمکی . )باشد   خودمدو   بدّ   حد    اید   دارم دوسد   الین . گ ونند

 ناراحد   کمدی  بشدنوند  اگد   آخد  . نگدو  کسدی  بد   لطفداً ( داد ادام  و زد
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 بد  . زنندد مدی   بهدم  رو مد   حدا   شدو  ها بعضدی  مدی دوندی  . می شد  

مددی  بهد   راحد   خّیدی  او  از کد د   دفدداع و مدنهم  بد   کمد   جدا  

 خدا    بد   تدا  کد   قیدو   و کد د  وارد بهد   پیدّس  کد   اتهدامی  هد   گ 

 اگد   هدم  مد   خُد  . بگّد    تخفّدف  کمدی  دادگدا   از بنونی خو  رفنار

 از بهند   گد فنم مدی   دولد   از کد   چنددرغاز   او  بدا  بودم او  ها جا 

 !«منمی ک د ت ش ای 

 وکّدد  از حدداال امتددا»:داد ادامدد  و کشددّد عمّقددی نفددس. کدد د مکثددی

 بدد  و نداریددد وکّیددی ا خددانواد  و تددو کدد  هددم حدداال. نّسدد  خیدد  

 وقد   روز چندد  تدو  و مد   نک دیدد  مع فدی  مدا  بد   رو کسی وکّ  عنوا 

  دو   روز چندد  آخد   بد نّم  دوسدنان   گد   خدورد   ید   هدم  بدا  تا داریم

 «.کن  اننخا  وکّیی تو ب ا  قاضی تا کش می 

 چندّ   رسدولی  بهد اد  دیدد مدی   وقندی . نداشد   خوبی حس اص ً آبنّ 

مددی  او نصددّ  را شددمارشبددی هددا  منیدد  و زندد مددی  حدد   راحدد 

 ناچددار  رو  از وجددود ایدد  بددا. مددی شددد تقویدد  او در بددد حددس کنددد،

مددی  مدد . هسددنم اینجددا مدد  بدوندد  دار  حدد  او  چددی؟ مددادرم»:گفدد 

 «.بیّنم اونو خوام

 پیدّس  مدا ! آگاهد   کدام   تدو  بازداشد   از مدادر  »:گفد   و رسولی آقا 

 قدانو   مدو   بد   مدو  بایدد  پدس . جامعد   در قدانو   دهند  اشاع . هسنّم

 افدد اد دسددنگّ   قددانو ،  یدد  و کنددّم اجدد ا همدد  از اوت  خودمددو  را

 چشدم  در «.شدود  رسداند   شدا  خدانواد    ا د ع  بد   باید سا  هجد  زی 
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 سد   فقد   تدو  بدا . اینجاسد   مدادر  »:داد ادامد   و شدد  خّ   آبنّ  ها 

 .«دار  فاصی  اتا  تا

 رو  از و فدد اوا  مکدث  بدا . مدی شدد   بددت   لاهد   هد   آبندّ   بدد  حدس 

 «.حاال همّ . بیّنم  خوام می»:گف  درماندگی

 گدد دد جددار  صددورت  در ت حمددی آنکدد  بدددو  رسددولی آقددا  امتددا

 دیدد   و هسدنی  بدازجویی  تاد   حداال  تدو  ولدی  آرمدا   منأسدفم »:گف 

 «.دار  تو رفنار ب  بسنگی مادر 

 چدی  خدا    بد   مد   اصد ً ... مد   اصد ً ... چّد ؟  منهدور  ! رفنارم؟ ب  د

 !«ک دید؟ دسنگّ  رو م  چ ا هسنم؟ اینجا

 رو مدا  سدؤا   اید  . آرمدا   بدود  خدوبی  سدؤا  »:داد جدوا   رسدولی  آقا 

 شددد  وقددن  دیگدد  کددنم فکدد . کندد مددی  تدد  ن دیدد  مطیدد  اصدد  بدد 

 «.بود

 بداز  را روید   جیدو   رندگ  سدی   پوشد   مدی زد  حد    ک   ور هما  و

 چهدار  آ صدفا   ید   اندداز   بد   ب رگدی  و شدمار بی ها  عکس. می ک د

 دقّد   بدا  آبندّ   جیدو   مّد ،  رو  بد   و آوردمدی   بّ و  پ وند  مّا  از

 .می داد ق ار حوصی  و

 شددد  بازداشدد  دلّدد  هددا ایدد »:افدد ود گااشدد  کدد  را عکددس آخدد ی 

 !«آرما  آقا ... توس 

 یهدای  عکدس  او ولدی . نیدود  ک دندی  بداور . شدد  خّد    ها عکس ب  آبنّ 

 ا  قفسدد  پشدد  حالّکدد  در ف وشددگا  در کدد  دیدددمددی  را خددودش از
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 یددا اندددگ فندد  قدد ار ورود  در کنددار در دیددو چنددد و اسدد  شددد  پنهددا 

 عکددس یددا و افندداد  زمددّ  بدد  و شددد  کشددن  دیوهددا  از یهددای عکددس

 هدا   ندام  بد   پد    دو از عکدس  چندد  حندی  و فد ار  حدا   در او از یهای

 دیددو یدد  از ا  تکددی عکددس و کشددنند را دیددو سدد  آ  کدد  آوا و مدد ی 

 سدّن   در مدّ   حالّکد   در همگدی  کد   دیگد   دیدو  چند یا و شد  کشن 

 عکدس  همچندّ   و بودندد  شدد   کشدن   و بدود  گ فند   جدا   شدا   ها 

 و زد  یدد  ف وشددگا  از خددارج یددا داخدد  در کدد  یهددای آدم از یهددای

 از هددم عکددس یدد  حنددی. داشدد  قدد ار مّدد  رو  بودنددد شددد  منجمددد

 چشددم  بدد  هددا عکددس انیددو  سددّ  مّددا  در کدد  پ تددا  مددّ  یدد 

 .خورد

 حدس . بدود  گ فند   را صدورت   تمدام  حّتد   . ماندد  باز تعج  از دهان 

 بدد  حدداال داشدد  وجددود او در دیشدد  تمددام و عصدد  دیدد وز کدد  بددد 

 دهددد اجدداز  او بدد  حّتدد   کدد  ایدد  از قیدد . بددود شددد  تیدددی  واقعّتدد 

 جد م  بدار  اید   امتدا ! آرمدا   منأسدفم »:گفد   رسدولی  آقدا   بگوید چّ  

  دور   همدّ   تداج  ندّم  او  کندی  توجّد   کد   نّس  موز  از س ق  تو

 ماکدوم  نّسدنی،  جد م  ید   بد   ماکدوم  تدو  بار ای . شد  راه  دسن  تو

 تدا  صدد  بد   نّداز  کددوم  هد   کد   یهدای  جد م . هسدنی  جد م  تدا  چندد  ب 

 شددو یکددی از رو تددو بنوننددد شدداید تددا دارنددد زب دسدد  و مدداه  وکّدد 

 «.کنند تی ئ 
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 زدگدی  بهد   بدا  بدود  شدد   خّد    هدا  عکدس  بد   چندا   هدم  کد   آبنّ 

 «؟چّ  م  ج م ؟ها ج م»:گف 

 از بعددد تیهکددار هدد  کدد  جمیدد  ا  سددومّ  ایدد »:گفدد  رسددولی آقددا 

 جمیدد  دوتمددّ . گندداهمبددی مدد  جمیدد  اوتلددّ . گدد مددی  اش دسددنگّ  

 همددا  و کدد د مکثددی «؟چّدد  مدد  جدد م جمیدد ، سددومّ  و کددو وکددّیم

... قندد »:گفدد . داشدد مددی  بدد  صددورت  رو  از را عّددنک  کدد   ددور

 وحشدد  ایجدداد... جامعدد  امنّتدد  زد  بدد هم... میددی امنّتدد  زد  بدد هم

 و... بّگاندد  بدد  وابسددن  هددا  وریسدد  ت بددا همکددار ... جامعدد  در

 و کشدددنار   یددد  از جامعددد  امنّتددد  بددد د  سدددؤا  زیددد  همچندددّ 

 !«!ری  خو 

 مدی توانسد   ن را رسدولی  آقدا   جمد   . بدود  شدد   مندگ  و گّ  آبنّ 

 «.نمی فهمم م »:گف .کند در 

 دسد   کد    دور  همدا   و زد چشدم  بد   را عّدنک   دوبدار   رسولی به اد

 تدو  کد   نّسد   چّد    اید  »:گفد   مدی داد  تکّد   صدندلی  ب  سّن  ب 

 !«نیاشی فهمّدن  ب  قادر

مددی  تددو. نمددی فهمددم قسددم خدددا بدد . نمددی فهمددم مدد »:زد داد آبنددّ 

 !«رو؟ دیوها ای  کشن  بد ؟ نسی  م  ب  رو چی خواهی

 «؟دیو  اسمشو  پس»:گف  خونس د  با رسولی به اد

 !«نکشنم رو کسی م »:زد ف یاد آبنّ 
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 تمدام  مدا ! توسد   بدا  حد   تق ییداً  آر »:گفد   خونسد د   با رسولی آقا 

 حددا  در رو تددو. کدد دیم ب رسددی را ف وشددگا  هددا  دوربددّ  نوارهددا 

 ایدد . بددود  شددد  قددائم تددو کدد  دیدددیم فقدد  بیکدد  ندیدددیم تّ انددداز 

 هدا  قند   اید   تدو  هدم  تدو  کندّم  فکد   شد  باعث ک  چّ  . نّس  مهم

مدی   پ تدا   مدّ   احنمداالً  کد   هسد   چدوبی  وسدّی   بد   داشنی ش ک 

 پ تدا   مدّ   او . کد دیم  پّددا  روش رو تدو  انگشد   ارد   می دوندی . کن 

 شمشددادها  مّددا  از مقنددولّ  از یکددی جسددد کنددار هددم رو کدد 

 «.ک دیم پّدا ایما  خّابا  بوسنا 

 هددم خددو  مقدددار یدد »:داد ادامدد  و شددد خّدد   آبنددّ  هددا  چشددم بدد 

 مدد  خُدد ... نیددود مقنددو  بدد  منعیدد  الیندد  کدد  بددود جسددد ا دد ا 

 «.مننه م

 از یکدی  او آمدد  یدادش  تداز  . بدود  افنداد   گّد   ا  مخمصد   بد در آبنّ 

 مدی خواسد    دیدو  آ ! خدودش  از دفداع  بد ا  . اسد   کشن  را دیوها آ 

 دیدو  جسدد  کندار  هدا   خدو   آ . را پ یدا   میکد   همچندّ  . بکشد را او

 آنکدد  از بعددد. بددود شددد  زخمددی کدد  بددود پ یددا  میکدد  بدد  منعیدد  هددم

 شددند  خدارج  بوسدنا   از آوا ندام  بد   دیگد    پد    هم ا  ب  پ یا  میک 

 دیدو  جسدد  کندار  شمشدادها   مّدا   در هدد  بدی  را کد   پ تا  مّ  او

 اسدد  کددار بهندد ی  زد  حدد   کدد  مددی کدد د قیددو  اگدد  امتددا. انددداخ 

 یدا  نّنددازد  او گد د   بد   را هدا  قند   تمدام  رسدولی  بهد اد  نیدود  مطمئ 

 .نکند اضاف  او ها  ج م ب  ت  سنگّ  ج می
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 پ هّد   رسدولی  بهد اد  بد   کد د   نگدا   از آبندّ  . شدد  حکم ف ما سکو 

 در و مدی کد د   کنکداش  را او صدور   ذر  ذر  رسدولی  بهد اد  و می کد د 

 منوجد   رسدّد  آبندّ   تاد   بدی  هدا   لد   بد   هنگامّکد   هم س  آخ 

 امتدا  کد د  صدی   هدم  دیگد     رانّد   چندد . نددارد  زد  ح   قصد او شد

 بد   اسد   شدد   تیددی   یقدّ   بد   اش حدد   یافد   ا مّنا  هنگامّک 

 بددو  . کد د  هدا  عکدس  کد د   جمد   بد   شد وع  خونسد د   بدا  و آرامی

 بیندد  و زد عقد   کمدی  را صدندلی . داد خدودش  بد   تکدانی  ح فدی  هّ 

 در سددو  بدد  گ فدد مددی  دسدد  در را پ ونددد  کدد   ددور همددا  و شددد

  افناد را  ب  اتا 

 عیّد   مددر   قددر  آ  بددو   امتدا  ن ندی  حد    کد   دار  را ح  ای  تود 

 کد   وقندی  رو، تدو  اعددام  حکدم  ت دیدد  بددو   دادگا  قاضی ک  هس  تو

 !کن  امضا  شد سال  هجد 

 !اعدامم؟ حکم د

 .گف  ل ز و ت   با آبنّ 

 اعددام  از غّد   اننهدار  »:گفد   و چ خاندد  کمدی  را سد ش  رسولی آقا 

 ا  مخمصد   بدد  چد   تدو  کد   ا  نشدد   منوجد   هدم  هندوز  نکن ! دار ؟

 هدا  قند   از یکدی  تدو  تدو،  کد   کدنم  اریدا   نندونم  اگد  ! ؟ا  شد  گ فنار

 وحشد   ایجداد  میدی،  امنّتد   زد  بد هم  جد م  بد   الاقد   داشنی ش ک 

 کدد د کوتدداهی مکددث «.توسدد  مجددازا  تدد ی  حددداق  اعدددام عمددومی،
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 تدو  همکدار   شداید . ممدی زد  حد    بدودم  تدو  جدا   مد  »:اف ود سزس

 «.بش  قائ  تخفّف مجازات  در کمی قاضی بش  باعث پیّس با

 !«تخفّف؟»:گف  فک  بدو  آبنّ 

 اسدد  آورد  حدد   بدد  را آبنددّ  مددی کدد د احسددا  کدد  رسددولی آقددا 

 هدم  اید   کد  . تخفّدف  بید ، »:گفد   و ب داشد   او سدو   بد   قدمی چند

 «.بگی ما ب  ق ار  ک  دار  ا  عاتی نوع ب  بسنگی

 بّشددن  کدد  بسدد  نقدد  آبنددّ  هددا  لدد  بدد  ا  احمقاندد   خنددد 

 چّدد   چدد  از بایددد مدد ! ا  عددا ؟»:گفدد . بددود تدد   از منشددأش

 «؟ب نم ح  

 تیخدی  لیخندد . نّامدد  خدوش  رسدولی  آقدا   مداا   ب  چندا  اش جمی 

 گفد  مدی   کد   بدود  آمدد   وجدود  بد   او در احساسدی . نشس  او لیا  ب 

 دوبدار   ح فدی  هدّ   بددو   بنداب ای   »ب ندد  حد    نمی خواهدد  آبنّ »

 و دوخدد  مداربسددن  دوربددّ  بدد  را نگدداه . بازگشدد  در سددو  بدد 

 «...را در»:گف 

 مدی »:گفد   آبندّ   کندد  کدام   را اش جمید   بنواندد  کد   ای  از قی  امتا

 !«گم

 هدا   دسد   حالّکد   در دیدد  خّد   ندّم  را آبندّ  . ب گش  رسولی به اد

 ادامد  . مدی کد د   نگدا   او بد   و بدود  آورد  بداال  کمدی  را اش زد  دسنیند

 «.دیدم ک  رو چّ   ه . گممی  را چّ  هم »:داد
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 وَرا  از صددایی  بیکد  . نیدود  جدار   اش کید   در ند د   حد    فک  دیگ 

 .ب ند ح   ک  می داد ف ما  او ب  مغ ش

 ا  صدورم   شدیوار  جّد   در دسد  . آمدد  مّد   جیدو   بد   رسدولی  آقا 

 اننخددا  را آ  هددا از یکددی. آورد بّدد و  را کیّددد چنددد و کدد د رنگدد 

مددی  خددودش سددو  بدد  را آبنددّ  هددا  دسدد  کدد   ددور همددا  و کدد د

 از بددازجویی هنگددام قددانو   یدد »:گفدد و  کدد د بدداز را دسددنیند. کشددّد

 را دسدنیند  «.باشد   دسنشدو   بد   دسدنیند  نیایدد  سدا   هجدد   زی  اف اد

 نشسدد مدی   صدندلی  رو  بد   کد    دور  همدا   و گاشد   مّد   رو  بد  

 بد   دسدنیند  بدا  رو تدو  کد   کسدی  از. کندی  شدکای   تدونی می  تو»:اف ود

 «.می ش  ب خورد باهاش مطمئناً. آورد  بازجویی اتا 

مدی   احسدا   کد   بدود   دور   رسدولی  بهد اد  لاد  . کد د  تعج  آبنّ 

 مّد   پشد   وجدود  اید   بدا . دارد تفداو   اش گاشدن   سا  پن  با او ک د

تدد  و نشسدد   بهددم همدد  از اوت »:گفدد  او قییددی جمدد   بدد  بددی اهمّت

 «؟بود چی تخفّف از منهور  بگو

 کد   دار  یهدای  حد    بد   بسدنگی  اید  »:گفد   آرامد   بدا  رسولی آقا 

 !«ب نی ق ار 

 همد   خدوام مدی   کد   مد  »:گفد   بدود  نشدد   قدان   او جوا  از ک  آبنّ 

 «.بگم رو چّ 

 ح فددا  اریددا ! نّسدد  مهددم گفددن »:داد جددوا  هددم رسددولی آقددا 

 «.مهم 
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 پدن  . نیدود  هدم  امّددوار  چنددا   گ چد  . ب ندد  حد    بدود  ناچدار  آبنّ 

 ولدی  بدود  گفند   رسدولی  بهد اد  بد   بدود  دیدد   کد   ه چ  هم پّ  سا 

. مددی کدد د امضددا  را او مدد   حکددم سددکو  بددار ایدد  امتددا نکدد د بدداور او

 زد  حدد  » گفدد مددی  او بدد  مغدد ش سددو  آ  از ناشددناخن  صدددایی

 صددا   اید   بد   ؟مدی کد د   اعنمداد  صددا  اید   بد   بایدد  »سکوت  از بهن 

 کدد  را آنچدد  هدد  بددأالخ   و مددی رفدد  کینجددار خددودش بددا ناشددناخن ؟

 .ک د ک د  تع یف ب  ش وع بود دید 

 و آروید   آمدد   رسدنورا ،  در مهسدا  بدا  م قدات   قد ار  از. گف  ابندا از

 او بدا  همد ا   شدد   سدوار  آمدد،  وجدود  بد   رسدنورا   در ک  افنضاحی آ 

 مدداج ا  تددا بددود شددد  بددد  و رد آرویدد  و او بددّ  کدد  را آنچدد  هدد  و

 ندام  بد   پد    دو توسد   آ  هدا  شدد   کشدن   و دیوهدا  آمد  و ف وشگا 

 پنددا  دیوهددا، توسدد  تعقّددی  ف وشددگا ، از او فدد ار و آوا و مدد ی  هددا 

 و پ یدا   میکد   بدا  رویدارویی  و ایمدا   خّابدا   اننهدا   بوسدنا   بد   ب د 

 را پ یددا  میکدد  و او داشدد  قصددد کدد  دیددو  شددد  کشددن  نهایدد  در

 .بکشد

 شددا  بّددا  از. آخدد ش تددا ابندددا از. گفدد  را چّدد  همدد . شددد تمددام

 بددا ندد  رسددولی بهدد اد   چهدد   گ چدد . مددی کدد د آسددودگی احسددا 

 بدد  شدد وع آبنددّ  هنگامّکدد  از. عصددیانّت  بددا ندد  و بددود همدد ا  تعجدد 

 .بود زد  زُ  او ب  آسودگی با بود ک د  ماج ا تع یف
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 صدورت   و نز سدّد  سدؤالی . نز یدد  او حد    وسد   بد   هدم  یکیار حنی

 آبندّ   دهدا   از هدم  جمید   آخد ی   هنگامّکد  . نشدد  آمّخند   تعج  با

 آرامددی بدد  و انددداخ  مّدد  رو  بدد  را خددودش کمددی شددد خددارج

 !«بود جال »:گف 

 تدو  یعندی ! بدود؟  جالد  »:گفد   و اندداخ   بداال  اب ویدی  تعجد   از آبنّ 

 !«کنی؟می ن باور

 !«کنم؟ باور باید»:گف  و نشس  صا  رسولی آقا 

 النمدا   و بهد   بدا . ت سدّد مدی   آ  از آبندّ   کد   بود چّ   هما  ای 

 رو او  هدا  مد  . دار  وجدود  پد    و دیدو . گفدنم  راسد   خددا  بد  »:گف 

مدی   را پد   هدا   بدو   مد   ندد مدی ک د  فکد   دیوهدا  او  از تا س . دیدم

 «...دارم. بکشند را م  ندمی خواسن. دم

 اعنقدداد پددّ  سددا  پددن »:گفدد  و ب یددد را او حدد   رسددولی آقددا 

 ت دیدد  بدا  را حد فم  دادسدنا   هسدنی،  ا  ح فد   باندد  ی  عضو تو داشنم

 اگد   کدنم  فکد   امتدا  نکد د  بداور  را حد فم  اصد ً  دادگدا   قاضی و ک د باور

 مد   پدّ   سدا   پدن   حد    بد   ت دیدد  بددو   بودندد  اینجا حاال او  ها

. شدددم سدد گ م سدداع  نددّم بدد ا . بددود قشددنگ! آوردندددمددی  ایمددا 

 !«آرما  بود نق  و عّ  بدو  تق ییاً  داسنان

 حدد   شددما یعنددی... یعنددی!... شدددم؟ سدد گ م»:گفدد  ناباوراندد  آبنددّ 

 !«نک دید؟ باور را م  ها 
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 مد   آرمدا   دوندی  مدی »:گفد   و داد تکدا   نفدی  بد   س   رسولی به اد

. بدودم  کشدور  شد    تدو  سدا   د  بشدم  مننقد   پیدّس  ب  ک  ای  از قی 

 تدو  کد   شددم  روبد و  یهدای  ت وریسد   و هدا  قاچداقچی  با ک  سالی د  تو

. بودندد  زرنگدی  خّیدی  هدا   آدم. بیّندی  هدم  خدوا   تو نمی تونی حنی

 خُد  . سداخنند مدی   شدو   دسدنگّ    از بعدد  هدم  قشنگی  ها داسنا 

 روز هدد . بودنددد خونددد  در . نیودنددد سددواد بددی هددا  آدم او  هددا

 «...خوندندمی  روزنام 

 بینددد نسددیناً صدددایی بددا و کدد د قطدد  را رسددولی آقددا  حدد   آبنددّ 

 کد   نشدد   نوشدن   هدا  روزنامد   از ید   هدّ   تدو  مد   هدا   ح  »:گف 

 «.کنم تع یف دوبار  ب اتو  بخواهم

 هدا   نوشدن   بد   او مدی دانسد   . بدود  شدد   رسدولی  آقا  منهور منوج 

 .کندمی  اشار  »آیند  جوا » روزنام  پ ی وز

 روزنامد   هدم  تدو  پدس . خوبد  . آ »:گفد   و داد تکدا   س   رسولی آقا 

 «؟خونیمی 

 مد   چد ا . دار  منشدأیی  یداسدنان  هد   خُد  »:داد ادامد   بعدد  ک د مکثی

 همدو   چ نددیا   از گ فند   الهدام  تدو  داسدنا   منشدأ  کد   کنم باور نیاید

 «؟اس  روزنام 

 آبندّ   منعجد   و عصدیانی  هدا   چشدم  بد   ایدی  پّ وزمنداند   لیخندد  با

 .شد خّ  
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 مد   آقدا »:گفد   مدی شدد   فشد د   هدم  رو  بد   ک  ییها دندا  با آبنّ 

 بداور  ومد  حد    بایدد  شدماها . گدم مدی   راسد   دارم خدا ب . نگفنم دروغ

 رو پدد   هددا میکدد  خددودم مدد . دارنددد وجددود دیوهددا و پدد   هددا. کنّددد

 تدو . بکشدند  را مد   ندمدی خواسدن   او  هدا  رو، دیوهدا   دور  همّ . دیدم

 «.معیوم  چّ  هم  دارید لعننی ف وشگا  او  از ک  فّیمی او 

 .ک د اَدا ف یاد و داد با رو آخ ش   جمی 

 آرامد   و خونسد د   بدا  پدّ   لاهد   چندد  همدّ   تدا  ک  رسولی آقا 

 خشدم  و عصدیانّت   بدا  ناگهدا   مدی داد  گدوش  آبندّ   هدا   صدای   ب 

 آنجدا  تدا  را صدورت   و گااشد   مّد   رو  بد   را  هدای  دسد  . شد بیند

 بد  »:زد ف یداد  بعدد  و کد د  ن دید   آبندّ   صدور   بد   مدی توانسد    ک 

 ،مدی شد    دیدد   خدوبی  بد   فدّیم  همدو   تدو . ندد   تاوی  چ ندیا  م 

 و گ دندد مدی   تدو  دنیدا   دارندد  میددت   هدا   لیدا   تدو  انسدا   تدا  چند

 رو خّدابو   ید   م دمدا   کدار  اید   از قید   امتدا . دارندد  رو تو کشن  قصد

 بدد  درجدد  سددی تددا منطقدد  او  تددو را هددوا دمددا . کنندددمددی  منجمددد

 هدّ   تدو  انکدار . خّدابو   همدو   تدو  فقد   هدم  او . مّار  پائّ  ناگها 

 بدد  قددانونی پ شددکی. اندددشددد  آزمددای  تمامدداً اجسدداد. ندددار  ا  فایددد 

مدی   دیدو  رو اسمشدو   تدو  کد   یهدای  شدد   کشدن   کد د   اع م ص اح 

 رو دیگد   نکند   ید   بهند    امتدا ! انسدا   فهمدی؟ مدی  . هسنند انسا  ذار 

 مددی دونددی. اندددکدد د  آزمددای  دادیددم را هددا مددّ  او  مددا. بدددونی هددم

 !شدیم؟ چی منوج 
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 مدا  هدا   سدؤا   از یکدی  بد   ناشدناخن   مداد   همدّ  ! ناشدناخن   ماد  ی 

 اسدیا   از تکنولدو    عصد   تدو  چد ا . بدود  اید   سدؤا   او . د مدی   پاس 

 ناشدناخن   مداد   او  فهمّددیم  حداال  کنندد؟ مدی   اسدنفاد   ابنددایی  ها 

 حنمداً  آر . بددونی  بهند   بایدد  تدو . بدود   مدا  سدؤا   جدوا   گمشد  حیق 

 از کمند   در را بدد   سّسدنم  کد ّ  مداد   او  کد   مدی دوندی  . می دوندی 

 او  اسدم  بگدو  مد   بد   حداال ( کشدّد  ف یداد ) .کند  مدی   ندابود  رانّد   س 

 و تدو  کد د   پّددا  بد ا   چد ا  بودندد  تدو  دنیا  ک  ییاو  ها! چّ ؟ ماد 

 چد   را کدار  اید   کنندد؟ مدی   منجمدد  رو خّدابو   ید   ها  آدم دوسنا 

 کننددد؟مددی  اسددنفاد  روش ایدد  از چددی بدد ا  مّددد ؟ انجددام  ددور 

 سد    اید    دور   چد   و هسدنند؟  دولندی  چد   و کشدور  چ  ب  وابسن 

 کدار  کسدانی  چد   بد ا   تدو ... تدو  و اندد؟ آورد  دس  ب  را ف د ب  مناص 

 «.آبنّ  بد  جوا  کنی؟می 

 بد  . نمدی دوندم   مد  »:گفد   بغدض  بدا  تدومم  و ت سدّد   صددا   با آبنّ 

 دیدو  او  هدا . زندی  مدی  حد    چدی  از دار  نمی فهمدم . نمی دونم خدا

مدی   کوچّد  . کند  مدی   تغّّد   شدو   بدد   می ش  کشن  وقنی. بودند

 را حد فم  بایدد . کشدنند  رو او  هدا  پد   هدا  . نکشدنم  را او  ها م . ش 

 «.گممی  راس  دارم خدا ب . کنی باور

. شدد  سد ازی   پدائّ   بد   و نوردیدد  در را او داغ هدا   گوند   اشدکی  قط  

. ت وریسددنم مد    مددی کد د  فکد   هدم  پدّ   سددا  پدن   تدو »:داد ادامد  

 مدد  دسدد  تددو خددودش تدداج نددّم او  امتددا. اما  ح فدد  بانددد یدد  عضددو
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 هددم دسدد  اش ا  شّشدد  مادداف    بدندد  بدد  حنددی مدد . شددد ردداه 

 باندد   چد   بدا  پ سدّد  مدی   مد   از همد  . نکد د   بداور  تدو  امتا. ن دم

 گّد   مداج ا  ید   وسد   اتفداقی  دوبدار   مد   هدم  حداال . می کنم همکار 

. مدی کدنم   همکدار   هدا  ت وریسد   بدا  مد   کندی مدی   فک  تو و امافناد 

. بدود  راسد   گفدنم  کد   چدی  هد   خددا  بد   ولی. امتیهکار  باند ی  عضو 

 «.کنی باور و ح فم باید تو. بود راس  راس ِ اش هم 

 کد   شدد  خّد    رسدولی  بهد اد  بد   مینمسدان   و آلدود  اش  ها  چشم با

 او از عصدیانّت   و خشدم  آردار  گ چد  . بدود  ایسدناد   ی روبد و  صا  حاال

 .نگ یس می  آبنّ  ب  ت دید با امتا بودند شد  پا  و ماو کام 

 در پددّ  از بددّ  را آرامدد  تددا کشددّد عمّقددی نفددس رسددولی بهدد اد

 ایدددی گ ایانددد  نجدددوا صددددا  بدددا سدددزس کندددد احسدددا  خدددودش

 مدد . آرمددا  مهمدد  هددا گفندد  اریددا . نّسدد  مهددم اصدد ً گفددن »:گفدد 

مدی   تکد ار  مُددام  تدو  هدم  پدّ   سدا   پدن  . دارم مددر   و دلّ  ب  نّاز

 امتددا گ فند   قد ار  دسدن   در ناخواسدن   تداج  ندّم  او  و بّگنداهی   کد د 

 مدد  از مدد  هددا  مددافو . نّدداورد  کننددد  قددان  مدددر  و دلّدد  هددّ 

 بد ا   پدس . گناهکدار  یدا  و بّگنداهی  تدو  کدنم  اریدا   تدا  خوا می  دلّ 

 کد   کد   مع فدی  رو دیگد   نفد   ید   حدداق  . بّدار  مددر   و دلّد   م 

 «.کن  تصدی  رو تو ها  ح   باش  حاض 

 بدد  او . آرینمددانی آرویدد ... آرویدد »:گفدد  سدد ی  و ناخواسددن  آبنددّ 

 از کدد  ایدد  از قیدد  دقّقدد  چنددد. دار  اعنقدداد دیوهددا و پدد   هددا وجددود
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 دیگد      هدا اجهد  و دیوهدا  و پد   هدا   وجدود  از بشدم  پّداد   ماشّن 

 تأیّدد  ومد  حد    توند  مدی   او . زد حد    مخصوصشدو   ها  درواز  با

 «.کن 

 .شد خّ   رسولی آقا  ب  امّدوار  با

 آبندّ   هدا   حد    مدی توانسد   ن ا مّندا   بدا  چندا  ک  رسولی آقا 

 او  بداش  وامّددوار ... بندویس  و آدر »:گفد   مّیدی بدی   بدا  کند باور را

 «.کن  تأیّد رو تو ها  گفن 

 کد   رو چدی  هد   او  مطمئدنم  مد  و گفد .   ب داشد   را خودکدار  آبنّ 

 «.گ می  شما ب  بدون 
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 «خبش آروین»

 منطقه زمانی ششم: برادر دیگر

 چهارشنبه ؛آمریکا ـ نیویورک ـ ساعت به وقت حمّلی پنج بعدازظهر

 

 در. بددود نشسددن  هواپّمددا در رنگددی آبددی صددندلی رو  بدد  آرویدد 

 در دیگد   دقّقد   چندد  تدا  داشد   قد ار  آ  در او کد   هواپّمایی حقّق 

 همدا  . نشسد  مدی   زمدّ   بد   نّویدور   شده   کند  ا  جا  ف ودگا 

 ایدد  گااشدد  بّدد و  پددا « سدداز درواز »   خاندد  از کدد  صددی  دیدد وز

 بد   پددرب رگ   گ چد  . بدود  او حد   را  تنهدا  را  اید  . گ فد   را تصمّم

 آرویدد  تهدد ا  بدد  بازگشدد  را  در. بددود مخددالف او تصددمّم بددا شدددت 

 کّکدداوو  قدددر آ  امتددا گااشدد  مّددا  در پدددرب رگ  بددا را موضددوع

 او بدد  را بّشددن  صددای  اجدداز  کدد  بددود ناراحدد  و عصددیانی آرینمددانی

 شدددا ،وی یدددی   خانددد  بددد  ورود از پدددس سددداع  ندددّم امتدددا. ندددداد

 تدو  تصدمّم »:گفد   او بد   و خواندد  فد ا  کدارش  اتدا   ب  را او پدرب رگ 

 «؟جدیت  کام 

 چنددّ  ایدد  ردداه  در الاقدد . بددود آرام آرینمددانی کّکدداوو    چهدد  

 .نمودمی 
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 و داد تکددا  او حدد   تصدددی  نشددان  بدد  سدد   او جددوا  در آرویدد 

 «.ب ر  پدر بی »:گف 

 ب گ دانددد را آرویدد  تصددمّم و نهدد  داشدد  سددعی کدد  پدددرب ر  امتددا

 دسدد  بدد  کدد  مددی دونددم مدد . نّویددور  بدد   نّسدد  الزم تددو»:گفدد 

 مدی تدونم  ن مد   ولدی  مهمد   تدو  بد ا   قددر  چد   سد منی  دوبار  آورد 

 «.آم یکا کجا؟ اونم. غ یی  کشور ی  ب   تنها و ت  تو بدم اجاز 

. الزمد   اید   ولدی »:گفد   و کد د  قطد   را او حد    خونسد د   بدا  آروی 

 «.ب م باید م 

 خدود   بایدد  چد ا  چد ا؟  آخد  »:زد داد بدود  شدد   عصدیانی  ک  پدرب ر 

 بد ا   را افد ادش  و آرش د مدی  ن اجداز   چد ا  آم یکدا؟  بد    تنهایی ب 

 مدورد  افد اد  او  هدا  بف سدنم؟  آم یکدا  بد   دسدنیند  او  آورد  دس  ب 

 مد   خدا    بد   رو جونشدو   هسدنند  حاضد   او  هدا . هسنند م  اعنماد

 !«بد  تو و

 پددرب رگ   کد   آنچد   از تد   حکّماند   سدزس  کد د  مکثدی  ابنددا  آروی 

 دسددنیند قدددر  از سدداز درواز  کدد  زمددانی»:داد پاسدد  مددی کدد د فکدد 

 گددوش او  هددا  حدد   بدد  دقّدد  بددا آرش مددی زد حدد   سدد خ عقّدد 

 آورد  دسدد  بدد  بدد ا  رو او  اشددنّا  تونسددنممددی  مدد . مددی داد

. دار  عجّیددی قدددر  دسددنیند او . بیّددنم شهددا چشددم تددو دسددنیند

 کدد د ، زندددگی بّمددار  از دور بدد  و سددالم ابددد تددا و جاوداندد  عمدد 

 «.بگار  راحنی ب  کنارشو  از کس ه  ک  نّسنند چّ هایی
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. دارم ا مّندا   آرش بد   مد  »:گفد   عصدیانّت   بدا  آرینمدانی  کّکاوو 

 «.د می  انجام ما ب ا  رو کار ای  مطمئناً او 

 دسددنیند تواندددمددی  کسددی تنهددا گفدد  سدداز درواز  امتددا»:گفدد  آرویدد 

 آورد  دسد   بد   بد ا   جدا   پدا   تدا  کد   کندد  تصداح   را س خ عقّ 

 کند   پّددا  را دسدنیند  حندی  و بد    آم یکدا  بد   آرش اگد  . کن  ت ش آ 

 هدّ   دسدنیند  او  آورد  دسد   بد   بد ا   مد   چدو   ارد   بدی  هدم  بداز 

 «.نک دم ت شی

 ایدد  امتددا. شددد خدداموش اش نددو  اسددندال  از آرینمددانی کّکدداوو 

 بینددد  صدددا  بددا او. نکشددّد  ددو  بّشددن  لاهدد  چنددد تددا خاموشددی

 کجددا از تددو اصدد ً. لعننددی پّ مدد د او  بدد  خدددا لعندد »:کشددّد ف یدداد

 «؟ها  باش ؟ گفن  راس  او  مطمئنی

 حندی  ب ند ،  ح فدی  مدا  بد   نداشد   قصدد  سداز  درواز »:داد جوا  آروی 

 اتدا   وارد پ یدا   میکد   کد   وقندی  امتدا  شدد  مد    بد   تهدیدد  ک  زمانی

 را  تنهددا ایدد . گفدد  هددم او  بگدد  رو چّدد  همدد  گفدد  او  بدد  و شددد

 مدی تدونم  ن بشدّنم  اینجدا  کد   زمدانی  تدا »:افد ود  بعدد  کد د  مکثی «.من 

 !«ام وز همّ . آم یکا ب  ب م باید م . ن  یا گفن  راس  او  بفهمم

 او. کشدّد  عصدیانی  حدالنی  بدا  صدورت   بد   دسدنی  آرینمدانی  کّکاوو 

 ید   مگد  . دهدد  تغّّد   را اش ندو   نهد   تواندد می ن می دانس  خوبی ب 

 ماشدّ   دزدیدد   بد ا   قصددش  از آروید   کد   زمدانی  پدّ   نّم و سا 

 توانسدد  او گفدد ، او بدد ا  را آبنددّ  بددا دیدددار و زندددا  بدد  افندداد  و
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! ندد  دهددد؟ انجددام را کددار ایدد  بنوانددد حدداال کدد  دهددد تغّّدد  را نهدد ش

 بدد  سددماج  و پافشددار . مددی دانسدد  را اش نددو  خصددی . ننوانسدد 

 او. بدود  بد د   ارث بد   خدودش  از کد   بدود  خصدینی   های خواسن  رو 

 «.کشور او  ب  ب   تنها تو خواممی ن م »:گف  فق 

 راضددی دارد کددم کددم او کدد  فهمّددد پدددرب رگ  جمیدد  ایدد  از آرویدد 

 بد    مد   ممکند   بّداد  مد   بدا  کد   کسدی  هد  »:گف  بناب ای . شودمی 

 تیدددی  مدد  دشددم  بدد  رو او  سدد خ عقّدد  دسددنیند آورد  دسدد 

 و فکد   آوردیدم  دسد   بد   را دسدنیند  او  کد   زمدانی  ممکن  حنی. کن 

 «.بّفن  س ش تو م  کشن  خّا 

 تدو  رفدن   تنهدا  امتدا »:زد ف یداد  آمدد،  جدوش  ب  آرینمانی کّکاوو  خو 

 اگد  . مد   جدا   بداار  رو خدود  ... نّسد   شددن   کشدن   خطد   از کمن 

 !« ؟می داد  نو  ب  و ا  اجاز  چنّ  بود  م  جا 

 کمدی  عصدیانّت   اید   بدود  امّددوار  و ل زیدد مدی   خودش ب  عصیانّت  از

 .دهد تغّّ  را اش نو  نه 

 سدا   ید   تدا  مندو   دیددم مدی   اگد  »:داد پاسد   آرامی صدا  با آروی  امتا

 اوندو  هسد   مونددن   زندد   حد ّ  را  تنهدا  سدف   اید   و مّد    مدی  دیگ 

 گفدنم مدی   بهد  . بد و  گفدنم مدی   بهد   و بوسّدممی  و ممی ک د بغ 

 «.ب نگ د نک د  پّدا رو س خ عقّ  دسنیند ک  زمانی تا و ب و

 آرینمدانی  کّکداوو   هدا   گوند   رو  بد   سدوار   مدوج  همچدو   اش 

 او  روبد و  کد   آروید    د    بد  . شدد  بیندد  مّد ش  پشد   از. شد سوار
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 صددددا  بدددا و فشددد د آغدددوش در ماکدددم را او. آمدددد بدددود ایسدددناد 

 و ماافهد   بد ا   رو گد و   ید   بدد   اجداز   حدداق  »:گفد   آلدود  بغض

 «.بف سنم آم یکا ب  تو ب  کم 

 روانجدام  کدار  اید   تنهدا  بایدد  مد  . پددرب ر   ن »:گف  زم م  وار آروی 

. کد   کمد   مسدنقّم  غّد   کندی  کمد   مد   بد   دار  دوسد   اگ . بدم

 هد  . مدی کدنم   پّددا  تجهّد ا   کمدی  و پدو   بد   نّداز  آم یکا تو مطمئناً

 بد ام  تدو . نویسدم مدی   بد ا   ایمّد     ید   از ک دم پّدا نّاز ک  رو چی

  ددور بدد  باشددی داشددن  قصددد کدد  ایدد  بدددو . کدد  تهّدد  رو او  هددا

 فقدد  مددی کددنم خددواه . بف سددنی مدد  کمدد  بدد  رو کسددی مسددنقّم

 !«ک  مهّا مو نّاز مورد وسای 

. فهمّدد مدی   را اش ندو   هدا   جمید   معندا   کدام   آرینمانی کّکاوو 

 ید   پددرب ر   بد  »:گفد   و کد د  پدا   را  هدای  اشد   دسن  پش  با

 اید  ! باشدی  بندد پدا   اخد    بد   آم یکدا  رفندی  وقنی بد  قو . بد  قو 

 بّدد و  سددالم کشددور او  از رو تددو توندد مددی  کدد  اسدد  چّدد   تنهددا

 !«بّار 

 را او آنکدد  بدد ا  ولددی نشددد پدددرب رگ  منهددور منوجدد  دقّقدداً آرویدد 

 !«دممی  قو »:گف  کند راضی

 خددود بدد  قیدد  از تدد  ماکددم را او و زد او سدد  بدد  ا  بوسدد  پدددرب ر 

 بگّددد د فاصدددی  او از داشددد  سدددعی آرویددد  هنگامّکددد  امتدددا. فشددد د

 «.بدید قو  ی  م  ب  باید هم شما»:گف 
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 !«قولی؟ چ  قو ؟»:پ سّد تعج  با آرینمانی کّکاوو 

 و تنهددات ی  او . باشددّد آبنددّ  م اقدد  خددواممددی »:گفدد  آرویدد 

 «.دارم دنّا ای  تو م  ک  اس  دوسنی بهن ی 

. دایدد نمددی خوشدد  آبنددّ  از پدددرب رگ  کدد  مددی دانسدد   آرویدد 

  چهدد   بدد  عصددیانّت  از یهددای رگدد  آورد را او اسددم کدد  هددم هنگددامی

 صددا   بدا  آرینمدانی  کّکداوو   حدا   اید   بدا  امتدا  نشسد   او آلدود اش 

 تدو  کد   زمدانی  تدا . پددرب ر   ع ید   دممدی   قدو  »:گف  ق صی و ماکم

 «.می کنم م اقی  پس  او  از ب گ د 

 پدددرب رگ  مددی دانسدد  آرویدد . پوشدداند را او صددور  دوبددار  اشدد 

 خددودش بدد ا  هددم ا  چددار  امتددا کنددد تامتدد  را او دور  تواندددمددی ن

 بدا  کّیدومن   هد ارا   و بدود  نشسدن   هواپّمدا  در کد   هدم  حاال. دیدمی ن

 آگدا   خدو   خّیدی . مدی کد د   دلننگدی  احسدا   کمدی  داشد   فاصی  او

 !اس  دلننگ او مث  هم پدرب رگ  ک  بود

 بد  . شدد  اسدنانیو   مقصدد  بد   هواپّمدا  اوتلدّ   بد   سدوار  بعدازره  دی وز

 شدود  خدارج  ف ودگدا   باندد  از آنکد   بددو   رسدّد  کد   اسنانیو  ف ودگا 

 هددم کدد  شددد ا  شخصدی  جدد  بدد  سددوار ناآشدنا  مدد د دو راهنمددایی بدا 

 آ  منوجد   کد   چّد    تنهدا . بد د  مدی  نّویدور   مقصدد  بد   را او این 

 بّشدن   کد   خدمد   تمدام  کد   بدود  اید   شد ج  ب  شد  سوار هنگام در

 همچنددّ  و ددد ندمددی شدددن بودنددد ز  هددم آ  هددا کدد  خدمدد  دو از

 جدد  سددوار آنکدد  از قیدد  امتددا. هسددنند ت کّدد  کشددور اهدد  ددد خییانددا 
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 بدد  شددد  سددوار هنگددام تددا را او کدد  ناآشددنا مدد د دو آ  از یکددی بشددود

 منعیدد  ایدد »:گفدد  و داد او بدد  پاسددزورتی بددود کدد د  راهنمددایی جدد 

 !«شماس  ب 

 قدد ار بدد رگ  پدددر بددا. چّسدد  پاسددزور  آ  مددی دانسدد   آرویدد 

 بد   هدم  نّداز  پدس . کندد  سدف   آم یکدا  بد   جعیی نام با ک  بودند گااشن 

 کدد  پاسددزور  اوت  صددفا  بدد  موقدد  همددا . بددود جعیددی مدددر  یدد 

 ریچدداردز الکددس نددام بدد  انگیددّس کشددور شدده وند او مددی داد نشددا 

(Alex Richards) و نهصددد و هدد ار آگوسدد  چهددار و بّسدد  منولددد 

 نهدد  در ب رگند   را او هددم سدا   دو حنددی. اسد   منچسددن  شده   در ندود 

. سددال  شددان د  ندد  بددود سددال  هجددد  پسدد  یدد  او حدداال. بودنددد گ فندد 

 .خواند ف ا خود ب  را او صدایی

 .تو  قهو  ریچاردز؟ آقا  د

 ابندددا. ایسددناد صددا  ز  دارهمانددم .ب داشدد  را قهددو  فنجددا آرویدد  

 شکسدن   پدا  و دسد   سدزس  کشدّد  رنگد   شدک تی  موهدا   ب  دسنی

 بگددم شددما بدد  خواسدد  مدد  از خییددا »:گفدد  انگیّسددی بدد  دوبددار 

 زمددّ  بدد  کنددد  ا  جددا  ف ودگددا  در دیگدد  دقّقدد  پددن  تددا هواپّمددا

 «.نشس  خواهد

 کدد  هددم ز  دارهمانددم. ندد د ح فددی ولددی داد تکددا  سدد   آرویدد 

 اننهددا  سددو  بدد  و داد تکددا  سدد   داشدد  لدد  بدد  لیخنددد همچنددا 

 .رف  دارهاهمانم مخصوص قسم  هواپّما،
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 مسداف   تنهدا  او. شدد  تنهدا  قید   دقّقد   چندد  مثد   درس  آروی  دوبار 

 همدّ   ابنددا . بماندد  تنهدا  کد   بدود   یّعدی  خّیدی  پدس . بدود  ج  ای 

 و آمدد  او پدّ   بد   پد واز  آغداز  در بدود  آورد  قهدو   او ب ا  ک  دارهمانم

 او بد   اعنندایی  آروید   شدد  منوجد   کد   وقندی  ولدی  ک د پ چانگی کمی

 جد    بد   و بازگشد   همکدارش  پدّ   بد   درازتد   پدا  از دسد   کندمی ن

 آروید   بد   را خدودش  قهدو   یدا  ناهدار  شدام،  آورد  چو  موارد  معدود

 خددودش کددابّ  از را  اواسدد  در یکیددار هددم خییددا . نکدد د ن دیدد 

 کد   اید   مثد   گ ارشدی . داد سدف   از گ ارشدی  چاپیوسدان   و آمدد  بّ و 

 در بعدددازره  شدد  سدداع  از قیدد  مددا و اسدد  عددالی چّدد  همدد »

 «.بود خواهّم کند  ا  جا  ف ودگا 

 لیخندددزنا  کمکدد  و خییددا . نشسدد  ف ودگددا  بانددد رو  بدد  هواپّمددا

 ندد مدی ک د  م تد   را خودشدا   مخصدوص  هدا   لیدا   کد    ور هما 

 .آمدند آروی  سو  ب  و ک دند باز را کابّ  در 

 از امّدددوارم»:گفدد  رویددی خددوش بددا خییددا  رسددّدند کدد  آرویدد  بدد 

 «.آقا. باشّد ب د  لاّ  پ وازتا 

 پددرب رگ   کد   نمدی دانسد    حدا   اید   بدا  داد تکا  س   فق  آروی 

 و گ مدی  بدا  چندّ   اید   کد   اسد   کد د   هدا  ای  جّ  در پو  قدر چ 

 از را چمدددا . شددد پّدداد از هواپّمددا  آرویدد ! ندددمددی زد حدد   مه بددانی

 شدد  کدوچکی  ماشدّ   بد   سدوار  و گ فد   جد    پید  هدا   پا  دارهمانم
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 ف ودگددا  بانددد از را او تددا بددود ایسددناد  سددوت  آ  کمددی او مننهدد  کدد 

 .کند خارج

 خددارج ف ودگددا  از کددام  تددا نکشددّد  ددو  بّشددن  دقّقدد  هشدد  هفدد 

 راننددد  گااشدد  بّدد و  را پددای  ف ودگددا  در از کدد  همددّ . شددود

 !«ق با ؟ کنم کمکنو  تونم می»:گف  و آمد جیو ا  تاکسی

 و داد او دسدد  بدد  را چمدددان  بددود فهمّددد  را او منهددور کدد  آرویدد 

 چمددا   سد ی   رانندد  . شدد  او رندگ  زرد ماشدّ   عقد   صندلی ب  سوار

 نشسدد  کدد  ف مددا  پشدد  بدد . گااشدد  ماشددّ  عقدد  صددندو  در را

 ب یدد مدی   تشد یف  کجدا »:گفد   مؤدباند   و چ خاندد  عقد   بد   را س ش

 «؟ق با 

 فقّدد  نسددیناً منطقدد  یدد  بدد  بیدد  رو مدد »:گفدد  سددادگی بدد  آرویدد 

 !«نشّ 

 !«نشّ ؟ فقّ  منطق  ی »:ک د تک ار باز دهانی با رانند 

 کنددد  ا  جددا  ف ودگددا  از را پددای  تدداز  کدد  کسددی نمددی کدد د بدداور

 قّمد   گد ا   و لدوکس  مایدی  اننخدا   جدا   بد   اسد   گااشدن   بّ و 

 .باشد داشن  را نشّ  فقّ  منطق  ی  درخواس 

 و داد تکددا  مثیدد  نشددان  بدد  سدد   او تعجدد  جددوا  در آرویدد 

 «.ک  ح ک »:گف 

 بدا  و داد تکدا   سد    بدود  نشدد   خدالی  تعجد   از کام  هنوز ک  رانند 

 !«ق با ... بی »:گف  تأخّ  کمی
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 کد   گااشد   نّویدور   شده    هدا  خّابدا   بد   پدا  و افناد را  ب  ماشّ 

 اش معدد   معالجد   بد ا   پددرب رگ   بدا  همد ا   پدّ   سدا   سد   آروی 

  منهددن مشددهور منطقدد  بدد  پددّ  سددا  سدد . بددود آمددد  شدده  ایدد  بد  

 اقامدد  آنجددا هندد  مشددهورت ی  و تدد ی  قّمدد  گدد ا  در و رفننددد

 مثد   اصد ً . نداشد   لدوکس  هدا   هند   بد   اشدنّاقی  حداال  امتدا  گ یدند

 حداال  نگ یسد  مدی   دقّد   بدا  شده   جد    جد    بد   کد   پدّ   سدا   س 

 هند   اقدامن   بد ا   دیدد مدی  ن هدم  دلّیدی  پدس  نمدی کد د   نگا  دیگ 

 رد و   از لداّتی  کد   بدود  وقد   خّیدی  او. کندد  اننخدا   هم قّمنی گ ا 

 پّدددا فقدد  حدداال او هددد . بدد دمددی ن پدددرب رگ  ناپددای  پایددا  هددا 

 در نیددود مهددم بدد ای  خّیددی پددس. بددود سدد خ عقّدد  دسددنیند کدد د 

 و حقّد   پانسدّو   ید   در یدا  کندد  صدی   را شد   سدنار   پن  هن  ی 

 !فقّ نشّ  ا  منطق  در کوچ 

. نیدود  پّشد   سدا   سد   سدف   بدا  آروید   سف  ای  تفاو  تنها ای  الین 

 از حداال  امتدا  نیدود  بیدد  هدم  انگیّسدی  کیمد   ید   حندی  پدّ   سا  س 

 همددا  در. مددی کدد د صددای  انگیّسددی بهندد  هددا آم یکددایی از خّیددی

 شد   تدا  ناچداراً  و شدد  آم یکدا  وارد پدّ   سدا   سد   کد   اوتلدی  روزها 

 زبددا  یددادگّ   بدد  شدد وع مانددد، کشددور ایدد  در معالجدد  بدد ا  مددا 

 بدد  یهددای کنددا  بددود زندددا  در کدد  هددم زمددانی حنددی. کدد د انگیّسددی

 تاکسددی. کنددد تقویدد  را زبددان  بّشددن  تددا خواندددمددی  انگیّسددی زبددا 

 یخّابددان در نّویددور   هددا خّابددا  در داد  ویدد ا  یکسدداع  از پددس
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 را سدد ش تاکسددی راننددد . ایسددناد  ددو  کددم ا  کوچدد  سدد  بدد  ف عددی،

 رندگ  در بد   چشدم  بدا  حالّکد   در آروید   بد   خطا  و چ خاند عق  ب 

 اشدار   دیدد مدی   خدود  بد   را سدی   رندگ  گویا روزگار  ک  ا  رفن  رو و

 اسدنفاد   قّمد   ارزا  پانسدّو   ید   از تونّدد مدی   اینجدا »:گف  می ک د

 «.آقا کنّد

 .بود هم ا  ت دید با لان  هنوز

 مدی شدد   دیدد   کدوچکی  تدابیو   در بداال  . کد د  دنیا  را او نگا  آروی 

 آ  رو  بدد . نمددی کدد د  سددز   را خوشددی روزگددار در همچددو  کدد 

 :بود شد  نوشن 

 آمدید خوش مِ  ؛ پانسّو 

 داشدد  مندد  تاکسددی بدد  نگدداهی نددّم حالّکدد  در تاکسددی راننددد 

 «.آقا... دالر چه  می ش  تو  ک ای »:گف 

 کندد مدی   فکد   مدی کد د   احسدا   آروید   کد   بود  ور  صدای  لا 

 در دسد   وجدود  اید   بدا . بزد دازد  را اش تاکسدی  ک اید   نّسد   قادر ک 

 اسددکنا  و آورد بّدد و  را اشمددی چ  پددو  کّددف. کدد د کددن  جّدد 

 آنکدد  از قیدد  امتددا گ فدد  تاکسددی راننددد   دد   بدد  را ا  دالر  صددد

 «...کنی لطف می ش ... چمدونم»:گف  بدهد او ب  را پو 

 بدا  بدود  شدد   راحد   اش تاکسدی  ک اید   از خّدال   کد   تاکسدی  رانند 

 «.آقا الین »:گف  و بود ک د  قط  را او ح   خوشاالی
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 را آرویدد  چمدددا  عقدد ، صددندو  از و شددد پّدداد  ماشددّ  از سدد ی  و

 شددد  پّدداد  نّدد  او ماشددّ  از کدد  آرویدد  پددا  جیددو  و کشددّد بّدد و 

 بدد  را دالر  صددد آرویدد . داد او تاویدد  ب رگددی لیخنددد و گااشدد  بددود

 در دالر شصدد  ح فددی هددّ  بدددو  هددم تاکسددی راننددد . داد او دسدد 

 رانّد   چندد  عد    در را خّابدا   ماشدّ   بد   سدوار  و گااشد   او دسنا 

 نهد   از بدود  سدوت   آ  مند   پنجدا   فقد   کد   راهدی  چهار در تا ک د  ی

 .شود ناپدید

 در. خ یدد  کوچد   سدو   بد   و ب داشد   را کدوچک   نسدی   بد   چمدا 

 رسددّد کدد  در پشدد  بدد . بددود چدد  سددم  از در سددومّ  پانسددّو 

 «.ب نّد زنگ» بودند چسیاند  آ  رو  ب  ک  خواند را کاغا 

 زد  زنددگ فهمّددد خددوبی بدد  قورباغدد  خ چنددگ خدد  دسدد  همددا  از

 ایدد  مددی زد حددد  حددداق . اسدد  لاهدد  آ  در کددار تدد ی  عاق ندد 

 آدم حنمدداً کدد  باشددد پانسددّو  صدداح  بدد  منعیدد  زشدد  خدد  دسدد 

 .زد زنگ. اس  عصیی

 بددا کدد  بشددنود را سددالی مّددا  ز  صدددا  تددا نکشددّد  ددو  خّیددی

 !«کّ ؟»:کشّدمی  ف یاد عصیانّت 

 مّددا  ز . شددد بدداز مددی داد اجدداز  آ  پشدد  زنجّدد  کدد  آنجددا تددا در

 صددورتی و شددد  کوتددا  مشددکی موهددا  و عصددیانی ا  چهدد   بددا سددالی

مددی  چددی»:زد داد تق ییدداً. شددد نمایددا  نهدداد،مددی  پّدد   بدد  رو کدد 

 «؟خوا 
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 «.اتا »:گف  آروی 

 در بعدد . کد د  مکثدی  ابنددا  داشد   ندام  ( Mery) مِد    احنمداالً  ک  ز 

 بدا  و گشدود  تمدام  را در سدزس  کندد  آزاد را آ  پشد   زنجّد   تا بس  را

 «.تو بّا»:گف  بداخ قی

 بیونددد موهددا  را دیددد. او تدد  جددوا ی زندد ورودش بددا و شددد وارد آرویدد 

 کد   ز  آ  از غّد  . بدود  بافند  را  رسدّد مدی   کمد ش  تدا  ک  س ش بیند

 بدادگّ   بدا  همد ا   آبدی  جدّ   شدیوار  و بدود  ایسدناد   پّ  خدوا   جیو 

   گوشد   در نّد   ا  شدکار   سدّا   سدگ  بدود،  کد د   تد   ب  رنگی آبی

 .بود نشسن  زمّ  ب  ساک  و آرام پانسّو  چ 

 در»:گفد   آروید   بد   خطدا   بدود  رفند   پدّ  خدوا    پش  ب  ک  م  

 «؟بمون  باز در او  صی  تا خواهیمی ن ک  تو. پس . بیند را

 .ک د ا اع  ح فی هّ بی آروی 

 کجددا»:گفدد  ی روبدد و ز  بدد  خطددا  مدد   بسدد ، را در هنگامّکدد 

 پددن  و بّسدد  شددیی اتددا  ک ایدد . گفددنممددی  داشددنم. آهددا ... بددودم؟

 «...ک  دالر 

 ایدد ! دالر؟ پددن  و بّسدد »:گفدد  حّتدد   بددا و ب یددد را او حدد   ز 

  «.گ ون  خّیی

 سدد ی  بددود نشددد  ناراحدد  حدد   ایدد  شددنّد  از گویددا کدد  مدد   امتددا

 جدا   سد  ... تد    پدائّ   خّدابو   تدا  سد   تد   ارزو  پانسدّو  »:داد پاس 

 بیندد  داشد   قصدد  کد   کد د  اشدار   سدگ   بد   دسد   بدا  .«جِ   بشّ 
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 پدوز   و نشسد   زمدّ   بد   دوبدار   صداحی   دسدنور  از پدس  سدگ . شود

 .گااش  سال  چوبی کف ب  را سّاه 

 مدد  پانسددّو  خددوبی بدد  جددا او  هددا  پانسددّو  امتددا»:داد ادامدد  مدد  

 هدم  بدو . هسدنند  م تد   و تمّد   همگدی  مد   پانسدّو   ها  اتا . نّس 

 تدداز . کدد د  پدد  رو اتاقاشددو  تَعَفُّدد  بددو  او  هددا مددا  امتددا دهندددمددی ن

 «.دار  هم تیف  اینجا ها  اتا 

 بددا او پانسددّو  مددی کدد د فکدد  گویددا. خندیددد ف وشددان  فخدد . خندیددد

 .نّس  سنار  پن  هن  ی  از کمن  بود داد  ک  توضّااتی

 تعفّد   بدو   از. مدونم مدی    تمّد   اینجدا  کد   حاال. باش »:گف  جوا  ز 

 «.مّاد بدم

 چندددا  ندد  لادد  بددا بدداز امتددا داد تکددا  خوشددنود  از سدد   مدد  

 را اینجدا  قدوانّ   بایدد  پدس  کد د   قیدو   کد   حداال »:گفد   ا  دوسنان 

 و الکد  . کشدی مدی  ن سدّگار . کندی مدی  ن مسدنی  پی  ها تو. ی . بشنو 

 دوتمدداً. کشددیمددی ن و خددور مددی ن دیگدد  زه مددار و کوفدد  تددا هدد ار

 بعدد  بد   شد   دوازد  از امتدا  ند   یدا  دار  رابطد   م دها با دممی ن اهمتّت 

 «...می ش ن بیند اتاق  از صدا

 .نّسنم هم الک  و سّگار اه . ندارم رابط  م د  هّ  با م  د

 مد  . شد   مدی ن م بدو   مد   بد   اید  »:گف  و انداخ  باال ا  شان  م  

 را ک اید  ... سد  »:افد ود  بعدد  کد د  مکثدی  «.گفدنم  تدو  ب  رو قوانّ  فق 
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 هد   بایدد  مدونی مدی   شد   ید   از بّشدن   اگد  . گّد م مدی   حداال  همّ 

 «.بد  رو ک ای  ش 

 پددن  اسددکنا  چنددد. کدد د جّددن  شددیوار جّدد  در دسدد  جددوا  ز 

 و داد مددد   بددد  را آ  هدددا از تدددا پدددن . آورد در را خدددورد  تدددا دالر 

 «.مونممی  رو ش  ی  همّ  فق »:گف 

 بداز  !«مد   ند   توسد   مشدک   اید  »:گفد   و داد تکدا   سد    مد    باز

 وجددود چهددار  قددانو ... چهددار قددانو  و»:داد ادامدد  بعددد و کدد د مکثددی

 خداموش  و سداک   لاهد   آ  تدا  کد   آروید   سدم   ب  را س ش !«!ندار 

 «؟یمی خواسن اتا  هم تو»:گف  و چ خاند بود ایسناد 

 .خانوم بی  د

 .ک د بّا  را اش جمی  مؤدبان 

 !شنّد ؟ ک  را قوانّ  د

 .خانوم بی  د

 !مونی؟می  اینجا ش  چند ب ا  بگو حاال پس د

 .خانوم نمی دونم دقّقاً د

 کیمد   شدنّد   از گویدا . بدود  آمدد   خوشد   آروید   اد  از تق ییداً  م  

 .ب دمی  لا  خانوم

 بنواندد  آروید   آنکد   از قید   امتدا  !«سدالن ؟  چندد  تدو »:پ سّد حا  ای  با

مدی   قّدافنو . مدونی مدی   کدال   دانشدجوها   مثد  »:داد ادام  دهد جوا 

 هددا  ه یندد  تددو جددویی صدد ف  بدد ا  کدد  هسددنی ییاو  هددا از. گددم
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 اید   حدا   هد   بد  . کنّدد  سد   صدی   تا پار  تو رو ش  حاض ید زندگی

 !«بّاد ک  رد رو پو . می ش ن م بو  م  ب 

 راننددد  از کدد  را یهددای اسددکنا . کدد د کددن  جّدد  در دسدد  آرویدد 

 همددا  را دالر پددن  و بّسدد  و کشددّد بّدد و  را بددود گ فندد  تاکسددی

 .داد م   ب  می ک د جدا ک   ور

 همددا  و ب داشدد  را کیّددد دو سدد ش پشدد  از و داد تکددا  سدد   مد   

 «.بّایّد دنیالم»:گف  می رف  چوبی  پی  ها سو  ب  ک   ور

 امتدا . افنادندد  را  او دنیدا   بد   آروید   بعدد  و او سد   پش  ابندا جوا  ز 

 بد   لیخندد   جدوا   ز  کد   بودندد  نکد د    دی  را ا  پید   سد   دو هنوز

 (Jolie)جددولی مدد  اسددم سدد م،»:گفدد  و کدد د پ تددا  آرویدد  سددو 

 «؟چّ  تو اسم. اس 

 اندداخ   او بد   نگداهی  گاشد  مدی   اوت   پید  هدا   پداگ د  از کد   آروی 

 .نداد جوابی امتا

 کدددوم ر ؟مددی  کددال  تددو»:گفدد  بددود نشددد  ناامّددد گویددا کدد  جددولی

 خونددم  اقنصداد  تد م  سد  . امرفند   دانشدگا   مد   مدی دوندی   آخد   کال ؟

 «؟چّ  تو رشن . بدم ادام  ننونسنم دالییی ب  امتا

 .نداد جوا  آروی 

 هددا غ ییدد  بددا نداشددنم دوسدد  زمددانی یدد  مددنم آر »:داد ادامدد  جددولی

 تدو . باشد   داشدن   رابطد   همد   بدا  بایدد  آدم زمون  ای  تو ولی ب نم ح  

 دوسدد . باشددی داشددن  دوسدد  بایددد کدد ؟ فهمددیمددی  رو منهددورم کدد 
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 اِ... باشد ؟ . کندی  بداز  حسدا   مد   دوسدنی  رو تدونی مدی   تو! خو  ها 

 «؟چّ  اسم  نگفنی

 ولددی. نداشدد  را حدد   پدد  زنددا  حوصددی  اصدد ً. نددداد جددوا  آرویدد 

 ایالدد  یدد  از تددو کددنم فکدد  آر »:داد ادامدد . نیددود بدد دار دسدد  جددولی

  دی  را ا   دوالنی  مسداف  . ا  خسدن   حنمداً . اومدد   اینجدا  بد   دیگ 

 تگ اسددی. آر ! تگدد ا ؟. بدد نم حددد  بدداار! اومددد ؟ کجددا از. ا  کدد د 

 نّویدور   اومدد   وقندی  ولدی . تدو  مثد   درسد  . اندخشکی ها  آدم ها

 بد   اسدمنو  هندوز  تدو ... باشد  ... باشدی  تد   اجنمداعی  کمدی  گّ  می  یاد

 «؟نگفنی م 

 بددا مدد   بگویددد چّدد   بخواهددد آرویدد  آنکدد  از قیدد  خوشددیخنان 

. رسددّدیم»:گفدد  و پوشدداند را جددولی آخدد    جمیدد  بینددد  صدددا 

 «.اینجاس  تو اتا 

 جدولی  بد   دسد   بدا  هدم  مد    و بودندد  رسدّد   سدوم   یقد   بد   آ  ها

 و بدود  راسد   سدم   از اوتلدّ   کد   یاتداق  سدو   ب  م  . می ک د اشار 

 رفد   دیدد مدی   خدود  بد   را رنگدی  کدم  سدفّد  رنگ ها اتا  تمامی مث 

 .کند باز جولی ب ا  را در تا

 در  هددای تدد ش آخدد ی  در شددود اتددا  وارد آنکدد  از قیدد  هددم جددولی

 کدار   اگد   امتدا  خدداحاف   فعد ً  خُد  »:گفد   آروید   آورد  در ح   ب 

 «؟بید  ک  رو م  اتا  داشنی
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 حد    گوند   اید   بد   اهمتّتندی . بدود  ایسدناد   حالد  بدی  و خش  آروی 

 بداال  ا  شدان   آروید   سد د  رفنارهدا   ب ابد   در هدم  جدولی . می دادن ها

 در مدد   کدد  همددّ  و نّدداورد خددودش رو  بدد  کدد د سددعی و انددداخ 

 .رف  آ  داخ  ب  او با هم ا  ک د باز را اتا 

 .بّاید بّ و  اتا  از م   تا نکشّد  و  بّشن  لاه  چند

 «.راه وس  اننها  تو اتا »:گف  آروی  ب  خطا  خ وج  با

 .ک د ح ک  او س  پش  هم آروی  و افناد را  ب 

 کدد   ددور همددا  مدد   رسددّدند کدد  راسدد  سددم  از اتددا  آخدد ی  بدد 

. اینجاسد   اتدا   بهند ی   اید  »:گفد   کندد  بداز  را اتدا   در داشد   سعی

 خدالی  دممدی   تد جّ   اوقدا   گداهی . دممدی  ن کسدی  ه  ب  را اتا  ای 

. اومدد   خوشدم  تدو  از امتدا . بکشددش  گندد  بد   پدا  و س بی ال  ی  تا باش 

 !«ادبی با

 اد  بددا پسدد ها  از»:داد ادامدد  و شددد اتددا  وارد و کدد د بدداز را در

 «.بّاد خوش  امّدوارم. اتاقن  ای  خُ ... مّاد خوشم

 نفد    دو تخد   ید   جد   . بدود  خشد   و سد د  آروید   روحّ  مث  اتا 

 و دیدوار   کمدد  ید   و اسد   سدخ   و سدف   کد   بود آشکار دور از ک 

 کددوچکی آیندد  و داشدد  قدد ار چدد  سددم  در کدد  شددویی دسدد  مادد ّ

مدی  ن یافد   اتدا   در دیگد    چّد   بخشدّد مدی   آ  بد   لطاف  کمی ک 

 کد م  هدا   پد د   بدا  کد   بودندد  کوچد   بد   رو اتا  ها  پنج   الین . شد
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 دیدوار  بد   تخد   کندار  در هدم  تیفندی . بودندد  رفند   ف و سکو  در رنگی

 .بود شد  چسیاند 

 مایددو  اتددا  از»:گفدد  و گااشدد  آرویدد  دسددنا  در را کیّددد مدد  

 !«پس  ک  نگهدار  خو  م 

 خواندد  را او ذهد  . دارد سدؤالی  او دریافد   آروید   صدور   بد   نگا  با امتا

 هدم  اگد  . سد  راه و اننهدایی  سدم   یکدی  او  حمدام  و توالد  »:گف  و

 یدد  تددونیمددی  خّددابو  سدد  بخددور  خواسددنی چّدد   شددام بدد ا 

 «.کنی پّدا چّ هایی

 داشد   اننهدار  گویدا . شدد  خدارج  اتدا   از کد د   پدا  آ  پدا  ای  کمی با و

 »خدانوم  منشدک م » بگویدد  او دریدغ بدی   هدا   مایتد   جدوا   در آروی 

 .بی د لاّ  خانوم کیم  شنّد  از او و

 بدد  و آورد در را کددن . گااشدد  تخدد  رو  بدد  را چمدددان  آرویدد 

 آ  از تد   سدف   تخد  . نشسد   تخد   لید   بد   و انداخ  چمدان  رو 

 تخد   چندّ   بدا  هدم  غ یید   او امتدا . مدی کد د   را فکد ش  ک  بود چّ  

 چنددّ  رو  بدد  هددا شدد  را عمدد ش از مددا  هجددد  الاقدد . نیددود یهددای

 تخد   مدی کد د   حدس  حداال  گ چد  . بدود  خوابّدد   زندا  در یهای تخ 

 نکند   اید   امتدا ! اسد   تد   ند م  مد    مایدو   اتدا   تخ  از کمی زندا 

 ردد و  واسددط  بدد  را عمدد ش بّشددن  کدد  آرویدد  بدد ا  تددوجهی قابدد 

 همچدو   ند م  و قّمد   گد ا   هدا   تخد   بد   پددرب رگ   ناپدای   پایا 

 شده   اید   بد   چّ هدایی  چندّ   خدا    بد   او. نیدود  بدود،  خوابّد  قو پ 
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 جدور  اید   بدا  شداید . نداشد   اهمتّتندی  او بد ا   چّ هدا  اید  . بدود  نّامد 

 در  هدای  شد   گاراندد   بدا  تدا  مدی کد د   راحندی  احسا  بهن  ش ای 

 بدا  بد ر   و ند م  هدا   تخد   و سدنار   پدن   رنگارنگ و مجی  ها  هن 

مددی  زییددا و کوچدد  آبا ورهددا  روشددنی در کدد  معطدد  هددا  م فدد 

 اتددو هددا  پدد د  و شددد  خ یدددار  تدداز  هددا  میدد  بددا درخشددّدند،

 آ  زییددا منددا   از یکددی از عکسددی قددا  همچنددّ  و شددد  کشددّد 

 مدی کد د   یدادآور   او بد   بیکد  . آوردمدی  ن حدا   سد   را او کشور یا شه 

 آنکدد  بدددو  حدداال و کدد د  زندددگی یهددای اتددا  چنددّ  در عمدد  یدد 

 فضددا  بددا اتددا  یدد . بددود پایددا  بدد  رو عمدد ش بیدد د لدداّتی چندددا 

 او بدد ا  باشددد داشددن  دیگدد   اضددافی وسددای  آنکدد  بدددو  خشدد 

 !شّ  و مجی  اتا  ی  تا بود ت  مناس 

 و زد کنددار را رنددگ ک مددی پدد د  و رفدد  پنجدد   سددو  بدد  و شددد بینددد

 را او اتدا   تواندد مدی   کد   آنجدا  تدا  پدائّ    افدو   بد   رو آفنا  داد اجاز 

 آ  از را کوچدد  و ایسددناد بدداز پنجدد   جیددو  کمددی ابندددا. کنددد روشدد 

 آ . ب گشد   چمددان   سدو   بد   بعدد  کد د  جدو وجسد   نگداه   با باال

 آبنددّ  و خددودش عکددس آ  در. آورد بّدد و  را عکسددی و کدد د بدداز را

 داد  قدد ار یکدددیگ  گدد د  در دسدد  حالّکدد  در بودنددد گ فندد  جددا 

 سد   زنددا   در. شدد  خّد    عکدس  بد   بّشدن  . نشسد   تخد   بد  . بودند

 در کدد  را خددودش   قّافدد  حنددی. گ فدد  را عکددس ایدد  پددّ  مددا 

مدی   نهد   بد   عیدو   چندا   هدم  امتدا  ب ندد  لیخندد  می ک د سعی عکس

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 181

 شدد  معطدو   آبندّ   بد   بّشدن ش  توجد   امتدا . بدود  جالد   ب ای  رسّد

 مدی کد د   سدعی  و بدود  گااشدن   لد   بد   ا  تصدنعی  لیخندد  آشکارا ک 

مدی   خدا    بد   خدو   خّیدی . دهدد  نشدا   خوشداا   و شداد  را خودش

 مایدد  چندددا  آبنددّ . بددود او از یادگددار  عکددس گدد فن  پّشددنهاد آورد

 اجدداز  و گااشدد  لدد  بدد  ا  مصددنوعی لیخنددد او اجیددار بدد  ولددی نیددود

 !بگّ د عکس آ  ها از شا های سیولی هم از یکی داد

 و کدد د دراز تخدد  رو  بدد  آورد در را کفشدد  آنکدد  بدددو  را پاهددای 

 هدا   لاهد   بد ا  . ماندد  عکدس  بد   خّد    و گااش  بالش  ب  را س ش

 کندد،  نگدا   عکدس  بد   بایدد  مدی کد د   احسا  ک  آنچ  از بّشن  منوالی

. ایدد  از تدد   ددوالنی دقددایقی! ندد ... دقّقدد  دو... دقّقدد  یدد . کدد د نگددا 

مددی  جددار  وجددودش در را آرامدد  آبنددّ  عکددس بدد  نگددا  حنددی

 سدداع  تمددام در بددود  دنّددا ایدد  در کدد  کسددی تنهددا آبنددّ . سدداخ 

 احسدا   عکدس  بد   بیکد   نمدی کد د   اذیدن   و ناراحد   او، با روز شیان 

مددی  جددار  بدددن  هددا  اندددام س تاسدد  در را آرامشددی و امنّتدد 

 بدد  نسددی  اش حقّقددی احسددا  بّددا  از اش ندداتوانی گ چدد . سدداخ 

 تددا باشددد او از گ یدد ا  بّشددن  آبنددّ  بددود شددد  باعددث او بدد  آبنددّ 

 !او مشنا 

 دوبددار  را آ  و کنددد د  عکددس از سددخنی بدد   ددوالنی دقددایقی از پددس

 در. داد قد ار  احنّدا   و دقّد   بدا  چمددان   داخد   هدا   لیا  مّا  در

 کمددی کشددّدمددی  دراز دوبددار  کدد   ددور همددا  و بسدد  را چمدددا 
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 لاهداتی  بد ا   بّشدن    آسدودگی  بدا  تدا  کد د  آزاد را شدیوارش  کم بند

. آورد در را لیاسد   بخواهدد  کد   بدود  آندی  از تد   خسدن  . کند اسن اح 

. بخوابدد  خدو   خّیدی  بدود  ننوانسدن   امتدا  داشد   راحندی  سف  ک  ای  با

 یکسداع   بد ا   مدی خواسد    فقد  . نداشد   خدوا   قصد هم حاال الین 

 آنجدا  تدا  و بگداارد  هدم  رو  بد   را  هدای  چشدم  سداع   دو هم شاید یا

 .بی د لا  تنهایی و سکو  از تواندمی  ک 

 فکدد   هدد  از تهددی را مغدد ش. گااشدد  هددم رو  بدد  را  هددای چشددم

 ت رید   وجدودش  در را آرامد   تواندد مدی   کد   آنجدا  تا ک د سعی و ک د

 .کند

 در اتددا . گاشدد مدی   سدداعنی دو کد د  بدداز را  هدای  چشددم هنگامّکد  

 بدد  ، چدد اغ تّدد  المدد  انددد  نددور جدد   بدد  و بددود رفندد  فدد و تدداریکی

 بدد  نگدداهی وجددود ایدد  بددا. مددی شدددن یافدد  اتددا  در دیگدد   روشددنایی

 نددّم و هشدد  را سدداع  انددد  نددور آ  در. انددداخ  اش مچددی سدداع 

 او در زمددا  بدد  بدد د  پددی بددا هم مددا  گ سددنگی انددد  احسددا . دیددد

 معدد   کد   بدود  سداعنی  چندد . خدورد مدی   چّد    هم باید. گ ف  شک 

 بد   قوسدی  و کد   ابنددا . شدد  بیندد . بدود  ندیدد   خدود  در را چّ   اش

 ب داشدن   بدا  هم مدا   سدزس  درآیدد  سسدنی  و ک خندی  از تا داد بدن 

 کدد  اتددا  از. رفدد  در سددو  بدد  و شددد بینددد چمدددا  رو  از کددن 

 خد وج  از قید   مدی دانسد   . کد د  قفد   را در ا مّندا   بد ا   شد خارج
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 قید   اوصدا   اید   بدا  امتدا . بدهدد  مد    تاوید   را کیّدد  باید پانسّو  از

 .آمدمی  باال پی  ها از ک  دید را جولی ب سد پی  ها ب  ک  ای  از

 دار . سدد م»:گفدد  گد م  و زد لیخنددد  بدود  دیددد را او کد   هددم جدولی 

 «؟بّ و  ر می 

 عیدور  خاصتدی  توجد   بددو   کندارش  از سداد   و ندداد  را او جدوا   آروی 

 .ک د

 آروید   رفندار  ندوع  اید   بد   کدم  زمدا   مددت   اید   در گویا ک  هم جولی

 شددام ر مددی  دار  اگدد »:داد ادامدد  او سدد  پشدد  از بددود کدد د  عدداد 

 غدااهاش . هسد   کوچّد   رسدنورا   ید   را  چهدار  بد   ن سدّد   بخور 

 «.ارزو  هم اند خوشم   هم

 را پید  هدا   آروید   رسدّد  پایدا   بد   جدولی  دوسدنان   نصدّا   ک  زمانی

 .بود ایسناد  پّ  خوا  کنار و بود ک د   ی

 کوچدد  سددال  گوشدد  مهیوماندد  همچنددا  مدد   خددانم سددگ جدد  

 حدد   مدی شدد   اش دوسدنان   چنددا   ند   هدا   چشدم  از. بدود  نشسن 

 بد   بدود  کد د   ف امدوش  مد    او صداح   و اسد   گ سن  حسابی ک  زد

 .بدهد غاا او

 صدددا  بددا و داد او بدد  را اتددا  کیّددد دیددد را مدد   آرویدد  کدد  همددّ 

 «.خانوم... بّ و  رممی  غاا خورد  ب ا »:گف  ضعّفی

 بددا. نشسدد  مدد   خددورد  چددّ  هددا  لدد  بدد  بخشددی مسدد   لیخنددد

 خددارج ضددعّفی بسددّار صدددا  بددا آرویدد  دهددا  از خددانوم کیمدد  آنکدد 
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 کدد د  تقویدد  را مایددو  کیمدد  آ  مدد   هددا  گددوش امتددا بددود شددد 

 !بی د لا  نهای بی آ  صاح  بودند شد  باعث و بودند

 بدداد. شددد خددارج در از و گااشدد  پددّ  خددوا  رو  بدد  را کیّددد آرویدد 

 قدددر  آنقدددر امتددا سددوزاندمددی  را او هددا  گوندد  پددائّ   سدد د نسددیناً

 .بکند رفن  بّ و  از منص   را آروی  تا نداش 

 راهد   را  چهدار  سدم   بد   و شدد  خدارج  کوچد   از. افنداد  را  ب  آروی 

 کمددی از را مخنیددف هددا  ماشددّ  ح کدد  و بددو  صدددا . داد ادامدد  را

 ح کد   جد    مدی زد  قددم  آ  در او کد   یخّابدان . ّدمدی شدن   سوت  آ 

 چهددار حنددی شکسدد مددی ن را سددکوت  دیگدد   چّدد  ماشددّ  دو یکددی

 نهدد  بدد  شددیوغ سدداع  آ  در هددم نداشدد  او بددا زیدداد  فاصددی  کدد  را 

 .رسّدمی ن

 مند   چندد  کد   رفد   کدوچکی  رسدنورا   سدم   بد   آهسدن   ها  قدم با

 ایدد  مددی زد حددد . داشدد  قدد ار چدد  سددم  در را  چهددار بدد  مانددد 

 !بود ک د  را اش توصّ  جولی ک  باشد رسنورانی هما  رسنورا 

 کنددار مّ هددا از یکددی پشدد . بددود خیددو  تق ییدداً رسددنورا . شددد وارد

 غدداا سددفارش گدد فن  بدد ا  کدد  جددوانی دخندد  بدد  و نشسدد  پنجدد  

 غدداا داد، سددفارش را نوشدداب  یدد  و همی گدد  دو بددود آمددد  او پددّ 

 از یکددی توانسدد  فقدد  آرویدد  و شددد آمدداد  زیدداد  معطیددی بدددو 

 کدد د  فدد وک  زود خّیددی او گ سددنگی احسددا . بخددورد را همی گ هددا

. مدی داد  انجدام  صدی   فد دا  بایدد  کد   بدود  کدار   فک  ب  حقّق  در. بود
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 و اضدط ا   کمدی  جمعد   بدا  شدد   روبد و  و اسدنار  بید   زندا  ب  رفن 

 جنیدد  بدد  نداشدد  قصددد او الیندد . بددود آورد  وجددود بدد  او در را نگ انددی

 بدد  را پددای  کدد  زمددانی تددا و کنددد فکدد  فدد دا نّفندداد  اتفاقددا  منفددی

مددی ن مددی شدددن روبدد و جمعدد  بددا و گااشدد مددی ن اسددنار بیدد  زندددا 

 همدّ   ولدی  بّفندد  فد دا  اسد   قد ار  اتفداقی  چ  بگوید یقّ  ب  توانس 

 .بود انداخن  اشنها از را او کمی کوچ  اضط ا 

 بد   مّیدی . ب داشد   قددم  پانسدّو   سدو   بد   دوبدار   فکد    هّ  بدو 

 اخنّدار بدی  رسدّد  کوچد   سد   بد   کد   همدّ   امتدا . نداشد   گد د   ش 

 ید  . بدود  روشد   او اتدا   بد   . افنداد  پانسدّو   سدوم   یقد   ب  نگاه 

 !دیدمی  را اش سای . بود او اتا  در نف 

 را زنددگ سدد ی . دویددد پانسددّو  سددو  بدد  دوا  دوا . نکدد د معطدد 

تد   بددو   کد د  بداز  را در مد    ک  همّ  و فش د  کندارش  از او بد   اهمّت

 جدد   لاهدد  یدد  بدد ا  کدد  دویددد  ددور . شددد رد فشددنگ همچددو 

 ف مدا   صددا   بدا  کد   کندد  حمید   او بد   مدی خواسد    شدکاری   سگ

. رسداند  سدوم   یقد   بد   را خدودش . نشسد   زمدّ   بد   دوبدار   صاحی 

 بدد  کدد  را نفسدد . ایسددناد بدداز ح کدد  از رسددّد کدد  پیدد  آخدد ی  بدد 

 قددم  اتدا   سدو   بد   احنّدا   بدا  و آرام و کد د  مدنهم  بود افناد  شمار 

 احنّدا   بایدد . هسد   اتدا   در کسدی  چد   نمدی دانسد    هنوز. ب داش 

 جدولی  اسد   ممکد   زد حدد   لاهد   ید   بد ا  . گ ف می  نه  در را

 بدا  گد فن   گد م  بدا  کد   نیودندد  کدم  مطمئنداً  جدولی  مثد   زندانی . باشد
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 اتداق   در قددمی  سد   بد   کد   همدّ   امتدا . ندمی زد تّغ را آ  ها م دا 

 پددن  انددداز  بدد  اتدداق  در. رانددد بّدد و  سدد ش از را جددولی فکدد  رسددّد

مدی   بّد و   بد   اندداز   همدا   از المد   ندور . بدود  بداز  مند   سداننی  ش 

 و سدد ّ هددم تق ییدداً کدد  دیدددمددی  را پسدد     چهدد   آرویدد  و ریخدد 

 آبددی جددّ  شددیوار و کوتددا  آسددنّ  سددفّد پّدد اه . بددود خددودش سددا 

. آمدد مدی   چشدم  بد   بّشدن   آلدودش  گد   کندانی  ک  داش  ت  ب  رنگی

 را آ  مانویدددا  و بدددود ایسدددناد  آرویددد  چمددددا  بددداال  پسددد  آ 

 .می ک د پخ  سو آ  و سو ای  ب  رحمان بی

 بنواندد  ناشدنا   پسد   آ  کد  آن از قید   و شدد  اتدا   وارد ناگهدانی  آروی 

 لگدد  و کد د  بیندد  را راسدن   پدا   بدهدد  نشدا   خودش از العمییعکس

 بد   ماکدم  پسد    کد   زد ماکدم  آنقددر . نواخد   او شدکم  بد   ماکمی

 و صدور   بدا  کندد  حفد   را تعدادل   ننوانسد   کد   آنجا از و خورد دیوار

 .شد زمّ  ب  نق  گ ومزی صدا  با

 کدف  حداال  کد   ناشدنا   پسد   آ  تدا  بدود  مننهد  . ایسدناد  صدا   آروی 

 العمیددیعکددس و ب خّدد د جددا  از بددود شددد  زمددّ  بدد  نقدد  او اتددا 

 چمدددان  داخدد  وسددای  بدد  نگدداهی نددّم وجددود ایدد  بددا. دهددد نشددا 

 کشدّد   دو   لاهد   چندد . بودندد  شدد   پ اکندد   سدو  هد   ب  ک  داش 

 کد د  فکد   لاهد   ید   فقد   لاهد   ید   بد ا  . نخورد تکانی پس   امتا

 کدد  را چددز  دسدد  پسدد   ا  رانّدد  از کمندد  در امتددا اسدد  مدد د  او

 بددا زمددّ  رو  از کدد د سددعی و کشددّد بّدد و  داشدد  قدد ار بدددن  زیدد 
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 کد    دور  همدا   امتدا . شدود  بیندد  بدود  کد   زندی  نفس نفس و سخنی ه 

 کشدور  تدو !... تدو  بد   لعند  »:گفد  مدی   فارسدی  زبدا   بد   می شدد  بیند

...    آ ... کشدنند  تدو  بچتد   کد   مدادر  کجدایی  آم یکدا  همسدای   و دوس 

 ماکددم انقدددر چدد ا لعننددی!... مغددو  چنگّ خددا  یددا. نمّدداد بدداال نفسددم

 کدددوم بشدد  حقددو  کمّندد  ایدد ... آرممددی  بدداال دارم... عددووووو ... زد 

. کشددنند خددالی چمدددو  یدد  خددا   بدد  رو جددوا  دزد یدد  گوریدد ؟

 «...کم 

 در نیددود مددی شددد خددارج او زبددا  از کدد  چ ندددیاتی بدد  آرویدد  حددوا 

 شدود  بیندد  چدز   دسد   کمد   بد   داشد   قصدد  او هنگامّک  حقّق 

 یعنددی! بددود دیددد  دسددن  مدد  بدد  رنگددی سددّا  شددک  ه لددی نشددا 

 ایدد  در دیگدد   کددس آبنددّ  و او از غّدد  بدد  یعنددی !داشدد ؟ امکددا 

 داشدد ؟ همدد ا  بدد  خددود بددا را م مددوز و ناشددنا  نشددا  ایدد  جهددا ،

 بد   کد   بدود  ا  اندداز   همدا   بد   دقّقداً  رندگ  سدّا   شک  ه لی نشا 

 نشدا   بدا  داشد   کد   ا  زاوید   حندی . بدود  شدد   حد   آروید   م  رو 

 !می ک د ب اب   آروی 

 گ فندد  نشددان  را پسدد   چدد  دسدد  مدد  اراد بددی آرویدد  هددا  چشددم

مدی  ن امتدا  بدود  گ فند   فد ا  را آروید   پدا   تدا  سد   حّتد    گ چد  . بودند

 .رود  ف   ک د  نگا  از توانس 

 گدداهی و بددود گ فندد  را شددکم  دسدد  دو بددا کدد   ددور همددا  پسدد  

 را پنجد   . رسداند  پنجد    بد   را خدودش  سدناد ای مدی  بعد و می شد دوال
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 هدوا   تواندد مدی   کد   آنجدا  تدا  کد د  سدعی  و کد د  باز بود زحمنی ه  ب 

 بدد  نّدد  او حددوا  آرویدد ، بدد  او کدد د  پشدد  بددا. کنددد اسننشددا  تدداز 

مددی  پیدد  هددا از را کسددی آمددد  بدداال صدددا . بازگشدد  ا دد ا  ماددّ 

 کسدی  چد   بد   منعید   پدا  صددا   اید   ب ندد  حدد   می توانس . ّدشن

مدی   بداال  پید  هدا   از سدگ   بدا  همد ا   کد   بدود  او مطمئنداً ! مد   . اس 

 .اس  شد  پانسّو  وارد س اسّم  هم  ای  او چ ا بفهمد تا آمد

 سدد ش پشدد  سدد ی  را در و شددد خددارج اتددا  از ا  رانّدد  از کمندد  بدد 

 پیدد  هددا پدداگ د بدد  اش شددکار  سددگ جدد   بددا همدد ا  مدد  . بسدد 

 بدد  عصددیانّت  هددا  رگدد  افندداد آرویدد  بدد  چشددم  تددا و بددود رسددّد 

 هددم سددگ    قّافدد  حنددی. شددد نمایددا  اش پّدد   بدد  رو   چهدد  

 وجدود  اید   بدا . رسدّد  مدی  نهد   بد   تد   دوسنان  غّ  و ک د  تغّّ  کمی

مدی   نگدا   بدد  آروید   بد   پانسدّو   سدوم   یق  در ک  نیود کسی تنها او

 در ال  از داشددنند اتددا   یقدد  ایدد  در کدد  کسددانی همدد  تق ییدداً. کدد د

 .ندمی ک د نگا  م   و او ب  دزدکی بعضاً و کشا  س  

 در و آشدکارا  ت سدی  هدّ   بددو   کد   بدود  جدولی  اف اد ای  از یکی الین 

 بدا  الیند   و بداز  نّمد   دهدانی  بدا  بدود  ک د  باز کام  را اتاق  در حالّک 

 آروید   بد   بدهدد  نشدان   مضدط    و نگد ا   داشد   سعی ک  ا  چه  

 آ  بدانددد داشدد  دوسدد  سددای ی  مثدد  هددم او گویددا. بددود شددد  خّدد  

 اس ؟ بود  چ  از وحشننا  گ وم  صدا 
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 جد   مثد   چد ا  تدو »:گفد   ف یداد  بدا  رسدّد  آروید   بد   مد    ک  همّ 

 کیّدد  چد ا . کد   بدود  نکد د   دنیالد   جد   شدد ؟  پانسدّو   وارد ها زد 

 کد   نّسدنم  تدو  ندوک   و خددم   پدّ   مد   پسد   هدی  نگ فند ؟  و اتاق 

 «.بّارم ب ا  را کیّد

 عجید   بدا  و کیّدد  نگد فن   خدا    بد   فقد   مد    شد منوج  تاز  آروی 

. کشددّد راحنددی نفدس  اخنّددار بدی . اسدد  عصدیانی  شددد  پانسدّو   وارد

 همد   اید   بدا . بگّد د  قد ار  جدوا   و سدؤا   مدورد  نداشد   دوسد   اص ً

 مدد  شددد ؟ چددی»:پ سددّد و رسدداند آ  هددا پددّ  بدد  را خددودش جددولی

 «؟کنم کم  تونممی 

 باعدث  نّایدد  خدوش  آروید   مداا   بد   آنکد   از بّشدن   سؤا  ای  گویا امتا

 خددانم یدد  تددو ممددی کدد د فکدد »:کشددّد ف یدداداو . شددد مدد   عصددیانّت 

 سدای ی   بد   خطدا   و «.اتاقد   تدو  بد و . فضدو   ید   ند   هسنی ماجو 

مددی  نگددا  چددی بدد  داریددد. نّسدد  سددّنما سددال  اینجددا»:داد ادامدد  هددم

 «؟کنّد

  یکدد مدد   ناگهددانی ف یدداد از کدد  هددم جددولی حنددی. شددد بسددن  درهددا

 بد   ماکدم  را در و بازگشد   اتداق   بد   هدم  بدود  ت سدّد   و بدود  خورد 

 ب خددورد از را عصددیانّتن  داشدد  قصددد  ددور  ایدد  شدداید. کوبانددد هددم

 .کند اب از م   زنند 

 دوندم  نمدی »:گفد   ب سدد  نهد   بد   آرام داشد   سعی ک  صدایی با م  

 تکدد ار دیگدد  امتددا. پسدد  شددد  پانسددّو  وارد اونجددور  چددی خددا   بدد 
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 فهمدی مدی  . مدی دوندم   خدودم  بد   احن امدی بدی  نوع ی  رو کار ای . نش 

 «؟پس 

 .گ ف  آروی      ب  را اتا  کیّد می زد ح   ک   ور هما  و

 سدعی . خدانوم  خدوام مدی   معدار  »:گفد   و گ فد   او از را کیّدد  آروی 

 «.نش  تک ار دیگ  می کنم

. ب گشد   اتدا   سدم   بد   شدد  مادو  دیددش  جیدو   از مد    هنگامّک 

 ایسدناد   بداز  پنجد    کندار  همچندا   کد   دیدد  را پسد    و ک د باز را در

 .بّاید جا حال  تا خوردمی  هوا دارد ک  می ک د وانمود و

 ند د   مد    بد   او از ح فدی  آروید   بدود  شدد   راح  خّال  ک  پس  

 بد   چّد    چدو  »:گفد   انگیّسدی  بد   و گااشد   لد   ب  لیخند  اس 

 بدد ! مددی کددنمن شددکای  دسددن  از هددم مدد  نگفنددی نکیدد  مدد   او 

 مثد   شد یفی  دزد ید    دور  اید   کد   پدو   از خدالی  چمددو   ید   خا  

 هدد ! بشددنو مدد  از نصددّا  یدد  داداش خُدد . زنندددمددی ن کندد  رو مدد 

 بد و  بعدد  بندداز  چمددون   تد   تُدف  ید   بّد و   بد    یمی خواسدن  وق 

 دالر پددن  و بّسد   فد دا  تدا  بایدد  کدد  مد   مثد   کسدی  حدداق  . بّد و  

 دلد   ب ید  ،  نکید   مد    شدکم  تدو  اتدا   ک اید   عندوا   ب  تا کن  جور

 بد  ... کد   اومدد   گّد ش  تُدف  نّومدد ،  گّد ش  پدو   حداق  باش  خوش

 فقّ تدد   مدد  از تددو دیدددم وقنددی مغددو  چنگّ خددا  مددامی جددا 

 ا  دالر  ید   مدی زد  حد    کد    دور  همدا  ) دالر  ید   اید   خواسنم
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 تددو بدداارم را دارم مدد  کدد  هسدد  پددولی تنهددا کدد ( داد آرویدد  نشددا  را

 !«بیّنم رو تو لعننی فق  می دادن اجاز  رئوفم قی . چمدون 

 اتددا  کددف بدد  تُفددی. گااشدد  شددیوارش جّدد  در دوبددار  را اسددکنا 

 هددارِ سددگ مثدد  لعننددی تددو امتددا»:گفدد  عصددیانّت  بددا و انددداخ 

 بداش  مطمدئ   نداشدنم  کدار  اگد  . کد د   حمید   بهدم  مغو  چنگّ خا 

 فکد   چدی . ممدی کد د   شدکای   بشد   حقدو   عدالی  دیدوا   بد   دسن  از

 !«داریم حقوقی و ح  ی  هم دزدها ما ک د 

 در سدم   بد   دهدد  جیدو   عصدیانی  را او داشد   سدعی  کد   ا  چهد    با

 جددای  از بددود ایسددناد  در جیددو  کدد  آرویدد  امتددا افندداد را  بدد  اتددا 

 .شد او را  سد واق  در. نخورد تکا 

 نکندد  زد ؟ خشددک  من سدد  مثدد  چدد ا»:گفدد  عصددیانّت  بددا پسدد  

 کندد  منددو دوبددار  دار  دوسدد  و کدد د  مدد   بهدد  اوتلددی زد  کندد 

 مغددو  چنگّ خددا  کوچّکدد  آبجددی جددا  بدد  داداش بگددم بهدد  ب نددی؟

 ناگهدانی . نیدودم  آمداد   مد   موقد   او  دنیالشد   چشدم   مدی دوندم   ک 

 «...بار ای  امتا زد  نام د  و شد  اتا  وارد

 آروید   خونسد د   هنگامّکد   امتدا  آورد بداال  را راسدن   کد د   م  دس 

 و آوردمددی  پددائّ  را دسددن  کدد   ددور همددا  و ت سددّد کمددی دیددد را

 بایدد  اصد ً  مد  . کد دم  شدوخی  کندی؟ مدی   نگدا    ور  ای  چ ا»:گف 

مددی . کدد د مناددوت  منددو زد  مدد  بدد  کدد  لگددد . کددنم تشددک  شددما از

. مدی کدنم   شد م  احسدا  . رفند   بّد و   سد م  از دزد  فکد   اص ً دونی
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 دوتم  یقدد  هددا  اتددا  از یکددی. دارم کددار کنددار بدد و در کنددار از حدداال

 تددا. سددّنما رفننددد دوسددن  بددا شددنّدم کدد  خانومدد  یدد  مددا . خالّدد 

. دارم نّداز  دالر چهدار  و بّسد   بد   هندوز ! وقدن   سد   بد م  بایدد  نّومد 

 قصدد  آروید   دیدد  هنگامّکد   امتدا  «.بد نم  رو شدام  قّدد  امشد   اگ  تاز 

مددی  بدد  اال  دیگدد  کنددار بدد و اَ ،»:زد ف یدداد ندددارد را خددورد  تکددا 

 اگدد  خُدد  خّیددی. بدددم رو تددو تدداوا  مددی تددونمن کدد  صددی  تددا. گ دنددد

 کندار  ر مدی   حداال . دممدی   تدو  بد   شدو  خدورد   ی  بود شّ ی  کاسیی

 «؟ن  یا

مدی   نگدا   بدود  ایسدناد   او  روبد و  کد   پسد    بد   چشدم  ید   با آروی 

مدی  نکد    شدک   ه لدی  سدّا   نشدا   بد   گاهی گا  دیگ  چشم با و ک د

 کد   داشد   نشدانی  او. بدهدد  دسد   از را او سدادگی  همدّ   بد   خواس 

مددی  او حددداق . مددی کدد د سددنگّنی آرویدد  دسدد  مدد  بدد  هددا سددا 

 در دسد   فکد   همدّ   بدا . دهدد  پاسد   آروید   سدؤا   چندد  بد   توانس 

 سدد ی  خّیددی و آورد بّدد و  را اش جّیددی کّددف. کدد د کددن  جّدد 

 را اسدکنا   کد    دور  همدا  . کشدّد  بّد و   را ا  دالر  صدد  اسکنا 

 !«ب نی ح   کم ی  دارم دوس »:گف  گ ف می  او سو  ب 

 دالر  صددد اسددکنا  بدد   مدد  بددا نگدداهی نددّم حالّکدد  در پسدد  

 !«چی؟ از! ب نم؟ ح  »:گف  داش 

 .داش  هم ح  و بود منعج 
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 از! دار  دوسدد  کدد  چددی هدد  از»:داد ادامدد  خونسدد د  بددا آرویدد 

 !«ب   ح   فق ... خود  از... زندگّ 

 شدک   ه لدی  سدّا   نشدا   سد اغ  مقدمد   بددو   و مسنقّم نداش  قصد

 .نگوید را حقّق  او شودمی  باعث کار ای  می ک د فک . ب ود

 امتدا  بگّد د  آروید   دسد   از را اسدکنا   تدا  کد د  دراز را دسن  پس  

مددی  خددودش کدد  آنچدد  از تدد  سدد ی . کشددّد عقدد  را دسددن  آرویدد 

 ییاو  هددا از تددو. آهددا »:گفدد  و خندیددد مجهوالندد  پسدد  . خواسدد 

 «.د می  پو  بعد خوا می  کار اوت  ک  هسنی

 سدو   بد   بگّد د  فاصدی   پسد    آ  از کمدی  بایدد  ک  ای  فک  با آروی 

 او بد   و نشسد    هدای  کد   از یکدی  کندار  تخد   لید   بد   و رف  تخ 

 را اسددکنا  نشددود بسددن  پسدد   دهددا  آنکدد  بدد ا  الیندد . شددد خّدد  

 را آ  خددوبی بدد  بنوانددد او کدد   ددور  بددود گ فندد  دسدد  در همچنددا 

 .بیّند

. نیدود  او مدان   در جیدو   کدس  هدّ   حداال . بدود  در بد   پسد    نگدا   امتا

 ماننددد  ربددا  و خشدد  آدم اتددا  از مددی توانسدد . بدد ود مددی توانسدد 

 کدد  ا  خددالی اتددا  همددا  دوتم  یقدد  بدد  و شددود خددارج آرویدد  مثدد 

 آمدد   از قید   تدا  و بد ود  مدی زد  حد    اش دربدار   پدّ   لاهد   چند

 آروید  ! کندد  جدارو  را آ  مانویدا   بدود،  کد د   اجدار   را اتدا   کد   زنی

 اید   چدو   ا  ناشدی  دزد بدود  زد  حدد  . بدود  کد د   فک  مورد ای  ب 
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  دور  همدّ  . دهدد مدی   تد جّ   دزد  بد   را زحمد   کدم  پدو   پسد   

 .شد هم

 بددود، بیندددت  آرویدد  از مندد  سدداننی پددن  حددداق  کدد  قددد  بددا پسدد  

 خوشداالی  بد     هدای  چشدم  در. ایسدناد  او بد   رو و کد د  در بد   پش 

. دالر  صددد بدد  نسددی  ت دیددد. مددی شددد دیددد  ت دیددد کمددی الیندد  و

 حد    بدد  خدوام مدی  ن رفّد ، ... اِ»:گفد   و ن یخد   دروند   در را ت دید

 «...ولی باشم زد 

 بد   خدا    ا مّندا   بدا  چّسد   او منهدور  بدود  شدد   منوجد   ک  آروی 

 «.ذارممی ن ک   س تو»:گف  او

 تدا  مد   خُد  !... مندی  رفّد   تدو . مدی دوندم  . آر »:گف  و خندید پس  

 دسدن   او  از تدو  مدی کدنم  ن فکد  . مدی شد   ن معیدوم  هّچدی  ن نم ح  

 چنددد همددّ  حددداق . ک هیدد دار گدد مددی  بهشددو  کدد  باشددی هددا آدم

 شددد  وارد اشددنیا  ج یددا  از... ج یددا  از و کدد د  لطددف پددّ  دقّقدد 

 «.نگفنی چّ   نکی  م   ب ! اتاق  ب  م 

 کد   آنجدا  از. رسدانّد  پنجد    بد   را خدودش  قددم  دو با. داد بّ و  نفسی

 اسدم  خُد  »:گفد   و بسد   را آ  بدود  شدد   اتدا   وارد سد د   نسیناً باد

 دوسدد  خّیددی رو همی گدد . مندد  آم یکددایی اسددم ایدد  …جدد ... مدد 

 مغددو  چنگّ خددا  بدد ا  مّدد ممددی  همچنددّ  و بّسددیالم عاشدد . دارم

 هددم آدم حاضدد م دالر صددد بدد ا  بگددم نکدد دم ف امددوش رو ایدد  تددا و

 «.بکشم
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 بدام    گویدا  کد   خندیدد مدی    دور  . کد د  خندیدد   بد   ش وع احمقان 

 .اس  شنّد  یا ک د  تع یف را عالم جو  ت ی 

 او سدؤا   چندد  پ سدّد   بدا  خدودش  بایدد  شدد  منوج  زود خّیی آروی 

 بندداب ای  پددس. کنددد هدددای  مددی خواسدد  کدد  ا  اصددیی مسددّ  بدد  را

 «؟هسنی ای انی تو»:پ سّد

 بّد و   آرزو  کد   یهدای  چشدم  بدا . شدد  پدا   پس   ها  ل  از خند 

 از بعدد  امتدا . شدد  خّد    آروید   بد   داشدنند  را او چشدم  حدقد   از پ ید 

 ا  نّمد   و نصدف  خندد   بدا  و کاسد   اش تعجد   از رانّد   چند گاش 

 لگدد  بهدم  وقندی  ند ؟ . هسدنی  آشدنا  فارسدی  زبدا   بدا  احنمداالً  تو»:گف 

 بایدد  ند ؟  فهمّدد ؟  جدا  او  از تدو . زدم حد    فارسدی  ناخودآگدا   زد 

... تدو  نکند  ... تدو  نکند  »:داد ادامد   حّتد    بدا  و خدورد  را ح ف  «...بگم

 «؟نّسنی ای انی تو ک  بگو

 «.هسنم چ ا»:گف  وار زم م  و داد تکا  س   آروی 

 خددا  »:گفد   خوشداالی  بدا  و چ خّدد  خدودش  دور ف فد    مثد   ج 

 خوشدداالی از بددود اینجددا مغددو  چنگّ خددا  اگدد . مددی شدد ن بدداورم مد  

 «.نّویور  تو هم او ... همو   ی . می زد سکن 

 را راسدن   دسد  . ایسدناد  او بد   ماندد   قددم  ید  . آمدد  آروی  سو  ب 

. ف شددّد  مدد  اسددم. سدد م»:گفدد  گ مددی بددا و کدد د دراز او سددم  بدد 

 «؟چّ  تو اسم. کّانی ف شّد
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 سددم  بدد  او  شددد  دراز دسدد  بدد  رو بددی انسددا  یدد  مثدد  آرویدد 

 خددودش در او بددا داد  دسدد  بدد ا  تمدداییی هددّ . کدد د نگددا  خددودش

 .دیدمی ن

 را لیخندد  ابنددا  دلخدور   کمدی  بدا . شدد  موضدوع  ای  منوج  هم ف شّد

 صدددا  بددا و کشددّد عقدد  را دسددن  بعددد کدد د پددا  صددورت  از

 الاقد  . نّسدنی  ای اندی  اصد ً  تدو  مدی کدنم   فکد   پس  هی»:گف  میهمی

 کد   حداال . نّسدنند  خشد   انقددر  هدا  ای اندی  مّداد  یادم ک  جایی او  تا

 سدّ د   اید   تدو . هسدنی  آم یکدایی  صدد  در صدد  تدو  می کنم فک  خو 

 منضددی  و خشدد  رفنارهددا  جدد   آم یکددام تددو کدد  سددا  چهددارد 

 «.ندیدم ازشو  چّ  

 کنددار  بدد  را دسددن . رفدد  پنجدد   کنددار بدد  بدداز و کشددّد بینددد  آ 

 نددار   دوسد   کد   آقدایی  خُد  »:گفد   تأمد   کمی با و گااش  پنج  

 و پدددربددی کددس،بددی آوار ،. سددالم  هفددد  مدد ! بگددی مدد  بدد  را اسددم 

 خدددا پددّ . دنّددا او  اندددرفندد  تاشددو  دو هدد  اینکدد  منهددورم... مددادر

 کدنم  فکد   مدو خصدی   یکدی  اید  . پدو  بی همچنّ  و... یا بهش  یا حاال

 «.شد  منوج  حاال تا

 چدد ا مددادر  و پدددر»:پ سددّد اش بددا نی مّدد  رغددم عیددی آرویدد 

 !«اند؟م د 

 را ع رائّدد  مدد  ، ف شددن  خدددا خُدد »:گفدد  کجددی دهدد  بددا ف شددّد

 «.م دند هم او  ها ف سناد
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 پدس  وجدود  اید   بدا . مدی شدد   دیدد   خدوبی  بد   دلخور  آرار لان  در

مددی  زندددگی شددّ از تددو وقنددی پدددرم»:داد ادامدد  مکددث رانّدد  چنددد از

 دقّقداً . بدود  سدالم  چهدار  یدا  سد   مد   کدنم  فکد   موقد   او . مُ د یمک د

 از پددس هددم مددادرم. داشددنم رو سدد  حدددود همددّ  ولددی نّسدد  یددادم

 رفنددّم اوت . آم یکددا اومدددیم و گ فدد  رو مدد  دسدد  پدددرم مدد  

 مدددت  یدد  ّممددی خواسددن. مددی کدد د زندددگی اونجددا م دایددی. نّوج سددی

 وقندی  ولدی  کندّم  پّددا  رو جدایی  ید   بندونّم  بعدد  تدا  باشدّم  او  پّ 

 نّوج سدی  از کد   بدود  هدا  سدا  . نکد دیم  پّدداش  نّوج سی ب  رسّدیم

 شداید  تدا  گشدنّم  شده   تدو  مددت   ید   بد ا   کدس بدی  و آوار . بدود  رفن 

 بّشدن   رو مدا  آوردیدم مدی   گّد   ازش کد   آدرسدی  ه  ولی کنّم پّداش

 کد   وقندی  روز چندد  از بعدد . لعنندّم  دایدی  بد   تدا  رسوندمی  بس ب  ب 

 اومدددیم بکشددّم بّدد و  آ  از رو مددو گیددّم خودمددو  بایددد فهمّدددیم

 پّددا  منهدن   تدو  کدار  ید   دوسدناش  از یکدی    ید   از مدادرم . نّویور 

 تونسد   کد   کدار   تنهدا  آم یکدا  تدو  مدادرم  دوسد   تنها خُ . بود ک د 

 «.بود رسنورا  ی  تو کار کن  پّدا

 ادامدد  بشددنود را آ  آرویدد  نداشدد  دوسدد  اصدد ً کدد  لانددی بددا

 مدا   شد   همدّ   تدا  بدود  مدادرم  شدغ   اید  . رسنورا  چی نهاف »:داد

 «...ولی بود رسنورا  همو  چی نهاف  هم پّ 

 سدنگّ   بدار  تُد   هد ارا   کد   آدمدی  مثد  . شد جار  اش گون  ب  اش 

 بد   همد   مدادرم »:داد ادامد   و نشسد   زمدّ   بد   کشدد می  دوش ب  را
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 تدو  گیدّم  بندونی  مد   از بعدد  تدا  بخدو   در  خو  گف می  احم  م 

. ندددادم گددوش حدد ف  بدد  وقدد  هددّ  مدد  امتددا بکشددی بّدد و  آ  از

 هددم رسددنورا  کارهددا  تددو حنددی مدد ! مدد  بدد  خدددا لعندد ( زد ف یداد )

 روز هدد  بددود مجیددور مدد یض و تنهددا ز  او . منمددی کدد د کمدد  بهدد 

 لعنندی  رسدنورا   او  تدو  وقد   دید   تدا  و بشد   بّددار  خوا  از زود صی 

 مدد  امتددا. بّددار  در خودشددو و مدد  خددورا  و خددورد خدد ج تددا کندد  کددار

تد   موضدوع  اید   بد  . ممدی کد د   رفندار  خودخوا  بچت  ی  مث  مدی  ن اهمّت

مدی   مدادرم  کد   یهدای  سدخنی  بد  ! فهمدی؟ مدی  . نیدود  مهدم  ب ام. مداد

 «...منمی ک د توجهی کشّد

 چنددد بدد ا . کدد د پددا  را صددورت  رو  هددا  اشدد  دسدد  پشدد  بددا

 ادامدد  آرام و آهسددن  بعددد شددد خّدد   نددامعیوم ا  نقطدد  بدد  رانّدد 

 چّد    م یضدّ   از. مدی شدد   تد   مد یض  و الغ تد   روز هد   مادرم»:داد

 دیگدد  امتددا. بدددونم چّدد   مدد  مددی خواسدد ن. گفدد مددی ن مدد  بدد 

 «...کار س  پّ  ما  ش . کن  تامت  ننونس 

 گ چدد . کنددد تمددام را حدد ف  نددداد اجدداز  و آزرد را گیددوی  بغددض

 در ف شددّد ولددی کدد د کامدد  را او ناتمددام حدد   ذهددن  در آرویدد 

 کد   زمدانی  تدا  ماهدا »:داد ادامد   نکندد  گ ید   دیگ  می ک د سعی حالّک 

 از کد   وقندی  ولدی  ممدی دوندّ  ن رو قدرشدو   هسدن   زند  بابامو  ماما 

 درسد  . اومدد   سد مو   ب یدی  چد   فهمدّم مدی   تداز   دادیمشو  دس 

 آم یکدا  کد   زمدانی . شددم  هدا  خّدابو   آوار  مُد د  مدادرم  وقنی. م  مث 
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 بدا  یممدی کد د   فکد   اوت . داشدنّم  اقامد   اجداز   مدا   ش  ب ا  اومدیم

 پّدددا رو او  وقنددی ولددی کنددّم تمدیدددش تددونّممددی  م دایددی کمدد 

 خددا   بدد . رفدد  یددادمو  از پددا  هددم هددا گارنامدد  تمدیددد نکدد دیم

 اگد  . کدنم  شد ک   مدادرم  خاکسدزار   م اسدم  تدو  ننونسدنم  مد   همّ 

 رو کسددی چددو . مددی کدد د دسددنگّ  منددو پیددّس ممددی کدد د شدد ک 

 تداز  . ف سدناد  مدی   کد   بدود  جدایی  تد ی   حدداق   خون  ینّم. نداشنم

 مجیددور مدد . گ فنندددمددی ن کشددور ایدد  از مدد  اخدد اج بدد  تصددمّم اگدد 

 مددت   ید   از بعدد  ولدی  بد م  کجدا  بایدد  دونسنممی ن اوت . کنم ف ار شدم

 تددو شدد  و گددیآوار از بهندد  خّیددی خوندد  ینددّم بدد  رفددن  فهمّدددم

 رو زنددگی  ندوع  ید   کدس  هد   بد ا   س نوشد   خُد  ... خوابّدن  خّابو 

 «.ک د می ش ن کاری . زد  رقم

 آروید   سدو   بد   لیخندد  بدا . شدد  بیندد  جای  از و زد جسنی او ناگها 

 مددی کدد د   دراز او سددو   بدد   را دسددن   کدد    ددور  همددا   و آمددد

 احنسددا  بدددو  بندددازیم چ تکدد  بخددواهّم اگدد  رفّدد  خُدد »:گفدد 

. شدی مدی   بددهکار  دالر پدن   و صدد  مد   بد   تدو  اف ود  ارزش ب  مالّا 

. هسد   مدو   آشدنایی  اوت  شد   چدو  . شدم مدی   خّدا  بی رو دالر پن 

 !«بّاد ک  اِخ

 صدد  بد ا   گفندی  ممدی کد د   فکد  »:گفد   بیکد   نداد او ب  را پو  آروی 

 !«بکشی؟ آدم حاض   دالر
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 حد    تدو  بد ا   کد   زمدانی  مقددار »:گفد   و ک د تّ     خند  ف شّد

 مثد  ! آم یکدا  در قند   ید   انجدام  زمدا   مقددار  بدا  اس  ب اب  دقّقاً زدم

 «؟نمّار  در س  چّ   ریاضّا  از اص ً تو ک  ای 

 حداال  مدی کد د   فکد  . بدود  نز سدّد   را اش اصدیی  سدؤا   هنوز آروی  امتا

 را ف شدّد  دهدا   چندا   هدم  بایدد  امتدا  اسد   سدؤال   ب ا  زما  بهن ی 

نمددی  زد  حدد   بدد  وادار را او دالر صددد دیگدد . داشدد مددی  نگدد  بدداز

 کددن  جّدد  از دوبددار  را اش جّیددی کّددف در  همددّ  بددا. کدد د

 !!!دالر  صد اسکنا  ی  جا  ب  بار ای  امتا آورد بّ و 

 هّجدا   پد   صددا   کد   بدود  نگ فند   ف شدّد  سدو   ب  را اسکنا  هنوز

 .گ ف  ف ا را اتا  ک  او

 مددا  کّددف او ! مدد  خدددا ! مدد  خدددا »:مددی زد داد تق ییدداً ف شددّد

... ند  ... ند  . مغدو   چنگّ خدا   یدا . بّدنم مدی   خوا  دارم ک  بگو. توس 

 کّفد   تدو  کدنم  فکد   کندی؟ مدی   کدار  چدی  اینجدا  پدو   همد   ای  با تو

 «.بود دالر  ه ار اسکنا  تا چه  حداق 

 یددا و او نشددا  را کددّف  درو  هددا  پددو  نداشدد  قصددد آرویدد  گ چدد 

 نشددا  بدد  حواسدد  انددداز بددی کدد  آنجددا از و بدهددد دیگدد   کددس هدد 

 از نکند   اید   بدود  ف شدّد  دسد   مد   رو  بد   رندگ  سدّا   شک  ه لی

 حالّکد   در خونسد د   بدا  حدا   اید   بدا  ولدی  بدود  شد  ف اموش ذهن 

 دالر  هدد ار اسدکنا   و گ داندد مدی   بداز  کدن   جّد   درو  را کدّف  
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 گ فدد مددی  ف شددّد سددو  بدد  دالر  صددد اسددکنا  بددا همدد ا  را

 «.باشی آروم بهن  »:گف 

 زد  ذو  نهایدد بددی آرویدد  هددا  پددو  دیددد  هّجددا  از ف شددّد ولددی

 بدار   اوتلدّ   بد ا   مد   باشدم؟  آروم»:گفد   هّجدا   و شدور  بدا  بود شد 

 «.بّنممی  ن دی  فاصی  ای  از دالر  ه ار اسکنا  دارم ک 

 دسدد »:گفد   مینمسددان  و زد زاندو  آرویدد  جیدو  . شددد سداک   ناگهدا  

مدی  . مدی کدنم   خدواه  . کدنم  بدوش  خدوام مدی   فقد  . مد   بد   بد  تو

 «.د می  بویی چ  خوشگ  دالر  ه ار ی  بدونم خوام

 را او دسدد  بدهددد او بدد  را ا  اجدداز  چنددّ  آرویدد  کدد  ایدد  از قیدد  و

 لد   زید    دور  همدا   و کد د  دالر  هد ار  کشدّد   بو ب  ش وع و گ ف 

... بدویی  چد  . مد   خددا   او . بخشد   لداّ  ... هدوووووم »:می کد د  زم م 

 خدوش  بدوِ  خدوش ! ند  . بوسد   خدوش  هدوووووم . کند  مدی   دیوونم دار 

 «...  وا . رس می ن بو ای  پا  ب  عط   هّ . بوس 

. شددد خسددن  او هددا  گددویی پدد   و چدد   دسدد  از تق ییدداً آرویدد 

 مدد »:گفدد  جددد  خّیددی و کشددّد او هددا  دسدد  مّددا  از را دسددن 

 «.ندارم رو تو ها  اصو  و ادا حوصی 

 بیندد  شدّ ی   خدوا   ید   از اجیدار  بد   کد   کسدانی  مث  درس  ف شّد

 چدد ا»:گفدد  ندداراحنی بددا سددنادای مددی کدد   ددور همددا  باشددند، شددد 

 چدد  ایدد  بفهمددی کدد  نکشددّد  رو فقدد   عددم تددو شددی؟مددی  ناراحدد 

 «.هس  بویی
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. شددد بینددد ف شددّد هددا  حدد   بدد  توجدد  بدددو  تخدد  رو  از آرویدد 

 بددا و گ فدد  سددمن  بدد  را دالر صددد و هدد ار و ایسددناد او  روبدد و

 رو  نشدا   او  بگدو  بهدم  فقد  . توسد   مدا   پدو   اید  »:گفد   جدیت 

 «؟دار  مفهومی چ  چز  دس  م 

 نشددا  ایدد  مفهددوم از ف شددّد حددداق  کدد  مددی کدد د دعددا دلدد  تدد  در

 زد دار کد    خندد   تد   آروید   اننهدار  بد عکس  ف شدّد  امتا. باشد آگا 

 رو  نشددا  بدد  و آوردمددی  بدداال را چددز  دسدد  کدد   ددور همددا  و

 کد   مدونی مدی   افد اد   دسدن   او  مثد   تدو »:گف  می ک د نگا  مچ 

 وقندی ! رفّد   ند  . گ دونندد مدی   بد   تشدن   و چشم  لی  ب  می  رو آدم

 راز مهمند ی   بایدد  مد   چد ا  بگدی  مد   بد   تدو  اسدم  نّسدنی  حاضد   تو

 !«بگم؟ به  موزندگی

 بددار ایدد  گددویی. شددد خّدد   آرویدد  هددا  چشددم در قددا   و ماکددم و

 .بی د جیو ب  را کارش گویی بال  با می خواس ن

 پددّ  از بّشددن  را آرویدد  کدد  بددود  ددور  ف شددّد زد  حدد   نددوع

 .می ک د داندمی  نشا  آ  از او ک  آنچ  شنّد  مشنا 

 مد   جّیدی  کّدف  تدو . ف شدّد  خدور  مدی  ن تدو  درد ب  م  اسم»:گف  او

 از یکدی  حداال  همدّ   کد   هسد   نشدد   تدا  دالر  هد ار  اسکنا  تا پن 

 «.بگّ  رو پو  و ب   ح  ... دار  ق ار تو     ب  او  ها

 دالر صدد  و هد ار . شدد  زوم هدا  پدو   رو  بد   ف شدّد  سدّا   هدا   چشم

 بددد  رو پددو  او »:گفدد  مانا اندد  امتددا. بگددارد آ  از کدد  نیددود پددولی
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 از بایدد  مد   کندی؟ مدی   نگدام   دور   اید   دار  چ ا. زنممی  ح   بعد

 «؟د می  بهم رو دالر ه ار تو ک  بشم مطمئ  کجا

 کدد  بددود نددداد  را او  یدد  دالر صددد آرویدد  هنددوز. داشدد  حدد  کمددی

 بد ا   پدس . ب ندد  حد    و کندد  بداز  دهدا   او باشدد  داشدن   اننهدار  حاال

 سدم   بد   را دالر  صدد  باشدد  کد د   آرام کمدی  را ف شدّد  خّدا   آنک 

  داد انجددام کددارتو. هسددنم قددولم سدد  مدد . بگّدد ش»:گفدد  و گ فدد  او

 «. ّبگ پولنو حاال

 گ چد  . بدود  شدد   بندا   اعنمداد یبد  وارید د دو آ   ّبد . بود م ّدد دّف ش

  ّهمد  وجدود  یولد   ندد یب  فد و  را وارید د  ید ا ندد مدی ک د  یسدع  دو ه 

 اسدکنا    ید آرو  سدو  بد   لد زا   یدسدن  بدا  دّف شد  تا شد باعث وارید

 !بکشد او دس  از یناگهان را  دالر صد

 مسدد   لیخنددد کدد د حددس  هددای دسدد  در کدد  را اسددکنا  وجددود

 !«ارز می  پول  ب  یول هس  یزحمن پ  کار»:گف  و زد یبخش

  ّددج درو  را آ   یسدد  ییددّخ و زد اسددکنا  بدد  یماکمدد بوسدد 

 .ک د پنها  شیوارش

 .ب   ح   یخواهمی  و دالر ه ار  یا اگ د 

 دید با یولد  مهمد    ید ا تدو   بد ا  چد ا  کد   دممدی  ن  ّد اهمت اید   ب  م 

 دوندم مدی   شدو   ید ا دربدار   کد   رو   ّد چ هد   م  ک  یوقن  بد قو 

 . بد بهم رو خوشگ  اسکنا  او و ین ن قول   یز گفنم، به 

 «.دممی  قو  به »:گف   یس   یآرو
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 خد  »:گفد   بدود  شدد   یراضد   ید آرو سداد   قدو   از یداً یتق  ک  دّف ش

  ّد چنگ دلدم   ید ع  جدا   بد   و مدی گدم   بد ا   را  ّچ هم  هم م  حاال

  ّعد  مدی شد    خدارج  مد   دهدا   از کد   ا  کیمد    ید  هد   مغو  خا 

 !«ینکن باور چ  یکن باور چ . نع ّواقع

 رفدن   عقد   قددم   ید  بدا  دمدی کد د   یسع ک   ور هما  و ک د یمکث

 کد   یزمدان  بد   گد د  مدی   بد   نشدو    ید ا»:گف  کند م ور را خا  ات 

  روز همدو   گفد  مدی   مدادرم . مدی گدم   را شددن   راه . میبود  ا یا

. شدد   رداه   دسدنم  مد   رو نشدو    ید ا مُد د،  و کد د  تصداد   پدرم ک 

 یچد ّه خدودم  الیند  . داشدنم  سدا   چهدار  اید  سد   مد   کد   یزمان یعنی

 «.دونس می  ییّخ نشو   یا دربار  مادرم امتا. ادّنم ادمی

 کیمد   بد   کیمد   ا  العداد  فدو   دقّد   بدا . شددند   ّد ت  یآرو ها  گوش

 .سز دمی   های گوش ب  را شدمی  خارج دّف ش دها  از ک  ا 

 یهد . نزوشدم  کوتدا    ّآسدن   اه ّد پ مدی خواسد    ازم شد  ّهم مدث ً  د

 ؟ دّپوشدد کوتددا   ّآسددن  اه ّددپ چدد ا پسدد »گفدد مددی  و زدمددی  غُدد 

  ّآسددن لیددا  دیددنیا کدد  نمددی دونددی تددو ؟ دّپوشدد شدد   یتدد چدد ا

مدی   اگد   یولد  دمّد فهممدی  ن و مدادرم  منهدور  کد   مد   «؟یبزوش کوتا 

 دیددنیا یکسدد هدد  رو نشددو   یددا» مددی داد جددوا   یسدد  چدد ا دمّپ سدد

 بدد  یگدداه بموندد  خودمددو   ّبدد الیندد  «.بشدد  کنجکدداو ممکندد . ندد ّبی

  پد   و وید د از هدا  وقد   یبعضد . ممدی کد د   شد   مدادرم  عق  یس من

  ید ا یولد  اومدد مدی    ّپد  نددر   بد   هدا  ح    یا الین . زدمی  ح  

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 205

 هدم  اوقدا   یگداه . ار ّد ن رو  پد   و وید د اسدم  کد   نیود  روز ها  آخ 

. سد  ها  پد   و وهدا ید بد   م بدو   تدو  نشدو    ید ا گف می  ک  شدمی 

 و وید د. گفد  مدی   و یهدا   مدار ّب و کدار  از آخد   هدا   مدا   ام زّب خدا

 خددا   ّددچنگ رو  یددا. دار  وجددود  پدد  و ویددد الیندد  کجاسدد ؟  پدد 

 «.ها داسنا  کنا  تو یول دون می  هم مغو 

  ّهمدد ایددگو کدد  دیددخندمددی    ددور. داد سدد  را ا  احمقاندد  خنددد 

  ید ا بدا  امتدا ! زندد مدی   حد    هدا   پد   و وید د دربدار   دارد مدادرش  حاال

 از را خندد   دّف شد . بد د مدی   فد و  فکد   بد   را  ید آرو او جم   اوصا 

 او چهد    در کمند    ید آرو کد    جدد  یحدالن  بدا . کد د  پدا    های ل 

 و  ّددعج قددو   یدد روز  یدد  ّزندددگ آخدد  مددا  امتددا»:گفدد  بددود د یددد

 روز  ید  اگد   داد قسدمم  و نشدوند  خدودش  کندار  مندو . گ ف  ازم مسخ  

 شدد   حد   دسدن   مد   رو نشدو    ید ا مد   مثد   کد   دمید د رو یکس

 هددم یوقندد! بشددم؟ بدد دارش گفدد  ؟یفهمددمددی  بشددم؟ بدد ادرش بددود

  ید ا بدا  رو یکسد  روز  ید  اگد   گفد   دمّد نفهم   ّد چ مد   کد   دّفهم

 احنمداالً  چدو   کدنم  رفندار  باهداش  یواقعد  بد ادر   ید  مثد   دمید د نشو 

. رو مدادرم  کند   رحمد   خددا . اسد   وابسدن   او  یزنددگ  بد   م  یزندگ

 ی ّتخد  د یّد زا هدا  حد     ید ا کدنم مدی   فکد  . داشد   یسخن  مارّب

  ید  اگد   دادم قدو   بهد  . گ فد   ازم رو قدو   بدود  کد   ه چد   یول بود

  ید  مثد   جونمدو  دمید د مچد   رو نشدو    ید ا بدا  یکچید  و کدور   ی روز
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 فقد  . بددم  بهد   یقدول   ّچند  بدودم  مجیدور !... کنم فداش یواقع ب ادر

 «.باشم ک د  ب اش  کار  ی آخ   روزها  یا داشنم قصد

 یگ امدد اد یدد»:داد وادامدد  انددداخ  بدداال یسددادگ بدد  را  هددای شددان 

 و  یددآرو بدد  کدد د رو بعددد «.دادم بهدد  یم خ فدد قددو  عجدد ! مددادر

 کد   اخ رو دالر هد ار  خد   یید ّخ»:گفد   دید خندمدی   کد    دور  هما 

 !« ّرف گفنم به  و دونسنممی  یچ ه . ادّب

 در یولدد بددود اتددا  در ردداه  در. بددود  گدد ید  جددا  یددآرو ذهدد  امتددا

 مد    رو بد   دّد فهم کد    روز مدی کد د   سدف   افکدارش  عم  در با  

 دید با کد د  احسدا   اسد   شدد   حد   ینشدان   ّچند   ّد ن  ّآبند  دس 

 هدم  بد   خدودش  و او س نوشد   مدی کد د   فکد   چدو   بد ود  او  ّپد  ب 

 هد   و جدا  هد   تدا  کد د  ادید   بد ادر  قسدم  او بدا  یحند . اس  خورد  گ  

 دّف شد  مدادر  کد     ّد چ. باشدد  او م اقد   یواقعد  بد ادر  ید   مث  مکا 

 وابسدن   آ  یزنددگ  بد   او یزنددگ  چدو   چد ا؟  امدا  .بود خواسن  او از هم

 آ  بدد  و زدمددی   ّآبندد مددورد در خددودش کدد  یحدسدد یعنددی اسدد ؟

 مددورد در را حددد   ّهمدد و رفنددار  ّهمدد دیددبا حدداال و داشدد  اعنقدداد

 مدورد  در ا ید پ  میکد   آورد ادید  بد    ّچند  هدم ! کندد  اد ّد پ هم دّف ش

 تدا  شدود مدی   م بدو   مد   بد   شدن  ّب  ید ا  ّاهمت»:بود گفن  او ب  نشا 

 بدد  م بددو  شددن ّب نشددا  کدد  آوردمددی  مددا یا داشدد  کددم کددم «.تددو

 دیددبا چدد ا و ؟آ  هددا چدد ا امتددا. او خددود تددا شددودمددی  هددا  پدد  و وهدداید

 شود؟ ح  او دس  م   رو ب  نشا 
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 مثدد  چدد ا.  اوهددو»:بازگشدد  اتددا  بدد  دّف شدد  ّاخطددارآم  صدددا بددا

 دالر هد ار  تدو  ؟ دّشدن  خدوام مدی   مدو  پدو   مد   زد ؟ خشدک   هالوها

 «.ادّب ک  ردش!  بدهکار م  ب 

 جد م   یولد  مدی کد د   دید تهد  بیندد   صددا  با را  یآرو دّف ش اگ چ 

 دّت سددمددی  دیشددا. بکشددد  و ّددب او دسدد  از را اسددکنا  نداشدد 

 .بنوازد او شکم ب  یماکم لگد دوبار   یآرو

 او هددا  چشددم در هنددوز. شددد   ّددخ دّف شدد هددا  چشددم در  یددآرو

 کددف در را  دالر هدد ار نکدد یا از قیدد  امتددا دیدددمددی  را پددول  مطالیدد 

 را چددز  دسدد . دّکشدد بدداال را کددن   ّآسددن یکمدد بگدداارد، دسددن 

 .داد نشا  او ب  را دسن  م  و آورد باال

 خنددد   دد ز بدد  تعجدد  از دهددان . شددد میهددو  ا  لاهدد  در دّف شدد

 شدد   خشد   شدک   یه لد  نشدا    رو بد    هدای  چشم. ماند باز  دار

... ند  ... تدو ... تدو »:گفد   کندا   پند   پند   یسدخن  و زحمد   ه ار با. بودند

 «. ممکن ّغ...  ّغ  یا...  یا

 یقددول سدد  هنددوز»:گفدد  و زد  لیخنددد  نابدداور کمددا  در  یددآرو ولددی

 !«؟یهسن  داد مادر  ب  ک 
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 «خبش آبتین»

 هفتم: دفرت زرد رنگ خاطرات یمنطقه زمان

 چهارشنبه ؛قه صبحینه و بیست و پنج دق یران ـ هتران ـ ساعت به وقت حمّلیا

 

 بدا . بدود  نشسدن   تخد     لید   بد   زنددا   هدا   سدیو   از یکی در  ّآبن

  ّهدد یولدد بددود  یقدد  دو بددود نشسددن  آ  لیدد  بدد  او کدد  یتخندد آنکدد 

 ژ ید و و فد ّاخ   انفد اد  سدیو   مثد   درسد  . نیدود  سیو  در او ج   کس

 از بعددد صددی   وزیددد. باشددد شددد  گ فندد  نهدد  در او  بدد ا کدد  بددود ا 

 در او دّد فهم هدم  اننقدا   هنگدام . آوردندد  سدیو    ید ا بد   را او ییبازجو

 قد ار  یرسدول  بهد اد  ییبدازجو  تاد   زنددا   سداخنما   ها  اتا  از یکی

 ییبددازجو مددورد دوبددار  هددم  وزیددد بعدددازره  بددود قدد ار. اسدد  گ فندد 

 مننهد   رهد   از بعدد  تمدام ! امدد ّن او دنیدا   بد   کس  ّه امتا  دّبگ ق ار

  فید   دسدنیند . کندد  بداز  را سدیول   رندگ  ی وسد  در ، سد باز  تا ماند

 تددا کنددد  یهدددا ییبددازجو اتددا  بدد  را او و بچ خانددد او دسددنا  دور را

 امتددا. ندّبنشدد  ّددم  یدد پشدد  یرسددول بهدد اد  رو در رو دوتم بددار  بدد ا

 فکدد   یددا الیندد ! بودنددد کدد د  ف امددوش را او دیشددا !امدددّن کددس  ّهدد

. کد د  خطدور  ذهدن   بد   اش شدیان   خدوا   از قید   سداع   مّن درس 

 ا  اجداز    ّچند   هدای  کدابو   گد  ید امتدا  بخوابدد  ادید ز داش  دوس 
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  یدوع  هنگدام  شدد  باعدث  مندوالی  و مدیهم  هدا   خدوا  . ندادندد  او ب  را

 !دّخوابمی ن اص ً کاش  ا ک  کند آرزو آفنا 

 افنداد   زنددا   بد   دوبدار   نکد  یا خدا    بد   مهسدا  کد   دید د خوا  در او

مددی  سدد زن  را او مدددام مددادرش. کنددد تدد   را او خواهدددمددی  اسدد 

 را تدو  مثد    پسد   کداش   ا» گفد  مدی   کندا   زم مد   لد    یز و ک د

 بدد  کدد  دیدددمددی  را دادسددنا  حددا  همددا  در و !«نداشددنم ه گدد 

 اگد   کد   نمدود مدی   درخواسد   دادگدا   یقاضد  از یرسدول  به اد شنهادّپ

.  دّددبگ نهدد  در او  بدد ا را ابددد حددیس حددداق  ایدد و اعدددام دارد امکددا 

 گفد  مدی   را جمد     ید ا خدوا   در یالّد خ دادسدنا   ک  موق  آ  در

 دادگددا  سددال  در حاضدد   ّددجمع و مددی کدد د اشددار  او بدد  انگشدد  بددا

 ییشدعارها  دادسدنا ،   یتشدو  ا ید پا از بعدد  و زدندد مدی   دسد   او  ب ا

 و آشدفن    ّآبند  شدد  باعدث  کد   ییشدعارها . ندد مدی داد  س   ّآبن  ّعی

 از کدد  هددم یهنگددام. شددود دارّددب وارش کددابو  خددوا  از مضددط  

 لیدا   بد   کد   نگداه  . بدود  عد    سّخد  بدن   پا تا س  دیپ  خوا 

  بد ا . آوردمدی   بداال  دارد کد   کد د  احسدا   موقد   همدا   افناد، زندا 

 زنددا   در ابدد  تدا  اسد   قد ار  کد   کد د  بداور  یراسدن  یراسدن  لاه   ی

 !شد  ش وع ک  هس   روز چند ن ّماکوم دورا  و بماند

 آمدد   سد اغ   بد   خدوا   زنددا    ّد انگ نفد    لیدا   همدا   با هم حاال

 او  زود بد  . بخوابدد  توانسد  مدی  ن اش یبدا ن   ّد م وجدود  بدا  امتدا . بود

 حالدد  بددا میددارز  کشدداک  در فقدد . ب دندددمددی  ییبددازجو  بدد ا را
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 مدی دانسد    کد   را آنچد   هد    ید آرو مدی کد د   آرزو اش یآلودگ خوا 

 بهد اد  سد گ د  بد   آنکد    بد ا  او دّد ام تنهدا . باشد گفن  یرسول به اد ب 

 مدا  ّپ! بدود   ید آرو دارندد  وجدود  یهدای   پد   و وید د کندد  راب  یرسول

 او کدد  سدداخ مددی  مطمددئ  را او بددود  یددآرو و او  ّبدد کدد  ا   بدد ادر

  بدد ا یت شدد و کوشدد   ّهدد از و فدد گ خواهددد داندددمددی  چنددد هدد 

 دلدد  در را دّددام جواندد  فکدد   ّهمدد. دیددورز نخواهددد امنندداع او نجددا 

 .بود ک د  سی 

 آسددنان  در یجدوان  سد باز . شددد بداز  زنددا   در کدد  بدود  افکدار   ّهمد  در

 «.آرما   و ّب اّب»:گف  او ب  خطا . گ ف  ق ار در

 دسدنیند  کد    دور  همدا   سد باز . کد د  ا اعد   یح ف  ّه بدو   ّآبن

 دارم دوسدد  نکدد  فکدد »:گفدد  سدداخ مددی  جدددا کمدد ش کنددار از را

 نهد   بد   گ ند   و گد  مدی   رو  ید ا یلعنند  مقد ّرا  . بد نم  دسدنیند  به 

 باندشدو   عضدو   تدو  کد   مان مد   هدا   سد  یت ور  ش مسدار   یما م 

 از ایددگو. رسدداند ا یددپا بدد  را اش جمیدد   لیخنددد  ّهدد بدددو  «.یباشدد

  ّآبندد بدد  کدد   ددور همددا . داشدد   اعنقدداد  ّچندد قیدد  مّصددم

 اش ن ّسددد رو اتکددد   رو از را سددد باز اسدددم او زد،مدددی  دسدددنیند

 «. نادر شه وز»:خواند

 .داش  س ّرئ رو د ّعق  ّهم کاش  اد 

 بدد  کدد  یوقندد. نددداد را  ّآبندد جددوا  یولدد کدد د یاخمدد  نددادر سدد باز

 حددا  همددا  در سددنادندیا ابندددا. دندّرسدد ییبددازجو اتددا  در پشدد 
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  مانندد  اجیدار  لاد   بدا  و کد د  نگدا   در  بداال   ّدوربد  ب   نادر س باز

 را ا  کیمدد  کدد  انگددار بعددد «.امآورد  را آرمددا   ّآبندد یزندددان»:گفدد 

 !«ییبازجو  ب ا»:اف ود باشد انداخن  جا

 . شدند اتا  وارد س باز و  ّآبن. شد باز  مانند ت   صدا با در

. زد غد   سد م  سد گ د  یکید  کدنم  بداز  تدو  دسدنیند  رفد   ادمید   وزید دد 

 دمّد نفهم هدم  بدأالخ   . باشدم  شدد   م تکد   رو یب رگد   یجنا ک  انگار

 دید با کد   یمج مد  اگد   بینددم؟  دید با یکد  کدنم  بداز  رو دسنیند دیبا یک

 کدار  چد   زنددا   تدو  نجدا یا پدس  یسدن ّن اگد   باشد   دسدن   ب  دسنیند

 «؟می کنی

 سدد باز زد  حدد   هنگددام کدد  دیددد را یرسددول بهدد اد سدد گ د  ّآبندد

 حضدورش  منوجد   او دّد فهم یوقند  امتدا  شدد  ییبدازجو  اتدا   وارد  نادر

 سدد باز داد اجدداز  و سددنادیا او سدد  پشدد  آرام و سدداک  اسدد  نشددد 

 !اوردّب زبا  ب  را  شّآم اعن ا  کیما   یآخ  تا  نادر

 هددا  دسدد  از  ّددن را دسددنیند شددد تمددام او حدد   کدد  هددم یهنگددام

  ّعصدیان  از  ارد   مدی کد د   یسدع  کد   ییصددا  با و بود ک د  باز  ّآبن

  یدد ارّددمع قددانو  بدد  عمدد !  نددادر سدد باز»:گفدد  نشددود د یددد آ  در

 دسدد  بدد  دیددنیا بازداشددنگا  تددو گدد مددی  قددانو  یوقندد. اسدد  سّپیدد

 دیددنیا یعنددی باشددد شددد  زد  دسددنیند  سددا  هجددد   یددز  ّمجدد م

 !«؟یفهممی  رو  یا تو. باش  داشن  دسنیند
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 من سدد  مثدد  و کوبانددد بهددم را  یپددا جفدد  تدد   بددا  نددادر سدد باز

 تد    بدا . بدود  د ید پ  صدورت   از رندگ  و بدود  خورد  کّ ی. سنادیا صا 

 « .ق با بی »:گف 

 »:گفد   سدزس . اندداخ   او بد   خشدم  سد   از ینگداه  مّند  یرسول به اد

 «.س باز  و ّب ب و

 ایددگو. شددد خددارج اتددا  از  یسدد  و دّددکوب بهددم را  یپددا دوبددار  سدد باز

 اتدا   در شدن  ّب  ّد ران  ید  اگد   بدود  کد د   در  یخدوب  بد   هم خودش

 .شد بسن  وار  ّاتومات هم در او خ وج با. شد خواهد  ّتوب بماند

 نکدد یا از»:گفدد  یرسددول  آقددا ابندددا و نشسددنند  ّددم پشدد  دو هدد 

 !«خواممی  معار  امّب ننونسنم ره  از بعد  وزید

 او از را ا  جمیدد   ّچندد د ّشددن اننهددار اصدد ً. کدد د تعجدد   ّآبندد

  بدد  چنددا   خید   مسدیماً  ییبدازجو  زمدا   شدد   لغدو  یران در. نداش 

 اسددندال   یددا بددا. کنددد یعددارخواه بخواهددد او کدد  نیددود  ّآبندد  بدد ا

 .س ینگ  یرسول  آقا ب  ش  با یکم

 !«د؟ّرفن  یآرو س اغ»:دّپ س

 «.بی »:داد جوا  مخنص  یرسول  آقا

 گف ؟ شما ب  رو  ّچ هم  او  خ  د

 یرسدول   آقدا  امتدا . شدد    ّد خ یرسدول  بهد اد  هدا   لد   بد    دوارّام با

 «.ن »:گف 

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 214

مدی   شدما  بد   بدوند   کد   رو   ّد چ هد   او   ؟ّد چ منهورتو ! نگف ؟د 

 .گ 

 نکدد یا شدد   بد   الیندد  گفدد مدی  »:گفدد   خونسدد د بدا  یرسددول  آقدا 

 مد   نکد  یا از قید   سداع   مّند  درسد   رهد    وزید واق  در. نیود... بود

 بدد  و شددد مدداّهواپ سددوار م،ّب سدد پدددرب رگ  مندد   بدد  نمیمددأمور و

 رفندد   یتفدد  روز چنددد  بدد ا گفدد  پدددرب رگ . رفدد  اسددنانیو 

 ن ندد  زنددگ پدددرب رگ  بدد   یددآرو خددود کدد  یزمددان تددا امتددا اسددنانیو 

 لاد   بدا  بعدد  کد د  یمکثد  «.مینددار  رو ق ّدقد  آدر  ماد   ای شمار 

 دسددنور کدد  ییجددا او  از خدد »:داد ادامدد   ّآبندد دلخددوا  چندددا  ندد 

 افد ادم  از یکد ی بد   گد فنم  مّتصدم  دارم تدو  پ وندد    ب ا ژ یو یدگّرس

 بازگشد    بد ا  الزم هدا   یهمداهنگ   ّد ت ک سّپید  بدا  تدا  بدهم دسنور

 «...امتا.   ّبگ انجام ته ا  ب  ینمانیآر  یآرو ت   یس  ه چ 

 خید   مننهد   دید با لاهد   هد   مدی کد د   احسا . افناد دلشور  ب   ّآبن

  ّهمد  یداً یتق . شدود مدی   خدارج  یرسدول   آقدا  دهدا   از کد   باشد  بد

 .افناد هم اتفا 

 از( فکسددی) دورنگددار  سدداع  چهددار از بعددد امتددا»:گفدد  یرسددول  آقددا

  ید آرو بدود  شدد   نوشدن   دورنگدار  تدو . دّرسد  دسدنمو   ب   ّت ک سّپی

  یدد بدد  سددوار بشدد  خددارج ف ودگددا  از نکدد یا از قیدد  ینمددانیآر

 تدد   ور یددوّن مقصددد بدد  را اسددنانیو  ف ودگددا  ،یشخصدد  مدداّهواپ

 الزم هدا   یب رسد  از پدس  قد ار   را خید    ید ا  ّد ت ک سّپی الین . ک د 
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 خید    ید ا صدات   ممدی کد د   دعدا  بدودم  تدو   جا م  اگ  امتا کن  دیّتأ

 «.بش  رد  یس 

 «؟چ ا»:گف   ّآبن

 جددوا  بددود مطمددئ  چددو . کدد د یمانّپشدد احسددا  سددؤال  از

 .دّشن نخواهد را ا  کنند  خوشاا 

 چندددا  کدد  ا  افدد ّق بددا و دّکشدد صددورت  بدد  یدسددن یرسددول بهدد اد

 یراحند  بد   ینمدان یآر  ید آرو اگد  »:داد جدوا   دّرسد می ن نه  ب  یراض

 هفند   چندد  دید با حدداق   یشانسد  خدوش  بدا  تدو  باش  رفن  ور یوّن ب 

 او  ایدد مّب گدد دون کشددور بدد  رو او  مّبنددون مددا تددا یبمددون زندددو  تددو

 «.ب گ د 

 سّپید  بد   دّد تونمدی   خُد   بمدونم؟  زنددو   تدو  هفند   چندد  دیبا چ اد 

 .ب گ دونند رو  یآرو دّبگ و دّب ن زنگ کایآم 

  ّآبندد احمقاندد  حدد   از یرسددول  آقددا لدد  گوشدد  بدد  ا  خنددد  تدد 

  ّهدد کدد  سددال  سددی کدد  نمددی دونددی کدد  کددنم فکدد »:گفدد . نشسدد 

. میندددار کددایآم  بددا او  از تدد   ّپددائ سددط  ایدد  ّددزیماتید  رابطدد 

 دعدا  پدس  هسد   شداهد   تنهدا  تدو،  هدا   گفند    ید   ینمانیآر  یآرو

 مدا  دسد   از  کدار   ّهد  وقد   او  چدو  . نشد   مانددگار  کایآم  تو ک 

  ّبد  سّپید  کمد   بدا  مّتونسدن مدی   بدود  مجد م   ید  او  اگد  . ادّنم ب 

  ید  تدو  هدا   گفند    ید   فقد   او  یولد  م ّب گد دون  کشور ب  المی 

 «.فع ً الین  شاهد ،
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 بدد   یددآرو یعنددی او دّددام تنهددا. نشسدد   ّآبندد چهدد   در  دّددناام

 . بود رفن  کایآم 

  ید ا کد    ّپد  سدا   سد  . رفند   کدا یآم  ب  معالج   ب ا او  کنم فک د 

 ...کنممی  فک  یعنی. بود  ور

 .ماند نصف  ،ییبازجو اتا  در شد  باز با  ّآبن ح  

 در آسددنان  در کدد   بینددد قددد مدد د بدد  یرسددول  آقددا هددم و او هددم

 تدد  بدد  یرنگدد  خاکسددن   پددالنو مدد د. شدددند   ّددخ بددود سددناد یا

. مدی کد د   ییخودنمدا  رنگد   ا ّسد  شدیوار  و کد   آ   یز در ک  داش 

 در و بددود گ فندد  راسددن  دسدد  بدد  را یرنگدد ا  قهددو  یچ مدد فّددک

 یآرامشدد از ممیددو صددورت . داشدد  دسدد  بدد  ا  ورقدد  چدد  دسدد 

 د ّت اشدد تدد  از را  هددای  ّسددی و هددا  یددر آنقدددر یولدد بددود  ردداه 

. اسد    ّسدی  و  ید ر بددو   یذاتد  مدادر  دّرسد می  نه  ب  ابندا ک  بود

 ابهدد  او بدد  دشّسددف و ا ّسدد ا ّددم در یکددی  موهددا همدد   یددا بددا

 بسددن  بددود کدد د   یمنمددا را او کدد    ّددچ امتددا. بددود د ّبخشدد یخاصتدد

 .بود اش ا  نق   د یآب ک اوا 

 چندد  هد   کد   ینّّعصدیان  بیندد  یصدندل   رو از بی اخنّدار  یرسول  آقا

  آقدا   چهد    در مد د  آ  زد  سد   حضدور  از را دّرسد مدی   نهد   ب  کم

 اعند ا   جمید   یرسدول  بهد اد  سد گ د  نکد  یا از قید  . دید دمی  یرسول

 و گااشدد  اتددا  داخدد  یقدددم مدد د اورد،ّددب زبددا  بدد  را  شّددآم
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 دید بود ییبدازجو  حدا   در کد   دوندم مدی  . خدوام مدی   معدار   آ »:گف 

 !«باش  نداشن  یچندان اعنیار کنم فک  م ، بدو  ییبازجو  یا امتا

 «؟شما دّبیخش»:دّپ س مانا ان  یول آمد ح   ب  یرسول  آقا

  ید ا از الیند  ...  آرمدا    ّآبند   آقدا   ّد وک.  احدد  وم ثّد ک.  احدد  د

 «.پس

 .داد یرسول  آقا ب  را بود چز  دس  در ک  ا  ورق  و

 و اندداخ   آ  بد    س سد   ینگداه  و گ فد   او از را ورقد   یرسدول   آقا

 «.دّباش نجایا دیدار اجاز  شما کنم فک  بی »:گف 

 جندا   سزاسدگاارم »:گفد   و گاشد   لد   بد    لیخندد   احد وم ثّک

 مدوکیم  از دفداع  مد   فد  ّور دّد دانمدی   شدما  کد    دور  همدا   س گ د،

 «...امتا اس 

 ؟ ّوک جنا  چی امتاد 

. بد نم  حد    ییتنهدا  بد   مدؤکیم  بدا  دید با م . کنم ع   صادقان  خ د 

 .مهم  قدر چ  ها ح   جور  یا دّدونمی  ک  شما

 بهدد اد اگدد  مددی کدد د احسددا   ّآبندد کدد  بددود   ددور ان ّددب لادد 

 خواسددن  یقددانون دیددتهد بددا او نکنددد موافقدد  او آخدد  جمیدد  بددا یرسددول

 . ییدمی  را اش

 کهندد   ّددوک  یددا دام در کدد  بددود آ  از تدد  بدداهوش یرسددول  آقددا امتددا

 هدم  شدما  درخواسد  .  ّد وک جندا   الیند  »:گفد   یگ مد  ب . فندّب کار

 !«یقانون هم و اس  یمنطق
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 لدد  بدد   لیخنددد  احددد وم ثّددک لیخنددد جددوا  در یرسددول بهدد اد

 آغدداز از ییگددو کدد  ک دنددد بددد  و رد را نگاهشددا    ددور و گااشدد 

 !کنندمی  صای   ّگ نفس مارات   ی

 اتدا   از  یپدا  هندوز  امتدا  ب داشد   قددم  اتدا   در  سدو  ب  یرسول  آقا

 شددما سدد گ د جنددا »:گفدد   احددد وم ثّددک کدد  بددود نشددد  خددارج

 مؤکدد  و  ّددوک  ّبدد هددا  صددای  هنگددام در دیدددار ا دد ع حنمدداً

 «.باشند خاموش دیبا ها  ّدورب

  احدد   آقدا  بد   دوسدنان   چنددا   ند   ینگداه . ب گشد   یرسول س گ د

 باشددد دار شددن یخو مددی کدد د  یسددع کدد  همچنددا  امتددا انددداخ 

 «. ّوک جنا  قانون  تاب  سّپی»:گف 

 امتدا  کدنم  شد   مدورد   ید ا در دید نیا»:گفد   و زد  گد  ید لیخند  احد

 انسدا   ذا  خد  . هسدنم  یشدکاک  آدم مد   کد   سد گ د  جنا  کنم چ 

 همکددارا   ّپدد رو کمیندد د دوسددنا  از یکددی. سدد ّن  ّّددتغ قابدد  هددا

 «.باشم خا   آسود  نک یا  ب ا فق . امگااشن  شما

 جمد     ید ا شداید . کد د  بداد   ّعصدیان  از یرسدول  س گ د ق ّشق ر 

 بدداز یولدد مددی کدد د یتیقدد خددودش  بدد ا بدد ر  ینّتددوه من لدد  بدد  را

 قدد ّدق پدن   از دوارمّددام»:گفد    دار شددن یخو بدا  قیدد  دفعد   ندد همان

 «.دیبی  را اسنفاد   ینها دیدار ک  یوقن

 را اتددا  شددود  احددد وم ثّددک  سددو از یجددواب مننهدد  آنکدد  بدددو  و

 .شد دیناپد نه  از و ک د ت  
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 فاصددی  در آ  از سدد گ د افدد ی نددا ّا م کدد   ّهمدد  احددد  آقددا

  ّآبندد بدد  خطددا  و گااشدد   ّددم  رو بدد  را ف ّکدد اسدد  گ فندد 

 «. ّآبن س م»:گف 

 یکوتددداه نسدددیناً مکدددث از بعدددد یولددد »سددد م»:داد جدددوا   ّآبنددد

 «؟ف سناد  مادرم رو شما»:اف ود

 !«ن »:گف   احد وم ثّک

 .ب د ف و تعج  در را  ّآبن او مخنص  جوا 

 !اندک د  ینمانیآر کاوو ّک  آقا تو ح  در رو لطف  یاد 

 ناخواسدددن . بدددود آشدددنا  ّآبنددد  بددد ا ینمدددانیآر کددداوو ّک اسدددم

 !« ؟یآرو پدرب ر »:گف 

 !«ینمانیآر  یآرو جنا  پدرب ز . بی »:داد جوا   احد

 در کدد د  بدداز بدد  کدد د شدد وع داد را  ّآبندد جددوا  آنکدد  از بعددد و

 .ف ّک

 «؟چ ا»:گف  بود شد  ت  منعج  ک   ّآبن امتا

  ؟ّآبن چی چ ا د

  ید  مد    بد ا  مدادرم  چد ا  ف سدناد ؟  را شدما   ید آرو پددرب ر   چ ا د

 !«نک د ؟ اسنخدام  ّوک

 کددد   دفنددد  اشمدددی چ  فّدددک درو  از ابنددددا  احدددد وم ثّدددک

 وم ثّددک. آورد  و ّددب را نیددود خددا  ا   دفن هددا بدد  شددیاه یبدد
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مددی  تددو.  ّآبندد کددنم روشدد  بدد ا  را   ّددچ  یدد بدداار»:گفدد   احددد

 «؟بود  دوسنان ّغ نقدریا س گ د جنا  و م  لا  چ ا یدون

 «.ن »:گف  صادقان   ّآبن

 سدا  .  ّآبند  یکند  گدوش  بهند    پدس »:گفد   و داد تکدا    س   احد

 بدسدد  رو یمدددارک خددودش ا ّددخ بدد  سدد گ د جنددا   ّهمدد گاشددن 

 کدداوو ّک  آقددا جنددا   یددآرو پدددرب ر  مددی داد نشددا  کدد  آورد

 یدادگدداه هددم رو شددا یا یحندد داشددن  دسدد  قندد  چنددد در ینمددانیآر

 بد    ّافنخدارآم  لاندی  و زد خدودش  ن ّسد  بد   دسد   بدا ) مد   یول ک د

 جیددو  اسددا  و  یددپایبدد دادگددا  تددو رو او  مدددار  تمددام( داد حدد ف 

 هندوز  سد گ د  جندا  . شددم  ب ندد    بداز  تدو  ینوع ب  گف  ش ّم. دادم

 دارنددد، نقد   هدا  قندد  او  تدو  ینمدان یآر  آقددا جندا   دار  اعنقداد  هدم 

 !«ادّنم خوش  م  از ادیز خا    ّهم ب  دیشا

مدی   فکد   او »:گفد   بدود  موافد   او هدا   حد    از یقسمن با ک   ّآبن

 «.ام یسنیت ور باند  ی عضو  م  کن 

 حددد از  ّبدد خددورد   یدد او »:گفدد  و دیددخند  احددد وم ثّددک

 داّددپ تفدداهم یکمدد کدد  حدداال خدد »:افدد ود بعددد کدد د یمکثدد «.شددکاک 

 کدارم . سدنم ّن ا  یچیفند  پدا  دسد    ّد وک مد   کد   یبدون بهن  میک د

 «.بیدم خو  و

 خواسددن  پدددرب رگ  از  یددآرو»:گفدد  و دیددپ  او حدد   وسدد   ّآبندد

 «؟دیّاّب نجایا شما تا
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 یداً یتق »:گفد   بدود  بد د   ا ید پا بد   را ف ّکد  بسن  ک   احد وم ثّک

 «.ن  هم آر  هم

 !د؟ّبیخشد 

 بدد  مددو  ّتوصدد»:گفدد  و شددد   ّددخ او هددا  چشددم در  احددد  آقددا

 «.ک   و ّب س   از فع ً رو  یآرو فک ...  یبزا ی ّوک عنوا 

 بدد  را رنددگ زرد دفندد  »چدد ا» بز سددد دّپ سدد  ّآبندد نکدد یا از قیدد  و

 «.توس  ما   یا.  ّآبن  شّبگ»:داد ادام  و گ ف  او  سو

 ؟ ّچ  یاد 

 دفند    ید   ید ا یباشد  د ّد فهم حداال  تدا  کدنم  فکد  »:گفد    احدد   آقا

 !«خا  ات 

 اخطارکنددا   احددد  آقددا امتددا کنددد بدداز را دفندد   ال خواسدد   ّآبندد

 «.س ّن کارها  یا وق  حاال. نک  بازش»:گف 

 «؟ ّچ دفن   یا»:دّپ س معن ضان   ّآبن

 دهددد را او پاسدد  اسدد  مجیددور انگددار کدد  یلاندد بددا  احددد  آقددا

او  . مأمورهدا  بد   بدودش  داد . بدود  آورد  یکمدال  سداما   رو  ید ا»:گف 

 تدو  حداال   ید ا اوندا،  یهمداهنگ  بدا  و آگاهندد  کدام    ّقضد   ید ا از هم ها

 «.توس  ها  دس 

 مهسددا؟ بدد ادر سدداما ؟»:گفدد  و انددداخ  بدداال یددیاب و تعجدد  از  ّآبندد

 «؟مننف   م  از او  ممی ک د فک 

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 222

 آمدد مدی  ن خوشد    ّآبند  از چنددا  . بدود  مهسدا  کوچد   ب ادر ساما 

مددی   ّپدد کددم هددم ییددّخ و مددی دادن هددم را او سدد م جددوا  یحندد و

 حددس کدد  آنجددا از. نندددّبی را گ یهمددد سدداما  و  ّآبندد کدد  آمددد

 ندد ّبی و کندد  بداز  را دفند   خواسد   بدود  افند  ی شددت    ّآبن  کنجکاو

 زدمددی  حددد  آ  ردداه  از کدد  چنددد هدد . اسدد  آ  درو    ّددچ چدد 

  آقدا  شدود  موفد   نکد  یا از قید   یولد ! دارد عمد   یسدال  چند دفن   یا

  جدددد ییدددّخ و دّکشددد او هدددا  دسددد  ا ّدددم از را دفنددد   احدددد

 «. ّآبن  دار خوندن   ب ا وق  یکاف  انداز  ب »:گف 

. شددد خددم او  سددو بدد  ناگهددا  بعددد شددد   ّددخ  ّآبندد بدد  ا  لاهدد 

 را صدورت   و کد د  سدنو    ّد م  رو بد   ادید ز  پهندا  ب  را  های دس 

 یند ّب کد  ی ور کد د   ید ن د  ّآبند  صدور   بد   می توانسد   ک  آنجا تا

 رو یح فد  هد  »:گفد    م مدوز  لاد   بدا ! دّسدائ مدی    ّآبند  ینّب ب  او

 خدو   یید ّخ را کدار   ید ا خدوام مدی  .  ّآبند    ّد گمدی   پدس   زد ک 

 قدد ار یرواندد یروحدد  فشددار تادد  رو تددو کدد  وانمددود.  بددد انجددام

مددی . کددار   یددا  بدد ا یمناسددی ارّبسدد کیمدد  شددکنج  کیمدد . اندددداد 

 !« ؟ّآبن یفهم

 بددود د ّت سدد یکمدد  احددد وم ثّددک رفنددار نددوع  یددا از کدد   ّآبندد

 !«بگم؟ رو ها  یا دیبا چ ا»:گف 

  ّپد  سدا   پدن  .  ّآبند  بندداز  کدار  بد   تدو  عق »:گف   احد وم ثّک

 احمد    ید  او . بدود  ید  ّوک یع ضدگ یبد  خدا    ب   افناد زندا  ب  اگ 
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 پ وندد    ید  و آورد فشدار  سّپید  بد   دید با  دور  چد   دونس می ن ک  بود

 «؟دوتم بار  ب ا ؟زندا   ب   دار دوس  تو. داد  ول  را

 .»ن »:گف  صادقان   ّآبن

 ادامدد  و کدد د  یددن د  ّآبندد گددوش بدد  را دهددان   احددد وم ثّددک

  یددا اگدد . یهسددن مشدد و  عفددو  یشد ا  تددو فعدد ً تددو باشدد  اد ید »:داد

 بددو   دادگدا    بد ا  و کند    ّد تکم رو تدو  پ وندد   بنوند   س گ د جنا 

 مطمئندداً تدو . توسد   مجدازا   تد ی   حدداق   ابدد  حدیس  بف سدن   نقد  

 «؟ ّآبن ن . یخواهمی ن رو  یا

 .داد تکا  را س ش مثی  ع م  نشان  ب   ّآبن

 هد  ! کد   گدوش رو  مدی گدم   مد   یچد  هد   پدس  خ »:داد ادام   احد

 یروحدد فشددار هددم یدد ّدل. مددی کنددی  یتکددا رو یگفندد حدداال تددا یچدد

 دیّد تأ رو گفدنم  مد   یچد  هد   اومدد  سد گ د  جنا  یوقن. می ش  یروان

 !« ّآبن دروغ چ  راس  چ ( اف ود   یر  صدا با. )می کنی

 !دروغ؟ چ  راس  چ د 

 آمدد    پدا   صددا  کد    احدد   آقدا   دّد بگ را جواب  نک یا از قی  امتا

 خددود بدد  را یآرامدد افدد ّق. سددنادیا صددا  بددود د ّشددن را یرسددول بهدد اد

 ییبددازجو اتددا  درو  را  یپددا یرسددول سدد گ د کدد  یهنگددام و گ فدد 

 د؟یددآورد فیتشدد  سدد گ د جنددا  آ »:گفدد  یددیرو خددوش بددا گااشدد 

  ّپدد لاهدد  چنددد  ّهمد  آرمددا   آقددا بدد  داشدنم !  ّددعال ییددّخ  ید ا

 «.مّبش آماد  ییبازجو  ب ا دیبا گف می 
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. گاشدد  موضددوع  یددا کنددار از ییاعننددا یبدد بددا یدداًیتق  یرسددول بهدد اد

 وم ثّددک بدد  خطددا  ندّبنشدد  ّددم پشدد  نکدد یا از قیدد  یرسددول  آقددا

 ادمید . مّهسدن  آشدنا  هدم  بدا   ّپد  کسدا  ی از یداً یتق  مدا »:گفد    احد

 «.دیبود یمانّآرت  آقا  ّوک شما گاشن  سا  ادّم

 افنخدار  یمدان ّآرت  آقدا   بد ا  کد د   کدار »:گفد    یس   احد وم ثّک

 «.اس  یب رگ

 .زدمی  ح   نوک ها مث 

 هدا  بچتد   دید مدی ک د  صدای   تدو  مؤکد   بدا  شدما  کد   یمددتت   یا تود 

 ؟دّهسن یمانّآرت  آقا  ّوک هم هنوز شما گفنند بهم

  احددد  آقددا هددم خددا    ّهمدد بدد . کدد د ا ّددب یسددؤال را اش جمیدد 

 بدد  حنمدداً شددما! هسددنم شددو یا  وکدد  سدد گ و  مدد  بیدد »:داد پاسدد 

  ید  بدا  اّد دن ر وتمندد  مد د   ّهفنمد  و سد  ّب  ازهدا ّن دّدانمی  یخوب

 !«س گ د جنا  می ش ن ح   ّوک

 و سدد ّب»:کدد د زم مدد  لدد   یددز و انددداخ  بدداال یددیاب و یرسددول بهدد اد

 !«اّدن ر وتمند م د  ّهفنم

 یح فدد امتددا دندّشددن را او  صدددا  احددد وم ثّددک هددم و  ّآبندد هددم

 .ن دند

 پددس خدد »:داد ادامدد   احددد وم ثّددک بدد  خطددا  بدداز یرسددول  آقددا

 اال   ّهمدد هسددنند؟ کجددا یمددانّآرت  یددآرو دّددبدون دیددبا شددما حنمدداً
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  یددآرو سددف  رسددماً کدد  دّرسدد دسددنم بدد   ّددت ک سّپیدد از  دورنگددار

 «.کن می  دیّتأ یشخص ج   ی با کایآم  ب  رو یمانّآرت

 شددما مهنددو  یمددانّآرت  یددآرو کددنممددی  فکدد »:گفدد   احددد  آقددا

 «.س گ د جنا  س ّن

 . ور   ّهم بی ، د

 مهنددو  یحندد کدد  آزاد فدد د  یدد سددف  حسددا   یددا بددا پددس خدد  ددد

 خددا   بدد  یرددان در. بشددود سّپیدد تعجدد  باعددث دیددنیا سدد ّن سّپیدد

 بددم  پاسد   یمدان ّآرت  آقدا  ندو     بد   نسدی   شدیها   تمدام  بد   نک یا

 لطدف  بد   کد   خاصد   پسد    ید   ید آرو. دهدم مدی   را شدما  سدؤا   جوا 

 جد   از اسدنفاد   یحند   کدار  هد   اجداز   پددرب رگ    ید نهایبد  ر و 

 ارّبسدد یمددانّآرت  آقددا جنددا . دار  اجدداز  بدددو  را شددا یا یشخصدد

 یچنددان   ّد اهمت جد    ید  از اسدنفاد   مسدیماً  و دارد دوسد   را شا نو 

  بدد ا کدد  بددود گفندد  پدددرب رگ  بدد   یددآرو. ندددارد شددا یا  بدد ا

  آقدا  بد   سدف ش  ا ّد ج ئ از امتدا  بد ود   ّد ت ک بد   خواهدمی    ّتعط

 دّرسد  اسدنانیو   ف ودگدا   بد   هدم  یوقند . بدود  نگفند     ّد چ یمانّآرت

 بدد  تددا شددد یمددانّآرت  آقددا جنددا  یشخصدد جدد  بدد  سددوار ناگددا  بدد 

 .ب ود ور یوّن

 چ ؟  ب ا د

 .دّپ س را سؤا   یا یرسول به اد
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 بدهددد جددوا  یددیرو خددوش بددا مددی کدد د یسددع کدد   احددد  آقددا

. کند  مدی   یزنددگ  کدا یآم  در  ید آرو مدادر . مدادرش  د ید د  ب ا»:گف 

 یمدان ّآرت  آقدا  جندا   و شدو  یا  ّبد  کد    دیشدد  اخدن    چندد  ه 

مدی   فکد   احنمداالً .   ّد بگ یمّتصدم   ّچند   ید آرو تدا  شد باعث هس ،

 را  یگیددو«.د مددی ن او بدد  رو ا  اجدداز   ّچندد پدددرب رگ   کدد د

 ردد  ه گوندد  اا ّتوضدد  یددا دارم دّددام»:داد ادامدد  و کدد د صددا 

 «.س گ د جنا  باشد، ک د      ب  را یمانّآرت خاندا  ب  نسی 

 یمددانّآرت  یددآرو سددف  اگدد »:گفدد  و داد تکددا   سدد   احددد سدد گ د

 بدود   شدما  مؤکد   هدا   گفند   خدا    بد   کد د   داّد پ یند ّاهمت مدا   ب ا

 «. ّوک  آقا

  یددما ییددّخ مدد  مؤکدد »:گفدد  و زد   ّددت لیخنددد  احددد وم ثّددک

 «.دیبگو شما ب  را یمطیی اس 

 ینگداه . اندداخ    ّآبند  بد    تندد  نگدا   زدمدی   حد    کد    دور  هما 

 .می ک د زد  ح   ب  وادار را او ایگو ک 

 یپدداچگ دسدد  بددا بددود شددد  دو آ   گفنگوهددا ماددو کدد   ّآبندد امتددا

 «؟بگم دیبا رو   ّچ چ »:گف 

  یتکددا»:گفدد  وار زم مدد . افندداد  ّآبندد بدد   ّددوک نان ّخشددمگ نگددا 

 «.ک 

 و داد تکددا   سدد . دیددبگو چدد  دیددبا کدد  شددد منوجدد  تدداز   ّآبندد

 نگدا   یرسدول  بهد اد  بد   کد    دور  همدا   سدزس  «.باشد  ... آهدا  »:گف 
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مددی ...  ّددچ یعنددی کددنممددی   یتکددا مدد ... مدد »:داد ادامدد  مددی کدد د

 «...یعنی... یعنی... اِ... کنم

 ا ّددب را حدد ف  ننوانددد شددد باعددث حدددش از  ّبدد یپدداچگ دسدد  امتددا

  ّآبندد بدد    ددور. گشدد  چندددا  دو  احددد وم ثّددک خشددم. کنددد

 !شدمی  منفج   ّعصیان از داش  ییگو ک  شد   ّخ

 د،ید بگو را  ّصدا  جمید   زودتد   ه چد   دید با بدود  د ّفهم ک  هم  ّآبن

 و گفددنم  وزیددد کدد    ّددچ هدد ... کدد  رو   ّددچ هدد  مدد »:گفدد 

 «.کنممی   یتکا...  یتکا

 .شد راح  یلاهات  ب ا  احد وم ثّک ا ّخ یاًیتق 

  یتکدا »:گفد    خونسد د  بدا   ّآبند  اننهدار  بد عکس  یرسدول   آقا امتا

 !«؟می کنی

 یید ّخ مدؤکیم  کدنم  فکد  . بید  »:داد جدوا    ّآبند   جدا  ب   احد  آقا

 «.ک د ا ّب را منهورش شم د  و واض 

 وم ثّددک بدد  ینگدداه مّندد و  ّآبندد بدد  ینگدداه مّندد بددا یرسددول بهدد اد

 داسددنا  او  از داشددنم یدداًیتق !  ّددعال ییددّخ  یددا خدد »:گفدد   احددد

 !«شدممی  خسن  ییّتخ

  ددور بدد  لیخنددد آ  نکدد یا از قیدد  امتددا بسدد  نقدد  او لیددا  بدد  لیخنددد

 را لیخندد  آ  و خد  یر را زهد ش   احدد  وم ثّد ک گد دد  مادو  یعّ ی

 کد    فشدار  تاد   چدو   کند  مدی    یتکدا  مؤکیم»:گف  و ک د خش 

 !«بساز  را داسنا  او  شد  مجیور بود 
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 !«فشار؟ تا »: گف  ناباوران  یرسول  آقا

 رفد  مدی    ّپد  ی ّمد  مطداب    ّد چ همد   اید گو کد    احدد  وم ثّک

 ا یددپا در شددما! شددما یرواندد فشددار تادد . سدد گ د جنددا  بیدد »:گفدد 

 «.دیدّکش ادیف  م  مؤک  س  ییبازجو

 از و کدنم  ندازش  یداشدن  اننهدار »:گفد   و گ فد   جیهد   یرسول س گ د

 !« م؟ّبگ هم بو   ی لُز   رو

 . دّبگ را خند  اش  جیو توانس  زور ب   ّآبن

 و رو یبدد چددو  ندددهمان حددالن  و افدد ّق حدداال کدد   احددد  آقددا امتددا

 نکدد یا مثدد »:گفدد  و داد را سدد گ د منیدد  جددوا   یسدد  بددود خشدد 

  بسددن  مارسددنا ّت در مددا  شدد  مدد  مؤکدد  دّسددنّن آگددا  شددما

 «. بود

 بددود نمانددد  مصددو   احددد زهدد  از کدد  یرسددول  آقددا مثدد   ّآبندد

 !«خان  روا  گفنندمی  جا او  ب ! مارسنا ؟ّت»:گف  ناباوران 

 یرسددول بهدد اد از را نگدداه  قدد ّدق چنددد از پددس  احددد وم ثّددک

 معدار  »:گفد   ا  دهندد   دلددار  لاد   بدا  و دوخد    ّآبند  ب  و گ ف 

مددی  زبددو  بدد  تددو  جیددو رو کیمدد   یددا دیددنیا مدد ! پسدد م خددواممددی 

 ادامدد  و انددداخ  یرسددول سدد گ د بدد  دوبددار  را نگدداه  بعددد «.آوردم

 امتددا.  ار ّددب مکددا  او  اسددم از یحندد سدد گ د جنددا  دّددنّبمددی »:داد

 نگددا   ّآبندد بدد  دوبددار  سددزس «.دّددگ فن د یددناد را مسددئی   یددا شددما
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 دوسد   کد   مدی پ سدم   سدؤا    ید  تدو  از مد  ! پس م  ّآبن»:گف  و ک د

 «؟می کنی رو کار  یا تو.  بد جوا  صادقان  م  ب  دارم

 «.بی »:گف  یرسول  آقا ب  ینگاه مّن با  ّآبن

 ا یددپا در  وزیددد کدد  مددی کنددی دیّددتأ تددو»:داد ادامدد   احددد  آقددا

 «؟دّکش داد تو س  س گ د جنا  ییبازجو

 م ّتصدم  ا  لاهد   امتدا  کندد  اعند ا   خواسد   یرسدول  به اد س گ د

 بد    احدد  وم ثّد ک  بداز  آخد   ندد ّبی مدی خواسد    دیشدا  شدد  عو 

 جدوا   و کد د  اسدنفاد   ف صد    ید ا از  ّآبند  امتدا  شدود مدی   خنم کجا

 «.زدند داد... بی »:داد

 «؟ دّت س تو»:دّپ س باز و داد تکا   س   احد وم ثّک

 جددوا  کنددد نگددا  یرسددول بهدد اد بدد  آنکدد  بدددو  بددار  یددا  ّآبندد

 «...خور  ی... بی »:داد

.  دّت سدد تددو پددس خدد »:گفدد  خددورد را او حدد    احددد  آقددا امتددا

 و تد    دچدار  شدما  ییبدازجو  از مد   مؤکد   نّدد ّبمدی   سد گ د  جنا 

 «.شد  وحش 

 !«می ش  ت   باعث گنا »:گف   ّعصیان یکم با یرسول به اد

 در صدد  کد   کد د  ا ّد ب هدم    دور  و کد د  ا ّد ب را اش جمید    یکنا با

 .نیود  ّآبن فق  منهورش صد

 خدودش  اوقدا   او جمید    ید ا بدا  نداشد   قصدد  کد    احدد  وم ثّک امتا

 روا  عیددم در هددم. درسددن  کددام  جمیدد   یددا»:گفدد  کنددد تیدد  را
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 دّد توانمدی   حنمداً  شدما  امتدا . هسد   قیدو   قابد    ید د در هم و یشناس

 پُدف  هدا   چشدم  آلدود ؟  خدوا   نقددر یا مد   مؤک  چ ا ک  دّبگ م  ب 

 «.د  یم نشو  و  ّچ هم  شک د 

 ادامد   بدهدد  را او پاسد   یرسدول  بهد اد  دهدد  اجداز   نکد  یا از قید   یول

 شددما ییبددازجو از حاصدد  یرواندد فشددار. بگددم خددودم دیددبد اجدداز »:داد

 ننوندد  و بشدد  اضددط ا  و! یشددیپ  روا  دچددار مدد  مؤکدد  شددد  باعددث

 !«؟یبخواب خو  یتونسن ش ید تو پس م  ّآبن... بخواب  درس 

مدی  ن بددش  هدم  ادید ز و دید دمدی   را یرسدول   آقا درهم  چه    ّآبن

. ند  »:گفد   صدادقان   حدا    ید ا بدا . ندد ّبی تد   درهدم  را چهد     ید ا آمد

 «.دمید کابو 

 «؟چ ا یبگ می ش  ؟ دید کابو »:گف  زد  وحش   احد  آقا

 مطمددئ  امتددا کنددد یینمددا بدد ر  یکمدد داشدد   دیشددد ع قدد   ّآبندد

... چددو »:گفدد  گااشدد  خواهددد را خددودش  ّتددأر قدد ّحق گفددن  بددود

  آقدا  شدنهاد ّپ بد   دادسدنا   و هسدنم  دادگدا   تدو  دمید د خوا  تو چو 

 «...ک  خواس ... خواس  یقاض از یرسول

 از دیددنیا تددو»:گفدد  پدراندد  و کدد د قطدد  را حدد    احددد وم ثّددک

 «.بگو و ق ّحق فق .  ّآبن یبن س   ّچ

 پدراندد  لادد  مددی دانسدد   یرسددول بهدد اد ندددهمان درسدد   ّآبندد

 تکددا   سدد  او حدد   دیّددتأ در امتددا اسدد  یکاراندد یف   احددد وم ثّددک
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 یقاضدد از یرسددول  آقددا شددنهادّپ بدد  دادسددنا  خُدد »:گفدد  و داد

 «.کن  ماکوم ابد حیس ای اعدام مجازا  ب  رو م  خواس 

 یراحندد نفددس ا یددپا در امتددا گفدد مددی  را جم تدد  قدددر  بددا گ چدد 

 !بود سخ   یب ا بود د ید ک  یخواب گفن  یکم. دّکش

 بشدنود  بدود  مننهد ش  کد   را   ّد چ آ  اید گو کد   هدم   احد وم ثّک

 را وحشددننا  خددوا   یددا چدد ا یبگدد شدد ّم»:گفدد  اسدد  د ّشددن را

 «؟ دید

 یحسداب  یرسدول   آقدا  سدؤا   جدوا   گفدن   از پدس  می دانسد    ّآبن

 و دیددخند او صددور  بدد  دلدد  در. شددد خواهددد خندد یر بهددم و درهددم

 رو مدد  ممکندد  گفدد  مدد  بدد  یرسددول  آقددا  وزیددد چددو »:داد جددوا 

 «.زندا  ب م عم م آخ  تا ای کنند اعدام

 اعددام  رو تدو  گفد   تدو  بد  »:دّکشد  ادید ف  زد  وحشد    احدد  وم ثّک

 !«کنند؟

 نوجدوا    ید  بد   شدما . مد    خددا »:داد ادامد   یرسدول   آقا ب  خطا 

 ممددی کدد د فکدد  اعدددام؟ از حدد   د؟یددزد رو یوحشددنناک حدد    ّچندد

 «.ادّم حسا  ب  خاص  ّمهنون ج   م  مؤک  دّدونمی  شما

 صدور   بد   صدور   و شدد  بیندد   ّد م پشد   از شد یعصیان یرسول  آقا

 دیدددار شددما کدد  سدد ّن دادگددا  نجددایا. ماندد م  آقددا»:زد داد  احددد

 «.دّپ سمی  را یسؤاالت  ّچن
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 مددؤکیم بددا سّپیدد  رفنارهددا و اتفاقددا  ا یددج  از دارم حدد  مدد  امتددا ددد

 .بشم آگا 

 رو تدو  اعند ا   کنیداً  و رسدماً  دّد تونمدی   دید دار اعند ا   اگد   شدما  د

 .دّبف سن پ وند  یقاض  ب ا

 د ّد نخواب درسد   شد  ید شدما  دیشدد  یرواند  فشدار  تاد   م  مؤک  د

 .کن می  راب  رو شما یدقّنیب  یا. د ید کابو  و

  یددا. ندد ّبمددی  کددابو  دار  قدد ار سدد   یددا تددو کدد  ینوجددوون هدد  ددد

 . ّعّ ی

 .آقا دار  یروان  مارّب سابق  ک  م  مؤک   ب ا ن  امتا د

 داد هدم  سد   نکد  یا از و ک دندد  ادا ادید ف  و داد بدا  را شدا   جم   تمام

. شدد  سدکو   لاهد   چندد   بد ا  امتدا  نداشدنند  ییابدا   ّهد  دندّکشمی 

 ینّنشدد عقدد   یدد در بعددد شدددند،   ّددخ هددم بدد  سددکو  در دو هدد 

 تددا شددد ف مددا حکددم سددکو  بدداز. ب داشددنند عقدد  بدد  یقدددم مشددن  

 کد    وزید د ییبدازجو  گد ارش »:گفد   یآرامد  لاد   بدا   احد  آقا نک یا

 دیددنداد اجدداز  شددما. خوندددم دیف سددناد پ ونددد  یقاضدد  بدد ا شددما

  بد ا  الزم هدا   آمدوزش  نکد  یا رغدم  یعید  را ییبدازجو  یاسد ّال س وا 

. بدهنددد انجددام انددد گارانددد  سّپیدد ادار  در را نوجوانددا  از ییبددازجو

 «؟درسن   یا

 !«خُ ؟»:داد جوا  یرسول به اد

 .بدهد مّمسنق جوا  نداش  دوس  ایگو ک  بود   ور لان 
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 الزم هدا   آمدوزش  شدما . نددار   خد    ید ا»:گفد   هدم   احدد  وم ثّک

 شدمار  بد   یقدانون  تخیدف   ید ا. آقدا  دید ندار را نوجواندا   از ییبازجو  ب ا

 !«ادّم

 از قددی ً مدد »:گفدد  فشدد د  بهددم  هددا دندددا  ا ّددم از یرسددول  آقددا

 !«امک د  ییبازجو آرما   آقا

 حالدد  بدد  داشدد  رفندد  رفندد   یصدددا تُدد  یددایتق  کدد   احددد  آقددا

 کدنم   ّد تک شدما  گفند   بد   بخدواهم  اگد  »:گفد   گشد  مدی   بداز   عاد

 مثد   درسد  . داید  کد د   تکد ار  رو قدانو   نقدض   ید  دوبار شما بگم دیبا

 «.حاال  ّهم

 بدا   ّد چ همد   از یقاضد »:کد د  دفداع  یدرمانددگ  بدا  یداً یتق  یرسول به اد

 «.خی  

 ادید ف  و آمدد  خشدم  بد   فعدا   یآتشفشدان  کدو   مثد    احد وم ثّک امتا

 قدانو    ّقضدائ  قدو   سد ا  . سد  ینومدی  ن قدانو   یقاض کشور  یا تو»:زد

 کنندددمددی  دیّددتأ اونددو مجیددس در مدد دم ندددگا ینما و سددندینومددی 

 !«مان م  آقا

 شدما »:دّکشد  ادید ف  هدم  او. کد د   یسد ا  یرسدول  بهد اد  بد   هدم  خشم

 اجدداز  پ ونددد  یقاضدد از مدد . دّددکن فّددتکی  ّددّتع نجددایا دّددتونمددی ن

 دمددی کنّدد یتیقدد ییبددازجو امدد  در آشددکار تخیددف رو  یددا اگدد . گدد فنم

 «.دّکن  یشکا م  یحن ای یقاض از دّتونمی 
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 را کدار   ید ا حنمداً  مدؤکیم  از دفداع   بد ا . کد د  خدواهم  را کار  یا م  د

 .کنممی 

 مننهدد ! آقددا دّباشدد بیددد را شددویقددانون حدد  را  کددنممددی  فکدد  ددد

 .هسنم ننو یشکا

 هددم و  وزیددد ییبددازجو ا یددج  در. دیدددار هددم یسددوم تخیددف شددما ددد

 و حدداال  مّ مسددنقّغ  ددور بدد  یپ شددک روا   ّهدد امدد وز  ّچندد

 نددا ّا م  ّسدد من از تددا نگ فندد  نهدد   یددز رو مدد  مؤکدد   رفنارهددا

 «.ادّب بدس 

 .دّبکن درخواس  شما دیبا رو  یا د

 دید با مد   درخواسد   بددو  . خاصتد    ّمهمندون  جد    مد   موکد   امتا د

 .شدمی  گ فن  نه  در مورد  یا

 شددد  خسددن  دو آ   ادهددایف  و مگوهددا بگددو و دعددوا از یدداًیتق   ّآبندد

 و بزوشدداند را  هددای گددوش دسدد  بددا داشدد  دوسدد  کدد  آنقدددر. بددود

 مثد   دارد مدی کد د   احسدا   واقعداً  حداال . کندد  د ّکشد  غّج ب  ش وع

 را خددودش تواندددمددی ن کددم کددم و شددودمددی  ا    ّددزنج هددا  یرواندد

 و  احدد  وم ثّد ک  ّبد  نفد    عمد   از همد    ید ا بدا  امتدا . کندد  کنن  

  رو هدا   آدم  یمننف تد   شدد  مطمدئ   گد  ید. شدد  آگدا   یرسول به اد

  یددا ایخدددا»:کدد د دعددا لدد   یددز. هسددنند دو  یددا  ّزمدد کدد    یددا

 «؟می ش  تموم یک ییبازجو
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 کدد  را یقدددم. دّرسدد  احددد وم ثّددک  ّددت هددا  گددوش بدد  او زم مدد 

 بدد  خطددا . سددنادیا  ّآبندد کندار  دوبددار  و بازگشدد  را بددود رفندد  عقد  

 موافقدد  دوارمّددام کدد  دارم شددنهادّپ  یدد مدد »:گفدد  یرسددول بهدد اد

 اتفدا   امد وز  و  وزید د کد   رو   ّد چ هد   هسدنند  حاضد   مدؤکیم . دّکن

 از گد  ید امد وز  دّد بده اجداز   کد   شد     ید ا بد   کند ف اموش را افناد 

 «.نش  ییبازجو او

 و رسددداند  ّدددم بددد  را خدددودش دیدددت د یکمددد بدددا یرسدددول بهددد اد

 !«نش ؟ ییبازجو»:گف 

 شدد ید مدد  مؤکدد ! امدد وز  بدد ا فقدد »:گفدد   یسدد   احددد وم ثّددک

 بدا  و ماندد   تدن   در هندوز   وزید د ییبدازجو   فشدارها . د ّنخواب درس 

 «.مّبکن او ب  یب رگ کم  مّتونمی  ییبازجو لغو

 چنددا   هدم  خدودش  کد   بدود  معیدوم  یرسدول  بهد اد  خسدن    چه   از

  ّآبندد از حددا   یددا بددا. شددود تمددام ییبددازجو کدد  آمدددمددی ن بدددش

 «؟دیدار اسن اح  ای خوا  ب  ازّن واقعاً شما آرما   آقا»:دّپ س

 .شد خارج ا  از ّخم  ّآبن دها  از ناخواسن 

 وانمدود  دارد کد د  فکد   کد   بدود    دور  او بد   یرسدول   آقدا  نگدا   الین 

 .کندمی 

 «.نمّبی مادرمو اسن اح  از قی  دارم دوس »:گف  آبنّ 

 و مددادر  هنددوز تددو»:گفدد  و گ فدد  جیهدد   یسدد   احددد  آقددا

 !«؟ دیند
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  یسد   یرسدول   آقدا  کندد  کامد   را موضدع   بنواندد  او نکد  یا از قی  و

 و مددادر رهدد  از بعددد امدد وز! نکدد  بدد رگ  کددنممددی  خددواه »:گفدد 

 یمد  نجدا یا بد   ییبدازجو   ّچند  هدم  و م قدا    بد ا  آرمدا    آقا نام د

 داشددن  شدد ک  هددا ییبددازجو تمددام در دّددتونمددی  هددم شددما. ندددای

 «.دّباش

! ؟ییبدازجو »:دّپ سد  منعجیاند    ّآبند  ب ندد  یح فد   احدد  نک یا از قی 

 «؟یچ خا   ب  مهسا؟ و مادرم از

 داشدد  ازّددن آ  بدد  حددد از  ّبدد کدد  یآرامشدد بددا یرسددول  آقددا

 «.س ّن   ّچ. سؤا  تا چند د ّپ س  ب ا فق »:گف 

 او ع قد   و  ّد م بد   ییبدازجو  زمدا   تمدام  یداً یتق  کد    احدد  وم ثّک

 شدد مدی   تد   خدو   یید ّخ امتدا . خوبد   یید ّخ  یا»:گف  بود رفن   ّپ

 روا   یدد ندد یمعا تادد  نددام دش و مددادر د یددد از قیدد   ّآبندد اگدد 

 «.باش  داشن  را ح   یا کنم فک .   ّبگ ق ار پ ش 

  ّپد  هدا   صدای   اگد  . سدوزاند  را  ّآبند  اسدنخوا   مغ  تا ح    یا

 او اسد    ید ما اندداز  یبد  او  ّد وک کد   مدی کد د  ن بداور  نیود ییبازجو از

 !دهد جیو  یروان را

 از نف شددا  سدد  هدد  واقدد  در. داد تکددا  دیّددتأ بدد   سدد  یرسددول  آقددا

  ّآبندد کدد  چنددد هدد  دندّرسددمددی  نهدد  بدد  یراضدد جددد   یددا ا یددپا

. دیدددمددی  وضددو  بدد   احددد وم ثّددک صددور  بدد  را   وزّددپ لیخنددد

 دورا  ا  ح فدد  کارنامدد  در دیددبا ییگددو کدد  زدمددی  لیخنددد   ددور
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 ریدد  او  بدد ا یرسددول بهدد اد سدد گ د بدد  گدد ید   وزّددپ  یدد وک تدد 

 !کنند

 بدددا  کدد د یسددع یولدد شددد لیخنددد  یددا منوجدد  گ چدد  یرسددول بهدد اد

 سدناد یا  ّدوربد  بد   رو و کد د   احدد  و  ّآبند  بد   پشد  . ندهد  ّاهمت

 هددم بودنددد  ّدوربدد پشدد  کدد  یکسددان و ندد د یح فدد او بددار  یددا امتددا

 از یرسددول بهدد اد ابندددا. ک دنددد بدداز را در و نشدددند او از یح فدد مننهدد 

 اتدا   وارد  ندادر  سد باز  بدا  همد ا   بعدد   ّد ران چندد  امتدا  شد خارج اتا 

 یمعطیدد بدددو  هددم  نددادر سدد باز. کدد د اشددار  او بدد  چشددم بددا. شددد

 .دّفهم را مافوق  منهور

  سدو  بد   خواسد   کد    ّهمد  امتدا  کد د  بداز  کمد ش  کنار از را دسنیند

 و فدداکار  مدادر   ید  همچدو    احدد   آقدا  بد دارد  جیو ب  یقدم  ّآبن

! مد    خددا »:دّکشد  ادید ف  زد  وحشد   و کد د  سدد  را او  جیو دلسوز

. دار  یرواندد  مددارّب سددابق  مدد  مؤکدد . قانوندد  خدد    یددا! دسددنیند؟

 «.کن می  زد  وحش  رو او   یا

 عقد   و کد د  وحشد    احدد   آقدا  زد  وحشد   ادید ف  از  ندادر  س باز

 یناگهددان و کدد د مددافوق  و او بدد  پشدد   احددد  آقددا عددو  در رفدد 

 اصدد ً. پسدد م نندد  »:گفدد  کنددا  نجددوا. دّکشدد آغددوش در را  ّآبندد

 «.یکن نگا  دسنیند او  ب  س ّن  ازّن

  ّچندد مننهدد  او مددی کدد د حددس  ّآبندد کدد  زدمددی  حدد     ددور

 رُخ بدد  کدد د   بدداز نقدد  در را خددودش هددا ییتوانددا تددا بددود  یاتفدداق
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  ّآبندد»:داد ادامدد  ا  ح فدد  گ یبدداز  یدد همچددو  و بکشدداند گدد ا ید

 یفهمددمددی . یبن سدد دسددنیند از دیددنیا تددو. کدد  توجدد  مدد  بدد  پسدد م

 !« م؟یع 

 را او منهددور یرسددول  آقددا یعصددیان و شددد  ق مدد   چهدد   از  ّآبندد

 اضدداف    ّددچ یرسددول  آقددا خددورد  حدد ص بدد  آنکدد   بدد ا و دّددفهم

 !«ت سممی  دسنیند از م  یول»:گف   ّدروغ یبغض با کند

 و ان ّناشد  یداً یتق  و کندد   بداز  نیدود  بیدد  وکدّی   یخدوب  ب   ّآبن الین 

 ا   مددوذ مدد د  بدد ا  ّهمدد یولدد کدد د ا ّددب را اش جمیدد   مینددد

 بهد اد  بدد   بد    شدن  ّب زهد   تدا  بدود  یکداف   احدد  وم ثّد ک همچو 

 دید نیا تدو  یولد »:گفد  . کندد  یعصدیان  شدن  ّب را او و کندد   یت ر یرسول

 جامعد    دهندد   آرامد   هدا  سّپید . فید    کد  ّت  ید  فقد   او . یبن س

 !«پس م یبن س ندار  وجود ییّدل پس. هسنند ما

 یرسددول بهدد اد ن ّسدد بدد  زه آلددود   ّددت همچددو   احددد هددا   یددکنا

 .بود یدنید واقعاً او یعصیان اف ّق. نشس می 

 دید با کد   کد د  ب داشد    ّچند  اش  مدوذ  و مداه    ّوک لا  از  ّآبن

 کد د  تمدام   یسد   یید ّخ. نیدود  قدادر  گد  ید یول دهد ادام  نق   یا ب 

 !«نن سم گ ید کنممی  یسع م »:گف  و

 دوسدد . مددی توانسدد ن دهددد ادامدد  مددی خواسدد  خددودش هددم اگدد 

 همچددو  بینددد زنددا  پددا و دسدد  و فندددّب  ّزمدد بدد  پشدد  داشدد 

 میهدو   و مدا   رسدولی  آقدا  . بخنددد  یرسدول  بهد اد  اف ّق ب  وانگا ید
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   ددور هددم  احددد خددود. بددود شددد    ّددخ  احددد و او بدد  یعصددیان و

 شدود  شدن  ّب او  ّعصدیان  و   ّد ح تدا  مدی کد د   ادا بیند را پس م کیم 

 هددم خددودش پسدد  بدد   احددد وم ثّددک مددی کدد د فکدد   ّآبندد گ چدد 

 !اس  نگفن  را پس م کیم  تا  و آ  با  ّچن

 یراضدد چندددا  صددورت  حالدد . گ فدد  فاصددی   ّآبندد از  احددد  آقددا

 زود»گفد  مدی    ّآبند  بد   بدی زبدانی   زبدا   بدا  دیشا. دّرسمی ن نه  ب 

 اش  گدداار اردد  تددا مددی داد  لفددن  یکمدد دیددبا.  کدد د تمددام 

 و ب داشد   را اشمدی  چ  فّد ک اوصدا    ید ا بدا  یولد  !«شدود  ماندگارت 

  ید ما یید ّخ باشد   داشدن   امکدا   اگد  »:گفد   یرسول س گ د ب  خطا 

 بشددم مطمددئ  دارم دوسدد . نمّددبی  یددن د از را  ّآبندد سددیو  هسددنم

 «.شد   یرعا اسناندارد نه  از  ّچ هم 

 یرسددول بهدد اد یعصددیان و خسددن  تدد  بدد  تدد کددار   او خنجدد   یآخدد 

 و یعصدی  یحدالن  بدا  یرسدول  بهد اد . راندد  کدور   از را او بدأالخ   . نشس 

  ّهمدد... بی شددو »:گفدد   نددادر سدد باز بدد  خطددا  انفجددار حددا  در

 «.حاال

 اتدا   از رفند   در شصد   از  ّد ت مثد   اش جمید   ا ید پا از پدس   یس  و

  ّآبند  کد   بدود  خدورد   حد ص  و یعصدیان  آنقددر . شدد  خدارج  ییبازجو

 .سوخ  او  ب ا دل  ا  لاه   ب ا

 یلاندد بددا. نشسدد   احددد وم ثّددک هددا  لدد  بدد  یطانّشدد لیخنددد

 بشدددنود  ّآبنددد فقددد  کددد    دددور وار زم مددد  یولددد  وزمندانددد ّپ
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 بنوند   کد   باشد   داشدن   وجدود   ا ید ا تدو  یید ّوک کدنم می ن فک »:گف 

 «.کن  یعصیان رو س گ د جنا   یا م  مث 

 سدا   پدن   کد   او یقیید   ّد وک. بدود  د ّد عق هدم  صد در صد او با  ّآبن

 بنواندد  کد   بدود  یآند  از تد   ع ضد  یبد  داشد   عهد  ب  را او وکال   ّپ

  یددنهایبدد دلدد  در! کنددد یعصددیان را یرسددول بهدد اد کیدداری یحندد

 .اوس   ّوک  احد وم ثّک ک  بود خوشاا 

 بدأالخ   »:کد د  زم مد   نیدود  مدافوق   از کمند   بهدن   کد    نادر س باز

 «؟ن  ای ب نم دسنیند دیبا م 

 سدز د  یف اموشد  بد   را حد ف    ّآبند   ّد وک یعصدیان  و تندد  نگا  با امتا

 «؟میب ... اِ»: گف  دوسنان  و

 دید با زدند   حد     بد ا  ییگدو  کد   زدمدی   حد      ور  نادر س باز

 ! احد وم ثّک از هم آ !  دّبگ اجاز 

. شدد  خدارج  ییبدازجو  اتدا   از یراضد  خدود  از یحدالن  بدا   احد وم ثّک

 بدد  را رنددگ زرد خددا    دفندد  کدد ّحال در هددم  ّآبندد او سدد  پشدد 

 دو مدود  ّپ از پدس  و شدد  خدارج   ندادر  سد باز  بدا  همد ا   داش  دس 

 تمدام . دّرسد  سدیول   رندگ  ی وسد  در پشد   بد    و  کم نسیناً راه و

 از د  تد   از. زدمدی   لیخندد  آشدکارا  و دّد گنجمدی  ن خدود  پوس  در را 

  ردداه    وزّددپ خددا   بدد  ندد  الیندد . مددی کدد د  شددک گاار خدددا

مدی   فکد   حدداق   کد   خدا     ید ا بد   بیکد    احدد  سد گ د  بد   ی ّوک

 فدو    دّد ام  ید ا! یزنددان  دادگدا   در اید  و شدود مدی  ن یدادگداه  یا ک د
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 بد   خدنم  مدی توانسد     ّآبند  نهد   در  ّد چ همد  . مدی داد  او ب  العاد 

 !شود  ّخ

  احددد  آقددا شددد بدداز  نددادر سدد باز توسدد  سددیول  در کدد   ّهمدد

 همدد  انگددار خدد »:گفدد  و انددداخ  سددیو  درو  بدد  م ّس اسدد ینگدداه

 «.م تی  نجایا  ّچ

 گددوش بد    ندادر  سدد باز بد   اعنندا  بددو   را دهددان  کد    دور  همدا   و

 همد   شد   مد  ّن دوارمّد ام»:گفد   وار زم مد   مدی کد د    ید ن د  ّآبن

 «.ب   پّ  خواممی  م  ک   ور او   ّچ

 هددم  منهددور جمیدد   یددا گفددن  از اصدد ً. دّددنفهم را او منهددور  ّآبندد

 بدود  افنداد   اتفدا   ییبدازجو  اتدا   در کد   آنچد   شدو   از فق  ای داش ؟

  ّگدد حالدد  بدد   ّدداهمتیبدد حددا  هدد  بدد  بددود؟ زد  را یح فدد  ّچندد

  نددادر سدد باز بدد  خطددا  آم اندد  و داد تکددا   سدد  بدداز  ّآبندد

 «. بد انجام و کار  یتونمی »:گف 

 مدی خواسد    انگدار  کد     دور . رفد   او بد   ا  غ ّ  چشم  نادر س باز

  !«یسنّن م  مافو  تو» دیبگو او ب  بی زبانی زبا  با

 دّکشد  یراحند  نفدس  دید د سدیو   در تنهدا  را خدودش   ّآبند  ک   ّهم

 مد    ّد وک  ّپد  سدا   پدن   اگد   یرسدول  چار ّب»:ک د زم م  ل   یز و

 !«بود آورد  در مارسنا ّت از س  حاال تا حنماً بود  احد  آقا
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  احدد  سد گ د  قّافد     کد د  یسدع  و دید خند بی اخنّدار  جمی   یا از

 او بددا یرواندد مددارّب  یدد همچددو  و اسدد  مارسددنا ّت در کدد ّحال در را

 !کند تجسم را کنندمی  ب خورد

 بددد  شددد وع بیندددد بیندددد و دارد نگددد  را خندددد  اش گددد ید ننوانسددد 

 کدد  دیددخند آنقدددر. دیددخند داشدد  تددوا  کدد  آنجددا تددا کدد د د یددخند

  بد ا  شدد  مجیدور  او و گ فنندد  فد ا  را او هدا   چشدم  دور  شداد  اش 

 !کند پا  چشم  گوش    از را شا هم   آ  ها ک د  دور

 یکمدد او دسدد  در کدد  شددد رنددگ زرد دفندد  منوجدد  خنددد  ماددو بددا

 بدد   شددن ّب دقّدد  بددا و نشسدد  تخدد    لیدد  بدد . مددی کدد د ینّسددنگ

  ّآبند  نگدا   از دیشدا . دّرسد مدی   نهد   بد   کهند   یکمد . کد د  نگا  دفن 

 از قید   امتدا . بدود  دفند    ید ا از اسدنفاد   زمدا   حدداق   سدا   پدن   چهار

 ا ّددم در کوچدد  کاغددا  ادیددز تعددداد منوجدد  کنددد بدداز را آ  نکدد یا

 مانددد   و ّددب دفندد   اننهددا از آ  هددا از یقسددمن کدد  شددد صددفاا 

 داّد پ تد    یسد    بد ا  را کاغداها  دفند   صداح   کد   بود  یا مث . بودند

 هدم  ع قد  یبد  گ چد  . باشدد  داد  قد ار  نهد ش  مورد ها  صفا  ک د 

 فدد و را اش  کنجکدداو یولدد ندددازدّب صددفاا  آ  بدد  ینگدداه کدد  نیددود

 بدا  دفند   جیدد  پشد   کد    کاغدا  آ  گشدود   با. گشود را دفن  و نشاند

 معطددو  خددود بدد  را  ّآبندد هددا  چشددم بددود شددد  چسددیاند  چسدد 

 کد   دید دمدی   را ییآشدنا  چنددا   ند   خد   دسد   کاغا  رو ب . ساخ 

 :بود نوشن   ّچن
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 س م

  ّچند  مدی شدم   مجیدور  کد   کدنم  فکد   نمی تونسدنم  هم روز  ی یحن

 مهسددا زبددو  از را تددو   ّدسددنگ خیدد  یوقندد. بدددهم انجددام و  کددار

 آشدنا  یقیحقدا  بدا  تدو  تدا  ند  ّموقع  یبهند    ید ا گفدنم  خدود  بدا  دمّشن

  ّآبندد منأسددفم. ینددّبی رو اونهددا  نکدد د یسددع وقدد   ّهدد کدد  یبشدد

 تنهددا. بشددم  یشدد  گدد ا ید گنددا  تددو نداشددنم دوسدد  مدد  یولدد

 یکددی را هددا صددفا   ال  اکاغددا کدد  ندد یا دارم تددو از کدد  یخواهشدد

 دوارمّد ام فقد  . یبخدون  رو هدا  صدفا   او  مطالد   و یکند  دنیدا   یکی

 .بود مجیور او . ینش یعصیان خواه م دس  از

 ساما 

 

 «؟بود مجیور»:ک د زم م  تعج  با  ّآبن

 صدفا   کد د   بداز  بدا  را بدود  بعدد  صدفا   چهار ک  را کاغا  ّاوتلآبنّ  

 نشددد  نوشددن  آ   رو بدد    ّددچ  ّهدد. دّکشدد  و ّددب دفندد  ا ّددم از

 نوشددن  امتددا بددود یاهّسدد از یخددال  یدد و یدداًیتق  و کوچدد  کاغددا. بددود

 جیدد  خددود بدد  را نهدد ش خددا  ا  دفندد  از صددفا  آ   رو بدد  هددا 

 مهسدا  خد   دسد   بید  . آمدد مدی   آشدنا  او  ب ا خ  دس  بار  یا. ک د

 و نشدداند فدد و را اش  کنجکدداو ننوانسدد . شددناخ مددی  یخددوب بدد  را

 :خواند
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 مددارا ّب از  نگهدددار ژ یددو نّدد ّکی در مدد   کددار روز  ّاوتلدد امدد وز»

 لطدف  بد   یولد  بدود  زنددا   بد   وابسدن   م کد    ید ا نکد  یا بدا . بود یروان

 امدد وز از کددارآموز عنددوا  بدد  شددد قدد ار سدده ا  عمددو و یهسددن عمدد 

 عمد   خدود . بدود  خدو    ّد چ همد   کدار  شد وع  در. بشوم کار ب  مشغو 

 تدا  چندد  و بد د  کدارم  دفند   بد   رو مد   بدود   ّد کیّن سّرئد  ک  یهسن

 .باشم خو  دخن   ی مث  گف  هم آخ  در و ک د بهم  ّتوص

 بخد    پ سدنارها  گد  ید یحند  رفد  مدی    ّپد  یعال ییّخ  ّچ هم 

 کددنممددی  فکدد . ندددمددی ک د ب خددورد یمه بددون و احندد ام بددا مدد  بددا

  ینسدد  یوقند  امتدا ! هسددنم شدو   سّرئد  بدد ادرزاد  مد   بودندد  د ّد فهم

  جاهددا  یسددا و مارهدداّب و هددا اتددا  تددا بدد د رو مدد  بخدد  س پ سددنار

  ّددکیّن از یقسددمن شدددم منوجدد  تدداز  بدهددد نشددا  مدد  بدد  را گدد ید

 بچتدد  بدداورکنم ننونسدنم  ابندددا. اسد   کودکددا  و نوجواندا   درمددا   بد ا 

 یوقند  یولد  شد  مدی   دچدار  یرواند  هدا    مدار ّب بد   هم  ّکوچ ها 

 مخصوصدداً. زد خشددکم تعجدد  از لاهدد  چنددد  بدد ا دمیددد رو او  هددا

 در دم،یددد رو ا  سددال  ازد یدد بچتدد  پسدد  بخدد  اتددا   یآخدد  در یوقندد

 ا  نقطدد  بدد  و بددود کدد د  جمدد  اش ن ّسدد تددو زانوهاشددو کدد ّحال

 !بود شد    ّخ نامعیوم

 مدی شد    هدم  ا  هفند    ید  و! آرماند    ّآبند  اسدم   گفد   بهم  ینس 

 از دمّشددن را بچتدد  پسدد  داسددنا  یوقندد امتددا. اندددآورد  نجددایا بدد  کدد 

 تداج  مّند  بچتد   پسد    ید ا بداورکنم  نمی تونسدنم  اص ً. زد خشکم تعج 
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 دکن هددا گفدد  بهددم  ینسدد  حددا   یددا بددا. باشدد  د یدددزد رو یسددیطنن

 شدو  . مدی شد   ن خدو   گد  ید کنندد مدی   فک . اندک د  دّام قط  ازش

مدی   بچتد   پسد   او  حدا   بد   دلدم  هدم  هندوز ! شدد   وارد بهد   یسخن

 دزد اومدددمددی ن بهدد  اصدد ً و داشدد  یمهیددوم صددور   یفدد ! سددوز 

 !«باش 

1/7/82 
 

 در او  بد ا  سداما   کد   ا  صدفا    ّدوتمد  کندد  فکد   آنکد   بدو   ّآبن

 .ک د خواند  ب  ش وع  یس  و آورد را بود گ فن  نه 

 یدداًیتق  یهسددن عمدد . بددود  ّددکیّن در مدد   کددار روز  ّدهمدد امدد وز»

 نکد  یا بدا . ند  ّآبن مشدغو   همد   از شدن  ّب فکد م  م  یول  ّراض کارم از

 صدور   حالد   مددام  یولد  کدنم  یخدال  او  فکد   از را ذهنم دارم دوس 

 امتدا . بددم  انجدام   کدار   ید  دید با کدنم  فکد  ! چشدام    جیو اش زد  غم

 تنهددا. ندددار   کددار باهدداش یکسدد و ک دنددد دّددام قطدد  او  از همدد 

 عمدد  بددا رفددنم سدد کار کدد  فدد دا. ق صدد  داد  دارنددد او  بددا کدد   کددار

 کنددارش و وقددنم از یقسددمن بددد  اجدداز  تددا کددنممددی  صددای  یهسددن

 «.کن  قیو  ک  کن  خدا. بگارونم

10/7/82 
 

 :خواند و آورد را  بعد نه  مورد صفا 
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مدی   کد   شدد مدی   یمداه   ید . افنداد  خدو   العاد  فو  اتفا   ی ام وز»

. ب ند   حد    کیمد    ید  او  تدا  ممدی کد د    کدار  ه .  ّآبن  ّپ رفنم

. دوسدد   یدد نقدد  تددا گ فندد  ادا آورد  در و لیخنددد و چشددم  از

 هددم کیمدد   یدد او  امتددا زدممددی  حدد   بدد اش هددا سدداع  تددا یگدداه

 امد وز  امتدا  مدی کد د   نگدا     ّد خ  یروبد و  وارید ب  فق . زدمی ن ح  

 یخوشدداال از «؟ ّددچ تددو اسددم »:گفدد  بهددم شدددم اتدداق  وارد یوقند 

 چددو . دادم انجددام بینددد یکمدد رو کددار  یددا کددنم فکدد . دمّکشدد غّددج

 مد    بد ا  ندد مدی ک د  فکد  ! اتدا   تدو  خنندد یر تد    از پ سدنارها  تمام

 روز  یبهندد  امدد وز کددنم فکدد . از  ممنددونم جددو  خدددا! افندداد  یاتفدداق

 «.م ّزندگ

9/8/82 
 

 :خواند و آورد  ّآبن را  بعد نه  مورد صفا 

 شددد  خددو  کددام  حددال . زندددا  بدد  گ دوندنددد بدد  رو  ّآبندد امدد وز»

 یولد  موند  مدی   معجد     ید  مثد    ید ا گفنندد مدی   دکن هدا  گ چد  . بود

 بد   ندد مدی ک د  مننقد   رو او  یوقند  امتدا . بدود  شدد   خو  خو   ّآبن

 در یکمدد کددنممددی  احسددا . بددود اشدد  از پدد  شهددا چشددم زندددا 

 مد   بدا  هدا  عاشد   مثد   پسد   او . باشدم  ک د   رو اد یز او  با روابطم

 اشددکامو  جیددو ننونسددنم هددم مدد  بدد دن  یوقندد! کندد مددی  ب خددورد

مددی  کد   ییاونجددا تدا  دادمددو جدا  یهسدن  عمدد  بغد   تددو خودمدو .  مّد بگ

 بهددم یهسددن عمدد  شددد تمددوم مهددا  یددگ  یوقندد. کدد دم  یددگ  تونسددنم
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 مننقد   رو تدو  تدا  دممدی   یید ّت ت هسد ،  ازّد ن می کنی فک  اگ »:گف 

 «.زندا  درمانگا  ب  کنند

 «؟کن می  قیو  سه ا  عمو یعنی جو  خدا

15/1/83 
 

 کد   سده ا   عمدو  بدا  تدا  اومدد  زنددا   ب  ام وز  ّآبن مادر خانم ناّآناه»

 گفدد  بهددم و اومددد مدد   ّپدد اوت . کندد  م قددا  هسدد  زندددا  سّرئدد

 بدا    دور   ّآبند  گفدنم  شدو  یا بد   مد  ! نکدنم  قطد    ّآبن با مو رابط 

 بد   هسد   قد ار  و هسدنم  ندام دش  مد   انگدار  کد   کند  مدی   رفندار  م 

 خواسد   ازم النمدا   بدا  خدانم  ندا ّآناه یولد  مّکند  ازدواج هدم  با  زود

 را  ّد چ همد   و نوجوند    ید   ّآبند  گفد   بهدم . نکدنم  قط  را رابط   یا

 دار  سدد ّن منوجدد  ییددّخ و داغدد  اال . کندد مددی  ف امددوش زود ییددّخ

 و خدور  مدی   سدنگ  بد   سد ش  مددت    ید  از بعدد  امتدا  کندد می  کار چ 

 !می ش  عاق 

 نهد   بدا  هدم  سده ا   عمدو  سده ا ،  عمدو  بدا  خانم ناّآناه م قا  از بعد

 چددو  بدددم ادامدد  رو کددار  یددا کدد د  ّتوصدد بهددم. بددود موافدد  شددو یا

 ب گدد د  و بخددور   گدد ید یروحدد سددخ  ضدد ب  دوبددار   ّآبندد ممکندد 

 !«اوتل  حال  ب 

3/5/83 
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  ّآبند . دارم وجددا   عداا   کدنم مدی   احسدا   کد   هس   روز چند»

 خوشداا   مندو  کند  مدی   یسدع  و کند  مدی   مایتد   غاند  یدریبد  م  ب 

 و شدداد و خددودم هسددنم او   ّپدد یوقندد کددنممددی  یسددع. کندد 

 دار ، دوسدد  رو او  کدد   فدد د  ددور  ّهمدد و بدددم نشددو  خوشدداا 

 تمدام  گندا   احسدا   گد د  مدی   بد   سدیول   بد   او  نکد  یا از بعدد  یول

 مد   بددم؟  ادامد    بداز   ید ا بد   دید با یکد  تدا .   ّد گمدی   فد ا  و وجودم

 مّتددونمددی ن مددا! سددال  دوازد  بچتدد  پسدد   یدد  ّآبندد و سددالم  پددان د 

 نکد  یا از اوقدا   یگداه  کدنم مدی   اعند ا  . مّباشد  داشدن   یعا ف رابط 

 و شددممددی  خوشدداا  ورز مددی  عشدد  مدد  بدد  صددادقان   ّچندد  ّآبندد

  ّد چ همد   مدی گدم   خدودم  بد   ند     ّبد  از یخوشداال  ارد   نکد  یا  ب ا

 ع قدد  مدد  بدد  شددن ّب او  روز هدد  ولددی بشدد  تمددوم  زود بدد  قدد ار 

 انسدا    ید  مد   کد   کدنم مدی   فکد    ید ا ب  ها ش  یبعض. د می  نشو 

  بداز  بد   رو سدال   دوازد  بچتد   پسد    ید  پدا   احساسا  دارم ک  دمّپی

 !« مّگمی 

12/12/83 
 

 هددا  گوندد  اشدد . مددی کدد د حددس  هددای گوندد  بدد  ییددّعج سددوزش

 چندد   یگیدو  بغدض . نکندد   ید گ  مدی توانسد   ن! سدوزاند مدی   را  ّآبن

. مددی کدد د  یددگ  صدددایبدد. بددود شددد  شکسددن  شدددمددی  ا  لاهدد 

 جیددوت  ه چدد  گفدد مددی  او بدد  کدد  یاحساسدد. داشدد   بددد احسددا 

 در یددی وّن. خوانددد یخددواه را  بدددت  هددا  نوشددن  و خددا  ا   بدد و
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 ند ود،  جیدوت   سداخ  مدی   وادار را او کد   بدود  افنداد   ا ید ج  بد   بدن 

  بعددد دار ع مدد  خددا   . بددود شددد   یددد گدد ید امتددا. ندهددد ادامدد 

 :خواند آلود اش  یهای چشم با. بود شد  گشود   یروب و

 هدد  بدد ! شدددم خسددن  وقددن یبدد و وقدد   کادوهددا دسدد  از گدد ید»

 بد   و بدود  د ید خ  کدادو  هدم  امد وز . خد   می  کادو هم دروغ یحن بهون 

 تولدددم روز دونسددنممددی  خددو  ییددّخ. آورد تولدددم روز بهاندد  بدد  دروغ

 کددنم  ّحددال فقدد  کدد دم یسددع امتددا حفهدد  یخیتددار هدد  از بهندد  رو

 لاهد   همدو  ! شدم مدی   خسدن   دسدن   از دارم کدم  کدم . ک د  اشنیا 

 لاهدد   یدد  بدد ا فقدد  لاهدد   یدد  بدد ا داد بهددم رو کددادو کدد  ا 

 رو خددودم و بگددم بهدد  را  ّددواقع. بگددم بهدد  و  ّددچ همدد  خواسددنم

 مدادرش  بد   کد    وزید د هدا   قدو   و هدا  حد    ادید  اگ  امتا کنم خ ص

 !«بود باخی   ّچ هم  از او  حاال افنادممی ن دادم ناّآناه

17/2/84 
 

 :خواند را  بعد دار نشا  خا    و زد ور 

 کد    پسد  . افنداد  را  هدا  یزنددان   ّبد  زنددا   تدو  ب ر  دعوا  ی ام وز»

 از نفد   سد   دو بدود  اومدد   زنددا   بد   تداز   و بود یمانّآرت  یآرو اسم 

 و شدد  پدار   لدی  . شدد  یزخمد  هدم  خدودش . زد یحسداب  رو هدا  یزندان

 یوقندد. آوردنددد درمانگددا  بدد  هددم رو گدد ید هددا  یزندددان او  همدد ا 

. دمّت سدد چهدد   اش از یکمدد ممددی کدد د  مددداوا را پسدد  او  داشددنم

نمددی  امتددا. زدمددی  حدد   کددم هددم ییددّخ و داشدد  یخشددک  افدد ّق
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 یوقندد دار ؟ ع قدد  همدد   یددا  ّآبندد بدد  او  چدد ا کددنم در  تونسددنم

 هدا   چشدم  بد   ناگهدا   ممدی کد د   پدا   و لی  دور ها  خو  داشنم

 بدد دار  ّآبندد سدد  از دسدد »گفدد  بهددم  جددد ییددّخ و زد ز  مدد 

 خسدن   ازش موقد   هد   کد   سد  ّن تدو   بداز  اسدیا   او ! پ سنار خانوم

 !«دور  یبنداز ، شد

 وجددودم تددو وجدددا  عدداا  و گنددا  احسددا  دوبددار  بدداز. خددودرم کّدد ی

 !«گ ؟می   ّآبن ب  رو  ّچ هم  او  یعنی. د می  جوال 

20/1/86 
 

  ید ا. اومدد  دنمید د بد   ندا ّآناه گاشدن   مدا   تدو  بدار   ّدهم  ب ا ام وز»

 قفد   روزهدا   ّهمد  پسد ش  دونسد  مدی   خدو   یید ّخ مد   مثد   هم

  ید ا همد   کند ؟ مدی   ازدواج درخواسد   مد   از و شدکون  مدی   شو قی 

 ند ، ّآبن یسدیول  هدم  کد   سدا    ید   ید ا تدو .  ید آرو یحند  دونندمی  رو

 وقد   هد  ! مننفد م  ازش. کند  مدی    ید حما او  از یواقعد  ب ادر  ی مث 

 شدد وع  ّعصددیان از. ادّددم سدد اغم بدد  وجدددا  عدداا  نمّددبمددی  رو او 

 صداد   بد ادر   ید  مثد    ّآبند  بد   او . کدنم مدی   مهدا  نداخ   خورد  ب 

 بدد ام  ّپدد هفندد . انندد ّخ بددا همدد ا  مدد  رفنددار امتددا کندد مددی  رفنددار

 و اد  بددا پسدد . شددناخنممددی  و احسددا  قیدد  از. اومددد خواسددنگار

 رو مدد  پدددرم از. دانشددگاه  آخدد  سددا  احسددا . ا  کدد د   ّتاصدد

 جددوا  داد  یولدد ادّددم خوشدد  او  از هددم پدددرم. کدد د  خواسددنگار

 هدم  خدانم  ندا ّآناه. خواسدنم  زمدا   هدم  مد  . گااش  خودم عهد  ب  رو
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 خددن یر هددم بدد  نگدد ا  هددم او . پّشددم اومددد امدد وز  ّهمدد خددا   بدد 

 ازدواج درخواسدد  ازم  ّآبندد اگدد  گفدد  بهددم. ندد ّآبن یعددّ ی حالدد 

 بد اش . آورد  بدار  لدو   شدو  بچتد   ز   ید ا کد ؟  واقعداً ! کدنم  قیدو   ک د

 بد ام  شددم    ّد خ صدورت   تدو  تعجد   بدا  هدم  یوقن. کن می   کار ه 

 کند  مدی    کدار   و ّد ب اومدد  زنددو   از یوقند  کد د   ّتوج و آورد  ّدل

مددی ! کندد مددی  و کددار  یددا کدد  خددورد قسددم. کندد  ف امددوش رو مدد 

  ید ا حوصدی   گد  ید بگدم  بهد   ممدی خواسدن  . ند   بگدم  بهد   مخواسن

 دلدم  حد    و کدنم  اعند ا   نکد  یا از قید   امتدا  ندارم نُنُ شو و لو  بچت 

 تددو یتددومن و ّددیّم بّسدد  چدد   یدد بدد نم دونسدد ،مددی  نکدد یا بددا رو

 .گااش  دسنم

. دارم ازّد ن پدو   او  بد   مد  .  مّد بگ د ید ناد رو و ّد یّم بّسد   ننونسنم

 پدو   او  دید نیا مد   چد ا . شدد   مد   عاشد   او  بچتد   چ ؟ م  ب  اص ً

 خدودم  رو  ّد چ همد    و ّد ب اومدد  زنددو   از کد   هدم  یزمدان   م؟ّبگ رو

 تمدام  فعد ً . سد  ّن مهدم  بد ام  شدد  هدم  ووند  ید بداز  اگد  . می گم به 

 خدودم  نقد   و بددم  احسدا   بد   رد جدوا   نکد  یا مهمد   ب ام ک    ّچ

 خد ج  رو پدو    ید ا مدی شد      دور  چد   کنم فک  و کنم  باز خو  رو

 کد د  ازدواج درخواسد   مد   از ندد  یآ روز چندد  تدو  هدم   ّآبن اگ . ک د

مدی  ن بد   ییجدا  بد   سداد   عقدد    ید  .«بید  »:مدی گدم   به  ساد  ییّخ

 !«ک  خور 
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 غد     هدای  چشدم  شدور  اشد   در را  ّآبند   هدای  گوند   اش  شدت 

  ّهد  گد  ید کد   بدود  گ فند   را  هدای  چشدم  دور اش  آنقدر. بود ک د 

 بداور  و دّد تزمدی   بدار  غدم  قیدی  . دید دمدی  ن واضد    دور  بد   را   ّچ

 داشدد مددی  دوسدد  عاشددقان  سددا  پددن   یددا در کدد  را یکسدد نداشدد 

 در را ا   بدداز  ّچندد فکدد  یحندد. باشددد گ فندد   بدداز بدد  را او  ّچندد

 سدده ا  مهسددا، مددادرش،. پ وراندددمددی ن سدد ش در سددا  پددن   یددا

 و اسد   افنداد   ا   بداز  چد   در او ندمدی دانسدن   زنددا   سّرئد  یکمال

 را  بداز   ید ا بودندد  کد د   یسدع  بیکد   بودندد  نگفن    ّچ او ب  تنها ن 

. بودندد  گ فند    بداز  بد   را او همد  ! دهندد  ادامد   شدد،  مدی  کد   آنجا تا

 !مهسا یحن

 امتدا  دهدد  ادامد   یطانّشد  خدا  ا   دفند    ید ا خواندد   ب  نمی خواس 

 سّابیدد  چهدد  . بددود مانددد  یبدداق گدد ید دار نشددا  خددا     یدد هنددوز

. شدددمددی  ا یددنما شددن ّب خددا    آ  خوانددد  بددا حنمدداً مهسددا ماننددد

 :خواند یسخن ب  و ک د پا   های چشم دور از را اش 

 در ناهدار   بد ا  امد وز . شدد   آزاد زنددا   از  ّآبند  کد   اس  یماه  ی»

 یتیفند  خدانم  ندا ّآناه مدادرش  بدا  کد    وزید د. مّگااشدن  قد ار  یرسنوران

 بدد  را  ّددواقع نکنددد یسددع فعدد ً خواسددنم ازش ممددی کدد د صددای 

 مد   خدورد  بد   سدا   چندد   ید ا در خدودش  کد   را یید ّدل. دیبگو  ّآبن

 یروحدد ضدد ب  دچددار  ّآبندد ممکندد  گفددنم. دادم خددوردش بدد  مددی داد

 ندداّآناه. مّبددده انجددام بدد اش  کددار مّننددون بددار  یددا و بشدد  دیشددد

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 253

 راحدد  ییددّخ  یبندداب ا بکنددد،  ّآبندد  بدد ا  کددار هدد  اسدد  حاضدد 

  ّآبند  کد   یزمدان  تدا . شددم  خوشداا    ید نهایبد . کد د  قیو  مو ح  

 حدداق   حداال  تدا ! رید   مدی   دورم آ ، فدوار   مثد   هدم  پدو   مند    ّاس

 رو دهدنم  قفد   تدا  داد  پدو   بهدم  خدانم  ندا ّآناه تدوم   و ّد یّم شص 

  ّآبند  بدا  اگد  . د ّد فهم مدو  دهد   مد    خدو   یید ّخ ز  او . نکنم باز

 تددا. سدد   صددور ازدواج  یدد فقدد   یددا سدد ّن مهددم کددنم ازدواج هددم

 دممدی   ادامد   نقشدم  بد   هدم  مد   د مدی   پدو   بهدم  مادرش ک  یزمان

 خدورد   ناهدار  وسد   امد وز . بداار   یلعنند  پسد     ید آرو  یا اگ  الین 

 او . بد د  خدودش  بدا  رو او  و شدد  رداه   جد   مثد   هدو ی  ّآبند  و م 

 تونسد   کد   هدم  قددر  ه چد  . کدنم مدی   کدار  یچد  دارم مد   دوند  می 

 رهد  ! باشد   داشدن   رابطد   او  بدا   ّآبند  بداارم  دید نیا. کد د  بارم منی 

  و ّد ب دهدنم  از اراد یبد  ناگهدا   بد د، مدی   خدوش  بدا  رو  ّآبند  ک  هم

 «؟ ب می  کجا  دار شوه مو»دیپ 

 تددو همدد . آوردم زبددا  بدد  را احمقاندد  جمیدد   یددا چدد ا دونددممددی ن

  رو کدد    یددر لیخنددد تونسددنممددی  یحندد. دندددیخند بهددم رسددنورا 

. دیددخندمددی  بهددم  ّددتاق بدد  هددم او . نمّددبی و بددود  یددآرو هددا  لدد 

 بدا  گد  ید  دور   ید ا! ند نم  حد     ّآبند  بدا  هفند    ید  تا خورممی  قسم

 کدد   ّآبندد  یددا بدد  لعندد  اصدد ً. زندد مددی ن حدد   یلعنندد پسدد   او 

 حد    خدانم  ندا ّآناه مدادرش،  بدا  دید با. ت سد  مدی   پسد     یا از انقدر

 !«می ش ن   ور  یا. ب نم
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 خوانددد، را یطانّشدد رنددگ زرد دفندد  آ   خددا     یآخدد  کدد   ّهمدد

 نفدد  . شددد منوقددف ناگهددا   ّآبندد هددا  چشددم از  جددار اشدد  سددّ 

 تد   هدا   چشدم  از اشد    شید ر مدان   بدود  شدد   ور شدعی   حا  در ک 

 بدا  همد ا   آلدود  بغدض  ینگداه . شدد  بیندد  ناگهدا  . شدد مدی    ّآبن شد 

 ا   ّددران از کمندد  در و انددداخ  دفندد  بدد  ا  لاهدد  در نفدد   و ندد ّک

  ّددتخی کدد د یسددع را دروندد   عقددد  واریددد  سددو بدد  آ  پ تددا  بددا

 از نفد    و ند  ّک بدا  همد ا   عقدد  . نشدد  وا  ّآبند  در ا  عقدد   امتا. کند

 بدد  مددی توانسدد ن. بددود کدد د   ّددگ او  گیددو در مددادرش یحندد همدد 

 بد   را  ید ا او امتدا . اسد   آمدد   وجدود  بد   چگوند   عقد   یا بفهمد یخوب

 ن دیدد  تدد ی  از را نفدد ت  عمدد  تواندددمددی ن کدد  مددی دانسدد  یخددوب

 !کند ا ّب  ان یع 

 در را  یپاهددا کدد   ددور همددا  و گ فدد  قدد ار تخدد  وسدد  بدد  ناگهددا 

 واریددد بدد . شددد   ّددخ  یروبدد و واریددد بدد . نشسدد  فشدد دمددی  ن ّسدد

 داد  انجدام   ّپد  سدا   پدن   درسد   کد   بدود   کار  یا. دّسف و یگچ

 اصدد ً. شددود  ّدسددنگ نکدد یا از قیدد  صددی   وزیددد  ددور  ّهمدد و بددود

 دسدد  از را اش یروحدد تعدداد ! شددود واندد ید دوبددار  داشدد  دوسدد 

   ّددخ. شددود   ّددخ نددامعیوم ا  نقطدد  بدد  وانگددا ید همچددو  و بدهددد

مددی  چدد  او بدد  هسدنند،  بدد ش و دور یکسددان چد   نفهمددد اصدد ً و شدود 

 اصد ً . کدار  اید ر اید  هسدنند  صداد   دروغ، اید  ندد یگومدی   راسد   ند،یگو
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 ع وسدد   ّشددی شددن ّب کدد  او. باشددد جهددا   یددا در نمددی خواسدد 

 اش یزنددگ   ّد دل پدس  بدود  شدد   کدان  ین د  بد ا   بداز  شد   م ّخ

  دخندد  عاشدد . بددود داد   یددف  را او هددم مددادرش یحندد بددود؟ چدد 

 را او. بدود  کد د   اسدنفاد   سدو   مدی توانسد    تدا  او از فقد   ک  بود شد 

 از ا  لاهد    بد ا . مدی کد د   شدمات   را خدودش . بدود  گ فند    بداز  ب 

 بدود  کد د   یسدع   ید آرو کد   چد ا  شدد  مننفد  . شدد  مننفد   هم خودش

 .بود ک د  یتیق حساد  را کارش او امتا دهمانبف او ب  را  یا

 ییددیغ  ینّسددنگ احسددا  قیددی  عمدد  در. شددد  جددار دوبددار  اشدد 

  ید ا بد   هدم  ییتنهدا  حدس . نیدود  مدأنو   آ  بدا  ک  یاحساس. می ک د

.  یخددو از تنفدد  حددس  یددنها در الیندد  و بددود شددد  اضدداف  احسددا 

 حسددا  بدد  حسددود را  یددآرو کدد  پنداشدد مددی  احمدد  چدد  را خدودش 

 مد ور  ذهدن   در دد  یکد ی یکد ی دد  او هدا   حد    تمدام  حاال. بود آورد 

 :شدمی 

 یوقندد چددو . ینددّبی و  ّددواقع تددا یباشدد ربددا  دیددبا اوقددا  یگدداه»

 «.پ  می  س  از عق  ادّم عش 

 «.تو مث  درس . ندار  س  ب  ازّن کورکوران  عش »

 یف قدد حدداال. مّهسددن یاحساسددات ییددّخ نکدد یا هددا ی انددیا مددا مشددک »

  ید  اید  مدادر   ید  اید  زنددا   سّرئد  اید  مّباشد  جمهدور  سّرئد  کند  می ن

 !« پ سنار کارآموز

 »بمّ   ب ا  بش  حار  ک  ک  ت  کسی ب ا »
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 ولددو تخدد   رو بدد . ندّبنشدد کنددا  بغدد  زانددو  یددا از شددن ّب ننوانسدد 

 را زنددا   سدیو   ا   ّد ران از کمند   در اش  ید گ  هد   هد    صددا . شد

 تددا را تخد   بالشد   و سدد یگ مدی  . سد  یگ مدی   بینددد بیندد . کد د  پد  

 صدورت   بد   را بالشد   فشد د مدی   صدورت   بد   مدی توانسد    کد   آنجا

نمدی  . نشدنود  یکسد  را  شّد انگ حد    هدا    ید گ   صددا  تا فش دمی 

 مددی دانسدد ن هددم دّددبع گ چدد . بسددوزاند د  او  بدد ا یکسدد خواسدد 

 !بسوزاند د  او حا  ب  جها   یا در یکس

 نجدا یا او مدی خواسد    دلد   قددر  چد  . افنداد   ید آرو ادید  ب  باز ناگها 

مدی   بداز  را اش رفند   دسد   از آرامد   او وجدود  بدا  حنمداً . بدود  کنارش

 هدم   ید آرو یحند  امتدا  بدود  شدد   تندگ   یآرو  ب ا دل  قدر چ . اف ی

 !نیود او کنار در گ ید

 آنچدد  فقدد  داد دسدد  از را زمددا  گددار کدد  آنقدددر سدد یگ  و سدد یگ 

 در ناهدار  خدورد    بد ا  کیدار ی  ندادر  سد باز  کد   بدود   یا دّفهم ک  را

  ّهدد  ّآبندد ولددی دیدداّب  و ّددب خواسدد  او از و کدد د بدداز را او سددیو 

 دوبدار   را سدیو   در  ّد اهمتیبد  هدم   ندادر  سد باز . نکد د  او بد   یتوجه

 در دد  باشدد   ّپد  یسداعن  مدی کد د   فکد   کد   دد  هم گ ید کیاری. بس 

 مدی خواسد     ّآبند  از کد   بدود   ندادر  سد باز  دوبدار   شدد  باز او سیو 

 از. نخددورد تکددا   یجددا از  ّآبندد امتددا دیدداّب  و ّددب  خددور هددوا  بدد ا

 را  یزانوهددا. نشسدد  تخدد  وسدد  دوبددار   ّپدد سدداع   یدد همددا 

. شدد    ّد خ  یروبد و  یگچد  وارید د در ندامعیوم  ا  نقطد   ب  و ک د بغ 
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 بددار  ّسدوم   بد ا  زنددا   سددیو  در کد   نشسد    ّوضدع  آ  در آنقددر 

. نگ فد   قد ار  در آسدنان   در او بدار   ید ا امتدا  شدد  باز  نادر س باز توس 

. بددود کدد د  اشددغا  را در  ورود  فضددا یچدداق و قددد کوتددا  نسددیناً مد د 

 در. اسدد  دکندد  مددی داد نشددا  کدد  داشدد  تدد  بدد   دّسددف روپددوش

 ق مد   ع مد   کد   بدود  گ فند   را یرنگد  دّسدف  فّد ک هم راسن  دس 

 وارد نکدد یا از قیدد  مدد د. مددی کدد د  ییخودنمددا آ   رو بدد  یب رگدد

 «.بکش   و  یکم کارم ممکن »:گف  س باز ب  خطا  شود سیو 

 کد    ّهمد . پ داخد    ّآبند   جسدنجو  بد    شید ر هدا   چشم با دکن 

 ورود مننهد   کد   هدم  سد باز . گااشد   سدیو   داخد   بد   قدم اف ی را او

 ندددّبی را آ  خواسدد  و گ فدد  را در سدد ش پشدد  از بددود سددیو  بدد  او

. سدناد یا بداز  ح کد   از کندد  یعمید  را قصددش  بنواندد  نک یا از قی  یول

 سدیو   در  د    آ  کد   دید دمدی   را یاهّسد   یسدا  یچشدم  مّن  ّآبن

 در آسدنان   بد   اش  یسدا  بدود  کد   هد  . بدود  سناد یا س باز  روب و یعنی

 کد   دید د و ب گشد   عقد   بد  . شدد   یسدا  منوجد   هدم  دکن . بود افناد 

 از قید   هدم  بداز  امتدا  بگداارد  احند ام  ا ّد نهام روش بد   دارد قصد س باز

 دسدد  ناشددنا   یسددا. سددنادیا بدداز ح کدد  از قصدددش کدد د  یعمیدد

 سدد باز لاهدد  چنددد. کدد د احندد ام  ادا از مددان  را او و بدد د بدداال را خددود

 چکمد   و سد باز  کد    جد     ّآبند  گ چد  . شدد    ّد خ  یسدا  ب  میهو 

 یخددوب بدد  دکندد  ندددهمان یولدد دیدددمددی ن را او از  گدد ید  ّددچ  هددای

 سدیو   درو  اسد   قد ار  کد   آنچد   دارد دوسد   هسد   کد   ه  اف یدر
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 یکیدد بدد  سدد باز  ّدددل  ّهمدد بدد  دیشددا. باشددد نهددار  گدد  را دهددد رُخ

 انجدام  را کدار   ید ا   دور . ب گشد    ّآبند  سدم   ب  دکن  و شد دیناپد

 !باشد شد    یر ب نام  صورت  ک  بود آ  مث  ک  داد

  ّآبند   روبد و  کوتدا   هدا   قددم  بدا  دکند   و ماندد  بداز  زنددا   سیو  در

 . سنادیا

 تدو   ّد وک باشد   ادید  اگد  . هسدنم   شدکور  دکند   مد  !  ّآبند  سد م د 

 «.کن  ن یمعا رو تو دکن   ی تا بود داد  درخواس 

 بد   شدد     ّد خ  جدا  بد   هدم  حداال . مدی کد د  ن نگدا   دکند   بد    ّآبن

 در کد   یب رگد  ا ّسد  دکمد   بد   قداً ّدق. بدود  شد    ّخ او شکم ب  دکن 

 شدد     ّد خ  یروبد و  یگچد  وارید د بد   ابنددا ! داش  ق ار او شکم وس 

 شدد مدی  ن د ید د  وارید د گد  ید سدناد یا او  روبد و  دکند   یوقن یول بود

 !کند نگا  آ  ب  ک 

مددی  را  ّآبندد بددا  یسدد  یدوسددن سدد ش در ایددگو کدد   شددکور دکندد 

 زرد دفندد  بدد  ینگدداه سددزس نشسدد ، تخدد    لیدد  بدد  ابندددا پ ورانددد

. انددداخ  بددود افندداد  بدداز واریددد گوشدد    کدد  مهسددا خددا  ا  رنددگ

 دفندد  آ  درو  کدد  را آنچدد  تمددام ایددگو کدد  بددود   ددور نگدداه 

 بدد  شدد وع کدد  یهنگددام و !مددی دانسدد  را بددود شددد  نوشددن  یطانّشدد

 .دّرس  ّقی ب  تق ییاً  ّآبن ک د زد  ح  

مددی  بدد  یمسددائی بدد  اوقددا  یگدداه... هددوووم»:گفدد   شددکور دکندد 

  ید  دارم دوسد   یید ّخ  ّآبند ! مدی کندی  ن را فکد ش  اصد ً  کد    خور
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 دو یکد ی کد   دارم پسد    ید  مد   یبخدواه  و راسدن  . بگدم  ب ا  خا   

 ابو ّد خ تدو . شدد  دخند    ید  عاشد    ّپد  مدا   چند. ب رگن   تو از سا 

 زود یید ّخ پددرها  گد  ید مثد   هدم  مد   خد  . بودندد  شد  دوس  هم با

 ا ّنصد  پسد مو  وقد    ّهد  یولد  بد دم  بدو  یمنطقد   ّد غ رابط   یا ب 

 تدو  مطمئنداً .   احمقاند   کدار   ید  کد د   ا ّنصد  او  سد ّ  تدو . نک دم

.  دار غد ور . مد   پسد   مثد   درسد   یجدوون   ید  تدو . یدوند می  رو  یا

 چشددم بددا گدد ا ید  دار دوسدد . یهسددن قائدد  یشددأن خددود   بدد ا

 صدفا    ید ا از هدم  مد   پسد   خد  . کنندد  نگدا   بهد    یتشدو  و احن ام

 «...نیود اسنثنا

 اوت  جمیدد  همددا  از! دیددگومددی  دروغ دارد او مددی دانسدد    ّآبندد

 مّندد کدد  حدداال. شددود  یددن د او بدد  دروغ بددا دارد دوسدد  کدد  دّددفهم

مددی  او بددد  در یاحساسدد مددی کدد د نگددا   شددکور دکندد  بدد  یچشددم

 او اگدد ! اسدد  رفندد  فدد و دروغ در اش گنددد  کدد ّه  پددا تددا سدد  گفدد 

 خدا    بد   را او مدی داد   ّتد ج  داشد    ّآبند  سدا   و سد ّ  هدم   پس 

  !کند فیتع  ها ی یغ   ب ا را  داسنان تا بکشد رابط   یا

 همچنددا  او. دّرسددمددی ن  ّآبندد گددوش بدد   شددکور دکندد   صدددا

  یسدا  بد   نگدا   مّند  بدا   ّآبند  امتدا  بدود  ن ّد دروغ هدا   یوراج مشغو 

مدی   حدس  کد   بدود  سدناد  یا   دور  هدم   یسدا . بدود  شدد     ّد خ ا ّس

 یولد  اسد   شدد   خسدن    شدکور  دکند   دروغ همد    ید ا از هدم  او ک د

 خدودش  بد   یتکدان   یسدا  اوقدا   یگداه ! کندد مدی   تامتد   را آنها ناچاراً
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 بدا  را دکند   گندد   دهدا   و شدود  اتدا   وارد داشد   قصدد  انگدار . می داد

 نددازد ّب  و ّد ب سدیو   از یاُردنگد   ید  بدا  را او و بینددد  خودش دسنا 

 یمد  بداز  ح کد   از کندد  یعمید  را هددف   مدی خواسد    ک   ّهم یول

 !می داد خ ج ب   دار شن یخو و سنادای

 دّد فهم پسد م  آر »:بد د  ا ید پا بد    دور   ید ا را ن ّدروغ داسنا  دکن 

. نیندد   دّد ام د   رهگدار  هدا   عشد    ید ا بد   و باشد    ّبد  واق  دیبا

 کد   تدو . خدوام مدی   تدو  از مد   کد   هسد     ّد چ یاًیتق   یا  ّآبن خ 

 «؟س ّن  ور  یا.  دار ما یا م  ح   ب 

. کد د  اننخدا   را سدکو    شدکور  دکند   مننهد   صدور   ب اب  در  ّآبن

 تددا بددود د یددد  یددآرو از شددن ّب  ّدداخ سددا  چنددد  یددا در کدد   کددار

. اسدد  شددد   یددآرو خددودش، کدد د فکدد  لاهدد  چنددد  بدد ا! خددودش

 او همد    ید ا بدا . بدود   ید آرو از  دّد تقی ند دن   ح   و سکو  حداق 

 مددا   یدد  بدد ا  د،ّددبگ ماننددد خدداموش و خشدد  حالدد  نکدد یا از قید  

 ...مهسا نک یا تا بود رفن  ف و یخاموش در

 را او کد   اوردّد ب را یکسد  اسدم  نمدی خواسد   . ندداد  ادام  فک ش ب ! ن 

 کدد  آورد ادیدد بدد  را یاسددم ذهدن   در نمددی خواسدد ! اسدد  داد   بداز 

   ّد خ دکند   بد   و کد د  پدا   را ذهدن  ! بدود  فن یف  را او پو  گ فن  با

 !نگا  مّن با هم بار  یا الین . شد

 شددد  و یمددأ  ّآبند  آورد  در حدد   بدد  از یداً یتق  کدد   شددکور دکند  

 چد اغ . کد د  رنگد   دّسدف  روپدوش   ّد ج در دسد   و دّکشد  یآه بود
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 تددو بدد  ندددارم دوسدد  مدد   ّآبندد»:گفدد  آورد  و ّددب آ  از ا  قددوت 

 منهدورم  یفهمد مدی   تدو . کدنم  ند  یمعا رو تدو  دید با امتدا  بد نم  ا  صدم 

 «؟ ّچ

 قددوت   چدد اغ  و دانسدد  او موافقدد   نشددان   را  ّآبندد سددکو   دکندد 

 و چدد  چشددم در اوت  را قددو  چدد اغ نددور. کدد د روشدد  را کددوچک 

 مدی داد  انجدام  را کدار   ید ا   دور . اندداخ    ّآبند  راسد   چشم سزس

 دسد   از را مغد ش  پدا   اید  اسد   شدد    مغد   ضد ب    ّآبند  انگار ک 

 !اس  داد 

 را ف ّکد  کد    دور  همدا   و کد د  خداموش  را قدوت   چ اغ  شکور دکن 

 یچنددان  مشدک   کدنم مدی  ن فکد  »:گفد   داشد  مدی   بد   تخد   کنار از

 لادداظ از یولدد هسددنی خددو  یجسددم لادداظ از یعنددی. یباشدد داشددن 

 خد   دد  اندداخ   خدا  ا   رندگ  زرد دفند   بد   ینگداه  مّند  باز د یروح

 و بّسد   تدا  اگد   حدا   هد   بد   ییاّد ب کنار مشک   با یکن  یتم  دیبا

 خیدد  بهندد   ییاّددب کنددار مشددک ت  بددا یننونسددن گدد ید سدداع  چهددار

مددی  خودمددو زود. بددد  خیدد  مدد  بدد  تددا بخددوا  در دم سدد باز از.  بددد

 دم هدم   ید  بد   ازّد ن تدو  حدا   هد   بد  . یبکن رو کار  یا دوارمّام. رسونم

 «. ّآبن...  دار

 قددم . کد د   ّآبند  بد   را پشدن   کد   دّن سد  ا ید پا بد   اش جمی  هنوز

 در آسدنان   در کد    ّهمد  امتدا  ب داشد   بداز  مد  ّن در  سدو  ب  را  های

 ضد ب  »:گفد    یسدا  بد   وار زم مد   .دّد چ خ  یسدا  سم  ب  گ ف  ق ار
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 حدد   بدد  دیددبا. دمّددفهم نگددا   یدد بددا. مندد   ّتشددخ  یددا. یروحدد

 از رو او  اتفدا    ید  اید  کداذ   جدا  ّه  ید . شدد   کد    ور ه . دشیارّب

. بکنّدد  را کدار   ید ا فعد ً  کدنم مدی  ن  ّتوصد  امتدا  ار ّم  و ّب حال   یا

 شکسد   کد   کسدی . ادّد ب  و ّد ب حالد    ید ا از خواسد   خدودش  دیشا

 از... کندد مددی  حددس وجددودش تددو رو یقددّعم تنفدد  خددور ،مددی  یعشددق

. گ دوند   بداز  اوت  حالد   بد   رو  ّآبند  تنفد    ّهمد  دیشدا  مقابد      

 هدم  اگد  . دید ند بدد  خید   بهد   وجد    ّهد  ب  کنممی   ّتوص ضم  در

 !«د؟ّهسن منوج  ک  شما. دّنکن ییبازجو ازش دار  امکا 

 دکندد . خددورد تکددا  موافقدد  نشددان  بدد   یسددا سدد  کدد  دیددد  ّآبندد

. درآمددد ح کدد  بدد  خدد   جهدد  در و داد تکددا   سدد  هددم  شددکور

 اتدا   وارد ا ّسد   یسدا  شدد  دورتد   و دور او هدا   قددم   صدا ک   ّهم

  یدد همچددو   ّپدد لاهدد  چنددد تددا کدد  یرسددول بهدد اد سدد گ د. شددد

. شددد  ّآبند  سدیو   وارد بدود  سدناد  یا گدوش  فدا   در کندار  ا ّسد   یسدا 

 صدی ،  از چهد   اش . دّرسد مدی   نهد   بد   ناراحد   و  ّغمگد  اش اف ّق

  یددا بددا. بددود تدد  حددا  شددا یپ   احددد وم ثّددک بددا ییارویددرو از بعددد

 گااشدد  لد   بد   ا  یتصدنع  لیخندد  شدد  سدیو   وارد کد  ّهنگام وجدود 

 .شد   ّخ  ّآبن ب  و

 نگداه   دید دمدی   را قدوت   چد اغ  ندور  از یرنگد  کدم  نق  هنوز ک   ّآبن

   ّددخ  یروبدد و واریددد بدد  بدداز و گ فدد  یرسددول بهدد اد  چهدد   از را

. باشددد او ندیخوشددا کدد  نیددود   ّددچ یرسددول بهدد اد د یددد. شددد
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. بدود  آمدد   سد اغ   بد   هدم   سد درد  احسدا   ک  او ورود با مخصوصاً

 بدود  غداا  نخدورد   و یخدواب  کدم  خدا    بد   یناگهدان  سد درد   ید ا دیشا

 یرسددول سدد گ د یقدددم بددد از  یددا داشدد  اعنقدداد  ّآبندد خددود یولدد

 !اس 

 سدیو   در کد     ّد چ  ّاوتلد  بد    شدکور  دکند   ندد همان یرسول س گ د

 ا   کدار  یمخفد   ّهد  بددو  . سد  ینگ  کد د  جید   خدود  ب  را نه ش

. گشد     ّد خ خدا  ا   رندگ  زرد دفند   بد   دد   شکور دکن  عکس ب  د

 بهدد اد مددی کدد د احسددا   ّآبندد کدد  مددی کدد د نگددا    ددور هددم او

  ید ا نکد  یا از قید   تدا  ییگدو . اسد   آگدا   دفن  آ  مطال  از هم یرسول

 !!!بودند خواند  را آ  او ج   ب  هم  ب سد  ّآبن دس  ب  دفن 

 بددا و گ فدد  دفندد  از را نگدداه  یرسددول بهدد اد لاهدد  چنددد از پددس

  صدددا بددا و داد  و ّددب آلددود غددم ینفسدد. سدد ینگ   ّآبندد بدد  یتیخدد

 نجددایا از تددو پددا صددی  ییبددازجو از بعددد گفننددد بهددم»:گفدد  ا  گ فندد 

  ّآبندد یبخددواه و راسددن .  نخددورد کدد  هددم غدداا  و ،ّددب ینگااشددن

 فکدد  بدد  همدد  نجددایا. سدد ّن یکسدد فکدد  بدد  یکسدد و  زنداندد نجددایا

 بدا . هدا  یزنددان  یحند  اید  سد بازها  تدا  گ فند   زندا  سّرئ از. خودشونند

 «.یباش خود  فک  ب  ها  یا از شن ّب دیبا تو  یش ا  یا

 بد   یکسد  دهدا   از هدا  حد     ید ا کد د  فکد    ّآبند  لاهد   چندد   ب ا

 ینمدد  یجیددو ندد یا هددم او اگدد . مددی شدد  خددارج یرسددول بهدد اد جدد  

مددی ن بدداور ه گدد  دّشددنمددی  ا  واسددط  از را هددا حدد    یددا و سددنادای
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 از شدن  ّب! باشدد  گفند   او  بد ا  را هدا  حد     ید ا یرسدول  به اد ک  ک د

 مننفدد  یرسددول بهدد اد از باشددد داشددن  نفدد   مهسددا از قیددی  در آنکدد 

  ید ا کمدا   و تمدام  مقصد   را او مدی کد د   را فکد ش  کد   حاال اص ً. بود

  بانددد بددا  ّآبندد کدد  مددی کدد دن  پافشددار او اگدد . دیدددمددی  ماج اهددا

 کدد  آوردمددی ن فشددار دادسددنا  بدد  او اگدد  اسدد ، دسدد  هددم  تیهکددار

 اگدد  هدد ارا  و  دّددبگ نهدد  در ینّسددنگ حکددم کدد  کنددد وادار را یقاضدد

 زنددا   هدا   سدیو   از یکد ی تخد    رو نجدا یا حداال   ّآبند  دیشدا  گ ید

 را حالدد  و افدد ّق  یددا و بددود ننشسددن  کنددا  بغدد  زانددو ناشددنا ،

 !نداش 

 !«توس   ّتقص ها  یا هم »:ک د زم م  ل   یز

 کد   بدود  گفند   را اش جمید     دور   ّآبند  آنکد   با. دّشن یرسول به اد

 را او جمیدد  یرسددول بهدد اد یولدد بددود د ّشددن یسددخن بدد  هددم خددودش

 بدد   ّشددی شددن ّب کدد  ا  چهدد   بددا بیکدد . نشددد ناراحدد  امتددا دّشددن

  ید ا ممدی داد  اجداز   دید نیا مد  ! توسد   بدا  ح »:گف  باشد گناهکارا 

 خددود  سددا  و سدد ّ هددم بچتدد  پسدد   یدد  وزیددد. بددد  تددو بدد  رو دفندد 

. گد  مدی   رو  ید ا قدانو   خد  . بکنندد  یب رسد  گفدنم  ها بچت  ب . آوردش

 الیند   بدد ،  بهد   دادم دسدنور  ک دندد   ّب رسد  او  هدا  کد   هم یوقن

 !«دونس می ن رو  یا ی ّوک انگار یول ،ییبازجو از بعد

 را خدودش   ّپد  لاهد   چندد   ّهمد  تدا  نکد  یا  ب ا دیشا. ک د سکو 

مددی  یمع فدد مقصدد  را  ّآبندد  ّددوک حدداال یولدد. مددی داد جیددو  مقصدد 
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 حدا    ید ا بدا . بدود  شدد   سدکو   بد   مجیدور  تنداقض   ید ا از دیشا. ک د

 بهددم  شددکور دکندد »:گفدد  و شکسدد  را سددکو  لاهدد  چنددد از پددس

 قدد ار ییبددازجو تادد  نشددد  بهندد  حالدد  کدد  یزمددان تددا کدد د  ّتوصدد

 بشد   خدو   کدام   حالد   دید با تدو .  ّد خوب یید ّخ شنهادّپ  یا.   ّنگ

 اش  ّتوصدد  ّدوتمدد. کددنم گددوش دکندد  دوتم  ّتوصدد بدد  تددونممددی ن امتدا 

 یوقند . نددار   وجدود   ید ا امکدا  . ندد   بدد  خید   تدو  ب  یکس ک  بود  یا

. رسدونند مدی   خودشدو   یکد ی یکد ی بدد   خی هدا  تاز  یشمی   ّدسنگ

 «.بدم تو ب  و خی   یا دیبا   ور چ  دونممی ن م  امتا

 گوشدد  نشددود خددارج دهددان  از یح فدد آنکدد   بدد ا و کدد د سددکو  بدداز

. بددود د یددند مسنأصدد   ّچندد را او حددا  بدد  تددا  ّآبندد. دیددگ  را لددی 

 کد   را آنچد   هد   راسد   و ر  و نداشد   یسدن یدربا رو او بدا  وقد    ّه

  دور   ید ا کد   صدی   امد وز  تدا  الاقد  . گفد  مدی    ّآبن ب  می خواس 

 .بود

  یدد بددا. نشسدد   ّآبندد کنددار تخدد   رو بدد  یرسددول سدد گ د ناگهددا 

 خددودش سددم  بدد  را او صددور  و گ فدد  را  ّآبندد چوندد  دسدد 

. کد   نگدا   مد   بد   کدنم مدی   خدواه  »:گفد   یدرمانددگ  بدا  و چ خاند

 ناراحدد  و یعصددیان قدددر  یددا عمدد م تددو حدداال تددا نشدد  بدداور  دیشددا

 توسد   خدا    بد   مد   یندارحن . سدنم ّن ناراحد   خودم خا   ب . نیودم

 !« ّآبن

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 266

 گداه    ّگد  یحند . بدود  د ّکشد  زباند   حدا   در  ّآبند  س  در س درد

مدی  ن در سد     ّد چ یرسدول   آقدا  هدا   حد    از. دّکشد مدی    ّت هم

. شددود بدددت  هددم  یددا از اوضدداع اسدد  قدد ار مددی کدد د حددس یولدد آورد

  یددا! ندد . ندددازدّب او گدد د  بدد  را  گدد ید قندد  مددی خواسدد  او دیشددا

  ّچندد داد  عاشدد  دیشددا. مددی کدد د ن درمانددد   ّچندد را او کددار

 اسد   قد ار  فد دا  دید بگو  ّآبند  بد   می خواسد   دیشا امتا. بود ییخی ها

 از سد ش ! مدی داد  نشدا   خدود  از را رفنارهدا   ید ا کد   کنندد  اعدام را او

 سد گ د  کد   بدود   خید   هدم   ید ا. گ فد   درد شدن  ّب احمقان  فک   یا

 قهقهد   دیشدا  بیکد   شدد مدی  ن ناراحد   تنهدا  ن  گفنن  از یرسول به اد

 !زدمی  هم

مدی   قسدم  یولد   دار نفد    مد   از تدو  دوندم مدی  »:گفد   یرسول  آقا

 «...و کان ین د تا نک دم آرزو وق   ّه خورم

 .بود ک د  اننخا  اشنیا  را اش جمی  دیشا. خورد را ح ف 

 «؟یچ کانمین د»:ک د زم م  س ش در  ّآبن

 .نکند نگا  یرسول شد  منقیض ها  ل  ب  می توانس ن

  بد ا  ندام د   و مدادر  ازرهد   بعدد  امد وز  بدود  ق ار یول  ّآبن منأسفمد 

 ...یول ا ّب نجایا ب  ییبازجو

 !چی؟ یول د

 .دّپ س سؤا  یرسول  آقا از س ش در باز  ّآبن
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 پسدد م منأسددفم. ک دنددد تصدداد »:داد ادامدد  وار زم مدد  یرسددول  آقددا

 و شدد   مجد و   یسدخن  بد   ندام د   کد   بدود    ور تصاد  شدت  یول

 !«م د  تصاد  تو هم مادر... هم مادر 

 در بددود شددد    ّددخ یرسددول بهدد اد صددور  بدد . زد خشددک   ّآبندد

 ینّسددنگ حددس. رفدد مددی   فدد    ّآبندد بدد  کدد د  نگددا  از او کدد ّحال

 مدادرم »:کد د  زم مد   ناباوراند  . مدی کد د   احسدا   سد ش  در را ییّعج

 «...م د 

 پشددن  کد  ّحال در و شددد بیندد  تخد    رو از م ّس اسدد یرسدول  بهد ار 

 تدو  یبندون  تدا  بکدنم  مدو  تد ش  تمدام  دممدی   قدو  »:گف  بود  ّآبن ب 

  مّد گمدی   اجداز   شدد   اگد   یحند . یکند  شد ک   مادر   ّتدف م اسم

 کدور   مارسدنا  ّب تدو  ندام د   م قدا   بد    دار ازّد ن کد   بار چند ه  تا

 !« ّآبن یباش داشن  دوس  ک  بار چند ه .  ب 

  ّگد  سد ش . مدی داد ن گدوش  یرسدول  بهد اد  هدا   ح   ب  گ ید  ّآبن

  صددا  دّشدن  کد   را ییصددا  تنهدا ! یاهّسد   هدای  چشدم  و رفد  مدی  

...  ّآبندد»:زدمددی  صدددا را او کدد  بددود یرسددول بهدد اد زد  وحشدد 

 «... ّآبن... ادّب دکن  بگو فوراً! س باز...  ّآبن

 

***** 

 

 .بی م خودم با رو یزندان  یا دیبا م  د
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 !شی  دوازد  ساع . آقا س ّن امکان  ش  موق   یا امتا د

 ... آقا دّبیخش د

 .زندا   یا سّرئ. هسنم یافاضی د

 ...ک  دّسنّن منوج  شما ایگو. یافاضی  آقا بی  د

. بشد   عمد   قدانو    ید   دید با   ّد چ هد   امتدا  آقدا،  هسنم منوج  م  د

 .قانون  خ   شما کار  یا

 شماسدد  دسدد  تددو حکددم، نددام بدد  کدد  هسدد  ا  ورقدد  او  قددانو  ددد

 .دّبخون رو او  گ ید کیاری کنممی   ّتوص. یافاضی  آقا

 کدد  ییصدددا بددا الیندد . بددود د ّددخواب درازکشددا  تخدد   رو بدد   ّآبندد

 چشددم کدد د یسددع آرام و آهسددن  شدددمددی  بددد  و رد نفدد  دو آ   ّبدد

 از. کد د  مدی  ینّسدنگ  احسدا   راسدن   دسد   بد  . کندد  بداز  را  های

 سدد م او دسدد  بدد  شددد منوجدد  تدداز  و کدد د نگددا  آ  بدد    یددغ   رو

 شدددندمددی  وارد او بددد  بدد  قطدد   قطدد   سدد م ا یددمانو. اسدد  وصدد 

 ا  یکید ّه مد د  کد د  جید   خدود  بد   را  ّآبند  نهد   شدن  ّب ک    ّچ

  ورود کنددار. بددود د ّپوشدد یرنگدد ا ّسدد یچ مدد کاپشدد  کدد  بددود

. بددود سددناد یا یافاضددی  آقددا زندددا  سّرئدد بددا همدد ا  زندددا  درمانگددا 

 زنددا   سّرئد  نمدود مدی   آرام و خونسد د  کد   ناشدنا   م د آ  ب خ  

 ندو   شدیوار  و کد   یافاضدی   آقدا . داشد   منعجد   و زد  بهد   یحالن

 ینددام تی  دد ز بدد  کددن  قدد ی کدد  بددود د ّپوشدد یراهدد را   مددداد
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  یسد   و هنگدام   بد  ندا  او کد   مدی داد  نشدا   شدواهد  تمدام . بود سناد یا

 !اس  رساند  کارش دفن  ب  را خودش

 ورقد   بد   ینگداه  یافاضدی   آقدا  ب ندد  یح فد  ناشنا  م د نک یا از قی 

 خوانددد، را آ  یکمدد کدد   ّهمدد. انددداخ  بددود دسددن  در کدد  ا 

  بدد ا نداشددن  سددابق  حدداال تددا. یدد ّعج ییددّخ  یددا»:گفدد  منعجیاندد 

. کننددد م اجعدد  مدد  زندددا  بدد  شدد  موقدد   یددا یزندددان  یدد گدد فن 

 «... آقا دّبیخش

 .ا یاسد د

 امنّندی  مقدام  کددوم   د    از دّد گفن شدما . ا یاسدد   آقدا  جنا  بی  د

 د؟یآورد فیتش 

 بز سدد  سدؤا   او از یکسد  نداشد   ا  ع قد   کد   یکسدان  مثد   ا یاسد

  ّتوضد  شدما   بد ا  را  ید ا کیدار ی کدنم مدی   فکد  »:داد جوا  یسخن ب 

 «.امداد 

  یسدد  کنددد یعصددیان را او نداشدد  دوسدد  اصدد ً کدد  یافاضددی  آقددا

  یددا چدد ا دّددنگفن امتددا گفنّددد، مدد  بدد  کیدداری را  یددا. بیدد  او ،»:گفدد 

 مطید   حنمداً  شدما . دید بی  خودتدو   بدا  را یزنددان  دیدار قصد ش  موق 

 بدا . مدی شد    یتیقد  ژ ید و هدا   یزنددان  گد و   در یزنددان   یا ک  دّهسن

 بد   اش پ وندد   و اندد آورد  موقد    دور  بد   زنددا    ید ا بد   یقاض حکم

 دسد   از مادرشدو  امد وز   ّهمد  تداز  . اسد   نشدد   یدگّرس کام   ور

 بددا همدد ا  کدد  هددم نددام دش. شانسدد  بددد ییددّخ چددار ّب پسدد  . داد 
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 تددو هددم اال  و شددد  مجدد و  یسددخن بدد  تصدداد  تددو بددود مددادرش

 خدو   اصد ً  حدال   و رفند   کمدا  تدو  گد   یمد . شد   بسن  مارسنا ّب

 «.س ّن

 ادید  بد  . آورد خدا    بد   یافاضدی   آقدا  اا ّتوضد  بدا  را  ّچ هم   ّآبن

 او سدیو   بد   یرسدول   آقدا  مهسدا،  خدا  ا   دفند   خواندد   از بعد آورد

 او امتددا. داد او بدد  را مددادرش مدد   خیدد  یحددال شددا یپ  بددا و آمددد

  ید ا چد ا  مدی کد د   در  حداال . شدد  هدوش ّب و اوردّد ب  اقد   ننوانس 

 بدد   را او چدد ا  کنددد در  مددی توانسدد    و اوسدد  دسدد   در سدد م

 .اندآورد  زندا  درمانگا 

 دوبدار   نکد  یا بدا . مدی کد د  ن هدم  ضدعف  احسدا  . نداش  س درد گ ید

 مارسدنا  ّب در مهسدا  شدد    بسدن    ّچند  هدم  و مدادرش  مد    خی 

 در. بددود نددداد  دسدد  او بدد  یغمدد احسددا   ّهدد امتددا بددود د ّشددن را

 را خیدد   یددا زندددا  سّرئدد زبددا  از بددار  ّدوتمدد  بدد ا یوقندد قدد ّحق

 شددنوند  کدد د یسددع شددن ّب و کدد د رفنددار آ  بددا  خونسدد د بددا دّشددن

 !یخوب کنند   یگ  تا باشد یخوب

 یافاضددی  آقددا بدد  خطددا  ا  دوسددنان  چندددا  ندد  لادد  بددا ا یاسددد

 فید تع  بد ام  و دوندم مدی   کد   رو یی هدا ّچ تدا  نجدا یا ومدمّن م »:گف 

  یددتاو بهددم رو یزندددان زودتدد  ه چدد  کددنممددی  خددواه . آقددا دّددکن

 «.دیبد
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 همچددو  یناشناسدد فدد د از نیددود  یددما چندددا  کدد  یافاضددی  آقددا امتددا

 درسددن  ا یاسددد  آقددا»:گفدد  کنددد، ا اعدد  و بشددنود دسددنور ا یاسددد

 حد    بد   کد   شدود مدی  ن  ّد دل امتدا  دید اومد امنّنی مقام ی  از شما ک 

 یزنددان   ید ا کد دم  عد    شدما  خددم   مد  . دّد نده گدوش  مد   ها 

 «...ک  می ش  ماسو  ژ یو ها  یزندان ج  

. بید م  خدودم  بدا  و یزنددان   ید ا تدا  نجدا یا اومددم  مد    ّد دل  ّهم ب د 

 !ژ یو ها  یزندان ب  یدگّرس. همّن  ما کار

 هماهندگ  یرسدول  سد گ د  جندا    ّچند  هدم  و یقاضد  با دیبا م  امتا د

 .هسنند پ وند   یا مّمسنق مسئو  او  ها. کنم

 قدی ً . دارندد  خید    ّد چ همد   از او  هدا »:گفد   قدا    و ماکدم  ا یاسد

 «.شد  هماهنگ او  ها با

 چد ا  پدس »:گفد   کندا   اعند ا   بدود  شدد   یعصدیان  یکمد  ک  یافاضی

 موقد    ید ا مد   شدد مدی  ن الزم گد  ید حدداق  . نگفنندد  مد   بد     ّچ

 شدیاه  یبد  لادن   یداً یتق  «.کدنم  بادث  شدما  بدا  و امّد ب نجایا ب  ش 

 داشد   کدم  کدم  او مثد   کد   هدم  ا یاسدد   آقدا  امتدا  نیود زد  ادیف  ب 

 دیددتهد بددا و کدد د  یددن د او بدد  را دهددان  یکمدد شدددمددی  یعصددیان

 کد   دینشدد  منوجد   کدام   هندوز  شدما  نکد  یا مثد   سّرئ جنا »:گف 

 رو مد ،  مدافو   کد   دّد دونمدی   مد   از بهند   شدما  حنمداً   ؟ّد چ ما کار

 درسد  . باشد   شدد   حسدا   روش جامعد   کد   شد   می حسا  ینقا 
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 اید   یقیید  سّرئد  حداال   ّهمد  دّد دونمدی   شدما  اص ً. یزندان  یا مث 

 «؟کجاس  زندا 

 آهسدددن  و آرام باشدددد د ّت سددد کددد  ا  بچتددد  مثددد  یافاضدددی  آقدددا

 «؟س ّن  ور  یا. شد  بازنشسن  ممی ک د فک »:گف 

 «... ّم ب  یول شد بازنشسن »:گف  کنا   ّتصا ا یاسد  آقا

 آقا؟  ّچ منهورتو  د

 .مّکن اش بازنشسن  میشد مجیور. اس  ساد  ییّخ د

 .س ّن شما مافو  ارا ّاخن ط ّح در کارها گون   یا امتا د

 خدودش  گ چد  . کندد  ا ّد ب را اش جمید   کد د  یسدع  یل زاند   صددا  با

 .نداش   اعنقاد اش گفن  ب  یکم هم

 سّرئد  بد   اش جمید    ا ّد م چد   تدا  بدود  افند  یدر یخوب ب  ک  ا یاسد

 شدما  نددارم  دوسد   مد  »:گفد   خونسد دان   اسد ،  گااشدن   ارد   زندا 

 !«ها شد  حسا  مّگمی  بهشو  ما ک  دی ّبگ ق ار یگ وه تو

 مد  »:گفد   و داد قدور    بیندد   صددا  بدا  را دهدان   آ  یافاضی  آقا

 بدد  کدد دم یسددع عمدد  تمددام در مدد . سددنمّن حسددا  امجامعدد   بدد ا

 »آقا... کنم خدم  نمّس زم م دم

 کددنممددی  در  رو  یددا مدد »:گفدد  و داد تکددا   سدد  ا یاسددد  آقددا

 ادامدد  مناک اندد  و انددداخ  اش یمچدد سدداع  بدد  ینگدداه «...یولدد

  ّهد  مد   هدا   مدافو   مّن سد  پد واز  بد   اگد  . گار می  دار  وق »:داد
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 دامدد  نشددو ّعصیان دامندد  ممکندد  و کنندددمددی ن قیددو  رو یهّتددوج

 «.سّرئ جنا    ّبگ هم رو شما

 .کنممی  عم  مّقانون ف ّور ب  دارم فق  م ! م ؟ چ اد 

 و دونندد مدی  ن!... ؟یچد  اونهدا  امتدا  مّدوند مدی   شدما  و مد   فق  رو  یاد 

 وقدد   یددا از شددن ّب دیددندار دوسدد  کدد  شددما. بدوننددد خواهندددمددی ن

 «؟سّرئ جنا  بش  تیف

 جندا   ه گد   ند  »:گفد   و داد تکدا   ینفد  بد    س   یس  یافاضی  آقا

 یسدداعن دو یزندددان امتددا آگدداهم شددما  ّددخط فدد ّور بدد  مدد . ا یاسددد

 «...تخ  رو بّنّد می ک   ور همو  و بّهوش  ک  هس 

 نشدا   را او دسد   بدا  و زدمدی   حد     ّآبند  دربدار   کد    ور هما  امتا

  آقدا  بد   هدم  و ندد ّبی هدم  را او تدا  ب گد دد  مدی کد د   یسدع  و می داد

 کد   شدد    ّد خ  ّآبند  بد   و خدورد  را حد ف   بدهندد،  نشدان   ا یاسد

 .می ک د نگا  دو آ  ب  سکو  در

 قد  ّحق در بیکد   ب ندد  یهوشد ّب بد   را خدودش  بدود  نکد د   یسع  ّآبن

 پنهدا   را کد د   نگدا    ید ا بخواهدد  آنکد   بددو   سد  ینگ می  دو آ  ب 

 .کند

 یدمغدد  چهدد   بددا بددود شددد  موضددوع  یددا منوجدد  کدد  یافاضددی  آقددا

 «. س باز... س باز... شد  دارّب گ ید کنم فک »:گف 

 . گ ف  ق ار در آسنان  در  س باز. شد باز درمانگا  در

 !ق با  بی د 
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 مددی کدد د اشددار   ّآبندد بدد  چشددم بددا کدد   ددور همددا  زندددا  سّرئدد

 «.ب   دسنیند یزندان ب »:گف 

 بد   بنواندد  را دسدن   نکد  یا از قید   امتدا  اندداخ    ّآبن ب  ینگاه س باز

 مدان   ا یاسدد   آقدا  ب ندد  بدود  کد د    ا ید آو کمد ش  کندار  ک  دسنیند

 جنددا  اننقددا  مخصددوص دسددنیند بددا... ندد   یددا بددا»:گفدد  و شددد او

 «؟  ّبگ صور  قانو  از یتخط دیندار دوس  ک  شما. سّرئ

مدی   احسدا  . بدود  شدد   مدا   و  ّکد  شدط ن   شا  مث  زندا  سّرئ

مدی   پدس  خدودش  بد   دارد را خدودش  هدا   حد    ا یاسدد   آقدا  ک د

 یتیخد  اوقدا   بدا   یبنداب ا  نداشد   را او بد   داد  جدوا   تدوا   امتدا  دهد

 دسددنیند بدد و گفدد ؟ یچدد کدد   دّشددن»:گفدد  سدد باز بدد  خطددا 

 «.ارّب رو اننقا  مخصوص

 .شد ماو در آسنان  از  یس  و داد تکا   س  هم س باز

 زندددا  سّرئدد بدد   وزمنداندد ّپ ینگدداه مّندد ابندددا هددم ا یاسددد  آقددا

  ّآبند  بد   کد    ّهمد . آمدد  در ح کد   بد    ّآبند   سو ب  بعد انداخ 

 درو  ات ید مانو قطد ا    یآخد   کد   اندداخ   سد م  بد   ینگداه  دّرس

 و داد تکدا    نمندیرضدا  نشدان   بد    سد  . شدد مدی    یت ر او  هار  

 سد م  سدوز   کد   ییجدا  یعند ی  ّآبند  راسد   دس  ساعد. بس  را سُ م

  و ّددب را آ   خونسدد د بددا و گ فدد  را بددود رفندد  فدد و او دسدد  در

 رفدن   فد و   جدا ؛ شدود  خدارج  یخدون  دهدد  اجاز  نک یا از قی  و دّکش

 .ک د مسدود چس  و پنی  با را س م سوز 
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 یرسدم  لاد   بدا  و داد تکدا   کدارش  از  نمندیرضدا  نشدان   ب   س  باز

 مدی کد د   تماشدا  را او کدار  یمقداومن   ّهد  بددو   کد    ّآبند  بد   خطا 

 بدد  را  تددو ندددارم دوسدد .   ّددبگ از  رو بهوندد  توندد مددی   یددا»:گفدد 

 !« بنداز را  ب  نال  و آ  خو  قط    ی د ّچک خا  

 مّمسدنق  بیکد   داد نشدا   خدودش  از یواکنشد  ند   و زد یح فد  ن   ّآبن

 مدی خواسد    نگدا    ید ا بدا  اید گو. کد د  نگا  ا یاسد  آقا ها  چشم در

 و آ  و!  دّد گمدی  ن بهاند   گد  ید کد   اسد   وقد   یید ّخ کد   دیبگو او ب 

 !اندازدمی ن را  ب  نال 

 بددود شددد  منعجدد  ا یاسددد  آقددا حدد   از یکمدد کدد  زندددا  سّرئدد

 یزنددان   ید ا کدنم مدی  ن فکد  »:گفد   و زد ا  صدادقان   چندا  ن  لیخند

 باشدّد  بداهوش  انقددر  شدما  کدنم  فکد  . کند   جداد یا شدما   بد ا  یمشکی

 «؟ن . ّدیاّب ب  سال  شان د  بچت  پس   ی پس از بنونّد ک 

 هددم ا یاسددد  آقددا. مددی داد منیدد   بددو یافاضددی  آقددا دوتم  جمیدد 

 ا ّد م از یجدواب  نکد  یا از قید   امتدا  شدد  موضدوع   یا منوج   ّآبن مث 

 درمانگددا  در شددود، خددارج ا یاسددد  آقددا د ّچسددی بهددم  هددا دندددا 

 و دّرسدان  آ  هدا  بد   را خدودش   یسد   سد باز . باشدد  بداز  سد باز  توس 

 .داد نشا  زندا  سّرئ ب  را اننقا  مخصوص دسنیند

 و دسدد  ندد ،ّهم»:گفدد  و داد تکددا  دیّددتأ بدد   سدد  یافاضددی  آقددا

 !«بیندد پاشو
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 سدزس  و را او هدا   دسد   ابنددا   ّآبند  حالد   بد    ّد اهم بدو  س باز

 خددورد  دسددنیند  ّآبندد  پددا و دسدد  حدداال. زد دسددنیند او  پاهددا بدد 

مدی    ّسدنگ  او  بد ا  نسدی   بد   کد     ّد زنج بدا  دسدنیندها   یا و بود

 بدا  مدی توانسد   ن  ّآبند  نکد  یا یعند ی  ید ا. بودند شد  منص  بهم نمود

 .ب ود را  یخوب ب  یحن ای و بدود اننقا  مخصوص دسنیند

 بد   خطدا   گ فد  مدی   را  ّآبند   بدازو  کد    دور  همدا   ا یاسد  آقا

 «.سّرئ جنا  منشک م شما  همکار از»:گف  زندا  سّرئ

 و داد فدد و را آ  خنددد  اش هددا  مدد ّن در امتددا دیددخند زندددا  سّرئدد

 بد   بد و   یسد   سد باز ... رفد  مدی   ادمید  داشد     ّچ  ی.     آ »:گف 

 یشخصدد وسددائ  و هددا یزندددان مخصددوص وسددائ  از  نگهدددار اتددا 

 .ارّب رو یزندان

 .شد خارج اتا  از فشنگ مث  س باز

مددی ن نهدد  بدد  یراضدد یافاضددی  آقددا  جمیدد  از چندددا  ا یاسددد  آقددا

 تیدف  وقد   را او کدار   ید ا اید گو. اندداخ   سداعن   بد   ینگاه مّن. دّرس

 کنددد ییجددو صدد ف  زمددان  در آنکدد   بدد ا و مددی دانسدد   کدد د 

 در کنددار بدد  اتددا   یددا در مانددد  مننهدد   جددا بدد  شدد ّم»:گفدد 

 «.مّبمون مننه  اونجا و میب  یخ وج

 .داد یافاضی  آقا نشا  را ساعن  ح ف  ب  دّتأک  ب ا و

 و داد تکددا   سدد  نداشدد  موافقدد  جدد   ا  چددار  کدد  یافاضددی  آقددا

 «.دّمائی شما ک   ور ه »:گف 
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  بددازو کدد   ددور همددا  و داد تکددا  تشددک  بدد   سدد  ا یاسددد  آقددا

مدی   را    دور  او همد    ید ا بدا . درآمدد  ح کد   بد   بود گ فن  را  ّآبن

 .کند ح ک   یپا هم بنواند هم  ّآبن ک  رف 

 همدا   یافاضدی   آقدا  شددند  خدارج  درمانگدا   اتدا   در از کد    ّهمد  امتا

 کدد د  یفضددول خددواهممددی ن»:دّپ سدد مددی داد نشددا  را را  کدد   ددور

 د؟مددی کنّدد کددار قسددم  کدددوم تددو شددما بز سددم تددونممددی  امتددا باشددم

 !«کنّد؟ می کار چ  دقّقا یعنی

  بد ا . اندداخ   ا ید ج  بد   ا یاسدد   آقدا  وجدود  در را خشدم  او سئوا 

 انددداخ  یافاضددی  آقددا بدد   آلددود غضدد  نگددا  و سددنادیا ا  لاهدد 

 بدی اخنّدار  و  افنداد  وحشد   بد   نگدا    ید ا از زنددا   سّرئد  کد     ور

 .سنادیا

 تدونم مدی  . هسدنند   سد    هدا ّچ از یبعضد . خدوام مدی   معار      آ د 

 بد   دوبدار   و گ فد   او از را نگداه   ا یاسدد   آقدا  «.کدنم  در  رو  یا

 سّرئدد تددا نشددد باعددث  یددا امتددا. داد ادامدد   ّآبندد بددا همدد ا  رفددن  را 

 اگدد  خدد »:داد ادامدد  او بیکدد . ندد د حدد   و نکنددد یپ ح فدد زندددا 

 شدن  ّب ییآشدنا  خدا    بد   فقد   دّهسدن  قسدم   کدوم تو شما دمّپ س

 بدا  شدن  ّب ندد  یآ در دیشدا  کد دم  فکد   خدودم   ّپد  چدو  ... چدو   بود

 «؟ن . مّباش داشن  م قا  هم

 .نداد جوا  ا یاسد  آقا
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 شددود دّددناام هددا  زود  ید ا بدد  نداشدد  دوسدد  کد   یافاضددی  آقددا امتدا 

 بد ا   هدم  مد   باجندا   توند ؟  چد   هدا  شدما  دوندم می ن ایخدا آ »:گف 

  یدید د  ید ن د از حداال  تدا  دوندم مدی  ن. کند   مدی  کدار  امنّنی مقام ی 

مدی   سدؤا   کدارش  از مد   و مّنّشد مدی   هدم  کنار ک  موق  ه  امتا ن  ای

 خندد   بدا ) هسدنّد؟  رازدار انقددر  شدماها  همد  . کند  مدی   سکو  پ سم

   دور   ید ا. باشدم  داشدن   یشدغی   ّچند  نددارم  دوس  اص ً( داد ادام 

... امتدا . سد  ّن خدو   هدم  حدد  از  ّبد  بدود   رازدار. کنممی  سکن  زود

. کددنممددی ن یاعن اضدد مدد  دّددب ن یح فدد دیددندار دوسدد  شددما اگدد  امتددا

 ،هددا سدد یت ور بددا میددارز . دیدددار یهددای  ّمسددئول هددم شددما خدد 

 بدد  آدم مددی شدد  باعددث کدددوم هدد ... و هددا وابسددن  گ هددا، اغنشدداش

 کد   هسد   مهدم  انقددر  بدار    ید ا در ا  عدا  . بش  دار راز خود  خود

 جندا   ند  . باشد    یخط آفد   توند  مدی   موردشدو   در کد د   فک  یحن

 «؟ا یاسد

 زندا   شد    سد د   هدوا  ،زنددا   پشد   کوچد   ا ّد ح در شدد   باز با

 را او بدد   سد د   هدوا  یناگهدان  سدوزش . خدورد   ّآبند  بد  و صور  ب 

 بدددن  مثدد  هددم  یهددا دندددا  بعددد  ّددران چنددد و انددداخ  لدد ز  بدد 

 لیدا   جد    بد   مگد  . بید زد  داشد   هدم  حد  . ک دندد  د یل ز ب  ش وع

 کد   یی هدا ّچ تنهدا ! داشد ؟  تد   بد    گد  ید  ّد چ زنددا   رنگ ی وس

 زندددا  یتابسددنان مخصددوص و ندداز   اه ّددپ و شددیوار داشدد  تدد  بدد 

 شددت   هدم   ّآبند  بدد   لد زش  یپشدن  ا ّد ح بد   گااشدن   پدا  بدا . بود
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 شد    را شدد   مّند ی تداز    ّآبند  رحماند  یبد  جهد   ه  از س ما. گ ف 

 !زدمی 

 گوشد   یناگهدان  یوزشد  در بیکد   نداشد   کدار   ّآبند  با تنها س د باد امتا

 هددا  چشددم موقدد  همددا . زد کنددار را ا یاسددد  آقددا یچ مدد کاپشدد 

 او لگد   اسدنخوا   کندار  در کد   افنداد  یکیند  بد   یافاضدی   آقدا  کنجکاو

 و شدد  موضدوع   ید ا منوجد   هدم  ا یاسدد   آقدا  گ چد  . بود گ فن   جا

 تکددا  و ح کدد   جیددو کاپشددن  گوشدد  داشددن  نگدد  بددا کدد د یسددع

 م اعددا   یددرعا بدددو  یافاضددی  آقددا یولدد  دّددبگ را آ  خددورد 

 «؟دمی کنّ حم  اسیا  خودتو  با ش ّهم شما»:دّپ س

 رنددگ سددی  در بدد  دّرسدد ا یددپا بدد  یافاضددی  آقددا سددؤا  کدد  یزمددان

 گوشدد  بدد  یافاضددی  آقددا و دندّرسدد ا ّددح  اننهددا در یددیرو  ّماشدد

 قد ار  یکدوچک   ّدوربد  کد   ییجدا  درسد   یعند ی در، چد   سم   باال

 !«ک  باز را در»:گف  ا  مآبان  سّرئ لا  با و شد   ّخ داش 

 کد    دور  همدا   و شدد  شدد   بداز  بد   شد وع   مانندد  تد    صدا با در

 زندددا   یدد نجددایا»:داد ادامدد  یافاضددی  آقددا شدددمددی  بدداز کامدد 

 توسدد  زندددا   یددا بدد  ورود و خدد وج. ا یاسددد جنددا  اسدد  شدد فن ّپ

  ید ا سّرئد  عندوا   بد   مد   و مدی شد    کنند    بسن  مدار ها   ّدورب

 لیخنددد «.ندددارم هددا یزندددان فدد ار بابدد  از ا  ینگ اندد  ّهدد زندددا 

  یددا زندددا  تدد ی  امدد  زندددا   یددا»:داد ادامدد  و زد ا  مغ وراندد 

 !«کشور 
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  آقدا  هدا   لد   بد   دید خندمدی   غد ور  از کد   زنددا   سّرئ ب عکس امتا

 شدما  بدا  هدم  مد   بید  »:گفد   و بسد   نقد    معندادار  لیخندد  ا یاسد

 بسدن   مددار  هدا    ّدوربد  کد   دّد کن ف امدوش  دید نیا امتدا . امد ّد عق هم

 !«هسنند مهم ها انسا  سنند،ّن مهم

مدی   نشدا   کد   یحدالن  بدا . شدد  پدا   زنددا   سّرئد  هدا   ل  از لیخند

 مدد »:دّپ سدد اسدد  نشددد  ا یاسددد  آقددا منهددور منوجدد  اصدد ً داد

 «.کنممی ن در  و منهورتو 

 سدد ّن مهددم فعدد ً»:گفدد  او. افدد ی گسددن ش ا یاسددد معنددادار لیخنددد

 «.دّبش منهورم منوج  گ ید ساع  چند تا دیشا. سّرئ جنا 

 کد   نداشد   هدم  یییتمدا  چنددا   امتدا  نگ فد   را جدواب   زنددا   سّرئ

 و کنددد سددکو  داد  ّتدد ج  یبندداب ا. کنددد تکدد ار گدد ید بددار را سددؤال 

 .بنگ د بود شد  آشکار در شد  باز از ک  یخّابان ب 

  یهدا  دنددا   خدورد   بهدم   صددا  حداال . دید ل زمدی   همچندا    ّآبند 

 دّرسد مدی   مد د  دو آ  هدا   گدوش  بد   یراحند  بد   کد   بدود  بیند آنقدر

مددی ن او بدد  هددم ینگدداه مّندد یحندد. ندددمددی ک دن یتددوجه دو آ  یولدد

 !ندارد خارجی وجود او اص ً ییگو. انداخنند

 زندددا  یپشدن  ا ّد ح بدد  پدا  و ک دندد  بداز   ّپدد لاهد   چندد  کد    در

 او زنددا   سّرئد  کد    سد باز  بدار   ید ا امتدا . شدد  بداز  گ ید بار گااشنند،

 یپشدن  ا ّد ح بد   پدا  بدود،  کد د    ّآبند  یشخص وسائ  آورد  مأمور را

 شدنا  فد  ّور سد باز   ید  مثد   دّرسد  آ  هدا  بد   کد   یوقند . گااش 
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 کدد  لاهدد  چنددد از بعددد و سددنادیا صددا  و کوبانددد بهددم را  یپاهددا

 راحد   باشدد،  آزاد تواندد مدی   کد   دهماند ف او بد   اشدار   بدا  زندا  سّرئ

 بدد  زندددا  آرم کدد  یرنگدد ا ّسدد دار دسددن  یکّپ سددن سدد ّک و سددنادیا

 آوردمدد »:گفدد  و گ فدد  او  دد   بدد  را بددود شددد  حدد  آ   رو

 !«ق با 

 آ  بدد   س سدد  ینگدداه. گ فدد  را سدد ّک ندد ّتُمأن بددا زندددا  سّرئدد

 گ فدد مددی  ا یاسددد  آقددا  دد   بدد  را آ  کدد   ددور همددا  و انددداخ 

 مخصددوص  ّماشدد خدد ! یزندددان یشخصدد  یوسددا از هددم  یددا»:گفدد 

 «؟کجاس  یزندان حم 

 را نهد ش  مدورد   ّماشد  تدا  کد د  نگدا   خّابدا   ب  زد  ح   با هم ما 

  آقددا بز سددد یسددؤال آنکدد  از قیدد  یولدد افدد ّن   ّددچ امتددا ندددّبی

 او . اونجاسد  . امّد ب یشخصد   ّماشد  بدا  شددم  مجیدور »:گفد   ا یاسد

 «.رنگ یمشک ماشّ 

 .ک د اشار  راس  سم  ب  دس  با

 اندداخ   بداال  یدی اب و دید دمدی   را  ّماشد  کد    دور  هما  یافاضی  آقا

 ا ،ّددم یزندددان اننقددا   بدد ا نفدد  دو معمددوالً! د؟ّهسددن تنهددا»:گفدد  و

 «؟س ّن  ور  یا

 درصددد  بیکد   نداشد   را قدانو   کامد    اجد ا  قصدد  زنددا   سّرئ الین 

 جید ا   را بدود  د ّکشد  درمانگدا   در کد   یهدای  حقدار   از یکمد  تدا  بود
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 حفد   از را قدانو   هدم  او دهماند بف ا یاسدد  بد    عند   و  ید کنا با و کند

 .اس 

 ننوانسدد  ا یاسددد  آقددا. خددورد هددد  بدد  زندددا  سّرئدد  ّددت بددار  یددا

 و درکدد  قدد ّحق در. کنددد داّددپ او بدد  پاسدد   بدد ا یمناسددی جددوا 

مدی   دّد ب مثد   کد   افنداد   ّآبند  بد   چشدم   کد د   داّد پ جوا  قو 

. کددنم صددی  تدونم مددی ن  ید ا از شددن ّب»:گفدد  و کد د  بهاندد  را او. دید ل ز

 «.بش  بد یزندان حا  ممکن  ک  دّنّبمی 

 قدد ّحق در. بدهددد یافاضددی  آقددا بدد  یخددوب جددوا  ننوانسدد  ا یاسددد

 دیددبگو آنکدد   جددا بدد  او و بددود کدد د  هدد  را او زندددا  سّرئدد  ادا یددا

 حدا   ممکند  »گفد   شدود،  ضیمد   و بخدورد  سد ما  یزنددان  اس  ممک 

 !«شود بد یزندان

 لیخنددد! بدد د یپدد فیددر  نکندد   یددا بدد  هددم زندددا  سّرئدد خددود

 دوارمّددام. ا یاسددد جنددا  سدد ّن یمددانع»:گفدد  و زد ا   وزمنداندد ّپ

 «.مّنّبی را گ یهمد هم باز

 بدد   ّآبندد بددا همدد ا . ندد د یح فدد امتددا داد تکددا   سدد  ا یاسددد  آقددا

 کد د  بداز  را  ّماشد  عقد   در ا یاسدد   آقدا  کد د  ح کد    ّماش  سو

 نکدد یا از قیدد  امتددا شددود سددوار تددا کنددد کمدد  را  ّآبندد کدد د یسددع و

 کنددد، یعمیدد بددود هددم  ّآبندد خواسددن  مطمئندداً کدد  را اش خواسددن 

 .بازداش  ح ک  از را او زندا  سّرئ  صدا

 .دّکن صی  ا یاسد جنا  او د 
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 .ب گش  ا یاسد  آقا

 «.رف می  ادمی داش  ایخدا»:داد ادام  یافاضی  آقا

 «؟رو   ّچ چ »:دّپ س دیت د و ش  با ا یاسد

 پدد  رو یزندددان  یددتاو فدد م شددما! فُدد م»:داد جددوا  یافاضددی  آقددا

  یددا گدد فن  د یددناد و مهمدد  قدددر چدد   یددا کدد  دّدددونمددی . دیددنک د

 «؟کن  درس  شما و م   ب ا توان می  رو یعواقی چ  موضوع

 زنددا   سّرئد  ب ندد  یح فد  اید  بدهدد  یجدواب  ا یاسد  آقا نک یا از قی 

 ندام   ّد ن سدنوا   از بد و   یسد  »:گفد   او بد   خطا  و ک د س باز ب  رو

 «.س باز باش  یس .  ّبگ رو یزندان  یتاو ف م

 .افناد را  ب  زندا  ساخنما  سم  ب  نگفن  بی  س باز

 موضددوع  یددا خددا   بدد  رو مدد . گدد د مددی ب   یسدد  سدد ّن   ّددچددد 

 «.دّبیخش کنممی  خواه 

 د ید ناد مدی شد   ن را هدا  قدانو   از یبعضد . سّرئد  جنا  کنممی  در د 

 ...امتا. گ ف 

 ؟یچ امتا د

مددی  سدد ما از دار . کددنم  ّماشدد سددوار رو یزندددان دّددبده اجدداز  امتددا ددد

 !ل ز 

 هددم ا یاسددد  آقددا. داد تکددا  موافقدد  نشددان  بدد   سدد  زندددا  سّرئدد

 و لد زش  هندوز . شدد  تمدام  سد ما . کد د   ّماشد  سدوار  را  ّآبن ب فاصی 

 او بد   سد د  بداد  گد  ید یولد  بدود   ّآبند  بد  در بود  س د حال  یاندک
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 کدد  بددود ننشسددن  شددن ّب ا  لاهدد  چنددد وجددود  یددا بددا. خددوردمددی ن

مدی   یخدوب  بد   را  ید ا خدودش  و بدود  خدورد   س ما. ک د عطس  ناگها 

 بهددم را  یپددا و دسدد  کدد  ییدسددنیندها و  ّددزنج بدد  ینگدداه! دانسدد 

 چدد  اصدد ً بی نددد؟ کجددا بدد  را او بددود قدد ار. اندددخ  بددود کدد د  منصدد 

 خید   موضدوع   ید ا از اصد ً  ی ّوکد  د؟ّکشد مدی   را او اننهار یس نوشن

 حددداق  گفدد ؟مددی  مدداج ا  یددا از   ّددچ  یددآرو بدد  او اصدد ً داشدد ؟

 در او  بد ا  کد   دید دمدی    فد د  تنهدا  را  ید آرو می ک د فک  ک  ه چ 

 بد   دّشدن مدی   را او حدا   شد     ید آرو اگد  . بدود  ماندد   یبداق  اّدن  یا

. داشد   زمدا   بد   ازّد ن جدواب   کد   بدود  یسدؤال   یا آمد؟می  او کم 

  ید ز کد   مدی کد د    ید آرو بد   یوابسدنگ  احسدا   آنقدر لاه  آ  در امتا

 «...ب ادر تو پس ؟ ییکجا تو.  یآرو»:ک د زم م  ل 

 را  ّماشدد در ا یاسددد  آقددا. خددورد را حدد    ّماشدد در شددد  بدداز بددا

 و داد قدد ار او کنددار  ّماشدد درو  را او یشخصدد وسددائ  و کدد د بدداز

 .بس  را در دوبار 

 بد   لاهدا    ید ا در قددر  چد   کد   آورد ادید  بد   بداز   ّآبن نک یا از قی 

 بد   کد   ینّماشد  هدا   چد اغ  ندور  کندد، مدی   یوابسدنگ  احسدا    یآرو

 بد   را ا یاسدد   آقدا  و زنددا   سّرئد  و او توجد   آمدد مدی   آ  ها سم 

. دّرسدد آ  هددا بدد   ّددران چنددد از کمندد  در  ّماشدد. کدد د جیدد  خددود

 پشدد  از یرسددول بهدد اد سدد گ د دیددد تعجدد  بددا و کدد د نگددا   ّآبندد

 !شد اد ّپ رنگ ا  نق    ّماش ف ما 
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 هددم شددما سدد گ د جنددا  آ »:دّپ سدد تعجدد  یکمدد بددا یافاضددی  آقددا

 «؟دیآورد فیتش 

 جددوا  یولدد نشددد زندددا  سّرئدد منهددور منوجدد  یرسددول بهدد اد گ چدد 

 رو راسددن . بز سددم را آرمددا  حددا  دیددبا کدد دم احسددا  بیدد ،»:داد

 !«هسنم نگ ان   جور  ی دّبخواه

 .شد منعج   ّآبن

 مجدد م  یدد از ییجددو احددوا  بددار  یآخدد  بدد ا »:گفدد  یافاضددی  آقددا

 «؟س ّن  عاد  ّغ یکم

 ...منهورتو ! بار؟  یآخ   ب ا د

. خدورد  را حد ف   بدود  نشسدن    ّماشد  درو  کد    ّآبند  بد   نگدا   با امتا

 !«د؟یب می  کجا دیدار اونو»:گف و . شد تعج  از پ  او صور و 

 ...شما مگ  د

  آقدا  کندد  کامد   را اش جمید   بنواندد  زنددا   سّرئد  نکد  یا از قید   امتا

 پدا  کدف  بدا  ماکدم  .ب داشد   یرسدول  سد گ د  سدم   بد     ّخ ا یاسد

 زندددا  سّرئدد بدد  یواکنشدد اجدداز  نکدد یا از قیدد  و نواخدد  او شددکم بدد 

 بد   نقد   دو هد  ! کد د  پ تدا   یرسدول  سد گ د   سدو  ب  هم را او بدهد

 از قید   مدی دانسد   . نیدود  یکداف  ا یاسدد   بد ا   ید ا امتدا  شددند   ّزم

  ّهمد . کندد  اجد ا  را اش نقشد   دید با شدوند  بیندد   ّزمد  از آ  ها نک یا

  ّاوتلدد بددا و کدد د روشدد  راآ  . شددد  ّماشدد سددوار. کدد د هددم را کددار

 آنجددا از امتددا آورد در ح کدد  بدد  را آ  آورد، گدداز پدددا  بدد  کدد   فشددار
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 بددا ن ّماشدد از یقسددمن داد انجددام سدد ع  و عجیدد  بددا را کددار  یددا کدد 

 ب خددورد  ّهمدد. کدد د ب خددورد یرسددول بهدد اد رنددگ ا  نقدد    ّماشدد

. فندد ّب یصدندل  کدف  بد   و بدهدد  دسد   از را تعدادل    ّآبند  شد باعث

. انددداخ  سدد ش پشدد  بدد  ینگدداه شددود بینددد توانسدد  کدد   ّهمدد

 بینددد خددود  رو از را زندددا  سّرئدد تددا بددود تدد ش در یرسددول سدد گ د

 .شود ن ّماش سوار و کند

 وار واندد ید حدداال کدد  کدد د نگددا   مدد د بدد  و چ خانددد را سدد ش  ّآبندد

 ید    د    از تدو »:دّپ سد  تد    و اضدط ا   یکمد  بدا . می ک د یرانندگ

 «؟ اومد نّومد ، امنّنی مقام

 او بد   ینگداه  جیدو  ند  یآ از مدی کد د   یراننددگ  کد    دور  هما  ا یاسد

مدی   بداورم  داشد   گد  ید ؟ بیدد  زد  حد    تدو  پدس »:گفد   و انداخ 

 !« اومد اّدن ب  ال  شد

 بدد  را یکددوچک دّددکی بز سددد را سددؤال   ّدوتمدد  ّآبندد نکدد یا از قیدد 

 اّد ب و کد   بداز  پداتو  و دسد  !  شّد بگ»:داد ادامد   و کد د  پد    او سم 

 «. ّبش جیو

 .افناد عق  یصندل  رو دّکی

 یکد  رو تدو  ؟یهسدن  یکد  تدو »:دّپ سد  دّد کی ب داشدن   با هم ما   ّآبن

 «؟ف سناد 

 ؟یکن ف ار زندا  از امش  بود  ق ار یدونمی  پس. خوب  د

 .دونسنممی ن. ن  د
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 ف سناد ؟ یک و م   دّپ س چ ا پس د

 صددادقان  بددود کدد د  بدداز را  هددای دسدد  دور دسددنیند کدد   ّآبندد

 «.اومد ذهنم ب  ا  دفع   ی»:گف 

. دّددچّپ راسدد  سددم  بدد  آورش سددام سدد  سدد ع  بددا ا یاسددد ناگهدا  

 نداشددن  او از را  کددار  ّچندد اننهددار کدد   ّآبندد تددا شددد باعددث  ّهمدد

 .ب خورد  ّماش راس  سم  در ش ّش ب  صور  با ماکم باشد

مدی   فد ار  مید دار مدا . پسد    ّبشد  ماکدم »:گفد   و دیخند بیند ا یاسد

 !«مکنّ

 از را دسدنیند  بدار   ید ا کد د  یسدع  و نشسد   یصدندل  بد   دوبدار    ّآبن

 بداز  مدی داد  انجدام  را کدار   ید ا کد    دور  همدا   و کندد  باز  یپاها دور

 !«؟یبگ م  ب  تو اسم یخواهمی ن تو»:دّپ س

 .ت  شد  کنن   یکم و چ  سم  ب  بار  یا امتا دّچّپ باز ا یاسد

 .آرش  م  اسم... آرش د

 .شناسممی ن د

 .کنممی  کار یمانّآرت  آقا  ب ا م  چو ! ینشناس هم دیبا د

 »ن یآرو پدرب ر  منهور ! ؟یمانّآرت»:زد داد   ّح با  ّآبن

 یناگهددان  ّماشدد. فشدد د گدداز پدددا   رو بدد  را  یپددا ماکددم آرش

 دسد   بدا  آرش اگد   کد     دور . شدد  پد    جیدو  بد   هم  ّآبن و سنادیا

 .خوردمی   ّماش یجیوی ش ّش ب  بار ای  گ ف می ن را او
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 خیددو  و  یددتار خّابددا  بدد  ینگدداه. داد هدد  عقدد  بدد  را  ّآبندد آرش

 لاهد   چندد  از پدس  یولد  «.سدنند ّن دنیدالمو   گد  ید»:گفد   و انداخ 

 گدم  چدو   باشدند  دنیدالمو   تونندد مدی  ن گد  ید»:ک د  ّتصا را ح ف 

 «.ک دند مو 

.  ّبشدد جیددو اّددب»:گفدد  و کدد د نگددا   ّآبندد بدد  و دیددخند  وزمنداندد ّپ

 هد    دار اجداز   میدّرسد  کد   اونجدا . امد    جدا  ید   بد   بی م رو تو دیبا

  «؟بود مفهوم. یبز س رو یسؤال

 «.دمّفهم»:گف  کنا  ا اع  و داد تکا   س   ّآبن

  ید ا از حدالن   آمدد  جیدو  یصدندل  بد   شدود  اد ّد پ  ّماش از آنک  یب و

 احسدا   بیکد   دّرسد مدی  ن نهد   بد   ناراحد   تنها ن  ک  بود   ور ف ار

 از ناخواسددن  ایدد خواسددن  او حددا  هدد  بدد ! داشدد  هددم  آزاد و جددا ّه

 گد  ید و اسد   آزاد او کد   بدود   ید ا یمعند  بد    ید ا و بود خن یگ  زندا 

 !س ّن یزندان
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 «خبش آروین»

 س وّراجیهشتم: پل یمنطقه زمان

 پنج شنبه؛ قه صبحیدق یهفت و س یورک ـ ساعت به وقت حمّلیویکا ـ نیآمر

 

 بدد  شددد  گشدداد  یهددای چشددم بددا لاهدد  چنددد  بدد ا. دیددپ  خددوا  از

   ب لیدد  و داد یتکددان را خددودش آهسددن  بعددد شددد   ّددخ اتددا  سددقف

 و خفقدا   احسدا  . کد د  بداز  را  اهن ّد پ دکمد    ّاوتلد . نشسد   تخ 

 و جددا ّه از گ فندد  نشددأ  کدد  احسددا   یددا دیشددا. مددی کدد د گ مددا

 خددوا  در کدد  آنچدد . شدددمددی  خددواب  بدد  م بددو  بددودمددی  اضددط ا 

 و آهسددن  و  ّددعم یاپّددپ نفددس چنددد. مددی داد آزار را او بددود د یددد

 چد   آورد ادید  بد   کد د  یسدع  سدزس . ب سدد  آرامد   بد   تا دّکش منهم

 از تدد   یسدد  و کدد د ینّبددازب را ذهددن . بددود د یددد خددوا  در   ّددچ

 !دّفهم داش  اننهار ک  آنچ 

 لیدا   بدا  بدود  د ید د خدوا   در را او. شدد مدی    ّآبند  بد   م بو  خوا 

 در هدم  گد  ید نفد   چندد . پدا  و دسد   بد   دسدنیند   ّهمچند  و ا ّزندان

 هالدد  در. ندددّبی بددود ننوانسدن   یخددوب بدد  را آ  هدا  یولدد بودنددد او کندار 

  ّآبندد فقدد  خددواب  در  یددآرو. داشددنند قدد ار ی گددّت و یاهّسدد از ا 

 ییجدا  بد   را او ندد مدی ک د  تد ش  نفد   چندد  آ  کد   دید د وضدو   ب  را
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 در  ّآبند . ک دندد  ینّماشد  عقد   یصدندل  بد   سدوار  را او بأالخ  . بی ند

 از  یددآرو بددود شددد  باعددث کدد    ّددچ یولدد دیددل زمددی  حددا  همددا 

. بددود  ّآبندد افسدد د  و درهددم  چهدد   ندددّبی آزار خددوا   یددا د یددد

  ّآبند  کد   کد د  احسدا   خدوا   حالد   همدا   در ا  لاهد   چند  ب ا

 احسددا  کدد ّهنگام و! اسدد  شددد   ّغمگدد و خشدد  خددودش مثدد 

 و کد د  بداز  لد   اسد ،  شکسدن   حدا   در اش خدورد   قسدم  بد ادر  ک د

 تددو.  یددآرو»:بددود گفندد  خددوا  در  ّآبندد. کدد د صدددا را او وار زم مدد 

 «...ب ادر تو پس ؟ ییکجا

. دید پ  خدوا   از دّشدن   ّآبند  زبدا   از را بد ادر  کیمد   کد   لاهد   هما 

 او بد    مدی خواسدن    ّآبند  کد   گفد  مدی   او بد   ند  یا هدم  یحسد  امتا

 !«دارم اجّاحن تو کم  ب  م . یهسن م  ب رگن  ب ادر تو»دیبگو

  ّآبند  گدا    ّهد  دّد فهم خدا  ات   کنکداش  از و دّکشد  یقد ّعم نفس

 زبدا   بد   از یحند . مدی دانسد   ن خدودش  بد ر   بد ادر  را او قید   ت  از

 بدود  د ید د کد   یخدواب  در یولد  ،مدی کد د   هم امنناع موضوع  یا آورد 

 بد رگ   بد ادر  او دارد مدا  یا قییداً   ّآبند  کد   مدی کد د   احسا  قاًّعم

 !دارد ازّن کمک  ب  و اس 

 و کدد د بدداز را آ . دّکشدد  و ّددب تخدد   یددز از چمدددان . شددد بینددد

 کددار  یددا بددا. شددد   ّددخ عکددس بدد . ب داشدد   ّآبندد و خددودش عکددس

 چددو  دیشددا»:گفدد  خددودش بدد . گ فدد  جددا  ذهددن  در ا   ّف ضدد
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 نگددا  عکددس  یددا بدد  انددداز  از  ّبدد و بددودم  ّآبندد فکدد  بدد  شدد ید

 «.دمید رو  ّآبن خوا  ک دم،

 قیدی   کد   نیدود    ّد چ  ّف ضد   ید ا. کد د  رد را  ّف ضد   یا  یس  امتا

 تددو  ّآبندد» گفدد مددی  او بدد  یقددّعم حددس. باشددد داشددن  بدداور را آ 

 ییصدددا کدد  بددود افکددار  ّهمدد در !«دار  ازّددن کمکدد  بدد  و خطدد  

 یگوشد  لد زش   صددا . دّد چ خ صددا  سدم   بد  . کد د  پدار   را افکارش

 کد   داخد    ّد ج در را عکدس  دهدد  پاسد   آنکد   از قی  بود هم اه 

 .گااش 

 .ب نی زنگ بهم ک  مننه م حاال تا بعدازره  دی وز از د

 یدداًیتق  یلاندد بددا پدددرب رگ  دیددبگو را الددو کیمدد  بنوانددد نکدد یا از قیدد 

 .داد ق ار س زن  مورد را او یعصیان

 «.پدرب ر  س م»:گف  بکاهد را ن ّعصیان از یکم نک یا  ب ا

 ! میع  نو    س م د

 ادیدد بدد  یمددانّآرت کدداوو ّک آنکدد  از بعددد یولدد آمددد وجددود بدد  یمکثدد

 یبگدد بهددم شدد ّم»:گفدد  بددود  یعصددیان  ّپدد لاهدد  چنددد چدد ا آورد

 یمد  یوقند  ممدی کد د   فکد   ؟ ند د  زندگ  بهدم  رهد   از بعدد   وزید چ ا

 «؟یزنمی  زنگ بهم ور یوّن یرس

 کد دم  فکد   چدو  »:گفد   نیدود   ید کنا بد   شیاه یب ک  یلان با  یآرو

 !«زن می  زنگ شما ب  م  از زودت  جِ  او  خییا 
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 از را موضددوع  یددا اسدد  ننوانسددن  شددد منوجدد  یمددانّآرت کدداوو ّک

 خییددا  از رو یدرخواسددن  ّچندد مدد  اگدد »:گفدد . کنددد پنهددا  شنددو 

 «.هسنم و بودم تو نگ ا  ک  بود  یا خا   ب  ک دم،

 .پدرب ر  خوب  م  حا  د

 خدا    بد   فقد   بخدوابم  ننونسدنم  و بدودم  دارّد ب و شد   تمام م  یول د

 !تو تیف  مننه  و بودم تو نگ ا  نک یا

 ...ش ید... ش ید! خواممی  معار  د

 امتدا  بازگوکندد  پددرب رگ    بد ا  را دّف شد  بدا  ییآشدنا   ماج ا خواس 

 مثدد  اتفددا   یددا داد  ّتدد ج و شددد عددو  م ّتصددم ا  لاهدد  در

 .بماند اش ن ّس در موقناً راز  ی

  ؟یآرو یچ ش ید د

 ...دیش  د

 !؟یمی خواسن رو  یا تو ؟یب ن زنگ بهم رف  اد ی ش ید د

 .منأسفم د

 ییددّدل  ّهمدد دیشددا و کدد د ا ّددب را تأسددف  خشدد  و سدداد  ییددّخ

 .کند خاموش را پدرب رگ  خشم آت  ننوانس  ک  بود

 .بود ب ر  اشنیا   ی سف   یا ب  تو رفن  د

 .بود  ض ور سف   یا د

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 293

 بد   تدو  اخد     ید ا دوندم مدی  ن! یس سدخن  و لجدوج  انداز  از  ّب تو د

 را  تدا   مدی کد د   صدی   دید با تدو  رفند ؟  یمانّآرت خاندا  از یکی کدوم

 م؟یمی ک د اننخا  و بهن  ها  ح 

 .بود ح  را   یبهن   یا د

. سدد ّن حدد  را   یبهندد   یددا! سدد ّن»:زد داد یمددانّآرت کدداوو ّک

 «.شدممی ن اضط ا  و ینگ ان دچار قدر  یا م  بود اگ 

 حدد   موضددوع  یددا دربددار  مددا پدددرب ر »:داد جددوا  مکددث بددا  یددآرو

 «.میدّرس تواف  ب  و میزد

 اّددمه یجددواب پدددرب رگ  دهددد اجدداز  آنکدد  از قیدد  و دّنشددن یجددواب

 کنددد دور ینگ اندد از را پدددرب رگ  بددود دوارّددام کدد  یلاندد بددا کنددد،

 «.بش  تموم  ّچ هم  ام وز دیشا»:داد ادام 

 ؟ دیند رو او  حاال تا یبگ یخواهمی  یعنی د

 یداً یتق »:داد جدوا   اش یمچد  سداع   بد   کد د   نگدا   با هم ما   یآرو

 «.س ها یزندان با م قا  زما  گ ید ساع  دو

  ید   مد د   او  اگد   اونجدا  یرفند  یوقند .  ید آرو کد   گدوش  خو  د

 . بد  به  خواس  ک  یچ ه  ک د پو 

  ؟یآرو باش . ب   زنگ بهم خواس  ادیز پو  اگ  د

 !پدرب ر  چشم... باش  د

 ؟یهسن ور یوّن  کجا بگو بهم حاال!  میع  نو  خوب  د

 .هارلم منطق  کنم فک  د
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 .شد پخ   یآرو هم ا  تیف  از یمانّآرت کاوو ّک ادیف   صدا

 منطقدد   یدد بدد  ین فندد چدد ا تددو !هددا؟ پوسدد  ا ّسدد منطقدد  !هددارلم؟ ددد

  شأن ؟ در و مناس 

  یدد بدد  را او تددا خواسدد  راننددد  از کدد  نگفدد  پدددرب رگ  بدد   یددآرو

 !نیود هم دروغ ک  داد یجواب امتا اوردّب  ّ نشّفق و ساد  منطق 

 !ت    ین د اسنار بی  زندا  ب  نجایا چو  د

 اونجدا  و منهدن   بد   یرفند مدی   دید با.  ید آرو سد  ّن امد   منطق  او  د

 ؟یهنی کدوم تو اال  تو... تو. یرفنمی  خو  هن   ی ب 

 .امگ فن  اتا  و ّپانس  ی تو م  د

 !و ؟ّپانس د

 .بی  د

مددی  رو تددو آرامدد  و  یآسددا فقدد  مدد  کدد  یدونددمددی  تددو  یددآرو ددد

 بد  . سد  ّن یامند  منطقد   منطقد ،  او . بدد   گدوش  ح فم ب  پس. خوام

 زودتدد  ه چدد ! کشددندمددی  آدم اونجددا ناقابدد   دالر سدد ّب  یدد خددا  

  ید ا تدو . بمدو   اونجدا  و کد   داّد پ سدنار   پدن   هند    ید  .منهن  ب  ب و

  ؟یآرو آر  ؟می کنی رو کار

 پدددرب رگ  بدد  گوندد   یددا ذهددن  در قدد ّحق در. نددداد جددوا   یددآرو

 سدا    ید  کد   حداال . شددم  بد ر   نعمد   و ناز تو عم م تمام» داد پاس 

 قددو پدد  تشدد  رو دممددی ن ینددّاهمت نمونددد ، عمدد م ا یددپا بدد  شددن ّب

 !«رفن  در زهوار  فن  تخ   ی ای بخوابم
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 د ّشددن بدد   اصدد ار هددم پدددرب رگ  یولدد نددداد جددوا   یددآرو گ چدد 

 بدا  خد    سدو  آ  یمدان ّآرت کداوو  ّک دیشدا . نکد د  خواهشد   جوا 

 سدخ   سد   و لجدوج  اش ندو   کد   بدود  افند  یدر یدومن  ّک هد ارا   فاصی 

 نکندد ! ندددارد او خددواه  کدد د  یعمیدد  بدد ا یچندددان  یددتما و اسدد 

 .بود ک د  اذعا  آ  ب   ّپ  ّدق چند خودش ک  ا 

 و سدد د یلاندد بددا یمددانّآرت کدداوو ّک سددکو  لاهدد  چنددد از پددس

 «.مّکن یخداحافه بهن   کنم فک »:گف  خ  پش  از و یمأ

 «. ّآبن»:گف  ساد   یآرو یول

 .دمّنشن خو  صداتو ؟یچ د

 یکسدد چدد  از او اسدد  د ّددفهم خددو  ییددّخ پدددرب رگ  مددی دانسدد 

 یاتفدداق  ّآبندد  بدد ا...  ّآبندد»:کدد د تکدد ار بدداز یولدد زندددمددی  حدد  

 «؟افناد 

 ؟یدونمی  کجا از تو د

 .افناد  یاتفاق  ی او   ب ا زدم حد  درس  پس د

 .خوب  پس   او  حا . س ّن یمهم  ّچ. نک  نگ ا  و خود  د

 افناد ؟ ب اش یاتفاق چ . پدرب ر  بگو ب ام د

  یددا بدد  نقدددریا چدد ا مدد  نددو    کددنم در  ننونسددنم وقدد   ّهدد ددد

  ّدسدنگ . مدی گدم   بهد   مدی کندی   اصد ار  ک  حاال امتا! بسن  د  پس  

مدی   کد   اونجدا  تدا  سّپید   سد گ دها  از یکد ی. سّپی توس ... بود شد 
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. بددود خدد ا  ییددّخ پسدد   او  اوضدداع. بددود زد  اتهددام بهدد  شددد

 .دار  باال ب   س ش داش  امکا  لاه  ه  ک    ور

 ؟یچ  ب ا د

. بدود   هدا   پد   و وهدا ید ا ّد م جندگ  نهدار  گد    پسد    او  احنماالً د

 جددو  و د یددد رو ا یددپ  میکدد  گفندد  اعن افددات  تددو گفدد مددی   احددد

 بددا و نکدد د  بدداور شددو حدد   سّپیدد کدد  چنددد هدد . داد  نجددا  رو او 

 او  بدود ،  هدا  کد   پ تدا    ّمد  از یکد ی  رو انگشدن   ارد   نک یا  ّدل

 تدو  پسد     ید ا عکدس ... کد د   یمع فد  قند   چهدارد   یاصی مهنو  رو

 شد  ید. یکند  نگد ا   خودتدو  تدو  سد  ّن ازّد ن امتدا . شدد   پد   ها روزنام 

 کدام   حدال   هدم  حداال . بدد    فد ار  زنددا   از رو او  شدد  موفد   آرش

 .خوب 

 !شماس ؟  ّپ د

 ازش  روز چنددد گفددنم آرش بدد . نجددایا ادّددب بدداارم تددونممددی ن. ندد  ددد

 هدا  سّپید  جدوا   تدونم مدی  ن ب سد   نجدا یا ب  او   پا اگ . کن  م اقی 

 اومدندد  هدا  سّپید   شدد  مدا ّهواپ سدوار  تدو  نکد  یا از بعد  وزید. بدم رو

 ارهدارا   یتدون مدی   تدو  بدود   گفند   هدا  سّپید  بد   پسد    انگار. نجایا

مددی  وسدد  رو تددو  پددا دیددنیا! شددعوریبدد پسدد  . یکندد دیّددتأ رو او 

 .دّکش

 داد  ّآبندد بدد  پدددرب رگ  کدد  یدشددنام گدد فن  نهدد  در بدددو   یددآرو

 «.پدرب ر  ،یکن م اقی  ازش  داد قو  م  ب »:گف 
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 نگدد ا  پسدد    یددا خددا   بدد  سدد ّن الزم. هسددنم قددولم سدد  مدد  ددد

 بدا  یمدان ّآرت کداوو  ّک آ  از بعدد  و شدد  حداکم  یکوتداه  مکدث .)یباش

  وزیددد.  ّشانسدد بددد پسدد ( داد ادامدد  اسدد  ناخواسددن  انگددار کدد  یلاندد

 مدادرش  همد ا   کد   هدم  ندام دش . شدد  کشدن   و کد د  تصداد   مادرش

 .کما تو رفن  یول ک د داّپ نجا  یحنم م   از بود

 خددوا  آ  در چدد ا دّددفهممددی  حدداال. افندداد خددواب  ادیدد بدد   یددآرو

 خطدا   بد رگ   بد ادر  را او خواهدد مدی    ّآبند  کد   بدود  ک د  احسا 

 ندددارد را کددس  ّهدد اّدددن  یددا در یدداًیتق  او.  دّددبگ کمدد  او از و کنددد

 کددداوو ّک  صددددا! اسددد  رفنددد  کمدددا در کددد  ندددام دش و او جددد  

 .آورد خود ب  را او یمانّآرت

  ؟یآرو هس  دس  یگوش هنوز د

 .بی ... بی  د

مدی   دّد بع! موقد    ّهمد ... زندم مدی   زندگ  بهد   هدم  بداز  فد دا . خوب  د

 م اقد  ! یباشد  داشدن   پددرب رگ   بد   زد  زندگ   بد ا  یاقّاشن تو دونم

 .باش خود 

 !پدرب ر  خداحاف  د

 ! میع  نو    خداحاف  د

 و شددد بدداز اتددا  در کدد  بددود نشددد  قطدد  تیفدد  کامدد   ددور بدد  هنددوز

 در کدد  نداشد   اننهدار  کدد   ید آرو امتدا . شددد اتدا   وارد یناگهدان  دّف شد 

 را حمید   حالد   و شدد  بیندد  مدافعاند   شدود  بداز  موقد  یب  ّچن اتاق 
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 بدود  ننوانسدن   ذهدن   در کد   دّف شد  او بد عکس  یولد . گ فد   خود ب 

  زود  یددا بدد  را بددود زد  او بدد   یددآرو شدد ید کدد   لگددد  خددا   

 پاکدد   یدد و قهددو  لّددوا  دو دسددن  در آنکدد  بددا کنددد، ف امددوش

مددی ن کدد  تددو»:زد داد و رفدد  عقدد  بدد    یددغ   ددور بدد  بددود  کاغددا

 !«؟یب ن و م  یخواه

 آهسدن   و داد  و ّد ب ینفسد  اسد   دّف شد  او شدد  منوجد   یوقند   یآرو

 «.تو اّب»:گف 

 .نشس  تخ   رو ب  هم خودش و

 را در کد    دور  همدا   و گااشد   اتدا   داخد   پدا  کوتدا   یقدم با دّف ش

 یند ّب مدی  رو یکد  هد    کد د  عداد   تدو »:گفد   بس می  س ش پش 

 «؟یکن حمی  به 

 فکدد  خددودش بددا یولدد بدهددد را او جددوا  نداشدد  قصددد  یددآرو گ چدد 

 مناک اند   پدس . شدود  تکد ار  هدم  بعدد  دفعد   اتفا   یا اس  ممک  ک د

 «.ب   در اوت  یبش اتا  وارد یخواسن بعد دفع »:گف 

 او تد   شدد  منوجد    ید آرو موقد   همدا   و دد  نشس   یآرو کنار دّف ش

او  دد  رسدد مدی   نهد   بد   ندو  کد   اس  خودش ک  ب   ّشی یاهّس ک 

 مّهسدن  هدم   ب ادرهدا  تدو  و مد   کد   حداال  کد دم  فکد   م   خ»:گف 

مدی  ن  ید رعا ب ادرهدا  کد     ّد چ هد   مثد   زائدد،  قواعد از  س   ی دیبا

. هدا  حد     ید ا از و یالکد  و یمعمدول  تعارفدا  ... مّکند  حدا   رو کنند
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 داشددن  اجدداز  دیددبا گدد ید هسددنم تددو بدد ر  بدد ادر کدد  مدد  مخصوصدداً

 «...زد  در بدو  باشم

 .ک د نگا  او ب   تند ب   یآرو

  ید ا از. نددارم  یح فد  مد   یخدواه مدی    دور   ید ا تو اگ ! خُ  ییّخد 

 بخدور  و  ّد بگ رو  ید ا حداال !... خدا    ّد چنگ جدا   ب . زنممی  در بعد ب 

 حدا  . د ید خ  صدیاون   بد ا   رفند   کد    دار یخدوب  بد ادر  چ  بفهم و

 «؟می کنی

  ید آرو بد   را قهدو   از پد   کید   تدا  یولد  مصد    کیاری  ها لّوا  از یکی

 یلید . بدود  ندیخوشدا   ید آرو  بد ا   ید ا و بدود  داغ قهو  خوشیخنان . داد

 .زد قهو  ب 

  یدد  ددور چدد  گفددنم شدددم بینددد خددوا  از کدد  صددی »:گفدد  دّف شدد

 بدا . دمید د رو نکید    مد    ّپدائ  اومددم مدی   کد   پی  ها از. ب نم یچ خ

 دونسددنممددی . بهددم بددود شددد    ّددخ آورش تهددوع هددا  چشددم او 

 اِفدد  بدد اش هددم مدد . مددی خواسدد  و اتددا   یددک ا پددو .  ّددچ مشددکی 

 دادم نشددو  بهدد  رو  داد بهددم شدد ید کدد  ا   دالر هدد ار و اومدددم

 بد   تفداو  یبد  حالد   فن ّشد  خدود  او  امتدا  ؟ دار خدورد  پدو   گفنم و

 هددم بددا رو  دالر هدد ار اسددکنا  تددا د  حدداال تددا انگددار. گ فدد  خددودش

مددی  یولدد! ال ّددع و اهدد  و  ّددچنگ بدد  قسددم. د یددند مطمئددنم. د یددد

 ند   مفهدوم  بد   شدو کید   خونسد د  یید ّخ نکد  یا از. سوخنم یچ از یدون

  ید ما یحسداب  هدم  مد  . ند  ّبمدی    دالر د   ید  دار  انگار ک  داد تکو 
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 بدا . )سد  ّن  خید    ید ک ا از نکدنم  خدورد  رو پدو   تدا  گفنم به . شدم

 رفدنم مدی   و ّپانسد  از داشدنم  یوقند . گد فنم  حالشدو ( داد ادامد   خند 

 ییددّخ. خددور مددی   حسددود از خودشددو دار  کدد دم احسددا   و ّددب

 «.داد حا 

 یحندد. مددی دادن گددوش دّف شدد هددا  حدد   بدد  خددو  ییددّخ  یددآرو

 حداال   ّهمد  اگد   کد د  فکد    ید ا بد   دّف شد  زد  ح   وس  در کیاری

 یاوقدات  اکثد  . ب ندد  حد    تدا  ماندد مدی   ساک  بّشن  بود او  ّپ  ّآبن

 بدا  ادید ز یید ّخ بدالعکس  اید  دّرسد مدی    ید آرو بد    ّآبند  زندا  در ک 

 آ  و گاشد  مدی   هدا  سداع   اوقدا   یگداه  یحند  زدندد می ن ح   هم

 بدد  الیندد . نشسددنندمددی  گ یکدددی کنددار در یح فدد  ّهدد بدددو  دو

 از شددن ّب موقدد  آ . بدود  شدداد اندداز   یبدد  ّآبندد کد   ییروزهددا اسدنثنا  

 در کدد   روز مثدد  درسدد . گفدد مددی   یاهددایرو و هددا یبدداف ا ّددخ

 !ک د عقد مهسا با زندا 

 حد    د ّشدن  بد   یچنددان   ید تما  ید آرو نکد  یا ب  توج  بدو  دّف ش

 از.  ّشدد نسددیناً ابو ّددخ  یدد رفددنم خ صدد »:داد ادامدد  ندددارد او هددا 

 را کدن   دسد   بدا . )دمید د رو کد    ید ا هدا  مغاز  از یکی  ین یو پش 

. توسد   کد   بد    ّشدی  قداً ّدق  ید ا دمّد فهم لاهد   همدو  .( داد نشا 

 مد   کد   چد ا  پدس  اندد،  هدم   ّعد  یواقعد   ب ادرهدا  گفدنم  خدودم  ب 

 مغدداز  تددو رفددنم اّدددن همدد  ا ّددخیبدد. نیاشدد   یددآرو کدد  بدد   ّشددی
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 دالر هفدد  و شصدد  ؟یفهمددمددی !... دالر هفدد  و شصدد ... دم یددخ 

 «؟ارز می  چند تو ک  یراسن. دادم شو پو 

 «.م ّق همو  یاًیتق »:داد جوا  وار زم م  آروی 

 جدددا ّه بدددا  یدددآرو جدددوا  د ّشدددن از پدددس ب فاصدددی  دّف شددد

 حداال . سد  ّن تدو  و مد    ّبد   ادید ز فد    گد  ید حداال  !شد یعال»:گف 

 بدد ادر الیندد . مّکندد صدددا بدد ادر و گ یهمددد مّتددونمددی  راسددنی یراسددن

 ب رگد ،  داداش بگدو  مد   بد   تدو . داداش مّبگد  بهدم  بهن  .  ّرسم ییّخ

 «؟ن   ّعال! ک ّکوچ داداش می گم تو ب  هم م 

 .دّنوش را اش قهو  از ا  ج ع  داد  جوا   جا ب   یآرو

 یولدد بشددنود را نهدد ش مددد جددوا  تددا کدد د صددی  لاهدد  چنددد دّف شدد

 ادامدد  و نشددد دّددناام یولدد کدد د یاخمدد ، دیددد را  یددآرو سددکو  یوقندد

 بخد م  سّسوسد  گفدنم  اوت . بخد م  صدیاون   گفدنم  ب گشد   را  تو»:داد

 شدد   پد   آ  سّسوسد  صدیاون    نددار  عداد   تدو  گفدنم  خودم با یول

 یدداًیتق . سدد ّن هددم  بددد صددیاون   ّشدد بددا ذر  گفددنم بعددد.  بخددور

  بد ا  گفدنم  بداز  یولد  شدون ،  مایتدو   صدیاون    ید ا ،ها ییکایآم  هم 

 ییچددا و  ّددپن و نددو  فکدد  تددو هنددوز و اومددد   ا یددا از تدداز  کدد  یکسدد

 گد فنم  مّتصدم  آخد  . سد  ّن خدو   بد ا   اصد ً  صدیاون    ید ا ن ی ّش

 «.بخ م ی اشکّپ دون  تا چند و قهو 

 دیددبا کدد  آورد ادیدد بدد  تدداز  آورد زبددا  بدد  را پّ اشددکی کیمدد  یوقندد و

 . دّبگ  یآرو     ب  را  کاغا پاک 
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 تدو  صدیاون   ندوع   ید  هدم   ید ا بد ادر، »:گفد   و کد د  هدم  را کار  ّهم

 ییچددا و  ّددپن نددو  همددو   ّشددی یدداًیتق  گفدد  مّشدد . کاسدد یآم 

 «.خودمون   ی ّش

 بد    گداز  و ب داشد   را شدک    حیقدو  ی اشدک ّپ چهدار  از یکد ی  یآرو

 نداشدد  را ا  صددیاان   ّچندد خددورد  تج بدد  قددی ً آنکدد  بددا. زد آ 

 .امدّن بدش آ  از هم چندا  یول

 ؟ ومدّن نجایا ب  صیاون  آورد   ب ا فق  ک  تود 

 «؟یچ»:گف  پ  ده  با دّف ش

 او هددا  چشددم بدد  پ سشددگ ان  سددؤال  تکدد ار عددو  در  یددآرو امتددا

  ید آرو کد   آورد ادید  بد   تدا  بدود  یکداف  دّف شد   بد ا   ّهمد . شد   ّخ

 .بود د ّپ س او از چّ   چ 

 .ب نم ح   باها  ممی خواسن یعنی. ن ... دمّفهم آها د 

 .اوس  ح   د ّشن مننه  ک  دهمانف او ب  سکوت  با  یآرو

 خ صدد  رو  ّددچ همدد  یدداًیتق   وزیددد تددو  ّبیدد»:داد ادامدد  هددم دّف شدد

 درواز  و وهدداید و ا یددپ  میکدد  از پدددرب رگ ، از... یگفندد بهددم  شددد

 را  تنهددا کدد   دار  ّددعج  مددارّب  یدد یگفندد  ددور  ّهمدد. سدداز

. سدد خ  ّددعق دسددنیند نددام بدد  اسدد   دسددنیند کدد د  داّددپ درمددان 

 «؟درسن 

 .داد تکا  دیّتأ ب  س   فق   یآرو
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 آر   ید  حدداق  »:گفد   کندا   اعند ا   و نکد د  یراضد  را دّف ش  یا امتا

 «.بشم دوارّام ک ، خ ج

 !آر د 

  اومددد جمعدد  د یددد  بدد ا یگفندد تددو خُدد »:داد ادامدد  هددم دّف شدد

 گفندد ، بهدد  رو  یددا سدداز درواز  یعنددی  مدد د ّپ او  چددو . ور یددوّن

 درسن ؟

 .آر  د

 ؟ ک د ف اموش کنم فک  رو نکن   ی تو امتا د

  دّنز سدد سدداز درواز  از»:گفدد  و کدد د نگددا   یددآرو بدد  ناندد ّب نکندد 

 «؟دار  ا  اف ّق چ  جوون ؟   ؟ّپ هس ؟ یشکی چ  جمع 

 فکد   موضدوع   ید ا بد  . بدود  دّف شد  بدا  حد  . رفد   فد و  فکد   بد    یآرو

 .بود نک د 

 او  از یباشد  داشدن    مد   از درخواسد    ید  اال  تدو  اگد    یآرو  ّبید 

. بداال   ندداز مّ خدانوم   ید   یسد   یدوند مدی   شدو  خدوا   ر  ک  ییجا

 یزدندد غدد  الیندد  و کاسدد  و کددم  ّهدد بدددو  رو تددو خواسددن  هددم او 

 او  اصد ً . مدوندّ نمدی   جمعد   از یچد ّه تدو  و مد   یولد . د مدی   انجام

 او . بگد   بهد   یخدواه مدی   تدو  کد   رو   ّد چ او  بش  حاض  دیبا چ ا

 اگدد  کدد  رسدد مددی ن بهدد  هددم تددو دسدد  و  زنداندد هددا  یدد ّم پشدد 

 !یبکن و کیک  ای یکن دشیتهد یبنون نگف 
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 دشّد ام و بدود  نگد ا  . کد د  شدن  ّب را  ید آرو شدور   د  دّف ش جم  

 هددا  حدد  . داشدد  را اننهددارش کدد  بددود شددد    ّددچ آ  از کمندد 

 اخنفددا  مادد ّ مددورد در دیددبا چدد ا جمعدد . بددود درسدد  کددام  دّف شدد

 قفد   دّد کی زد یمد  هدم  یح فد  اگد   ب ندد؟  یح فد  او بد    ّعق دسنیند

 آورد ادید  بد   امتدا  مدی دانسد   ن ؟ گد  ید  ّد چ اید  بود پو  فق  او دها 

  ّهمدد و اسدد  آمددد  ور یددوّن بدد  موضددوع  ّهمدد د ّددفهم  بدد ا او

 نمدی  م،یند   م قدات   بد   کد   یزمدان  تدا »:داد دّف شد  جوا  در را جمی 

 !«ب سّم سؤا  ای  جوا  ب  تونّم

 و داد تکددا   سدد  داشدد  او از  شددن ّب واکددن  اننهددار کدد  دّف شدد

 بشدو  یعصدیان  خدورد   ید  حدداق  .  خونسد د  اندداز   از  ّبد  تو»:گف 

 !« دار ف   ربا  ی  با تو کنم قیو  تا

تد    یآرو  حدد    زود  ید ا بد   را او لقد   هدم  دّف شد  کد   ندداد  اهمّت

  یبدد ا ی اشددکّپ از آنچدد  و خددورد آخدد  تددا را اش قهددو . اسدد  زد 

 .گااش  دهان  در را بود ماند  یباق

 توند  مدی   و باشد   خدو   انسدا    ید  جمعد   ک  کنم دعا دیبا فق  م د 

 .کشممی  رن  دارم  مارّب  یا از م  ک  کن  در 

 دعدا  ند   کدنم مدی   دعدا »:گفد   بدود  شدد   یعصدیان  و ناراح  ک  دّف ش

 امد وز  دارم دوسد  . سدنم ّن تدو   بد ا    ّد غیبد  ب ادر  ی م . ممی کنّ

 مددی کنددی رو فکدد ش کدد  یاوندد از زودتدد  تددو و بشدد  تمددوم  ّددچ همدد 

 دسدنیند  او  تدو  تدا  بددم  مدو  جدو   حاضد م  ؟یفهمد می .  ا یا  ب گ د
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 تددو. کدد ّکوچ داداش کددنممددی  کمدد  بهدد  مدد .  ارّددب بدسدد  رو

 «.یباش نگ ا  دینیا

 از کدد ی ور. بددود شددد  یعصددیان و یاحساسددات انددداز  از  ّبدد دّف شدد

 حد    کد   یهنگدام  یحند . دّد گ ائمدی   یسد خ  بد   صدورت    ّعصیان

 کددف بدد   ّعصددیان فدد   از اش ی اشددکّپ مانددد  یبدداق نصددف زدمددی 

 .افناد اتا 

 کدف   رو بد   افنداد   ی اشدک ّپ ماندد   یبداق  دّف شد  آنک  از پس سکو 

 اتددا  گوشدد  آشددغا  سددط  درو  را آ  ضدد    یدد و ب داشدد  را اتددا 

  یددا دّف شدد خددود تددا دّنکشدد  ددو  ییددّخ امتددا. شددد حدداکم انددداخ ،

 جمعد    ید ا مّدونسدن مدی   حدداق   کداش   ا»:گفد  . بشدکند  را سکو 

 جمعد   رو شدو  ها بچتد   اسدم  هدا  یافغدان  کدنم  فکد  . کشدور   کدوم اه 

  یدد منهددن  تددو کدد  شناسددممددی  عدد   تددا چنددد مدد  یولدد ذارندددمددی 

 اید   ّد افغان جمعد    ید ا حداال . اسد   جمعد   شدو  ییّفام. دارند رسنورا 

 «؟ع  

 یجدواب  تدا  نکد د  هدم  یسدع  و نداشد   سدؤا    ید ا  بد ا  یجدواب   یآرو

 بد   بدود  قد ار  کد   یزمدان  یعند ی ند   سداع   تدا  داد  ّتد ج  بیکد  . بدهد

 بدود  قد ار  کد   آنچد   بد   آرامد   و سدکو   در فندد ّب را  ب  زندا  سم 

 یکمد  داشد   کد   ا  یذاتد  خونسد د  بدا . کندد  فکد   فندد ّب اتفا   یب ا

 کامدد   ددور بدد  ننوانسدد  امتددا آمددد فددائ  اش ینگ اندد و دلشددور  بدد 
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 و رفدد مددی ن زندددا  سددم  بدد  او تددا. کنددد یتهدد ینگ اندد از را دروندد 

 !بود او با حنم  ور ب  ینگ ان  یا دیدمی ن را جمع 

 بدد  سددوار را  چهددار  ابندددا آمدنددد  و ّددب اتددا  از شددد ندد  کدد  سدداع 

 شدددند،مددی  خددارج رنددگ زرد یتاکسدد از کدد  یهنگددام و شدددند یتاکسدد

 ابنددا  نگداه    ید آرو. داشدنند  قد ار  اسدنار  بید   زنددا    روبد و  قاًّدق

مدی   ییخودنمدا  ا ّسد  هدا   سدنگ  بدا  کد   شد زندا  ساخنما  معطو 

 سدی  حدداق   کد   بدود  آ  مثد  . دّرسد مدی   نهد   بد   یمیقد یکم. ک د

 از را نگداه   کد   یهنگدام  یولد  باشدد  گاشدن    سداخن  زمدا   از سا 

  جیددو کدد  شددد   ّددخ یزنددان و مدد دا  بدد  گ فدد ، زندددا  سدداخنما 

 در  جیددو هددم زندددا  مددأمور  یدد. بودنددد سددناد یا زندددا   ورود در 

 و شدود  بداز  در تدا  بودندد  مننهد   هدم  آ  هدا  و بدود  بسن  در.بود سناد یا

 .ب وند  انشا یع  م قا  ب 

 دو و زندددا  مددأمور راسدد  سددم  در پوسدد  دّسددف ز   یدد و مدد د دو

. بودنددد سددناد یا او چدد  سددم  در پوسدد  ا ّسدد نوجددوا  دو و ز 

 بدود  قد ار  احنمداالً  کد   داشدنند  دسد   در را یی هدا ّچ آ  هدا  از یبعض

 نوجددوا  دو مثدد  درسدد . بدهنددد زندددا  در نه شددا  مددورد فدد د بدد 

 و بودنددد د ّپوشدد یلدد شددیوار بددا گشدداد شدد   یتدد کدد  پوسدد  ا ّسدد

 شدک   بد  را  شدا    موهدا . بودندد  کد د    ا ید آو شا  گ د  از   ّزنج

 دسد   کندار . مدو  از یتهد  یفد یرد و مدو  از پد   یفیرد. بودند بافن  خاصتی

 .داش  سا  دو یکی و س ّب حدود ک  بود سناد یا  دخن  شا 
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 سددناد یا نوجددوا  دو آ   دد   آ  کدد  یچدداق و پوسدد  ا ّسدد  ز ّددپ

 کمددا  در زندددا  مددأمور امتددا کدد د یاعن اضدد زندددا  مددأمور بدد  بددود

 بد   سداع   هندوز  اید گو. داد نشدا   او بد   را اش یمچد  ساع   خونس د

 .بود د ّن س د 

. بددود د  بدد  قدد ّدق پددن . کدد د نگددا  اش یمچدد سدداع  بدد  هددم  یددآرو

 ورود  یمننهد   جمد   بد   کد   نیدود   ّد میبد  اید گو ک  دّف ش ب  خطا 

 تدا  مّکند  صدی   جدا   ّهمد  قد  ّدق چندد  بهند   »:گف  ونددّبز زندا  ب 

 «.بش  باز در

 ننوانسد   دّف شد  و بودندد  خّابدا    سدو  آ  ،زنددا   در  روبد و  آ  ها

 ند د  یح فد  یولد  بد ود   د    آ  بد   خواهدد می ن  یآرو چ ا کند در 

 .بماند مننه  جا هما  او ندهمان ک د یسع و نک د یاعن اض و

 بد   بدود  کد د   تدا  یبد  را او یکمد  اننهدار،  کد   پوس  ا ّس جوا  دخن 

 ادیددف  و کدد د نگددا  سددوت  آ  مندد  پنجددا  قدداًّدق یعنددی چددز  سددم 

 «.نجایا اّب... جاش ...(Josh) جاش»:زد

 ایدی  سدال   چهدارد   یپسد ک . رفد   سدم   همدا   بد    یآرو ها  چشم

. بدود   کدار  مشدغو   یکّپ سدن  ا ّسد  سدط   پشد   ان ّناشد  ک  دید را

 کد د  داّد پ را  وجدودش  بد   تد   . کد د  صددا  را او خدواه ش  ک   ّهم

. اندداخ    ّزمد  بد   را بدود  دسدن   در کد   یرنگد  ا  نقد    لو  ش  و

... تدوام  بدا  جداش »:گفد   و داد قد ار  خطدا   مدورد  را او دوبار  خواه ش

 «.نجایا اّب
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 یمگّس اسدد بددا الیندد  و   یددغ   رو از و تدد   از. بددود د ّت سدد جدداش

 اسدیا  . داد هد   زبالد   سدط    ید ز بد   را آ  و زد لدو   ش  ب  را  یپا

 تدد   بددا جدداش بعددد. گ فدد   جددا زبالدد  سددط  چدد خ کنددار قدداًّدق

 نگددا  دّف شدد و  یددآرو بدد  هددم ابندددا و شددد   ّددخ ا دد ا  بدد   شددن ّب

 چشددم  ّزمدد بدد  و گ فدد  را نگدداه  او از تدد   یسدد   یددآرو امتددا. کدد د

 .دوخ 

 دوا  دوا  اسد   نشدد   او کدار  منوجد   یکسد  مدی کد د   فکد   ک  جاش

 .دیدو خواه ش  سو ب 

 مگد  »:گفد   او بد   کندا   سد زن   خدواه ش  د،ّرسد  خواه ش ب  یوقن

 «؟ن و ییجا نگفنم به 

  یددا مدد  بددا»:گفدد  بددود شددد  ناراحدد  خددواه ش لادد  از کدد  جدداش

 !«یسنّن ماما  تو! ن   ح     ور

 .ن د یح ف یول ک د او ب  آلود غض  ینگاه خواه ش

 بدد  ینگدداه بددود سددناد یا در کنددار کدد   مددأمور لاهدد  چنددد از پددس

 د  سداع   کد د  حاصد   ندا  ّا م کد   یوقند . اندداخ   اش یمچ ساع 

 را آ   رو مّسددیبدد و بد د  اش شددان   دد   بد   را دسددن . اسدد  شدد  

 «. هن  ک  باز رو در»:گف  و فش د

 .شدند زندا  وارد آهسن  و  ی ب   ی  یمننه  و شد باز در
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 او بددد  خطدددا   یدددآرو فنددددّب را  بددد  دّف شددد نکددد یا از قیددد  امتدددا

 رو کارشددو  اونهدا  تدا  مّبمددون مننهد   گد  ید قدد ّدق چندد  بهند   »:گفد  

 «.بدهند انجام

 .ک د اشار  کنندگا  م قا  ب  چشم با

  دّددبگ ا  جدد ّنن مددی توانسدد  ن  یددآرو صددی   یددا از کدد  دّف شدد

 «.می کنی ا ّاحن  دار حد از  ّب تو»:گف 

 صدی   بد   اسد   شدد   یراضد  دّف شد  کد   گ فد   ج ّنن او لا  از  یآرو

 بدهدد  نشدا   خونسد د  را چهد   اش  مدی کد د   یسدع  آنک  با یول ک د 

 بددود ممکدد  گ چدد . مددی کدد د حددس وجددودش اعمددا  در را اضددط ا 

 دسدد  و عجوالندد  نمددی خواسدد  یولدد دیددف اّب اضددط ا   یددا بدد  صددی 

 م قدات   بد   داشد   قصدد  اوصدا    ید ا بدا . دهدد  انجام را کار  یا پاچ 

 ذهدن   نصدف  عدو   در. بدود  آورتد   اضدط ا    ید ا. کندد  فک  جمع  با

 زبالدد  سددط   یددز یدرسددن بدد  لددو  شدد . کدد د لددو  شدد  معطددو  را

. دیدددمددی  را اسددیا  گوشدد     یددآرو فاصددی  آ  از. بددود نشددد  پنهددا 

 . آورد خود ب  را او دّف ش  صدا

 ؟نشد  وقن  هنوزد 

 د  از قدد ّدق شدد . انددداخ  اش یمچدد سدداع  بدد  ینگدداه  یددآرو

 «.وقنش  چ ا»:گف  بود یمناسی زما   یا احنماالً و بود گاشن 

 ادامد   و شدد  او مدان   دسد   بدا  کندد  ح کد   دّف شد  نکد  یا از قید   امتا

 «؟یبمون نجایا تو بهن »:داد
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 «؟بمونم نجایا کنم؟ کار یچ ؟یچ»:دّپ س منعج  دّف ش

 «.جمع  م قا  ب  ب م فق  م  بهن  »:گف   یآرو

 «؟درسن  ، ندار اعنماد م  ب  تو»:گف  یناراحن با دّف ش امتا

 .دارم اعنماد تو ب  م  د

 .امّب تو با هم م  یگااشنمی  یداشن اگ !  ندار د

 .دارم اعنماد پدرب رگم از شن ّب خودم  ب ادرها ب  م  د

 جمید   ارد   آنکد    بد ا  و داشد   قد  ّحق کد   گفد   را ا  جمید    یآرو

 هددا  چشددم در  جددد و ماکددم نشددود، ماددو یسددؤال پ سدد  بددا اش

 م ّتصددم از کدد  دهمانددف او بدد  نگددا   ّهمدد بددا و کدد د نگددا  دّف شدد

 .اس  نشد  منص  

مددی  نگددا  و مدد   دار چدد ا. گدد ید بدد و»:گفدد   دلخددور بددا دّف شدد

 «؟کنی

 احنمداالً  کد   دّشدن مدی   را دّف شد  هدا   زم مد   امتدا  افنداد  را  ب   یآرو

 ا  جمید   و خدورد مدی   قسدم  مدادرش  اید  خدا    ّد چنگ جدا   ب  داش 

 !اف ودمی  اش قسم ب  هم

 کدد  شددد یاتدداق وارد و گاشدد  در  جیددو مددأمور کنددار از آهسددن  و آرام

 مشددغو  آ  در گدد ید مددأمور سدد  کدد  داسدد  شددک  منوسدد   ابعدداد

  روبدد و قدداًّدق کدد  دیگدد   در کنددار مددأمورا  از یکددی. بودنددد  کددار

 اندد یرا  ّددم پشدد  گدد ید یکددی و بددود شددد  وارد آ  از او کدد  بددود  در
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 کدد  بددود یانسددالّم مدد د مددأمور  یآخدد  و بددود آ  بددا کددار بدد  مشددغو 

 .داش  ق ار خوا   ّپ پش 

 کدنم  کمکد   تدونم مدی  »:گفد   مد د  همدا   و رفد   او  د    ب   یآرو

 «؟جوا  م د

 «.بی »:داد جوا  ساد  ییّخ  یآرو

 حددد  بدداار»:گفدد  ب نددد  گدد ید یح فدد  یددآرو نکدد یا از قیدد  مدد د

 «؟نمّبی تو ییشناسا کار  تونممی .  اومد م قا   ب ا. ب نم

 اش گارنامد   و کد د  کدن    ّد ج در دسد   سد ،  داد  تکدا   بدا   یآرو

 .داد او  یتاو را

...  چداردز یر الکدس »:گفد   هم مدا   و اندداخ   گارنامد   بد   ینگاه م د

 «؟یسّانگی تیع  تو. هوووم

 «.ق با ... بی »:گف   یآرو

 را یکارتدداب لاهدد  چنددد از پددس و گااشدد  لدد  بدد   لیخنددد مددأمور آ 

 او  سددو بدد  خودکددار بددا همدد ا  داشدد  قدد ار یف مدد آ   رو بدد  کدد 

 مادد ّ آدر  بددا همدد ا  تددو، کامدد  مشخصددا  لطفدداً»:گفدد  و گ فدد 

 «.سیبنو تو اقام 

 .ک د نوشن  ب  ش وع ف م گ فن  با و ک د ا اع   یآرو

 اید   بد   مّدایی  م قدا   بد ا   کد   بدار    ّاوتلد   بد ا »:داد ادام  م د امتا

 «؟ن . زندا 

 . ور   ّهم. بی  د
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 جدوا   مد د  حداال . شناسدم مدی   را کننددگا   م قدا   هدا   چهد    م  د

 «؟ینّبی و یک نجایا  اومد بگو بهم

 «.جمع »:گف  و ب داش  نوشن  از دس   یآرو

 بد   بنواندد  مدأمور  آ  تدا  نشدد  باعدث  گفد   کد   ا  یسدادگ  هما  ب  امتا

 تعجد   از کد   یهدای  چشدم  بدا  زد، خشدک  . کندد  هضدم  را آ  یسادگ

 یسدخن  بد   لاهد   چندد  از پدس . شدد    ّد خ  یآرو ب  او. بود زد   و ّب

 «؟جمع  یگفن... یگفن»:گف 

 .بی  د

 ؟ دار ینسین چ  او  با تو بز سم تونممی  د

 نجدا یا اومددم »:گفد    یبنداب ا . دهدد  جدوا   صدادقان   کد د  یسع  یآرو

 جدوا   سدؤالم  تدا  چندد  بد   توند  مدی   کدنم مدی   فکد   چو . نم ّبی تا

 «.بد 

 هندوز  یولد  دید ب دا صدورت   از را تعجد   بدود  کد د   یسدع  مأمور گ چ 

 «؟ ّهم فق »:گف . بود ماند  یباق  ار  لان  در

 .بی  د

 پد   بد   جدوا   مد د  باشد  .  دور   ید ا کد   او »:گفد   یتصدنع   لیخند با

 «.ب گ دم م  تا بد  ادام  ف م ک د 

 نشسدن   اند  یرا  ّد م پشد   کد   رفد    مد د  آ   سدو  ب  و گف  را  یا

 بدد  ینگدداه هددم او یوقندد و ک دنددد پدد  پدد  هددم بددا لاهدد  چنددد. بددود
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   ّددخ  یددآرو بدد  منعجدد  و  ّددب انگ شدد  انددداخ ،  یددآرو گارنامدد 

 .شد

 گ فد   یاوتلد  مدأمور  از را  ید آرو گارنامد   لاهد   چندد  از پس مأمور آ 

 بد   هدم  یاوتلد  مدأمور . شدد  خدارج  داشد   ق ار راس  سم  ک   در از و

 «؟ ک د پ  رو ف م جوا  م د خ »:گف  و بازگش   یآرو سم 

 و زد یامضدا ی . داشد   کدم  امضدا    ید  فقد   کد د  نگدا   فد م  ب   یآرو

 .داد مأمور  یتاو را آ 

 و  ید ما هد ارا   کد   دوندم مدی  »:گفد   و کد د  آ  بد   ینگداه  هم مأمور

 پّداد   مدا ّهواپ از تداز   هدم  دیشدا  و یب سد  ور ید وّن بد   تدا   ک د ی 

. یباشد  داشدن   صدی   یکمد  دید با جمعد   بدا  م قدا    بد ا  امتا یباش شد 

 «؟ینّبش ها یصندل او  رو ق ّدق چند کنم خواه  از  می ش 

 قدد ار  یددآرو سدد  پشدد  کدد  یکّپ سددن یصددندل چهددار بدد  انگشدد  بددا

 بد   و داد تکدا    سد   او خدواه   جدوا   در  ید آرو. کد د  اشدار   داش 

 رفنارهددا  یددا از یخدوب  حددس گ چدد . نشسد   هددا صددندلی از یکد ی  رو

 مدأمور  کد   اسد    ّپد  در یمهمد  موضدوع  مدی کد د   احسدا  . نداش 

 کدد د فکدد  لاهدد   یدد  بدد ا. بدد د خددود بددا و گ فدد  را او گارنامدد  دوتم

 او حدد   اگد  . اندد شدد   اش گارنامد   بدود   یتقیید  منوج  آ  ها دیشا

 حدداق  . شدد مدی   تمدام  گد ا   او  بد ا   ید نهایبد  می ک د داّپ  ّواقع

 رخ حدنم   دور  بد   او  بد ا  کد   بدود  یاتفاقدات  شدد   یزنددان  و بازداش 

 گارنامدد  منوجدد  آ  هددا دّددفهم کدد د فکدد  درسدد  یوقندد امتددا. مددی داد
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 تعجدد  زد، جمعدد  از حدد   کدد  یزمددان کدد  چدد ا. اندددنشددد  او یتقییدد

 در  قابدد   یبدد ا. شددد خندد ّب انگ یدوتمدد مددأمور بعددداً و یاوتلدد مددأمور

. نداشد   هدم   گد  ید چدار   یولد  ندّبنشد  اننهدار  بد   دید با چ ا ک  نیود

  .داش  ق ار او  پا  ّپ در ک  بود یحی را  تنها صی 

. گاشدنند  سداع    ید  نصدف  از نکد  یا تدا  گاشدنند  ها ق ّدق و ها  ّران

 کد   چندد  هد   ند،ّبنشد  خونسد دان   مدی کد د   یسع  یآرو مدت   یا در

 نهد   از بدار   ید  قد  ّدق چندد  هد   را او کد   را یاوتلد  مأمور ها  نگا  مّن

 !کند حس می توانس  را گاراندمی 

 شدد   خدارج  کد    در همدا   از هدم  دوتم مدأمور  سداع   مّند  از پدس  امتا

 کد د  یپچد  پد   او گدوش  در. رفد   یاوتلد  مدأمور  سم  ب  و بازگش  بود

  ید آرو گارنامد   کدار   ید ا از قید   امتدا  کشداند   کنار را خودش  یس  و

 .سز د یاوتل مأمور دس  ب  را

 و کدد د پدد    یددآرو  سددو بدد  را ا  یسدداخنگ لیخنددد یاوتلدد مددأمور

 چنددد دیشددد مجیددور نکدد یا از چدداردزیر  آقددا»:گفدد  او بدد  خطددا 

  ّد چ همد   خوشدیخنان   امتدا . خدوام مدی   معدار   دّد کن صدی   ا  ق ّدق

 «.م تی 

 مکدا   در م قداتنو   ماد   دید دار قصدد  شدما  بز سدم  ازتدو   تونممی  د

 ؟یخصوص ای باش  یعموم

 «.لطفاً... یخصوص»:داد جوا   یآرو یول بود ییّعج سؤا 

 .اس  بهن  او  ب ا باشد خیو  دورش قدر ه چ  ک د فک 
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 و کد د  ییراهنمدا  یدوتمد  مدأمور   سدو  بد   را  ید آرو دسد   با اوت  مأمور

 «.دیب  ییکِ سنوا  با هم ا  کنممی  خواه »:گف 

 یکید  سدنوا  . رفد   یکید  سدنوا    د    بد   یح فد   ّهد  بددو    یآرو

 وارد آ  از  ّپدد لاهدد  چنددد خددودش کدد  کدد د اشددار   در بدد  هددم

 در کدد  دندّرسدد ییپیدد  هددا بدد  و ک دنددد عیددور در از دو هدد . بددود شددد 

 یوقند  و مودندد ّپ یکد ی یکد ی را پید  هدا  . داشد   در شدا   راسد   سم 

 همدا   و داد نشدا   را راسد   سدم   در یکید  سدنوا   دندّرسد  ا ید پا ب 

 قدد ّدق چنددد کددنممددی  خددواه »:گفدد  مددی کدد د بدداز را آ  کدد   ددور

 «.دّبمون مننه 

 کوچدد ،  ّددم  یدد جدد   دیددند یخاصتدد  ّددچ. شددد اتددا  وارد  یددآرو

 کدد   ّهمدد امتددا. شددد  رنددگ تدداز   وارهدداید و یصددندل دو بددا همدد ا 

 روشدد ، یمهندداب دو کنددار افندداد اتددا  سددقف بدد  بددی اخنّددار نگدداه 

 آنقددر  امتدا . بدود   وارید د هدا   المد   حیدا   بد    ّشی ک  دید را   ّچ

 ،یند ّت ئ هدا   المد   بد    ّشدی   ید نهایبد  جسدم  آ  بداند ک  بود آگا 

 را او کد   اسد   یند ّدورب کنندد   یمخفد  بیکد   سد  ّن المد    ی حیا 

 .بود گ فن  نه   یز

 هدم  یمخفد  کد وف  ّم باشد    ّدوربد  کد   ییجدا »:کد د  زم مد   لد    یز

 !«هس 

. شدد  ما ّپشد  بدود  گ فند   کد   یمّتصدم  از فکد    ید ا و دگا ید د  ید ا با

 یعمددوم سددال  از تدد  ندداام  م قددا   بدد ا اتددا  او دگا یددد از چددو 
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 ماندد،  مننهد   و سدناد یا پدا  سد   کد   ا  قد  ّدق چندد  از پس! بود م قا 

 اتدا   وارد زد  دسدنیند   مد د  بدا  همد ا   یکید  سدنوا  . شدد  باز اتا  در

 و  ید ر یهدای  چشدم  بدا  و داشد    یگد ا    ّد ت ا  قهو  ب  صورت . شد

 اش چاند    رو بد  . بدود  د ّت اشد  تد   از کد    سد   الیند   و شک  یبادام

 در یکددی و آمددد  در ا ّددم در یکددی کدد  داشدد ،  یددر  مقدددار هددم

 الیندد  کدد   هددای  ّسددی مثدد  درسدد . بددود دّسددف و ا ّسدد هددم ا ّددم

 کد   بدود   فد د  مشخصدا   هدا   ید ا. بدود   های  یر از ت  کوتا  ییّخ

  یدد جددوا  گدد فن  خددا   بدد   یددآرو کدد  یکسدد. بددود جمعدد  نددام 

 .ندّبی را او تا بود ک د  ی  را یومن ّک ه ارا  پ س 

  ید آرو بد    ا ّد ح الیند   و منعجد   ا  افد  ّق بدا  ورود هنگام هم جمع 

 کد   ینوجدوان  جد    بد   یکسد  هد   د ید د مننهد   دیشدا . مدی کد د   نگا 

 .داش  را بود، سناد یا  یروب و

  یددآرو بدد  نشدداند را او آنکدد  از پددس و کدد د کمدد  او بدد  یکیدد سددنوا 

 «.دیدار وق  ق ّدق پن  فق »:گف  و ک د نگا 

 رفدد   و ّددب اتددا  از یکیدد سددنوا  یوقندد و داد تکددا   سدد   یددآرو

 احنمدداالً کدد  جمعدد  افدد ّق بدد  لاهدد  چنددد  بدد ا. نشسدد   ّددم پشدد 

 بددود دوارّددام الیندد . کدد د نگددا  داشدد  را سددا  شصدد  حدددود در یسددنّ

 آوردمددی  ادیدد بدد  چددو . باشددد زد   ّتخمدد یدرسددن بدد  را سددنّ  کدد 

 و داشدد   تدد  ی ددوالن عمدد   ددو  ردداه ش بدد عکس سدداز درواز 

 !باشد نداشن  او از یکم دس  هم جمع  بود ممک 
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 داشد   امکدا   کد   آنجدا  تدا . شدد  خدم   ّد م  رو بد   لاهد   چند از پس

 مددی شدد »:گفدد  وار زم مدد  بعددد کدد د  یددن د جمعدد  بدد  را خددودش

 بد   دارندد  احنمداالً . مّبد ن  حد    زم مد   صدور   بد   فقد   کنم خواه 

 !«کنندمی  گوش ح فامو 

 مددی توانسدد  و بددود یافغددان جمعدد   ایددز. زد حدد   یفارسدد بدد   یددآرو

  ّهدد  یددآرو خددواه  از پددس جمعدد  امتددا بفهمددد را یفارسدد زبددا 

  ید آرو! بدود  شدد     ّد خ او بد   بخدورد  تکدا   آنک  بدو  و نک د یح کن

 و باشددد  ّسدنگ  جمعدد  گدوش  اسدد  ممکد   کدد د فکد   یلاهددات  بد ا 

 اصدد ً و آمددد  اّدددن بدد  کددایآم  در او ایدد باشددد داشددن  ییشددنوا مشددک 

 را اش جمید   کد د  یسدع  دّد ناام یحدالن  بدا   یبنداب ا  نیاشدد  بیدد  یفارس

  سدو  بد   جمعد   شدود  موفد   نکد  یا از قید   امتدا  کند تک ار بیندت  یکم

 «؟یهسن یک تو»:ک د زم م  یفارس ب  و شد خم او

 و داد را او جدددوا   یسددد   یبنددداب ا. بازگشددد   یدددآرو بددد  دّدددام

 «.اومدم  ا یا از. ن یآرو م  اسم»:گف 

 !ک دم یزندگ  ا یا تو ها سا  م  د

 اصدد  سدد  راسدد   یدد  یبندداب ا دارد یکمدد وقدد  مددی دانسدد   یددآرو

 گفد   مد   بد   او . امّد م سداز  درواز   د    از مد  »:گف  و رف   ّقض

 «.یکن ح  رو م  مشک  یتونمی  تو

مددی  رو او  تددو سدداز؟ درواز »:گفدد  و انددداخ  بدداال یددیاب و جمعدد 

 «؟یشناس
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 .ک د یمع ف م  ب  رو تو هم او . دم ید بار  ی فق د 

  ؟ّچ تو مشک  حاال د

 سدد خ  ّددعق دسددنیند یدونددمددی  تددو گفدد  مدد  بدد  سدداز درواز  ددد

 .کجاس 

 دارد انگدار  کد   رفد   فد و  فکد   در   دور . نشسد   صدا   ناگها  جمع 

 گاشدد  از پددس. کندددمددی  مدد ور را شدد ّپ سددا  هدد ار خددا  ا 

 یکسدد تنهددا مدد »:گفدد  و شددد خددم  یددآرو  دد   بدد  دوبددار  یلاهددات

 !«کجاس  س خ  ّعق دسنیند دونممی  اّدن  یا تو ک  هسنم

 بد   مد  ... دوندم مدی   رو  ید ا. بید  »:گفد   و کد د  دیّتأ را او ح    یآرو

 دسدنیند  او  اال  یبگد  مد   بد   خدوام مدی   از . دارم ازّد ن دسنیند او 

 «؟کجاس 

 او  بگددم تددو بدد  تددونممددی  مدد »:گفدد  و زد  معنددادار لیخنددد جمعدد 

 !«کجاس  دسنیند

 دار   ّددچ همدد »:زد ادیددف  سدد ش در  یددآرو مغدد  از قسددم   یدد

 کد   یوقند  امتدا  !«خوند    ب گد د   زود بد   یتدون می  تو. می ش  درس 

 .شد ماو  یآرو یدرون یخوشاال داد ادام  را ح ف  جمع 

 بهد   رو دسدنیند   جدا  تدا  یکند  منقاعددم  دید با کد   یهسن تو  یا امتاد 

 .بگم

 کد د؟  مدی  منقاعددش  دید با. افنداد  کدار  از  ید آرو مغد   لاه  چند  ب ا

 بد    فکد  . افنداد  چدز   دسد   بد   نگداه   بدی اخنّدار   ؟  ور چ  امتا
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 نشددا  را دسددن  مدد  و زد عقدد  را کددن   ّآسددن یکمدد. زد سدد ش

 ندد ّبی را او دسد   مد   جمعد   دهدد  اجداز   آنکد   از قید   امتا. داد جمع 

 نمددی خواسدد . داد قدد ار آ   بدداال بددا   یسددا مثدد  را راسددن  دسدد 

 !باشند نشا   یا شاهد هم اندگ فن  نه   یز را او ک  آ  ها

 «؟کن می  منقاعد رو تو  یا»:گف 

 بددا و بددود شددد  زد    ّددح یدداًیتق . کدد د  یددبار را چشددمان  جمعدد 

 !«ا ّس ه   نشا »:گف  زم م  از ف ات  ییصدا

 میکد   کد   هسد   ینشدان  همدو    ید ا. بید  »:داد پاسد   زم مد   ب   یآرو

. کندد  کمدد  مدد  بدد  بخواهددد سدداز درواز  از تددا کدد د منقاعددد و ا یددپ 

 پدّ   را   یآخد   عندوا   بد  . کد د  یمع فد  مد   ب  رو تو هم ساز درواز 

 !«پام

 یچدد خددا   بدد  تددو»:وگفدد  گ فدد  سددّا  نشددا  از را نگدداه  جمعدد 

 مثدد  مدد   نمددی دونددی مگدد  ؟یخددواهمددی  و سدد خ  ّددعق دسددنیند

 «؟ادّم دنیال   یسا

 بدد  مدد !... دنیالمدد   یسددا مثدد  هددم فعدد ً»:داد جددوا  صددادق   یددآرو

 گد  ید سدا   ید   از شدن  ّب شدد   باعدث  کد   هسدنم  میدن    نادر  مارّب

 «.نمونم زند 

 رو مدد  جمیدد   یددا و نشددا   یددا»:گفدد  و داد تکددا   سدد  جمعدد 

 !«کن می  منقاعد
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 بد   را کدن    ّآسدن  کد    ّهمد  امتدا  نشسد    ید آرو ها  ل  ب  لیخند

 امتددا»:گفدد . شددد عددو  جمعدد  لادد  د،ّکشدد چددز  دسدد  مدد   رو

 ییددّدل چدد  ذهددنم گدد ید نصددف  بدد ا. کدد د  منقاعددد مددو ذهدد  نصددف

 «؟ دار

 جمعدد  از  شددن ّب هددا  بهاندد  بددا  یددآرو و گاشدد مددی  داشدد  زمددا 

مدی   پدو   بهد   یبخدواه  کد   قددر  ه چد  »:گفد    یسد  . شدمی  روب و

 !«یکن باز ل   ّکاف فق . دم

  بدد ا پددو »:گفدد   یددآرو از وارتدد  زم مدد  و دیددخند ماندد ّحک جمعدد 

. نددار   یارزشد  بموند   زنددا   تدو  عمد ش  آخد   تدا  مجیور  ک  ا  یزندان

 را ، گد  ید نصدف  امتدا  یب داشدن  مد   کد د   منقاعدد   بد ا  و را  نصف تو

 مطمئنداً  دار  رو ا ّسد  هد    نشدا   کد   یکسد  و دار  یعمید  آزمدو    ی

 و آ  بدد  خودتدو  قدی ً  تدو  گ چد  . دار  هدم  رو کدار   ید ا انجدام  شدهام  

 «؟ن  جالی !  زد  ّآت

 جمعد   هدا   لد   بد    هدای  چشدم  فقد   و بدود  کد د   قف   یآرو مغ 

 .دیبگو را اش خواسن  او بود مننه . بود شد  دوخن 

 دسددنیند یبدددون  دار دوسدد  اگدد . دار  ییبهددا   ّددچ هدد »:گفدد 

 هدم  مو هدا  لیدا   تدا  مدی کندی  ن  کدار   ید  چد ا  کجاسد   س خ  ّعق

 !«بش ؟ رنگ

 سدد ّب دیشددا! ندد .  ّددران د   ،ّددران دو  ،ّددران  یدد. شددد ب قدد ار سددکو 

خنددد   بددا را سددکو  جمعدد  نکدد یا تددا داشدد  ادامدد  سددکو   یددا  ّددران
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 هدا   ید  ّم پشد   رو تدو  کد   مدی گدم   بهد   یزمدان »:گف  و شکاند اش

 !«روز صد  ب ا چ ا روز،  ی  ب ا چ . نمّبی زندا   یا

 شدد  بیندد  بعدد . داد شدد   میهدو   و مدا    ید آرو  یتاو  گ ید لیخند

 رو مدد  یکیدد سددنوا »:گفدد  یسددّانگی زبددا  بدد   بینددد  صدددا بددا و

 «.سیولم ب  ب گ دو 

 حدداال کدد  جمعدد   دد   بدد  و شددد وارد یکیدد سددنوا . شددد بدداز اتددا  در

 یسددع هم مددا  و انددداخ   یددآرو بدد  ینگدداه مّندد. رفدد  بددود سددناد یا

 خددارج اتددا  از هنددوز امتددا. بیدد د  و ّددب اتددا  از خددود بددا را جمعدد  کدد د

 ندد   اد یدد»:گفد   بینددد  صدددا بدا  و ب گشدد  جمعدد  کد   بودنددد نشدد  

 !«س ّن یقطع  ّچ  ّه ، همشه 

 خددود  بدد ا را او آخدد  جمیدد   یددآرو کدد ّحال در شدددند، خددارج اتددا  از

 ؟مدی داد  ییمعندا  چد    ید ا «.سد  ّن یقطعد   ّد چ  ّه» می ک د تک ار

 افد  یدر زود یید ّخ. نیدود  سدخ    ید آرو  بد ا   یمعندا  بد   بد د   یپ

 یزنددان   ید  همچدو   زنددا    ید ا هدا   ید  ّم پشد   ب  بنواند اگ  یحن

 !بگاارد او  ب ا  گ ید ش   جمع  ک  دارد احنما  هم باز ب ود

 فدد   از اش ق ّشددق ر . دّسددائمددی  دندددا   رو بدد  دندددا  خشددم از

  یددآرو. اش ینددّب هددا  پدد    ددور  ّهمدد و بددود کدد د  بدداد  ّعصددیان

 بددا تددومم و بینددد. دّکشددمددی  نفددس  ّخشددمگ ندد  گدداو  یدد همچددو 

مدی  ن ییراهنمدا  یحیّد  را  بد   را او  ّعصدیان  مدی دانسد    امتا.  ّعصیان

 و شددد آرام. کنددد حفدد  را اش  خونسدد د بدداز کدد د یسددع پددس کنددد

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 322

  ید ا بدود  اتدا   در کد   یزمدان  آ  امتدا . کندد  فکد   آرامد   در کد د  یسع

. بیندد  هدا   قددم  بدا  و  یسد  . شدد  خدارج . می کد د ن رجوع او ب  آرام 

 کد د  بداز  را در کد    ّهمد  و آمدد   ّپدائ  نادو   ّهمد  بد   هدم  پی  ها از

  ّاوتلدد  ّپدد قدد ّدق چنددد و یسدد کدد  گااشدد  یاتدداق بدد  را  یپددا

 .بود گااشن  آ  داخ  زندا  ب  ورود  ب ا را قدم 

 را او بدود  داد  فد م  او بد   ابنددا  کد    مدأمور . بد ود   و ّد ب نک یا از قی 

 !«چاردز؟یر...  آقا»:گف  و ک د صدا

 .ک د نگا  او ب  و ب گش   یآرو

 !تو گارنام د 

 .داد تکا  هوا در راآ   دس  با و

  ّهمد  و گااشد    و ّد ب زنددا   از را  یپدا . گ فد   را گارنامد    یآرو

 .دّکش هم س  پش   ّعم نفس س  شد، دور قدم س  دو ک 

  ّهمد . بدود  او آمدد    و ّد ب مننهد   خّابدا    سدو  آ  کد   دّف شد  امتا

 کدد   خددوردمددی  صددیاون  باهدداش یداشددن»:گفدد  دّرسدد او بدد  کدد 

 !«؟ داد لِفن  نقدریا

 و گااشد   کندار  را  ید کنا شدد   ید آرو یعصدیان  چهد    منوجد   یوقن امتا

 «؟ن . نگف  به  او ... نگف ؟»:دّپ س نگ ا 

 آنچد   خ صد   جمید   دو یکد ی بدا  کد د  یسدع  و کد د  نگدا   او بد    یآرو

  ید ا بد   یولد  گد ، مدی   چد ا »:گفد  . دید بگو او ب  می دانس  دیبا او ک 

 !«.دیشا الین ... ن ّبی زندو   یا ها  ی ّم پش  رو م  ک  ش  
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 «؟گف  یچ تو ب  او  ؟یچ»:زد داد  ناباور با دّف ش

 حد ف   گد  ید بدار  بخواهدد  کد   نیدود  دّف شد  ب   یآرو نگا  و حوا  امتا

 ا ّسد  سدط   بد   ،تد    د    آ  مند   پنجدا   بد   او جا  ب . کند تک ار را

 بدددو . مددی کدد د نگددا  بددود، سددناد یا جدداش آ  سدد  پشدد  کدد  زبالدد 

 .ب ساند او ب  را خودش تا افناد را  ب  درنگ

 و دور او از لاهد   هد   کد    ید آرو بد   بدود  شدد   منگ و  ّگ ک  دّف ش

 «؟ رمی  کجا  دار تو»:گف  شدمی  دورت 

 او ب نامدد . نداشدد  او بدد  داد  جددوا   بدد ا ا  ب نامدد   یددآرو امتددا

 شدد   خدم  جداش  کد   یزمدان  در درسد  . دّرسد . بدود  جداش  ب  د ّرس

  بداال  از اورد،ّد ب  و ّد ب یکّپ سدن  سدط    ید ز از را لدو   شد   تدا  بود

 !«جاش؟ س ّن  ور  یا.  ی یقشنگ اسیا »:گف  او س 

 اسدیا  . ت سداند مدی   را کدس  هد   ناخواسدن    صددا   ید . دّت س جاش

 . ب داش  عق  ب  یقدم ت   با هم خودش و افناد او دس  از

 ؟یهسن یک گ ید تود 

 تدو »:گفد   کندا   اعند ا  . دّرسد  آ  هدا  بد   دّف شد  هدم  موقد   هما 

 «...م  ح   ب  چ ا

  ید  بدا  عدو   در. کد د  سداک   را او دسدن   آورد  بداال  بدا   ید آرو امتا

 اهد   تدو »:گفد  . اسدیا   بد   گد  ید چشدم  بدا  و ک د نگا  جاش ب  چشم

 «؟یهسن معامی 
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 لددو  شدد   رو بدد  را  یپاهددا از یکددی سددؤا  پ سدد  بددا هم مددا 

 .گااش 

 مدی دانسد    هدم  بداز  و مدی دانسد    را  ید ا  ید آرو. بود خود ک ی جاش

 هد   بد   جداش  امتدا  سد  ّن یطیشد ا   ّچند  در  ّتای ب  قادر او مغ  ک 

 !«کنم؟ معامی  تو با دیبا چ ا م »:گف  بود ک  ا  یسخن

 بدد  گدد ید چشددم بدا  و مددی کدد د نگدا   اسددیا  بدد  چشدم   یدد بددا هدم  او

 ! یآرو

 یگدواه  و قاچاقد   اسدیا    ید ا دوندم مدی  »:گفد   او ب  یسادگ ب   یآرو

 احنمدداالً و مددادر  خددواه  ، دونددممددی  هددم رو  یددا و. ندددار  د یددخ 

 قاچددا  جددنس از اسددیا   یدد تددو دونندددمددی ن  ،زنداندد تددو کدد  پدددر 

 از رو هسد   سد مو   پشد   کد    مدأمور  رفد  مدی   ادمی داش ...  دار

 شد    ید ا  بد ا  یخدوب  مد  ّق  ید ا!.... جداش  دالر پنجدا  ! انداخنم قیم

 «.اس  گیول  تا چند هم ا  ب  لو 

 او مغد   اید گو. نیدود  واکدن   بد   قدادر  امتدا . بازماند تعج  از دّف ش دها 

 .کند  ّتای را  یش ا می توانس ن هم

مددی ن مدد ! مدد د یهدد»:گفدد  بددود شددد  افدد ود  ت سدد  بدد  کدد  جدداش

 او   رو از پدداتو پددس. باشددم داشددن  ا  معامیدد   ّهدد تددو بددا خددوام

 «؟یفهممی  ب دار، اسیا 

 کد    کدار  چد    ید ا»:گفد   کندد  داّد پ را زبان  بود توانسن  ک  دّف ش

 «... تو
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 .شد ساک   یآرو آلود غض  نگا  با بار  یا امتا

 و آورد  و ّددب را اش ییددّج فّددک هم مددا . جدداش بدد  کدد د رو  یددآرو

 و گ فدد  جدداش  دد   بدد  و دّکشدد  و ّددب آ  داخدد  از را دالر پنجددا 

 بد   اید  یشد مدی   اسدیا   ا ّد خیبد  و   ّد گمدی   رو پدو    یا ای»:گف 

 بدد  زنددممددی  زنددگ مفصدد ، کندد  یدد  از بعددد و  مّددگمددی  از  زور

 !«ناار   ّنصیب خورد  کن  از رو تو هم او  تا خواه  

 دراز  یددآرو دسدد   دد   بدد  را دسددن  تدد   یکمدد و لدد ز بدداجدداش 

 قید   امتدا  دّکشد  را آ  ناگهدا   کد د  لمدس  را اسدکنا   کد    ّهم. ک د

 را او دسدد  مدد   یددآرو شددود، دور  یددآرو از دوا  دوا  بنوانددد آنکدد  از

 «.گیول »:گف  و گ ف 

 «.هس  گیول  اسیا  تو. یعوض ک  ولم»:گف  کنا  تق  جاش

 بدا . ب داشد   اسدیا    رو از را  یپدا . شدد مدی   مطمدئ   دیبا  یآرو امتا

 یمسد  رندگ  بد   شدا  یاننها کد   گیولد   چندد . شدد    ّخ آ  ب  ینّب  ّت

 کد     دور . نکد د  و  را جداش  هدم  بداز  امتدا  دید دمدی   داشد ،  شیاه 

  یددآرو کدد  ولدد »:زد داد  ّعصددیان بددا. آمددد در هددم دّف شدد  صدددا

 «.کن می  سکن  دار   یا

 بدددو   یددآرو امتددا. بددود د ّت سدد یحسدداب جدداش. بددود دّف شدد بددا حدد 

  ّاوتلد  فاصدی   بگدو  بهدم »:دّپ سد  جداش  تد    و دّف ش اخطار ب  توج 

 «؟قدر  چ  نجایا با  ک نن 
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 شدود  کدم  ت سد   تدا  بدود  نکد د   یکمکد   ید آرو جمید    ید ا ک  جاش

 «؟یکن کار چ  یخواهمی  تو»:زد ادیف 

 او خواهدد مدی  ن کد   بدهدد  خدا    ندا  ّا م او بد   دیبا ک  دّفهم  یآرو

 اعنمداد  مدی کد د   یسدع  کد   یلاند  بدا  پدس . بید د  یسّپی  ّه  ّپ را

  ک نند   ا د ا    ید ا بگدو  بهدم . نددارم  تدو  بد    کار»:گف  باشد  یآف 

 «؟ ب  ذارممی  وق  او  ن ؟ ای هس 

 ابو ّددخ»:گفدد  و داد قددور   بینددد  صدددا بددا را دهددان  آ  جدداش

 بد م  بداار ( زد ادید ف ... )نددار    ادید ز فاصدی   نجدا یا بدا . هسد   یکی ها 

 !«یعوض

 در حدد  از  ّبد  جداش  کد   آنجدا  از امتدا  کد د  و  را او دسد   م   یآرو

 دوا  و شدد  بیندد  ه اسدا   و  یسد   امتدا  خدورد،   ّزمد  بد   بود تق  حا 

 ویددد حکددم او  بدد ا کدد   یددآرو از مددی توانسدد   کدد  آنجددا تددا دوا 

 !شد دور بود، ک د  داّپ را یخوفناک

 سددکو  و  دار شددن یخو انددداز  از  ّبدد لاهدد  آ  تددا کدد  دّف شدد

  ید  بد   زور  سد ؟ ّن مغد     کید   تدو »:زد داد  ّعصدیان  بدا  بدود  ک د 

 «...وون ید ک  گفن  چی تو ب  جمع  د ؟ّرس بچت 

 اسددیا ، ب داشددن   بدد ا  یددآرو شددد  خددم بددا هم مددا  را حدد ف  امتددا

  ید آرو چد ا  کد   بدود  د ّد فهم تداز   انگدا  . بود د ّفهم را ا  نکن . خورد

 را  یبددازو شددد، بینددد او کدد   ّهمدد. بددود د یددخ  جدداش از را اسددیا 

 «... ندار قصد ک  تو. نمّبی ک  صی »:گف  و گ ف 
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 .ب ند کام  را ح ف  نگااش  ک  بود یعامی   ّح

 اسددیا  بدد  ینگدداه کدد د جدددا او دسدد  از را  یبددازو هددم  یددآرو

 اش شددد  دار یددخ  تدداز  اسددیا  در گیولدد  چهددار افدد یدر. انددداخ 

 .داد ق ار کم ش پش  را اسیا   یرضا یکم با. دارد وجود

 کد د  یسدع  یولد  شدد  تد   یعصدیان   ید آرو س د  رفنارها  یا از دّف ش

  دار نمدی دوندی  .  شدد  وند  ید تدو  پسد   یهد »:گف . کند صای  آرام

 «.می کنی کار یچ

 رو یددومن ّک هدد ار چنددد»:گفدد  و انددداخ  او بدد  ا  سدداد  نگددا   یددآرو

 «.بخور  امن ّس ب  رد دس  تا نک دم ی 

. افندداد را  بدد  خّابددا   اننهددا  سددو بدد  و کدد د دّف شدد بدد  پشدد  و

 .بود یهال خّابا  ک د  داّپ او ب نام   یاولو

 چندد  یحند . افنداد  را  او دنیدا   بد    ّعصدیان  و یجد ّگ  ّع در دّف ش

 عقدد  تددا دّددچ خمددی  کدد   ددور همددا  و زد جیددو  یددآرو از هددم قدددم

 تدا  تدو  دونسدنم مدی  ن»:گفد  . ب ندد  حد     ید آرو با هم و ب ود را  عق 

 اصد ً  مسدیاان   سد ق  .  ید آرو کد   گدوش  مد   بد  !  خ  کی  حد  یا

. یبشدد زندددا  سددا  پددن  بدد  ماکددوم ممکندد ! سدد ّن یخددوب روش

 «.پس  نک  یونگید

مددی  زم مدد  لدد   یددز  یددآرو د،ّف شدد زد  حدد   بددا هم مددا  امتددا

 او  بدا  رفندارم . نداشدنم   بهند   ّحد   را  کد  ! پددرب ر   منأسدفم »:ک د

 !«بود اخ   از دور پس 
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 او بدد . دّشددن را بددود گفندد  دّف شدد کدد  را آنچدد   یددآرو وجددود  یددا بددا

 کد   هسد   یوقند   ید نها سدا    ید . نددارم  وقد   سدا   پن  م »:گف 

 «.باشم داشن  تونممی 

 آر »:گفد   شدور  بدا  آمدد   عقد   سد   بد    ید آرو می ک د فک  ک  دّف ش

  و ّددب سدد   از دیددبا رو مسددیاان   دزد فکدد . ندد ّهم درسددن  پسدد  

 «.یکن

 یدرسددن بدد  را او منهددور دّف شدد بددود شددد  منوجدد  کدد  هددم  یددآرو

 مسدیاان   سد ق   خدوام مدی  ن مد  »:کد د  تکد ار  گد  ید بار اس  د ّنفهم

 «.بدم انجام

 بددا بدداز اسدد ، گااشددن  اردد  او بدد  مددی کدد د احسددا  کدد  دّف شدد یولدد

  جدد .  ّد عال  ید ا. خوبد  »:گفد   کنندد    ّد ت غ الین  و آشکار یجانّه

  ید ر تدو  قداً ّدق تدو  اال . ینکند  کارهدا   ید ا از  قدادر  تدو . می گدم  دارم

 یمشدکی  هد   یدوند مدی   چدو   مدی کندی   ح کد    دار یزنددگ  درس 

 «.دار  یحیّ را   ی

 مدی توانسد   ن. شدد مدی   خدورد  او دسد   از داشد    ید آرو اعصا  گ ید

 بددود ننوانسددن  هددم هنددوز. کنددد تامتدد  گفنددار لادد   یددا بددا را او

 هضدم  خدودش  در را بدود  گااشدن   یبداق  او  بد ا  جمعد   کد   ینّعصیان

پددس . مددی کدد د یعصددیان شددن ّب را او هددم دّف شدد هددا  حدد   و کنددد

 را دّف شد  کد   قد  ی ناگهدا   و رفد   در کدور   از خشدم  ! شد یعصیان

 وارید د بد   را او ماکدم  و گ فد   را رفد  مدی   عقد   عقد   همچندا   ک 
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 رو یددومن ّک هدد ار چنددد»:گفدد   ّعصددیان بددا و چسددیاند رو اد ّددپ کنددار

 بد   تدونم مدی  ن بفهمونندد،  بهدم  جمعد   او  اید  تدو  مث  یکی ک  ومدمّن

 تونسدد  (Victor Losting) نگّلوسددن کنددوریو اگدد . ب سددم هدددفم

 انقددر  هدم  یمدان ّآرت  ید آرو بف وشد ،  نابداهوش  آدم  ید  ب  رو ف یا ب ج

 کدد  کندد   کددار مددا   یدد حددداکث  ایدد هفندد   یدد  بدد ا کدد  دار  ع ضدد 

 نقشد  . کد   بداز  خدو   گوشداتو  هدم  تدو ! اسدنار  بی  زندا  ب  بف سنن 

  ید   ید تاو رو اسدیا  . یهدال  ابو ّد خ تدو   ک نند   بد   رممی  ن ؛یا م 

. کنندددمددی  یزندددان و مدد . دمیددخ  یقاچدداق مددی گددم و دممددی  مددأمور

.  مّد گمدی   فّد تخف سّپید  بدا   همکدار  خدا    ب  امتا ما  ش  حداکث 

  ید  حید   تدو  ،زنددا   بد   رفدن   از قید   امتدا . مدا    ید  مدی شد    حیسم

 اسددنار بیدد  زندددا  بدد  رو مدد  تددا کددنممددی  فدد و دالر هدد ار د   ّددوک

 !«سا  پن  ن  زندا  تو ب م ق ار  ما   ی حداکث . بف سنند

 راهد   بد   او بد   کد د   نگدا   لاهد   چندد  از پدس  و ک د رها را دّف ش

  ،یددآرو  بعددد مقصددد مددی دانسدد   هددم دّف شدد حدداال. داد ادامدد 

 توانسدد  کدد  همددّ  دّف شدد امتددا بددود یهددال خّابددا  در واقدد   ک نندد 

. افندداد را  بدد   یددآرو دنیددا  بدد  دوبددار  کنددد جددور و جمدد  را خددودش

  هدا  زنددا   نمدی دوندی   تدو »:گفد   یعصدی  یلاند  با دّرس او ب  یوقن

 بد   هدا  یزنددان  یوقند  کد   سد  ّن  ا ید ا  هدا  زنددا  .  ی ور چ  کایآم 

 و  ندددّبگ فددا  و کننددد رو هددم  بدد ا حدداف  وا یددد رسددند،مددی  هددم

 کاسدد یآم  نجددایا! د مددی   آزاد مددژد  بهشددو  یکدد حدداف  نندددّبی
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 بگدم  بهد   بداار  ؟یگااشدن  پدا   کشدور  چد   تدو  نمدی دوندی   نک یا مث 

 و یقاچداقچ  و خ فکدار  مشد    ید . اندد  جدور  چد   نجدا یا هدا   یزندون

. یشدو  ّج تدو  ذارندد مدی   رو الد  بد   عثمامد    تدا  صدد  کد   تیهکاراند

 بازوکدا  و اسدیا   و  ّد ت هفد   یچد  هد   رسدند مدی   بهدم  کد   هدم  یوقن

مددی  چشماشددو  از خددو ! ؟یفهمددمددی . د مددی  نشددو  بهددم رو دارنددد

مدی  ن بد    و ّد ب زندد   مّباشد  او  هدا  یقدا   هفند    ی اگ  تو و م . بار 

 !«میگ دمی ن ب   و ّب زند  گفنم؟ یچ م   دّشن. میگ د

 بد   بد د  ا ید پا بد   را جم تد    ّعصدیان   ید نها بدا  دّف شد  کد   یوقن

  تابیوهددا بدد   یددآرو هددم لاهدد  آ  در. بودنددد د ّرسدد خّابددا   اننهددا

 آ  هدا   رو بد   را یهدال  خّابدا   ندام  تدا  مدی کد د   نگدا   راهنمدا  کوچ 

 . دّچّپ چ  سم  ب . اف ی زود هم ییّخ الین  و ابدّب

 تدو  ق ّشدق  رو مدو اسدیا   هدم  مد  . ییاّد ب مد   بدا  یسدن ّن مجیدور  تود 

 !نگااشنم

  ّشددی شددن ّب گددار مددی  کدد   ّددران هدد ! اسدد  العدداد  فددو !  ّددعالددد 

 یفهمد مدی  ن تدو ! یگ فند  خدو  مد دم   ید ا بدا  انگار. یشمی  ها ییکایآم 

 یحیّد  را   ید ا ؟یکند  در  یتدون مدی  ن رو  ید ا م؟تدوا  فکد   بد   مد   ک 

 ! احمقان    ک د اننخا  تو ک 

 کد د   تکد ار  او  بد ا   ّپد  لاهد   چندد  کد   زد را یح فد   یآرو باز امتا

 «.س ّن تو ق ّشق رو م  اسیا »:گف  بود
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 یلعنندد»:دّکشد  ادیددف  پ خاشدگ ان   و رفدد  در کدور   از دّف شدد بدأالخ   

مددی ن او  اگدد .  دار شددهام  خددود  فقدد   کدد د فکدد ! شددعور یبدد

 هددم مدد  بف وشدد  رو فدد یا بدد ج تونسدد  نگّلوسددن یچدد یچدد دونددم

 او  بدد  تددا اسددنار بیدد  زندددا  بدد  امّددب تددو بددا کدد  دارم ع ضدد  انقدددر

 از دید با مد   پدس  تدوام  بد ر   بد ادر  مد  . کدنم  عم  مخورد ک  یقسم

 !«دند ؟  ی لجوج پس   یفهممی ! کنم  یحما تو

 کد   باشدد  گداار  ارد   و مجداو   نقددر یا مدی کد د  ن فکد  . سدناد یا  یآرو

! کندد  عدو   را دّف شد  نهد   جمید   چندد  بدا  و قد  ّدق چند ر   بنواند

 و خشددم از لاهدد  آ  در کدد  دّف شدد سددناد،یا کدد  یهنگددام گ چدد 

! ب داشدد  عقدد  بدد  یقدددم تدد   از دیددل زمددی  خددودش بدد   ّعصددیان

 او از تدا  نداشد   وجدود  یید ّدل امتدا  شدد مدی   ماسو   یآرو ب ر  ب ادر

 مد    کیدار ی حدا   هد   بد  . نن سدد  بدودن   آرام و  خونس د هنگام یحن

  بد ادر  اصد   بد    ید آرو یولد . بدود  د ّچشد  را  ید آرو از خدورد   کن 

 و زد ا  خنددد  تدد  مکددث لاهدد  چنددد از پددس! بددود بنددد  پددا اش

 !«  ّگمی  رو  ّآبن  جا  دارا کنممی  احسا »:گف 

 یولد  یتصدنع  اید  خنددد مدی   واقعداً  نیدود  معیدوم  گ چد  . دید خند دّف ش

 یگفندد کدد   ّآبندد  یددا حدداال... بهندد م  ّآبندد از مدد ... آر ...آر »:گفدد 

 !« ؟ّک

 «.س ّن مهم»:ک د زم م  و داد ادام  رفن  را  ب   یآرو
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 بد   را  هدای  دسد   رفد  مدی   را  او کندار   دور  هما  ک  هم دّف ش و

 تدو  از و بد م مدی   پندا   تدو  بد   ایخددا »:گفد   و کد د  بیندد  آسما  سم 

 مد   بد   خدود    ب رگدوار  بد   را حماقد    ید ا و کدنم مدی   صدی    ی 

 !«بیخ 

 بدا  را یهدای  حد    چد    ّپد  لاهد   چندد  کد   بدود  د ّد فهم تداز   ایگو

  یددآرو بدد  رو خوانددد را  یدعددا آنکدد  از پددس! اسدد  گفندد   ّعصددیان

 بد   رو تدو  خدا ،   ّد چنگ بد   رو تدو   ید آرو»:گفد   البد   و عجد   با و ک د

 ،یمقدددون اسددکندر بدد  رو تددو  ،ّددکی کددوروش بدد  رو تددو خددا ، ه کددو

 مّفند ّن هفند    ید  از شدن  ّب کد   کد    کدار   ید   ک نند   مّرفند ! قسم

 کد   رحدم . نددارم  رو زنددا   او  تامد   هفند    ید  از شدن  ّب م .  زندا 

 !« یآرو

 در ادا کد   خدورد مدی   یکسدان  بد   شدن  ّب کد   بدود    دور  دّف ش اف ّق

  رو را یپدداک آ  بدداز  یددآرو یولدد کننددد النمددا  واقعدداً تددا آورندددمددی 

 یتددونمددی . یایّددب یسددنّن مجیددور هنددوز تددو»:گفدد  و خدد یر او دسدد 

 هفند   چندد  تدا  یبندون  کد    دار پدو   هدم  اونقددر . و ّپانس ب   ب گ د

 «.یبگارون رو آروم یزندگ  ی

 آدم رُبدا ، »:گفد   او. بخدورد  بد   دّف شد  بد   تدا  شدد  باعدث   یآرو لا 

 فکد    ّد بق کد   بد    حد      دور   ید  خواهشداً . یکدوک   ّماشد  ،یآهن

 گداار   بمد   شده   اید   جدا   همد   یبخدواه  اگد  ! دمّت سد  م  نکنند

 «؟ ّچ  نقش  بگو بهم فق ! س ّن یمشکی کنی
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 سدد ّن الزم»:گفدد  و داد را او جددوا  یآرامدد بدد  و یسددادگ بدد   یددآرو

 !«ک  دیّتأ و گفنم م  ک  رو   ّچ ه . یبگ   ّچ تو

 داد همد   آ  از بعدد   ّتوضد  مقددار   ّهمد  بد    ید آرو دید یوقن دّف ش

 فقدد »:گفدد  یندداراحن بددا اسدد  کدد د  قناعدد  النماسدد  و ادیددف  و

 و رمابدد د سددوز  ندد  مدد  اونجددا میدّرسدد یوقندد یخددواهمددی ن! ؟ّهمدد

 !«؟لیام دوخن  ب  کنم ش وع

 ممکد   مدی داد ن یاّتوضد  او بد   اجمداالً   ید آرو اگد  . بود دّف ش با ح 

  یبندداب ا! کنددد پنیدد  را کدد د  رشددن  او کدد  را آنچدد  هدد  او بددود

 یوقند . کدنم مدی  ن تکد ار  بدار  دو چدو   دّف شد  کد   گدوش  خو »:گف 

مدی   بازداشد   مدا  بعدد . دهدم مدی    ید تاو را اسدیا   م  اونجا میدّرس

 دو توسد   یقاچداق  اسدیا    ید  دید خ . شدّم مدی   ییبازجو آماد  و مّش

مددی  یسددع پددس. سدد ّن کددایآم  تددو یب رگدد جدد م تددو و مدد  مثدد  نفدد 

 نشدد  تددا دو مددو  حدد   نکدد یا  بدد ا. بیندنددد رو پ ونددد   یسدد  کننددد

 مدد د یدد  از. میدیددخ   یتفدد   بدد ا  دونفدد  رو اسددیا  مّبگدد  ّددکاف

 و بددود د ّپوشدد دار کدد   شدد   یسددوئ  یدد کدد  یکیددّه پوسدد  دّسددف

 «.بود زد   دود ن ّع و گااشن  س ش رو هم ک  

  ید  دید با دم ؟ید خ  کجدا  از»:گفد   و دید پ   ید آرو ح   وس  دّف ش

 «؟ن  ای مّبگ جارو
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. امدد وز صددی  د  سدداع  حدددود. زندددا  یکددین د از بگددو»:گفدد   یددآرو

 حدد   توندد مددی  بددود سددناد یا زندددا   ورود در  جیددو کدد   مددأمور

 «.کن  دیّتأ رو ما ها 

 تدو . مدی گدم    جدد .  ّد عال»:گفد   منید   بد   و داد تکدا    س  دّف ش

 چد   ؟زنددا     ّد م جمید   تدا  چهدار  گفدن   بدا  یعنی   ور  یا ش ّهم

 منادو   دفعد    ید  میدید خ  دالر پنجدا   بد   رو اسدیا   یوقن مّبگ  ور 

 چدو  ! میبدد   ید تاو رو خودمدو   میاومدد  هدم  حداال . ش مسدار  و میشد

 تدو  چد ا  یعدال  افکدار   ید ا جدو   خددا  آ !... مّبش قات   ی میندار دوس 

 !«کن ؟می ن خطور م  س 

 را  یددآرو یکمدد او نقشدد  مددورد در دّف شدد  ّتمسددخ آم لادد  اگ چدد 

 نهدد  بدد  و سدداد  نقشدد   ّهمدد اگدد  بددود معنقددد او یولدد کدد د ناراحدد 

 آ  هدا   گشدا  را  تواندد مدی   شدود  اجد ا  یدرسدن  ب   ّتمسخ آم دّف ش

 !ندهد یسوت او آنک  ش   ب  الین . باشد

 آ   رو بد   کد   ییتدابیو  بد   درسد   خّابدا    سدو  آ  بد    یآرو نگا  با

 بدد  دندددّفهم دّف شدد هددم و او »یهددال خّابددا » بددود شددد  حدد 

 خّابددا  از ک دنددد یسددع پددس. شددوندمددی   یددن د دارنددد مقصدشددا 

 بدد  کدد ّهنگام امتددا. شددوند وارد یهددال خّابددا  بدد  تددا کننددد عیددور یفعیدد

 بدد  آ  هددا کنددار از یرنگدد ا ّسدد اِسنشدد  دندّرسدد خّابددا  عدد   مدد ّن

 آ  بدد   یددآرو نهدد  شددد باعددث کدد  کدد    ّددچ امتددا کدد د عیددور یآرامدد

 داشدد  چشددم بدد   دود ندد ّع کدد  راننددد  نگددا   دد ز فندددّب  ّماشدد
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! اسد   گ فند   نهد    ید ز را آ  هدا  انگدار  کد   مدی کد د   نگدا     ور. بود

 و گ فدد  فاصددی  آ  هددا از اش راننددد  و  ّماشدد آ  کدد ّهنگام یولدد

 از را شدد   یددا هددم او شدددند، یهددال خّابددا  وارد دّف شدد و  یددآرو

 !کند پا  ک د یسع حداق  ای ک د پا  ذهن 

 فاصدددی   ک ننددد   ورود در بدددا شدددن ّب منددد  دو یکدددی کددد ّهنگام

 داشد   زد  حد    قصدد  کد   حدا   همدا   در و سدناد یا دّف ش نداشنند

 . سندیبا هم او تا گ ف  را  یآرو دس 

 هفند    ید ... کدنم مدی   خدواه   از  دارم کد   بدار    یآخد    بد ا   یاد 

. خید    چد   کدا یآم   هدا  زنددا   تدو  نمدی دوندی   و یداغ تو. نش  شن ّب

 .کنممی  خواه 

 رقدم  یعید  او مدی کد د   حدس . دید دمدی   دّف ش وجود در را ت    یآرو

 عیددار  بدد  و ندددارد شددد  یزندددان  بدد ا یییتمددا چندددا  اع مدد 

 ییددّدل  یددا امتددا. نّسدد  او افکددار و بددد  در الزم  ّپنانسدد تدد   ّصددا

 او. رود  فدد   نهدد ش مددورد اسددناندارد جددوا  گفددن  از تددا نشددد

 «...تو و م  را . دّف ش و ّپانس ب  ب گ د»:گف 

 تدو  و مد   را  یبگد  خدواد مدی  ن»:گفد   و دید ب  را او ح   اخم با دّف ش

. کددنم  ادآوریدد بهدد  خواسددنم فقدد  مدد ! هسدد  اتفاقدداً. سدد ّن یکددی

 رو ال   ید  نقد   تدونم مدی   مد  . بشد   عدو   دیبا نقش  قسم   ی اص ً

 دیّد تأ رو تدو  حد    سد ش  داد  تکدو   بدا  بیدد   فقد   ک  کنم ک   باز

 هدم  بدا  هدم  حداال . کد   رو خدود   یداشدن  کد   ا   بند یخال ه . کن 
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 هدا   دسد   بدا  ب گد د  یبگد  بهدم  گد  ید کیدار ی اگد  . تدو  مید رمی  گ ید

 «.کنممی  خف  خودم

 !شد  ک نن  وارد دّف ش با و  ف یپا را خط آروی  

 نهدد  از را  ک نندد  درو  افدد اد همدد  و جددا همدد  عددادت   یدد  ابندددا

 را  یموهددا کدد  ز   یدد. نیودنددد ادیددز هددا سّپیدد تعددداد. گارانددد

 بددود، سددناد یا خددوا   ّپدد پشدد  و بددود کدد د  کوتددا  مدد دا  همچددو 

 در   ّد م پشد   در فاصدی   مند   چندد  بدا  کد   پوسد   ا ّس یکی م د دو

 آ  مند   چندد  کد   پوسد   دّسدف   گد  ید و بدود  روزنامد   خواندد   حا 

 در و کد د مدی   کدار  اند  یرا بدا   گد  ید  ّد م پشد   یاوتلد  م د از ت     

 ک کد    بدا  داشد   وجدود  سداخن    ّپد  یاتداق  او چد   سم  در  ینها

 و کدد د  صددای  مشددغو  آ  درو  گدد ید مدد د دو کدد  سددی  یهددای

 ک نندد  آ  هدا  از یکد ی مددی داد احنمدا    ید آرو و بودنددد خدورد   قهدو  

 بدد  را آ  هددا خددوا   ّپدد پشدد  ز   صدددا. باشددد معدداون   گدد ید و

 .ک د جی  خود

 فّد ک  ید  اید  سد ق    ید  گد ارش  دید اومد اگد  »:گف   س د لا  با ز 

 !«دّکن پ  را ف م  یا دیبا دیبد رو یقاپ

 .آورد در خوا   ّپ  یز از ف می زدمی  ح   ک   ور هما  و

  یددآرو تددا نشددد باعددث  یددا امتددا شدددند  یددن د او بدد  دّف شدد و  یددآرو

 درندگ  یکمد  بیکد  . آورد زبدا   بد   بدود  نهد ش  مدد  کد   را آنچد    یس 

 آمداد   مغد ش  در بنواندد  را بدود  اش نقشد   مناسد   کد   یجم ت تا ک د
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 اوقددا  یکمد  بدا  او. نشدد  ز  سّپید  ندیخوشددا او صدی    ید ا یولد  سدازد 

. تددوام بددا... کدد  پُدد ش و  ّددبگ رو فدد م بدد د ؟ ماتدد  چدد ا»:گفدد  یتیخدد

 مد   اسدم  خُد   یید ّخ! ؟یزند مدی  ن حد    ینددون  رو مد   اسدم  تا نکن 

 «؟ن  ای می کنی پُ ش حاال! اس  سارا

 خددواممددی  معددار »:گفدد . ب نددد حدد   مؤدباندد  کدد د یسددع  یددآرو

 «.اومدم نجایا ب  ا  گ ید کار  ب ا م . خانوم

 «؟ ّچ کار  بگو. بگو خ »:گف   س د ب  باز سارا

 را آ  یولدد آورد  و ّددب کمدد ش پشدد  از را لددو  شدد  ابندددا  یددآرو

 او اسد   ممکد   مدی داد  احنمدا   چدو   ندداد  سدارا  نشدا   لاهد   هما 

. داشد  مدی   نگد    یپدا  کندار  را اسدیا   کد    دور  همدا  . کند وحش 

 اعند ا   میشدد  م تکد   کد   جد م   ید  بد   تا میاومد دوسنم و م »:گف 

 کددنممددی  خددواه »:داد ادامدد  و آورد بدداال آرام را اسددیا  «.مّکندد

  ّد غ هدا   اسدیا   کد    مد د   ید  از رو اسدیا    ید ا ما... دّنن س خانوم

 !«مّمونّپش کارمو  از حاال امتا. میدیخ  ف وخ می  یقانون

 هددم  یسدد  و گااشدد  خددوا   ّپدد  رو بدد  آرام ییددّخ را اسددیا 

 امتدا . بدود  سّپید  سد   آ   سدو  از واکدن   مننهد  . بد د  عق  را دسن 

   ددور قدد ّحق در ندانددد، نشددا  العمیددی عکددس  ّهدد مدد د سّپیدد دو

آ   گدوش  بد    یصددا  بدود  مطمدئ    ید آرو آنکد   بدا  د بودند گ م س م

 کد   یهدای  چشدم  بدا  سدارا  امتدا ! شدنوند می ن   ّچ انگار ک  د د ّرس ها

 چندد  از پدس  هدم  او یولد  سد  ینگ مدی   بدود،  شد  خش  لو  ش  ب 

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 338

 ؟  ّد بگ مندو  وقد   نجدا یا  اومدد »:گفد   و افنداد  خند  ب  کوتا  لاه 

. دارم هدم  مد  . دار  ی قدانون ّغ اسدیا   کد   یسدن ّن یکسد  تنهدا  تو خ 

 !«ناهاشیا

  و ّد ب را یکیند . بد د  خدوا    ّپد   ید ز بد   دس  زد  ح   با هم ما 

 کد   یاید  اسدیا   بد   اشدار   بدا  و گااشد    ید آرو لدو   ش  کنار و آورد

 اسددیا  ینددّبمددی  کدد  رو  یددا»:داد ادامدد  بددود بسددن  کمدد ش بدد 

 یکد ی  ید ا یولد  هسد   کمد م  بد   نجدام یا کد   یزمدان . سد  ّپی مخصوص

 بددا. مندد  همدد ا  شدد ّهم( کدد د اشددار  خددوا   ّپدد  رو اسددیا  بدد )

! کددنم اسدنفاد   یطیشدد ا هد   تادد  سّپید  اسددیا  از دارم اجداز   نکد  یا

  سدناننو  ّدب هدا   در  و خونندو   دید ب گ د بهند    هدم  دوسدن   و تو

 بد   یدگّرسد  حوصدی   همکدارم  از کددوم   ّهد  ند   و مد   ند  . دّبخون رو

  ید  دوسدن   و تدو  بد   مد  . کد   صدی   امتدا ... مینددار  رو کارهدا  جدور   یا

 تدا  و شدد  خدم  جیدو  بد  ) دّد کن کمد   مد   بد   شماها حاال ک دم کم 

 دّف شدد و  یددآرو هددا  گددوش بدد  را دهددان  مددی توانسدد  کدد  آنجددا

 دار  کد   یاوتلد  او . دّد نّبمدی   را نفد   دو او ( داد ادامد   و کد د   ین د

 کند  مدی    بداز  دار  کد   یکد ی او  و  دید وید اسدم   خون می  روزنام 

 بهدم . دارندد  ع قد   مد   بد   خدورد    ید  شدو  ییتا دو. اس   ل  اسم 

مدی   مد   امتدا . دادندد   کدار  سداع   ماددود   از خدارج  یدوسن شنهادّپ

 بادد ا  یوقندد از کدد  دّدددونمددی . کددنم اننخددا  رو شددو یکددی خددوام

 خدد . سدد ّن صدد ف  بدد  مقدد و  اصدد ً ازدواج شددد ، شدد وع  اقنصدداد
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 اقنصدداد از تدد   ّدداهمت بددا   ّددچ  ّهدد نکدد یا هددا  کددایآم  مددا شددعار

 ازدواج ندوع   ید  هدم  و سد  ند  یه  کدم  هدم  هدا  یدوسن جور  یا! س ّن

 بدا  کدنم مدی   فکد   دارم حداال  تدا  صدی   از!... ادّد م حسدا   ب  یرسم  ّغ

 !«د؟ّکن کم  بهم خورد   ی می ش .  ل  با ای باشم دیوید

  یددا و جکددم مدد »:گفدد  فکدد  بدددو  و افندداد را  دّف شدد دهددا  از آ 

 «.الکس

  ّبیدد... شددد بهندد  یکمدد. باشدد »:گفدد  و انددداخ  بدداال ا  شددان  سددارا

 شددماها. کددنممددی  در  تددو دوسدد   ّچندد هددم و تددو دارم مدد  الکددس

مددی  یولدد مددی گددم  جددد دارم رو  یددا. دّباشدد الگددو دّددتونمددی  واقعدداً

 مجدوز  بددو   اسدیا    ید . دّد کن گدوش  یکمد  هدم  مد   حد    بد   خوام

 اسددیا   یدد خودتددو  همدد ا  دیددبا شددماها. کندد مددی ن جددادیا یمشددکی

 یعد ّ ی پدس  مّهسدن  هدا  سد  یت ور بدا  جندگ  تو ما خ . دّباش داشن 

 مدا  بد   باشدند  داشدن   دوسد   لاهد   هد   او  هدا  کد   رسد  مدی   نه  ب 

  جددا هدد  ایدد ف ودگددا  تددو... مدداّهواپ تددو... ابو ّددخ تددو... کننددد حمیدد 

 درسددن . مّباشدد داشددن  رو خودمددو  از دفدداع ییتوانددا دیددبا مددا. گدد ید

 «؟الکس

 .نداد جوا   یآرو

 او از و دّف شد  بد   کد د  رو موضدوع   ید ا جیدو    ّد اهمتیبد  بدا  هدم  سارا

 !«ج ؟ یموافق م  با تو»:دّپ س
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 و شددد تددا یبدد داد قدد ار خطددا  مددورد را او سددارا کدد   ّهمدد دّف شدد

. یهسدن  یپ سدن  و د   و د ّد فهم ز  واقعداً  تدو ! سدارا  بید  »:گف   یس 

 «...ت  ب ر  خواه   ی مث  یتونمی  تو

 «؟یچ میاومد  ا یا از مّبگ اگ »:گف  و دیب  را او ح    یآرو

 !فندّب زندا  ب  تا بس می  کار ب  را ت ش  تمام داش  او

 در. داشدد  را اننهددارش او کدد  نیددود   ّددچ سددارا العمدد  عکددس یولدد

  ید ا از هدم  دّف شد . شدد    ّد خ  ید آرو بد    اند  ّمنا ابندا سارا ق ّحق

  ددور همددا  و دیددخند بینددد سددارا یولدد بددود د ّت سدد او گفندد  و سددؤا 

 !«کا؟یآم  سوم و پنجا  ال یا کجاس ؟  ا یا»:گف 

 .دندیخند  بیند  صدا با هم  ل  و دیوید یعنی او همکارا 

 رفددنممدد !  خدددا  »:قیدد  از آنکدد  ف شددّد بنوانددد ب نددد لدد   ف یدداد زد

 «؟تونسنم بأالخ   دیدید. بعد م حی 

 باشد   اد ید .  لد   یهد »:گفد   تشد   بدا  و شدد  جید   او ب  نگاه  سارا

 «.من  نوب  بعدش ؟ها ینکن  باز یقائمک یسوخن یوقن

 «.باش مطمئ »:گف   باز جا ّه با و داد تکا   س   ل 

مددی  داشددنم یچدد مدد »:گفدد  و دّف شدد و  یددآرو بدد  کدد د رو سددارا

 !«گفنم؟

 بد   سّپید  سد  ّن خ فکدار  یوقند  دّد گفنمدی  »:داد پاس   یس  دّف ش

 «؟خور می   درد چ 
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. گفدنم مدی   داشدنم  رو  ّهمد ... آر ... آر »:گفد   او حد    دیّد تأ با سارا

 دید ب . بدد    ّد گ ممکند   سّرئد . دّسدن ینا نجدا یا گد  ید هدم  شماها حاال

 رو شددد  بازداشدد  تج بدد  دیدددار دوسدد  ییددّخ اگدد  یولدد. خوننددو 

 بازداشددنگا  تددو مددا مهمددو  روز سدد  تددا دیددبد دالر صددد دّباشدد داشددن 

 !«شام و ناهار و صیاان  با الین  دّباش

 ز   یددا یپ چددانگ از. دیدددمددی ن شانسدد  روز را امدد وز اصدد ً  یددآرو

 امتددا ب داشدد  را لددو  شدد  و کدد د دراز را دسددن . بددود گ فندد  سدد درد

 از را  ک نندد  از رفددن   و ّددب فکدد  او شددد باعددث کدد  زد یح فدد سددارا

 .کند خارج س ش

 دیدددار دوسدد  ییددّخ اگدد  یولدد»:گفدد  اش یپ چددانگ ادامدد  در سددارا

 مثدد  درسدد  د،ّددکن داّددپ هددم رو رفددن  زندددا  تج بدد  و زندددا  دیددب 

 دید ب  دّد تونمدی   کنندد،  کدار  یچد  پولشدو   با تونندمی ن ک  ییپولدارها

  بد ا  اومدد    اقنصداد  باد ا   یوقند  از. اسدنار  بید   زندا  سّرئ  ّپ

 چنددد. کندد مددی  خدد  دار  رو پولدددارها نکندد ، اخدد اج مأموراشددو نکدد یا

 مثدد  زندددا  تددو شدد  دو یکددی د مددی  اجدداز  و   ّددگمددی  دالر  صددد

 نّسدد ؟  ددور ایدد  ؟ا  احمقاندد   دد   چدد . یکندد یزندددگ هددا یزندددان

 اگد   هدم  شدماها  ند ؟  اید  رفند   زنددا   او  تدو  یکسد  حداال  تا دونممی ن

 !«دّبکن و کار  یا دّتونمی  دّهسن احم  ییّخ

  جددار یخوشدداال وجودشددا  از. بودنددد زد  زُ  بهددم دّف شدد و  یددآرو

 . زدمی  هم لیخند آشکارا ک  دّف ش مخصوصاً. بود شد 
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بدا   دّف شد اما چند لاه    بعدد وقندی کد  از ک نند   بّد و  آمدندد       

 «؟زندا  میب  دیبا حاال»:گف  نگ انی

 «.ف دا. ن  حاال»:گف  و داد تکا  ینف ب   س   یآرو

مدی  ن امد وز  مدی کد د   فکد   خدودش   ّپد  دیشدا . شد خوشاا  دّف ش

  بد ا   بهند   روز فد دا  احنمداالً  و کندد   بداز  را یزنددان   ی نق  تواند

نمددی  کدد  زد را حدد    یددا جهدد  آ  از  یددآرو امتددا! بددود خواهددد او

 دیشددا. کنددد عمدد  بددود د ّکشدد کدد  یایدد نقشدد   یددا ندددهمان خواسدد 

 فکد   او کد   گ فد  مدی   قد ار   یپدا   ّپد  یمدانع  زنددا   ب  ورود  ب ا

 را آنچد   هد   و و ّپانسد  بد   گشد  مدی   بد   دید با پدس . بود نک د  را آ 

 یند ّب  ّپد  و یب رسد  را فندد ّب اتفدا    یبد ا  فد دا  می داد احنما  ک 

 خدورد   وقد   از کد   شدد مدی   یسداعن  کد   بدود  نی د  ادی از الین ! کند

 از بعددد کدد   کددار  ّاوتلدد بسدد  عهددد خددود بددا. اسدد  گاشددن  ق صدد 

 !باشد ق ص  خورد  دهد انجام و ّپانس ب  ورود

 ف شدددّد شدددوند تاکسدددی سدددوار اینکددد  از قیددد  وجدددود ایددد  بدددا

 ف وخندد  و ایفدد  بدد ج  ددور  چدد  لوسددنّنگ ویکنددور راسددنی»:پ سددّد

 «؟بود

 کد د  مدی  تاسدّ   را لوسدنّنگ  همچدو   فد د   هدوش  آنکد   با آروی 

 .نداش  او داسنا  ک د  تع یف ب  ا  ع ق  امتا
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 «خبش آبتین»

 مرگ های هیهنم: سا یمنطقه زمان

 مجعه ؛هشت صبح یـ ساعت به وقت حمّل یران ـ هتران ـ شهرریا

 

 ندمددی توانسددن کدد  آنجددا تددا و دندّکشددمددی  زباندد  آتدد  هددا  شددعی 

 چنددا   اید گو امتدا  ندد مدی ک د  حفد   سد ما  ب ابد   در را ا  افشا   ّما

  یدد فاصددی  در درسدد   ّآبندد  ایددز. نیودنددد موفدد  کددار  یددا در هددم

 خددودش دور را  دار گدد  پنددو و نشسددن  یحییدد درو  آتدد  از  مندد 

 حدس  را آتد    گ مدا . دید ل زمدی   سد ما  از و بدود  س دش. بود چاند ّپ

 .کند انکار را بدن  درو  ل ز می توانس ن امتا می ک د

 زندددا  از آرش بددا همدد ا  شددنی  پددن  روز  یدقددا  ّاوتلدد در کدد   وزیددد

  یددا  یقدد   یآخدد  بدد   یپددا یوقندد. آمدنددد جددا  یددا بدد  کدد د فدد ار

 یسدّمان   ّزمد   رو بد   کد   ییپندو   رو. دّرسد  کدار   مد  ّن ساخنما 

 شدد  پددن  خددوا   یددا حاصدد  امتددا دّددخواب انددداخ  سدد د و سددف 

  ّددچ درد اسددنخوا  و یسدد ماخوردگ  مددارّب دیتشددد جدد   سدداعن 

 اش  مدار ّب شددت   شد وع  زمدا   یعند ی دد  رهد    وزید د از. نیود  گ ید

مدی   تد   شددت   از یسداعن . لد ز  اید  داشد   تد   اید  کیدار ی سداع   ه  د

 صدور    رو از را عد    درشد   هدا   داند   و مدی کد د   عد    و سوخ 
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 یکمد  کد   یحیّد  را  تنهدا  وجدود  اید   بدا  امتدا  زدمدی   کنار اش یشانّپ و

 کندار  بد   رفد  مدی  . بدود  پنجد    کندار  بد   رفن  آوردمی   ّپائ را او ت 

 .بخورد او صور  ب    ّپائ س د باد تا پنج  

 دد  حداال  مثد   درسد   دد  آمدد مدی   سد اغ   بد   لد ز  کد   یهنگدام  یول

 را پندو  و مدی کد د    ید ن د آتد   بد   می توانسد   ک  آنجا تا را خودش

 او سد اغ  بد   بدود   گد م  حدس  هدم  بداز  امتا دّچانّپمی  خودش دور هم

مددی  عطسدد  و بسدد مددی  دّددام د  آتدد  بدد  و دیددل زمددی . آمدددمددی ن

 !ک د

 کد د   فد ار  زنددا   از کد   یزمدان  از سداع   هشد   و یس ب   ین د حاال

 از جددا  بیکد   بدود  اورد ّد ن  آزاد او  بد ا  تنهدا  ند   ف ار. گاش می  بود

 از بعددد اگ چدد ! بددود سدداخن  مددیهم را او نددد یآ ،اش  مددارّب دیتشددد

  ّدددل بدد  هددم آ  کدد ... بددود د ّنز سدد آرش از یسددؤال تدداکنو  فدد ار،

 فّددتکی امدد وز  ّهمدد داشدد  قصددد یولدد. بددود اش  مددارّب بددا جنددگ

 هددا  سّپیدد تمددام زندددا  از فدد ار بددا مطمئندداً. کنددد روشدد  را خددودش

 بددا او   ّدسددنگ  بدد ا دیشددا و گشددنندمددی  او دنیددا  بدد  شدده   یددا

 !گااشنندمی  هم مسابق  گ یکدی

 ا ّسد  ن ید ا چهدارد   و ید  یتیو جد   . اندداخ   ا د اف   ب  ینگاهآبنّ  

 شدددمددی   ّتددأم ،یولندد دوازد   بددات  توسدد  بدد ق  کدد   دّسددف و

 را ا د اف  . کندد  خدوش  آ  بد   را دلد   بنواندد  کد   نیدود   گ ید  ّچ

 یجدالی   ّد چ  ّهد . بدود  گ فند   شدک   بدد   آج هدا  و س د  ها سّما 
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 جالدد  سدوخ  مدی   کد   یچدوب  وِلد   جِد ُّ   صددا  دیشدا . نداشد   وجدود 

 بدد  رفددن  از را او آرش! بشددنود مددی توانسدد  کدد  بددود ییصدددا تدد ی 

 کد   بدود  ندداد   اجداز   او بد   یحند . بدود  کد د   مند    یق   یا از  و ّب

 بد ج   ید ا هدا    یقد    یسدا  بد   شدد   کد   هم گشن  و  رو اد ّپ  ب ا

 بددا  یقدد   یددا مثدد   یقددا   یسددا هددا  پنجدد  ! بدد ود کددار  مدد ّن

 مثد   درسد    یقدا   آ  بد   رفدن   پدس  بدود  نشدد   پوشاند   ّپ سن

 بشناسدد،  و ندد ّبی را او یکسد  بدود  ممکد   لاهد   هد  . بود یساعن بم 

 هددر  بد   دّد نام تدوا  مدی   آرش زحمد   کد   آنچ  و ب ند زنگ سّپی ب 

 !رود

 –  ّآبند   بد ا  لیدا    ّد ته  بد ا  کد   شدد مدی   یساعن مّن آرش خود

 بدود  رفند    و ّد ب غداا   مقددار  و دد  داشد   ت  ب  زندا  لیا  هنوز ک 

 را اش یند ّب آ  گد  ید بدار   ّآبند . بدود  گااشدن   تنهدا  نجدا یا را  ّآبن و

 از سدوت   آ  را یکسد  حضدور  ناگهدا   امتدا  شدد    ّد خ آتد   بد   و گ ف 

 سد ش  کد   یوقند  امتدا  اسد   آمدد   آرش کد د  فک  ابندا. ک د حس آت 

  قابد  ّغ دید دمدی   کد   را آنچد  . زد خشدک   هدا  مد د   مث  چ خاند را

 آنکد   بددو  . سدالم  و  ّصدا ! بدود  سدناد  یا او  روبد و  مهسدا . بدود  باور

 لیخندد  بدا   ّآبند  بد   او .باشدد  بددن   اید  صور  ب  یزخم ت ی  کوچ 

 .می ک د نگا 

 «؟می کنی کار یچ نجایا تو... تو؟»:گف  ناباوران   ّآبن
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 هدم  بدا  تدا . مّباشد  هدم  بدا  تدا . تو  ّپ اومدم»:گف  یایز و  ی ّش مهسا

 «.مّکن یزندگ

 مارسدنا  ّب تدو  دید با تدو  امتدا »:گفد   و داد تکدا   ینفد  ب  را س ش  ّآبن

 !« ک د تصاد  تو. یباش

! تدو   روبد و . نجدام یا مد  .  ّآبند  ند  »:گفد   و شدد   ید ن د او ب  مهسا

 «.میب  نجایا از دیبا ما شو بیند

 !ندارم رو ییجا گ ید م  م؟یب  کجا د

 شد وع  رو مشدن کمو   یزنددگ  دید با مدا .  ّآبند  میبد   نجدا یا از دیبا ما د

 !مّکن

 مدد  بدد  تددو. امّددنم ییجددا تددو بددا مدد !       ندد »:دّکشدد ادیددف   ّآبندد

 تدا  مدادرم  از یگ فند  پدو   تدو . خونددم  رو دفند   او  مد  .  ک د ان ّخ

 «.خی م با  ّچ هم  از م ( داد ادام   یگ  با) یکن  باز نق 

 و ب داشد   جیدو  بد   یقددم  بیکد   نشدد  ناراحد    ّآبند  ادیف  از مهسا امتا

. بددود دروغ همدد  او  هددا»:گفدد  و کدد د دراز او سددم  بدد  را دسددن 

 دید با مدا ...  ّد بگ و مد   دسد  ... شدو  بیندد .  ّآبند  دارم دوس  رو تو م 

 «.میب  نجایا از

 و دید ل زمدی   و مدی کد د    ید گ . دّکشد  عقد   را خدودش  ت   با  ّآبن

 بد   را خدودش  و دّکشد  سد ش  بد   را پندو  ناگهدا   می ک د نگا  مهسا ب 

. یگددمددی  دروغ تددو»:کدد د زد  ادیددف  بدد  شدد وع و انددداخ   ّزمدد  رو

 تددو تددو،. یباشدد مارسددنا ّب تددو اال  دیددبا تددو.  ندددار دوسدد  منددو تددو
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 دیددبا تددو. ندد ّهم تددو اقدد ّل.   ّددبم دیددبا.   ّددممددی   دار. ییکُمددا

 «.  ّبم دیبا...   ّبم دیبا...   ّبم

 .... ّآبن...  ّآبن...  ّآبن د

 .ب و... ب و نجایا از کنممی  خواه . ن   دس  م  ب  د

 ... ّآبن! شد ؟ چِ  تو. ک  نگا  م  ب .  ّآبن د

 سدد ش از را پنددو کدد ّهنگام تدداز  و مددی داد تکددا  را او تنومنددد یدسددن

 آرش سدد ّن مهسددا دهدددمددی  تکددا  را او کدد  یکسدد دّددفهم دّکشدد

 !اس 

  ید ز. سد  یگ مدی   کد    دور  همدا  . مدی کد د   نگدا   آرش بد   زد  به 

 دیددبا او ...   ّددبم دیددبا او ...   ّددبم دیددبا او »:مددی کدد د زم مدد  لدد 

 «.  ّبم

 و فشددد د را او ماکدددم. گ فددد  را او  بازوهدددا دسددد  دو بدددا آرش

مددی  صددای  نددام د  دربددار  اگدد . بدداش آروم. پسدد  بدداش آروم»:گفدد 

 «...کنی

 !«س ّن م  نام د او »:زد نع    ّآبن

. بدد د پنددا  واریددد کددن  بدد . دّکشدد  و ّددب آرش چنگددا  از را خددودش

 مدی کد د   جمد   ن ّسد  در را زانوهدای   کد  ّحال در و نشسد   جا هما 

 .شد   ّخ نامعیوم ا  نقط  ب  حیق ، آ  دور را دسنان  و

 هددم دخندد  او ! پسدد  نشددو ووندد ید»:گفدد  و داد  و ّددب ینفسدد آرش

 مارسددنا ّب بددود رفندد  کدد  افدد ادم از یکددی. سدد ّن خددو  اصدد ً حددال 
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 روز سدد  تددا اگدد  گ فننددد مّتصددم مددادرشو  پدددر داد خیدد  بهددم کددور 

  اعضدا  و کنندد  قطد   رو هدا  دسدنگا   نشدد  خدارج  کمدا  حالد   از گ ید

 «.  ّممی  دار  یراسن یراسن او ! ؟یفهممی ! اهدا رو بدن 

 خددوا مددی »:دّپ سدد و آمددد آرش کنددار بدد . شددد بینددد ناخواسددن   ّآبندد

 «؟کنند اهدا و بدن   اعضا

 «.د می  و کارش تاوا  دار  او »:گف  و داد تکا   س  آرش

 پددا  را صدورت   هدا   گوند    رو هدا   اشدد  کد    دور  همدا    ّآبند 

 بیندد  دن ید خند  صددا  لاهد   هد  . کد د  د ید خند بد   ش وع ،می ک د

 امتدا »:گفد   و دّکشد  د ید خند از دسد   ناگهدا   امتدا  شدد مدی   بیندت  و

 کد  ّت دید با او .   ّد بم قه مدا    ید  مثد   دید نیا او ! بُکُشم اونو دیبا م 

 او  خدوام مدی   مد  . ارمّد ب سد ش  رو بد    ید ا خدوام می  م . بش  ک ّت

 !«خواممی  چاقو  ی م  ؟یفهممی ! چاقو  ی با. بکشم و کثاف 

 هدم  فعد ً  پدس  سد ، ّن نجدا یا او  امتدا »:گفد    دار  یکنا لا  با آرش

 «. ندار ازّن چاقو ب 

 بدد  او گفندد  از نددا ّا م  بدد ا نشددد آرش  یددکنا منوجدد  کدد   ّآبندد

 مثدد  سدد ّن نجددایا مهسددا شددد مطمددئ  یوقندد. کدد د نگددا  ا دد اف 

 !ک د د یخند ب  ش وع ها وان ید

 دو  ّددران چنددد از پددس یولدد انددداخ  او بدد  تأسددف بددا ینگدداه آرش

 و ب داشدد  را بددود همدد اه  کدد  یکّپ سددن سدد  مجمددوع از  ّپ سددن
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 زنددا   هدا   لیدا   دید نیا کد   ابدد  تدا . کد   عو  توها لیا  ب و»:گف 

 !«باش  تن 

 هددا اتدا   از یکددی بد   کدد  آرش نگدا   یوقندداو  و داد تکدا    سدد   ّآبند 

 یمناسددی چندددا   جددا نجددایا دّددفهم کدد د، دنیددا  را مددی کدد د اشددار 

 ا د اف   ابنددا  .شدد  اتدا   وارد پدس . سد  ّن لیدا   کد د   عدو    ب ا

 در را مهسددا تواندددمددی  هنددوز ندددّبی مددی خواسدد . کدد د جسددنجو را

 بدا  پدس  نیدود   خید   مهسدا  از خوشدیخنان   امتدا  ند ؟  اید  ندد ّبی ال ّخ

 آ  هددا  جددا بدد  و آورد در را زندددا  شددیوار و  اه ّددپ خددا   یآسددودگ

 رنددگ بدد  یبددافن بیددوز رنددگ، یآبدد  ّجدد شددیوار اوت   ّپ سددن درو  از

 را هدداآ   هددم  یسدد  و آورد  و ّددب یاهّسدد شدد   یسددوئ و ا  قهددو 

 بنددد دّسددف یکنددان و جددورا  هددم دوتم  ّپ سددن درو  از. دّپوشدد

 لیددا  شددد، تمددام کددارش یوقندد و دّپوشدد هددم را آ  هددا. آورد در  دار

 آرش  سددو بدد  و کدد د هددا  ّپ سددن از یکددی درو  را زندددا  هددا 

 .ب گش 

 .ارّب تو زندا  ها  لیا د 

 «.نجاس یاد 

  ددور همددا  و آورد در  ّپ سددن داخدد  از را زندددا  هددا  لیددا  آرش

 هددا  لیددا  انددداخ ،مددی  ی  فدد بدد  هددد یبدد را هددا  ّپ سددن کدد 

  بدو   ّد ران چندد  از کمند   عد    در. اندداخ   آتد   درو  هم را زندا 

 .ک د پ  را جا هم  پارچ ، یسوخنگ از یناش
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. آمدد   ّآبند   د    بد  با ا مّندا  از ندابود  لیدا  هدا  زنددا        آرش

مدی   او سد   بد   را شد    یسدوئ  کد    کد    دور  همدا   و سدناد یا او کنار

 گد م  خودتدو  کد   یسدع »:گفد   او بد   ب رگند   بد ادر   ی مث  گااش ،

 «.باار س   رو و، ک    یا ش ّهم.  دار نگ 

 ادامدد  و گااشدد   ّآبندد یشددانّپ  رو بدد  را دسددن  پشدد  بعددد

 «. ّبنشد  نجدا یا اّد ب بداال،  رفند   یید ّخ تید   کدنم  فکد  ! یداغد  تو»:داد

 او دور را پنددو و نشدداند آتدد  کنددار را او و گ فدد  را  ّآبندد دسدد 

 بدود  ماندد   پد   جدنس  از کد    ّپ سدن   یآخد   سدم   ب  بعد. انداخ 

 یپداکن  کوچد    ّشد   ید  و قد ص  تخند   دو جسدنجو  یکمد  بدا  و رف 

 یوقندد و کدد د جدددا قدد ص  یدد قدد ص تخندد  هدد  از. آورد  و ّددب را ا 

 دّسدددف قددد ص  یدددا»:گفددد  داد قددد ار  ّشددد پاکددد  درو  را ینددد

 «.بخورش.  ّپائ ادّب تی  می ش  باعث. نوفُن ّاسنام

 .خورد  ّش با را نوف ّاسنام یح ف  ّه بدو   ّآبن

 درد  اسددنخوا  مددی شدد  باعددث و مُسددکن . بخددور هددم رو یکددی  یدداددد 

 «.ی وپ وفن یا اسم . بش  خو 

 .خورد  ّش با هم ا  را رنگ یصورت ق ص  ّآبن

  ید  کددوم  هد   از کیدار ی سداع   هشد   هد   دید با باشد   اد ی.  شّبگد 

 ؟ا  منوج .  بخور دون 

 .مون می  ادمید 
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 سددکو  کدد   ّددران چنددد از پددس و نشسدد  او کنددار و زد  لیخنددد آرش

 درسد  . گد فنم  دیشدد  تد    ید   ّپد  سدا   چند منم»:گف  بود حاکم

 حد   . دمید دمدی   پددرمو  هدا  وقد   یگداه  و گفدنم می  و یها. تو مث 

 ادید ف  شدد مدی   باعدث   ّهمد . مدی کد د   س زنشم نگاه  با امتا زدمی ن

 «...تا تخ   یز ب م ت   از و ب نم

 تدا  سدازد مدی   را ا  یسداخنگ  داسدنا   آرش مدی کد د   حدس  ک   ّآبن

 حد    یاخ قد  بدد  بدا  نیدود    ّبد  یتدوهم  مهسدا  د ید د بقیوالند او ب 

 در سدخ   بگدم  دید با امووند  ید مد    کد د  فکد   اگد  »:گف  و دیب  را او

 !«یاشنیاه

 اگد  . یسدن ّن ووند  ید تدو »:گفد   و کد د  اصد    را او حد     یس  آرش

 نیدود   ید ا خدا    بد   کد دم،  تج بد   و یتید   ّچن تو مث  هم م  گفنم

  ید ا بفهمدونم  بهد   کد   بدود   ید ا خدا    بد   بیکد   بگدم،  دروغ به  ک 

  ّپد  قابد   اتفدا    ید ا بداال  ر مدی   ا  درجد    ید  از ت  یوقن.  ّعّ ی

 «.اتفاق  ت ی  ینّب

 پشدد  بددا را اش ینددّب آ  او، حدد   کدد د  قیددو   جددا بدد   ّآبندد

. دّکشدد بدداال را اش ینددّب هددم  بینددد  صدددا بددا و کدد د پددا  دسددن 

  ّددج در دسدد . امدددّن خددوش آرش مدداا  بدد  اصدد ً او کددار  یددا

 همددا  و آورد در را ا  ییددّج  کاغددا دسددنما  بسددن . کدد د شددیوارش

  دد   بدد  را آ  و داشدد مددی  بدد  را ا   کاغددا دسددنما  کدد   ددور

 !« ؟ّچ اد  یدونمی  تو ممی ک د فک »:گف  گ ف ،می   ّآبن
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 اش یند ّب و گ فد   را  کاغدا  دسدنما   او  ید کنا بد    ّد اهمتیبد   ّآبن

 کد   یتید  حدداق  . ب ندد  حد    نیدود   ید ما چنددا  . کد د  پدا   آ  با را

 شدد   ورتد  شدعی   حدا   در بددن   درو  کد   بدود  یآتش ندهمان او  ب ا

 چد   مدی دانسد    دید با یولد  ،مدی داد ن او بد   را ا  اجداز    ّچند  اس ،

 بدد  کدد   ددور همددا  پددس. بخددورد رقددم اسدد  قدد ار او  بدد ا یس نوشددن

 از رو مد   چد ا »:دّپ سد  بدود  شدد     ّد خ یحیید  درو  آت  ها  شعی 

 «؟ داد  ف ار زندا 

 مّداشددن یوقندد»:جددوا  داد تسددی  بددا کوتددا  یهددای  ّددران از پددس آرش

 !«بود یمانّآرت  آقا خواس   یا گفنم به  نجایا میاومدمی 

 کدد د ا  عطسدد  بز سددد را اش  بعددد سددؤا  نکدد یا از قیدد   ّآبندد

مدی   اسدنخدام   ّد وک  ید  مد    بد ا  صدی   اوت  او  چد ا »:دّپ س سزس

 تدا  ف سدن  مدی   رو یکد ی شد    آخ هدا  بعدد  باشد   کد د   کمکم تا کن 

 «؟بد  میف ار

  ّسدنگ  حدد  از  ّبد  تدو  جد م  چدو  »:داد جدوا   م حهد   بدو  آرش

 «...شدمی ن و بود شد 

  ّهدد مدد »:دّکشدد نعدد   و دیددب  را او حدد   بددار  ّچندددم  بدد ا  ّآبند 

 !«نشدم م تک  یج م

 یمشددک هددا  چشددم بدد   ّعصددیان بددا حددا   ّعدد در یولدد گسددناخان 

 او بد   نگدا    ید ا بدا  داشد   قصدد  اید گو کد     دور . بود شد    ّخ آرش
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 گناهکددار مجدد م  یدد مثدد  او بددا دیددنیا و اسدد  گنددا  یبدد کدد  دهمانددبف

 !شود زد  ح  

 سد  »:گفد   او بد   کندا   اخطدار  و شدد  یعصدیان  او نعد    از هم آرش امتا

 !«ن   داد م 

 .بکشم داد نشم مجیور تا ب   ح   درس د 

 تدو  خدا    بد   مد   جدو   پسد  »:گفد   و بد د  بداال  را  یصددا  تُ  آرش

 !«ک دنن ؟ تشک   جا ب   یا انداخنم خط  ب  و جونم

 کدار   ید ا کد   بشدنو  تشدک   یاوند  از بد و . نخواسدنم  تدو  از نویا م  یول د

 !«خواسن  از  رو

 بددود سدداخن   ّخشددمگ را او  ّآبندد یناسزاسدد. شددد  ّخشددمگ آرش

  عطسد    ّآبند  ناگهدا   بدهدد،  را او جدوا   بخواهدد  آنکد   از قید   یول

 .ک د  بیند

 !یچ هااااااااا د

 ضیمد   هدم  مد   یخدواه مدی  . دهند    جیدو   ّد بگ رو دسدنما   او  د

 بشم؟

  مسدخ    نقشد   او . توسد    ّتقصد  فقد   مخدورد   سد ما  مد   اگد   د

 !آورد س م رو ییب   ّچن ،زندا  از م  ف ار  ب ا

 زنددا   از رو شدعور یبد   ید  کدنم مدی   احسدا  . یخودخدواه  واقعداً  تدو  د

 !ندار  نم  ک  دس   یا بشکن . دادم  ف ار

 !شممی ن ناراح  ک  م  کن ، خدا د
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 بدد  را ا  ییّسدد تمددام قدددر  بددا تددا کدد د بینددد را راسددن  دسدد  آرش

  ّآبند  نگدا   و کد د  بیندد  را دسدن   کد    ّهمد  امتا بنوازد  ّآبن صور 

 از بددود، شددد   ّددخ او بدد  بن سددد آنکدد  یبدد کدد  دیددد خددودش بدد  را

 او از را نگدداه . آورد  ّپددائ را دسددن  و شددد منصدد   م ّتصددم

 آتد   بد   امتدا  کد د  تکد ار  را او کدار  هدم   ّآبند . دوخ  آت  ب  و گ ف 

 فاصددی  دو آ  ا ّددم بینددد و قطددور  واریددد مثدد  سددکو . نشددد   ّددخ

 درسدد  و نداشددنند زد  حدد   بدد   یددتما شددا  کدددام  ّهدد. انددداخ 

 روز چندد   بد ا  را گ یهمدد  بودندد  مجیدور  کد   بودندد  شد  یکسان مث 

 !کنند تام 

  فددداکار و ب رگندد   بدد ادر همچددو  را فاصددی  واریددد  یددا آرش امتددا

 او آنکدد  از قیدد  و انددداخ   ّآبندد کمدد  دور را دسددن . کدد د خدد ا 

بد ا    فقد   دادم  فد ار  زنددا   از رو تدو  مد   اگد  »:گفد   کندد  اعن ا 

 !«نیود یمانّآرت  آقا دسنور

 ادامد   موضدوع   ّهمد  بد   عیدم  بدا  آرش و نشدد  او منهدور  منوج   ّآبن

 مد   یبددون  خدوام مدی   یولد   ،ّآبند  سدخن   بد ام  حد     یا گفن »:داد

 !«ممی ک د  شمار لاه  تو د ید  ب ا

 ب ابد   سد   کد    مد د  از را حد     ید ا دید با. شدد    ّد خ آرش ب   ّآبن

 آرش اخدد   گ چدد ! ؟مددی کدد د بدداور را داشدد  وز  و کدد ّه خددوش

 یرئددوف و مه بددا  مدد د او کنددد انکددار مددی توانسدد ن کدد  بددود   ددور

 !اس 
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 از  خدوام مدی   فقد   مد   ؟یند ّبمدی  ن کد   ج . نک  نگا    ور  یاد 

 ؟ دید  ین د از رو ها  پ  میک  واقعاً تو بز سم

 «؟یچ وق  او . باشم د ید ک  ف  »:دّپ س مانا ان   ّآبن

 اش عطسدد  او تددا کدد د صددی  ابندددا ب نددد را حدد ف  آرش نکدد یا از قیدد 

 احسدا   دارم. ند    حد     ید آرو مثد   خددا  رو تدو »:گف  بعد. بکند را

مدی   فقد   مد  ! مدی شد    او   ّشدی  دار  تدو  اخ   ییجورا  ی کنممی 

 «؟ن  ای  دید رو ها  پ  میک  تو ک  بشنوم خود  زبو  از خوام

 قد ار   بگدو  بهدم  قدیی   یولد  مدی گدم   بهد  »:گف  مکث یکم با  ّآبن

 «؟بمونم نجایا یک تا

 .روز س  دو فق  د

 .یهاااااچ... بعدش؟ و د

 !باش   ّعاف د

 !بد  سؤالمو جوا  د

 بهددم ح فددامونو  ّعصددیان بددا تددو و مدد  سدد ّن الزم. خُدد  ییددّخ ددد

  آقددا   هددایو از یکددی بدد  بدد ممددی  رو تددو گدد ید روز سدد  دو... مّبدد ن

 ...تا یمانّآرت

 ؟می کنین و کار  یا حاال  ّهم چ ا د

 دارد انگدار  کد   مدی کد د   نگدا   او بد     دور . شدد    ّد خ  ّآبن ب  آرش

  آقدا  چد ا   نشدد  منوجد   هندوز  واقعداً »:گفد  . ندد ّبمدی   را احم   ی

 «؟بدم  ف ار زندا  از رو تو تا ک د مأمور رو م  یمانّآرت
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 !«ن »:داد جوا  صادقان   ّآبن

 تددو  تددو، ! روشددن   روز مثدد    یدد ا»:گفدد   و دّکشدد   بینددد  آ  آرش

 یفهمد مدی  . یمدان ّآرت  آقدا  ندو     از.  زد حد     ید آرو از اعن افات 

 «؟چی یعنی  یا

 «.ن »:گف  و داد تکا  ینف ب   س   ّآبن

  یبدد ا کدد  ا  مسددئی  داد   ّتوضدد. کدد د ک فدد  را آرش او جددوا 

 بدأالخ    فکد   یکمد  بدا  یولد  مدی داد  آزار را او دّرسد مدی   نهد   ب  ساد 

 .ک د داّپ ا  ساد  جوا 

 سّپید   د    از بدار  چندد  پ وندد ،  تدا  چندد  خدا    بد   یمانّآرت  آقاد 

 ،یگفندد سّپیدد  بدد ا اش نددو  از تددو کدد  هددم یوقندد و شددد  ییبددازجو

 پ وندد   او  سدم   بد   دوبدار   سّپید  ذهد   نکند   ک  دّت س هم شو یا

 مشدکو   قند   تدا   دچهدار  خدا    بد   تدو  بد   کد   هدم  سّپی. ب گ د  ها

...  زد الیند   کد  ...  زدمدی   کد   یکسد  هد   از یح فد  ه  پس بود شد 

 اصد ً  یمدان ّآرت  آقدا  خد  . مدی کد د   مشدکو   فد د  او  ب  رو او  ها

او   نکد  یا مخصوصداً . فند  ّب یخاصتد  اتفدا   شدو  ندو    ب ا نیودند  یما

مددی ن و ندددمددی ک دن بدداور رو هددا  پدد  و دیددو  ّبدد جنددگ ا یددج  هددا

 .کنند

 «؟ یآرو  ب  سز  شدم م  یعنی»:گف   ّعصیان با  ّآبن

 از قید   کد   بدود   ید آرو  ید ا یولد ! مدی کندی   فکد   کد    دور  او  ند  د 

 .باش  تو م اق  تا خواس  ب رگ  پدر از کایآم  ب  رفن 
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 ؟باش  م  م اق د 

 .بود  یآرو خواس   یاد 

 رفندد  یچدد خددا   بدد  یلعنندد او  اصدد ً»:زد داد  پ خاشددگ  بددا  ّآبندد

مدی   را سدؤا    ید ا جدوا   مدی کد د   احسدا   خدودش  گ چد   «؟کایآم 

 «؟مادرش د ید خا   ب »:داد ادام  ب فاصی  پس داند

 ف مددا  یمددانّآرت  آقددا   ّتشددک در نفدد  شصدد  حددداق  کدد  آرش

مدی   کد    ّآبند  همچدو   ینوجدوان  نداشد   دوسد   اص ً بودند، او ب دار

 دنددا   بدا ! ب ندد  داد او سد   نشداند،   یجدا  سد   را او ییّسد   ی با شود

 داشد   خدود  بد   را خشدم  از یمخیدو   کد   یلاند  و فشد د   بهدم  ییها

 !«بچت  ن   داد»:گف 

 کنددد در  مددی توانسدد ن و بددود یعصددیان انددداز  از  ّبدد  ّآبندد امتددا

 کد    دور  همدا   و شدد  بیندد . اسد   ناراحد   و یعصیان او دس  از آرش

 ه چد  »:گفد   و کد د  یخدال  را خشدم   فدورا   دسدن یبا می کد د  یسع

. دید ک د فد    هدالو   ید  رو مد   شدماها . زندم می  داد بخواد دلم ک  قدر

 ازآ  تدا  د ّکشد  رو هدا  نقشد    ید ا یمدان ّآرت سدوخن   پددر  ک ّم ت او 

 منخصد    ید  شد   و ف سدن  مدی    ّد وک صدی  .   ّد بگ یمداه  آلود گ 

 یلعنند  او  سد    ید ز شهمد   دوندم مدی  ... دوندم مدی  ... داد  ف ار ام  تو

 «...خواسن  شدم ها  پ  و وید  ّب جنگ منوج  م  د ّفهم!  ی

 بددود شددد  باعددث تدد  شدددت  دیشددا. دهددد ادامدد  را حدد ف  ننوانسدد 

! مدددر  و  ّدددل یبدد هددم آ . بدانددد مقصدد  را  یددآرو پدددرب ر   ّآبندد
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 فشددار گاشدن   سداع   دو و هفنداد  در. بدود   گد  ید  ّد چ قد  ّحق یولد 

 سّپید  توسد   شدد    ّدسدنگ  از. بدود  شدد   وارد او بد   ینّسدنگ  یروان

 کد   هدم  حداال ! مهسدا   وجدود  قد  ّحق بد   بد د   یپ و مادرش م   تا

  فدد ار  یددا تددا داشدد  ییددّدل چدد  پددس. نیددود  فدد ار  یدد از شددن ّب

 ندداق  را اش یقییدد جمیدد ! نکنددد یخددال یکسدد سدد  را ن ّعصددیان

 رو مدد  مددادر یعوضدد او  فهمددممددی  حدداال آر »:داد ادامدد  امتددا گااشدد 

  یددآرو. آر ! یکشددن مددادرمو تددو نکدد د  را کددار  یددا او . ندد . ندد ! کشددن 

 تدو . یمدون مدی   پددرب رگ    بد ا  سدگ   ید  مثد   تدو  کد   بود گفن  بهم

 «...یقاتی تو... یقاتی تو... یقاتی تو! یکشن مادرمو

 بینددد بددا. بددود  ّخشددمگ گدداو  یدد مثدد  چهدد   اش. شددد بینددد آرش

 تدد   از آرش امتددا ب داشدد  عقدد  بدد  یقدددم اراد  یبدد  ّآبندد او شددد 

 بددا. کنددد  دار شددن یخو کدد د یسددع. نکدد د سو اسددنفاد  او ناخواسددن 

 حدد   آرام  صدددا بددا کدد د یسددع یولدد بددود یعصددیان انددداز  یبدد آنکدد 

 یمدان ّآرت  آقدا  اید  مد   بد   یارتیدا    ّهد  مدادر   م  »:گف  او. ب ند

 «. ّبنش جا  س  اّب هم حاال. بچت  یباش آروم ک  یسع. ندار 

مدی  ن رهدا  را او  ّعصدیان  حدداق   اید  نیدود  بد دار  دسد    ّآبند  ایگو امتا

مدی  ن گدوش  تدو  حد    بد   مد  . فطد    پس قات  شو خف »:زد داد. ک د

 !«یقاتی لقم  ح وم  ی تو. دم

 لیخندد  خونسد د   م دهدا  مثد  . دید خند آرش  ،ّآبند   نابداور   ّع در

 دوسد   مد   امد وز »:گفد   هدا  گ فند   مد  یآل ا مث  درس  و زد یاّمی
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  ید ا خدا    بد   کد دم  بداز  تدو  بدا  و حد    سد   اگد  . بشم یعصیان ندارم

 «...ک  بود

 تدداز  گدد ید  دد   از و سددوخ مددی  تدد  از ی  فدد از کدد   ّآبندد امتددا

 قدددر  بدد  یپدد کدد   یددا هددم و بددود آورد  ادیدد بدد  را مددادرش مدد  

 اگدد »:زد داد بدداز و کدد د قطدد  را او حدد   بددود، بدد د   یادهددایف 

 سّپیدد  یددتاو رو مدد  ؟یکندد کددار یچدد یخددواهمددی  یبشدد یعصددیان

 ندداز  مدد  بدد  هددا تدد    یددا از ایخدددا! دمّت سدد قدددر چدد   وا ؟ بددد

  ّهد  یتدون مدی  ن تدو  ندداد    دسدنور  تدو  بد   اربابد   ک  یزمان تا. ینکن

 هدا  ... هدا   هدا  ... کد   پدار   تدو  گفد   او  موقد   هد  . یبکن یغیط

 «...ها 

 او اید گو امتدا . راندد مدی   زبدا   بد   را جم تد   کند فک  آنک  بدو   ّآبن

 حد    ب ابد   در آرش چدو  . گفد   فکد   بدا  و درسد   را آخ ش  جمی 

 را سد ش  و زد کمد   بد   را  هدای  دسد    ّآبند  دهدا   از ت  گند  ها 

 یحند  مدی کد د    دار شدن  یخو حدد  از  ّبد  داشد   واقعاً! انداخ   یز

 بیندد  را راسدن   دسد   کندد  کنند    را ن ّعصدیان  آنکد    ب ا بار چند

 خشدم  مهدار  بد   موفد    دور   ید ا دیشدا . دّد مال را گد دن   پش  و ک د

 و داشدد   ّددثّح. بددود انسددا   یدد هددم او یولدد شدددمددی  اش یدروندد

 مدی داد ن اجداز   او بد   غد ورش  پدس  بدود  قائد   یاحن امد  خدودش   ب ا

 دسدد  ا  لاهدد  در. بگدداارد  ینمددا بدد  را  سدد د واکددن   ّچندد

مدی   یسدع  کد    دور  همدا   و بد د  اه ّسد  کم بندد      ب  را  های
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  ّآبندد بدد  خطددا  یخط ندداک یولدد آرام  صدددا بددا کنددد بدداز را آ  کدد د

.  ندددار دوسدد  رو  یددا تددو یولدد باشددم آروم کدد دم یسددع مدد »:گفدد 

  یسدا   ید  مثد   مد    یند ّبی یتدون مدی  ن ک  یهسن شعور یب هم انقدر

 انقدددر. افندداد  را   یددآرو دنیددا  کدد   ددور همددو . افندداد  را  تددو دنیددا 

 تدونم مدی   کد   هسدنم  یکسد  تنهدا  مد   یکن در  یتونمی ن ک  ینفهم

 !«بدم نجا  م   چنگا  از رو تو

 دسدد  دور را آ  دور  یدد و بددود کدد د  بدداز کمدد ش از را کم بنددد

 و خونسدد د مدد د  یدد بدد   ّشددی آرش  افدد ّق حدداال. چ خانددد راسددن 

 .نیود دار شن یخو

 آرش هددا  چشددم از مددی توانسدد . مددی کدد دن را نجددایا فکدد   ّآبندد

 در کد    کم بندد  امتدا . اسد   یعصدیان  دسدن   از قددر  چد   کد   بخواند

  ّددتوج. مددی کدد د  یددت ر  ّآبندد وجددود بدد  را وحشدد  بددود، او دسدد 

نمددی  مدد ... مدد ... ؟مددی کنددی کددار یچدد  دار»:گفدد  ت سددا  و کنددا 

  یدد. ضددمیم . دارم تدد  مدد . آرش منأسددفم. کددنم ناراحندد  مخواسددن

. زنددم یمدد حدد   یچدد از دارم دمّددنفهم و شدددم یعصددیان لاهدد 

 «...دّبیخش

 . نداش  آمد  کوتا  قصد ک  بود آرش  یا بار  یا ایگو یول

 مسددئی   یدد شددن ّب دادم  فدد ار زندددا  از رو تددو اگدد  گفددنم بهدد ددد 

 . کار مسئی  ی  تا بود یشخص

 .شو ا ّخیب خدا رو تو. خواممی  معار د 
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 تددو و مدد »:گفدد  و پوشدداند را او  صدددا بیندددت    صدددا بددا آرش امتددا

 نجدا یا مّبفهمد  دید با یولد  مّکند  تامد   و گ یهمدد  روز چندد  میمجیور

 «.س ّن یک هس  سّرئ یک

. ضدم یم  مد  . آرش...  د فم  اّد ن... کد دم  غید  ... خددا  رو تدو . دّبیخش د

 ...کنممی  خواه .... یبکن و کار  یا یتونمی ن تو

  ارد    هدای  خدواه   و هدا  النمدا  . شدد  بیندد  آسدما   ب   ّآبن نع  

 .نداش  آرش  ّخشمگ وجود در

مددی  را کمدد ش  ا یددر اشدد  دسدد   یدد بددا. افندداد   ّزمدد بدد   ّآبندد

 بدار   بد ا . نیدود  ن یآخد   و  ّاوتلد   ید ا امتدا . سدوخ  می  کم ش. دّمال

 .ک د پ  را تمام م ّن ب ج از  یق   یآخ  اش نع   دوتم

... خدددا رو تددو... کدد دم غیدد »:گفدد  کنددا  النمددا  و  ا یددر اشدد 

 «...ن  

 سددگ را او  ّآبندد کدد  یزمددان از الاقدد . بددود شددد  کدد  آرش گددوش امتددا

  ّآبند  تد   بد   را خمشد   وقفد  یبد  و کد د  بیند را کم بند! ک د خطا 

 !می دادن او الب  و عج  ب  ینّاهمت ت ی  کوچ  یحن و ک د یخال

 

***** 

 

 خواندد   از پدس  بد د مدی   سد   بد   زنددا   در کد   یزمدان  آمدمی  یادش

 سد گ د  یعند ی  یسدا  بد   زنددا   پ شد   روا  رندگ،  زرد دفند   خا  ا 

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 363

 از رو او  اتفدا    ید  اید  کداذ   جدا  ّه  ید  ممکند  »:گفد   یرسول به اد

 !«ار ّب  و ّب حال   یا

 زندددا  سددیو  تخدد   رو بدد  کدد  دّشددن را جمدد    یددا  ّآبندد یزمددان

 یکسدد بددا نداشدد  هددم یییتمددا و بددود گ فندد  آغددوش در را  یپاهددا

 کدار ،  مد  ّن بد ج   یقد    یآخد   در هدم  حداال  چد ؟  حاال امتا ب ند، ح  

 .بود نشسن  پنج   کنار در ا  گوش 

 ند   و دسدنان   ند  . کندد  جمد   اش ن ّسد  در را  یپاهدا  می توانسد  ن

 بدد عکس. نداشددنند را  گدد ید تامتدد  تددوا  کدددام  ّهدد  ،یپاهددا

 کندد  د  درد. ب ندد  حد    یکسد  بدا  داشد   دوسد   حاال زندا   روزها

 را لیددان  انگددار. نیددود قددادر یولدد... دهددد  جددا را خددود او آغددوش در و

 او جدا   بد   و بدود  ب داشدن   یسدوزن  و ند   رالماند   یکسد . بودند دوخن 

 لیددان . ندد  سددوز  و ندد  بددا! ندد . بددود دوخندد  را لیددان  و بددود افندداد 

 !کم بند با یول شد دوخن 

. نواخدد  او بددد  بدد  کدد   کم بنددد ضدد با  بددا. دوخدد  را او لیددا  آرش

  ّهمدد  ّپدد روز سدد  دو تددا اگدد . نداشدد  زد  حدد   جدد م  گدد ید

 گوشدد  و کدد د  کدد  از را  ّآبندد و آورد دیددپد را کدداذ  یجددانّه آرش

 یبدا ن   ّد م بد خ    تدا  بدود  شدد   یعدامی  او خدود  حداال  دّرهان   ّگ

مددی  احسددا . مددی کدد د درد بدددن  تمددام! کنددد ارّدداخن سددکو  اش

 ایدد بدددن . اسدد  شددد  رد او بددد   رو از  کدد ّپ غددو  و ّکددام کدد د

 و بدود  شدد   ش مسدار  کم بندد  بدا  یدوسدن  در احنمداالً  ای بود شد  کیود
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 ندوا  هدم  هدم،  چدز   چشدم   ید ز. مدی کد د  ن درد بددن   تنهدا  امتا! س خ

. نداشدد  را قسددم  آ  بدد  زد  دسدد  جدد م . بددود شددد  بدددن  بددا

 بددود آمددد  دیددپد کم بنددد سددگ  یناگهددان ب خددورد از کدد  یبادمجددان

 درسدد  ننوانددد بددود شددد  باعددث یحندد. بددود حسددا  و مینهدد  هنددوز

. مددی داد آزارش تدد  هددا  یددا از  ّبدد امتددا! کنددد بدداز را چددز  چشددم

 هددم قیدد  سدداع  چنددد از تددی  درجدد  گفدد مددی  او بدد  یحسدد یحندد

. بدود  نکد د   عطسد   گد  ید قید   سداع   چندد  از گ چ . اس  رفن  باالت 

 تدد  و یسدد ماخوردگ یولدد نداشدد  کدد د  عطسدد  جدد م  هددم دیشددا

 بدد  شددیاه  یبدد کدد  بودنددد آورد  وجددود بدد  او  بدد ا را یاحساسدد

 شدد   اضداف    هدای  یبددبخن  تعدداد  بد   هدم  ضدعف ! نیود م   احسا 

 .ندارد را رفن  را  و سناد یا توا  گ ید ک  می ک د حس. بود

 او بد   کد     ّد چ تنهدا  و بدود  نشسدن   پنجد    کندار  وارید د گوش   ّآبن

 بد   پنجد    از کد   بدود  یخنکد  بداد  ،مدی کد د   القدا  را بدود   زندد   حس

 تد   درجد   از یانددک  نمدود مدی   یسدع  تد ّحم  بدا  و خوردمی  او صور 

 !!بکاهد را او

 امتدا  دید دمدی   تدار  چدز   چشدم  یکمد . چ خاند  ّق ن در را  یچشمها

 آرش یحند . دید دمدی  ن کدار   مد  ّن بد ج   یقد    یآخد   در را کس  ّه

 و آمددد در او خجالدد  از یحسدداب آنکدد  از پددس سدداع  مّندد کدد  را

. بدود  رفند   کد   شدد مدی   یسداعن  چهدار . دید دمدی  ن شدد،  دیناپد ناگها 
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 دلد   در یحند . بدودن   تدا  شدد مدی   خوشداا   شن ّب نیودش ازآبنّ  

 .ندّنی ابد تا را او گ ید می ک د آرزو

 را نگدداه  عمدد  کدد د یسددع. دوخدد  پنجدد    ّپ سددن بدد  را نگدداه 

مدی   حدد  . اسد   چندد  سداع   اال  بفهمدد  و دهدد  عیدور   ّپ سن از

 از را نگدداه  و دّکشدد یقددّعم نفددس زحمدد  بدد . باشددد شددد  رهدد  زد

  و ّد ب را قد ص  تخند   دو .اندداخ   شد ت   یسدوئ   ّد ج بد    ّپ سن

 یید ّخ. بدود  زود گ چد  . خدورد مدی   قد ص   ید  کددام  هد   از دیبا. آورد

 از. نددارد  گد   ید  چدار   مدی کد د   احسدا   یولد  بدود  زود هدم  ییّخ

. گااشدد  دهددان  در و کدد د جدددا یق صدد لدد زا  یدسددنان بددا کدددام هدد 

 را هددا قدد ص وحشددننا  و تیدد  مدد   امتددا بددود شددد  خشدد  دهددان 

 .می ک د احسا 

 جسددنجو نگددا  بددا را ا دد اف   ّمادد دوبددار  تددا گاشدد  لاهدد  چنددد

 بددود؟ آ  کدد د  داّددپ صدددد در او کدد  داشدد  وجددود   ّددچ چدد . کنددد

 یخدال   جدا  آ . ندد ّبی مدی توانسد    او کد   بدود    ّد چ. چد ا  امتا!  ّه

 او بد   مغد ش  از ییجدا  یولد  بدود  نشدد   تندگ   یبد ا  دلد  . بود آرش

 و بماندد  دید با چد ا  بماندد؟  نجدا یا دید با چد ا  سد  ّن او ک  حاال گف می 

. شدود  دور نجدا یا از مدی توانسد    کد   آنجدا  تدا  دیبا بخورد؟ کن  دوبار 

 پندا   او بد   بنواندد  کد   دوشد مدی   داّد پ یمه بان انسا  شه   یا در حنماً

 چندد  بدا . بماندد  او  ّپد  سداع   چندد  حدداق   اید  روز چند  ب ا و بی د

 آ  از بعددد و شدددمددی  بهندد  حددال  گدد م ییجددا در اسددن اح  سدداع 
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 دید نیا کدار  چد   اید  بکندد  دید با کدار  چد   کندد  فکد   درسد   می توانس 

 بد   اش ندد  یآ کد   کندد  فکد   درسد   می توانسد   موق  آ  قطعاً! بکند

 .ندارد چ  ب  و دارد یبسنگ چ 

 سددگ  احنمدداالً کدد  مددی دانسدد ن درسدد . یسددخن بدد  امتددا شددد بینددد

 رفدن   را  لنگدا   لندگ  یولد  ند ،  اید  اسد   خدورد    یپا را  ب  کم بند

  ّددتک بدددو  دّددفهم کدد  بددود ن فندد  شددن ّب قدددم چنددد. کدد د آغدداز را

 هد  . رفد   وارید د سدم   بد  . دهدد  ادامد   رفدن   را  بد   تواندمی ن یگاه

 و  ّددتک بددا حدداال شدددمددی  خددارج وحشدد  بدد ج  یددا از دیددبا بددود  ددور

 !آ  بدو  ای وارید از اسنفاد 

 آسدنان   در آرش کد   بدود  د ّن سد  یخ وجد  در یقددم  چندد  ب  هنوز امتا

 .پوشاند را در یخ وج تمام او تنومند ک ّه. گ ف  ق ار در

 آ  ق مدد  رنددگ در ات یددمانو کدد  داشدد  یکّپ سددن دسددن   یدد در

 جمدد   ددور بدد  را ا ّسدد کم بنددد گدد شید دسدد  در و بددود ناشددناخن 

 .بود گ فن  فش دمی  ک ّحال در و شد 

 بد   را تد    و لد ز  و خطد   احسدا   کم بندد،  د ید د بدا   ّآبند  چشما 

مدی   خدود  از او و دندد یل زمدی    هدای  انددام  . ک دندد   ید ت ر او وجود

 «؟س  یعصیان هنوز» دّپ س

 یعصددیان آرش نداشدد  نددا ّا م چندددا . ب داشدد  عقدد  بدد  یقدددم

 .نیاشد

 ؟ ب  نجایا از یخواهمی د 
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 صددان   ّآبندد امتددا بددود آرام بیکدد   ّعصددیان از دور بدد   یصدددا لادد 

  کند ف اموش می توانس ن را قی  ساع  چهار ها 

 «...م ... م ... م »:گف  ک د یمن م 

 .بگاارد تمام م ّن را ح ف  شد باعث ت  

 و انددداخ   ّزمدد بدد  را ا ّسدد کم بندد  و شددد آبنددّ  نگددا  منوجد   آرش

 کندد  فد ار  او دسد   از مدی خواسد     ّآبند . ب داشد   او  سو ب  یقدم

. آمدد  او کندار  بد   آرش. بدود  شدد    ید د گد  ید مّتصم  یا انجام  ب ا امتا

 بد    و ّد ب. مّنّبشد   ّآتد  کندار  میبد   اّد ب»:گفد   و گ فد   را او  بازو

 داّد پ یجدالی   ّد چ گ دندد مدی   مدا  دنیدا   در بد   در کد   هدا  سّپی ج  

 !«می ش ن

 نکد  یا از قید   امتدا  بدود  شدد   ب ادراند   صدی   اوت  ندد همان  یصددا  لا 

 ندددهمان را او و دّکشدد را او  بددازو آرش کنددد موافقدد  او بددا  ّآبندد

 بدد   ّآبندد او، اشددار  بددا. آورد آتدد  از یخددال یحییدد کنددار بدد   ا ّاسدد

   نشس  پنو  رو

 .ارمّب چو  مقدار  ی اتا  او  از رم می. ک  صی  لاه  چندد 

مدی   دنیدا   را او نگدا   بدا   ّآبند . رفد   اتدا   دو از یکد ی  سدو  ب   یس 

  جدا  آنکد    بد ا  و بد ود  ییجدا  بد   می توانسد  ن او آرش وجود با. ک د

. مددی کدد د سدد  او بددا دیددبا را روز سدد  دو حددداق  کنددد داّددپ را یامندد

 مددی توانسدد  او گشدد مددی  بدد  کددایآم  از  یددآرو کدد  یزمددان حددداق 

  ید آرو. کندد  م اقید   او از اسد   حاضد   کد   هسد   یکس ابدی نا ّا م
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 مددی کدد دن رد را او کمدد  درخواسدد  و بددود او خددورد  سددوگند بدد ادر

 دد  داشد   نفد    او از حداال  کد   دد  آرش بدا  آمدد   کندار  موقد   آ  تا امتا

 نکد  یا جد    نیدود    ّد چ هدم  نکند   آ . دّد  ییمدی   را نکن   ی حف 

 خدو   بچتد    ید  مثد   کندد  یسدع  و نکندد  یعصدیان  عنوا   ّه ب  را او

 !دهد گوش او ها  ح   ب 

  مقدددار کدد  یکددوچک یکّپ سددن ردد   و چددو   مقدددار بددا آرش

 هدا  چدو   تکّد   ابنددا . آمدد   و ّد ب اتدا   از داشد   قد ار  آ  درو   یبن 

 آ  هددا  رو بدد   یبندد  یکمدد ا ّدداحن بددا سددزس انددداخ  آ  درو  را

 .خ یر

 چدو   تکّد   امتدا  بدود  د ّنکشد   ید کی  هندوز . دّکشد  زباند   ناگها  آت 

 !بودند داد  انجام را  یکی  ف ّور سوز مّن ها 

 و آمدد   ّآبند  سدم   بد   بعدد  گااشد   پنجد     ید ز را  یبن  ر   آرش

 او بدا  ینّنشد  هدم  بد   نسدی   یخدوب  حدس  اصد ً   ّآبند . نشس  او کنار

 پندو   رو او کندار  داشد   یسدع  آرش کد   یهنگدام  قد  ّحق در. نداش 

 هدم  بدا  شدا  های بدد   حدداق   تدا  کد د  جمد   را خودش یکم او ندّبنش

 !باشد نداشن  یتماس

 رنددگ ق مدد   ّپ سددن  سددو بدد  ناگهددا   ّددران چنددد از پددس آرش

 شد وع  دّکشد  خدود  سدم   بد   را آ  کد    ّهمد  و کد د  دراز را دسن 

 از نصدف   تدا  کد   سدط    ید  جد    بد   کد   دد  آ  ا یمانو آورد  در ب 

 درو   گد  ید  ّد چ مصد    بدار   ید  قاشد    ید  و بدود  شدد   پ  سو 
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 خدوردم مدی   سد ما  یوقند  قدی ً »:گفد   مکدث  یکمد  با و ک د د نیود آ 

 موضدوع   ید ا ادید  بدودم   و ّد ب یوقند  خد  . مدی داد  سدو   بهدم  مادرم

 داغدد  هنددوز... دمیددخ  سددو  یکمدد بدد ا  رسددنورا   یدد از افنددادم،

 !«بخورش

 ناباوراندد  بدهددد  ّآبندد دسدد  بدد  را سددو  سددط  آنکدد   جددا بدد  امتددا

 دهددا  سددم  بدد  را آ  کدد   ددور همددا  و بدد د فدد و آ  درو  را قاشدد 

 بداور   ّآبند . بخدورد  تدا  مدی کد د   اشدار   او بد   چشدم  با آوردمی   ّآبن

  یدد بددا! بگدداارد؟ غدداا او دهددا  در مددی خواسدد  او یعنددی. مددی کدد دن

 بد   گد  ید چشدم  بدا  و داشد   قد ار  دهدان    جیدو  کد   یقاشق ب  چشم

 او و کنددد بدداز را دهددان  تددا نمددودمددی   ّددت غ را او کدد  آرش نگددا 

بددی  ناگهددا . مددی کدد د نگددا  بگدداارد او دهددا  در را قاشدد  ا یددمانو

 بددد  شدد وع  آ  از ت بددی اخنّددار   و گااشدد   کنددار  را تدد    اخنّددار 

 .ک د د یخند

 خنددد   یددا  کجددا»:دّپ سدد و دّکشدد عقدد  را سددو  قاشدد  آرش

 «؟دار 

 بدود  داد  خدودش  بد   کد   یقدول  هندوز . خدورد  را خند  اش  یس   ّآبن

 بود نک د  ف اموش را

 . ّهم... بود  ّعج کم  ی... کم  ی ب ام تو کار یول منأسفمد 

. خُدد  ییددّخ»:گفدد  و گااشدد  او دسدد  در را سددو  سددط  آرش

 «.بخورش خود 
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 خندد  اش  مدی کد د   احسدا   یولد  گ فد   او از را سدو   سدط    ّآبن

 اتفدا   نمدی خواسد    کد   ییآنجدا  از و اسد   کد د   یعصدیان  یکم را او

 لادد  بددا  یسدد  شددود تکدد ار  یبدد ا دوبددار   ّپدد سدداع  چنددد

 ناراحندد  منمددی خواسددن. خددواممددی  معددار »:گفدد  ا  عارخواهاندد 

 «.دّبیخش... بود احمقان  امخند . کنم

 هددا  چشددم د،ّددفهم  ّآبندد تدداز  و زد ز   ّآبندد هددا  چشددم بدد  آرش

 ! اس  س خ او

 !بخور تو سو  س ّن مهمد 

 ؟ ک د  یگ  تود 

 یح فدد از را او آرش   ّددخ نگددا  امتددا زد حدد   وار زم مدد آبنددّ   گ چدد 

  دّد نگ قد ار  او غضد   مدورد  آنکد    بد ا  و سداخ   ما ّپشد  بود زد  ک 

 ا  احمقاندد  سدؤا   مدی کدد د  احسددا . کد د  سددو  خدورد   بدد  شد وع 

 سدو   د ّکشد  هدور   تدا  مدی کد د   دعدا  هدم  هم مدا   و اس  د ّپ س

 را سد ش   ّآبند  کد    ّد ران چندد  از پدس  امتدا  کندد  منا   را آرش فک 

  یآخدد  و  ّاوتلدد او »:گفدد  کنددا  بغددض آرش بددود انداخندد   ّپددائ

. کدنم  ف اموشد   تدوانم مدی  ن هدم  هندوز  امتدا  دم ،ید دمی  ک  بود  بار

 مثد  . مدی کد د   سد ف   داشد  . بدود  پدار   تهد ا   تدو  گ ید نف  چند با

 یسددع هم اهدداش مثدد  درسدد  بددودم کنددارش اگدد . بددود ضیمدد  نکدد یا

مدی   فکد   کد   درسد   حداال  کد   چندد  هد  . کدنم  کم  به  ممی ک د

 داّددپ رو او  بدد  کدد د  کمدد  اقدد ّل وقدد   ّهدد مدد  نمّددبمددی  کددنم
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 ربدا،  آدم  ید  قداتیم،   ید  مد  ! ؟یچد  مد   یولد  اس  میک  او . کنممی ن

 !«اس  میک  او  یول خ فکار  ی

 بدددو  آرش. دیدددرنورد  سددوار مددوج همچددو  را او هددا  گوندد  اشدد 

 اشد   بدود  شدد     ّد خ او بد    اند  ّمنا کد    ّآبند  از د ّکشد  خجال 

 مدد د هددا  اشدد   ّآبندد کدد  نداشدد  هددم یت سدد  ّهدد و خدد یرمددی 

 او از نداشدد  جدد م   ّآبندد وجددود  یددا بددا! ندددّبی را او چددو  ا  گنددد 

 .زندمی  ح     ّچ چ  دربار  اص ً و کندمی   یگ  چ ا بز سد

  ّآسددن گوشدد  بددا آرش شددد ی دد سددکو  در کدد   ّددران چنددد از پددس

 «؟ن   دید اونو تو»:گف  سزس و ک د پا  را  های اش  کن 

... رو یکدد»:گفدد  و داد تکددا  هددد یبدد  سدد  واج و هدداج  ّآبندد

 «؟دمید

 رو؟ ها  پ  میک  د

 ؟می کنی  یگ  او  خا   ب   دار تو د

 از پددس امتددا دیدددزد  ّآبندد از  ّددران چنددد  بدد ا را  هددای چشددم آرش

 داشدنم  قصدد  صدی   امد وز »:گفد   و کد د  نگدا   او بد   دوبدار    ّران چند

 زندددا  از رو تددو یمددانّآرت  آقددا دسددنور خددا   بدد  فقدد  بگددم بهدد 

 از  تدا  دادم انجدام  خدودم  خدا    بد   شدن  ّب رو کدار   ید ا. نددادم   ف ار

 «.بکنم از  خواه   ی و بز سم سؤا   ی
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 بیکدد  نداشدد  تدد   او  بدد ا گدد ید حدداال آرش. بددود شددد   ّگدد  ّآبندد

 بددا! بددود شددد  شکسددن  د  الیندد  و ناشددناخن  موجددود  یدد بدد   یتیددد

 «؟خواه   ی سؤا ؟  ی»:گف  به 

 از رو هددا  پدد  میکدد  تددو دونددممددی »:گفدد  و داد تکددا   سدد  آرش

  ددور چدد  و کجددا رو او  یبگدد بدد ام خددواممددی  از .  دیددد  یددن د

 «. دید

 !دم؟ید   ور چ  د

 خددواه .  دیددد و او  کدد  بگددو ییجددا او  از. بگددو بهددم. آر ... آر  ددد

 .بگو بهم.  ّآبن کنممی 

 کد   یکسدان  مثد   درسد  . زدمدی   حد    ق ارهدا یبد  مثد   درس  آرش

 کدد  اندددکدد د  داّددپ را یکسدد حدداال و باشددند کدد د  گددم را  شددا یع 

مددی  را اش  دور درد  ّتسددک آ  کدد د  بددازگو کدد  دارد ا  خددا   

 د ید د کد   را آنچد   کد د  یسدع  دید ت د یکمد  بدا   ّآبن وجود  یا با! کند

 یخددواهمددی  چدد ا تددو دونددممددی ن»:گفدد  و دیددبگو آرش  بدد ا بددود

  یدد کددنم فکد  . بددود یزخمدد کد   دمیددد یزمددان رو او  مد   ولددی ،یبددون 

 پشدد  او  خدد . بدد   را  تونسدد مددی ن و بددود رفندد  بددازوش تددو  ّمدد

 ازم دیددد رو مدد  یوقندد. بددود گ فندد  پنددا  بوسددنا  تددو شمشددادها

او   تدا  کدنم  داّد پ رو هدا   پد    یسدا  بد م  گف  و ک د کم  درخواس 

 مد   و اومدد  وید د  ید  یولد  بد م  ممدی خواسدن   م . کنند کم  به  ها

  ددور  ّهمدد. بکشدد  رو مدد  خواسدد مددی  او . داد هدد  عقدد  بدد  رو
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 پ تدا    ّمد   ید  بدا ... بدا  کشدنم  رو وید د او  مد   امتدا . رو هدا   پد   میک 

 بد د  خدودش  بدا  رو میکد   هدم  او  و اومدد  گد  ید  پد    ی هم بع . ک 

 «. ّهم... دّپ س و اسمم م  از ب   میک  نک یا از قی  امتا

 آرش  بدد ا منعجدد  لادد  بددا و ندداق  بددود د یددد را آنچدد  هدد   ّآبندد

 او هددا  حد    بد   ب ندد  پید   آنکد   بددو   یحند  آرش یولد  کد د  ا ّد ب

 تدد ی   ی ّشدد دارد کدد  انگددار. داد گددوش هددا شددد  سددا  همچددو 

 !شنودمی  را عم ش داسنا 

  ّآبندد کدد  ا   ّددران چنددد. زد ز   ّآبندد بدد  میهددو   ّددران چنددد

  ّزمدد او و سدد ّن خددو  اصدد ً آرش حددا  مددی کدد د احسددا  ناباوراندد 

 .دارد ف   قی  ساع  چند با آسما  تا

. دور ییددّخ فاصددی  از.  یددن د از ندد ... دمیددد بددار  یدد رو او  مددنمددد 

 رو هددا  پدد  ورود لاهدد  داشددنم  ّدوربدد بددا بدد ج  یدد  بدداال از درسدد 

  یسددا قدددم  ّپدد میکدد . شدددند وارد رنددگ سددی  نددور  یدد از. دمیدددمددی 

 بدا . مدی کد د   سد ف   مددام  و دّرسد مدی   نهد   ب  ضیم  امتا. بود ها  پ 

 بهدم  یمدان ّآرت  آقدا . دّرسد مدی   نهد   بد   جداّا    ید نهایب وجود  یا

 ...حاال امتا. ممی ک دن باور امتا کنند مجاو  ها  پ  بود گفن 

 مدد د هددا  اشدد  د یددد. مانددد ناتمددام بغضدد  شکسددن  در حدد ف 

  پد   میکد   کیدار ی فقد   د ید د خدا    بد   کد   آرش همچدو    تنومند

 د یددد ندددهمان درسدد  سدد ،یگ مددی  خجالدد  بدددو   ّچندد  یددا هددا

. دیدددمددی   دارّددب در را ایددرو  یددا  ّآبندد امتددا. بددود خددوا  در ییایددرو
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  دلدددار را آرش یکمدد خواسدد  و گااشدد   ّزمدد بدد  را سددو  سددط 

  ّچند  خدودش  موقد   هد  . شدد  منصد    م ّتصدم  از  یسد   امتا بدهد

 و سددکو  در تددا مددی داد اجدداز  مددادرش شدددمددی   ّغمگدد و ناراحدد 

 حفد   رفندار  ندوع   ید ا  ّخاصد  حدداق  . شدود  حد    ّد چ همد   ییتنها

  ید ن د ارّبسد  یاید  فاصدی   از را هدا   پد   میکد   هدم  او. بود م دان  غ ور

 وجددودش در را او بدد  یدلیسددنگ احسددا  امتددا بددود د یددد آرش، از تدد 

  بد ا  کد   یهنگدام  مدی کد د   اعند ا   وجدود   ید ا بدا . مدی کد د  ن حس

 خدودش  ارّد اخن دید د ف وشدگا    ورود در کندار  را  پد   چندد  بار  ّاوتل

 سددن ینگ  آ  هددا بدد  شددد  میهددو  و  اندد ّمنا و داد دسدد  از یکمدد را

 هد   از کد   آرش بد عکس  درسد  . بدود  نشدد   آ  هدا  باخن  د  امتا! بود

 .دیل زمی  شدت  ب  تنومندش ها  شان   های  یگ  ه 

 آرش صدی   امد وز  چد ا  بفهمدد   ّآبند  تدا  شدد  باعدث  سدکو   ا  ق ّدق

 او بدد  خطددا  یمانّپشدد لادد  بددا. زد کندد  را او و شددد یعصددیان

 کندد  رو مدد  و  شددد یعصددیان  یددا خددا   بدد  صددی  امدد وز»:گفدد 

 احسددا  کدد دم خطددا  سددگ یدد  رو تددو یوقندد مدد  چددو  ، زد

 «... ک د

 گد  ید ب سد   هدا   پد   میکد   گدوش  بد   حد     ید ا اگ  ک دم احسا  د

 .باشم قائ  و دن ید شانس خودم  ب ا دینیا وق   ّه
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 یوقند . نیدود  موفد   چنددا   امتدا  آیدد  فدائ    ید گ  ب  می ک د یسع آرش

 رحماند  یبد  را صدورت   تمدام  اشد   داد ادامد   را  ّآبند  حد    کد   هم

 .بود پوشاند 

 .افناد  یآرو ح   ادی و دّکش یآه  ّآبن

 یف قدد حدداال. مّهسددن یاحساسددات ییددّخ نکدد یا هددا ی انددیا مددا مشددک »

  ید  اید  مدادر   ید  اید  زنددا   سّرئد  اید  مّباشد  جمهدور  سّرئد  کند  می ن

 «. پ سنار کارآموز

  یدد ایدد و»:گفدد  و داد ادامدد  یکمدد را  یددآرو حدد   ذهددن  در  ّآبندد

 «.خ فکار  ی دیشا ای و ربا آدم  ی هم دیشا ای و قات 

 افنداد    ید گ  بد   آرش حداال  اگد   چدو   مدی کد د   گندا   احسدا  آبنّ  

 او بد    ّپد  سداع   چندد  او کد   اسد   ینّتدوه  و حد    خا   ب  اس 

 عقید   بد   دید بگو او بد   مدی خواسد   . بدود  شکسن  را او د  و بود گفن 

 و امخدورد    بداز  چگوند   کد    ّبید .  ّبید  را مد   س نوشد  . ک  رجوع

 حدد  ذهددن  در  یددآرو از گدد ید ا  جمیدد  امتددا امشددد  آوار  چگوندد 

 .شد

 !«پ  می  س  از عق  ادّم عش  یوقن»

  ا کدد  کدد د آرزو ا  لاهدد   بدد ا. سددوخ مددی  آرش حددا  بدد  دلدد 

 کدس  هد   از بهند   خدودش  یولد  کندد  کمد   او بد   توانسد  مدی   کاش

 شدان   دور را دسدن   وجدود   ید ا بدا . تواندد مدی  ن کد   داش  باور  گ ید

 کوچد   بد ادر   ید  نقد   مدی کد د   یسدع  کد    ور هما  و انداخ  او
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 احمقاند   جمید    ید ا گفدن   دوندم  یمد »:گفد   کندد  فایا را مه با  و ت 

 «.ینّبی اونو دوبار  یبنون کنممی  آرزو یول س 

 بودنددد اشدد  از پدد  کدد  یهددای چشددم بددا. شددد  ّآبندد بدد    ّددخ آرش

 «؟واقعاً»:گف 

 از. مدی گدم   راسد  »:گفد   دهدد   دلددار  را او یکمد  آنکد    بد ا   ّآبن

 «.کنممی  آرزو قییم ت 

 صدف   بد    ید ن د چندد  هد    لیخندد  عدو   در. شد منوقف اش   ّس

  یآورتدد معجدد   ییگددو. گ فدد   جددا آرش صددور  در یدنیددناد و

 سد ش  کد    دور  همدا   آرش. باشدد  شدد   خدارج   ّآبند  دها  از جمی 

  رو هددا  اشدد  دسددن  کددف بددا مددی کدد د یسددع و مددی داد تکددا  را

 !«ن »:گف  مکث یکم با کند پا  را صورت 

 ن ؟.... یچ د

 .نم ّبی خواممی ن د

 ؟ می ک د  یگ  ب اش یداشن  ّپ لاه  چند تا ک  تو چ ا؟ د

 یاحن امد یبد  معشدو   بد   وقد    ّهد  عاشد   خونددم  جدا   ید  یول آر  د

 یاحن امد یبد  او  بد   نکد  یا مثد   نمّد بی بدازم  رو او  مد   اگ ! کن می ن

 !ح فاس   یا از ت  اق ّل با او ... باشم ک د 

 از هدا  حد     ید ا نداشد   بداور . بدود  زد  ز  آرش بد   واج و هداج   ّآبن

 در دسد   او هدا   نگدا   بد    ّد اهم یبد  آرش امتدا . شدود  خدارج  او دها 

 جدواه ا   بدا  کد   یچدوب  امتدا  کوچد   ا  صدندوقچ  . کد د  کدن    ّج
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 را آ  کد    دور  همدا   و آورد  و ّد ب را بدود  شدد    ّتد ئ  یییدا یز و  یر

 او   بد ا  رو  ید ا»:گفد   لیخندد  و یخوشداال  بدا  مدی داد   ّآبند  نشا 

 «.دمیخ 

 . اف ی یف ون  ّآبن   ّح

  آقددا  بدد ا کددار سددا  د   یددا تددو اندددازم پددس تمددام»:داد ادامدد  آرش

 «.دمیخ  رو  یا تا دادم رو یمانّآرت

. کدد د بدداز یآرامدد بدد  را صددندوقچ  در زدمددی  حدد   کدد   ددور همددا 

 د ید ند را آ   ّد نه تداکنو   کد   افنداد   گ دنیندد  بد    ّآبند  ها  چشم

 ییخودنمدا   د    ّد زنج وسد   در ر افد   و یییدا یز بد   قی  شک . بود

 اقوتییدد کدد  داشدد  قدد ار  دیددم وار ف،یددر  قیدد  وسدد  در. مددی کدد د

 یفارسد  حد و   بدا  آ  هدا   ید ز در و بدود  کد د   احا   را آ  ،ت  کوچ 

 !«اّپ ن» بود شد   کار    ب جسن   ور ب 

. شددد  سدداخن  یسفارشدد»:گفدد  دیدددمددی  را  ّآبندد   ّددح کدد  آرش

 درسدد  بدد ام   ددور  یددا گفددنم سدداز جددواه  بدد  یبخددواه و راسددن 

  همدد . داشددنم دّددتأک ییددّخ «اّددپ ن» کیمدد   یددا رو مخصوصدداً. کندد 

 یولد  شدد   نوشدن   روشدو   کیمد    ید  اید  حد     ید   ّالتد  ب  گ دبندها

 ننوندد  دیشددا گفددنم... گفددنم خدد ... باشدد  یفارسدد ممددی خواسددن مدد 

 !«بخون   ّالت

 بدد  را آرش دلدد  در. گ فدد  را خنددد  اش  جیددو زحمدد  بدد   ّآبندد

 یکمدد  یبدد ا یولدد مددی کدد د  ّتاسدد ییکددادو  ّچندد د یددخ  خددا  
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  کدار   ّچند  بد   دسد   داشد   کد   یانددک  دّد ام بدا  او. بدود  دار خند 

 !بود زد 

 «.اس  العاد  فو   یا»:گف  ل   یز

 را صددندوقچ  یچددوب در امتددا دّشددن را  ّآبندد  ّتاسدد گ چدد  آرش

 «.کنم عم  و فک  عاق ن  خواممی »:گف  دان ّناام و بس 

 ادامدد  گ فدد مددی   ّآبندد  دد   بدد  را صددندوقچ  کدد   ددور همددا  و

 «.بهن  ... باش  تو  ّپ  یا  شّبگ»:داد

  ید ا تدو  امتدا »:گفد   دید ت د بدا . اسد   د ّشدن  اشنیا  می ک د فک   ّآبن

 «. دیخ  ها  پ  میک   ب ا و

 مد   یولد  دوندم مدی  »:گفد   و داد تکدا   او حد    دیّد تأ ب   س  آرش

 امکدا     دور  چد   دوند  مدی  ن شده    ید ا تو کس  ّه. باشم عاق  دیبا

 کد     ّد چ تنهدا . دید د را او  هدا  اید  رفد   هدا   پ   ّس زم ب  ک  دار 

مدی   کیدار ی سدا   سدی  هد   فقد   نکد  یا مّدوند مدی   او  هدا  مورد در ما

 اگد   گد  ید سدا   سدی  سدالم ،  پدن   و سدی  مد  . مّنّبی رو او  ها مّتون

  مد د ّپ  ید  کد   کدنم مدی  ن فکد  . شدم می  سال  و پن  شص  باشم زند 

 «.بهن   باش  تو  ّپ. باش  داشن  رو  یهد  ی داد  اق ّل

 ؟م  ب   د می و  یا چ ا. هسنم تو مث  هم م  خ د 

 بدد  فقدد  دادم  فدد ار زندددا  از رو تددو»:داد جددوا  یآرامدد بدد  آرش

 حدا   هد   بد  . کدنم  خدواه   رو  ید ا از  نکد  یا خدا    ب .  ّهم خا  

 چددو . مهمتدد  ییددّخ  یددا د ،ّپ سدد از  رو تددو اسددم هددا  پدد  میکدد 
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 ییددّخ ینددّبی رو او  نددد یآ سددا  سددی از زودتدد  تددو نکدد یا احنمددا 

 «.هس  م  از شن ّب

 مد   آرش»:گفد   بدود  صدندوقچ   نگد فن   بد   مصدمم  هندوز  کد    ّآبن

 رو مدد  اسددم فقدد  او  تدداز . کددنم قیددو  و  ّمسددئول  یددا تددونممددی ن

 !«نگ ف  ک  هم اهمو شمار  د،ّپ س

 مد   دّد ام  یآخد  ... یهسدن  مد   دّد ام  یآخد   تدو . کدنم می  خواه د 

 تدو  حدا   هد   بد  . ب سد   هدا   پد   میکد   دسد   بد   کادو  یا نک یا  ب ا

 رو او  روز  یدد کدد  هسدد  احنمددال  پددس  داد نجددا  رو او  جددو 

 «. ّآبن  ّبگ ازم رو  یا... کن  تشک  تو از دار  قصد ک  ینّبی

 چشددم بددا هم مددا  و کدد د دراز  ّآبندد  دد   بدد  شددن ّب را دسددن 

 یازمکثدد پددس  ّآبندد. مددی کدد د  تکدد ار را خواهشدد  هددم  هددای

 کدد  نیددود دوارّددام چندددا  امتددا گ فدد  را یچددوب کوچدد  صددندوقچ 

 کد   سدنم ّن مطمدئ   چنددا  »:گفد  . سدازد  یعمید  را او خدواه   بنواند

 «.ن ّبی دوبار  رو م  باش  داشن  دوس  او 

 لیخنددد بددا باشددد د ّنشددن را  ّآبندد آخدد  جمیدد  ییگددو کدد  آرش امتددا

 مندد ،  دد   از نگددو  داد بهدد  کدد  رو کددادو»:گفدد  یبخشدد  یرضددا

 «. دیخ  خود  بگو

 «؟چ ا»:گف  شد  میهو   ّآبن

 و اسد   میکد    ید  او .   ّد گمدی  ن آخد  »:داد جدوا   زندا   لیخند آرش

 هد   بِ نجوند   و معشدو   دید نیا عاشد   گد  مدی   عش  ش  . قات   ی م 
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 ی ّوسد  بد   دید نیا و اقند  ّل بدا  او !  ّد ک عاشد   ندوند   معشدو   ک  چند

 «.بش   ّتاق قات   ی کادو

  بهدار  ابد   همچدو   خواهدد مدی   هدم  بداز  آرش می ک د احسا   ّآبن

 شددود کددار  یددا در او مددان  نکدد یا  بدد ا امتددا. کنددد آغدداز را  یددگ 

 «؟یزنمی  ح   ها شکسن  یکشن مث »:گف 

 و حددا  کد   سدد ّن ا  جمید   کدد د احسدا   گفدد  را اش جمید   یوقند 

 !کند عو  را آرش  هوا

 یکشددن»:گفدد   ّددانگ حدد    صدددا بددا و کدد د نگددا   ّآبندد بدد  آرش

 «. ّب خ( مواف  باد) شُ    باد  یا مّگان شکسن 

 نگداه   دوبدار   و دّکشد  شدع   مصد ع   ید ا خواندد   از پس  بیند آ  و

 دوتم بددار  بدد ا نمددی خواسدد  دلدد  اصدد ً  ّآبندد. گ فدد   ّآبندد از را

 بددار  یددا  یسدد   یبندداب ا بشددنود را آرش بینددد هددا  هدد  هدد   صدددا

 فکد   گد د ؟ مدی   بد   یکد   ید آرو»:گفد   را دّرس ذهن  ب  ک  را آنچ 

 یید ّخ بد اش  دلدم ... نم ؟ّد بی تدونم مدی   گد  ید روز س  دو تا می کنی

 «.شد  تنگ

 از را او ذهدد  اسدد  توانسددن  افدد یدر  ّآبندد او، بدد  آرش نگددا   دد ز بددا

   ّددخ او بدد  منعجدد  ینگدداه بددا آرش. سددازد منادد   هددا  پدد  میکدد 

 شددددمدددی  ب داشددد  آ  از  دّدددناام کددد  ییصددددا بدددا و بدددود شدددد 

 !«ن ّبی یبنون گ ید کنممی ن فک ... ب گ د ؟»:گف 
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 او  ب ند ؟  سد   مدادرش  بد   تدا  کدا یآم  ن فند   او  مگ   ؟ّچ منهور  د

 ...خوادمی ن ک 

 .ک  دور س   از رو  یآرو دوبار  د ید فک  د

 ش ؟ّهم  ب ا... بمون ؟ مادرش  ّپ خوادمی  او  ؟یچ یعنی د

 جددوا  ا  گ فندد   صدددا بددا و شددد   ّددخ یحییدد درو  آتدد  بدد  آرش

 از یکددی پدددرب رگ . سدد ّن یشانسدد خددوش پسدد  اصدد ً  یددآرو»:داد

 سددا  سدد   یددا تددو او  یولدد اسدد ّدن  یددا  ر وتمندددها  یتدد  بدد ر 

 «.بی   لاّ  یزندگ از ننونسن  وق   ّه  ّاخ

 یخدواه مدی   یچد  تدو »:دّپ سد  ینگ اند  بدا  و کد د  قط  را او ح    ّآبن

 «؟یبگ

 ؟نگفن  به    ّچ  احد وم ثّک... ی ّوکد 

 «.ن »:گف  ساد  و داد تکا  ینف ب   س   ّآبن

 صد    یمدان ّآرت  آقدا  حنمداً  پدس  نگفند     ّد چ او  اگ »:گف  آرش

   ّددچ  بهندد  یولدد  ّآبندد منأسددفم. یبدددون   ّددچ تددو تددا ندونسددن 

 !«ینز س

   ّددخ آرش بدد  بددود ینگ اندد و خشددم از مخیددو  کدد  ینگدداه بددا  ّآبندد

  بد ا »:گفد   و گااشد   او چد   دسد   مد   رو  را  هدای  دسد  . شد

 بد   مدادرش  د ید د خدا    بد   فقد   کد   افنداد ؟او   یاتفداق  چد    یآرو

 «؟رفن  ن فن ؟ کایآم 
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 مثد   مد    گفدنم  بهد   صدی  »:گفد   و زد پدس  را او ها  دس  آرش

 وجدود  تفداو    ید  وسد    ید ا فقد  . افنداد  را   ید آرو و تدو  دنیدا    یسا

 «.افناد  را   یآرو دنیا   یسا تا چند با م   نک یا اونم و دار 

 قد  ّحق در. شدد مدی  ن آرش دار  ید کنا هدا   حد    منوجد   اص ً  ّآبن

  ّگد  رو مد    دار تدو »:گفد   او بد   را حدالن    ّهمد . بدود  شدد    ّگ

مدی   بد   مداج ا  افنداد ؟   ید آرو  بد ا  یاتفداق  چ  یگمی ن چ ا. می کنی

 قسدم  بد ادر  سدنم، ّن کد   ید  یغ  مد  . بگدو    ّچ  ی  ؟یمارّب ب  گ د 

 !«نمیآرو خورد 

  ید ا  روز کد   مدی کد د  ن هدم  را فکد ش   ّپد  روز چند تا دیشا  ّآبن

 قسدم  بد ادر  کد   کندد  ادید  جد م   بدا  یحند  و شدود   یآرو نگ ا   ّچن

 یح فدد آرش تددا شدددمددی ن ییددّدل هددم جمیدد   یددا امتددا! اوسدد  خددورد 

 صدی    بهند  »:گفد   کاراند   ماافهد   آرش یکوتداه  مکدث  از پدس . ب ند

. کند   فید تع  بد ا   دونسدنند  صد    اگد   یمدان ّآرت  آقدا  خود تا یکن

 «.ینّبمی  رو شو یا گ ید روز چند تا

 صدی   روز چندد  بنواندد  کد   بدود  یآند  از تد   دلواپس و ق ارت یب  ّآبن امتا

 یقفیدد آرش دهددا  دّددفهم. دّرسدد ذهددن  بدد   فکدد  ناخودآگددا . کنددد

 و یچددوب صددندوقچ  بدد  نگددا  مّندد بددا. اوسدد  دسدد  در حدداال کدد  دارد

 ،ینگد  رو  ّد چ همد   بهدم  حداال   ّهمد  اگد  »:گفد   او بد   گ ید نگا  مّن

 «.دممی ن ها  پ  میک  ب  رو  یا وق   ّه
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 بکشددد آرش رُخ بدد  مّتصددم  یددا در را بددودن  قددا   آنکدد   بدد ا و

 .گااش   ّزم ب  او  پا کنار را یچوب کوچ  صندوقچ 

 یاحن امد یبد   یب رگند    ّآبند  کد   گدویی . شدد  س خ  ّعصیان از آرش

 ا  لاهدد   بدد ا کدد  بددود آنقدددر او خشددم شدددت . باشددد کدد د  او بدد  را

 دّت سد  هدم  یکمد ! بخدورد  کند   دوبدار   اسد   قد ار  ک  ک د فک   ّآبن

 . بدهد نشا  شجاع را خودش ک د یسع یول

 .ی ّج تو باار ب دار رو صندوقچ د 

 .کنم گوش ح ف  ب  تا بگو بهمد 

 !«بگم به  تا دار وَرِش»:زد داد آرش

 صدندوقچ   کد    دور  همدا   و گااشد   لد   بد   یرنگد  کدم  لیخند  ّآبن

 «.مننه م بگو،»:گف  داش  ب می را

 تمدام  مدی خواسد    کدار   ید ا بدا  ییگدو . داد  و ّب خشم از ینفس آرش

 از را بددود کدد د  الندد  وجددودش در ا   ّددران از کمندد  در کدد  یخشددم

مدی   کد   رو   ّد چ هد  »:گفد   مکدث  ا   ّد ران از پدس . کندد  دور خود

 او . بفهمد   دید نیا یمدان ّآرت  آقدا .  ارّد نم زبدو   بد   وق   ّه  شنو

 «...دینیا م  بچت ؟ یفهممی  دون ،می  خودش  ّام رو م 

 را حدد ف . بددود رفندد  سدد  اش حوصددی  او هددا   ّتوصدد از کدد   ّآبندد

 «؟ن  ای یگمی  بأالخ  »:گف  و دیب 
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 دوندم مدی  ن»:گفد   وار زم مد   بعدد  یولد  اندداخ   او ب   تند نگا  آرش

 ربد   هدا   پد   بد   ییجورهدا   ید   ّد چ همد   یول کنم ش وع دیبا کجا از

 «.دار 

 .شد آلود بغض یکم  یصدا » پ » کیم  گفن  با

  عدداد صددور  بدد   یددآرو  مددارّب درمددا  از یوقندد یمددانّآرت  آقددا ددد

 کدد  کنددا   یدد. شددد جیدد  کنددا   یدد سددم  بدد  نگدداه  شددد، دّددناام

  ّبدد ن ّسدد بدد  ن ّسدد دسدد ، بدد  دسدد  کدد  سددال  چهارصددد حددداق 

 یمددانّآرت  آقددا وقدد   ّهدد امتددا. شددد  مننقدد  یمددانّآرت خددانواد 

 روز  یدد یولدد. اجدددادش مثدد  درسدد . بخوندد  و کنددا  او  ننونسدد 

 او  از  بنددد یاتفدداق  ددور بدد   ّپدد سددا  دو درسدد  یعنددی  یددآرو

 کندا   او  مد  . کند   ت جمد   کندا   خدود  ی ّوسد  بد   تونسد   رو کنا 

 شددد  نوشددن  یفارسدد بدد  کنددا  او  جمدد   دونددممددی  امتددا دمیددند رو

 !یمعمول یفارس ن  یول

 دار ؟ ییمعنا چ   یا ؟یچ یعنی د

 از هدم  رو هدا   ید ا. دمید ند و کندا   او  مد   بهد   گفدنم  .دوندم مدی  ن د

 اش نددو  و شددو یا جدد   کددس  ّهدد. دمّشددن یمددانّآرت  آقددا خددود

  ّهمد  فقد  . نددار   رو شدو  یخدانوادگ  کنابخوند   بد   ورود حد    یآرو

 رغددم یعیدد یمددانّآرت خاندددا  گاشددن  سددا  چهارصددد ی دد بدددو  رو

 کنندد  ت جمد   رو کندا   او  از خد    ید  اندد ننونسدن   شدو  یبدا ن   ّم

 .بخون  تونس   یآرو ک   بند ج  
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 «؟س ها  پ  ب  راج  کنا  او »:دّپ س  ّآبن

 .داد تکا  مثی  ع م  ب  را س ش آرش

. دار  ییددّعج قدددر  کدد  دار  وجددود  دسددنیند دّددفهم  یددآروددد 

 ...بیخش  جاودان  یزندگ صاحی  ب  تون می  ک  یقدرت

 «؟یچ»:زد داد  ّآبن

 هدم  مد  . بدود  شدد   نوشدن   کندا   او   تدو  کد   هسد     ّد چ  ید اد 

 بدد  سدداز درواز  و مّرفندد قددم بدد  یوقندد یولدد ممددی کدد دن بدداور اوتلدد 

 «...م  اومد هم ها  پ  میک  و کایآم  ب   دیبا گف   یآرو

 سدداز درواز . کدد  صددی ... کدد  صددی »:گفدد  و دیددب  را او حدد    ّآبندد

 «؟دار  ها  پ  میک  ب  یربط چ   یا اص ً  ؟ّک گ ید

 خددودش کدد   مدد د ّپ  یدد سدداز درواز »:داد جددوا  خونسدد دان  آرش

 الیند   کد   کد د   عمد   روز هفد   و مدا   سد   و سا  دو و ه ار بود یمدتع

 !«شد  اضاف  عم ش ب  روز س  باش  زند  اگ  حاال تا

 .امدّن خوش  او جوا   یا از اص ً  ّآبن

 ؟ساز  درواز   ّهم هس ؟ یک  یا حاالد  

 سدداز مددی  درواز  او . ندددار  سددؤا   یددا! سدداز  درواز  سدداز، درواز  ددد

 گفد  مدی   یمدان ّآرت  آقدا ! مدا   اّد دن بد   ها  پ  ورود مخصوص الین 

 مدا   اّد دن بدا  را هدا   پد    اّد دن کد   بدود   یکس  ّاوتل او  پدر احنماالً

 یپد  او  کدار  راز بد   اندد تونسدن   وهدا ید بعدداً  احنمداالً  امتدا  کد د   م تی 

 نکد  یا مهدم  سد  ّن مهدم   ید ا. بشد   مدا   اّد دن وارد هم او  ها و بی ند
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 کدد  خونددد  یددآرو هددم کنددا  او  تددو. بدداخی    هدداّچ از ییددّخ از او 

 درواز  کجاسدد ،  ّسددا آم دسددنیند او  دوندد مددی  کدد  یکسدد تنهددا

 گفد   میکد د  داشّد پ قدم  تدو  ور  مد د ّپ او  کد   یوقند  امتا. هس  ساز

 هددا  پدد  میکدد  یوقندد یولدد ب ندد  یح فدد نیددود یراضدد اوت . دوندد مددی ن

 ...اومد

  یبد ا  دید بگو خواهدد مدی   کد   را آنچد   ادامد   ییگدو . شد ساک  آرش

 «.بد  ادام  خُ »:گف  معن ضان   ّآبن امتا. س ّن جال  چندا 

 مدی گدم   بهد   چد ا  یدوند مدی  »:گفد   و اندداخ    ّپدائ  را س ش آرش

 «؟نمّبی رو ها  پ  میک  تونممی ن گ ید م 

 مددی خواسدد  کدد  نیددود   ّددچ  یددا قدد ّحق در. نددداد جددوا   ّآبندد

 .بشنود

 وارد هددا  پدد  میکدد  نکدد یا از قیدد »:ادامدد  داد مکددث از پددس هددم آرش

 جد    بد   الیند  ... مد   خدود  یحند  زدندد   ید  هم  بش ، ساز درواز  خون 

مدی    ید  دید با امتدا  ن دندد   ید  تدا  دو او  ک  درسن . پدرب رگ  و  یآرو

 «...تا دو او  نخواس  ها  پ  میک  چو  یول زدند

 بغدض  بدا  خند  ّآم  یصددا  بدار   ّچنددم   بد ا  حداال . خدورد  را ح ف 

 .شد

نمددی  او . دمزمددی ن  یدد مدد  مددی خواسدد  اگدد  هددا  پدد  میکدد ددد 

  ید ا خد  . دار  و داشد   حد   خد  . نم ّد بی  ید ن د از مد   خواس 

 ...راب  رو م  ح   تا ماکم   ّدل  ی هم
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 درواز  یبگدد یخددواهمددی ن»:گفدد  جسددوران  و دیددب  را او حدد    ّآبندد

 «؟ف سناد کایآم  ب  رو او  چ ا و گف  یچ  یآرو ب  ساز

 او بدد  مددی خواسدد . شددد   ّددخ آرش هددا  چشددم در قددا   و ماکددم

 .اس  ت  مهم او  ب ا  یآرو اال  دهمانبف

 بددود  مننهدد  ّغ  یبدد ا یکمدد  ّآبندد جسددار   یددا اگ چدد  هددم آرش

  ّتوضد  بد ا   منطد   بدا  یکمد  خواسدنم  فقد  . خد   ییّخ»:گف  یول

 چددو  گفننددد هددم بدد  یچدد دمّنشددن موقدد  او  مدد !... بچتدد  باشددم داد 

 بدد  سدداز درواز  گفدد  بهددم یمددانّآرت  آقددا بعددداً یولدد بددودم زد   یدد

 بید   ندام  بد   شده    ید ا تدو  یزنددان  بد  . ور ید وّن بد    دیبا گفن   یآرو

 تنهدا  او  چدو   کند ،  داّد پ رو جمعد   ندام  بد    فد د  و ب ند   سد   اسنار

 «.خی   با س خ  ّعق دسنیند ما ّ از ک  اس ّدن  یا تو یکس

 یسددخن کددار ییددّخ  یددا خدد »:گفدد  و دّکشدد یراحندد نفددس  ّآبندد

 «.ادّم ب  پَسِ  از  یآرو. س ّن

 تدو  مثد   اوتلد   هدم   ید آرو»:گفد   و داد تکدا   ینفد  بد    س  آرش امتا

 داّد پ بد   کند   شد وع  یوقند  گفد   بهد   سداز  درواز  یول. می ک د فک 

 درسد  . ادّد م دنیدال    یسدا  مثد   مد    سد خ   ّد عق دسدنیند  ک د 

 دنیدا   کد    دور  همدو   اسد   هدم  تدو  دنیدا    یسدا  مث  م  . تو مث 

. اسد   گد  ید  ّد چ  ید  او   ّقضد . دار  فد     ید آرو یولد  هس  هم م 

 دنیدا   مد     د    از سدای   تدا  چندد  کدنم مدی   فکد   یولد  نشو ناراح 
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 ییددّخ. دوندد مددی  تددو و مدد  از بهندد  پدددرب رگ  رو  یددا. هسددنند او 

 !«ب گ د  تا بود دوارّام دینیا

 هددا  لدد  بدد    ّددخ هددا د یددپ  عقدد  مثدد . بددود زد  خشددک   ّآبندد

 .رفنندمی   ّپائ و باال ک  بود شد  آرش

 «؟چ اد 

 او  بدد ا را سدداز درواز  جددوا  بددود   ّددچ  ّچندد مننهدد  کدد  آرش

 سد خ   ّد عق دسدنیند   بهدا . دار  ییبهدا    ّد چ هد  »:گفد   ک د تک ار

 «.ن ّهم هم

  ّزمد  بد   دارد سدم   کددام  بد   دّد نفهم. رفد    ّگد   ّآبن س  ناگها 

 یسدخن  هد   بد   را او کد   دید د را آرش تنومندد  دسدنا   یولد  خدورد می 

 .گ فنند بود شد  ک  ا 

 ؟یخوب تو شد؟ چِ  هو  ی تو

مدی   درد هدم  تدن  . بدود  گ فند   درد یناگهدان . مدی کد د   درد  ّآبن س 

 درد بدد  شدد وع یناگهددان بددود خددورد  کدد  ییکم بندددها  جددا. کدد د

. سددوخ مددی  دیشددد تدد  از. بددود بازگشددن  هددم تددی . ک دنددد گدد فن 

 حداال  امتدا  بدود  کد د   رهدا  را او شدد   کد   هدم  سداع   مّند   ب ا  مارّب

 اش خددورد  قسددم بدد ادر سدد  بدد  بددود قدد ار کدد  آنچدد  د ّشددن از پددس

 از کمند   در را  مدار ّب کد   بدود  یمهیکد  سدم  مثد   د،ید اّب  ید آرو یعنی

 !گ داند باز او بد  ب  ا   ّران
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 چندد  از کمند   در را او یشدان ّپ تمدام  و صدور   عد    درشد   ها  دان 

 چشدم  یحند . زدمدی   نفدس  نفدس  تد   شددت   از. پوشداندند  کوتا   ّران

 .دندیدمی  تار یکم را ا  اف  هم  های

  ید ا ا  دفعد    ید  چد ا .  سدوز مدی   تد   تدو   دار تو...  ّآبن...  ّآبن د

 ؟ شد  ور

 چنددد امتددا گااشدد  آبنددّ  سددوزا  یشددانّپ  رو بدد  را دسددن  آرش

 قید   امتدا  بکشدد  عقد   را دسدن   تد   شددت   از تدا  دّنکشد   و  لاه 

 را او سّپید   ّماشد   ید آ   صددا  ناگهدا   بکندد  یکمکد  بنواندد  نک یا از

 و خوابانددد پنددو  رو بدد  ا ّدداحن بددا را  ّآبندد. بازداشدد  یح کندد هدد  از

 را پنجد     ّپ سدن  گوشد  . رفد   پنجد     سدو  بد   ا ّد احن با و  یس 

 .شد   ّخ  ّپائ ب  و ک د پار  فشار یکم و انگش  با

 !شانس یبخشک کنند؟می  کار یچ ا  ا   یا!... ها سّپید 

 او تددا کدد د کمدد  و گ فدد  را او دسدد . آمددد  ّآبندد  دد   بدد   یسدد 

 نجدا یا مدا  بد د   بدو  هدا  سّپید  احنمداالً »:گفد   ینگ ان با. ندّبنش بنواند

 نجددایا از کدد  تددو. خودمدد   ّتقصدد کددنم فکدد  یولدد دونددممددی ن. مّهسددن

 «...سو  رفنم م  یول... م  یول ین فن  و ّب

مدی   یواقعد  مقصد   را او ییگدو . اندداخ   سدو   بد     ّآم س زن  نگا 

 سّپید  بد   و د ید د رو مد   یکد ی احنمداالً »:داد ادامد   وار زم مد  . دانس 

 !«میب  نجایا از دیبا نشد  مااص   منطق   یا تا. داد  خی 
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 یرنگد  ا ّسد  کید   بد د  کمد ش  بد   دسد   کند یح کن نک یا از قی  امتا

 بچتد  »:گفد   دّکشد مدی   را گددن   گید   کد    ور هما . آورد  و ّب را

 حکدم  تدو  و مد    بد ا  هدا  سّپید   ید ا. یکند  ف امدوش  را  مارّب بهن  

 نجدا   فکد   بد   دید با. گفدنم  بد ا   کد   دارندد  رو م   ها   یسا همو 

 «؟یفهممی . یباش جون  داد 

 بدد . بددود موافدد  او بددا یولدد داشدد  یسددخن  مددارّب چنددد هدد   ّآبندد

 «؟کنم کار یچ دیبا»:داد جوا  یسخن

 درو   ّددج در دسدد  مددی داد تکددا  را سدد ش کدد   ددور همددا  آرش

  یددا همدد  از اوت »:گفدد  و آورد در را ا   دود ندد ّع و کدد د کددن 

 «.چشم  ب  ب   رو

 .ک د ا اع   ّآبن

 صدی   امد وز ! یچشدم  تدو  مد   از شدن  ّب تدو . شدد  خو »:داد ادام  آرش

 میددرمددی  یپشددن در از... دادنددد نشددون  و یدد یتیو تددو بددار چنددد  بدد ا

 سّپیدد. باشدد   عدداد رفنددار  کدد  یسددع  و ّددب مّرفندد یوقندد.  و ّددب

مدی  . دارندد  وجدود  انگدار  ند   کد   انگدار  ، ارّد نم خدود    رو بد    دید

 !«؟یفهم

 .داد تکا  او ح   دیّتأ ب   س   ّآبن

 یولد   ّپدائ  مید رمدی  »:گفد   یآرامد  بد   و کد د  اشدار   پید  هدا   ب  آرش

 او  یپشدن  در. چد   دسد   بد    ّپد  بد   میدّرسد  پید  هدا   آخ  ب  یوقن

 «.سمن 
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مددی  کمدد ش پشدد  را اش اسددی  کدد   ددور همددا  و گفدد  را  یددا آرش

 کد   یسد عن  بدا . کد د  ح کد   او همد ا   هدم   ّآبن. افناد را  ب  گااش 

پید    ک دندد  یسدع  تندد،  گفد   شدود مدی   ند   و آهسن  گف  شودمی  ن 

 کدار  مسدیماً  بد ج   ید   پید  هدا   مدود  ّپ. کنندد  ی د  یکد ی یکی را ها

مدی   جدوال   آ  هدا  وجدود  در کد   یجدان ّه و اضدط ا   امتدا  نیود یآسان

 همکدف   یقد   بد   ندد مدی ک د  فکد   کد   آنچد   از دی تد   شدد  باعدث  داد

 مّندد بدد ود، چدد  سددم  بدد  نکدد یا از قیدد  آرش حددا   یددا بددا. ب سددند

 مطمددئ  مددی خواسدد . انددداخ  بدد ج  ورود زد  زنددگ در بدد  ینگدداه

 بد   فقد   و هسدنند  بد ج  درو  آ  هدا  کد   داندد مدی  ن سّپی هنوز شود،

 !زنندمی  دور ا  ا   ها خّابا  در دارند گما  و حد  اسا 

 الیندد  و یف عدد یخّابددان وارد و نددشدد خددارج سدداخنما  یپشددن در از

 در کدد   ّدداتومی چنددد جدد   بدد    ّددچ ایدد کددس  ّهدد. شدددند یسدداکن

 آرش اشدار   بدا . شدد مدی  ن د ید د بودندد  شدد   پدار   خّابدا    جا  جا

 خّابدا   بد    د    دو هد   از خّابدا   کد   ییجدا  یعنی خّابا   اننها ب 

 دندّرسدد کدد   ّهمدد امتددا ک دنددد ح کدد  شدددمددی  منصدد  گدد ید  هددا

 سدم   بد   کد   خّابدا    ابنددا  راسد   سدم   در درس  یسّپی  ّماش

 اسدیا   سد باز   ید  و مدأمور  دو. بدود  سدناد  یا رفد  مدی   کار  م ّن ب ج

 .بودند سناد یا خاموش  ّماش کنار بدس 
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 یمخفدد  بدد ا یمناسددی مایّدد  مایّدد ،  یددا»:گفدد   یمددأمور از یکددی

 یکیدد بددا دار  وجددود کددار  مدد ّن سدداخنما  تددا دواز  د ، حددداق . شدددن 

 «. ّپ در  ّپ ها  کوچ 

 میبدد  خید   ف ماندد   بد   دید با»:گفد   او از پدس  ب فاصدی    گ ید مأمور

 او  از همدد  از اوت  اومدنددد کدد   وهدداّن. بف سددن  یکمکدد   وّددن تددا

 «.ممی کنّ جسنجو ب  ش وع ساخنمو 

 .داد اننقا  را بود گفن  ک  را آنچ  و ب داش  را مّسیب

 یرنگدد سددی   ّماشدد پشدد  آ  هددا  روبدد و در درسدد   ّآبندد و آرش

 .ندمی داد گوش آنا  ها  ح   ب  و بودند گ فن  پنا 

 ممکدد  کددار  یبهندد  مایّدد   یددا تدد   بددود شددد  مطمددئ  کدد  آرش

 نجواکندددا  و کددد د  یدددن د  ّآبنددد گدددوش بددد  را دهدددان  اسددد ،

 بد   یکند  رفندار   عداد  اگد  . یچزد  دسد   ابو ّد خ بد   مید رمدی  »:گف 

 «؟بچت  باش . کنندمی ن ش  همو 

 و آرام. داد تکددا  او حدد    یتصددد بدد   سدد  تددی   گ مددا بددا  ّآبندد

 شدده وند دو همچددو  و شددد بینددد  ّماشدد پشدد  از او بددا هم مددا 

  ّآبند  گ چد  . ک دندد  ح کد   یچزد  دسد   خّابدا   سدم   بد   گنا یب

 را خدودش  مدی کد د   را اش یسدع  تمدام  یولد  نیدود  خونسد د  آرش مث 

 یخدوب  بد   را قیدی   تدز    صددا  وجدود   ید ا بدا . دهدد  نشا  خونس د

 مددأمورا  کدد  ییجددا بدد  سدد ش پشدد  بدد  کدد د  نگددا  از. دّشددن یمدد

 هدد . داشدد  واهمدد  بودنددد سددناد یا یکمکدد   وهدداّن مننهدد  سّپیدد
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 مد    بدود،  گفند   او بد   کد   آرش جمید    ید ا بد   گاش می  ک  لاه 

 و ناخواسددن  یمددانیا. آوردمدی   مددا یا! توسدد  و مد   دنیددا   یسددا مثد  

 یخّابددان وارد و ک دنددد ی دد را خّابددا  کدد   ّهمدد امتددا. تدد    یددپا بدد 

 !«س ّن دنیالمو  م    یسا گ ید»:گف  خودش ب  شدند دیگ 

 قددم  بدا  کد     دور  داد،  شدن  ّب خدا    آرامد    ّآبند  بد   جمی   یا

 بد   ندد، مدی ک د  داّد پ لاهد   هد   را  شدن  ّب نفدس  بد   اعنماد ک  یهای

 کدد  هددم یکوتدداه  یدقددا  بدد ا کدد د یسددع یحندد. داد ادامدد  رفددن  را 

 .بسزارد یف اموش دس  ب  هم را اش  مارّب شد 

 ا د ا  . دادندد   ّمسد   ّّد تغ را  چهدار  سدم   بد   آرش دوبدار   اشدار   با

 ب ندد  حدد   مدی توانسد     ّآبند . دّرسد مدی   نهد   بد   شدیوغ  را  چهار

 تدد  شددیوغ کدد  جددا هدد . اسدد  کدد د  اننخددا  را  ّمسدد  یددا آرش چدد ا

 و دندّرسد  را  چهدار  بد   یوقند ! کندد مدی   شد   کمند   هدم  سّپی باشد

 و سددنادیا آرش. شددد ق مدد  اد ّددپ عدداب  چدد اغ کننددد عیددور خواسددنند

 .سنادیا هم  ّآبن او منعاق 

 بد ر    دود ند  ّع و بدود  سد ش  بد   شد    یسدوئ  کد    گ چ   ّآبن

 مددی کدد د احسددا  امتددا بددود پوشدداند  را او صددور  از یاعهمدد قسددم 

 گدد ید چددو . سدد ّن ا  عاق ندد  چندددا  کددار چدد اغ پشدد  سددناد یا

 عیدور  خّابدا   از ندد مدی ک د  یسدع  چد اغ  رندگ  بد    ّد اهمت یبد  عاب ا 

 .کنند

 «؟س ّن احمقان  کار  یا»:گف  آرش ب  هم را  ّهم
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 و انددداخ  او بدد  ینگدداه. آمددد خددودش بدد   ّآبندد جمیدد  بددا آرش

 بددد  خی هددا شدد ّهم. ومددد ّن خوشددم هددا کدد غ از وقدد   ّهدد»:گفدد 

 !«ار ّم

 را او دسدد . کنددد ا ّددب را تعجددی   اندد ،ّمنا  ّآبندد نکدد یا از قیدد  و

 یسدع  شدود،  سدی   چد اغ  تدا  بدود  ماندد    ّد ران پدن   کد  ّحال در و گ ف 

  پددا کدد   ّهمدد امتددا ک دنددد عیددور. کنددد عیددور خّابددا  عدد   از کدد د

  ّماشدد مشدداهد  بددا آرش دّرسدد خّابددا   سددو آ  بدد   ّآبندد و آرش

او . اسد   کد د   یاشدنیاه  چد   دّد فهم تداز   آ  کندار  مدأمور  دو و سّپی

 ینکند  فکد   بهشدو   اگد  »:گفد   و چ خاندد   ّآبند  سدم   ب  را نگاه 

 !«کنندمی ن فک  تو ب  هم او  ها

 بد   کد د  یسدع  امتدا  بدود  کد د   وحشد   یکمد  هدا  سّپی حضور از  ّآبن

 دوخد    ّزمد  بد   و گ فد   هدا  سّپید  از را نگداه  . کندد  اعنماد آرش

 .دهد ادام  رفن  را  ب   عاد شه وند  ی همچو  ک د ت ش و

 !کنممی  خواه . ک  عم   داد بهم ک  یقول ب  د

 .گف  را اش جمی  ل زا  و وار زم م  آرش

  اید ز نکندد  نگدا   او بد   کد د  یسدع  یولد  دّشدن  را او جمی  اگ چ   ّآبن

. بیددازد را خددودش و فندددّب هددا سّپیدد بدد  نگدداه  دّت سددمددی 

 !«؟یزنمی  ح   یچ از  دار»:گف 

 سددم  بدد  را آ  هددا توجدد  آنکدد  بدددو . شدددند رد هددا سّپیدد کنددار از

 یچدد از دارم یدونددمددی »:گفدد  وار زم مدد  آرش. کننددد جیدد  خددود
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 کد   یقدول  بد  . یند ّبمدی    زود بد   رو او  دوندم مدی   و زندم می  ح  

 «... ّآبن ک  عم   داد بهم

 »ب   ح   ت  واض » دیبگو می خواس . بود  ّگ یکم  ّآبن

 .پوشاند را او  صدا ییصدا امتا

 .دّکن صی  لاه  چند ش  یم. آقا دّبیخش د

مدی   صددا  را او یکسد  مدی کد د   فکد  . ب گد دد  عقد   بد   خواس   ّآبن

 هد  . بدد   ادامد   راهد   بد  »:زد ادید ف  او سد   بد   وار زم م  آرش امتا کند

 «.ب و... می کنین نگا  س   پش  ب  افناد ک  یاتفاق

 دید با کد   بدود  مد دتد . افنداد  جیدو  او از قددم  چندد   ّآبن امتا سنادیا آرش

 تد    احسدا   بدود  سدناد  یا آرش نکد  یا از ند ؟  اید  کندد  نگدا   عق  ب 

 بد   بداز  کد د  یسدع  وجدود   ید ا بدا . نداشد   یخدوب  حدس  اص ً. می ک د

 حدا   در کد   شدناخ  مدی   یکسد  تنهدا  را او حدداق  . کندد  اعنماد آرش

. گ فد   فاصدی   گد  ید قددم  چندد . کندد  کمد   او بد   داش  یسع حاض 

 بدود  د ّشدن   ّپد  لاهد   چندد  کد   دّشدن  را  مدأمور  هما   صدا باز

 آور وحشد   ییصددا  کد   بدود  ند د   کامد    دور  بد   را حد ف   هنوز امتا

 .پوشاند را او  صدا

 ...بنگ... بنگ د

 او گددوش مدد د و بچتدد  و ز  ادیددف  و غّددج  صدددا. زد خشددک   ّآبندد

 ندد مدی ک د  یسدع  همد   کد   دید دمدی   را ا  اف  و دور. می داد آزار را

 بد   و خدورد  اش تند   بد   یکسد  بدد  . کنندد  فد ار  ندامعیوم  ا  گوش  ب 
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 نقد   کد   دید د را آرش نشسدن   خدو   بد   جسدد  ناباوراند   و افناد  ّزم

 هددم سّپیدد مددأمور دو. بددود دسددن  در اسددیا . بددود شددد   ّزمدد بدد 

 او نیودندد  مطمدئ   هندوز . بودندد  سدناد  یا او سد    بداال  دس  ب  اسیا 

 بد   بدود  کد   یزحمند  هد   بد  . شدد  بیندد   ّآبند ! ند   ای اس  م د  کام 

 رحماندد یبدد قیددی . کدد د ح کد   بدد  شدد وع آرش جسددد عکددس جهد  

 بدد  و دندددیل زمددی  و داشددنند ضددعف احسددا   یپاهددا د،ّددتزمددی 

 فد ار  و  دّد بگ فاصدی   دید با مدی دانسد    امتدا ! دّکشد مدی   نفدس  یسخن

 بددود ممکدد  و بددود گ فندد  آغددوش در را آرش مدد  ،  یسددا  ایددز کنددد

 هدوا  در ادید ف  و غّد ج  صددا  هندوز  اگ چد  ! باشدد  او نوبد   حاال  ّهم

مددی ن را خددودش  یددگ   صدددا جدد   ییصدددا  ّآبندد امتددا بددود  جددار

 .دّشن

 !گ ف می  فاصی  او از کنا   یگ   ّآبن و بود م د  آرش

  

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 397

 

 «خبش آروین»

 دهم: مأموران پدربزرگ یمنطقه زمان

 مجعه ؛هشت صبح یورک ـ ساعت به وقت حملیویکا ـ نیمرآ

 

 دارد امکدا   کد   آنجدا  تدا  کد د مدی   یسدع  و بدود  رفن  ف و فک  در  یآرو

 را فندد ّب اتفدا   او  بد ا  اسد   قد ار  ندد  یآ سداع   چندد  در ک  را آنچ 

 دّف شدد مُیددو  میدد   صدددا همدد   یددا بددا. کنددد یب رسدد و ینددّب  ّپدد

. گ داندددمددی  بدداز اتددا  بدد  را او و مددی کدد د قطدد  را او افکددار یگدداه

  ندد اّپ تکدد . بددود د ّکشدد دراز تخدد   رو بدد  او کنددار درسدد  دّف شدد

 و بیندد   صددا  بدا  و بدود  گ فند   دسد   در را ا  خدورد   سدس  امتا س د

 !خوردمی  ن اّپ ف اوا  اشنها با دارد می ک د وانمود مُیو  می 

 امتددا آمددد زد  حدد   یکمدد  بدد ا  یددآرو اتددا  بدد  او شدد ید درسدد 

 یحسدداب مدد »:گفدد  مقدمدد  یبدد ناگهددا  دیددد را  یددآرو سددکو  یوقندد

 «.یمن مهمو  شام اص ً ؟یچ تو. گ سنم 

 ندد اّپ پددن  آورد در را همدد اه  تیفدد  جمیدد   ّهمدد بدد  کدد ّت بددا و

 تددو»:گفدد  و کدد د  ّددتوج داد را سفارشدد  یوقندد. داد سددفارش بدد ر 

 !«گ سنم  غو   ی مث  م  یول دونممی ن رو
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 شدن  ّب اند  یگ ا اشد ا   سدفارش   ید ا بدود  زد  حدد   لاهد   آ   یآرو

 حداال  و بدود  داد  دّف شد  بد   او کد   اسد    دالر صدد  و هد ار  خدا    ب 

 و بدود  شدد   پاچد   دسد   دارد،  ّد ج در کد   یهنگفند  پدو   شو  از او

 کنددار را حدسدد  زود ییددّخ امتددا بددود داد  را یسفارشدد  ّچندد ابیهاندد 

 اضدط ا   دچدار  دّف شد  دّد فهم. بد د  یپد  مداج ا  قد  ّحق بد   و گااش 

 دهددد نشددا  داشدد  یسددع خددودش گ چدد . اسدد  شددد  دیشددد تدد   و

 دّددفهم. دیدددمددی  را او وجددود عمدد   یددآرو یولدد اسدد  خونسدد د و آرام

 حدد  از  ّبد  اضدط ا   داد، سدفارش  بد ر   ند ا ّپ پدن   ک  لاه  هما 

 انددداز  یبدد بددود، کدد د   ّتیقدد او بدد  مددی داد جددوال  او وجددود در کدد 

 همدا   افنداد  ن اهدا ّپ رندگ  بد    هدای  چشدم  یوقند  یولد  اسد   گ سن 

 کدد  بددود د ّددفهم  یددآرو! کاسدد  خددورد  غدداا بدد  او  ّددم از اضددط ا 

 ا ّددقاچاقچ و خ فکددارا  کدد  یزندددان بدد  شددد  داخدد  فکدد  از دّف شدد

 را  یددا  یددآرو و بددود افندداد  وحشدد  بدد  ندددمددی ک د یحکم اندد آ  در

 بدد  او همدد ا  سدد ّن الزم دیددبگو او بدد  آمددد بددار چنددد. مددی کدد د در 

  تکد ار  یجدواب  و خواندد مدی   را او ذهد   بدار  هد   دّف ش امتا دیاّب زندا 

 .دادمی  قا عان  یول

 م اقید   تدو  از دید با مد   پدس  هسدنم  ب رگد   بد ادر  م ! ن   ح فشم د

 !مغو   خا ّچنگ جا  ب  د می  آزار رو م  تو رفنار  یا. کنم

 اتدا   در دهدد  اجداز   تدا  خواسد    ید آرو از دّف شد  شدام  خورد  از پس

 قسدم  بد ادر  او. کندد  رد را او خواسدن   تدا  دید ند یمدانع   ید آرو. بخوابد او
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 در نفد   دو د ّد خواب  بد ا  یکداف  اندداز   بد   هدم  تخ  و بود اش خورد 

 گ فند   کد   یمّتصدم  از  ید آرو همد    ید ا بدا . داشد   جدا  گ یکدی کنار

 از بددار پددن  دّف شدد. شددد ما ّپشدد سددخ  شدد  هددا  مدد ّن در بددود

 را او و آمدد مدی   او سد اغ  بد   وحشدننا   یکابوسد  بدار  هد  . دید پ  خوا 

مددی  را زندددا  کددابو  او بددود، د ّددفهم  یددآرو. پ اندددمددی  خددوا  از

 بدد  او در زندددا  دربددار  کدد د  فکدد  ادید ز خددا   بدد  کدد  کددابو . ندد ّب

 دیددبگو او بدد  گ فدد  مّتصددم کیدداری شدد ید آنکدد  بددا. بددود آمددد  وجددود

 منصدد   لاهدد  همددا   یسدد  امتددا دیدداّب همدد اه  سدد ّن الزم گدد ید

 مجیدور  را او  ید آرو و بدود  گ فند   خدودش  کد   بدود  یمّتصدم   یا. شد

 امتدا  سدازد  منصد    را او تدا  کد د  تد ش  هدم  بدار  چندد  یحن. بود نک د 

 قا عاند   نمدود مدی   یسدع  و مدی کد د   قطد   را او ح   بار ه  ک  بود او

 بد   دید با او بدأالخ    کد   فکد    ید ا بدا ! دید آ یم هم اه  ک  دینما تک ار

 .بخوابد ک د یسع کند غیی  ت س 

 بعدد  دّف شد  کد   صدی   پدن   سداع   از. آورد شدانس  یکمد   ید آرو الین 

 آرامد   بدا  آروید   زد را خدوا   دّد ق ،یاپّد پ کدابو    ّپنجمد  د ید از

 صدی   پدن   از هدم  دّف شد . بخوابدد  سداع   ندّم  و دو مددت   بد   توانس 

 بدا  کد د    بداز  بدا  کد د  یسدع  شدد  بیندد  خدوا   از  ید آرو ک  یزمان تا

 بددود د ّددفهم حددداق ! بسددزارد یف اموشدد بدد  را د ّددخواب اش یگوشدد

 !اس  د ید کابو  از بهن  ییّخ د ّنخواب
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 و بدود  نشسدن   تخد   لید   بد   کد   شدد مدی   ا  قد  ّدق چند  یآرو حاال

مدی   فکد   و فشد د مدی   دسد   در را همد اه   یگوشد  کد    دور  هما 

  یدد  او تددا بددود مننهدد . بددود پدددرب رگ   سددو از تیفدد  مننهدد  ،کدد د

 .ب ند زنگ بود داد  او ب  صی   وزید ک  ا  وعد 

 بخوابددد شددن ّب یکمدد داشدد  دوسدد . دّکشدد ا  از ّددخم آلددود خددوا 

 چندد   ید ا تدو  یکداف  اندداز   بد  »:گفد    یسد   خدودش  ب  ذهن  در امتا

 در پددا از رو تددو د ،ّددخواب ا ّددخ یبدد سدداع  چنددد.  دّددخواب سددال 

مددی ن هدددر خددوا  بددا مونددد  یبدداق عمدد   جددور  یددا حددداق . ار ّددنم

 !«ر 

 دیشدا  دّشدن مدی  ن را دّف شد   صددا  اگد   و گفد  می  منی  خودش ب 

 .می داد ادام  را گفن  منی   یا

  بددد  ّددچ صددیاون   بدد ا ؟ بخددور یخددواهمددی ن تددو»:گفدد  دّف شدد

 !«س ّن

مدی   حد    جا یسدی    مد   بدا  ند ا ّپ از پد   دهدا   بدا  کد    ور هما  و

 بدود  شدد   یف نگد  گوجد   سدس  بد   آغشدن   ک  دسن  انگشنا  س  زد،

 !زد سّل را

 کد   امنادا   اّد ب»:داد ادامد   دّف شد  عدو   در. ندداد  را او جوا   یآرو

 از کد  ّت تدا  دو خدا    بد   بدود  جدا   ید ا  خا ّچنگ اگ . ک ّکوچ داداش

 !«اّب... افنادمی  النما  ب  ن اّپ  یا
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 او بد   باشدد  شدد     ّد خ احمد    ید  بد   کد   عاقد    ید  ندهمان  یآرو

 راسددن  دسدد  امتدا  دیددبگو   ّد چ او بدد  مددی خواسد  . مددی کد د  نگدا  

 زنددگ حددا  در همدد اه  تیفدد . کدد د نگددا . کدد د د یددل ز بدد  شدد وع

 صددفا  بدد  بددود پدددرب رگ  یمعندد بدد  کدد  » » حدد  . بددود خددورد 

 .می ک د ییخودنما هم اه 

 «.پدرب ر  س م»:گف  و فش د را دکم 

 چد   حالد   امد وز  بگدو  پددرب ر   بد   اوت . سد م ...  میع  نو    س م د

  ور ؟

 .خوبم م  د

 .ک  فیتع  خُ !  ّعال  یا د

 نداشدد  قصددد امتددا. سدد ّچ پدددرب رگ  منهددور مددی دانسدد   یددآرو

 پدددرب رگ  بدد  را بددود گااشددن  شدد    یبدد ا جمعدد  کدد  را آنچدد 

 از و شدددمددی  ناراحدد  و نگدد ا  و مددی کدد د مخالفدد  حنمدداً او. دیددبگو

 .دیبگو دروغ نداش  دوس  هم  یآرو ی  ف

مددی  رو جمعدد ... مدد د  او . یکندد فیددتع  یخددواهمددی ن  ؟یددآرو ددد

 ن ؟ ای  دید... گم

 .پدرب ر  دمید د

 گف ؟ به  او  خ  د

 ن  د

  ؟ّچ منهور ! ن ؟ د
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 .بود ک د  پ س  ادیف  با یمانّآرت کاوو ّک

  ّراضد  درصدد  پنجدا   تونسدنم  فقد  »:گفد    خونسد د  بدا   یآرو یول

 «.کنم

 بهد   او ... یگد مدی   یچد   دار بفهدم  تدا  بد    حد    درسد    یآرو د

 ن ؟ ای کجاس  س خ  ّعق دسنیند گف 

 کد    دور  همدا   و رفد   پنجد    کندار  بد  . شدد  بیند تخ   رو از  یآرو

مدی     ّد خ بدود  آ  درو  کد   آنچد   و کوچد   بد   و زدمدی   کنار را پ د 

 «.خواممی  زما  یکم ک دن  یراض  ب ا»:گف  شد

مدی   تدو  یعند ی زمدا ؟ »:زد ادید ف  تیفد   پشد   از باز یمانّآرت کاوو ّک

 «؟یبمون شه  او  تو گ ید روز چند یخواه

 «.بی »:داد جوا  یسادگ ب   یآرو

  صدددا بددا و دّکشدد  بینددد آ  تیفدد  پشدد  از یمددانّآرت کدداوو ّک

 «...! یآرو هسنم تو نگ ا  م »:گف  ا  آهسن 

 نگداه   ناگهدا   امتدا  مدی داد  گدوش  پددرب رگ   هدا   حد    ب   یآرو

 از. بدود  شدد   پدار   خّابدا    سدو  آ  کد   افنداد  یرنگ ا ّس اسنش  ب 

 بدد  یب رگدد  دود ندد ّع کدد  را آ  پوسدد  دّسددف راننددد  فاصددی  آ 

  وزیددد. آورد ادیدد بدد  را او  یسدد  ییددّخ. دیدددمددی  را بددود زد  چشددم

 را  ّماشدد آ  و مدد د آ  شددوند یهددال خّابددا  وارد آنکدد  از قیدد  صددی 

 آ  هدا  بد     دور  و شدد  رد آ  هدا  کندار  از یآرامد  سد ع   بدا  کد   دید

 اخنّدار بدی  . اسد   گ فند   نهد    ید ز را دّف شد  و او ییگدو  کد   ک د نگا 
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 تدو  نگد ا   مد  » کد د  تکد ار  خدودش   بد ا  را پدرب رگ  یقیی  جمی 

  ّپدد لاهدد  چنددد  ّهمدد مددی کدد د  در  حدداال » یددآرو هسددنم

 .بود ک د  ا ّب احسا  از یته را جمی   یا قدر چ  پدرب رگ 

 دسنن ؟ تیف  هنوز  یآرو د

 .پدرب ر  بی  د

 .هسنم تو نگ ا  م  گفنم گفنم؟ یچ م   دّفهم د

  ّد واقع رندگ  پددرب رگ   آخد    جمید   مدی کد د   احسا  هم بار  یا

 تدونم مدی  ن کدنم مدی   فکد   پددرب ر  »:گفد   مقدمد   بدی . ندارد خود ب 

 «...ب نم زنگ به  ای بدم توها تیف  جوا  روز چهار ای س  تا

 رو   ّد چ چد    دار تدو  ؟یزند مدی    دار کد    ّد ح ف چد    یا  یآرو د

 ؟می کنی یمخف م  از

 دیددبا گدد ید یولدد خددواممددی  معددار »:گفدد  پدددرب رگ  بددا هم مددا 

 !«کنم قط 

 را آ  کددار  مّسدد و آورد در را آ   بددا   یحندد. کدد د قطدد  را تیفدد 

 فشد د   تد   سداد   حد ّ  را  .گااشد    اهن ّد پ  ّد ج درو  و ک د جدا

 را   یتد   ندا  ّا م بدا  یولد  بدود  همد اه   کد د   خاموش و دکم   ی

 پددرب رگ   و رندگ  ا ّسد  اسنشد    ّبد  رابطد   کد    ایز. ک د اننخا  را

 تنهدا  دهدد  اجداز   یمدان ّآرت کداوو  ّک بدود  ممکد   مگ . بود د ّفهم را

 در او کد    کشدور  بد   تنهدا  و تد   یمدان ّآرت بد ر   خانددا    بازماند 

 کد   را آنچد   و بد ود  سد  ّن یخدارج   ید  و ید  یغ   ید  از شدن  ّب آنجا
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 یجدواب   یتد   صدادقان   و تد ی   واضد    ید ا! ند   کندد؟  اد ّپ دارد س  در

 فکد  . کد د  مدی  خطدور  سد ش  بد   رندگ  ا ّسد  اسنشد   د ید با ک  بود

 چندد   بد ا  تواندد مدی   بدود  گ فند   پددرب رگ   از کد   یقول با بود ک د 

 و کنددد ح کدد  ب سددد مددی خواسدد  کدد آنچدد   سددم  بدد  آزاداندد  روز

 اشدنیا   بد   یخدوب  بد   بد رگ   پددر  سدؤاال   بدا  یولد  ابدد ی دسد   بدا 

 ییددّخ او پدددرب ر  یمددانّآرت کدداوو ّک. بددود د ّرسدد فکدد ش بددود 

 سدؤا   عندوا   بد   کد   را آنچد   جدوا   ییگدو . دّپ سد مدی   سدؤا   ساد 

 ند   و بدود  یجدان ّه ند    یصددا  در. مدی دانسد    قید   از را بود د ّپ س

 از مدی توانسد   ن گ فد  مدی   د ید ناد را مدورد   ید ا اگد  ! انددو   ند   و غم

 پددرب رگ   واقعداً  اگد  . بگدارد  خدودش،  از پددرب ر   نکد د    ّپ سؤا 

 را آنچد   هد   تدا  مدی کد د    ّپد  سدؤا   کدام   را او نیدود  باخی    ّچ از

 نکد د   را کدار   ید ا او یولد ! شدود  بداخی   و بشدنود  بدود،  افنداد   اتفا  ک 

 از. شدد  یعصدیان   ید آرو ا  لاهد    بد ا ! یقیید  مدورد  مثد   درس  بود

 رنددگ ا ّسدد  ّماشدد درو  کدد   فدد د او  از  ّددغ بدد » دّپ سدد خددود

 نهدد  تادد  را او  گدد ید کسددا  چدد  هسدد  مننهدد ش و نشسددن 

 گد ارش  پددرب رگ   بد   را او  رفنارهدا  و حداال   تد   تد   و اندگ فن 

 «؟دهندمی 

 هد   اندد گ فند   نهد    ید ز را او کد   یکسدان  همدا   اف ،یدر فک  یاندک با

 گد ارش  پددرب رگ   بد   را بدود  افنداد   اتفدا    یبد ا   وزید د ک  را آنچ 

 شدد   گفددن  و خّابددا  در دّف شدد بددا مشدداج   و باددث از. اندددداد 
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 ب نامد   و  ک نند   بد   رفدن   تدا  زنددا   بد   ورود  بد ا  او قصدد  و جمع 

 !ام وز  ب ا اش

 خواسدد  او از کدد  پدددرب رگ ، بدد  دیدداّب ور یددوّن بدد  نکدد یا از قیدد 

 هد   بدود  گفند   بد ود،  سدف    ید ا بد   او  جدا  بد   آرش مث   گ ید کس

 دسدنیند  آورد  بدسد    مد   اسد   ممکد   بد ود  او  جدا  ب  ک  یکس

 امتددا. بدهددد  یددتاو را دسددنیند صددادقان  و بشددود اش  وفددادار از مددان 

 هدا   ینگ اند  خدا    بد   احنمداالً  را یاتّد ح نکند    ید ا پددرب رگ   حاال

 مهدم  موضدوع   ید ا گد فن   د ید ناد و! بدود  گ فند   د یناد حدش از  ّب

 آورد  بدسدد   ّمسدد شددد  تدد  ی ددوالن و رقّدد  چنددد جددادیا جدد  

 نخواهدد  و نداشد   آروید    بد ا   گد  ید حاصد   سد خ،   ّد عق دسنیند

 یراهد  نمدی خواسد    وجدود   ید ا بدا  یولد  دّکشد  خشم از ینفس. داش 

 و  ّد رق یبد  چد  . کندد  رهدا  خدود  حدا   بد   ناتمدام  بود ک د  آغاز ک  را

 گ ندد  و آوردمددی  بدسدد  را سدد خ  ّددعق دسددنیند دیددبا  ّددرق بددا چدد 

مدی   آغداز  دید با را عمد ش  ا ید پا  بد ا   شدمار  روز هدا  افسد د   ندهمان

 .نیود  یآرو یقیی خواسن   یا ناًّقی. ک د

 را او دّف شد   صددا  امتدا  کندد  فکد   تدا  بسد   را  های چشم لاه  چند

 .آورد خود ب 

 . یآرو توام با یه د

 .ک د نگا  او ب   یآرو
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 پددرب رگ   بدا  تدو  گدم مدی  ... ؟مدی کندی   نگدا     دور   ید ا  دار چ اد 

 «...مث  درس ... بود ذهنم تو اال   ّهم... مث ... مث  درس 

 ربددا   یدد مثدد  درسدد »:کدد د  ّددتکم را او جمیدد  وار زم مدد   یددآرو

 «.زدم ح  

. پسدد  آر »:گفدد  و کدد د دیّددتأ را او حدد   خنددد  بددا و دّشددن دّف شدد

 «.یدونمی  م  از بهن  و  یا خود 

 را کدن  . آمدد  تخد    د    بد  . نکد د  او هدا   خندد   ب  یتوجه  یآرو

 «.میب  دیبا. پاشو»»:گف  و ب داش  آ   رو از

 ممدی کد د   فکد   اال ؟»:گفد   بدود  داد  قدور   را خندد  اش  ک  دّف ش

 «؟میب  ق ار  د  ساع 

 همدا   و کد د  دراز کدن    د    بد   را دسدن    ید آرو آم ان  نگا  با امتا

 «. ّرف آمادم، م »:اف ود داش می  ب  را آ  ک   ور

 مخصددوص کدد  ییغدداا  مدد رسددّدند،  همکددف  یقدد  بدد  کدد ّهنگام

 او سدد   بدداال حدداال و گااشدد  مددی او  جیددو را بددود  جدد  سددگ ،

 چشددم گوشد   از  یددآروو  شدد  منم کدد  هدم  بدد  هدا  نگددا . بدود  سدناد  یا

 و یعصدی   هدا  انسدا   بد   شدیاه  یبد  کد   ا  افد  ّق کد   دید را دّف ش

 از دّف شد  آمدد  ادشید . گ فد   خدود  بد   را نیدود  کسدی،  د ید از مننف 

 .بالعکس و دای یم بدش  م 

 تددو مثدد   شددعور بددا پسدد  شددأ  در»:گفدد   یددآرو بدد  خطددا   مدد 

 «.بگ د  پا و س  یب ال   یا با ک  س ّن
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 ادامدد   مد د  ب نددد یح فد  نکد  یا از قیدد  امتدا  شدد  تدد  یعصدیان  دّف شد 

  ّد اهمت مد    بد ا  کد     ّد چ! پسد   گد د  مدی   بد   خود  ب   یا»:داد

 بّسد   مدی شد    یبمدون  گد  ید روز  ید  یخدواه می  اگ . اتاق   یک ا دار 

 پددو  بشددنوم ندددارم دوسدد . پسدد   هسددنم هددم تددو بددا... دالر پددن  و

 «. ندار

  دالر صدد  اسدکنا   بدود  کد د   ی ّد ج در دسد   قید   از کد   دّف ش

مددی  پ تددا   مدد   سددو بدد  را آ  کدد   ددور همددا  و دّکشدد  و ّددب را

  نددار  شدو  یبداق  اگد  . کد   حسدا   رو نف مدو   دو هد   ما »:گف  ک د

 !«یباش م  مهمو  یتونمی 

 بود،تدد  گ فندد  چنددگ بدد  هددوا در را  دالر صددد اسددکنا  کدد   مدد 

  هدا ّچ چد  !  ّمسد  حضد    اید . پولددار  شدد   گددا »:گفد   و زد  خند

 انددد،شدد   بددبخ    اقنصدداد باد ا    ید ا تدو  همدد . ند  ّبمدی  ن آدم کد  

 شدد وع پسدد   نمّددبی. رسدد مددی  یینددوا و مددا  بدد  دار  تدداز  گدددا  یددا

 «؟ زد بان  کایآم  از خارج ای مواد ف وخن  ب   ک د

بداقی پدو     خندد  اش  بدا  هم مدا   و دید خند بیندد  گف  ک  ا  جمی  از

 کدد  دّف شدد یاحن امددیبدد بدد عکس او. گ فدد  دّف شدد  سددو بدد  را

 را او زشد   کدار  نکد د  یسدع  بدود  کد د   پ تدا   او  سدو  ب  را اسکنا 

 .کند تک ار

 بد   ا  یکجد  دهد   بدود  گ فند   را هدا  اسدکنا   کد   دّف ش هم   یا با

 از و دّنشددن هددم  یددآرو یحندد کدد  گفدد    ّددچ لدد   یددز و کدد د او
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 افدد یدر و شددد رواندد  او یپدد هددم  یددآرو. شددد خددارج  یسدد  و ّپانسدد

آنهددا سددوار تاکسددی شدددند و . بدد دمددی  حسددا   مدد  از یکمدد دّف شدد

  هدا  خّابدا   و هدا  ب رگد ا   در داد   ا ید و سداع    ید  از پدس  یتاکس

 پدو   دّف شد . سدناد یا زنددا    ورود در  جیدو  بدأالخ    ور ید وّن شده  

  هددای چشددم بددا هددم  یددآرو و پ داخدد  خددودش اصدد ار بددا را یتاکسدد

 اسنّشدد  از  اردد  دنیددا  بدد  را زندددا  بدد  یمننهدد خّابددا   ددو  تمددام

 تدا  آوردمدی   ادید  بد   کد   آنجدا  تدا . اف یمی ن را آ  یول. ک د جارو ا ّس

 در الیند  ! آمدد مدی   آنهدا  سد   پشد   ق مد ،  چ اغ پش  و قییی را  چهار

 ندد، ای یمد  زنددا   بد   آ  هدا  کد   مدی دانسد    اسنشد   رانندد   کد    یا

 پددرب ر   نکندد  کد   مدی کد د   فکد    ید ا ب  حاال امتا نداش  ش   یآرو

 ور یددوّن بدد  او، از م اقیدد   بدد ا را نفدد  چنددد نفدد ،  یدد  جددا بدد  او

 کدددام هدد  و اندددکدد د  کددار مّتقسدد هددم نفدد  چنددد آ  حدداال و ف سددناد 

 نهدد   یددز او از م اقیدد   بدد ا را شدده   یددا  هددا خّابددا  از یبخشدد

 هددم افدد ادش و آرش. نیددود گاندد ّب هددا روش گوندد   یددا بددا. اندددگ فندد 

 و بودنددد کدد د  اسددنفاد  روش  یددا از سدداز درواز  انددداخن   ّددگ  بدد ا

 !داش  اسیا  و زور ب  ازّن ک  یهای ا ّعمی یتمام در الین 

  مدداج ا از یکسدد بددود کدد د  را اش یسددع تمددام. خددوردمددی  حدد ص

 بد   کد   نیدود  مطمدئ   چنددا   حداال  امتدا  نی د ییبو س خ  ّعق دسنیند

 کدد د یسددع و دّکشدد یقددّعم نفددس. اسدد  د ّرسدد اش خواسددن   یددا
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 بدد   یبدد ا کدد  آنچدد  بدد  کنددد تدد ش و آورد بدسدد  را اش  خونسدد د

 .بز دازد بود آمد  نجایا

 بدود  بسدن   در. افنداد  را  بد   زنددا    ورود در  سدو  بد   دّف ش با هم ا 

 یعد ّ ی بدود  م قدا   زمدا   سداع    ید ا ند   و ام وز ن  ک  آنجا از  یا و

 بد   دّف شد  دسد   دندّرسد  در پشد   بد   کد   یهنگام. دّرسمی  نه  ب 

 بیکدد  اوردّددن در صدددا بدد  را آ  امتددا گ فدد  قدد ار در کنددار زنددگ  رو

 باشدد  تددو عهددد  بدد  دوتم قسددم  و مدد  عهددد  بدد  اوت  قسددم »:گفدد 

 «.بهن  

 بدد  را زنددگ دّف شدد یسددؤالهدد   از قیدد  و دّددنفهم را او منهددور  یددآرو

 داشددنند، اننهددار شددا یدو هدد  کدد  آنچدد  از زودتدد  و آورد در صدددا

 کد    مدأمور  صدور   و شدد  بداز  داشد   قد ار  در وس  در ک  ا  چ یدر

 .شد ا ینما می ک د نگا  آ  ها ب    ّانگ سؤا  حال  با

 سّرئدد بددا»:گفدد  بز سددد را سددؤال  مددأمور آ  نکدد یا از قیدد  دّف شدد

 «.میدار کار زندا 

 «؟دّگ فن وق  قی  از»:گف  مأمور

. ند  »:گفد   و آورد زبدا   بد   مدی کد د  ن فکد    ید آرو کد   را آنچ  دّف ش

 یزندددان تددا چنددد فدد ار دربددار  زندددا  سّرئدد بدد  مّخددواهمددی  یولدد

 «.میبد یمهمت ا  عا 
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 را صدورت   ناباوراند   و  یسد  . شدد  آلدود  بهد   و منعجد   مدأمور  چه  

 دو آ   رو بدد  را در آ  از تدد   یسدد  و بسدد  را چدد یدر و دّکشدد عقدد 

 «.زودت ... تو دّائّب»:گف  ینگ ان با و گشود

 سدم   در ب ندد  یح فد  بدود  کد د   بداز  را در کد    مدأمور  نکد  یا از قی 

 .شد اتا  وارد یکی سنوا  و شد باز  یآرو راس 

 دربدار   ا  عداتی  گد  مدی   نفد   دو  ید ا. سدنوا   خدوام مدی   معدار   دد 

 !دارند زندا  از یزندان تا چند ف ار

 بد    ید آرو دسد   کندار  مدأمور  کد   دّد نفهم لاهد   چندد  تا یکی سنوا 

 کدد د زم مدد  خددودش  بدد ا را آ  کدد   ّهمدد امتددا اسدد  گفندد  چدد  او

 شدد    ّد خ. ب داشد   دّف شد  و  ید آرو  سدو  بد   یقدم شناسان  ف ّور

  وزیددد م قددا  از بعددد را او هنددوز مطمئندداً.  یددآرو هددا  چشددم بدد 

  ید آرو بد   کد    دور  همدا   یکید  سدنوا  . کندد  ف امدوش  بدود  ننوانسن 

 «.ک  تک ار گ ید بار  ی»:گف  بود زد  ز 

 دهدا   از جمید    ید ا مدی کد د   فکد   ییگدو  کد   سدنوا   اننهدار  ب عکس

 مّدوند مدی   مدا »:گفد   او بد   خطدا   دّف شد  اسد   شدد   خدارج   یآرو

 فدد ار زندددا  از  زود بدد ...  زود بدد  قدد ار  هددا یزندددان از نفدد  چنددد

 «.کنند

 کد   هدم  دّف شد  امتدا . افنداد  دّف شد  بد   سنوا   ّخشمگ و منعج  نگا 

 فقد   مدا »:داد ادامد   دهدد  نشدا   ت سدو  را خدودش  نداشد   قصدد  ییگو

 «.کنّم عم  مو  شه وند ف ّور ب  مّخواهمی 
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 بد   عمد   دنیدا   بد   همد   روزهدا   ید ا»:گف  و زد  ا خند  ت  با سنوا 

ن  ّسد  بد   رو نموند   شده وند  مددا   تدا  هسدنند  شدو   شده وند  ف ّور

 دوتدو   هد   بدا . یباشد  گفند   دروغ اگد   حالد   بد    وا! بچسیونند شو 

 «.دّبگ و دّدونمی  یچ ه  بهن   هم حاال. هسنم

 بدد  فقدد »:گفدد  و کدد د عمدد  سدنوا   اننهددار بدد عکس بدداز دّف شدد امتدا 

 «.مّگمی  زندا  سّرئ

 هدم  اگد  »:داد ادامد   بودندد  سدناد  یا صدا   کد   یمدأموران  بد   اعننا یب و

 ح فمدو   فقد   چدو  ... خوند   میگد د مدی   بد   دیند بهمو  را اجاز   یا

 «.مّزنمی  زندا  سّرئ ب  رو

 قید  . بدود   ید آرو تصدوتر  از ف اتد   بدود  داد  خد ج  ب  دّف ش ک  یشهامن

 و راسد   خدودش  را کارهدا  تمدام  دید با مدی کد د   فکد   زنددا   ب  ورود از

 اش  اریدد بدد ر  کددار  یددا در دارد او دیدددمددی  حدداال امتددا کنددد سدد یر

 !می ک دن را فک ش اص ً ک  نق  بدو  هم آ . کندمی 

 هددم او و بودنددد شددد    ّددخ دّف شدد بدد  مأمورهددا  یسددا و یکیدد سددنوا 

 یبد  حالد   زندد مدی  ن مدو  صدداق   بدا   های گفن  دهد نشا  آنک   ب ا

 را » گفنندد  مدی  او بد   اگد   کد     دور . بدود  گ فند   خدودش  ب  یالّخ

 یبدد رفنددار  ّهمدد! مددی کدد د ا اعدد   یددز بدد  سدد  او »بدد و و بکدد  تددو

 از پدس  و  ّد ران چندد  از پدس  یکید  سدنوا   تدا  شد باعث او نق  و  ّع

  ّنصدا  یولد  دّد ائّب دنیدالم »:دید بگو  هدای  لد   داد  تکدا   بدار  چند

 !«دّنکن ف اموش مو
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مددی   ّتاسدد را او دلدد  در  یددآرو. گااشدد  لدد  بدد   لیخنددد دّف شد 

آنهددا سددوار   .افنادنددد را  بدد  یکیدد سددنوا  دنیددا  بدد  دو هدد  و کدد د

  سدو  بد   آسانسدور  کد   یهنگدام  در سدنوا    افد  ّق آسانسور شددند و 

. بدود  ق ارهدا یبد  مثد  . بدود  یدنید د و جالد   می کد د  ح ک  دوم  یق 

 گفند   او بد   دّف شد  کد   ییگدو . سدند یبا آرامد   با می توانس ن چندا 

 ب سدد  دسدن   بد   اخد اج   حکدم  ندد  یآ روز چندد  در اسد   قد ار  بود

 !زندا  از یزندان چند ف ار ن 

 یددیراه و وارد بینددد هددا  گددام بددا. نکدد د درنددگ سددناد،یا کدد  آسانسددور

 حددد   یددآرو و ندددمددی ک د ییخودنمددا آ  در در، سدد  فقدد  کدد  شددد

مدی   ح کد   بدود  بداز  تمامداً  هدم  اتفاقداً  ک  در  یآخ   سو ب  او زدمی 

 بدد  اعننددا بدددو  سددنوا  گاشددنند، در آ  از کدد  هددم یهنگددام و کنددد

 .رف  سّرئ اتا   سو ب  بود زندا  سّرئ یمنش احنماالً ک  زنی

 جدا  از دّرسد مدی   نهد   بد    ید غ   یبد ا  سدنوا   رفندار   یا ک  یمنش

 «...تیف  با دارند سّرئ سنوا »:گف  و دیپ 

 تدد  از شددد، اتددا  وارد و گشددود را در سددنوا  دیددد کدد  یوقندد امتددا

 «.کنندمی  صای »:داد ادام  زم م  ب  و کاس   یصدا

 اتددا  وارد ز  یمنشدد  یددنها در و دّف شدد و  یددآرو بعددد سددنوا  ابندددا

 بدود  گفند   یمنشد  کد    دور  همدا   زنددا   سّرئد . شددند  زندا  سّرئ

  ّد جمع خ وشدا    ّسد  کد  ّهنگام امتدا  بدود  تیفد   بدا  صای  حا  در

 چنددد از پددس و کدد د جدددا گوشدد  از را تیفدد  یکمدد دیددد اتدداق  در را
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 پشدد  کدد  یشخصدد بدد  اتدداق ، درو   ّددجمع بدد  کدد د  نگددا  لاهدد 

...  م؟ّددبگ تمددا  باهددا  گدد ید قدد ّدق چنددد شدد ّم»:گفدد  بددود خدد 

 «.ممنونم

 .داد ق ار  یجا س  را ها تیف  یگوش و

 ا  مدافعانددد  لاددد  بدددا یمنشددد بز سدددد یسدددؤال او نکددد یا از قیددد 

 تیفد   بدا  دید دار شدما  گفدنم  مد   یولد  سّرئد  خدوام می  معار »:گف 

 «.دمی کنّ صای 

 و  ید آرو تدا  بدود  یکید  سدنوا   معطدو   نگداه   شن ّب ک  زندا  سّرئ

 «. ب  یتونمی . آماندا س ّن یمشکی»:گف  دّف ش

 سد ش  پشد   راهدم  در و شدد  خدارج  اتدا   از و داد تکدا    سد   یمنش

 .بس 

 ات ید مناو و اتدا   بدود  کد د   ف صد   کوتدا   لاهدا    یا در ک   یآرو

 سّرئدد عنددوا  بدد   ید رو  جیددو کدد  کسدی  دّددفهم بگارانددد نهد   از را

 کد   ییتدابیو  از را  ید ا. اسد   بِد    یمد ّج دکند   اسد ،  نشسدن   زندا 

  دکند   مددر    یتصدو . دّد فهم بدود  شدد   نصد   سد ش  پش  وارید ب 

 اگ چدد . مددی کدد د ییخودنمددا واریددد بدد  عکسدد  همدد ا  بدد  او اقنصدداد

   دور  بد   بدود،  شدد   تد   تدا   و  تد  ّپ ، بد   یمد ّج دکن  یکم حاال

 ندام  بد    گد  ید  ّد چ اندد    مدو  مقددار  جد    بد   س ش  جیو در ک 

. نیدود   قدا  درو  عکدس  بدا  او  ّّد تغ تنهدا   ید ا الیند  . نداش  وجود مو

 بدود،  گااشدن   سد   پشد   را یسدال  ا ّد م دورا  کد   زنددا   سّرئد  حاال
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 بدا  تناسد   بد   عد و   تدا  بدود  کد د   انیدار  لدی   پش  را  ّسی یوّک س 

 ردداه اً را معدد و  نسددیناً زندددا   یدد سّرئدد یدد ّه چدداق ، کدد ّه

 !باشد داشن 

  ّد دل دوارمّد ام مو ّسد »:گفد   و کد د  بداز  سدخ   بد   لد    بد    آقا

 «؟اند یک گ ید ها  یا. یبش داشن  م احمن   ب ا یخوب

 آورد بدسددد  را اش  خونسددد د بدددود ننوانسدددن  هندددوز کددد  سدددنوا 

 یا  عدات  گد  مدی   نفد   دو  ید ا یولد  ق بدا   خدوام مدی   معار »:گف 

 فدد ار  زود بدد  زندددا  از نفدد  چنددد قدد ار  د مددی  نشددو  کدد  دارنددد

 «.کنند

 یولدد کد د  یمکثد  ابندددا. افنداد  دّف شد  و  ید آرو بدد  زنددا   سّرئد  نگدا  

 از کدددوم  ّهدد کددنممددی ن فکدد  مدد ؟ زندددا  از فدد ار»:گفدد  سددزس

 تددو رو  فکدد   ّچندد کدد  باشددند احمدد  نقدددریا مدد  هددا  یزندددان

 !«بد  پ ورش س شو 

 بد   نگدا    ّهمد  بدا  ییگدو  کد   گشد     ّخ دّف ش و  یآرو ب    ور و

 «.دّب ن ح   و دّبکن جو » گف می  آ  ها

  یددآرو بدد  چددو  و کدد د در  را نگددا   یددا  یددآرو مثدد  هددم دّف شدد

 نوبدد  حدداال. شدد   تمددوم مد   قسددم »:گفدد  وار زم مد   بددود د ّچسدی 

 !«توس 
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 دلد   بد   زنددا   سّرئد  از یت سد  آنکد   بددو   و داد تکدا    س   یآرو

 یکسد  سد  ّن قد ار  یولد  سّرئد  دّبیخشد  مندو »:گفد   صدادقان   ندازدّب

 «.کن  ف ار شما زندا  از

 مدی کد د  ن فکد   اصد ً . کد د  نگدا    ید آرو بد   ناباوراند   و دّت سد  دّف شد 

 .کند بنا صداق   یپا ب  را  ّچ هم  س ع   یا ب  او اس  ق ار

 د یدددجو د یدددجو  ّعصدددیان بدددا. شدددد یعصدددیان هدددم یکیددد سدددنوا 

 «؟دّانداخن دس  رو م . ؟!دّگفن یچ شماها... شماها پس»:گف 

 را آ  هددا قدد ی و دیدداّب دّف شدد ایدد  یددآرو سددم  بدد  او نکدد یا از قیدد  و

 را  یصدددا  یددآرو ندددازدّب  و ّددب زندددا  سّرئدد دفندد  از و  دّددبگ

 گفدد  دروغ! بدد ادرم اگدد »:گفدد  و بدد د  عدداد حالدد  از بدداالت  یکمدد

 «...و مّبین رو شما مّبنون ک  بود  یا خا   ب  فق 

 داد او.پوشدداند را  یددآرو  صدددا ،یکیدد سددنوا  ادیددف   صدددا امتددا

. دّد بگ دروغ اگد   حدالنو   بد    وا بدودم  گفند   بهندو  .  و ّد ب دیب »:زد

 «...ک  ارمّم س تو  ب  ییب 

  بدد  دکندد . شددد قطدد  زندددا  سّرئدد  صدددا بددا هددم او حدد   امتددا

 «.سنوا  باش آروم»:گف 

 ...ق با  امتا د

 .باش آروم گفنم د

 بدد  ینگدداه ،یکیدد سددنوا  بدد  اش مناک اندد  نگددا  از پددس  بدد  دکندد 

 هد   دیشدا . شد  یسنا قابد   تدا  دو شدما  شدهام  »:گفد   و انداخ   یآرو
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مددی  سدداع  چنددد  یدد شددد  کدد  هددم اد   بدد ا بددود  گدد ید کددس

 سدد  و کددنممددی  لطددف تددا دو شددما بدد  امتددا بازداشددنگا ، م یف سددناد

 «.مننه م دّبگ... دّب ن و تو ح   تا دممی  وق  ق ّدق

 کدد  چنددد هدد  مددی کدد د  یرضددا احسددا  هددم وقدد   ّهمدد از  یددآرو

 مدی کد د   احسدا   چهد   اش  بد   را یکید  سدنوا    ّعصیان با توام نگا 

  ید ا ادار   بد ا  شدما  میدّشدن  مدا »:گفد   زنددا   سّرئد  ب  خطا  ولی

 «.دیب خورد مشک  ب  یکم یمال لااظ از زندا 

 خ ؟ د

 افدد یدر قیددا  در مشددک   یددا حدد   بدد ا میدّشددن  ددور  ّهمدد و ددد

 تدو   روز چندد  خواسد   دلد   کد   کدس  هد   دید دمی  اجاز  پو  یکم

 .بگارون  وق  یزندان  ی مث  درس  زندا 

 حد    بدود  شدد   کاسدن   ن ّعصدیان  از یکمد  کد   یکید  سدنوا   بار  یا

 ییپولددارها  قُمداش  از نفد   دو شدما  پدس »:گفد   و کد د  قطد   را  یآرو

 «؟ها . زندا  ب   دارند دوس  جا ّه  ب ا ک  دّهسن

مددی  رو   ّددچ  ّچندد اگدد »:گفدد   یددآرو از زودتدد  زندددا  سّرئدد

 هدا  سد  یتور ارّد اخن در زنددا   یپشدن  قسدم  . سد  ّن یمدانع  دّخواه

 هدا   اتدا   مثد   هدا  سد  یتور قسدم   او  هدا   سدیو   از. گ فند   ق ار

 «...س ّن  خی  هم یزندان  ّه از و کنندمی  اسنفاد  هن 
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 حدد ف  از او کدد  یاشددنیاه تددا کدد د قطدد  را او حدد    یددآرو بددار  یددا 

  یددا مدد  منهددور. ندد »:گفدد . کنددد اصدد   را بددود کدد د  ب داشدد 

 !« ّنس

  یددآرو. شدددند   ّددخ  یددآرو بدد  دو هدد  یکیدد سددنوا  و سّرئدد

 الیند  . هدا  یزنددان  خدود   ّپد  میبد   مّخدواه مدی   بد ادرم  و م »:گف 

 «.روز دو  ب ا فق 

 سّرئدد یولدد دیددل ز خددودش بدد  هددا یزندددان کیمدد  د ّشددن از دّف شدد

 !«؟ها یزندان خود  ّپ»:زدند داد هم با یکی سنوا  و زندا 

مدی   رو  ید ا مدا . بید  »:گفد   آ  هدا    ّد ح ب ابد   در یسدادگ  بد    یآرو

 «.مّخواه

 جدو   بچتد  »:گفد    تندد  بدا  بدود  شدد   یعصدیان  دوبار  ک  یکی سنوا 

 و بدد ادر  دسدد ! ومددد ّن بدداال مدد  سددگ  رو او  تددا. چددا  بدد  بدد  

 !« و ّب گمشو جا  یا از و  ّبگ

  جددد ییددّخ کنددد ینّنشدد عقدد  نمددی خواسدد   کدد   یددآرو امتددا

 «.مّکن یشوخ تا نجایا میومدّن ما»:گف 

 سّرئد  هدا   چشدم  بد   داشد   کد   ینفسد  ب  اعنماد و  یجد تمام با و

 چشددم در مّمسددنق نگددا  از  بدد  دکندد  عددو  در. شددد   ّددخ زندددا 

  شّد م یراسدن  سدم   کشدو  در کد د  یسدع  و رفد    فد     ید آرو ها 

  و ّددب را یب گدد گارّسدد بسددن  کدد د، بدداز کدد  هددم یوقندد و کنددد بدداز را

 گوشدد    بدد  و ب داشدد  دقّدد  بددا را بدد    گارهاّسدد از یکددی. آورد
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  بدد ا بدد   گارّسدد  ّغیدد دود. کدد د روشدد  را آ  و گااشدد  لددی 

 .ساخ  میهم را زندا  سّرئ  چه   ا  لاه 

 یژگد یو چد   شدد   یزنددان  د؟ید بد انجدام  رو کدار   یا دّخواهمی  چ اد 

 ؟دار   ف د ب  مناص 

نمدی   یولد  بشدنود  »ند  » جدوا   سد  ّن قد ار  مدی کد د   احسا   یآرو

 را بد ود  زنددا   بد   مدی خواسد    آ  خدا    بد   قناًّحق ک  آنچ  خواس 

 و داد نشددا  نیددود بدداور قابدد   ّددغ خددودش  بدد ا کدد  یجسددارت. دیددبگو

 «...سّرئ جنا  دّبیخش رو م »:گف 

 صددا  اسدم  بد   رو مد   هدا  شدهام   بدا  دارم دوسد  . یمد ّج بگدو  بهم د

 !کنند

 .زد گارشّس ب  یماکم پ  و گف  را  یا زندا  سّرئ

 دروغ بشددم مجیددور کدد  نزدد   یسددؤال یولدد یمددّج بددیخ  رو مدد ددد 

 ؟یشمی  خوشاا  دروغ د ّشن از تو. بگم

 ب اف وخندد  یکیدد سددنوا   چهدد   حالدد . کدد د یفددّخف سدد ف  سّرئدد

. اسد   تمدام  گد  ید کارشدا   کد   مدی کد د   فکد   خودش با دّف ش و شد

 از  ید آرو یولد ! مادض  حماقد   یعند ی جمید    ید ا گفن  دّف ش نگا  از

 بد   جسدار   گفد  مدی   او بد   کد   بدود  افند  یدر را ا  نکن  زندا  سّرئ

 !دار نگ  خود   ّپ را راز  و بد  خ ج

 و کد د  خداموش   ّد م از اسدنفاد   بدا  را گارّسد   ّعصدیان  با زندا  سّرئ

 بدا  کندد  یخدال   ید آرو سد   بد   را ن ّعصدیان  یکید  سنوا  نک یا از قی 
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 چنددا   حدد  از  ّبد  شدهام  »:گفد   و واداشد   سدکو   ب  را او دس 

 «.پس  س ّن ندیخوشا

 کدد  را دّف شدد سددؤا  یحندد. کدد د سددکو  جمیدد   یددا ب ابدد  در  یددآرو

 دّف شدد. گااشدد  جددوا  یبدد را کدد د زم مدد  گوشدد  در او بددا هم مددا 

 «؟می کنی کار یچ  دار یدونمی  تو»:بود د ّپ س

 ییددّخ  بدد  دکندد  خشددم زدمددی  حددد   یددآرو کدد   ددور همددا  امتددا

 هددم مدد  یولدد. خودتدد  بددا اننخددا »:گفدد  و دّددگ ائ  سدد د بدد   یسدد 

 «.دارم یطیش ا

 س؟ّرئ د

 .بود ک د  اعن ا  یکی سنوا 

 .باش دسنا   یز و خودتو بچت  و ز  فک  ب . مو ّس شو ساک  د

 !قانون  خ  ! ج م  کار  یا امتا د

 بد   هسدنم؟  ینّمدوقع  چد   تدو  مد   نمدی دوندی   انگدار  تدو  یکی سنوا  د

. کدنم  اخد اج  رو شدماها  از نفد   سد   هدا  ند  یه  کاه   ب ا اندگفن  م 

 کدد  یزنددان ! زندددا   ّد امن کداه   یعنددی چد ؟  یعند ی  یددا یدوند مدی  

 ؟یبش اخ اج یخواهمی  تو. هسنم س ّرئ م 

 .ق با ...  ن  د

 !سنوا  بیند، دهننو و ک  لطف پس د

 زندددا  سّرئدد. شددد سدداک   انکددار  قابدد ّغ یندداراحن بددا یکیدد سددنوا 

  هدداشدد    اوت »:گفدد  و دوخدد   یددآرو بدد  و گ فدد  او از را نگدداه 
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  بندد  شد    یکد  بدا  دممدی  ن یند ّاهمت...  ّد بگ مّتصم بعد بشنو رو م 

 دّد بدون امتدا  زنددا   تدو  دّد فنّب سداع   چهدار  و بّسد   رد    تدا  دیک د

 یزندددون شدده   یددا  کارهددا خدد   ،زندددا   یددا هددا  یدد ّم پشدد 

  ید ا بدا . کشدند مدی   رو گ یهمدد  ا  بهاند   تد ی   کوچد   با ک  هسنند

 اگدد . خودتوندد  دسدد  جوننددو  دیشددد زندددا  وارد یوقندد حسددا 

 شده    ید ا گوشد    ید  نکد  یا ممدی کندّ   ب اتو  ک   کار تنها ما دی ّبم

 «؟دّفهممی . ممی کنّ چالنو  صدا و س  یب

 یحند  دّف شد  یولد  داد تکدا   او هدا   حد     یتصدد  بد    سد    یآرو

  یددا د ّشددن شددهام  قدد ّحق در. کنددد نگددا  او بدد  مددی کدد دن یسددع

 .نداش  را او ها  ح   از قسم 

 سدداع  رم  دّددائّب دّخواسددن کدد   روز هدد »:داد ادامدد   بدد  دکندد 

 بدد   ّشددی رو خودتددو  و دّشددمددی  حاضدد  زندددا  در پشدد  هفدد 

مدی   کچد   تد   از ،هدا  یزنددان   ّد بق مثد   درسد  . دّد کن مدی  ها یزندان

 بدا  مدی شد    داّد پ بدازر    ید  کید   و سد   یوقند  خدوام مدی  ن مد  . دکنّ

 شدد   و..  نجددا یا  عدداد  ّددغ تددا دو سدد یبنو گ ارشدد  تددو  ّددقا ع

  یددا مدد  شددد  باعددث کدد    ّددچ او »:افدد ود بعددد کدد د یمکثدد «.آخد  

 د ! اقنصدداد قددانو  یعنددی. آخدد   شدد   همددو  کددنم قیددو  و حماقدد 

 چهد   مدی شد    مجمدوع  در کد   روز، هد    بد ا  و نف  ه   ب ا دالر ه ار

 !«باش  یپول پولدارها بچت  شما  ب ا  یا کنممی ن فک ! دالر ه ار
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 دسد   یکید  سدنوا   منعجد   چشدما   ب ابد   در. داد تکدا    س   یآرو

 کدد   دالر هدد ار پددن  و بّسدد  و کدد د کددن  چدد  سددم   ّددج در

 دالر هدد ار پددن . آورد  و ّددب را بددود کدد د  جدددا  هددای پددو  از شدد ید

  رو را مانددد  یبدداق دالر هدد ار بّسدد  و ب گ دانددد ی ّددج درو  را آ 

 بقّدد  و حدداال پددو  نصددف»:گفدد  و گااشدد   بدد  یمددّج دکندد   ّددم

 «. و ّب میاومد زندا  از ک  یزمان

 نقد   یکید  سدنوا   و زنددا   سّرئد  هدا   لد   بد   بار  ّاوتل  ب ا لیخند

مدی    ید ت ر آ  هدا  بد   را ا  العداد   فدو   نشدا   پو  د ید ییگو. بس 

 .ک د

  ید ا! نقدد »:گفد   دید بارمدی    یصددا  از کد   یجدان ّه بدا  زنددا   سّرئ

 !«دارم دوس  م  ک   ی ّچ

  شّددم کشددو درو  بشددمارد آنکدد  یبدد و ب داشدد  را دالر هدد ار بّسدد 

 .بس   یس  را آ  و خ یر بود باز هنوز ک 

 صدی   فد دا  مدا »:گفد    جدد  یید ّخ او شدادمان   لیخندد  ب خ    یآرو

 «.آیّم می هف  ساع  رم 

 مدا »:گفد   و دید خند و داد تکدا    سد   سد  ّرئ از زودتد   یکید  سنوا 

 !«مّمننه تون

 پددر  کد   افد  یدر  ّپد  از  ّبد   ید آرو ، بد   دکند   دفند   از خد وج  با

مددی  نهدد ش بدد  احمقاندد  ییددّخ. اسدد  جیددو او از قدددم  یدد بدد رگ 

  ّهمدد و معدد و  شدده   یدد در هددم آ  زندددا   یدد سّرئدد کدد  دّرسدد

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 422

 را  کدار   ّچند  باشدند  حاضد   دالر هد ار  چهد   خدا    ب  معاون   ور

 از ییددّخ ان ّسددال حقددو  از دالر هدد ار چهدد  اگ چدد . بدهنددد انجددام

 دنددا   چندا   آ  مییدغ   ید ا شد   بددو   یولد  اسد   باالت   عاد م دم

  بدد ا را شددغ  داد  دسدد  از   یپددا خطدد  بنوانددد کدد  سدد ّن  ّددگ

  بدد ا یطیشدد ا در دیددت د  یددا. آورد وجددود بدد  زندددا  معدداو  و سّرئدد

 د ّپ سدد را او اسددم ندد  آ  هددا یحندد کدد  بددود آمددد  وجددود بدد   یددآرو

 بودندد  اورد ّد ن هدم  خودشدا    رو بد   یحند . را دّف شد  اسم ن  و بودند

! داشددن  م قددا  زندددا   یددا ا ّزندددان از یکددی جمعدد  بددا  وزیددد او کدد 

 تواندد مدی    دور  چد   اسد    زنددان   ّد امن فکد   بد   کد   یزندان سّرئ

 آ  مدی کد د   فکد    ید آرو آ  هدا  لاد   بدا   د؟ّد نگ نهد   در را نکن   یا

 از فد ار  اید  شدورش  بد   م بدو   کد    ّد ب انگ شد   سدؤا    ّاوتل یحن دو

مددی  آ  هددا حددداق ! بودنددد نز ورانددد  س شددا  در را شدددمددی  زندددا 

 را هدا  یزنددان  از یکد ی  وزید د کد    پسد   بز سدند  خودشا  از ندتوانسن

 بکشدد  را یزنددان  همدا   سد  ّن قد ار  شدود مدی   زندا  وارد ف دا و د ید

 !«ب ساند؟ او ب  را یمهم غامّپ ای دهد  ف ار ای

 خند  یر پدو   نفد   دو  ید ا سد  ّک در پددرب رگ   قددر  چد   می دانسد  ن

 بدا  امتدا ! بودندد  کد د    خدوددار  هدا  سدؤا   تد ی   ساد      از یحن ک 

 بدود  بسدن   را آ  هدا  دهدا   پددرب رگ   پدو  . بدود  نگ ا  یکم هم   یا

 کنندد   بداز  او  جیدو  نقد   و  ّد ع هد ار  بدا  را نقد   تد ی   ییابندا تا

 سد خ   ّد عق دسدنیند  از آ  هدا  مسدیماً ! بسد  مدی  ن را آ  هدا  فک  یول

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 423

  یددا بدد   کنجکدداو  رو از بددود ممکدد  امتددا ندمددی دانسددن ن   ّددچ

  ید آرو تدا  شدد مدی   باعدث   ّهمد . بی ندد  یپد  ناخواسن   ور ب  موضوع

 در قداً ّدق را جمید    ید ا. کندد   ّنصدا   ارّهوشد  و دقّد   ب  را خودش

 از کامدد   ددور بدد  را  یپددا کدد  گفدد  خددودش بدد  سدد ش در یزمددان

 .گااش   و ّب زندا 

 کد د  یسدع  و دّکشد   بیندد  و  ّد عم نفدس  دّف شد با خ وج از زنددا   

 مطیددوع  هددوا در را داشدد  بدددن  در اضددط ا  و اسددن   آنچدد  هدد 

 گ فننددد فاصددی  زندددا  از قدددم چنددد کدد   ّهمدد و کنددد  ّددتخی صددی 

  یددا زندددا  سّرئدد بددا چدد ا ؟ خددورد خدد  مغدد  تددو پسدد ، یهدد»:گفدد 

 «؟یبگ به  ساد  دروغ  ی یدونسنمی ن ؟ زد ح     ور

 نکندد  همدد   یددا بددا. داشدد   ّددپ ه گفددن  دروغ از اوقددا  اغیدد   یددآرو

 بدا  و صدادقان   او تدا  شدد  باعدث  بدود  افند  یدر زنددا   سّرئد  از او ک  ا 

 کدد  بددود مددد ّفه زود ییددّخ او. ب نددد حدد   شددهام  و جسددار 

 از پدددرب ر  نددام  ادآوریدد بددا. اوسدد  از جیددوت  قدددم  یدد پدددرب رگ 

 چشددم بددا را خّابددا   ددو  و شددد منصدد   دّف شدد بدد  داد  جددوا 

 را آ  امتددا. گشدد مددی  ا ّسدد اسنشدد  دنیددا  بدد . کدد د جسددنجو  هددای

 پددس نیددود اسنشدد  اگدد ! بددود جالدد   یبدد ا یکمدد  یددا. افدد یمددی ن

 خّابدا    دو   در را ینّماشد   ّهد  امتدا  بدود؟ مدی   دید با کد   ن یگ یجا

 . دیدمی ن مشکو 
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 را  هدای  سدؤا   هدا   جدوا   مدی کد د   عداد   داش  یاًیتق  ک  دّف ش

 ، زد حد     دور  او  اروید  او  بدا  کد   تدو »:گفد    دّد بگ ا ّم در یکی

 کچد   نددارم  دوسد   مد  .  مدی کد د   مخالفد   کد د   کچ  با حداق 

 !«کنم

 .ب د  یموها  ّب را انگشنان  آخ ش جمی  گفن  با هم ما 

  یدددا قسدددم   یبهنددد  کددد د  کچددد »:گفددد  او جدددوا  در  یدددآرو

 !«ماج اس 

 رو دارد  ّد چ همد   کد   دید بگو سدخ   ندا  ّا م بدا  می توانس ن چندا 

 اجداز   روز دو تدا  بدود  خواسدن   زنددا   سّرئد  از یحند . شدود مدی   را  ب 

 گفندد  او بدد  جمعدد  کدد  یطیشدد ا در هددم آ  شددود، زندددا  وارد دهددد

مددی  فکدد   یددآرو یولدد »روز صددد چدد  شددود زندددا  وارد روز  یدد چدد »

 کندد  یراضد  را جمعد   تواندد مدی  ن چنددا   زنددا   ب  روز   ی ورود ک د

 روز دو دد  بدود   دور   ید ا الیند   کد   دد  مدی کد د   فک  نان ّب خوش اگ  و

 !بود جمع  ک د  یراض و ک د  منقاعد  ب ا زما   یبهن 

 آرزو مدد »:گفدد  صددادقان  یولدد کدد د تعجدد   یددآرو جمیدد  از دّف شدد

 بد  . خدودم  خدا    بد   ند  . بشد   تمدوم  زودتد   ه چد   ماج ا  یا کنممی 

 یزنددگ ... هدوووم ... یب سد  آرزو  بد   زودتد   تدو  کد   مدی گدم   خا    یا

 یدرشدن  و  ید ر  ب هدا  همد    ید ا بدا . کدنم  تصدوترش  تونممی ن. جاودان 

.  ید ادیز خدورد    ید  کدنم  فکد   جاوداند   یزنددگ  هس ، ب مو  و دور ک 

 !«قانعم یزندگ سا  هشناد هفناد، ب  ک  یکی م  حداق 
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 تددا بددود تدد  قددان  یعددّ ی عمدد  بدد  او. بددود موافدد  او بددا کددام   یددآرو

 حد   را  تنهدا  او بدود  شدد   باعدث  روزگدار  دسد   اگ چ . جاودان  یزندگ

 سدد خ  ّددعق دسددنیند همددا  ایدد جاوداندد  یزندددگ در را مانددد  زنددد 

  ّپد  لاهد   چندد   ّهمد  کد   یانّنصد  کد د  یسدع  همد    یا با. ابدّب

 بدد  خطددا .  دّددبگ کدار  بدد  و نکنددد ف امددوش را بدود  کدد د  خددودش بد  

 و سدد خ  ّددعق دسددنیند از  ندددار حدد  وقدد   ّهدد»:گفدد  دّف شدد

 بدا  بدار    ید ا در یخواسدن  اگد   یحند . یب ند  یح فد  یکسد  ب  ن ّخاصت

 تنهددا  تنهددا کدد  کدد  صددای  ییجددا در فقدد  یب ندد حدد   هددم مدد 

 «.مّباش

 و انددداخ  بدداال ا  شددان  دّف شدد یولدد زد را حدد ف  قا عاندد   یددآرو

 واقعداً  تدو  هدا   اخد     ید ا یولد  زندم مدی  ن یح فد  کسی ب  م »:گف 

. یهسددن ییکددایآم   یدد ذاتدداً تددو کدد  رسددون مددی  بدداور  یدد بدد  منددو دار 

 «؟س ّن. هس  ییکایآم   ی ک ین د اقوام تو احنماالً

  ید آرو مدادر . بدود  »بید  » هدم  آ  و کیمد    ید  فقد   سدؤا    یا جوا 

 هدم  یید ّدل و بدود  نگفند   دّف شد  بد   را  ید ا اگ چد  . بدود  هدا  ییکایآم 

 کد   آمدد مدی  ن ادشید  امتدا  ب ندد  او بد   یح فد   یشد ا   ید ا در دیدمی ن

 را او مدادرش  کد   یزمدان  حدداق  . باشدد  او  حداال  مثد   مدادرش  اخ  

. دّرسد مدی   نهد   بد   شداد  و خوشداا   و داشد   لد   ب  لیخند دیدمی 

 د ید ند را مدادرش  کد   اسد   یسدال  چندد  آورد خدا    بد   وجدود   ید ا با

 !اس 
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 دید با او و بدود  مّند  و ند   سداع  . کد د  نگدا   اش یمچد  سداع   ب   یآرو

 درو  را اش قددد ص جعیددد . خدددوردمدددی  را ق صددد  د  سددداع  رم 

 سداع   مّند  شدد مدی   یتاکسد  سدوار  حداال  اگد   و بود گااشن  چمدان 

 پددن  و چهدد  و د  سدداع . بخددورد را قدد ص مددی توانسدد   ّتددأخ بددا

  بد ا   ّتدأخ  ربد    ید   ید ا  ّد دل دندّرسد  و ّپانسد  بد   ک  بود ق ّدق

 سدد  دو را آ  هددا بددود خواسددن  یتاکسدد راننددد  از دّف شدد کدد  بددود آ 

 بد   یراهد   ّهد  بدود  د ّد فهم. کندد  اد ّد پ و ّپانسد  از تد    ّپائ خّابا 

 درخواسد   اید   اصد  ،   ّماشد  دید خ   بد ا  و نددارد  ک د  کچ  ج  

 دسدد  اصدد    ّماشدد تددا دّکشدد  ددو  ربدد   یدد قدداًّدق. بددود کدد د  را

  ّددتوج  یددآرو  بدد ا و بددود دّف شدد نهدد  هددم  یددا – بخ نددد را یدوتمدد

 نددو ارزش بشدد  اسددنفاد  بددار  یدد قدد ار  کدد    ّددچ» کدد  بددود کدد د 

 !«ندار  د یخ 

  ّپد  پشد   شد  ّهم کد   دد   مد   از  ارد   شددند  و ّپانسد  وارد یوقن

 سدگ  ، جد  . افنندد ّن دد  مدی کد د   نگدا   و ید  یتیو و نشسد  می  خوا 

 پددس را شددا های اتددا  دّددکی بددود رفندد  ادشددا ی صددی . نیددود هددم او

  سدو  بد  . باشدند   مد   نیدود   نگد ا   تدا  دندیدمی ن ییّدل پس بدهند

 بد   یمننهد   پید  هدا   بد   کد    ّهمد  امتدا  افنادندد  را  بد   شدا  های اتا 

  صدددا بدد  شددیاه  یبدد کدد  دندّشددن را ییصدددا دندّرسدد سددوم  یقدد 

 .نیود  م 

 !می ش ن پو  م   ب ا  یا د
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 .یکن در  رو م  دیبا تو امتا د

 !امی یغ  باهاش م  ک  هس    ّچ تنها  یا در ؟ د

 گ یکدد ی کندار  یجدول  و  مد  . دندّرسد  سدوم   یقد   بد   دّف ش و  یآرو

 .ندمی ک د باث و ج  و بودند سناد یا

 کددار از رو مدد .  مدد  کددارمّب مدد »:گفدد  بددود کدد د  بغددض کدد  یجددول

 «.نک دم اف یدر  کارّب م ّب هنوز تاز . اندک د  اخ اج

  یبهندد  خددودش  یددا»:گفدد  بددود سددناد یا کمدد  بدد  دسدد  کدد   مدد 

  یسددا و تددو یوقندد. دارم مشددک  هددم مدد  یبفهمدد تددو تددا هسدد  ییددّدل

 کدار  یچد  دید با مد   نَدد   پدو   مد   بد   اندد گ فن  اتا  نجایا ک  یکسان

 «.بگو م  ب  تو. کنم

 تمدام   وزید د. نددارم  یپدول   ّهد  واقعداً  مد  .  مد   کدنم مدی   خواه  د

. نداشددنم هددم خددورد  غدداا پددو  موقدد  او  از و دادم تددو بدد  مددو پددو 

 .کارم دنیا  م . بد  ف ص  بهم ش   ی فق 

 از دار  همد    دّد نفهم هندوز  کد ؟  اید   کدور  تدو  کدار؟ »:زد ادیف   م 

 جدو   ،هدا  دروغ  ید ا  جدا  بد   ؟مدی شد   ن داّد پ کار ش ؟می  کارّب کار

 «.ک  داّپ  ی ّخ مؤسس   ی ب و و ک  جم  پ سنو و

 .کدد دم و کددار  یددا»:گفدد  شدددمددی  دت ّددناام لاهدد  هدد  کدد  یجددول

. هسدنند  روبد و  یمنقاضد  ازدحدام  بدا  هدا  موسسد   اکثد   امتدا . بدار   یچند

مدی   ندام  رید  . کنندد مدی  ن کمد   رو یکسد  هد   سداب   مثد   گ ید اونا

 «.مّزنمی  زنگ بهنو  گ می  و کنند
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 !«خ ؟»:گف  خودخواهان   م 

 مد    بدد  اجداز   دید با تدو ! نددار   خد    یا»:داد جوا  یسادگ با یجول

 جدور   ید ا. بخدوابم  پدار   اید  ابو ّد خ تدو  تدونم می ن. بمونم نجایا امش 

 «.ندار   ّامن جاها

 اتدا    ید ک ا دالر پدن   و بّسد   گد فن   جد     ّد چ  ّهد  ب  ک   م  امتا

  یددا»:گفدد  و خدد یر او دسدد   رو را یپدداک آ  ،مددی کدد د ن فکدد 

 از مدد . کددنم فکدد  خددودم مشددک   بدد  دیددبا مدد . سدد ّن مدد  مشددک 

 نکدنم  پ داخد   مدو وام هدا   قسد   مدا   هد   سد   اگ  ام،گ فن  وام بان 

 عوضدی  او . بانکد   گد و  و ّپانسد   ید ا. کند  مدی   مصادر  رو نجایا بان 

 حد اج  بد   و ع ید م  پانسدّو   افنداد   عقد   قسد   تدا  چندد  خدا    ب  ها

 !«ک  در  منو تو حاال. ذار  می

 و  یددآرو حضددور کدد  بودنددد شددا باددث و جدد  سدد گ م آنقدددر دو آ 

 .ندمی ک دن احسا  خود  من   ی در را دّف ش

 خدواه  »:گفد   مینمسدان   افنداد مدی   کد د    ید گ  ب  داش  ک  یجول

 «.یشمی ن  ّفق م  ب  داد  پنا  ش   ی با تو!  م  کنممی 

 نزد داخن   بدا  مد  »:گفد   بدود  کد د   آمداد   را جدواب   قی  از ک   م 

 !«ک  ف و گوش  تو رو  یا. شممی   ّفق وامم ها  قس 

 دید با مدی کد د   احسدا   کد    ید آرو ،یجدول  بد    مد   جوا  با هم ما 

 و آورد در را  دالر پنجددا . بدد د کددن   ّددج در دسدد  کنددد،  کددار
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 ادید ف  و خدورد  جدا  یکمد  یجدول ! شدد  خدم  یجدول   پدا   جیو یناگهان

 .شد بیند  م 

 !؟می کنی کار چ  نجایا تو د

 پنجدا   اسدکنا    خونسد د   ید نها در بعدد . سدناد یا صدا    ید آرو ابندا

 مددا  پددو   یددا کددنم فکدد »:گفدد  و گ فدد  یجددول  دد   بدد  را  دالر

 !«بود افناد  پاتو  کنار. شماس 

. رفد   فد و  تعجد   در یجدول  و زد  و ّد ب حدقد   از دّف شد  هدا   چشم

 !«م ؟ ما »:ک د زم م  تعج   ّهم با

 از را اسددکنا  د،یدددمددی  ییاسددنثنا را ف صدد   یددا ایددگو کدد   مدد  امتدا 

  دار پددو  یوقندد»:گفدد  یجددول بدد  خطددا  و آورد در  یددآرو چنددگ

 «.بدم به   ّپائ اّب هم پول  یباق. ندارم پو  نگو

 بد   تدا  ب گشد   کد    ّهمد  امتدا  گ فد   خود ب  جان  ب  ح  ا  اف ّق و

  مّد  »:دّکشد  ادید ف  و افنداد  دّف شد  بد   نگداه   بد ود  کدف  هم  یق 

 !« و ّب گمشو بعد بد   یتاو و دّکی اوت   و ّب

 دید ناپد بعدد   ّد ران چندد  و رفد   پید  هدا    سدو  بد   خشدم  از یکوه با و

 .شد

  یددا»:گفدد  د ّت سدد هددم و بددود منعجدد  هددم او ادیددف  از کدد  دّف شدد

 !«زن ؟می  داد م  س  فق  چ ا

 همد   سد  »:گفد   او بد   خطدا   بدود  د ّرسد  آرامد   ب  یکم ک  یجول

 «.تو س  فق  ن  ج ، زن می  داد
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 یح فد  آنکد   بددو   او. اندد شدد   آشدنا  هدم  بدا  قدی ً  دو آ  دّفهم  یآرو

 شدیوارش   ّد ج از را دّد کی. رفد   اتداق   در  سدو  بد   ب ندد  یجدول  ب 

 سد    بداال  یجدول  بچ خاندد  قفد   در را دّد کی نکد  یا از قید   امتا آورد در

 !«نیود م  ما  واقعاً پو  او »:گف  و شد راه  او

 «.آر »:گف   یآرو  جا ب  دّف ش

  یبندداب ا. ب ندد  یح فدد بدار    یددا در نمددی خواسد    ید آرو اصدد ً گ چد  

 .ندهد ادام  دهمانف او ب  چشم اشار  با

 مددا  او ! آر ؟»:گفدد  دّف شدد بدد  بددود شددد  کنجکدداو کدد  یجددول یولدد

 «؟بود یک

 و خارانددد را سدد ش ب نددد یح فدد دیددنیا بددود د ّددفهم کدد  دّف شدد

 «؟آر  گفنم م ... اِاِاِ»:گف 

 را آ  و کد د   بداز  را در کد    ید آرو کندد  داّد پ کد   حد     ید ا از قی 

 دسد   ند ا ّپ مقددار   ید  مدا »:گفد   یجدول  بد   خطا بود  گشود  آخ  تا

 «... یباش داشن  دوس  اگ  ک  میدار نخورد 

 تخدد  کنددار ندد اّپ هددا  جعیدد  بدد  انگشدد  بددا زد  حدد   بددا هم مددا 

 آ  هدا  بد   یجدول  هدا   چشدم  تدا  شدد  یعدامی   ّهمد  و می کد د  اشار 

مددی ن مدد  یولدد ممنددونم»:دیددبگو و کنددد قطدد  را او حدد   و فندددّب

 «...تونم

 شد م  از یجدول  صدور  . شدد  بیندد  شدکم   قدور  و قار  صدا ارّاخن یب

  ید آرو هدا   چشدم  در مدی توانسد    یسدخن  بد   کد     دور . شد س خ
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 خجالدد  سدد ّن الزم دهمانددف او بدد  نگدداه  بددا  یددآرو امتددا کنددد نگددا 

 .بکشد

 زم مد   آهسدن   کندد  حفد   را خدودش  مناند   داشد   یسدع  کد   یجول

 او حدد،  از  ّبد  یگ سدنگ  امتدا . شدد   ید آرو اتدا   وارد و !«ممنونم»:ک د

 هدا   جعید   بد   مدی کد د   فکد    ید آرو کد   آنچ  از ت   یس  واداش  را

 فدد د  یدد مخصددوص کدد  یجددانّه بددا را جعیدد   ّاوتلدد و ب سددد ندد اّپ

 .کند خورد  ب  ش وع مقدم  یب و ب دارد بود گ سن 

 خوشدد  دوسددنان  انسددا  ح کدد   یددا از چندددا  دّف شدد ایددگو امتددا

  ید ا... کندار  بداار  و بدود   ی اند یا خصدی  »:گفد   و آمدد  او کندار . امدّن

مددی . سدد  یونگیددد مثدد  یبخشدد حدداتم کشددور  یددا تددو دو،.  یدد

 «؟یفهم

 بدا بنداب ای    دّشدن  نخواهدد  یجدواب   ید آرو دهدا   از می دانسد   ف شّد

 .نشس  آ   رو ب  و رف  تخ   سو ب  معن ضان  ا  چه  

 هدم  او کد   بدود  افند  یدر دّف شد  نشسدن   د ید د بدا  اید گو ک  هم یجول

  یدد از ینصددف کیددار ی و نشسدد  تخدد   سددو آ  ند،ّبنشدد تواندددمددی 

 .داد قور  را ن اّپ ب ر  تک 

 زد  کزد   ندا   گ سدن   فد د   ید   بد ا  امتدا  مد    یبد  و بدود  س د ن اّپ

 صدد   هدم  یجدول   بد ا  نانوشدن   قدانو    ید ا. دهدد مدی   کیا  م   هم

 سکسدک   او کد   بدود  خدورد   در ح صد   خدا    بد   دیشدا  و می کد د 

 !گ ف 
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 کد   یدی ن اّپ یجدول  مثد   یکسد  ندد ّبی نیدود   ید ما اص ً دّف ش آنک  با

  بطدد  خددورد،مددی  چشددم   جیددو در لُزددی دو داد  را پددول  او

 خفد   تدا  بخدور »:گفد    تندد  بدا  و گ فد   او  د    بد   را نصدف   نوشاب 

 «. نشد

 «.نم... ممنو»:گف  و ک د ا  سکسک  یجول

 ادید ز یبشد  خفد   اگد  »:گفد   او تشدک   جدوا   در لد    ید ز دّف ش یول

 !«د می   یآرو  یا هم دفن  و کف  پو . نشو نگ ا 

 سد   پشد   سکسدک   دو  صددا  در دّف شد  دوسدنان   انسدا    ّد غ  صدا

 ا یددمانو د ّباالکشدد بدد  شدد وع هددم یجددول و شددد ماددو یجددول هددم

 .ک د  بط 

 تماشدا  را دو آ  و بدود  سدناد  یا اتدا   در  جیدو  لاهد   آ  تدا  ک   یآرو

 .بس  س ش پش  هم را در و گااش  اتا  داخ  قدم ،می ک د

 را ندد اّپ از گدد ید ا  تکدد  آمددد بنددد اش سکسددک  یجددول کدد   ّهمدد

  یددآرو بدد  خطددا  پدد  دهددا  بددا و زد گدداز را آ  نصددف. ب داشدد 

 !«؟یبگ م  ب  تو اسم یخواهمی ن هنوز تو»:گف 

  ّچندد  یددآرو امتددا گااشدد  کنددار را ییگددیغ  سدداد  ییددّخ یجددول

 ازّد ن دید بگو مدی خواسد    و بدود  سد ش  در کد   آنچ . نداش  را یاخ ق

  ّهمد  بد  . ندد یب گ  را کیمدا    یتد   مناسد   کد   تدا  داشد   زمدا   ب 

 .ک د نگا   و ّب ب  و رف  پنج   کنار ب  خا  
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 بداز  کندد  سدکو   نگ فند   را سدؤال   جدوا   نداشد   قصد ک  یجول امتا

 «؟یساکن قدر  یا ش ّهم تو»:دّپ س پ  دها  با

 ادیدد بهدد  ماماندد »:گفدد  کنددا  اعندد ا  دّف شدد  ،یددآرو  جددا بدد 

.  یددجور  یددا اخ قدد   یددا ؟ین ندد حدد   خددورد  غدداا موقدد  نددداد ،

 !«زن می ن ح   خورد  غاا موق 

 آنچدد  ابندددا بددود شددد  ناراحدد  دّف شدد حدد   از ایددگو کدد  یجددول امتددا

 حدد  تددو»:گفدد   ّاخطددارآم سددزس داد قددور  را بددود دهددان  درو 

 !«یب ن ح   م  با منی  با  ندار

 «.نگفنم   ّچ ک  م »:ک د زم م  و خورد جا یکم دّف ش

  مدد  مثدد  هددم یجددول ایددگو. کدد د سدداک  را او یجددول غدد   چشددم امتددا

 .آمدمی ن خوش  د او ها  منی  از الاق  د دّف ش از چندا 

مدی   ا ّسد  اسنشد    ّماشد  بد   دو آ  بد   کد د   نگدا    جدا  بد    یآرو

  ید ا. نکد د  یتعجید . بدود  شدد   داّد پ اش کید   و س  هم باز ک  س ینگ 

  ید ا عواقد   و  ّماشد   ّهمد  بد   حداال  تدا  صدی   از. بدود   عداد   یب ا

 داّددپ بددود، انداخندد  تدد   بدد  را او کدد    ّددچ. مددی کدد د فکدد   ّماشدد

 بد   روز دو  بد ا  فد دا  از بدود  قد ار  کد   حداال  مخصوصداً . بود  ّرق شد 

 کدد د خوشدداا  را او یکمدد موضددوع  یددا  ادآوریدد الیندد . بدد ود زندددا 

. ب ندد  حد    سد خ   ّد عق دسدنیند  از او بد   فقد   بدود  قد ار  جمع   ایز

 آ  نداشدد  قصددد مهددم، راز  یددا د ّددفهم صددور  در  یددآرو شدد  یبدد

 د ّد فهم! پددرب رگ   بد   اید  دّف شد  بد   یحند . دید بگو یکس  ّه ب  را
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 دید با کد   بدود  او پدس .  گد  ید کدس  ند   شدد مدی   م بدو   او ب  راز  یا

مدی   حفد   آ   ّد ماه آورد  بدسد   زمدا   تدا  اش ن ّسد  در را راز  یا

 بدا . بگداارد  و ّپانسد  در را ی یوسدا  نداشد   قصدد  وجدود   ید ا بدا ! ک د

 و  ّآبند  و خدودش  عکدس  لیدا ،  تکد   چندد  جد    چمددان   در نک یا

  ّد چ بدود،  د ید خ  جداش  ندام  بد    پسد   از کد   یلدول  شد    ّچن هم

 یکسد  کد   دهدد  اننقدا   ییجدا  بد   را آ  مدی خواسد    امتدا  نیود  گ ید

 زندددا  از اگدد  مددی کدد د فکدد  چددو . مددی دانسدد ن را آ  خددودش جدد  

 همدا   بد دارد  را چمددا   و ب گد دد  و ّپانسد  بد   دوبدار   و دید اّب  و ّب

 اگد   امتدا . آمدد  خواهندد  دنیدال   بد   اندد، گ فند   نه  تا  را او ک  ییها

 از خد وج  هنگدام  آنکد   وجدود  بدا  ،مدی کد د   مننقد   یمکان ب  را چمدا 

 یولدد گ فنندددمددی  نهدد  تادد  را او دوبددار  یکسددان ایدد یکسدد زندددا 

 بدد  و کنددد یمخفدد آ  هددا نگددا  از را خددودش مددی توانسدد  تدد  راحدد 

 !ب ود می خواس  ک    ّچ آ  دنیا 

 و ّپانسدد بدد  ورود هنگددام پنداشدد مددی  عاق ندد  را آ  او کدد  فکدد   یددا

 اش نقشد   مناسد   را او راهد و،  در یجدول  د ید د بدا  و دّرسد  ذهن  ب 

 !بود د ید

 حدداال کدد  انددداخ  یجددول بدد  ا ّسدد اسنشدد  از را نگدداه  و ب گشدد 

 دهددان  در کدد  را آنچدد  یجددول. داشدد  قدد ار  یپددا  رو یخددال جعیدد 

 تخدد  کنددار  ّزمدد  رو را شددد  یخددال جعیدد  و داد قددور  را بددود
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 دسدن  ! مدی کد د   یگ سدنگ  احسدا   هندوز  کد   ییآنجا از امتا گااش 

 .ک د دراز گ ید ماند  یباق ن اّپ جعی  دو  سو ب  را

  رو را آ  ناگهددا  بددود، اصدد    ّماشدد یوارسدد مشددغو  کدد  دّف شدد

 !«ن یآرو و م  سهم  یا»:زد داد و انداخ  تخ 

 شددد  ناراحدد  دّف شدد داد از آنکدد  بددا. دّکشدد عقدد  را دسددن  یجددول

 «؟ ّک گ ید  یآرو  ؟یآرو»:دّپ س منعجیان  بود

 اشدنیاهی  چد   دّد فهم تداز   دّف شد   ،ید آرو بد   یجدول  نگدا   با هم ما 

 .اس  ک د 

 یعنددی  یددآرو آر ؟ ندد ؟یآرو تددو اسددم»:گفدد   یددآرو بدد  خطددا  یجددول

 «؟ها  ؟یهسن  کشور چ  اه  تو اص ً چی؟

  یددآرو کدد  آنجددا از یولدد بدد د سددؤا  بددارا   یددز را  یددآرو ،یجددول

 دّف شدد کنددار فاصددی  یکمدد بددا ابندددا بددود، آشددکار ذاتدد  در  خونسدد د

 بد   داشد   قصدد  کد   را آنچد   کد د  یسدع  سدزس  و نشسد   تخ   رو

 خوشد   آ  از یجدول  کد   نیدود    ّد چ صدی   انگدار  یولد . دید بگو یجول

  ّسدد زم. کاسدد یآم  نجددایا! ندددار  خجالدد  کدد   یددا»:داد ادامدد  ادّددب

 سّرئدد یحندد. مّهسددن کشددور  یدد اهدد  ماهددا همدد ! هددا  ّسدد زم

 کشددور  یددا تددو اصدد ً. سددنندّن ییکددایآم  صددد در صددد هددم جمهورهددا

 !«ها پوس  س خ ج   ب  الین  می ش ن داّپ ییکایآم 

 مدد  اسددم»:گفدد  ب نددد حدد   دیددبا زودتدد  ه چدد  افدد یدر کدد   یددآرو

 «.سنمّن ییکایآم  م  بگم باید و یمانّآرت  یآرو. ن یآرو
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 ؟ کشور کدوم اه  خُ  د

 مواقدد  جددور ایدد  در صددداق  بدد   اعنقدداد نکدد یا رغددم یعیدد  یددآرو

 «. ا یا»:گف  ساد  و صادقان  نداش ،

 یحندد  ا ؟یددا»:گفدد  و انددداخ  بدداال یددیاب و تعجدد  از یجددول امتددا

 یگفند  کد   نجدایی یا»:داد ادامد   مکثدی  از بعدد  و «.دمّنشدن  هدم  اسم 

 !«س ؟ّن کایآم  سوم و پنجا  ال یا احنماالً

 .بود د ّشن را آ  بار  ی قی ً ک  بود یسؤال

  ا»:گفد   بدود  شدد   یعصدیان  سدؤا    ید ا جدوا   د ّشن از ک  دّف ش

 بد ر   کشدور   ّهفددهم  اسدم ! ف ّضدع  اتو ّد جغ اف قددر  چد   شما بابا،

 «؟نخورد  گوشنو  ب  اّدن

 «.ن »:گف  یسادگ ب  او اعن ا  قیا  در یجول

 دو آ  بدد  خطددا  ابدددی ادامدد  باددث  یددا نکدد یا از قیدد   یددآرو و

 !«س ّن مهم  یا»:گف 

 هس ؟ چ ا د

 .ک د قط  را او ح   دّف ش

 ادامدد  بعددد. کدد د سدداک  را او و رفدد  او بدد  ا  غدد ّ  چشددم هددم  یددآرو

 خدا     ّهمد  بد    دار ازّد ن پدو   بد   تدو  کد   دوندم می  م  یجول»:داد

 «...بدم شنهادّپ  ی تو ب  خواممی 

  یددآرو یولدد کدد د قطدد  را او حدد   یجددول  ّددآم اخطددار نگددا  بددار  یددا

... ندد ... ندد »:گفدد   یسدد  دیددآ وجددود بدد  یتفدداهم سددو  آنکدد  از قیدد 
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 یخواهشد   ید  تدو  از خدوام مدی   فقد  . نددارم   بد قصد م . نک  اشنیا 

 «.بکنم

 «؟یخواهش چ »:دّپ س دیت د با یجول

 دو قد ار  ( بدود  زدند   حد    م اقد   دّف شد  از شدن  ّب) جد   و مد  د 

مدی   میبید   خودمدو   بدا  رو یمو یوسدا  مّتدون مدی  ن کد   ییجا میب  روز

 ...ک  کنم خواه  تو از مخواسن

 دارم؟ نگ  و ینو یوسا م  ک  د

 فکدد   یددا بددا کدد  دّف شدد امتددا بددود داد  ادامدد  را  یددآرو حدد   یجددول

 «؟الکس می کنی  دار ک   یکار چ   یا»:گف  نیود مواف 

 را  یددآرو دیددبا گدد ا ید  جیددو در کدد  بددود افندداد  ادشیدد تدداز  ایددگو

 اسدم   واقعداً  تدو »:دّپ سد  بدود  شدد    ّگد  کد   یجدول . ب ند صدا الکس

 «؟ یآرو ای الکس  ؟ّچ

 بدود  انداخند   دّف شد  بد   را   ّد آم سد زن   نگدا   گد  ید بدار  کد    یآرو

 «.الکس  م  ییکایآم  اسم»:داد جوا 

 آوردمددی  در را پددول  ییددّج فّددک کدد   ددور همددا  و کدد د یمکثدد

 «؟می کنی قیو  رو م  شنهادّپ تو»:داد ادام 

  یددآرو دیددبگو   ّددچ آنکدد  از قیدد  یولدد افندداد مدد  مدد  بدد  یجددول

 مدد »:داد ادامدد  و گ فدد  او  سددو بدد  را ا   دالر هدد ار اسددکنا 

 پانسدّو    ید  بد    رمدی   پدو    ید ا بدا  تدو  و دهدم می  تو ب  و چمدونم
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 روز صددی  یولدد  ّددبگ اتددا  یخواسددن کدد  روز چنددد هدد   بدد ا. بهندد 

 «.باش م  تیف  مننه  دوشنی 

 !ندارم تیف  م  تیفن ؟ مننه  د

 را کدارت   مّسد  و همد ا   تیفد   ، دالر هد ار  اسدکنا   بدا  هم ا   یآرو

 دوشددنی  روز صددی . تیفنمدد   یددا»:گفدد  و گااشدد  یجددول دسددنا  در

 خدواه   موقد   او  تدا  یولد  زندم مدی   زندگ  بهد   هفد   سداع   حدود

 هددم ی ّدلدد خواهشدداً و نددد  قدد ار یگوشدد تددو و کددار  مّسدد کددنممددی 

 !«نز  

 هددا  حدد   بدد  و نگددا   دالر هدد ار اسددکنا  بدد  زد    ّددح یجددول

 .دیبگو چ  دیبا می دانس ن درس . می ک د گوش  یآرو

  ید ا بد   یخدواه مدی   تدو »:کد د  اعند ا   گد  ید بار دّف ش عو  در یول

 «؟کن   دار نگ  چمدون  از تا  بد دالر ه ار

 کندد  ارّد اخن سدکو   لاهدا    ید ا در او مدی خواسد    واقعداً  کد    یآرو

 «.باش ساک »:گف  قا عان 

. کنددد سددکو  بخواهددد کدد  بددود یآندد از ق ارتدد یبدد دّف شدد یولدد

 «.پس  ک  گوش»:گف 

 !باش ساک  گفنم د

 زبدا   بد   را حد ف   و شدد    ّد خ او بد   تمدام   یجدد  بدا  بدار   یا  یآرو

 بددا دیدددمددی ن کدد د  سددکو  جدد   ا  چددار  کدد  هددم دّف شدد. رانددد

 .داد کار  یا ب  ت   دلخور
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 چدد ا تددو»:دّپ سدد  یددآرو از بددود افندداد  در کدد  یسددکوت از پددس یجددول

 «؟ دار بها گ ا   ّچ  ی چمدون  تو ؟می کنی و کار  یا  درا

 از  یولدد  بگدد د رو او  یتددونمددی  تددو. ندد »:گفدد  صددادقان   یددآرو

 !«ینز س سؤالی بار   یا در کنممی  خواه 

 .شد   ّخ او ب  کند نفوذ او وجود عم  در ک م  آنک   ب ا و

 سدؤا    ید ا بد   یولد  باشد  »:گفد   بدود   فند  یپا  ّتدأر  یاًیتق  ک  یجول

 پدو   فّد ک بد   چشدم  بدا )  دار پدو   همد    ید ا کد   تدو . بد  جوا  م 

  ید ا بد    اومدد  چد ا ( مدی کد د   نگدا   بدود،  دسدن   در هنوز ک   یآرو

 «...خو  هن   ی مث ً بهن ؟  جا  ی ب  ین فن چ ا و ؟ّپانس

 زمدا   و ی دوالن  یکمد  سدؤا    ید ا بد   داد  پاسد   مدی دانسد     یآرو

 بد    ید ا»:گفد   کندد  یراضد  را یجدول  کد     دور  خ صد   یول اس  ب 

 !«بدم  ّتوض ب ا  تونسنم بهن  بعداً دیشا. ط یش ا خا  

  و ّد ب را چمددان   تخد    ید ز از تدا  شدد  خدم  سدزس  و شدد  بیند ابندا

 حدداال کدد  داد یجددول بدسدد  دّکشدد  و ّددب را آ  کدد   ّهمدد. اوردّددب

 مننهد   هفد   سداع   حددود  دوشدنی ،  روز صدی  »:گفد  . بود شد  بیند

 «.باش م  تیف 

 صدی  . دمّد فهم باشد  »:کد د  تکد ار  بدود  شدد   دسنزاچ  یکم ک  یجول

 «.هف  ساع  حدود دوشنی  روز

 خدواه  »:داد تداک    ید آرو رفنندد مدی   در  سدو  بد   کد    ور هما  و

 «.نگو   ّچ یکس ب  موضوع  یا از کنم می
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 !«دممی  قو »:گف  و داد تکا   س  یجول

 و انددداخ  یمنکیدد دّف شدد کدد د بدداز او  بدد ا را در  یددآرو یوقندد و

 بدا  تدو  کد   نددارم    ّد چ اصد ً  مد   چدو  ! یجول باش خوشاا »:گف 

 «. بی  خود 

 بدد  چمدددا  بددا. نکدد د ییاعننددا او بدد  دّف شدد اننهددار بدد عکس یجددول

 .شد دیناپد پی  ها  ّپ در  ّران چند در و ک د ح ک  پی  ها  سو

 ز  او. بیندد  را یجدول  خد وج  مدی خواسد   . رفد   پنجد    کنار ب   یآرو

 خدا     ّهمد  بد   و مدی کد د   شد   او بد   یکسد  کمند   و بود ا  ساد 

 و ّپانسدد از کدد  یهنگددام. مددی دانسدد  یمناسددی ندد یگ  را او  یددآرو

 فاصددی  اسنشد   کنددار از یحند  و رفد   خّابددا  سدم   بدد  و شدد  خدارج 

 د ید د قابد    ّد غ او  ید آرو نهد   از آنکد   تدا  شدد  دور من  چند و گ ف 

 نگددا  تدد ی  سدداد  یجددول بدد  اسنشدد   راننددد  یحندد افدد یدر بددود،

 !می ک د خوشاا  را او  یا و نداخ ّن هم ممک 

 کدد  دّف شدد ب گشدد ، و ب گ دانددد اوتلدد   جددا سدد  بدد  را پدد د  یوقندد

 یی ددا حدداتم»:گفدد   دلخددور لادد  بددا بددود سددناد یا او سدد  پشدد 

  ّزمد  کد     ید ا  رو  عداد   هدا  انسدا   ا ّد م از فد د  تد ی   بخشند 

 یولد  زدمدی  ن اش ن ّسد  بد   رد دسد   شد  ّپ رفد  مدی   کس ه . بود

 از  تدا  کد   صدی   حدداق  !  تد   بخشدند   هدم  او  از تدو  کدنم می  فک 

 فکد   اگد   تداز  . بکد    دالر هد ار  اسدکنا   بعدد  کند   کمد    تقاضا

 شدو تد    و سد   دالر صدد  بدا  یتونسدن مدی   از ّد ن واقعاً کار  یا  می ک د
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 نجدا یا نمدی دوندی  . یهسدن  کجدا  تدو  نمدی دوندی   تو کنم فک .  ارّب بند

 سدد ش بدد  تددا هدد ار مّددد  ز   یدد بدد  کدد  ا ّسدد پددو   یدد خددا   بدد 

 «.دیپ  دالر ه ار»:داد ادام  و دّکش یآه !«ار ّم

 نددارد  را او درد دّف شد  مدی دانسد   . داشد   اعنقداد  او عکدس  ب   یآرو

 را پدددرب رگ  ردد و  تمددام بددود حاضدد  او. زندددمددی  حدد    ّچندد کدد 

  ّد اهمتیبد ! دهدد  ادامد   یزنددگ  بد    شدن  ّب زمدا   مدت   ب ا تا بدهد

 تخدد   سددو بدد  و شددد رد او کنددار از دّف شدد هددا   یددکنا بدد  نسددی 

  موهددا کدد  بددود آ  زمددا  حدداال. ب داشدد  را اصدد    ّماشدد و رفدد 

 فدد دا کدد  آنچدد   بدد ا و ب نددد یزندددان  یدد همچددو  تدد ، از را سدد ش

 .شود آماد  دّکشمی  را اننهارش

  

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 442

 
  

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 443

 

 «خبش آبتین»

 منطقه زمانی یازدهم: برده

 شنبه ؛ایران ـ هتران ـ ساعت به وقت حملی پنچ صبح

 

 دسدد  خددورد،مددی  بدددن  بدد  کدد  سدد د  بدداد سددوز از. بددود سدد د هددوا

 اش شددان  دو مّددا  در را سدد ش و کدد د  گدد   اش سددّن  در را هددای 

 چنددا  گدداهی. بددود غ یدد  بدد ای  سدد ما ایدد . بددود انداخندد  پددائّ  بدد 

 آدمّدانی  همچدو   دیگد   رانّد   چندد  مدی کد د   فکد   ک  می شد س دش

 منجمدد  هدم  او بودندد،  شدد   منجمدد  هدا  پد    و دیدو  جندگ  هنگام ک 

 آتد   همچدو   هدم  گداهی  بدود  منغّتد   حدال   کد   آنجدا  از امتدا  می شد

 گدویی . شدد  مدی  گد م  نهاید   بدی  بد   ن دید   دمای  خشمگّ ، فشا 

 نددام بدد  ا  سددال  شددان د  نوجددوا  وجددود در را آتشدد  و جهددنم خدددا

 !اس  داد  ق ار آبنّ 

 بد   بددن   تمدام  در ضدعف . داد مدی  ادامد   رفدن   را  بد   امتا بود س دش

 و رفندد  را  یکسدد   رهدد  از بعددد دیدد وز از. بددود کدد د  رخندد  وضددو 

. بد دارد  دسد   شدد   دور و رفدن   را  از خواسد   نمدی  هدم  حداال  حنی

 بد   و کد د  کد   را راهد   خدورد،  بوسدنانی  بد   چشدم   کد   بار  چند

 کد د   تداز   نفدس  بد   و اسدن اح   را دقدایقی  هدا،  نّمکد   از یکی رو 
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 نّمکندی  رو  بد   کد   بوسدنانی  آخد ی   در کد   وقندی  امتدا . پ داخ می 

 عدداد   یدد  کدد  مددأمور چنددد ورود بددا کدد  نگاشدد  دقددایقی نشسدد ،

 تمدام  بدا . شدد  بیندد  جدای   از سد ی   بودندد  زندی  گشد   مشدغو   شا 

 سدو   بد   دیگد   حدا   بد   تدا  و شدد  خدارج  بوسنا  از داش  ک  س عنی

 .نشد آ  وارد و ن ف  هم کوتا  اسن اح  ی  ب ا  حنی بوسنانی

 مدی زد  حدد   شدنّد،  را صدی   اذا  صددا   کد   بدود  پّ  دقّق  چند

 کدد  دریافدد  حددد  ایدد  بددا. باشددد صددی  شدد  یددا پددن  بایددد سدداع 

مدی   یکدی  یکدی  را هدا  خّابدا   کد   اسد   ساع  شان د  از بّ  حداق 

 اعننددایی بدی  هدا  کوچدد  بد   شدود، مدی   رد هددا ب رگد ا   کندار  از پّمایدد، 

 فد ار  و بد ود  را  تدا  آورد نمدی  چشدم  بد   را هدا  توند   و گارها کند،می 

 آرش؟ جسد از چ ؟ از کند،

 ...بنگ... بنگ د

 شددند  خدارج  پیدّس  مدأمورا   تفندگ  از کد   هدایی  گیول  شیّ  صدا 

. شدددند مددی تکدد ار گوشدد  در هنددوز نشسددنند، آرش پهدد  سددّن  بدد  و

 بدود  داد  اخطدار  او بد   کد   کندد  ف امدوش  توانسد   نمی را آرش صدا 

 مد   دنیدا   کد    دور  همدو   هسد   هدم  تدو  دنیدا   مد   »:بود گفن  و

 !«هس  هم

مددی  مدددام سدد ش در ا  ناشدناخن   صدددا  حددا  بد   تددا عصدد  دید وز  از

 :گف 

 !«م   ها  سای !... م   ها  سای »
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 پدا   از را او تدا  بودندد  بسدن   کدار  بد   را شدا   تد ش  تمدام  کیم  دو ای 

 نادیدد   را آنهدا  توانسد   نمدی  ولدی  بدود  مننفد   کیم  دو ای  از. بّندازند

 را یکدی  مد    و شدنّد  را نفد   دو مد    اخّد   روز چندد  اید   در. بگّ د

 چنددد همددّ  خددائن  نددام د و مددادرش. بددود دیددد  خددودش چشددم بدد 

 تنهددا آرش هددم دیدد وز و بودنددد شددد  کشددن  تصددادفی در پددّ  روز

 مدد   هددا  سددای  چنگددا  بدد  کنددد م اقیدد  او از بددود قدد ار کدد  کسددی

 سدای  . کندد  خشد   د  هدم  آروید   بد   توانسد   نمدی  دیگد  . بود افناد 

 آرش کدد  بددود چّدد   ایدد  حددداق . بودنددد او دنیددا  هددم مدد   هددا 

 بد ای   فقد   اینهدا . بدود  گفند   او بد   مد گ   از قی  ساع  نّم درس 

 و تد   درماندد   حداال  تدو »گفد  مدی   او بد   افکدار  اید  . داش  مفهوم ی 

 «...!هسنی همّش  از تنهات 

. مددی کدد د پاهددای  در شدددید  خسددنگی احسددا . کشددّد سدد د  آ 

 رنگدی  آبدی  دد  ق مد   ندور  ا  لاهد   در امتدا . نداشد   رفن  را  توا  دیگ 

 از بعددد دیدد وز از. کدد د پنهددا  درخنددی پشدد  را خددودش سدد ی . دیددد

 یددا پیددّس ماشددّ  بدد  چشددم  یکیددار دقّقدد  د  هدد  حدداال تددا رهدد 

 هدا  خّابدا   در مدأمور  همد   اید  . افنداد مدی   پیدّس  مدأمور  ید   حداق 

 زندددا  بدد  و ب ننددد دسددنیند و بگّ نددد را او تددا نددد،مددی زد گشدد 

 !ب گ دانند؟

 پشد   ال  همچدو   کد   پیدّس  ماشدّ   تدا  ماندد  قددر  آ  درخ  پش 

 راحنددی نفددس. شددد ناپدیددد و گاشدد  خّابددا  از مددی کدد د ح کدد 
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 تد  ،  از آبندّ   ولدی  بدود  صدی   پدن  . داد ادامد   رفدن   را  بد   و کشّد

 بدد  آرش دسددنور بدد  رهدد ، از بعددد دیدد وز از کدد  ب رگددی دود  عّندد 

 سد ش  بد   شد    سدوئی  کد    هندوز . بدود  نداشدن   بد   را بود زد  چشم

 موقد   اید   در. نه اسدد  پیدّس  مدأمورا   از شدد  نمدی  دلّد   ای  امتا بود

 ید   تدا  بدود  تد   عداد   غّد   ا  سدال   شدان د   نوجدوا   زنی گش  صی 

 . بیّند را او پیّس بود کافی. ره  از بعد

 دیگدد  دهمانددف او بدد  قدددم چنددد همددا  امتددا ب داشدد  دیگدد  قدددم چنددد

 همدا   گفد  مدی   بددن   در حسدی . بد ود  را  تواندد  نمدی  ای  از بّشن 

 آمّدد  جنددو  حددس ایدد  ب ابدد  در امتددا زمددّ  بّفنددد رو پّدداد  در جددا

 درد حدس . ب داشد   زحمد   بد   را دیگد   قددم  ید  . مدی کد د   مقاوم 

 مدی کد د   گمدا   کد   بدود  انداخند   سدای   پای  ها  اسنخوا  ب   ور 

 تمدام . نداشد   بدد   در جدانی  دیگد  ! شکسد   خواهندد  دیگد   ا  لاه 

  دور  . بد دارد  دیگد    قددم  توانسد   نمدی  و بدود  رفند   تایّ  توان 

 شکسدن   و کثّدف  هدا   فد ش  سدنگ  رو  جدا  همدا   می خواسد   ک 

 ندور  مثد  . کد د  احسدا   را ندور   ناگهدا   امتدا  بّفندد  زمّ  ب  رو پّاد 

! رویددا یدد  مثدد  درسدد  سددی ، نددور یدد . نیددود پیددّس هددا  ماشددّ 

 ورود  هدا   پید   کندار  درسد   او. نیدود  بداورک دنی . آورد بداال  را س ش

 همچدو   آ  در سد   از سدی   ندور . بدود  بداز  کد   داشد   ق ار مسجد  در

مدی   امّدد  آبندّ   بد   و ریخد  مدی   فد و  پدائّ   بد   بخشی آرام  آبشار

 م دمددا  آنجددا در. بشددود مسددجد وارد مددی توانسدد  ! امّددد بیدد . داد
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 مدد د حنمدداً مسدجد  خددادم. بودنددد عیداد   مشددغو  خداپ سدد  و مدؤم  

 و بدهدد  دم تداز   چدا   لّدوا   ید   او بد   مدی شدد   حاضد  . بود مه بانی

 از ا  گوشدد  در شددد  کدد  هددم سدداع  دو یکددی بدد ا  دهددد اجدداز 

 !بخشی جا  فک  چ ! بخوابد و کند اسن اح  مسجد

 پدّ   کد   بدود  ف صدنی  بهند ی   اید  . زد مدی  چشدم   آبندّ   بد   امّد

 بدداال هددا پیدد  از. گ فدد مددی  نادیددد  را آ  نیایددد. داشدد  قدد ار رویدد 

 امتدا  بدود  خسدن  . درآورد را هدای   کفد   مسدجد  چدوبی  در کندار . رف 

 او بدد  آدا  و اد  همددا . کنددد ف امددوش توانسدد  نمددی را آدا  و اد 

 بددا. بّنددداز ا  کّسدد  درو  و بّدداور در را هایدد  کفدد  گفنندددمددی 

 رنددگ ق مدد  فدد ش رو  بدد  را پددای  کدد  همددّ . داد انجددام رغیدد 

 ید   کد   نفد   شد   پدن   جد   . رسدّد  پایدا   بد   نمداز  گااشد   مسجد

 نمددی مسددجد در را دیگدد   کسددی بودنددد، داد  تشددکّ  را نصددف  صددف

 کد   رفد   سدنونی  سدو   بد   بّنددازد  را  صددایی  و سد   آنک  بدو  دید،

 رسددّد سددنو  کنددار بدد  وقندی . داشدد  قدد ار ا  گدداز  بخددار  آ  کندار 

 مدی خواسد    کد   هد   تدا  اندد  چسدزاند   سنو  ب  ا  پشنی شد، منوج 

 بدد  و نشسدد . شددد نمددی بهندد  ایدد  از. نشددود اذیدد  دهددد تکّدد  آ  بدد 

 خورشددّد  حکددم او بدد ا  کنددارش بخددار  داد، تکّدد  پشددنی و سددنو 

 .بخشّدمی  گ ما او ب  ک  داش 

 از گدد فن  گ مددا و پشددنی بدد  داد  تکّدد  از او کدد  بددود چّدد   آرامدد 

 از هددم و آرامدد  ایدد  از هددم. بددود خوشدداا . بددود یافندد  بخددار  یدد 
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 مسدجد  خدادم  اسد   ممکد   کد   مدی داد  احنمدا   و می ک د فک  اینک 

 در کسدی  اینکد   فکد   بدا  و نّابدد  قطدور  سدنو   اید   پشد   در اص ً را او

 دوبدار   هنگامّکد   تدا  رهد ،  تدا  را او و بینددد  را در نّسد   مسجد داخ 

. بگدداارد تنهددا آمدنددد،مددی  مسددجد بدد  نمدداز خوانددد  بدد ا  نمددازگ ارا 

 بدا  مدی توانسد    رهد   تدا ! بدود  العداد   فدو   می شدد  ماق  اگ  فک  ای 

 احنّداج  خدوا   اید   بد   هدم  قددر  چد   و بخوابد و کند اسن اح  آرام 

 بّددار  منعجد   و بداز  دهدانی  بدا  را او مسدجد  خدادم  ک  هم ره . داش 

 لیخندد   «؟ا  شدد   مسدجد  وارد کجدا  از تدو » پ سدّد مدی   و می کد د 

 بددود شددانس خددوش اگدد  و چددا  لّددوا  یدد  تقاضددا  او از و مددی زد

 پاهدا   یابدد،  تاقد   بدود  امّددوار  کد   فکد   اید   با. می ک د غاا  کمی

 بد   کد د  سدعی  و داد تکّد   پشدنی  بد   را سد ش . ک د دراز را اش خسن 

 .رود ف و خوا 

 شددید  خسدنگی  بد   توجد   بدا  را خدوا   آردار  ولدی  گاشد   دقّقد   چند

 پدای   درد خدا    بد   کد د  فکد  . دیدد  نمدی  هدای   چشم در بدن ، در

 بّایدد  گد م  پاهدام  وقندی » گفد   خدودش  بد   امّددوار   لیخندد  با. اس 

 جیدو   بد   چشدم    گوشد   بدا  و زد دیگد   لیخندد   !«بخدوابم  تونممی 

. نگ یسد   خواندندد مدی   نمداز  هدم  کندار  نمدازگ ارا   کد   جدایی  مسجد،

 حد    هدم  بدا  آرام و بودندد  نشسدن   هدم   روبد و  کد   مد د  دو جد    ب 

 .نیود مسجد در دیگ   کسی ندمی زد
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 و روندد مدی   هدم  نفد   دو اید   زود  بد   بدود  مطمدئ  . شد ت  خوشاا 

 مد د  دو آ  از یکدی  صددا   ناگهدا   امتدا . رسدّد مدی   آرامد   ب  واقعاً او

 چدا   کمدی  آنهدا  از یکدی . داشدنند  تد   بد   وشدیوار  ک  دو ه . شد بیند

 .داشنند خود ب  زییایی حنایی رنگ های  ری  دیگ   و بود ت 

 نمدی  کد   اید   قدا ِ حداج  امتدا »:گفد   حّتد    بدا  بود چا  کمی ک  م د 

 !«ش ؟

 شدّ   داشد   رندگ  حندایی  هدا   رید   کد   مد د   آ  یعندی  قا؟ حاج

 لیدا   مدی دانسد    آبندّ   داشد ؟  تد   بد   شدیوار  و کد   چ ا پس. بود

 نمددی امتددا نّسدد  شددیوار و کدد  خواننددد،مددی  دینددی عیددوم کدد  کسددانی

 .اس  پوشّد  وشیوار ک  روحانی م د آ  چ ا دانس 

 بد ادر  نددار   امتدا  دیگد   اید  »:گفد   دیگد   مد د  بد   خطدا   روحانی م د

 !«م 

 تدو  پدّ   روز چندد  همدّ   خدودم  مد  . کنّدد  گوش شما قا حاج چ ا د

 اینکد   بددو   گ فد ،  ز  تدا  پدان د   اروپدا  تدو  آقدایی  ید   خوندم روزنام 

 کد د   ازدواج ز  تدا  پدان د   بدا  هم مدا   یعندی . بدد    د    و شو  یکی

 قدانو  . گدم  نمدی  بدد   چّد   مد   کد   حداال . داش  همس  تا پان د ! بود

 ز  چهارتدا  هم مدا   دار  حد   مد د   هد   گد  مدی   اسد م . بهن   ک  ما

 مد   حداال . هاسد   اروپدایی  از بهند   خّیدی  کد   اید   خُد  . باشد   داشن 

 اید   کجدا  . بگّد م  دیگد   ز  ید   خدوام مدی  ! خدوام  نمی ز  چهارتا ک 

 دار ؟ عّی  کار
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 امتدا  نددار   عّیدی  اید  »:گفد   و زد بخشدی  آرامد   لیخندد  روحانی م د

 !«دار  ش   تا چند

 کارخوند   ید   دارم، خوند   تدا  چندد . دارم شدو  شد ای   مد   خُ  ش  ؟ د

 حداج  بّنّدد مدی  ... کندد مدی   کدار  تدوش  کدارگ   تدا  چه  ک  دارم ب ر 

 .دیگ  دار  پو  ب  نّاز ازدواج خُ . دارم شو ش ای  م  قا

 ید   شد ای   امتدا ! ازدواج بد ا   وسدّی  ... اسد   وسدّی   گفندی  کد   اینها د

 بدد  راضددی شددما اوت  همسدد  اینکدد  هددم شدد   اوتلددّ .   دیگدد  چّدد 

 اگد  . مهمتد   اید  ! قید   تد   از راضدی . باشد   دیگ  خانم ی  با شما ازدواج

 هدم  حد ام  بیکد   نّسد   درسد   تنهدا  ند   شدما  دوتم ازدواج نیاش  راضی

 .اس 

 .دار  دوس  و م  او  ،می کنم راضّ  م  باش ؟ راضی د

 راضدّ   گدی مدی   کد   نددار   و اوتلد   همسد   رضای  هنوز انگار پس د

 ...و! می کنم

 ...ولی د

 همسد   رضدای   بد   بدااریم  هدم  فد    هدم  اگد  . مد   ب ادر ندار  ولی د

 .مون می  باقی دیگ  ش   ی  هنوز اوتل ،

 .کنم اج ا توممی  و ش   او  م  مطمئنم ش  ی؟ چ  د

 شد    تدا  بدود  مننهد   مشدناقان   و مدی زد  حد    نفس ب  اعنماد با م د

 .بشنود را دوتم
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 کنددا  در یعنددی! تفسددّ ی  دوتم شدد  »:گفدد  آرامددی بدد  روحددانی مدد د

 .شد  م تک  رو ب رگی گنا  نکنی رعای  اگ  ولی نّومد  دینی

 ؟!فهمم نمی رو منهورتو  ب ر ؟ گنا  د

 !عدالن  اینک  منهورم د

 رئددّس خددواممددی  مدد  مگدد  عدددال ؟»:گفدد  بینددد  صدددا  یددا مدد د

 !«باشم؟ داشن  نه  در باید رو عدال  ک  بشم جمهور

مدی   مد د  ید   حدداکث   گفند   مدا  دید  »:گفد   آرامد   بدا  روحدانی  م د

 اجداز   مد د   هد   امتدا  کند ،  ازدواج هم مدا    دور  ب  ز  تا چهار با تون 

 بدا  مد د  تدو  باشد ،  داشدن   عددال   بایدد  حدداق   نددار ،  رو کدار   چنّ 

 «؟هسنی عدالنی

 .بگم چی راسن  م ؟ د

 یعنددی چددی؟ یعنددی زناشددویی زندددگی تدو  عدددال  معنددا  مددی دونددی دد 

 ....بوسّد  تو دوتم همس  اگ  اینک 

 همسد   اگد  »:داد ادامد   تعدار   بددو   روحدانی  مد د  امتدا  شدد  س خ م د

 تددو اوت  همسدد  ع قدد  و عشدد  شدددت  همددو  بددا بوسددّد  تددو دوتم

 از  چّدد   همسدد ها  از یکددی اگدد  اینکدد  یعنددی عدددال . بیددو 

 و همسدد   دیگدد  خواسددن  کدد  مایتدد  و ع قدد  همددو  بددا خواسدد 

 ایدد  مددی دونددی. کنددی بدد آورد  رو او  خواسددن  کنددی،مددی  بدد آورد 

 کد   نکندی  رفندار   دور   و باشدی  نداشدن   عددال   اگ  یعنی چی؟ یعنی

 دوسدد  بّشددن  و کدومشددو  تددو نفهمنددد همسدد ا  از کدددوم هددّ 
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 از خددا  هدا   ف شدن  ! بد ادرم  دنّدا،  او . شدی مدی   شدناخن   رالم دار ،

 از یکددی حدد  در چدد ا پ سددندمددی  از . کنندددمددی  بازخواسدد  تددو

 ک د ؟ ریم همس ا 

 هسدنی؟  عدادلی  فد د  تدو  حداال »:پ سدّد  سدزس  ک د، مکثی روحانی م د

 «؟کنی اج ا و عدالنی چنّ  تونیمی 

 از را او روحددانی مدد د نافددا نگددا  بگویددد، چدد  بایددد دانسدد  نمددی مدد د

 لد   ننوانسد   هدم  بداز  و کد د  مِد   مِد  . داشد  می  ب حار گفن  دروغ

 .بگوید سخنی و کند باز

 بخشددی آرامدد  لیخنددد بددا بددود دریافندد  را او حالدد  کدد  روحددانی مدد د

 بّشددن  تددو دوتم ازدواج. اوتلدد  همسدد  پددّ  ب گدد د مددؤم  مدد د»:گفدد 

 اید  ... دار  دوسد   رو تدو  اوتلد   همسد   وقندی ! عشد   ید   تدا  هوسد   ی 

 بشدکنی  رو او  د  خدواهی مدی   چد ا  حداال ... گفندی  خدود   کد   چّ ی 

 همسد ت   حد   در ریدم  ید   اید   کندی  نمدی  فکد   ب سدی؟  هوسد   ب  تا

 ز  ید   بدا  اگد   کد د ؟  زنددگی  سدال   چندد  و بّسد   تدو  بدا  حدداق   ک 

 و شددکنیمددی  تددو زندددگی شدد ی  و همسدد  د  کنددی، ازدواج ا  دیگدد 

 بدا  هدم  دوتمد   همسد  . بگّد     د    از  و نکند   تامید   دیگد   شاید

 از  کد   چّد    حدداق   و شدّن   نمدی  کدار  بدی  وضدعّ   اید   مشاهد 

 مّدایی  خدود   بد   روز ید  ... ام کند   از یکدی  کد د   ندام  ب  خواهدمی 

 نّسدد ، ب رگدد  کارخوندد  و خوندد  چندددتا از خیدد   دیگدد  بّنددیمددی  و

 او  چددو  چدد ا؟ مددی دونددی. شددد  دوتمدد  همسدد  بدد  منعیدد  ش همدد 
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 نداشددن  دوسدد  و کدد د  ازدواج باهدداش هددو  خددا   بدد  تددو فهمّددد 

 خد ج  بد   زی کدی ! بّدار   او  سد   آورد  اوتلد   همسد   س  ک  رو ب یی

 حدوادث  از قسدم   اید   تدو . شدون  مدی   سدّا   خدا   بد   رو تو و د می 

 بدد  آتددّ   ددور  ایدد  دار  دوسدد  خددونی؟ نمددی رو هددا روزنامدد 

 «؟ب نی زندگّ 

 ا  چهد    بدا  و شدد  بیندد  و گفد   »ند  » بد   شیّ  ا  کیم  ل  زی  م د

 هدا   چشدم  ا  لاهد   او خد وج  بدا . کد د  تد    را مسدجد  زد  خجال 

 هندوز  کد   اسد   دود  عنّد   خدا    بد   کد د  فکد   اوت . شدد  تار آبنّ 

 رفد   سدّاهی  هدای   چشدم  کد   نکشدّد   دولی  امتا بود های  چشم ب 

 !ندید را دیگ   چّ  هّ  سّاهی ج   ب  لاه  چند از پس و

 

***** 

 

 بدداز را سددنگّن  هددا  چشددم کدد د سددعی. مددی کدد د درد کمددی سدد ش

 هدای   گدوش  بد   صددایی . دیدد مدی   مدیهم  و تدار  را جدا  هم  ولی کند

 چندد  بد ا  ! ن دید   ند   و بدود  دور ند   اش فاصدی   کد   می ک د ب خورد

 .رسدمی  نه  ب  آشنا ب ای  قدر چ  صدا ک د احسا  لاه 

 .دید  را آ  صاح  و شنّد  را صدا ای  پّ  سالّانی گویی

 دیدد مدی   رخنخدوابی  درو  را خدودش . یافد   تسدی   دیددش  بد   آبنّ 

 دقّدد  بددا را ا دد اف  کدد  کمددی. بددود شددد  پهدد  زمددّ  رو  بدد  کدد 
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 افنداد   ا  شدد   خدالی  سُد ُم  راسدن   دسد   کندار  کد د،  نگدا   بّشن  

 شددد  وارد بدددن  درو  بدد  آ  مانوبددا  دریافدد  درنددگ بددی کدد  بددود

 راسدن   دسد   سداعد  رو  هندوز  کد   سد م  سدوز   رو  از را اید  . بود

 .فهمّد داش  ق ار

 رنددگ کدد  دارد قدد ار اتدداقی دور  دریافدد  و داد وسددع  را نگدداه 

 کد   رنگدی  ق مد   مند    دوازد  فد ش . اسد   گ فند   خدو  آ  بدا  سادگی

 مددی داد دسدد  از را خددود زییددایی و شددکو  کددم کددم آ  ق مدد  رنددگ

 دسد   سد   دو و قّمد   کدم  تدابیو  چندد . بدود  شدد   پهد   زمدّ   ب کف

 گچددی دیوارهددا  جددا  جددا  بدد  نویسددی خددوش اردد  یدد  و نوشددن 

 پ سددنّکی هددا  گدد  بددا هددم کددوچکی گیدددا . بودنددد شددد  آویدد ا 

 عددو  در و بددود رفندد  فدد و اندد وا در چددز  درسددم  اتددا ، گوشدد 

 از اتدا   ارارّد   کد   بد   رنگدی  سدّا   مّد   فد از  ب  این  چهارد  تیوی یو 

مددی  فخدد  داشددنند، قدد ار دیوارهددا کنددار در کدد  پشددنی چنددد بدد  جمیدد 

. گشد   صددا  صداح   دنیدا   بد   چشدم  بدا  کد د  بیندد  را س ش. ف وخ 

 ریدد  بددا دیددد، را مدد د . یافدد  را او سدداد  اتددا  آ  در سدد ی  خّیددی

 سدد ش سددفّد و سددّا  و کوتددا  موهددا  بددا کدد  رنددگ حنددایی هددا 

 زمدّ   بد   کوتدا   هدا   پاید   بدا  مّد    پشد   م د داش ، آشکار تضاد 

 مدی  نگدا   مّد   رو  روزنامد   صدفاا   بد   کد    دور  هما  و بود نشسن 

 و درد نیدود  آ  دیدد   بد   قدادر  آبندّ   کد   مّد ،  گوشد   عکدس  بدا  ک د

 !می ک د د 
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 بدد  و نشسدد  بددود کدد  زحمنددی هدد  بدد . داد خددودش بدد  تکددانی آبنددّ 

 بد   را او حداال  کد   دد  مد د  آنکد   امّدد  بد  . داد تکّد   س ش پش  پشنی

 در کدد  اسدد  روحددانی مدد د همددا  او کدد  دریافدد  و بددود آورد  جددا

 مددی کدد  دیگدد   مدد د بدد  را خددودش نهدد  رودربایسددی بدددو  مسددجد

 کنددد ازدواج او بددا و اننخددا  دوتمدد  ز  عنددوا  بدد  را زنددی خواسدد 

 .ک د نگا  او ب  بیّند را د بود گفن 

 «...آقا بیخشّد»:گف  و داد ج متی خودش ب  آبنّ 

 .ن سّد روحانی م د ها  گوش ب  ک  بود ضعّف آنقدر صدای 

 ندامعیوم  ا  نقطد   بد   اخنّدار  بدی  و شدد  سداک   روحانی م د ناگها  اما

 را عکدس  ناگهدا   کد   نکشدّد   دو   بّشدن   لاهد   چند ولی. شد خّ  

 مدی  معدار  »:گفد   عکدس  بد   خطدا   عجید   با و ب داش  مّ  رو  از

 !«شد  نماز وق . مسجد ب م باید. ش  می دی  دار ! خواهم

 نکشدّد   دو   بّشدن   دقّقد   سد   دو. اتداقی رفد    سدم   بد   درنگ بی

 امتدا  نیدود  دسدن   در عکدس  دیگد  . آمدد  بّد و   پوشّد  وشیوار ک  ک 

 معطددو  مننهدد  کدد  شددد مددی دقددایقی کدد  افندداد آبنددّ  بدد  نگدداه 

 !بود او نگا  شد 

 خددا »:گفد   و ب داشد   خّد   آبندّ   سدم   بد   هّجدا   با روحانی م د

 !«اومد ؟ هوش ب  تو. شک  رو

 .شد خّ   او ب  خوشاالی با و نشس  آبنّ  کنار
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 آمددد  پدیددد ذهددن  در کدد  را ا  کیّشدد  سددؤا  و زد لیخنددد آبنددّ 

 «؟کجام م »:پ سّد فک  بدو  را بود

!... مدد    خوندد »:گفدد  و زد بخشددی آرامدد  لیخنددد روحددانی مدد د

 صددی  نمدداز بدد ا  باشدد  یدداد  اگدد .  والنّدد  خّیددی  داسددنان یعنددی

 بدد ) ن دیدد  هددم اال  شددد ، هددوش بددی کدد  مسددجد بددود  اومددد 

 سدداعن  شدد  و سددی( داد ادامدد  و انددداخ  نگدداهی اش مچددی سدداع 

 «.بود  افناد  بّهوش ک 

 سدداع  شدد  و سددی گ فدد ، فدد ا را آبنددّ  وجددود س اسدد  تعجدد 

 کندد  بّدا   را تعجدی   ننوانسد   کد   شدد  منعجد   آنقددر  بود؟ بّهوش

 .ماند باز نّم  دهان  اخنّار بی فق  و

 مد  . بیخشدی  بایدد  و مد  »:گفد   و زد او شدان   بد   دسدنی  روحانی م د

 جدا   بد   کد دم،  قیدو   رو ماد   مسدجد  نمداز   پدّ   روز چندد  ب ا 

 «...باش  نداشن  اشکالی اگ . مساف   رفن  ک  دوسنام از یکی

 اشدکالی؟  چد   ند ، »:گفد   سد ی   بدود  شدد   او منهدور  منوج  ک  آبنّ 

 «.بکنم هم تشک  شما از باید م  راسن 

 زندی  مدی  کد   ح فّد   چد   اید  »:گفد   و زد دیگ   لیخند روحانی م د

 سداع   ندّم  مد   بگداریم ... کد دم  عمد   ام ورّفد   بد   فق  م  پس م؟

 خوند   تدو . نکد   غ ییگدی  اینجدا  کدنم  مدی  خدواه   گ دم؛ می ب  دیگ 

 یدد  خددود  بدد ا  حنمدداً. کدد دم دم تدداز  هددم چددایی بدد  ، دور  یدد 
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 و بدود   خدالی  تدو  معدد  . نخدور   چّد    زیداد  ک  سعی امتا! ب ی  چایی

 .»بش  پ  ا  دفع  ی  نیاید

 «.نیاشّد نگ ا »:گف  خجال  کمی با و داد تکا  س   آبنّ 

 ا  لاهد   بد ا  . اسد   آورد  زبدا   بد   را جمید   اید   چد ا  دانسد   نمی

 .بگوید توانس  می ک  بود هم بهن   جمی  ک د می احسا 

 شدددن  خددارج. شددد خددارج اتددا  از و داد تکددا  سدد   روحددانی مدد د

. گشد   مناّتد   او رفندار  از آبندّ   ولدی  نکشدّد   دو   بّشن  لاه  چند

 کد   کد د  مدی  رفندار  او بدا   دور  . بدود  نکد د   جدّ   سّ  را او م د آ 

 دلد   بد   ت سدی  آنکد   بدی ! شناسدد  مدی  را او اسد   سدا   سالّا  انگار

 گااشددن  اش خاندد  در تنهددا را او و بددود کدد د  اعنمدداد او بدد  بدهددد را 

 وجدود  اید   بدا ! بدود؟  کد د  اعنمداد   دور  ای  ک  نداش  ت   یعنی. بود

 حدداق   کداش  ا »:گفد   لد   زید   و اندداخ   بداال  را های  شان  آبنّ 

 !«گف  می بهم شو اسم

 را نّکوکددار ناشددنا  یدد  حکددم آبنددّ  بدد ا  کدد  مدد د آ  خدد وج بددا

 شدد  و سددی. بگّدد د فاصددی  رخنخددوا  از گ فدد  تصددمّم داشدد 

 بد   اید   و بدود  شدد   مدأنو   رخنخدوا   بدا  دد  مد د  آ  قو  ب  د ساع 

 بد   و شدود  بیندد  و شدود  مصدمم  تدا  شدد  مدی  دلّد   او ب ا  کافی انداز 

 امتددا. کنددد عمدد  اش، خاندد  در زد  دور یعنددی مدد د، آ    توصددّ 

 ایدد  و آمددد سدد اغ  بدد  سدد گّج  کمددی ابندددا شددد بینددد کدد  همددّ 

 دیددوار بدد  را دسددن  شددد  کدد  هددم لاهدد  چنددد بدد ا  تددا شددد عددامیی
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 از کدد  دارچددّ  چددا  بددو  و کدد د مددی گ سددنگی احسددا  او. بگدداارد

 را ضدعف   و تا ید   را او اشدنها   رسدّد  مدی  مشدام   بد   آشز خان 

 !بود ساخن  ت  نمایا 

. گشددود کامدد  را آشددز خان  بدداز نّمدد  در. رفدد  آشددز خان  سددو  بدد 

 از قسددمنی کدد  آ  بخددار بددا همدد ا  آمدداد ، جددوش آ  قُدد  قُدد  صدددا 

 جیدد  خددود بدد  را او چشددم و گددوش بددود، کدد د  آلددود مدد  را آشددز خان 

 داشددن  نگدد  روشدد  را کندد   درو  آ  گدداز کوچدد  هددا  شددعی . کدد د

 لّدوا   ید  . خواندندد  مدی  فد ا  خدود  سدو   بد   را آبندّ   الیند   و بودند

 سداع   شد   و سدی  در کد   آبندّ   بد ا   حنمداً . دارچدّ    عم با چا 

 لداّ   بدود  نشدد   بددن   بد   وارد دیگد    چّد    سُد م  جد    ب  گاشن 

 تصددمّم  ناگهددا  رسددّد کندد   بدد  هنگامّکدد  امتددا. بددود مددی بخدد 

. کدد د فدد وک  آ  یدد  در چددا  خددورد  بدد ا  مددّی . شددد عددو 

 خنکددی حددس بدد  عدد و  کدد  خنکددی چّدد  دارد دوسدد  کدد د احسددا 

 گیددوی  و حیدد . بنوشددد یددا بخددورد بگّدد د، را او گ سددنگی جیددو 

 .آمد می م   ت ش دهان  آ  نه ش در و بود خش  تق ییاً

 رنددگ سددفّد یخچددا  معطددو  کوچدد  آشددز خان  آ  در را نگدداه 

 بدی  پدس . بزد دازد  هوسد   بد   بدود،  قدادر  کد   بدود  مکانی یخچا . ک د

 .ک د باز را آ  در  اندیش 

 هشد   هفد   بدود،  سدی   هدم  یکدی  و ق مد   تدا  دو کد   سدّ   عددد  سد  

 بدود  مشدخ   بداور   قابد    دور  بد   کد   پّداز  نصف  ی  م غ، تخم عدد
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 نهایدد  در و اسدد  مانددد  تنهددا یخچددا  درو  شددود مددی روز  چنددد

 ا  سددوخن  وتق ییدداً رنددگ بددی اُمیدد  کمددی کدد  کوچدد  بشددقا  یدد 

 یخچدا   درو  او کد   بودندد  چّ هدایی  کد ّ  اینهدا . داشد   ق ار آ  دور 

 !!دیدمی 

 لد   زید   نداشد   را ا  ندواز   همدا  مّ چندّ   اننهدار  اصد ً  کد   آبنّ 

 نخددور ، چّدد   زیدداد کدد  وسددعی کدد  پددای ایی خددود  از»:زد غُدد 

 «؟همّ  یعنی

 و ب داشد   را سد خ  سدّ   دو. کد د  دراز هدا  سدّ   سدو   بد   را دسن 

 گدداز حددد از بددّ  گ سددنگی یددا حدد ص رو  از. بسدد  را یخچددا  در

 سدّ   هدا   تکّد   شدد   خدورد  صددا  . زد هدا  سدّ   از یکدی  ب  ب رگی

 او چ خّددد مددی دهددان  مّددا  در کدد   عمددی و هددای  دندددا  زیدد  در

 . بود  ور ای  ک  او ب ا . بود العاد  فو . آورد وجد ب  را

 بدسد   اند     آنقددر  کد د  احسدا   شدد،  تمدام  ک  سّ  اوتلّ  خورد 

 سددادگی از گ چدد . ب نددد خاندد  در چ خددی توانددد مددی کدد  اسدد  آورد 

 بدد ا  تددوجهی قابدد  چّدد  زد مددی حددد  خاندد    انددداز  از بددّ 

 نمددود اننخددا  کدد  را جددایی اوتلددّ  .کنددد نمددی پّدددا شدددن ، سدد گ م

 تدا  و چ خاندد  را در دسدن  . داشد   قد ار  آشدز خان   کندار  کد   بدود  اتاقی

 چشدم . گ فد   قد ار  ب ابد ش  در تداریکی  از مدوجی . کد د  بداز  را آ  آخ 

 کورمددا  غ یدد  ، رو  از تنهددا. دیددد نمددی را چّدد   هددّ  هددای 

 ئدی  شدی  بد   رانّد   چندد  از پدس  دسدن  . گش  کیّد دنیا  ب  کورما 
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 ماددو تدداریکی. فشدد د هددم را همددا  و کدد د ب خددورد جددا بددی و سددخ 

 جسددنجو بدد  هددای  چشددم وسددّی  بدد  را اتددا  ذر  ذر  آبنددّ  و شددد

 شددد، نمددی دیددد  تددوجهی قابدد  چّدد . بددود درسدد  حدسدد . پ داخدد 

 عد    هدم  آ  نصدف  و  دو   مند   ید   بد   ن دی  ک  آکواریم ی  مگ 

 .داش 

با حالنی کس  از اتا  خارج شدد. چد ا اید  خاند  اید   دور  بدود؟! بدا         

 ک دندد  مدی  هددای   بداال   یقد   بد   را او کد   هایی پی  سو  ب ناامّد  

 چّدد  کدد د مددی آرزو داشدد  مددی بدد  کدد  قدددمی هدد  بددا و شددد رهسددزار

 بد   نوردیدد  در کد   را هدا  پید  . باشدد  داشدن   وجدود  دیدد   بد ا   جالیی

 .فش د پائّ  ب  را دسنگّ   واهم  بدو . رسّد در 

 اتدا   آخد ی   یقّنداً  کد   هدم  اتدا   آ  بدود  کد د   کد   آرزویدی  خ   ب 

 فید    تخد   ید  . نیدود  توجد   جالد   اصد ً  آمد می حسا  ب  خان  آ 

 از پدد  ولددی باریددد مددی آ  از سددالی کهدد  کدد  کنددا  قفسدد  قدددیمی،

 در و اتدا     گوشد   در مصدنوعی  هدا   گد   بدا  گیددا   ید   بود، کنا 

 داشد   یقدّ   آبندّ   کد   اتدا   کدف  در شدد   پهد   رنگ ک م ف ش آخ 

 !باشد باید خان  ای  وسّی  نوت ی 

 آ  درو  قدددم دیددد نمددی اتددا  در جددالیی چّدد  چندددا  آنکدد  بددا

 قفسدد   روبدد و و زد سددّ    مانددد  تدد  بدد  دیگدد   گدداز. گااشدد 

 در ولددی نددام یدد  کدد ، هددایی کنددا  نددام. ایسددناد کنددا  از پدد  و بد ر  
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 مخد   »:کد د  زم مد   لد   زید   را خدورد  مدی  چشدم   بد   جید د  چند

 «...و نمون  تفسّ .... بااراالنوار.... کافی اصو ... االس ار

 !«نّسنند؟ دکور  ک  اینها»:گف  و کشّد سوتی ناخواسن 

. ب داشد   را هدا  کندا   از یکدی  ب سدد،  سدؤال   جدوا   بد   آنکد   ب ا  و

 قید   »باداراالنوار  پدنجم،  و بّسد   جیدد » بدود  شدد   نوشدن   کنا  رو 

 کندا   قفسد     گوشد   را سدّ   ماندد   تد   کندد  بداز  را کندا   اینک  از

 بد   فهمّدد  نمدی  ابنددا . کد د  بداز  را کندا   از ا  صدفا   بعدد  و گااش 

 رانّدد  چندد  از پدس  امتددا اسد   شدد   نوشدن   چدد  کندا   کاغدا  صدفاا  

 پدی  بدا ! اسد   ع بدی  زبدا   بد   کندا   ها  نوشن  دریاف  تم ک  و مکث

 از ا  ع قدد  تدد ی  کوچدد  آنکدد  بدددو  موضددوع همددّ  بدد  بدد د 

 مددی»:گفدد  و گااشدد  سدد جای  را کنددا  بدهددد نشددا  خددودش

 !«دکوری  دونسنم

 کدد  نداشدد  هددم ا مّنددانی امتددا نداشدد  بدداور را خددودش   گفندد 

 در حددداق  چددو  باشددد خوانددد  را آنهددا همدد  هددا کنددا  ایدد  صدداح 

 کدد  بددود گ فندد  قدد ار کنددا  جیددد صددد چنددد از بددّ  کنددا    قفسدد 

 در آبندّ   وجدود  اید   بدا . بدود  دیگد   بعضدی  ب ابد   س  آنها از بعضی قط 

 س سد    نگداهی  خدوی   سداخن   سد گ م  بد ا   هدای   تد ش  آخ ی 

. نکد د  پّددا  مدوفقّنی  چنددا   امتدا . اندداخ   هدا  کندا   هدا   عندوا   ب 

 چنددد آ  نددام اگدد  و بددود شددد  نوشددن  ع بددی بدد  هددا کنددا  اکثدد  اسددم

 نمددی اینهددا نددام مثدد  هددم را آنهددا نددام بددود، نشددنّد  را قییددی کنددا 
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 پددائّ   یقدد  بدد  اسدد  بهندد  کدد د فکدد  خددودش بددا. بخوانددد توانسدد 

 در اینکد   تدا  ب ید د،  دارچّندی  چدا   لّدوا   ید   خودش ب ا  و ب گ دد

 را سد ش  کد   همدّ   امتدا  ب گشد  ! بماندد  جداا   العداد   فدو   اتا  ای 

 منم کد   کندابی  عندوا   بد   ا  لاهد   بد ا   چشدمان   ناگهدا   چ خاند

 بد   رو دوبدار  . داشد   تفداو   قفسد   درو  هدا   کندا   بقّد   با ک  شد

 یشدمی  سدی   جیدد  بدا  کندابی  دنیدا  . پ داخد   جسدنجو  ب  و ک د قفس 

 شددد  نوشددن  آ  رو  بدد  رنگددی   یددی رنددگ بددا کدد  گشدد  مددی

 » ...و دیو»:بود

 «.پ   و دیو»:ک د زم م . یاف  را آ 

 .ب داش را  کنا . یاف  ف ونی تعجی 

 هددم، ضددعف کدد د حددس دوبددار  نشسدد بدد  رو  تخدد    هنگامّکدد 

 بدا . سدازد  رهدا  را او نددارد  هدم  قصدد  گویدا  و اسد   همد ا   او با همچنا 

 مهدم  بد ای   چّ هدا  اید   از بدود  دسدن   در کد   کنابی عنوا  هم  ای 

 جد    بد   امتدا  کد د  بداز  را کندا   ال  شدو ،  و شدور  و اشدنّا   با. بود ت 

 چّدد  هددّ  بودنددد قیددم هددا  سددّاهی از خددالی کدد  رنددگ زرد صددفاا 

. آورد را بعدد   صدفا   بودندد  رفند   بداال  کد   اب واندی  و تعجد   با. نّاف 

 چنددد  ددور همددّ  و بعددد    صددفا  چنددد. نشددد ایجدداد تغّّدد   امتددا

 نوشددن  از خددالی کنددا  رنددگ زرد هددا  ورقدد ! ندد . بعدددت    صددفا 

 رجدوع  هدم  عقد   صدفاا   بد   یابدد  ا مّندا   آنکد   بد ا   حندی . بودند

 زرید   نوشدن   بد   و بسد   را کندا  . بدود  فایدد   بدی  هم کار ای  امتا ک د
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 چد ا  پدس . پد    و دیدو  »:کد د  تکد ار  و دوخد   چشدم  جیدد  رو  کو 

 !«نشد ؟ نوشن  ای  تو  چّ  

. ند   یدا  اسد   درسد   بدود،  دیدد   کد   را آنچد   بود نّافن  ا مّنا  هنوز

 مدی  موضدوع  اید   بد ا   خدوبی  دلّد   را اش جسدمی  ضدعف  حا  ه  ب 

 رو  بدد  داشدد  حدد  گویددا. کدد د بدداز را کنددا  جیددد آرام پددس دانسدد 

 :بود شد  نوشن  کنا  رنگ زرد کاغا اوتلّ 

 داشددن  ایمددا  کدد  بخواننددد تواننددد مددی کسددانی فقدد  را کنددا  ایدد »

 بد   اشدنّا   خدود  درو  در  دور  همدّ   و پد    و دیدو  وجدود  ب  باشند،

 داریددد را شدد   دو ایدد  اگدد  پددس. بیّننددد را موجددودا  ایدد  دیددد 

 تیددف داریددد را تددا  وقدد  باشددد مطمددئ  گ ندد  و ب نّددد ور  را کنددا 

 !«کنّد می

 «؟چی»:ک د زم م  مناّت ان  آبنّ 

 سددّا  جمدد   آ  سددوم بددار بدد ا  بعددد و دوتم بددار بدد ا  کدد  وقنددی امتددا

 اشددنیا . یافدد  هوشدد  و عقدد  سدد منی از ا مّنددا  خوانددد، را رنددگ

 کدد  واقعّتنددی الیند  . بددود واقعّتدد  عدّ   بددود خوانددد  آنچد  . بددود نکد د  

 .بود شد  نوشن  کنا  صفا  آ  رو 

 روزهددا ایدد ! جالیدد »:گفدد  معن ضددان  و داد بّدد و  س خشددم از نفسددی

 و کندا   اید  ! کنندد  مدی  پّددا  شدو   کندا   فد وش  بد ا   هایی را  چ 

 «؟نوشن  احمقی کدوم
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 را ک هیدد دار او نهدد  از احنمدداالً و احمدد  نویسددند  نددام آنکدد  بدد ا  و

 کدد  نیددود مطمددئ . زد ور  نومّداندد  را بعددد   صددفا  کنددد، پّدددا

 :خواند هم س ی  و یاف  تعج  نهای  در امتا یابد ا  نوشن 

 را آنچد   قیدی   در ولدی  کد د  بداورم  دریغاند   بدی  ک  همس م ب  تقدیم»

 کندد  بداور  تواندد  نمدی  کد   آبندّ   پسد م  بد   و نکد د  حد   دارم باور ک 

 «.ب ساند پایا  ب  را م  را  او ک  امّدوارم ولی دارم باور ک  آنچ 

 »آرما  ب زو ،47بهار»

 !«نوشن ؟ پدرم... و کنا  ای .... پدرم»:ک د زم م  ناباوران 

 ندام . نداشد   وجدود  هدم  شدکی  جدا   ولدی  نیدود  پدای   بداور  بد ای  ! ن 

 مخصوصداً . سداخ   مدی   د    بد   را شد   ه گوند   خدودش  نام پدرش،

 بددود معنقددد پدددرش بددود گفندد  او بدد  بارهددا مددادرش کدد  یددادآورد بدد 

 بدود  کد د   را ت شد   نهاید   و دارد وجدود  هدا  پد    و دیوهدا  س زمّ 

 بد   هدم  را مدادرش  هدا   صدای   لاد   امتدا ! یابدد  را  آنها س زمّ  ب  تا

 نمدی  او بد   را هدا  حد    اید   غد ور  و افنخدار  بدا  چندا  ک  آورد می یاد

 .زد

 پ یددد  رنددگ گوندد  بدد  و آورد وجددود بدد  چشددمان  در سوزشددی اشدد 

 چندد  همدّ   تدا  کد   را پددرش . افنداد  پددرش  و مدادر  یاد ب . غیطّد اش

 کدد  مددادرش. بددود نامّددد  ک هیدد دار و احمدد  ناخواسددن  پددّ  لاهدد 

 بدا  همد ا   حدالنی . نیدود  دنّدا  اید   در دیگد   ک  شد می روز  چند حاال

 ج یددا  بدد  وجددودش در نفدد   بددا آمّخندد  الیندد  و عشدد  و مایتدد 
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 بدی  هدا  سدا   کد   زحمداتی  خدا    بد   مدادرش،  ب  مایت  و عش . افناد

 بددا او کدد  س نوشددنی خددا   بدد  نفدد   و بددود کشددّد  او بدد ا  دریغاندد 

 چشددم ا  لاهدد  بدد ا . زد رقددم بدد ای  اش مادراندد  مایتدد  همددا 

 بددا کدد  بددود ایدد  شددد منوجدد  کدد  چّدد   تنهددا و گشددنند تددار هددای 

 .افناد تخ  ب  آلود اش  و تار چشمانی

 

***** 

 

 .بسنم می ماکم انقدر و در نیاید خوام می معار  آ  د

 .بود اهمتّت  بی اتفا  ی  فق  ای  نشو نگ ا  زیاد د

تد   بدی  اتفدا   همّ   صددا   آ  بدا  هدم  آ  در شدد   بسدن   یعندی  اهمّت

 او حقّقد   در. پ اندد  جدا  از را آبندّ   بدود  تّد   شدیّ   ب  شیّ  ک  بیند

 و زد کنددار داشدد  قدد ار رویدد  کد   را پنددو. بددود خوابّددد  رخنخدوا   در

 کد   تدا  کد د  بسدن   و بداز  را هدای   چشدم  بدار  چند. نشس  تخ  لی  ب 

  یقد   در او. جاسد   آ  چد ا  و کجاسد   کد   دریابدد  خدوبی  ب  توانس 

 کدد  نگدداه . فهمّددد کنابخاندد  از. بددود روحددانی مدد د آ    خاندد  دوتم

 خاند   در مدث ً  تدا  بدود  آمدد   آورد، یداد  بد   افنداد  هدا  کندا     قفس  ب 

 یدداد بدد  کدد  آنجددا تددا. کدد د احسددا  هددم تفدداوتی امتددا. باشددد زد  دور 

  قفسدد   حدداال ولددی بددود افندداد  زمددّ  رو  کنددا  جیددد چنددد داشدد 

 ایدد  بدا . بدود  مدنهم  و م تد   بدود  دیددد  کد   اوتلدی  بدار  مثد   هدا  کندا  
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 را شدد   خدالی  سُد ُم  و افنداد  راسد   سدم   بد   نگاه  هنگامّک  وجود

 دسدد  خددونی سدداعد بدد  نگدداه  درنددگ بددی نّدد  آ  از پددس و دیددد

. بدود  شدد   بّهدوش  کد   آورد خدا    بد   هدم  را اید   شدد،  جی  راسن 

 یابدد  ف صد   اینکد   از قید  . افنداد  تخد   بد   و رفد   سدّاهی  چشمان 

 بّهدوش  او شدوند  باعدث  تدا  بودندد  عدامیی  ضدعف  و سد درد  ک  کند فک 

 :گفنند می ک  شنّد باز را نف  دو آ  صدا  شود،

 .بشّ  کنم می خواه  د

 .نکشّد زحم  کنم می خواه  ولی اسناد بی  د

 حد    اید   کد   چدایی  لّدوا   ید  ! بدود ؟ . نیود  تعارفی قی ًها توک  د

 .ندار  رو ها

 .داشنّد لطف م  ب  نسی  همّش  شما د

 لادد  از. آمددد مددی آشددنا عجّیددی  دد ز بدد  او بدد ا  نفدد  دو هدد  صدددا 

 داشد   قد ار  آ  در او کد   اتداقی  در. کد د  نمدی  غ ییگدی  احسدا   صدا

 گدو   و گفد   چنددانی  زحمد   بددو   تدا  شدد  عامیی ای  و بود باز نّم 

 تخد   از را خدودش . نشدد  قدان   هدم  همدّ   بد   ولی بشنود را نف  دو آ 

 آنکدد  از پددس و رفدد  در سددو  بدد  پدداورچّ  پدداورچّ  و کدد د جدددا

 دو اید     چهد    تدا  دهدد  خد ج  بد   بّشدن    شهام  باید شد مطمئ 

 هددا پیدد  بدد  پددا و گااشدد  بّدد و  اتددا  از قدددم بیّنددد، را آشددنا صدددا 

 او بدد  ناگهددانی سدد ما  مددوج مثدد  تدد   رفدد ، کدد  پیدد  سدد  دو. نهدداد

 مدی  کد   آنچد   بد   ل زیدندد  مدی  تد    از کد   چشدمان   بدا . ک د رخن 
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 هدای   چشدم  بد   توانسد   نمدی . نیدود  بداورک دنی ! ن . گش  خّ   دید

 شدد   بد آورد   بد ا   و باشدد  دیدد   اشدنیا   کد د  مدی  دعدا . کند اعنماد

 مددی بایددد ولددی. داد تکددا  را اش خسددن  هددا  پیدد  بددار چنددد دعددای 

 رسدولی  بهد اد  سد گ د ... رسدولی  بهد اد  کد   کد د  مدی  باور باید. پای ف 

 سدداخنما  همددا  پددائّ     یقدد  در او، از مندد   چنددد   فاصددی  در

 فدد ش بدد  و زد  تکّدد  ا  پشددنی بدد  حالّکدد  در داشدد ، قدد ار او کدد 

 .دید می را بود، نشسن  خان  آ  رنگ ق م 

 را او بددود شددد  انکددار  غّ قابدد  تدد   بددا آمّخندد  کدد  حّتدد   و بهدد 

 عقدد  آنددی در را سدد ش. بددود گ فندد  بدد  در دفدداعی بددیاسددّ   همچددو 

 بدد ا  آور  تدد   و سدداد  سددؤا  کدد د؟ مددی کددار چدد  اینجددا او. کشدّد 

 اینکد   آ  و بدهدد  آ  بد   توانسد   مدی  جدوا   ید   فقد   ک  بود آبنّ 

 و سدد ی  مغدد ش وار  از صدددایی! کنددد دسددنگّ  را او تددا بددود، آمددد 

 «.ن »:گف  جوا  ای  ب اب  در قا  

 را او تددا بددود نّامددد  رسددولی بهدد اد اینکدد  یعنددی ندد ، چدد ؟ یعنددی ندد ،

 از بدود  سداد   کد د؟  مدی  اعنمداد  بایدد  صددا  ای  ب  کجا از! کند دسنگّ 

 نمددی چدد  و خواسدد  مددی چدد  هددم آبنددّ  خددود! او نشسددن   دد ز

 خّیدی  رسدولی  بهد اد    چهد   . بدود  بد د   پدی  نکند   اید   بد   خواس ،

 را کسددی تددا آمددد  گددویی. رسددّد مددی نهدد  بدد  رسددمی غّدد  و دوسددنان 

 .بیّند
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 بدد  سددّنی کدد  افندداد روحددانی مدد د بدد  آبنددّ  هددا  چشددم کدد  وقنددی

 خّددال  کمددی نشسدد ، رسددولی بهدد اد کنددار و شددد اتددا  وارد دسدد 

 قدد ار رسددولی بهدد اد و خددود مّددا  را سددّنی روحددانی مدد د. شددد راحدد 

 ا  مه بددانی بددا و گااشد   او پددّ  بدد  را چدا   لّددوا  دو از یکدی  و داد

 «.نک  تعار  ولی بخور»:گف  داش  س اغ او از آبنّ  ک 

 .ب داش  را چا  لّوا  و زد لیخند  رسولی به اد

 صددی  موقدد  ایدد  چدد ا بز سددّد خواهّددد نمددی اسددناد»:گفدد  رسددولی

 !«شدم؟ م احم

 جددوا  لیخنددد  بددا اسددناد رسددولی بهدد اد تعیّدد  بدد  یددا روحددانی مدد د

 فکد   چد ا . رسدولی  آقدا   نیدود   مد احم  مد   بد ا   وقد   هّ  تو»:داد

 «؟هسنی م احم کنی می

 !صیا  ش  اال  ساع  اسناد، تعارف  ک  ای  د

 !صی ؟ ش  د

 هدوش  بد   وقندی  رهد   از بعدد  دید وز . کد د  زم مد   ل  زی  آبنّ  را ای 

 بدود،  آمدد   هدوش  بد   دوبدار   کد   حداال  و بدود  شد   حددود  ساع  آمد

  !!بود صی  ش  حدود ساع  باز

 بد   صدی   چهدار  از مد   کد   دوندی  مدی  ا  دیگد   کسدی  ه  از بهن  تو د

 .نّس  نامناسیی زما  صی  ش  پس بّدارم، بعد

 او  اومددم،  اینجدا  بد   چد ا  بز سدّد  نداریدد  قصدد  امتا شماس ، با ح د 

 ؟سا  دو از بعد هم

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 469

 مددی و ایدد  مدد  از بهندد  تددو مطمئندداً! بگددو بهددم خددود  و ایدد  خُدد ددد 

 .دونی

 از شدد  مدی  را اید  . بدود  شدنّدن   مننهد   رسدولی  به اد ک  بود جوابی

 عّد   از یکدی »:گفد   وقفد   بددو   دلّد   همدّ   بد   و فهمّد اش چه  

 مدو  جسدار  . کنّدد  مدی  اعنمداد  دیگد ا   بد   زود خّیی اینک  شما ها 

 !«اسناد بیخشّد،

 کهندد  زخددم کدد  اینجددا نّومددد »:گفدد  و کشددّد آهددی روحددانی مدد د

 «؟رسولی آقا  اومد . بازکنی

 آقا  رسولی جوا  نداد.

 او  هنددوز دار ؟ اوضدداعی چدد  حدداال مدد  قدددیمی دوسدد ! بگدداریمددد 

 ؟بود چی اسم ... رو پس 

 .آرما  آبنّ  د

 !ک دید؟ پّداش حاال... آرما  آبنّ  آر  د

 را سد ش  رسدولی  بهد اد  کد   ا  لاهد   بد ا  . ریخد   فد و  آبندّ   قید  

. اسد   دیدد   را او کد   کد د  مدی  فکد   شدد،  خّد    هدا  پی  ب  و آورد باال

 مددی سددخنی بدد  هددم خددودش کدد  بددود گ فندد  قدد ار جددایی در اگ چدد 

 عقدد  سدد ی  را خددودش وجددود ایدد  بددا ولددی بیّنددد را آنهددا توانسدد 

 کد   قییدی  تدز  . شدنّد  مدی  روشدنی  بد   را قیدی   تز  صدا . کشّد

 .بود ت   از ناشی
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 بدا  موضدوع  همدّ   دربدار   بدودم  اومدد   تق ییداً  بخواهّد و راسن  اگ  د

 .کنم صای  شما

 !آرما ؟ آبنّ    دربار  د

 !ن ؟ ک  چ ا. بی  د

 !آر ؟ ک  چ ا بگو بهم تو خُ  د

 چنددا   ند     چهد    بدود  آورد  جیدوت   کمدی  را سد ش  حداال  ک  آبنّ 

 بدد  نسددی  خاصتددی حسددی هددّ  شددما»:گفدد  کدد  دیددد را رسددولی آرام

 «؟ندارید پس  ای 

 چّ ؟ ح   ای  ب ا  تو دلّ ! خاص؟ حس د

 در وقندی  و اندداخ   روحدانی  مد د  هدا   چشدم  در نگداهی  رسولی آقا 

 بهندد ی  او  پدددر»:گفدد  ندیددد ت دیددد  مطمددئ  هددا  چشددم آ 

 «؟نّس   ور ای  بود ، شما دوس 

 سد    انددو   و تأسدف  بدا  و کشدّد  هدای   رید   بد   دسنی روحانی م د

. شدناخنم  مدی  کد   بدود  مد د   بهند ی   بد زو . بدود  چ ا»:گف  داد تکا 

 «.داش  ب ر  عّ  ی  هم  ای  با ولی. ریا بی و صاد 

 و دیدو »:گفد   کناید   بدا  و پ یدد  او حد    وسد   ب هند   پدا  رسولی به اد

 !«درسن ؟. پ  

 سدد   بگّدد د، د  بدد  او کنایدد  از ا  کّندد  آنکدد  بدددو  روحددانی مدد د

 بدد زو ولددی رسددولی، آقددا  ندددار  بدداور و ایدد  تددو»:گفدد  و داد تکددا 

 «.ک د می حس رو پ   و دیو وجود قیی  تمام با. داش  ایما 
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 اعنمداد  او بد   روحدانی  مد د  چد ا  کد   بفهمدد  توانسد   مدی  آبندّ   حاال

 .بود گااشن  تنها اش خان  در را او و بود ک د 

 .باشم داشن  اعنقاد خ افا  ب  وق  هّ  تونم نمید 

 و آرمددا  بدد وز از تددا نّومددد  مطمئندداً اومددد ؟ اینجددا بدد  چدد ا پددس ددد

 ب نّم؟ ح   هم با باورهاش و عقاید

 جم تدد  در را اد  الهدداه  عیددی داشدد  سددعی کدد  رسددولی آقددا 

 بد ا   کد   کد دم  عد    ولدی ! اسدناد  بیخشدّد  مندو »:گفد   کندد  حف 

 «.اینجا اومدم آرما  آبنّ 

 !من ؟   خون  تو پس  او  کنی می فک  تو د

 در داشدد  کدد  ایددی جابدد  نهایدد  بددا زد مددی حدد   کدد   ددور همددا  و

 از شددد مجیددور او کدد   ددور . شددد خّدد   رسددولی بهدد اد هددا  چشددم

 هددم همددّ  بدد  روحددانی مدد د امتددا. بّندددازد پددائّ  بدد  را سدد ش شدد م

 دوسد   هدم  بدا  م حدوم   پددر  و مد   چدو  »:داد ادامد   و نکد د  قناع 

... بّدار   وجدود  بد   ذهند   تدو  و شد   اید   تدو  ک  ش  نمی دلّ  بودیم

 اسد ،  گاشدن   هدا   زمدا   مدا   یافند   پایدا   دوسدنی  ای  رسولی آقا 

 اتفددا  ایدد  کدد  شدد  مددی سددا  سددّ د . مدد د  بدد زو چددو . حدداال ندد 

 «.افناد 

 دوسدنان   بعدد  یابدد،  کنند    بّشدن   خدودش  بد   تدا  کشّد عمّقی نفس

 و ب ندی  سد   قددیمّ   دوسد   بد   تدا  اینجدا  اومد  ک دم فک »:داد ادام 

 «.کنی بازجوئّم اینک  ن  بز سی، احوالشو
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 سد ی   اینقددر  نیایدد  اینکد   بد   نسدی   پّشدّما   حالنی با رسولی آقا 

 داد تکددا  تأسددف بدد  سدد   کدد د، مددی بّددا  را منهددورش صدد ی  و

 مدد  بدد  دار  مقامددا ... اصدد ً روزهددا ایدد . خددوام مددی معددار »:وگفدد 

 بّشدن   مد   و کشدور  اید   اصدیی  بادث  شدد   آرمدا   آبنّ . مّار  فشار

 مناسدد  ا  جمیدد  داشدد  قصددد «.فشددارم تادد  ا  دیگدد  کددس هدد  از

 و گ یددد آشددکارا را لددی  ولددی بّف ایددد اش قییددی جمدد     ادامدد  در

 کد   دادیدد  یداد  بهدم  شدما »:داد ادامد   باورپدای    چنددا   ن    خند  با

. نّسدنم  مسدنثنا  قاعدد   اید   از هدم  مد   خُد   دار ، عّیدی  ی  کسی ه 

 «...و حد  از بّ  شکاکی دونّد، می ک   ور همو  هم م  عّ 

 او   شددان  بدد  را دسددن  حالّکدد  در روحددانی مدد د .ا  خسددن  تددوددد 

 و چّد   همد   شدد   کد   هدم  لاهد   چندد  ب ا   بهن »:اف ود گااش  می

 سداع   چندد  بد ا   و کد   قیدو   و پّ مد د  اید   پشدنهاد . کنی ف اموش

 «.ک  اسن اح  جا همّ  شد  ک  هم

 رو راسددن »:گفدد  و نشسدد  رسددولی آقددا  هددا  لدد  بدد  لیخنددد

 ید   بد نم  سد    شدما  بد   اینکد   بد   عد و   تدا  اینجا بودم اومد  بخواهّد

 «.باشم داشن  اعنیار  اینجا هنوز اگ ...هم خورد 

 سددا  دو از بعددد. نیددود بددّ  دروغددی او   جمیدد  دانسدد  مددی آبنددّ 

 و باشدد  داشدن   اعنیدار   ف ضداً  تدا  روحدانی  مد د    خاند   بد   بدود  آمد 

 یقدّ  . کندد  بداور  را او دروغ توانسد   نمدی  آبندّ  ! ند  !!! کندد  اسن اح 

 همددّ  و اسدد  مشددکو  روحددانی مدد د بدد  هددم هنددوز او کدد  داشدد 
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 آبنددّ  امتددا! بزدد دازد شددک  بدد  تددا بددود کدد د  ا  بهاندد  را اسددن اح 

 .ح فاس  ای  از ت  باهوش روحانی م د ک  داش  ایما 

 اش کنندد   دلگد م  لیخندد  همّشد   مثد   داشد   سدعی  ک  روحانی م د

 خوند   مثد   اینجدا  هندوز »:گفد   مه بدانی  بدا  کند حف  های  ل  ب  را

 «...خودت   

 ...بدید اجاز  م  ب  و نیاش  ادبی بی اگ د 

 بد   روحدانی  مد د  امتدا  شدود  بیندد  کد د  سدعی  زد می ح    ورک  هما 

 اینجددا از خددواهی مددی»:پ سددّد و گ فدد  را دسددن  او اننهددار خدد  

 «؟ب  

 تد   زرندگ  و تد   بداهوش  روحدانی  مد د  کد   دانس  می روشنی ب  آبنّ 

. باشدد  نشدد   رسدولی  آقدا   شدد   بیندد  منوجد   ک  هاس  ح   ای  از

 فد ار   را  تدا  بدود  شدد   خّد   ندّم  شدد،  بیندد  او ک  وقنی خودش حنی

 .کند پّدا

 بددود تعجدد  بددا آمّخندد  کمددی اش چهدد   کدد  رسددولی آقددا  امتددا

 تدا  بداال  اتدا   بد م  خواسدنم  مدی  فقد   بد م،  اینجدا  از نددارم  قصد»:گف 

 «.کنم اسن اح 

 آقددا  بددود گ فندد  ماکددم را او دسدد  روحددانی مدد د کدد  آنجددا از و

 بدد ا  جددوابی تددا مانددد مننهدد  ولددی نشسدد  او کنددار دوبددار  رسددولی

 .کند پّدا تعجی 
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 داشدد  مه بددانی و دوسددنی از حکایدد  کدد  لانددی بددا روحددانی مدد د

 بخدور  تدو  چدایی  اوت ! نخدورد   تدو  چدایی  هندوز  امتدا  شدم منوج »:گف 

 خُدد ... کمددی و اتددا  و کددنم پّدددا ف صدد  فاصددی  ایدد  تددو هددم مدد  تددا

 «.نّس  م ت  و تمّ  چندا  ز  بدو  خون 

 جهدد  آ  از ولددی. دوسددنان  الیندد  و آرام و آهسددن . خندیدنددد دو هدد 

 مد د  مد  »:گفد   بکندد  را اد  رعاید   داشد   دوسد   رسدولی  آقا  ک 

 زحمدد  بدد  شددما نّسددنم هددم مایدد  چندددا  و نّسددنم گّدد   ایدد اد

 «.بّفنّد

 جددای  از روحددانی مدد د دهددد جددوا  تعددار  ایدد  اینکدد  از قیدد  ولددی

 «.  آماد  اتا  بخور  تو چایی تا»:گف  و شد بیند

 پشد   باشدد  رسدولی  آقدا   سدو   از دیگد    حد    مننهد   آنکد   بی و

 قیدد  او ح کدد  بددا. آمددد در ح کدد  بدد  هددا پیدد  سددو  بدد  رو و او، بدد 

 را خددا  هدم  سد   پشد   بدار  چندد  بد ا   اخنیار بی. گ ف  آرام نّ  آبنّ 

 سدو   بد   رسدولی  آقدا   کد د  مدی  فد    حالّک  در ف ار باور. ک د شک 

 غّد   بد ای   اسد ،  ایسدناد   گدوش  فدا   آ  در  کندار  در او کد   اتاقی

 در رسدولی  سد گ د  وجدود  از کد   بدود  حدالی  در اید  . نمدود  مدی  ممک 

 اوتلددّ  روحددانی مدد د کدد  همددّ  امتددا .ت سددّد مددی روحددانی مدد د خاندد 

 همدا   تواندد  نمدی  فهمّدد  آبندّ   گااشد   پید   اوتلدّ   رو  بد   را پای 

 نداشد   شد   او بد   نسدی  . کندد  نگدا   را او آمدد   بداال  و بنشدّنّد  جا

 و دسدنگّ    بدا  را او مایتد   تواندد  نمدی  کد د  فکد   ا  لاهد   بد ا   امتا
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 شددد، مددی وارد آ  از پددس رسددولی بهدد اد  دد   از او بدد  کدد  اتهامدداتی

 دسددنگّ  روحددانی مدد د درخاندد  را او رسددولی بهدد اد اگدد . کنددد جیدد ا 

 ...وق  آ  ک د می

 مد د  آورد یداد  بد   کد   مخصوصداً . ل زیدد  تدن   دهندد   آزار فکد   اید   از

 بهدد اد کدد  بددود ح فددی ایدد  الاقدد . بددود  هددم پدددرش دوسدد  روحددانی

 بد   و خدورد  تکدانی  فکد   بدی . بدود  زد  پدّ   لاهد   چند همّ  رسولی

 خدودش  کد    دور   احنّدا   بدا  و آرام. شدد  رواند   بدام  پشد   در سو 

 بدداد کددار اید   بددا. کدد د بداز  را بددام پشدد  آهندی  در نشددنود صدددایی هدم 

. ل زیدد  ا  لاهد   بد ا  . آورد هجدوم  او بد   رحمدی  بدی  سدزا   مث  س د

 ید   هدا   قددم  بد   شدیاه   بدی  کد   هدایی  قددم  بدا . نکد د  اعننایی امتا

 دیدد   بدا . رسدّد  بدام    لید   بد   و دیدد  ندور  در را بام پش  نیود ف ار 

 احسددا  کدد د، مددی وصدد  حّددا  بدد  را بددام پشدد  کدد  چددوبی ن دبددا 

 از قیدد  امتددا. افندداد ج یددا  بدد  وجددودش در شانسددی خددوش و شددعف

 قدی ً  کد   دیدد  را چّد    چشدم  گوشد   از بد ود،  پدائّ   ن دبدا   از اینک 

  دد   بدد  اخنّددار بددی و چ خانددد را سدد ش. بددود نشددد  اش منوجدد 

 و جالدد . رفدد  داشدد  قدد ار پ سددنّکی بنددد رو  بدد  کدد  هددایی لیددا 

 بد   کد   بدود  او هدا   لیدا   اید  . داشد   حقّقد   ولدی  بدود  باورنک دنی

 بودنددد خشدد  هددا لیددا . بودنددد شددد  آویدد ا  پ سددنّکی  نددا  رو 

 کد د   سد د  یخچدا   درو  غداایی  مدواد  مثد   را آنهدا  صدی   س ما  امتا

 شددا  پوشددّد  بدد  شدد وع دهددد را  خددود بدد  ت دیددد آنکدد  بدددو . بددود
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 نمدی  شدیوار   زید   ید   و شد    تدی  ید   بدا  دانسد   مدی  آبنّ . ک د

 هدا  لیدا   اید   بدا  امتدا . آیدد  کندار  س ما با و بگاارد ها خّابا  در پا تواند

 .توانس  می

 بعضدداً و سدد د هددا  لیددا  و درآورد را بددود تددن  کدد  هددایی لیددا 

 بدهددد دسدد  از را وقدد  بخواهددد آنکدد  بدددو . پوشددّد را شددد  منجمددد

 بد   را پدای   هندوز  امتدا . رفد   بدام    لید    دور  همّ  و ن دبا  سو  ب 

 .ک د منوقف را او صدایی ک  بود نگااشن  چوبی ن دبا 

 !ب  ؟ نمی خود  با اینو د

 کد   ندور   مثد   بداد . بدود  ایسدناد   بدام  وسد   روحدانی  مد د . کد د  نگا 

 و رفدد  در و بددود کدد د  احا دد  اورا بیخشددد کسددی بدد  جابدد  و قدددر 

 کد   مدا   ندور  شداید . بدود  بخشدّد   عجّیدی  ابه  روحانی م د ب  آمدش

. کد د  مدی  القدا  آبندّ   بد   را احساسدی  چندّ   بدود  شدد   بداد  بدا  هم ا 

  دسدددن کدددف در و بدددود دراز او سدددو  بددد  روحدددانی مددد د دسددد 

. شدددناخ  را آ  سددد ی  آبندددّ . داشددد  قددد ار کدددوچکی صدددندوقچ 

. بدهددد هدیدد  پ یددا  میکدد  بدد  تددا بددود داد  او بدد  آرش را صددندوقچ 

 !بیّند هم بعد سا  سی اورا بنواند آنک  ش   ب  الین 

 مد د  بدود  امّددوار  کد   لاندی  بدا  و ب داشد   جیدو  بد   قددمی  اخنّدار  بی

 «.ب م باید م »:گف  بفهمد ف ار ای  از را او در  بنواند روحانی
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 مددی»:گفدد  و زد بخشددی رضددای  چندددا  ندد  لیخنددد روحددانی مدد د

 کدد  بدددو  و بیدد  خددود  بددا و ایدد  امتددا. بدد   خددواهی مددی تددو. دونددم

 «...م 

 را او حدد   باشددد خونسدد د و آرام او مثدد  توانسدد  نمددی کدد  آبنددّ 

 «.ب م باید م »:ک د تک ار باز و ب ید

 خواسد   اید  »:گفد   و داد تکدا   او حد    تأیّدد  بد   س   روحانی م د

 «.زد  رقم چنّ  تقدی  شاید امتا. ب   جور  ای  ک  نّس  م 

 همددّ . ب داشدد  او سددو  بدد  قدددمی زد مددی حدد   کدد   ددور همددا  و

 بددا و گااشدد  او دسدد  در را کوچدد  صددندوقچ  رسددّد، او بدد  کدد 

 ولدی  آرام نیدود  شدا   زنددا  ف  بد   پددرا   نگدا   ب  شیاه  بی ک  نگاهی

 نمدی  ولدی  نّسد   مننفد   تدو  از او . نیداش  دلگّد   رسولی از»:گف  گ م

 هدا  انسدا   از بعضدی . دار  وجدود  هدم  دیدو   و پد    کد   کن  در  تون 

 اینکد   از قید   هدم  تدو  خدود  شداید . کندد  نمدی  بداور  نیّنند رو چّ   تا

 هددم رسددولی. نداشددنی اعنقدداد  اونددا وجددود بدد  بیّنددی دیددو  و پدد  

 بدد اش چّدد  همدد  از قددانو  بدد  عمدد  و پیّسدد  یدد  او .  ددور  همددّ 

 بهندد ی  ولددی»:داد ادامدد  و کدد د کوتدداهی چندددا  ندد  مکددث »مهمندد  

 مدی  و اید  . شناسدم   مدی  خدو   خّیدی . داشدنم  م  ک  بود شاگ د 

 زمانّکد   تدا  و نددار   رو تدو  بد   رسداند   آزار قصدد  کد   کندی  بداور  تا گم

 «....ح  را  بهن ی  کنی اریا  رو چّ   ننونی

 !«ف ار »:گف  و ک د کام  را او   جمی  آبنّ 
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 جّد   در دسد   بعدد  داد تکدا   سد    بدار  انددو   حدالنی  با روحانی م د

 دسدد  کددف در را بددود جّددی  درو  کدد  آنچدد  هدد  و کدد د پّدد اهن 

 تدا  کند   مدی  کمد   بهد   ولدی  کمد   دوندم  مدی »:گف  و گااش  آبنّ 

 او  بدد  بدد و. هسدد  هددم آدر  یدد . ب سددونی جددایی یدد  بدد  و خددود 

 مدی  کمد   بهد   او . کد   پّددا  رو لطفدی  آقدا   ندام  ب  ف د  و آدر 

 «.آبنّ  ب   آدر  ای  ب  ام وز ره  از قی  تا ک  سعی. کن 

 چشددم در لاهدد  چنددد بدد ا . داد تکددا  تشددک  نشددان  بدد  سدد   آبنددّ 

 چشدم . شدد  خّد    روحدانی  مد د  مه بدا   الیند   و زییدا  و درخشا  ها 

 رسدّد   خدداحافهی  وقد   گفنندد  مدی  زبدانی  بدی  زبا  با او ب  ک  هایی

 . اس 

 اسدم . بددونم  و تدو   اسدم  خدوام  مدی  بگّدد؟  م  ب  و اسمنو  ش  مید 

 «.ک د  کم  م  ب  و بود  پدرم دوس  ک  کسی

 بد   مدارو،  کد   هدامونو  قید   و دلهدا  اید   آبندّ ،  نّسدنند  مهم ها اسمد 

 کددنم نمددی ف امددوش پدددرتو وقدد  هددّ  مدد . کندد  مددی ن دیدد  هددم

 ...ما بهن   ولی تو، مث  درس 

 لاهد   چندد ! پددر  ید   مثد   درسد  . کشدّد  آغوش در را آبنّ  ناگها 

 آ  بداخخ    ولدی  بدود  آبندّ   پدای ا   روحدانی  مد د  گ م آغوش  والنی

 او چدد  گوندد  در بدداریکی اشدد  رد آبنددّ  و شدددند جدددا هددم از دو

 .ک د مشاهد 

 «.پس م خداحاف »:گف  آلود  بغض لانی با
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. گ فدد  فدد ا مسدد   بّمددار  یدد  مثدد  را آبنددّ  گیددو  هددم بغددض

 دهدا   از ا  کیمد   حندی  شدد   خدارج  از مدان   رحماند   بدی  کد    ور 

 .شد او

 .بّنّم می و همدیگ  هم باز ما بخواد خدا اگ . آبنّ  ب و د

 سدو   بد   داشد   نمدی  دوسد   دلد   آنکد   بدا  و داد تکدا   س   آبنّ 

 نگدداهی روحددانی مدد د   چهدد   بدد  بددار آخدد ی  بدد ا . رفدد  ن دبددا 

 .شد س ازی  پائّ  ب  سزس و اندخ 

  دور  همدا   و شدد  کوچد   وارد تزّدد  مدی  دور  و فد ار  از کد   قییدی  با

 بدد  را شدد   سددوئی کدد   و داد فدد و را بغضدد  بسدد  مددی را در کدد 

 تددا دانسدد  نمددی و بددود شددد  تنهددا و آوار  دیگدد  بددار او. کشددّد سدد ش

 بدد  اگدد  کدد  داشدد  یقددّ  امتددا کنددد تامدد  را آوارگددی ایدد  بایددد کددی

 پددو  مّددا  در او کدد  آدرسددی بدد  و کنددد عمدد  روحددانی مدد د نصددّا 

 روز چندد  بد ا   توانسد   مدی  شداید  بد ود،  بدود  نهداد   دسن  کف ها 

 بد   سداد   فکد   اید   اگ چد  . بیّندد  را آرامد   رندگ  دوبار  شد  ک  هم

 .نداش  هم دیگ   را  ولی رسّد می نه 

 هددای  قدددم زیدد  و نگددا  از هددا ب رگدد ا  و هددا خّابددا  و هددا کوچدد 

 مدی  سداعنی  سد  . ب سدد  خواسد   مدی  کد   رسدّد  جدایی  ب  تا گاشنند

 ندّم  یعندی  موقد   همدا   و بدود  کد د    دی  را هدا  خّابدا   پّاد  ک  شد

 زور از هنگامّکددد  روحدددانی مددد د خانددد  از خددد وج از پدددس سددداع 

 و ایسددناد ا  ف وشددی خواربددار   مغدداز  کنددار تشددنگی و گ سددنگی
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 پدو   مّدا   کد   آدر  بد   نگداهی  شدد،  خدورد   مشغو  و خ ید چّ  

 امتدا . نددارد  آدر  آ  بدا  چنددانی    فاصدی   کد   فهمّدد . انداخ  بود ها

 سد ش  بد   دیگد    فکد   شدد،  رفد   اش تشدنگی  و گ سدنگی  ک  همّ 

 اید  ! افنداد  اننقدام   دور  همدّ   الیند   و مهسدا  یاد ب  ا  لاه  ب ا . زد

 کد   بّایدد  اینجدایی  بد   و کندد  کد   را راهد   شدد،  باعدث  ک  بود فک  

 ت دیددد بدددو  بیّنددد را آرامد   رنددگ بددود قدد ار اگد  . داشدد  قدد ار حداال 

 حسدا   بد   اش زنددگی  در آرامد   بد   رسدّد   بد ا   قددم  اوتلّ  اننقام

 مثدد  حدداال. نداشدد  داد  دسدد  از بدد ا  چّدد   دیگدد  او! آمددد مددی

 او کدد  نداشدد  وجددود سددقفی حنددی کدد  بددود ا  آوار  و ینددّم زندددا ف 

 ید  ! فد ار   ید   بدود  شدد   حداال . دهدد  پنداه   خدود  زی  در شیی را

 هدا   پیدّس  تمدام ! جامعد   امنّتد     زنندد   هدم  بد   ید  ! فد ار   قات 

 در را هددا حدد   ایدد  کدد  کسددانی تمددام کشددور، مدد دم تمددام و کشددور

 اید   را او بودندد،  خواندد   و شدنّد   و دیدد   روزنامد   و رادیدو  و تیوی یو 

 کدد  رسددّد مددی ننّجدد  ایدد  بدد  آبنددّ  هددم اگدد . پنداشددنند مددی گوندد 

 هدم   دور  اید   الیند   کد   دد  کنندد  مدی  اشنیا  او مورد در دارند دیگ ا 

 منطقدی  غّد  . بکشداند  شدا   رُخ بد   را شدا   اشدنیا   توانسد   نمی د بود

 دیدد   دیدو   ند   آیندد   سدا   سدی  تدا  دیگد  . رسدّد  می نه  ب  ماا  و

 بدد  دندددا  توانسدد  نمددی هددم موقدد  آ  تددا و! ا  پدد   ندد  و شددد مددی

 کد د،  مدی  هدم  صدی   فد    بد   اگد  . کندد  صدی   و بگداارد  جگ ش رو 

 را او کشدورش  م دمدا   کد   داشد   وجدود  تضدمّنی  چد   بعدد  سا  سی
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 هدّ  »:بدود  شدد   خ صد   کیمد   چهدار  در او جدوا   بسدزارد؟  خدا    ب 

 !«ندار  وجود تضمّنی

 بد   و کد د  کد   را راهد   خدا    همدّ   بد  . بدود  رسدّد   جدوا   ای  ب 

. کد د  ح کد   داشد   قد ار  ی روبد و  حداال  کد   کدور   بّمارسدنا   سو 

 بد   فقد  . بدهدد  اهمتّتندی  فک شدا    د ز  و مد دم  بد   خواس  نمی دیگ 

 شدد   او بدا  کد   ا  بداز   ت فدی  بد  ! اننقدام  بد  . کد د  مدی  فک  چّ  ی 

 مدی  داشد ،  وجدود  اننقدام  از بعدد  کد   آرامد   ب  رسّد  لاّ  ب  و! بود

 !!اندیشّد

 اال  مطمئندداً. بددود ایسددناد  مددأمور  بّمارسددنا  بدد ر  در جیددو 

 بّمارسدنا   وارد بنواندد،  راحندی  بد   کسدی  هد   کد   نیدود  م قدا   زما 

 بدد . بددود ایسددناد  اننهددار بدد  پددّ  دقّقدد  چنددد از فکدد  ایدد  بددا. شددود

 کدد  همددّ  و بّمارسددنا  بدد  ورود بدد ا  آمیددوالنس یدد  ورود اننهددار

 گوشد   بد   تد    د    آ  خّابدا   چندد  از کد   دد  آمیوالنس آ ی  صدا 

. کد د  عیدور  خّابدا   عد    از و ب داشد   قددم  تمأنّند   با و آرام د رسّد

 ماشددّ  و رسددّد بّمارسددنا  در  هددا  ن دیکددی بدد  کدد  همددّ 

 وارد بددود کدد د  روشدد  را اش کننددد  کدد  آ یدد  دوبددار  کدد  آمیددوالنس

 وارد آمیدوالنس  ورود بدا  هم مدا   آبندّ  . شدد  بّمارسدنا   بد ر   حّا 

 کدد  همددّ . بیّنددد را او نگهیددا  آنکدد  بدددو . شددد بّمارسددنا  حّددا 

 پد   امتدا  آرام نفسدی  داشد   نخواهدد  کدار  او بد   کسدی  دیگ  شد مطمئ 
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 ورود  در  سددو  بدد  راسدد  ولددی صدددا بددی و داد بّدد و  نف تددی از

 .ک د ح ک  بّمارسنا  ساخنما 

 مقددابی  در کدد  راه ویددی بز سددد چّدد   کسددی از آنکدد  بدددو  آبنددّ 

 بداال  هدا  پید   از و پّچّدد  چد   سدم   بد   و پّمدود  آخ  تا را داش  ق ار

 عمومداً  c.c.u اتدا   بّمدارا   دانسد   مدی . شدد  دوتم  یقد   وارد و رفد  

 بّمارسددنا  ایدد  کدد  آنجددا از و شددوند مددی بسددن   بدداال  یقددا  در

 چندددا  را c.c.u اتددا  کدد د  پّدددا نداشدد ،  یقدد  چهددار از بّشددن 

 کد   رنگدی  سدی   تابیوهدا   از کد   زمدانی  مخصوصداً . دانسد   نمی مشک 

 ا   یقد   همدّ   اینجدا  فهمّدد  بودندد  شدد   چسدیاند   هدا  پید    روب و

 و اوتلدّ   و آورد جیدو  بد   آرام را سد ش . گشد   مدی  دنیدال   او ک  اس 

 رو  بد   مهسدا  کوچد   بد ادر  سداما  . شدناخ   دیدد  کد   را کسدی  تنها

 آ  رو  بدد  کدد  تکّدد  دو و سددکوری  در  کنددار ا  نفدد   تدد  صددندلی

 اش چهد   . بدود  نشسدن   بدود،  شدد   حد   c.c.u حد و   ب ر  ح   با

 .رسّد می نه  ب  مضط   کمی و نگ ا 

 جسددنجو نگدداه  بددا را راهدد و بّشددن   دقّدد  بددا دیگدد  یکیددار آبنددّ 

 همد   گدویی . آمدد  نمدی  هدم  صددایی . نیدود  خی   هم پ سنارها از. ک د

 سد ش ! بگّد د  را اننقدام   او تدا  بودندد  داد  هدم  دسد   بد   دس  چّ 

 راهدی  کد د  یدادآور   خدودش  بد   و کشدّد  عمّقدی  نفدس . آورد عق  را

 از بدّ   جسدارتی  یدادآور   اید   بدا . نددارد  بازگشدنی  را  هدّ   آمد  ک 

 درو  پددا لدد زش بدددو  و ماکددم هددا  قدددم بددا. دیددد خددود در پددّ 
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 بدد ا  گاشدد  پ سددنارا  اتددا  کنددار از کدد  همددّ . گااشدد  راهدد و

 چداقو   بد   و ایسدناد . کد د  جید   خدود  بد   را نه ش ئی شی ا  لاه 

 بداور  بد   دیگد  . شدد  خّد    بدود  افنداد   در کندار  زمدّ   رو  ک  ج احی

 را او تدا  اندد  داد  هدم  دسد   بد   دسد   دنّدا  کائنا  هم  ک  بود رسّد 

 آخد   سدو   بد   بداز  و ب داشد   را چداقو ! کنندد  یار  اننقام  گ فن  در

 بدود  اید   مثد  . بدود  نشدد   او منوجد   هندوز  سداما  . کد د  ح ک  راه و

 سد   بد   آبندّ   کد   همدّ   امتدا . بد د  مدی  سد   بد   بار  اندو  فک  در ک 

 نفدد   و کّندد  از پدد  صددور  بدد  اخنّددار بددی نگدداه  رسددّد، او قدددمی

 دارد کد   کد د  فکد   لاهد   چندد  بد ا   هدا  زد  بهد   مثد  . افنداد  آبنّ 

 راهد   سدد  کسدی  خواسد   نمدی  کد   هدم  آبندّ   امتدا  بّندد  می اشنیا 

 را او لیدا   یقد   دسد   ید   بدا  بدهدد  ف صدنی  او بد   اینک  از قی  بشود

 او  نیایددد»:گفدد  مننف اندد  و چسددیاند دیددوار بدد  را او ماکددم و گ فدد 

 مدی  اگد  . نّسد   دید   هدم  خّیدی  حداال  ولی ف سناد  می ب ام رو دفن 

 خدواه   توند   مدی  کد   چّ ید   تنهدا  اید   چدو   ک ، پّدا معج   ی  تونی

 توند   مدی  کد   چّ ید   تنهدا  اید  !... سداما ؟  فهمدی  مدی . بدد   نجدا   تو

 .!«بد  نجا  و او 

 شددود، خددارج بهدد  از دهددد اجدداز  آنکدد  از قیدد  هددا وحشددی مثدد  و

 و افنداد  راهد و  سد امّکی  کدف  بد   سداما  . داد هُد   عق  ب  را او ماکم

 قد ار  سد ش  بداال   کد   اسد   آبندّ   اید   فهمّدد  ک  بود موق  آ  تاز 

 آبندّ  . بدود  شدد   دید   دیگد   ولدی  کد د  رخن  وجودش ب  وحش . دارد
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تدد  بددی  او از کدد  صدددایی تنهددا و شددد c.c.u اتددا  وارد او بدد  اهمّت

 مددی قفدد  پددائّ  از را ا  شّشدد  در  کدد  بددود هنگددامی شددد شددنّد 

 .ک د

 هدم  دیگد   نفد   چندد  حدداق   کد د  مدی  فکد   شد می اتا  وارد ک  ابندا

 کشددّد  دراز اتددا  تخدد  تنهددا در مهسددا امتددا باشددند، بایددد اتددا  داخدد 

 قطدد ا  و بددود شددد  داد  عیددور سدد ش پشدد  از اکسددّژ  لولدد . بددود

 هددم دیگدد  دسددنگا  دو و شددد مددی ت ریدد  بدددن  بدد  داندد  داندد  سدد م

 .ک دند می کنن   را او تنفس و قی  ض با 

 تخدد  رو  ح کد   بدی  کد   زد مهسدا  بد   آمّد    کناید   لیخندد  آبندّ  

 و «...سدد م»:گفدد  و رفدد  سدد ش بدداال  بدد  سددزس. بددود کشددّد  دراز

 !«ع ی م»:اف ود ا   والنی نسیناً وقف  از پس

 بدد  کدد   ددور همددا  و گ فدد  دسددن  دو مّددا  در را ج احددی چدداقو 

 مددی ندد م پنجدد  و دسدد  مدد   بددا دار »:گفدد  بددود شددد  خّدد   آ 

 حنمددا. بمّدد   باشددی نداشددن  دوسدد  اصدد ً کددنم فکدد  هددا ؟ کنددی؟

 د  نمدی  جدوا   چد ا . بمدونی  زندد   تدا  کندی  مدی  تدو  ت ش تمام دار 

 گدو   مد   مثد   رو دیگد   نفد   ید   تدا  بمدونی  زندد   خدواهی  می! ع ی م؟

 «؟ب نی

 از خشدمگّ   شدّ   ید   مثد  . شدد  عصدیانی  ناگهدا   ح   ای  گفن  با

 تددونی نمددی چددو  د  نمددی جددوا »:کشددّد ف یدداد و رفدد  در کددور 
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 کمد   تدو  بد   تدا  اینجدا  اومددم  مد   و مّد    مدی  دار  تدو . بد  جوا 

 !«کنم کم  به  تا اومدم م ... کم  فهمی؟ می. کنم

. اندداخ   ا  گوشد   بد   و کشدّد  بداورنک دنی  نف تدی  بدا  را اکسدّژ   لول 

 کد د،  جددا  مهسدا  دسد   سداعد  از را سد م  سدوز   کامد   رحمدی  بدی  با

 بّدد و  بدد  کوچدد  ا  فددوار  مثدد  او دسدد  ر  از خددو  کدد   ددور 

 وقد   آ . شدد  پاشدّد   او دسد   انگشدنا   بد   آ  از قطد    چند و جهّد

 بداز   بد   شد وع  دسدن   انگشدنا   رو  هدا   خدو   بدا  هدا  دیوان  مث 

... خدو  ... خدو  »:کد د  زم مد   بویّدد  مدی  را خدو   ک   ور هما  و ک د

 نمدی  ند   خدور ؟  مدی  مشدام   بد   بدوش ! دار  انگّد    نفد    بدو   چ 

 مدی  دار  تدو ... مّد    مدی  دار  تدو ... مّد    مدی  دار  تدو  آخ  خور ،

 «...مّ  

 دسددنگا  دو بد   نگداه   هنگامّکدد  حندی . نداشد   کنندد   رفندارش  بد  

 تخد   ک دندد،  مدی  جّ جّد   هدا  جّ جّد    مثد   کد   افناد تخ  کنار

. کدد د شددا  خدداموش ا  دکمدد  فشدد د  و خونسدد د  بددا و زد دور را

 خّد    مهسدا  صدور   بد   و زد دیگد    لیخندد  کد   بدود  کدار  اید   از بعد

 هّجددا  دارد پددّ  در کدد  کددار  از کدد د مددی فکدد  ورود از قیدد . شددد

 انگشددنا . گّدد د مددی بدد  در را او اسددن   و اضددط ا  و شددود مددی زد 

 انجدام  واقعّتد   بدا  کد   حداال  ولدی ! کنندد  مدی  ل زید  ب  ش وع دسنان 

 وجددودش درو  در را کّندد  شددعی  فقدد  بددود شددد  روبدد و عمیدد 
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 کدار  هندوز  امتدا ! بّشدن   چّد    ند   و کمند   چّد    ن . ک د می احسا 

 .بود نداد  انجام را اصیی

 منوجد   را او کمد   درخواسد   هدا   نالد   و پ شدنا   هدا   قدم صدا 

 ف یداد  کد   کسدانی . آمدندد  مدی  سدوی   بد   ا  عدد  . ک د اتا  از بّ و 

 تددا بودنددد آمددد  کدد  کسددانی بودنددد، شددنّد  را سدداما  خددواهی کمدد 

 لقدد  او بدد  خودشددا  اگ چدد  دهنددد، نجددا  شددد  قاتدد  از را آبنددّ 

 در پشد   بد   کد   همدّ   و آمدندد  مدی  او  د    بد  ! بودند داد  را قات 

 و مدد د یکددی کدد  پ سددنار دو. دیددد را آنهددا آبنددّ  رسددّدند ا  شّشدد 

 از تدد  ه اسددا  کدد  سدداما  و نگهیددانی مددأمور  ددور همددّ  و ز  یکددی

 .رسّدند می نه  ب  دیگ ا 

 اید   خواسد   نمدی  او  کدنم،  مدی  خدواه  ... نکد   و کار ای ... آبنّ  د

 .بش   ور 

 .ش  نمی وا شد ، قف  تو از در د

 اید   قاتید ؟  ید   او  دوندی  نمدی  مگد   کندی؟  مدی  نگدا   دار  چد ا  آقا د

 ...کشن  حاال تا رو نف  چند. س  دیوون  پس  

 خانوم؟ کنم کار چی د

 اید  . باشدی  قاتد   تدو  کدنم  نمدی  بداور  م ... کنم می خواه ... آبنّ  د

 !گم می قییم ت  از دارم و

 ...!بشک  درو د

 ....کنار ب ید د
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 را اکسدّژ   رندگ  ق مد   کزسدو   کد   دیدد  مدی  را نگهیدانی  مأمور آبنّ 

 و بید د  هجدوم  در سدو   بد   تدا  بدود  رفند   عقد   قددمی  چند و ب داشن 

 در. ب وندد  کندار  کد   خواسد   مدی  ف یداد  بدا  دیگد ا   از هدم   دور  هما 

 بداال  را چداقواش  هد ا   بددو   آبندّ   ولدی  ریخد   ف و شّش  ا  لاه 

 هجدوم  اتدا   داخد   بد   بودندد  ایسدناد   در پشد   کد   کسدانی  تمام. ب د

. شددد ور حمیدد  او سددو  بدد  همدد  از جیددوت  نگهیددانی مددأمور. آوردنددد

 از تد   مصدمم  آبندّ   امتدا  شدود  او کدار  مدان   بیکد   تا ک د دراز را دسن 

 را افکددارش از نشددّنی عقدد  قصددد بددود گ فندد  ماکددم را چدداقو. بددود او

 .نداش 

 !            ن  د

 دراز آبندّ   سدو   بد   کد   دسدن   و مدأمور . زد ید   چّد   همد   ناگها 

. بودنددد شددد  اتددا  وارد او دنیددا  کدد  پ سددنار دو و سدداما  بددود، شددد 

 ا  درواز  c.c.u اتددا  از ا  گوشدد  درعددو  ولددی! زد یدد  چّدد  همدد 

 از. گشدد  پدیدددار شددک  قوسددی سدد در  بددا رنددگ سددی  نددور جددنس از

 کسددی بددود، درآورد  خددود   سددیط  تادد  را اتددا  کدد  سدد مایی مّددا 

 اش ذاتددی زییددایی مدددهوش را کسددی هدد  کدد  گااشدد  اتددا  درو  پددا

 و گدد  بدد   از تدد  ندد م پوسددن  کدد  داشدد  صددورتی. سدداخ  مددی

 درخشدد  کدد  هددای  چشددم. بددود کامدد  مددا  از تدد  بخدد  روشددنایی

. بودنددد جدداا  هددم نهایدد  بددی و داشددنند ا  نک دنددی بدداور و عجیّدد 

 کدد د مددی تا یدد  را یانسددان هدد  سدد خ گییدد   همچددو  او هددا  لدد 
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 آ  بدد  کدد  بّنددی بددا تقددار  در را شددا  زییددایی و بنگدد د آنهددا بدد  کدد 

 موهدا   اگ چد   همد   اید   بدا ! نمایدد  تصددی   بودند، گ فن  جا  صور 

 اننهددار از دور ولددی بودنددد ماددو و ناپدیددد رنددگ سددی  شددا  زیدد  در او

. شدد  مدی  شدا   میهدو   وار دیواند   دیدد،  مدی  را آنها کسی اگ  ک  نیود

 بد ت   چندا   ح ید   جدنس  از و فداخ   هدا   لیدا   هنگامّکد   مخصوصاً

 تدا  نداشد   تدوا   کدس  هدّ   کد   بدود  نشسدن   زییایی ب  صور  صاح 

 اید   مدد   کد   چندد  هد  ! نّداورد  فد ود  سدیّق   همد   اید   از تعهّم س 

 !گش  می باز قی  سا  صد چند ب  ها لیا 

 فقد   و فقد   را او. گااشد   ارد   هدم  آبندّ   بد   العاد  خار  زییایی ای 

 بدی  شدد  باعدث  هدم  همدّ   و سداخ   خدود  مجداو   لاهد   ید   ب ا 

 هدم  چداقو  زمدّ   بد   افنداد   بدا . بّفندد  زمدّ   ب  و بخورد تکانی اخنّار

 اینجددا بدد  آورد یدداد بدد  ا  رانّدد  از کمندد  ولددی شددد رهددا دسددن  از

 پدس ! بشدود  پ یدا   میکد   حندی  ا  پد    هدّ   مجداو   تا اس  نّامد 

 چداقو  خواسد   کد   همدّ   امتدا  شدد  بیندد  و ب داشد   را چداقو  درنگ بی

  یّعدی . دیدد  زد  ید   را او آورد فد ود  مهسدا  سدّا   و کثّدف  قی  در را

 بد   در را هدا  انسدا   هدم  سد ما  رفد ،  مدی  ا  پد    کد   جا ه . بود هم

 یانسدان  هدّ   کد   معندا  اید   بد   بدود  ایدی  نشدان   اید   گویی. گ ف  می

 !ندارد را زییا موجودا  ای  دید  لّاق 

 فدوالدی   زر  ید   همچدو   را مهسدا  بدد   مند   سداننی  چند قط  ب  ی 

 پدس . بدود  کد د   احا د   نداشد   را آ  در نفدوذ  تدوا   سد حی  هّ  ک 
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 بدا . بدود  فایدد   بدی  او بدد   در چداقو  کد د   ف و ب ا  آبنّ  ت ش یقّناً

 کد   اوتلدی  بدار . دوخد   چشدم  پ یدا   میکد   ب  و ک د بیند س   ناامّد 

 ندور  کد   حداال  مخصوصداً . نیدود  زییدا  اینقددر  حداال  مثد   بدود،  دید  را او

 آبندّ   ولدی . بدود  بخشدّد   رویدایی  حالد   میکد   بد   او سد   پشد   سی 

 حداال  بیکد   کد د،  نمدی  حدس  را شدد   جدا   احسا  درون  در دیگ 

 و شددد گسددناخ دلّدد  همددّ  بدد  شدداید و بددود گ فندد  را آ  جددا  تنفدد 

 «؟بدم نجا  تو جو  دیگ  بار ی  تا اینجا اومد »:گف 

 جدوا   شدد  نمدی  دیدد   نداراحنی  از ارد    اش چهد    در ک  پ یا  میک 

 «.ب دار  اننقام از دس  ک  کنم منقاعد  تا اینجا اومدم. ن »:داد

 مد   بد   کد   چّد    تنهدا  اننقدام  ولدی »:گف  و زد تیخی خند  ت  آبنّ 

 «؟بگّ   ازم رو ای  خواهی می تو د ، می آرام 

 شدکفن   تداز   گد   ید   ندد همان و ب داشد   جیدوت   ب  قدمی پ یا  میک 

 «.کن  می سّا  رو تو قی  فق  اننقام»:گف  شد 

 !باشم داشن  ندارم هم دوس  و ندارم قی  دیگ  م  د

. داد  نجدا   رو تدو  جدو   او  ولدی  بکشدی  و دخند   اید   تدونی  می تو د

 شداد   ا  لاهد   بد   آبندّ ،  کد   فکد   تدو   مشدن    هدا   خدا     ب 

 در بدا  کد د   مدی  فکد   کد   کد   فکد   رویاهدایی  ب  داشنّد، هم کنار ک 

 .»مّار  بدس  بود  هم کنار

 لد   زید   سداح   ید   کد   وردهدایی  مثد   پ یدا   میک  پ نّا، ها  جمی 

 یداد  بد  . گااشد   ارد   آبندّ   در گداارد  مدی  ارد   دیگ   در و خواند می
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 کنندد ،  خسدن   و النهدا   پد   روز چندد  اید   در کد   افنداد  هدایی  خا   

 از کدد  سددؤالی اوتلددّ  بدد . بددود نگااشددن  آنهددا آور  یدداد بدد ا  وقنددی

 مدی  زبدا   بد   او رسدّد   بد ا   بدار  هد   ک  هایی بهان  ب ... پ سّد مهسا

 روز بدد ... خ یددد مددی بهاندد  بددی و بهاندد  بددا کدد  کادوهددایی بدد ... آورد

 کد   هدایی  شداد   بد  ... هدا  خندد   بد  ... زنددا   کیّنّ  در خواسنگار 

 هدم  بدا  کد   آرزوهدا   بد  ... گ فد   مدی  شک  وجودش در مهسا دید  با

 ...داشنند ک  رویاهایی ب ... بودند ساخن  شا  آیند  ب ا 

 و افندداد پددائّ  بدد  شددد سدد ازی  او   گوندد  از آور  سددوزش اشدد 

 او قید   کد   جدایی  یعندی  مهسدا،  سدّن   زد  ید   قسم  رو  ب  درس 

 اشد   رود مدی  فد و  دیدوار  در کد   مّخدی  ندد همان. افناد بود گ فن  آرام

 و لد زا   هدا   چشدم  کد    دور  . کد د  سدوراخ  را ید   هدم  آبنّ  چشم

 !دیدند می را مهسا قی  خورد  تکا  او آلود اش 

 از لاهد   ید   در گدویی  داشد   نّد و  ه چد  . شدد  سسد   بددن   تمام

 سدداخن  ضددعّف بدددن  تدد   از پددس را او آنقدددر و بودنددد رفندد  بددّ 

 و افنداد   بدّ   کد   حدالنی  بدا . نداشد   هدم  را ایسدناد   تدوا   ک  بودند

 لاهد   ید   بد ا  . گ فد   قد ار  زمدّ   رو  بد   تخد   کنار بود، نشسن 

 خددم او سددم  بدد  پ یددا  میدد  و اسدد  افندداد  کدد  کدد د مددی احسددا 

 میکد   زید ا  کد د  مدی  اشدنیا   امتدا . کندد  کمد   او بد   خواهد، می و شد 

 را او و بدود  ایسدناد   قید   دقّقد   چندد  ندد همان او قددمی  چند در پ یا 

 .ک د می تماشا
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 کدد  لاهدد  چنددد از پددس. باریددد مددی آبنددّ  صددور  از همچنددا  اشدد 

 تکیّددف پددس»:گفدد  وار زم مدد  شددود مسددی  خددودش بدد  توانسدد 

. داد بدداز  و مدد  او  شدد ؟ مددی چددی کدد د  مدد  حدد  در کدد  گندداهی

 «؟نداد

 بدود   او  بد   عشد   مددعی  تدو  تدو،  بد   او  ند   بسدنی  د  او  ب  تود 

 اگد   نداراحنی؟  کد د   حقّد   در کد   کدار   از چد ا  حداال  تدو،  بد   او  ن 

 !دونی؟ می عاش  و خود  واقعاً

 بدا  بایدد  داشدنم  دوسد   رو او  مد   چدو  »:گفد   جاند   ب  ح  آبنّ 

 «؟ک د می باز  م 

. ند  »:داد جدوا   آرامدی  بد   بدود  سدؤا   اید   شنّد  منه  گویا ک  میک 

 مددی تددو کدد  کدد د رفنددار  ددور  او  ولددی نّسدد  مدد  حدد   ایدد 

. بفهمددی و حقّقدد  خواسددنی نمددی کدد  بددود  تددو ایدد . خواسددنی

 بددود  تددو ایدد  امتددا بگدد  تددو بدد  بددود کدد د  سددعی آرویدد  کدد  حقّقنددی

 «...ک 

 او ندام  کد د   زم مد   بد   شد وع  اخنّدار  بدی  آروید   نام شنّد  با آبنّ 

 «...آروی ... آروی »:ک د

 سد ا   بد   بایدد . بشد   مجدازا   بایدد  او  امتدا »:گفد   مکثدی  از پدس  امتا

 از بددّ  خودخددواهی خددا   بدد  مدد  کدد   ددور همددو . ب سدد  کدداراش

 «.شدم مجازا  و افنادم روز ای  ب  حدم
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 بهدد »:گفدد  و داد تکددا  سدد   همدددرد  ابدد از رو  از پ یددا  میکدد 

 سدّن   رو تدو  چشدمها   از کد   اشدکی  قطد   . بشد   مجازا  دم می قو 

 اشدد  قطدد   او  افندداد  و چکّددد  بددا! کندد  مجددازا  و او  افندداد، ش

... د  مدی  عدااب   تدو  اشد   صدداق  . نّسد   ک دند   ف امدوش  بد   قادر

 !«آبنّ  کافّ ، او  ب ا  همّ  و د  می عااب 

 پدا   بد   شد وع  هدای   دسد   پشد   بدا  کد   آبندّ   ب ا  میک  جم  

. بددود دهنددد  دلدددار و بخدد  آرامدد  بددود کدد د  هددای  اشدد  کدد د 

 حدداال کدد  داشدد  یقددّ  ولددی بددود نفهمّددد  کامدد  را او منهددور اگ چدد 

 و کّند   از تهدی  را قیدی  . کندد  رفندار  قاتد   ید   مثد   تواند نمی دیگ 

 در حسددی حدداال پددّ  لاهدد  چنددد نفدد   جددا  بدد . دیددد مددی نفدد  

 زودتد   دارد دوسد   کد   گفد   مدی  او بد   کد   بود گ فن  شک  وجودش

 بّمارسدددنا  آ  از منجمدددد، و مسدددخ   اتدددا  آ  از. بددد ود آنجدددا از

 نمددی کجددا؟ بدد  امتددا بدد ود داشدد  دوسدد ... شدده  ایدد  از مناددو ،

 کیمدا   کد   بدود  اید   بدود  فهمّدد   کد   چّ   تنها حقّق  در. دانس 

 آور یدداد او بدد  و کدد د  رو آ  بدد  رو ایدد  از را او پ یددا  میکدد  جمدد   و

 از اگد   حندی  بکشدد،  را کسدی  تواندد  نمدی  و نّسد   قاتد   کد   بود شد 

 ...باشد گ فن  د  ب  را اش کّن  و مننف  شخ  آ 

 کد   همدّ   امتدا  گاشد   شدد   منجمدد  نگهیدا   مدأمور  کنار از. شد بیند

 بددا را او پ یددا  میکدد  رسددّد، زد  یدد  پ سددنارا  هددا  مجسددم  بدد 

 . ک د منوقف صدای 
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 ؟نمّایی م  با چ اد 

 «؟کجا ب »:گف  ها خورد  شکس  مث  و ک د نگا  او ب  آبنّ 

 .ها پ   س زمّ  ب ... س زمّنم ب  د

 بّام؟ مّخواهی ازم چ ا اص ً بّام؟ باید چ ا د

 .آبنّ  داد ، نجا  منو جو  بار ی  تو چو  بّایی خوام می د

 «؟ک د   ف اموش ک  نگو م  ب »:اف ود کوتاهی مکث از بعد و

 نجدا   بد ا   بّشدن   رو کدار  او  ولدی . کدنم  ف امدوش  تدونم  نمدی . ند  د 

 .شما جو  نجا  تا دادم انجام خودم

 کد   آدرسدی  بد   بد ود . بد ود  تدا  ب گ داندد  را روید   و گف  را اش جمی 

 و جدیددد زندددگی و کنددد پّدددا را آنجددا. بددود داد  او بدد  روحددانی مدد د

 او پ یددا  میکدد    دهنددد  اخطددار صدددا  بدداز امتددا بسددازد را ا  غ ییاندد 

 .ساخ  منوقف را

 روز چندد  اید   تدو . توسد   دنیدا   سدای   ید   مثد   مد    ک  دونی می د

 نمدی  تدو  ولدی  منأسدفم . آبندّ   مد د   بدود   کندار   حداال  تا ک  کس ه 

 !باشی داشن  عاد  زندگی ی  تونی

 مهسددا، بدد  حنددی و آرش بدد  مددادرش، بدد  ناخودآگددا  آبنددّ  ذهدد 

 ولددی بودنددد کنددارش در پددّ  روز چنددد همددّ  تددا کدد  شددد معطددو 

 روحدانی  مد د  یداد  بد  ! مد    بدا  جندگ  حدا   در یا و بودند م د  یا حاال

 توانسدد  نمددی دیگدد  را ایدد  ندد  بددود؟ مدد د  هددم او یعنددی. افندداد هددم

 مددی را مهسددا یددا و آرش مددادرش، بددود  گناهکددار اگدد . کنددد تامدد 
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 کد د  فکد  . بّابدد  مه بدا   مد د  آ  بد ا   گنداهی  توانسد   نمی پای ف ؛

 مددی گناهکددار را او همدد  کدد  خددودش، بدد  داد  پنددا  او گنددا  شدداید

 دارد دوسد   آنقددر  را او خددا  بدود  مطمدئ   وجدود  اید   بدا ! بود شم ند،

 پسد    بد   داد  یدار   جد م  بد   را او مد    هدا   سای  ندهد اجاز  ک 

 از صدددایی ناگهددا  امتددا! کشددند آغددوش در آبنددّ ، نددام بدد  پندداهی بددی

 چد ؟  بد ود  دیگد    کدس  هد   یدا  او پدّ   بد   اگد  » گف  ذهن  وَرا 

 !«گ ف ؟ می آغوش در را او سای  مث  م   وق  آ 

 کدنم؟  کدار  چدی  بایدد »:پ سدّد . فشد د  را آبندّ   گیدو   بغض فک  ای  با

 «؟ناسم م  کنم باور باید بی م؟ پنا  کی ب 

 و زد گ مددی لیخنددد او   زد  غددم   چهدد   ب ابدد  در پ یددا  میکدد 

 کد   خدورد   رقدم  گوند   اید   تدو  س نوشد   امتدا  نّسدنی  ناس تو»:گف 

 تدونم  مدی  بزدای    مدو  شد    اگد   امتدا . باشند تو دنیا  م   ها  سای 

 زنددگی  اونجدا  دم مدی  قدو  . کدنم  مهّدا  سد زمّنم  ب  رو تو ورود ش ای 

 «.باشی داشن  خط   بی و آروم

 هجددوم مددورد رحماندد  بددی را آبنددّ  کدد  غددم سددهمگّ  مددوج مّددا  در

. رسددّد مددی نهدد  بدد  رویددایی پ یددا  میکدد  پّشددنهاد بودنددد، داد  قدد ار

 «؟کنم قیو  رو ش  ی چ  باید»:پ سّد

 شدددم د  و آرام سدددزس زد، زُ  آبنددّ   هدددا  چشددم  در ابنددددا میکدد  

 ا  بد د   مثد  ! بشدی  سد زمّنم  وارد بد د   ید   مثد   بزای   باید»:گف 

 اعندد ا  حدد   و کندد  گددوش مّگدد  بهدد  چددی هدد  صدداحی  کدد 
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 سد زمّ   بد   رو تدو  مد   مّدد   اجداز   کد   حیّی را  تنها ای ! ن ن  آمّ  

 «.آبنّ  این  م ، س زمّ  ب  ورود ش  !... بی م

 او بددود  زنددد  حدد  را  تنهددا یعنددی. شددد خّدد   او بدد  مناّت اندد  آبنددّ 

 سسدد  بدددن  حالّکدد  در ناباوراندد ! بددود؟ بدد د یدد   بدد  شددد  تیدددی 

 اید   هدا  پد    دادم؟ نجدا   رو تدو  جدو   کد   م  چ ا؟»:پ سّد بود شد 

 «؟کنند می تشک  دیگ ا  لطف از  ور 

 ایدد  قیید   تد   از اگد  »:گفد   و داد تکددا  نفدی  بد   سد    پ یدا   میکد  

 شدد   مدی  مسد زمّن  وارد شداه اد   ید   مثد   حداال  بدود ،  کد د   و کار

 بدد   نجدا   هدم  و خدود   جدو   تدا  کد د   شدیّ   و مدّ   او  تو ولی

 و آرامد   در ابدد  تدا  و بّدا  سد زمّنم  بد   و کد   گدوش  ح فم ب ... آبنّ 

 مد  . بگّد   تدو  تصدمّم  زودتد   کدنم  مدی  خدواه  ! کد   زنددگی  راحنی

 «.نّسنم شه  ای  آلود  هوا  تامت  ب  قادر

 مفهدومی  بد د   ید   بد ا   کد د   زنددگی  راحندی  و آرام  در ابد تا آیا

 نیدود  قدادر  دیگد   ولدی ! کد د  نمدی  فکد    دور  اید   کد   آبنّ  دارد؟ هم

 باشددد، گ یدد  و تعقّدد  در خواسدد  نمددی دیگدد . بیّنددد را کسددی مدد  

. شدود  سداز  دردسد   او بد ا   و شدود  پنهدا   کسدی  خاند   در و کندد  ف ار

 پددای فنن  جددا  بدد  امتددا. داشدد  حمایدد  بدد  نّدداز و بددود خسددن  او! ندد 

 درواز  بدد  پددای ف ؟ مددی را پ یددا  میکدد  ب دگددی بایددد کسددی حمایدد 

 یانسددان هددّ  کدد  ا  درواز . شددد خّدد   رنددگ سددی  و شددک  قوسددی

 پددای فن  از آبنددّ . بددود نگااشددن  آ  درو  پددا او از قیدد  مطمئندداً
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 بدد  او بدد  کدد  ا  میکدد  پّشددنهاد از. بددود مدد دتد پ یددا  میکدد  پّشددنهاد

 ید   چشدم  بد   او بد   حداال  شداید  بیکد   کد د  نمی نگا  غ یی  ی  چشم

 !!ک د می نگا  ب د 
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 منطقه زمانی دوازدهم: با هم

 

 وقندی  اگ چد  . بدود  زد  بّد و   پانسدّو   از کد   شدد  می ا  دقّق  چند

. را سدّاه   سدگ  جد     دور  همدّ   و ندیدد  را مد    شدد  مدی  خارج

 پانسددّو  از او کدد  زمددانی. کدد د مددی هددم تعجدد  بایددد دیددد مددی اگدد 

 بد   خد وج  بد ا  ! بدود  گاشدن   شد   نّمد   از دقّقد   پن  شد، می خارج

 یددادش ولددی بددود کدد د  قفدد  را در اینکدد  بددا مدد  . ب نخددورد مشددکیی

 بد   پدّ   دقّقد   چندد  همدّ  . بد دارد  قفد   رو  از را کیّد تا بود رفن 

 را راهدد  و گاشدد  را  چهددار از گ فدد ، فاصددی  پانسددّو  از آرامددی

 کیّسدا   پشد   کد   رسدّد  کدوچکی  قی سدنا   بد   تدا  داد ادام  مسنقّم

 مدی  بد   زنددا   از ف شدّد  بدا  کد   دید وز . بود شد  واق  آ  از ت  کوچ 

 .افناد قی سنا  و کیّسا ب  چشم  لاه  چند ب ا  گشنند

 آنجددا از و رسددّد قی سددنا  ا  مّیدد  و آهنددی در پشدد  بدد  هنگامّکدد 

 بدی  نّسد ،  ف اموشدکار  مد    مثد   قی سدنا   نگهیدا   دانسد   مدی  ک 

 بد   قددم  چندد . شدد  قی سدنا   وارد و رفد   بداال  بد ر   در آ  از مقدم 

 جددایی تددا رفدد  پددّ  رفنگددا  خددوا  بدد  مّددا  در آهسددنگی و آرامددی

 آرامدی  بد   بعدد . اسد   گ فند   قد ار  فی سدنا   قید   در کد د  احسا  ک 

 سدنگ  کد   قید    کندار  دقّقداً  و گ فند   گُد   نّمد   هدا   چمد   رو  ب 
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 کد   سد د   بداد . نشسد   دیدد،  مدی  خدود  بد   شدکوهی  با و قّم  گ ا 

 چندد  همدّ   سد ش . کد د  مدی  آزرد  را او مدو   بدی  سد   داش  ج یا 

 ندوازش  در حداال  و بدود  شدد   مدو  از تهدی  ف شدّد  دس  ب  پّ  ساع 

 نگ اندی  بد   منجد   کد   سد د   حدس  و افنداد  می ل ز ب  پائّ   س د باد

 .ک د می تقوی  را شد او در بّشن 

 در را او و شدود  پّددا  سد د  شد   نّمد   اید   در کسدی  اگد   دانسد   می

 بددود گ فندد  خددود بدد  مخددوفی شددک  حدداال کدد  قی سددنا  ایدد  مّددا 

 وجدود  اید   بدا ! آورد مدی  حسداب   بد   ا  دیواند   یدا  احم  حنماً بیّند،

 کد   را آرامشد   تدا  بنشدّند  جدایی  چندّ   مثد   مکدانی  در داشد   نّاز

 سدد  از. یابددد بدداز را دیددد مددی خددود در پددّ  سدداع  چنددد همددّ  تددا

 او خّداالتی  و فک هدا  خدورد،  شدام  ف شدّد  بدا  آنکد   از پس پّ ، ساع 

 آمددد  سدد زمّنی بدد . داشدد  هددم حدد  تق ییدداً. بودنددد آورد  رندد  بدد  را

 او کد   گااشدن   پدا  شده    بد  . کد د  نمدی  آ  با آشنایی احسا  ک  بود

 را هدا  اید   اگد   و دیدندد  مدی  غ یید   و بّگاند   و خارجی ی  چشم ب  را

 فاصدی   گدام  ید   فقد   آرزوید   بد   رسدّد   بد ا   آورد نمی حسا  ب 

 .ت سّد می گام ی  همّ  از امتا. داش 

 بایدد  دیگد   سداع   شد   از کمند   اگ چد  . نیدود  زنددا   بد   ورود او گام

 و سدد بازا  و نگهیانددا  و کارکنددا  تمددام ولددی شددد مددی زندددا  آ  وارد

 مددی بدد رگ  پدددر   دسددن  و دار جدد   را زندددا  رئددّس خددود حنددی

 چدو   نیدود  نگد ا   آنهدا  از. بودندد  شدد   خ یددار   پدو   بدا  کد   دانس 
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 ند ،  چد   و بدود  او خواسد   بدا  چد   م اقید   اید   و بودندد  او م اق  آنها

 گدام  جمعد   کد د   راضدی . بدود  جمعد   آروید ،  گدام . پای ف  می انجام

 بدود  نکد د    دی  را را  همد   اید   او. بدود  آرزوید   بد   رسّد  تا آروی 

 چنددا    د    اید   بد   پدّ   سداع   سد   از امتدا . ب گ دد خالی دس  تا

 شدود،  زنددا   وارد اگد   کد   بگویدد  خدود  بد   توانسد   نمدی  ا مّندا   با

 کد   کد د  فکد   خدودش  بدا  آروید  ! بگویدد  چّ   او ب  شود حاض  جمع 

 نوجددوانی بدد  را مهمددی ایدد  بدد  راز اسدد  حاضدد  باشددد او جددا  اگدد 

 چدد  اگدد ! بگویددد؟ ریدد د مددی پددای  سدد تا از غدد ور کدد  سددال  شددان د 

 !نّس  قطعی چّ  هّ  بود گفن  او ب  م قا  هنگام در خودش

 »ند  » ید   داد مدی  خدود  بد   کد   جدوابی  چو . داد می آزارش فک  ای 

 زندددا  وارد اگدد  و پنداشدد  مددی عاق ندد  را ندد  ایدد  آرویدد . بددود سدداد 

 دسدنیند  ماد   و کد د  مدی  عمد   قدول   بد   راحنی ب  جمع  و شد می

 کد   کد د  مدی  پّددا  یقدّ   ت دیدد  بددو   گفد   مدی  او ب  را س خ عقّ 

 ولددی بددود سددخ  خّیددی آرویدد  بدد ا  گددام ایدد ! گویددد مددی دروغ دارد

 ...گ ن  و داش  می ب  را آ  باید

 

***** 
 

 قید   کندار  در کد   تفداو   اید   بدا . بدود  نشسدن   قی سدنا   در هدم  آبنّ 

 بدود،  پددرش  قید   کندار  درسد   کد   مدادرش  قی  کنار او. نیود ا  غ یی 

. بددود نشسددن  کدد د ، بغدد  زانوهددای  دور را هددا دسدد  حالّکدد  در
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 چندد  و بدود  او فقد  . نیدود  قی سدنا   در کدس  هدّ  . بدود  غ و  ن دی 

 وقندی . بدودن   گ فند   نهد   زید   او از تد   پدائّ   من   د  چند ک  پ  

 ید   بدا  نددارد  پ یدا   میکد   پّشدنهاد  کد د   قیو  ج   ب  راهی فهمّد

 پددرش  و مدادر  قید   سد   بداال   بد   آمدد   هم ش   . ک د قیو  ش  

 در  را بد د   کیمد   مفهدوم . چّسد   بد د   مفهدوم  دانسد   مدی  او. بود

 پدا  بد   قدادر  دیگد   عمد ش  آخد   تدا  ک  دانس  می هم را ای  و ک د می

 بدد د ، یدد  ندددهمان بایددد! بددود نخواهددد خددودش سدد زمّ  در گااشددن 

 سدد ورش، اربدداب ، خدددم  در ف مددا  بدد  گددوش نددوک  یدد  ندددهمان

. بدود  دار خندد   بد ای   اش زنددگی    قصتد  ! کندد  خددم   پ یا  میک 

. کدد د مددی تصددوتر بهشدد  در را خددودش پددّ  روز چنددد همددّ  تددا

. داشدد  مددی دوسدد  را او کدد  داشدد  مددادر . داشدد  راحنددی زندددگی

 و نداشدد  ب رگددی مشددک . ورزیددد مددی عشدد  او بدد  ردداه  در نددام دش

 کد   شدد  مدی  هدم  مداهی  ید   کد   آنجدا  از و ک د نمی حس را کمیود 

 مناّت اند   امتدا  دیدد  مدی  آزاد و رهدا  را خدودش  بدود  شدد   آزاد  زندا  از

 همدد  کدد  افندداد اتفدداقی چدد  شددد؟ چدد  دفعدد  یدد  کدد  کدد د مددی فکدد 

 همد   کد   بدود  رحدم  بدی  آنقددر  روزگدار  یعندی  داد؟ دسد   از را چّ ش

 بددود؟ گ فندد  او از ناباوراندد  و دفعدد  یدد  را اش آزاد  حنددی را چّدد ش

 کدد  ندددارد مددادر  دیگدد  فهمّددد افندداد مددادرش قیدد  بدد  کدد  نگدداه 

 امتددا. دانسدد  مددی گناهکددار را او کدد  چنددد هدد . کنددد دلسددوز  بدد ای 

 لاهد   چندد  اشد  ! دیدد  نمدی  خدودش  در را کّند   دیگد   حندی  آبنّ 
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 آندی  بد ا   و شددند  مدی  سد ازی   پدائّ   بد   چشمان  از ک  شد می ا 

 اید   بد   چنددا   ولدی  اسد   شسدن   او از را کّند   اشد   همّ  ک د فک 

 .نشد قان  اش 

 کد   فهمّدد  دیدد  بّمارسدنا   در را پ یدا   میکد   کد   پدّ   ساع  چند

 از تنفد    حدس . اسد   سداد   و تج بد   کدم  و ناپخند   و احمد   قدر چ 

 داد نمددی اجدداز  کدد  بددود آمددد  وجددود بدد  وجددودش عمدد  در خددودش

 بدد  پددو  داد  بددا مددادرش اینکدد  بددا. بگّدد د د  بدد  کسددی از ا  کّندد 

. دانسدد  مددی گناهکددار بّشددن  را خددودش ولددی بددود ف یفندد  را او مهسددا

  ددور  او بدا  دیگد ا   بدود  دریافند   ریخد   مدی  اشد   کد    دور  همدا  

 ندام دش  مدادرش، ! خواسد   مدی  آنهدا  از خدودش  کد   بودند ک د  رفنار

 بدود  آروید   کد د  مدی  رفندار  مد د  ید   مثد   او با ک  کسی تنها. بقّ  و

. ت سدّد  مدی  او از هدم  همّشد   و آمدد  نمدی  خوشد   او از گدا   هّ  ک 

 ک دندد  مدی  رفندار  او خواسد   مطداب   و بودندد  مه بدا   او بدا  ک  آنها امتا

! ند   آروید   ولدی ... و زنددا   رئدّس  ندام دش،  مدادرش، . بودند ها بهن ی 

 او، مّد   مطداب   گدا   هدّ   چدو  . دانسد   نمدی  بهند ی   وق  هّ  را او

 کدد د سددعی او وقنددی حنددی. بددود نکدد د  رفنددار او خواسددن  مطدداب 

 !!شد او ت ش مان  خودش کند، باز حقّق  رو  ب  را چشمان 

 آبندّ   و آمدد  مدی  وقفد   بدی  آبدی  پد   رود همچدو   چشدمان   از اش 

 گددوش آرویدد  هددا  حدد   بدد  چدد ا کدد  کدد د مددی م مدد  را خددودش

 مدی  گدوش  او هدا   حد    بد   و کد د  مدی  رفنار عاق ن  اگ . اس  نداد 
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 وضددعی چنددّ  بدد  اش زندددگی بددود، زنددد  مددادرش حدداال تددا حنمدداً داد

 را او ا  لاهدد  بدد ا  کدد  گشدد  نمددی توهمدداتی اسددّ  و افندداد نمددی

 از بکشددد را مهسددا خواسدد  مددی اینکدد  فکدد  از. بکنددد قندد  بدد  مصددمم

 از ولدی  کد د  نمدی  فکد   دخند   آ  بد   دیگد  . کشّد می خجال  خودش

 قاتدد  دهمانددبف رسددولی بهدد اد بدد  آنکدد  بدد ا  هددای  تدد ش یددادآور 

 .بود شد  ش مسار نّس ،

 چدداقو  یدد  بددا داشدد  سددعی کدد  بودنددد دیددد  را او کدد  کسددانی حدداال

 مددی را مدداج ا رسددولی بهدد اد بدد  بکشددد، را مهسددا ج احددی مخصددوص

 یدد  قاتدد ، یدد  بددا کدد  آورد مددی ایمددا  پددّ  از بددّ  او و گفننددد

 بهدد اد افکددار از کدد  چنددد هدد ! اسدد  روبدد و ت وریسدد  یدد  خ ابکددار،

 زید ا . نداشد   بدّم  ک دندد  مدی  فد    قاتد   را او کد   دیگ انی و رسولی

 زندد   آنکد   بد ا   آبندّ  . رسدّد  نمدی  او بد   وقد   هّ  دیگ  آنها دس 

 را ب دگددی باشددد، داشددن  پندداهی و پشدد  و یدداور هددم ردداه  در و بمانددد

 کارهددا  توانددد نمددی وقدد  هددّ  کدد  دانسدد  مددی ولددی بددود پای فندد 

 او تددا شددد باعددث کدد  کارهددایی. بسددزارد ف اموشددی بدد  را اش جاه ندد 

 !شود ب د  ی  ب  تیدی 

 

***** 
 

 و شدنا   بدا  کد   دیدد  مدی  را سدّا   اب هدا  . کد د  نگدا   آسما  ب  آروی 

 تنهدا  کد   مدا   و آورندد  مدی  در خدود  رندگ  بد   را آسدما   فد اوا   عجی 

www.takbook.com



 

WWW.PNESHANDAR.IR :دنیای پسران نشاندار در انتظار شماست 

 

 پسران نشاندار؛ سایه های مرگ 503

 فکد   اش زنددگی  بد   آروید  . گ فنندد  مدی  را بدود  شد   روشدنایی  منی 

 ا  زندددگی. بددود شددد  بدد ر  نعمدد  و ندداز در عمدد  تمددام. کدد د مددی

 تددا داشدد  را آرزویدد  و خددورد مددی را آ  غیطدد  کددس هدد  کدد  داشدد 

  دد   ایدد  بدد  پددّ  سددا  سدد  از ولددی. کنددد زندددگی او مثدد  روز 

 مدی  بیندد  خدوا   از کد   روز هد  . بدود  شدد   جهدنم  بد   تیدی  او بهش 

 اصد ً  کد   م گدی . شدد  مدی  تد   ن دید   مد    ب  روز ی  قدم، ی  شد

 ن دیدد  مدد   بدد  روز هدد  مدد دم   همدد . نداشدد  را دیدددارش آرزو 

 کدی  و مد د  خواهندد  کدی  دانندد  نمدی  شدا   کددام  هدّ   ولی شدند می

 دقّقداً  او. نداشد   وجدود  آروید   بد ا   اسدنثنا   اید   ولدی . هسدنند  زند 

. اسد   ماندد   بداقی  عمد ش  پایدا   بد   یکسدا   از کمند   کد   دانس  می

 او بد ا   اصد ً  اید  ! نداشد   سدا   شدان د   از بّشدن   حالّکد   در هم آ 

 از بدّ   کد   هسدنند  افد اد   دنّدا  اید   در داشد   یقدّ  . نیود منصفان 

   شدعی   موضدوع  اید   بد   نسدی   آگداهی  امتدا  دارندد  را مد د   لّاق  او

 کد   آنچد   عکدس  بد   درسد   اید   و داد مدی  ف وندی  بّشدن   را خشم 

 .بود گش ، می دنیال 

 آمدد  . بازیابدد  را اش رفند   دسد   از آرامد   کد   بدود  آمدد   قی سنا  ب 

 و تولدد  تداری   بخواندد،  را شدا   اسدم . بیّندد  یکدی  یکدی  را قی هدا  تا بود

 نمددی کدد  نکنددد فدد ام  وقدد  هددّ  تددا بسددزارد خددا   بدد  را م گشددا 

 مد د   بد   ا  ع قد   کد   نکندد  ف امدوش  وقد   هدّ   تدا . بمّد د  خواهد

 بایددد و بایددد زندددگی آورد  بدسدد  بدد ا  نکنددد ف امددوش تددا. ندددارد
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 هدد  بددا! شددد  کدد  قّمنددی هدد  بددا حدداال. بّابددد را سدد خ عقّدد  دسددنیند

 بدسد   آسدانی  بد   مطمئنداً  جاویدد  زنددگی  بهدا  ! شدد   کد   ا  سخنی

 خددوش بدد  را خددودش کدد  بددود آ  از تدد  بدداهوش آرویدد  و آیددد نمددی

 کندد  حجد   اتمدام  خدودش  بدا  تدا  بدود  آمدد   قی سدنا   بد  . ب ند خّالی

 را زندددگی یقّندداً و زندددگانی پددای ا  تددا گدد دد مدد   مشددنا  یددا کدد 

 هدد  بدد  را داشددن  دوسدد  ایدد  تدداوا  بایددد و داشدد  دوسدد  بّشددن 

 نداشد   بّشدن   سدا   شدان د   آنکد   بدا  آروید  . بزد دازد  شد  ک  قّمنی

 راهدی  در زید ا  بدود  کد د   دور خدودش  از را تد   . نیدود  هدم  ت سو ولی

 و پشددّمانی احسددا  لاهدد  یدد  بدد ا  اگدد  کدد  بددود گااشددن  قدددم

 !داد می دس  از را چّ ش هم  ک د می ضعف

 ... را چّ ش هم 

 زید   و کد د  حدس  مدوی   بدی  سد   و هدا  دسد   بد   را بدارا   قط   چند

 !«زندگی یا م   یا»:گف  مصمم ا  چه   و قو  ا  اراد  با ل 

 

***** 
 

 چنددد همددّ  تددا کدد  یددادآورد بدد  و شددد خّدد   پدددرش قیدد  بدد  آبنددّ 

 کدد  بدود  دیدد   را کسدی  تنهدا  بددار آخد ی   و اوتلدّ   بد ا   پدّ   سداع  

 نکد د   م قدا   صدف   اید   بدا  را کسدی  وقد   هدّ  . بدود  پدرش دوس 

   چهد   . آورد نمدی  یداد  بد   اصد ً  او بدود  افنداد   اتفا  ای  هم اگ . بود

 و مه بددا  صددور . کدد د مجسددم چشددمان  جیددو  در را روحددانی مدد د
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 تمددام او. بیدد د یدداد از توانسدد  نمددی گددا  هددّ  را مایتددن  بددا چشددما 

 روز  دو یکددی او از ب سددد آرامدد  بدد  آبنددّ  تددا بددود کدد د  را ت شدد 

 و پدو   بد ود  اش خاند   از بایدد  فهمّدد  هنگامّکد   و بدود  کد د   م اقی 

 آدر  آ  بدد  بددود مایدد  خّیددی آبنددّ  خددود. داد دسددن  بدد  آدرسددی

 مد د  آ  کد   را کسدی  تدا  بد ود  هدا  پدو   مّدا   کاغا رو  ب  شد  نوشن 

 فد د  آ  شداید . بیّندد  را بدود  کد د   اننخدا   او بد   کمد   ب ا  روحانی

. ن فد   ولدی  دانسد ؟  مدی  چد   کسدی . بدود  پدرش ساب  دوسنا  از هم

 بد   و کد د  کد   را راهد   و زد سد ش  بد   اننقدام  جندو   لاهد   ی  در

 !بکشد را مهسا تا شد روان  کور  بّمارسنا  سو 

 آدر  آ  بد   تدا  شدد  خدو   خّیدی  کد   دیدد  مدی  ک د می فک  ک  حاال

 بد   او دنیدا   سدای   مثد   مد    بدود  کد د   پّددا  یقدّ   دیگ  زی ا ن ف 

 و ع یددد ا  بگّددد د آغدددوش در را او ننواندددد اگددد  و اسددد  افنددداد را 

 روحددانی مدد د   خاندد  در اگدد ! دارد مددی بدد  تدداوا  بدد  را ن دیکددان 

 آدر  آ  بد   اگد  . مُد د  مدی  حنمداً  هدم  او ماندد  مدی  بّشن  ساع  چند

 کندد  کمد   او بد   بدود  قد ار  کد   شخصدی  آ  رفد   مدی  بود داد  او ک 

 کد   جدایی  تنهدا  و شدد  مدی  تنهدا  و آوار  دوبدار   او و مُ د می زود خّیی

 پ یدا   سد زمّ   آمدد  نخواهدد  او سد اغ  مد    کد   بدود  ک د  پّدا یقّ 

 آبندّ   و بدود  گفند   او بد   پ یدا   میکد   کد   بدود  ح فی ای  حداق ! بود

! بددود پ داخندد  را اعنمدداد ایدد  ج  یددی و کدد د  اعنمدداد او   گفندد  بدد 

 خوشددیخنی بددود؟ زد  رقددم را ا  آینددد  چدد  او بدد ا  س نوشدد ، یعنددی
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 همچندا   یدا  آورد مدی  خوشدیخنی  او بد ا   بدود   بد د   آیدا  بدبخنی؟ یا

 مد    کد   زمدانی  تدا  یافد   مدی  ادامد   اش روز  سدّ   و بدبخنی دورا 

 ب سد؟ ف ا هم او

 و هدا  روز اید   در ن دیکدان   داد  دسد   از غدم  بدا  تدومم  ناامّد  حس

 گشدن   همد ا   بدود،  آمدد   وجدود  بد   وجدودش  در کد   خألیدی  همچنّ 

 حماقدد  توانسدد  مددی خددو  چندددا  ندد  هددا  ویژگددی ایدد  بدد . بددود

 فکد   چّ هدا  اید   بد   خواسد   نمدی  دیگد   ولی. کند اضاف  هم را های 

 کد   داشد   ت دیدد  اگ چد  . ب سدد  آرامد   بد   داشد   دوسد   بیک  کند

 ولدی . ند   یدا  دهدد  مدی  او بد   را آرامد   ای  پ یا  میک  ب ا  ب دگی آیا

 کد   هسدنند  مه بدا   موجدوداتی  هدا  پد    کد   دانسد   مدی  هدم  را ای 

 .کند نمی نگا  قات  ی  چشم ب  او ب  حداق 

 باعدث  ناامّدد   مدوج . کد د  حدس  هدای   دسد   رو  بد   را بارا  نم نم

 بدارش  حدا   در چشدمان   مثد   او غدم  در هدم  آسدما   کند فک  تا شد

 !اس 

 

***** 
 

 را شدعارش  لد   زید   کد د  مدی  نگدا   قی هدا  بد   کد    دور  همدا   آروی 

 یددا مدد   یددا... زندددگی یددا مدد   یددا»:گفدد  مددی و کدد د مددی تکدد ار

 «...زندگی
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 مددی. بددود شددد  رفدد  هددای  نگ انددی. بددود یافندد  را آرامشدد  دیگدد 

 و بّابددد را سدد خ عقّدد  دسددنیند تددا داشدد  ف صدد  سددا  یدد  دانسدد 

 در زمددانی حددداق  کنددد بدداز  او بددا بخواهددد جمعدد  اگدد  بددود مطمددئ 

 آرزو بد   رسدّد  ! بدهدد  را او هدا   بداز   جدوا   هدم  او کد   دارد اخنّار

 او بد   جمعد   اگد   زید ا  دیدد  نمدی  هفند   دو یکدی  یدا  روز دو یکی کار را

 سد خ  عقّد   دسدنیند  کد د   پّددا  بد ا   نیدود  معیدوم  کد د  مدی  کم 

 سد زمّ   اید   بد  ! ند  . بکشدد  را هدایی  رند   و زحمدا   چ  اس  مجیور

 تدا  بدود  آمدد   بیکد   اوسد ،  کدام  بد   چّد   همد   کندد  فک  تا بود نّامد 

 انجدام  جسدار   هدم  بایدد  و دهدد  تغّّد   خدودش  نفد   بد   را چّد   هم 

 .پ داخ  می را کار ای 

 بدد ا  را بازگشددنی را  دیگدد  و بددود گ فندد  را تصددمّم . شددد بینددد

 آیندد   بد   قددم  تد    بددو   تدا  گ فد   تصمّم آروی . دید نمی خودش

 تصدمّم  اید   بدا . نیدود  کدوچکی  تصدمّم  اید   شد   بددو   و بگاارد اش

 را مشددک   و هددا سددخنی   همدد  تددا گ دیددد منعهددد خددودش بدد  او

 !!!ب سد هدف  ب  تا کند تامت 

 

***** 
 

 نمدی  زنددگی  کشدور   در مسدیماً . بدود  نگد ا   آیندد   از کمی هم آبنّ 

 کهند   هندوز  ب دگدی  قدانو   یدا  و باشدد  داشدن   وجدود  ا  بد د   ک  ک د

 اینکد   آ  و داشد   معندا  ید   فقد   بدود   بد د   ذهن  در! باشد نشد 
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 و سد  روب و تنیّد   و مجدازا   بدا  سد ورش  و اربدا   دسدنور  از س پّچی

 را او خطدد   یعنددی او از کدد د  ا اعدد  و بددود  ف مددا  بدد  گددوش

 کد   بدود  خواندد   یدا  شدنّد   جدایی  در دانسد   نمی. ک د نخواهد تهدید

 مددی بّدددار خددوا  از آفنددا   یددوع از قیدد  گاشددن  زمددا  در ب دگددا 

 اید   از! پ داخنندد  مدی  کارهدا  تد ی   سدخ   بد   ش  از پاسی تا و شدند

 در هددا پدد   سدد زمّ  در بددود قدد ار او واقعدداً. افندداد لدد ز  بدد  یددادآور 

 دهدد؟  انجدام  بد د   ید   عندوا   بد   را کارهدایی  چد   پ یا  میک  خدم 

 ممکد   شدک   تد ی   سدخ   بد   میکد   دسدنور  از س پّچی صور  در آیا

 وارد کد   فهمّدد  مدی  زمدانی  را سدؤاال   اید   جدوا   شدود؟  می مجازا 

 ایدد  جددوا  بدد  نداشدد  ا  ع قدد  الیندد  و شددد مددی پ یددا  سدد زمّ 

 مدی  وجدود  بد   نگ اندی  و دلواپسدی  وجدودش  در زید ا . کندد  فک  سؤاال 

. بدود  کد د   لمدس  اندداز   از بدّ   روزهدا  اید   کد   هدایی  احسا . آورد

 ایدد  تغّّدد  بدد  قددادر او و بددود زد  رقددم را ب دگددی او بدد ا  س نوشدد 

 بددا هم مددا  و کدد د پددا  را هددای  اشدد  پددس. نیددود شددوم س نوشدد 

 آرمّددد  ابددد تددا آسددود  کدد  مددادرش و پدددرش از بددارا  بددارش شدددت 

 کمدی  او اننهدار  بد   کد   رفد   پ یدانی  سدو   ب  و ک د خداحافهی بودند

 بدد  را پددای  دیگدد  دانسدد  مددی کدد  چنددد هدد . بودنددد ایسددناد  دورتدد 

 .گااش  نخواهد بود آنها از ج ئی خود ک  زادگا  آدمی س زمّ 
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 پایان جلد اّول

 

د و مناجعااا     ااا  ساااایس پنااانان ل اااالدا   لطفاااا یاااناو  اللااا   جلاااد  و یااا      

 لظن خ    ا یا ما م ان یگذا ید. صفح    این 

 

www.takbook.com

http://www.pneshandar.ir/
http://www.pneshandar.ir/
http://pneshandar.ir/2016/04/پسران-نشاندار؛-سایه-های-مرگ-2/
http://pneshandar.ir/2016/04/پسران-نشاندار؛-سایه-های-مرگ-2/

