
 



 فصل اول

 

تمام بدنش به جز مغز و قلبش را غیرفعال کرده بود. تنها چیزی که موقع  هوای سرد و گرفته کالسانگار    

رفت. گردنش را کج کرد هایش میاش به ریهمسیر هوای سردی بود که از راه بینی ،فهمیدنفس کشیدن می

های شلوغ و کثیف افسرده کوچک و دیوار و به صندلی تکیه داد. بیشتر از هر کس دیگری در آن کالس

 برای شنیدن حرف خانم رحمانی ،ندآمدش به حساب میهای، او و سه نفر دیگر که بغل دستیاشکننده

شان دو نفره چوبی هاییکی از هشت گروهی بودند که صندلی تند. او، آنیا، ژوان و پارمیس جزءعجله داش

سال بود. این سیستم جدید ست گروه سوم در ردیف وسط را جلوی هم گذاشته بودند. جایگاهشان در 

 به صورت مختلط بودند. . مدرسهنشستندباید چهارنفره می .بود ششم مدرسه
ً
 های سر تا سر جهان معموال

رسید. کم کسی به رقم می ی محدود بود که تنها به دوهای دنیا داشتند در حدتعداد جمعیتی که مدرسه

موزان پسر از آها برای جدا کردن دانشاکثر مدرسه الشبا وجود ت .تن را داشتاندازۀ کافی پول مدرسه رف

 دختر معمو 
ً
ش رحمانی طبق معمول با صدای کلفتخانم . س بودندالپسران بیشتر از ظرفیت تنها یک ک ال

 «آرمین! قوز نکن صاف بشین!»گفت: ها بودکه مشابه مرد

ها مدرسه معلمچند هفته بعد از  روی پاهایش جفت کرد.هایش را گردن و کمرش را صاف کرد و دستآرمین 

به جای آرمینا آرمین صدایش کنند. تابستان آن سال به آن محله جا به جا شده بود و تازه  به ودند گرفته بیاد 

آن روز  .مجرمی بود که از زندان آزاد شده بود کردمدرسه آمده بود. اولین روزی که آمده بود احساس می

 متوجه شد نگاه سنگین همکالسی ،متوجه نشد
ً
کردند جهشی هایش بخاطر این بود که فکر میاما بعدا

آمد. خانه چیز جدیدی نبود، بخاطر مردن بود. عوض کردن خانه یا مدرسه اتفاقی غیر ممکن به نظر می

برای همین تصمیم گرفته  ،ها بهتر بودمادربزرگش خالی مانده بود. وضعیت خانۀ مادربزرگش از خانۀ آن

 دو دسته بودند. یا چند جهشیجا نقل مکان کنند و خانۀ خودشان را اجاره بدهند. بودند به آن
ً
ها معموال

آمدند. دستۀ دوم مورد انتقاد بیشتری بودند، هرچند بعید خواندند یا تازه به مدرسه میسال را جلو جلو می

 وجود هم داشته باشند. بمی
ً
ا این حال عجیب هم نبود. فرض کن شش سال درس بخوانی و دانست اصال

اش را خالصه کند. سرش را تکان داد و دوباره به خانم دست آخر هم یک نابغۀ عجیب غریب یک ساله همه

اش اولین صورت مستطیلی و دماغ گرد غضروفی های هنری بود خیره شد.رحمانی که معلم فعالیت

شد از کالس و لۀ دور تشخیص داد و هنرمند نبودنش چیزی بود که میشد از فاصچیزهایی بودند که می

کرد با های جمع و جور شده و حرکات سر و شانۀ بی قرارش تالش میبا لب او درس دادنش تشخیص داد.

ها هم باشند. البته بستگی ترین چشمتوانستد ترسناکآرمین چشم تو چشم نشود. دو چشم زیبا، می



ها به سبز آبی بودن چشم گرفت یا به عمیق بودن دنیای تاریک پشت آن. هیچکس آنجا داشت زیبایی را تن

های آرمین داشت تیرگی غرق ای یا حداکثر چشم عسلی نداشت. چیزی که چشمچشمی جز چشم قهوه

 کننده و نافذ بودنش بود. مثالی بارز از چیز هایی که اعتقاد داشت هم زیبا بودند هم ترسناک. با این وجود

-ای خسته و گود افتاده بهش زل زده بودند. چشمترسید. درست دو چشم قهوهآرمین هم از یک نگاه می

 نگاهشان کند. هر چه چشمهایی که باعث می
ً
های او آدم را شد او هم مثل خانم رحمانی نخواهد مستقیما

ن برای او ترسناک و ای کدر کشیده بودند. همیهای ژوان پردهکرد، انگار روی چشمدر خودش غرق می

 «ژوان! مثل قاتال نگاهش نکن!» اش، آنیا نجاتش داد:کرد. صدای زیر بغل دستیمرموزش می

هایشان مکمل آمد با وضع زیر چشمهایش پف کرده بودند! به نظر میآنیا درست برعکس ژوان زیر چشم

 «را؟چ» اش را چین داد و با لحنی تند گفت:خوبی برای هم بودند. ژوان بینی

 «ولش کن، جدی نگیر.» آنیا با دستپاچگی به سمت راست برگشت و لبخندی به آرمین زد:

 خوشحال غره رفت. به نظر میژوان دست به سینه به جفتشان چشم
ً
آمد از وارد شدن آرمین به مدرسه اصال

ای آرمین آزار دهنده نبود. به عنوان رقیبی که وارد دوستی دو نفره او و آنیا شده بود این رفتار همچنان بر 

ای داشت؟ نهایت به عنوان یک شد نخواهد بحث کند. چه فایدهبود اما در مورد ژوان چیزی باعث می

توانست او و آنیا را تنها بگذارد و به دنبال دوستی دیگر برود. بعد از چند دقیقه و رد و مزاحم با شعور می

-مهم یگفت "نه!" باالخره خانم رحمانن آنیا زیرلبی میبدل شدن کلی نگاه بین آنیا و ژوان که در بیشترشا

هر کس با یکی از بغل دستیاش یه » ترین جمله از کل پرت و پالهایش در مورد درست کردن الویه را گفت:

 «ظرف درست کنن.

 «من با پارمیس میسازمش.» ژوان دوباره به آنیا زل زد و با لحن دستوری گفت:

های میانه خراب کن که به کرد، مثل فضولژوان در موردش فکر میخواست همانطور که آرمین نمی

شد گل گلی روی میز زل زد. باورش نمیپس در عوض به سفرۀ  کند اند، به بحث آن دو نگاههدفشان رسیده

ژوان انقدر خود خر سر هم آ، و جدا نشدنشان از هم هایشان سر یک دوست جدیدبازیبعد از همۀ مسخره

 «باشه.» گروهی بشود. آنیا به ژوان اخم کرد:خواهد با آنیا همنمی قاطعانه بگوید

ببینم قهر » آرمین وقتی مطمئن شد ژوان حواسش به آن دو نیست سرش را سمت آنیا خم کرد و آرام گفت:

 ...«که نکردید؟ تو رو خدا 

 «نه بابا! اونو ولش کن.» آنیا خندید:



برای من خیلی مهم نیست ولی » جفت دستکش در آورد: یک از داخل کیفش آرمین سرش را تکان داد و

 «م بخورن.خب اینو قراره بقیه

 بلندی گفت:
ً
 «دستکش چیه بابا آدم قشنگ باید با دستاش چنگ بزنه.» ژوان به صدای نسبتا

 «آره ولی...» :کرد ژوان را تحریک به دعوا نکند. آرام جواب دادتالش میآرمین

 » آنیا حرفش را قطع کرد:
 
 «!؟این چه کار چندشیه همۀ مواد رو با دستت بگیری ها

 «شستیم دیگه چیش کثیفه؟ اینجوری بهتره.» هایش را داخل مواد برد:ژوان همان لحظه دست

 پیچ در پیچش  افکاررشته دانست آنیا نظر خودش را گفته بود اما آرمین سرش را پایین انداخت. با اینکه می

جفتتون » او بود. گلویش را صاف کرد و گفت:و دعوایش  مخالفتن د احساس کند دلیل ایشباعث می

خوان بخورن. با دستکش باشه همه م میگید، اگه خانواده خودمون بود مهم نبود ولی اخه بقیهدرست می

 «ترن.راحت

 «تریم.ما همینجوری کثیف راحت» ژوان مواد را با خشم بیشتری له کرد:

د که آنیا دستش را روی شانۀ آرمین گذاشت و آن را فشرد. با حرکات خواست چیز دیگری بگویآرمین می

خواست به آرمین بگوید دست از تالش برای حرف زدن با ژوان بردارد. طولی صورتش و لب ورچیدنش می

 از دست هم کفری نکشید که غذای آن
ً
ها هم درست مثل نصف کالس درست شده بود. ژوان و آنیا که ظاهرا

 «هی اینجا رو باش.» زدند. آنیا آرام روی شانۀ آرمین زد:هم حرف نمیشده بودند با 

های دانست برجستگی طرحآرمین به کاغذ جلوی آنیا نگاه کرد. آنیا آن را به میز فشار داد و جایی که می

 «باحاله!» شان وجود دارن خودکار کشید. آرمین لبخند زد:رومیزی

زی انداختن روی میز مدرسه همچین چیز باحالی در بیاید. زیر لب کرد از ایدۀ مسخرۀ رومیهرگز فکر نمی

 «م میدن.تونیم ازش برای رنگ کردن و طرح دادن به دفترم استفاده کنیم، بهمون نمرهمی» گفت:

 «شه.آره! خیلی خوب می» آنیا سرش را تکان داد و تائید کرد:

های رنگ و وارنگ خانم دیگر از ایده رنگ کردن صفحات دفتر ها که رویش مشق نوشته بودند هم یکی

داد از جو افسردۀ کشورشان خسته شهابی بود. از رنگ کردن موهایش گرفته تا چیز های دیگر نشان می

 همۀ دنیا همینقدر افسرده بود، به جز چند جای استثنایی مثل هند رنگ و وارنگ که خانم 
ً
شده بود. تقریبا

ها همین بود، ناراحتی، ترس، بدبختی. اتفاقی که برایشان ی آنکرد. وضعیت کل دنیاشهابی تحسینش می

ای بود که بعد از میلیارد ها سال به سواالتی همچون: چه کسی دنیا را بوجود آورد؟ یا افتاده بود، فلسفه



دانست کی و چطور و چرا تنها دنیایی جهان هستی چیست؟ بی نهایت یعنی چه؟ اضافه شد. هیچکس نمی

ها در اسارت دنیای باالتر قرار گرفت. چه شد که ما شدیم اسیر هایی د دو تا شد و دنیای آنشناختنکه می

ها خدا توانست به آنهای خودمان؟ خدایان کی از جنس خودمان شدند؟ آرمین میدر دست همجنس

ها زی از آنشنیدند. اگر کسی چیها را میاش را داشتند. تمام حرفبگوید. لیاقتش را نداشتند اما توانایی

 یا میفهمید و به زبانش میدانست یا میمی
ً
های بزرگ شد. اختراعات و نوع آوریمرد یا گم میآورد سریعا

 به دنیای باالتر اختصاص داشت. اگر دانشمندی چیز مهمی کشف می
ً
کرد قبل از اینکه فرصت کند اکثرا

شد. اینطوری دنیایشان را در عصری اده میشد و اختراعش انتقال دچیزی بگوید از صحنۀ روزگار حذف می

تر هم ساخت. های پیچیدهشد ماشینشان مطمئن بودند میتاریک و بدون پیشرفت گذاشته بودند. همه

ای پیدا نشده باشد که چیزی کشف کند. جدا از شان مطمئن بودند امکان نداشت این همه سال نابغههمه

های خدا توانستند خیلی خرج روی دست اربابند. نمیها بودجۀ محدودی داشتتمام این دانسته

مانندشان بگذارند. از جایی به بعد در تاریخ، استعمار فقط برای دو کشور نبود. استعمار حاال برای دو دنیا 

اند اما چیزی جز قفسی از درد و رنج نساخته بودند. هم بود. خدایانی که ادعا داشتند بهترین دنیا را ساخته

تفریح آمد. آرمین آرام بلند شد تا در حیاط به افکارش که امیدوار بود کسی نشنود ادامه بدهد.  صدای زنگ

» متوجه شد کسی بازویش را گرفته. برگشت و به ژوان و طرز هشدار آمیزی که بهش خیره شده بود نگاه کرد:

 «بله؟

 «ریم. مزاحم نشو.این زنگ من و آنیا تنها می» ژوان گفت:

های موهای فرش را از زیر مقنعه ببیند. دستش را از دست توانست تکهنزدیک بود که میصورتش انقدر 

 فکر می
ً
 «دونم.می» کرد با گرفتن بازویش به آرمین تسلط دارد، در آورد:ژوان که ظاهرا

 بدون منتظر ماندن برای جواب ژوان بیرون رفت و وارد حیاط کوچک و خالی 
ً
نفسی عمیق کشید و سریعا

ها از شش پایه داخلش بودند درست نبود اما در این شد. شاید خالی کلمۀ درستی برای جایی که بچه مدرسه

-ای روی نیمکتصورت حیاط هم برای یک تکه زمین خالی بدون گل و گیاه درست نبود. با این حال گوشه

که با یک تونل  کرد دو سرسرههای آهنی سرد پیدا کرد و نشست. تنها چیزی که آنجا را شبیه حیاط می

ها کوچک به هم وصل شده بودند، بود. آن هم همیشه دو نفر مراقبش بودند تا کسی جز کالس اولی و دومی

اش زنگ تفریح را سوارش نشود. کاری نداشت که بکند. حوصلۀ بدو بدو کردن نداشت، در این وضع تنهایی

 پانزده دقیقه فقط برای نشستن و فکر کردن می
ً
هایش برای خودش ادامه داد. ه جمع بندیدانست. برسما

دانست آنجا تنها راهی که مردم داشتند تا شاید خوشبخت بشوند رفتن به دنیای باالتر بود. هیچکس نمی

شان بهتر بود. شان و کیفیت زندگیدادند هر چه هم که بود حداقل وضع مالیاما احتمال میاست چه خبر 

ه زندگی خداگونه باید فرقی با زندگی چند تا بنده داخل قفسشان آرمین هم تا حدودی موافق بود. باالخر 



شدند چون داشت. برخی اعتقاد داشتند افراد گم شده مثل دانشمند ها به دنیای باالتر انتقال داده میمی

توانستند باعث پیشرفتشان بشوند، اما چه تضمینی بود؟ دانشمند کشته شده هم زیاد داشتند. در می

هایی مثل انیشتین بشوند.  برخی هم اعتقاد داشتند شاید بشود به دنیای توانست نابغهمیضمن همه که ن

باالتر رفت اما نباید رفت! چرا باید دست آخر مردم خودت را ول کنی و برای یک مشت دروغگو که بقیه را 

؟ با این حال کمی شد به راحتی کنارشان زندگی کرداند کار کنی. حق هم داشتند. چطور میبه بردگی گرفته

-هم غیر منطقی بود. مخصوصا برای آدمی مثل آرمین که کمی خودخواه بود. خب که چی؟ باالخره زندگی

توانند خدا باشند همه چیز را ول شدند یا بنده. چرا باید در حالی که میشان دو تا راه داشت. یا خدا می

ممکن بود حتی مردم به جاودانگی رسیده باشند کنند و دوباره برای زندگی دست و پا بزنند؟ در آن دنیا 

 ؟آنوقت کی انقدر عاطفه داشت که باز هم به فکر بقیه باشد

 «همه سر صف!» ر ها بلند شد:صدای داد مبص

آن روز هم یکی از روز های مالل اورش بود که ترجیح میداد . طولی نکشید که صدای زنگ هم به گوش رسید

آمد. حس عجیب و د. از این حس ناراحتی و گرفتگی فضا خوشش میکمتر حرف بزند و کمتر شوخی کن

های آن روز به همان ای دنج در جهان برایش باز شده بود تا آرام بگیرد. کالسخاصی داشت، انگار گوشه

آرامی گذشتند. چند جمله ساده و سطحی کتاب که برای ارمین حتی گوش دادن هم نداشتند ازار زیادی 

هم که باالخره زنگ خانه رفتن خورد. آنیا وسایل روی میزش را جمع کرد و با خستگی که  رساندند. اخرنمی

 «خدافظ.» از صدایش مشخص بود گفت:

 صبر و تحمل نداشت با این 
ً
آرمین هم حرف زیادی نزد و کیفش را برداشت و بیرون دوید. اقای بابکی اصال

ای قایم همه جا را گشت تا مطمئن بشود گوشه وجود هنوز نیامده بود. قبل از اینکه نفس راحتی بکشد

 به او گیر بدهد که چرا دقت نکرده. دوباره روی یکی از نیمکت
ً
که وسط  ها نشست و نقاشینشده بود تا بعدا

 کالس زیر میز کشیده بود را نگاه کرد. 

ام گاو باشم. خومنم می گاو شدی ولی اشکال نداره هشبی» بخار نفس سردش را در هوا نگاه کرد و گفت:

 «س!ی چرا؟ دنیای آدما خیلی مسخرهدونمی

به تکه کاغذ نقاشی داخل دستش زل زد. نوک انگشتش را روی کاغذ ناهموار کشید و داخل هوای سرد 

کن درسته تو یه کاغذی به هر حال تا اون لبخند روی صورتت با پاک» پاییزی نفسش را از راه بینی بیرون داد:

 «زنی.پاک نشه لبخند می

 «اون کیه؟» ای شنید:صدای آرام و گرفته



های دشمنانه سر صحبت را باز کرده بود. اش ژوان بود. برعکس همیشه به جای چشم غرههمکالسی

توانست. سوالی که از آن متنفر بود کرد اما نمیبود و به این اتفاق افتخار میدوست داشت حالش بهتر می

هایش را چرخاند و سمت شدند؟ چشمای داشت، چطور مردم متوجه نمیرا پرسیده بود. جواب خیلی ساده

دیگه. چه انتظاری داشتی؟ عشق  تونه باشه؟ یه مردمی کی» داد: دیگری را نگاه کرد و با لحنی تند پاسخ

 «زندگیم باشه؟

 «من.» با این وجود در ذهنش لبخند دردناکی به نقاشی زد:

پرسیدند ازچه کسی است. یک نقاش جز اینکه ذهن و روح خودش را دیدند میمی ایمردم هر نقاشی

 واجواب سوال ک .نقاشی هر نقاش خودش بود کرد؟نقاشی کند چیکار می
ً
 ضح بود.امال

 «کنی!باشه حاال چرا قاطی می» هایش را باال آورد:ژوان دست

 «وام. منتظر آنیایی؟خمعذرت می» آرمین سرش را پایین انداخت و نقاشی را داخل کیفش انداخت:

 «نه اون رفت.» ها نگاه کرد:ژوان با ناراحتی به بچه

خواست گریه کند. آرمین نفس عمیقی کشید و زد و انگار میپردۀ کدر روی چشمش رفته بود. برق می

 «تو دوست خوبی هستی.» گفت:

 «اره.» ژوان زیر لب گفت:

 «کردید؟ با انیا دعوا» ارمین لباسش را چنگ زد و مچاله کرد:

 _ گمون کنم.

 _ ببخشید.

 ...«بگذریم. فکر کنم مجبورم » ژوان برگشت و گفت:

 «نه نیستی!» ارمین تکان شدیدی به سرش داد:

 «نه دیگه خودمم راحت نیستم. فکر کنم دوتایی باید دوست خوبی باشیم.» ژوان لبخند تلخی زد:

 «قول؟» انگشت کوچکش را باال اورد:

ها ن ژوان نگاه کرد. پس این واقعیت شخصیتش بود. با اینکه ارزشی برای این قولارمین به صورت مهربا

 «قول.» قائل نبود، انگشتش را باال اورد و انگشت ژوان را گرفت:



 «!اآرمین» اقای بابکی بلند شد: نکرۀ دایانگیز ترین لحظه صدرست در هیجان

 «نمیری؟ببخشید باید برم! تو » از جا پرید و کیفش راجمع کرد:

 «رم خونه مون نزدیکه.تنها می» ژوان هم بلند شد:

 _ او خب خوبه.

 _ راستی چرا اصرار داری بهت بگن آرمین؟

 از "ین" و "ان" آخر اسما خوشم میاد. تو خوشت میاد بهت بگن ژوانا؟_ 

 _ نه.

 _ خوبه.

احساس  به سمت صدا دوید. ابکی بار دیگر داد زد. آرمین سرش را به نشانۀ خداحافظی تکان داد وآقای ب

از گوشۀ اش را دوچرخه ز را پرانده بود. نفس نفس زناندوید بی حوصلگی کل روکرد با آن سرعتی که میمی

 «ببخشید.» قاپید و به اقای بابکی خیره شد:حیاط 

ار دونی چند بمی» اقای بابکی درست مثل شخصیت قیافۀ خرابی هم داشت. اخم کرد و صدایش را باال برد:

 «شنوی؟ کری؟صدات زدم؟ نمی

گردنش را باال جای دیگری را نگاه کرد تا از دهنش در نرود که تنها دو بار او را صدا زده بود.ارمین زیر چشمی 

 ببخشید.» پایین کرد:
ً
 «بله واقعا

اش شد و کنار بقیه شروع به حرکت کرد. سریعا بدون نگاه دیگری به صورت اقای بابکی سوار دوچرخه

» هایشان رکاب بزنند، بابکی شروع به غر زدن کرد:نطور که مجبور بودند در نبود ماشین به سمت خانههما

 «م چقدر دوره؟ دونید من بخاطر شما چقدر راه میام؟ یا خونههیچ می

هستی که طبق معمول کنار ارمین بود و به خاطر هیکل ریزه میزه و بدن ضعیفش دلیلی اصلی ارام رفتن  

 «کنه.چرت میگه بابا، بابای من دیده کجا زندگی می» د گفت:ارمین بو

 «طبق معمول.» ارمین اهی کشید:

اش را اقای بابکی صدای عجیبی از گلویش در اورد و تف کرد. ارمین فقط کمی جاخورد اما هستی قیافه

 «اهه تف کرد!» جمع کرد:



تو خیابون تف کنن. همینجوری وضع فهمم چه لزومیه نمی» ارمین دستۀ دوچرخه را کج کرد و پیچید:

 «افتضاح هست.

کرد انجا جای سر روند تصور میشنید در جایی با دوپرخه و اسب و کاالسکه اینور انور میشاید اگر کسی می

 دنیا های باالتر الودگی
ً
 اینطور نبود. ظاهرا

ً
های خودشان را به دنیای سبر و پاک و تمیزی است اما انجا اصال

رد. ها و الودگی هوا دنیایشان را پر و خاکستری کرده بود. اقای بابکی دوباره تف کریختند. آشغالها میآن

زیرلبی چند فحش به آقای بابکی داد. کمی جلوتر مردی ر ا دیدند که با  و هستی باز هم به خودش پیچید

های وگری و مهارتهای استثنایی. آموزش جادالسبشتابید بشتابید!ک» :چند کارت در دستش داد میزد

عاشق اوناییم که  »گفت: آرمین پوزخندی زد و به هستی «ی.دایعرفانی. تنها راه برای رسیدن به درجۀ خ

 «.حرفاش رو باور میکنن

 «.اگه انقدر راحت بود خودش اینجا واینستاده بود »کرد: هستی با تاسف به مرد اخم

 .برسهذاشتن به گوش ما اگه حقیقت این بود خدایان نمی_ 

 _  
ً
 فهمم، دروغ کار خیلی اشتباهیه! چطور میشه با دروغ به آرامش رسید؟ نمی واقعا

 شاید راست میگی، پس پنهان کردن حقیقتم دروغ حساب میشه؟ _ 

 .البته که میشه _ 

 یعنی خدایان آرامش ندارن؟ _

 .چرت نگو! اونا خدان، ما فقط چند تا آدمیم _

 ن!باشن انسا یی خودمونه و خدایانم هر چقدر قواز دنیاا یه تیکه قدنیای خدایان دقی_

محکم  اسینه ر  ۀچیزی در بدنشان کل قفس کردند. انگار درد وحشتناک و عمیقی داخل قلبشان احساس

کشیدن برایشان سخت شده بود. هرطور بود تمرکزشان را حفظ کردند تا  . نفسدادگرفته بود و فشار می

ی کردند. آرمین دستش را رو هایشان را شلزنان عضلهنفسآزاد شد نفسشان که درد تمام بشود. سینه

 «.فکر کنم ز یادی حرف زدیم »گفت: دوچرخه حرکت داد و ز یر لب

 «م.ی پلیدن! اخطاریه دادن! ماکه چیزی نگفتیخیل »کرد: هستی اخم 



ه، اخطار بعدی دردناک ش نددیگه ادامه »کرد به رکاب زدن ادامه بدهد:سعی آرمین سرش را تکان داد و  

 «ه.تر 

 «...کشتن فقط چونی بود! داشتن ما رو میروادهیاینبار ز »اش ضربه آرامی زد:هستی رو ی قفسۀ سینه

 «.یاد بودهدت نره! بیخیال حتما خطا هامون زهستی جایگاهت یا » فت:گ آرمین سرش را چرخاند و

 «ی.دارکردم اعتقادی به آشغال بودن ما نفکر  »هستی دهانش را بست و بعد از مکثی کوتاه گفت:

داشته باشم یا نداشته باشم حوصلۀ  »ر رکاب زد تا کمی عقب بیفتند:تمین سرش را پایین انداخت و آرامآر 

 « .حرف و درد اضافی ندارم

این بود که خیلی از مردم به صورت  ،کردند لطف خدایان بودها پیش مردم فکر مییکی از چیز هایی که سال

نه حتی ژن و نه هیچ  ،نه سیستم ایمنی ،نه و یروس ،ی بودبیماررایگان واکسینه شدند. واکسن نه برای 

یف اشتباه بود. آن ها پر از تعاریند اما دنیای آنتی درست نبود که به آن واکسن بگوچیز از این دست. ح

اگر حرف  د.کر یان خراب میشان را پیش خدااخطار برای اشتباهاتی که کارنامهواکسن یک نوع اخطار بود. 

در آخر تنها حسنش این بود که مردم حساب  .شدنددادند با درد متوجه آن مییا کار اشتباهی انجام می

آپارتمانی با دیوار  .اش رسیداشتباهاتشان دستشان باشد. بعد از دردی که کشیده بود طولی نکشید به خانه

بود. یواشکی چشم غرهای به آقای بابکی رفت و از های سیاه رنگ در کنار چندین آپارتمان دیگر 

بالفاصله آقای . آقای بابکی اخم کرد و بدون لحظه ای صبر کردن آنجا را ترک کرد دوچرخهاش پیاده شد.

 «سالم عمو!» اش در را باز کرد:صدیقی، سرایدارشان با چهرۀ خندان و صدای گرفتۀ سیگاری

 «سالم.» اش بیرون افتاده بود. آرمین لبخند زد:گندهطبق معمول هم تیشرتش کوتاه بود و شکم 

از » کرد صدایش مثل بز بود. آقای صدیقی فندکش را در آورد:زد چون احساس میزیر لب و آرام حرف می

 «مدرسه میای؟

 «خب من دیگه برم باال.» ارمین با حرکت سرش تائید کرد و گفت:

-دونم تو یه روز تو اون آزمون قبول میوفق باشی. من میبرو عمو م» اقای صدیقی سیگارش را بیرون آورد:

 «شی.

شد از آنجا فرار کرد. هر کس وقتی به هجده سالگی ای مکث کرد. آزمون، اخرین روشی که میآرمین لحظه

 یا خودشان میرسید باید آن آزمون را میمی
ً
های رفتند یا فشار و حرفداد. البته باید درست نبود، اکثرا



شد زودتر هم رفت اما بعد از هجده سالگی دیگر فرصتی نبود. آن آزمون مرموز شد بروند. میعث میبقیه با

 معلوم نبود آزمون چه بود! مردم سال
ً
های خودشان را از نظر ترین آزمونی بود که وجود داشت چون اصال

 هیچکس در آنفیزیکی و علمی آماده می
ً
شد، حتی اگر یک قبول نمی کردند تا آن آزمون را بدهند اما تقریبا

آرمین دوست  ،هایشبود. برعکس همکالسیپسر باهوش خوش قیافه جذاب با شکم شش تکه و با جذبه

خواست با آقای صدیقی چهل ساله بدرفتاری کند پس جواب نداشت از االن به آن آزمون فکر کند اما نمی

 «اه. آره. مرسی.» داد:

شد. مشخص بود چیزی تی کشید. حتی از یادآوری آن هم ناراحت میدر را باز کرد و داخل شد و نفس راح

دانستند شد تقلب کرد. نمیکرد. حتی نمیکه به ذهن دیگران بیاید کمکی به قبول شدن در آزمون نمی

چطور اما عجیب نبود که حافظۀ هر کس بعد از شرکت در آزمون پاک و به مدت چند هفته زیر نظر گرفته 

هایش را به خواست شبشود نه میتوانست ساده لوحانه فکر کند موفق مینه میشد. آرمین هم می

هال آپارتمان بسیار ساده داد سپری کند. مطمئن شدن در مورد اینکه باید به زندگی برده طورش ادامه می

 پشت شیشه به آقای صدیقی نگاهیاز ها داشت. بود و تنها یک مبل قرمز و یک میز برای جلسات همسایه

انداخت.آن مرد و موهای نیمه بلند خشک و سیاهش اعتیاد زیادی به سیگار داشت. دوباره سیگارش را 

کرد بکند و بعد هم روشن کرده بود. آرمین دوست داشت برایش یک سخنرانی کامل از کاری که سیگار می

ها را توضیح رطانتوانست بخاطر این کارش کلی سرطان بگیرد. بعد هم یکی یکی سبرایش توضیح بدهد می

هایی مثل "سرطان زبان" را بیشتر باز کند. شاید اولین موضوعی که در مورد این بدهد حتی مبحث سرطان

-دانست آقای صدیقی میمیآمد طوالنی بودن و خسته کننده بودن آن بود اما آرمین کار به ذهن کسی می

ای داشت؟ مشکل این بود که چه فایدههایش گوش بدهد. توانست شش ساعت هم که شده به اینجور حرف

کشد؟ خیلی تفاوتی نداشت، شود، او هم دیگر نفس نمیی تو میاگر به یک آدم بگویند اکسیژن باعث پیر

با اینکه میرد. کرد اگر ولش کند میآن سیگار هم طوری بیست و چهار ساعته دستش بود که آدم خیال می

 .های آرمین به قدر کافی قابل تحسین بودلذت بردنش از این حرفاما گوش دادنش و به مدرسه نرفته بود 

هایش را همراه کیفش را در آورد و روی دو پلکان کفش کرد. آرمین کلیدش را بیرون آورد و در خانه را باز

تو ساالد منو » ای بشیند خواهرش از اتاقش بیرون آمد:خواست لحظهکوچک جلوی در گذاشت می

 «خوردی؟

 «نه. من تازه اومدم خونه. ناهارمم با خودم دارم.» ای پکر نگاهش کرد:را گرفت و با قیافه آرمین سرش

 «صبح! تو خوردیش! یه تیکه از مرغاش کم شده!»کیانا صدایش را باال برد:

 «روانی.» آرمین زیر لب گفت:



 «م به ساالد من دست نزن.مرغا رو حروم نکن! دیگه» کیانا همانطور ادامه داد:

خورم دلیلی نداره یه تیکه مرغ از ساالد تو من صبح یه چیزی به اسم چایی و نون پنیر می» ین اخم کرد:آرم

 «بخورم.

مین تنها یک جوجه اردک سفید برای آر ،اسمش، زیبا و خطرناک بودی بقیه درست مثل اچه خواهرش بر اگر 

داشتند. به محض بیرون آمدن از در و ای و رنگ و رو رفتۀ جیغ جیغو بود. خانۀ کوچک و سادۀ کم وسیله

مواجه پایین رفتن از دو پلکان با دو مبل کرمی که یکیش برای پدرش بود و دیگری برای مادرش و او بود 

که به  بود. بعد از آن راهرویی در سمت راست بود ها. یک تلویزیون کوچک هم درست جلوی مبلشدمی

-خورد. اتاق خواهرش ترکیبی از رنگدستشویی و اتاق مادرش می اتاق خواهرش و بعد اتاق او و در انتها به

که مثل درختان روی  سفید بود و اتاق او درست مثل یک جنگل بود.کمد و میزی چوبی داشت های سیاه و

  فرش سبزش بودند.
ً
را بیشتر مشابه جنگل  ضای کف زمین اتاقش پخش بودند که فهای ها و کاغذ کتابگاها

روی زمین،  . نفس عمیقی کشید و روی زمین اتاقش نشست و به دیوارهای سفید تکیه دادکردند. آرمین می

دانست آن چیز می .کردای دید که با پای عنکبوت حرکت میپوشاند مورچهجایی که فرشش کف اتاق را نمی

 که احتما دیکی کشته بود. این در حالی بود پای عنکبوت بود چون روز قبل یک عنکبوت همان نز 
ً
خدایان  ال

زد انگار کسی در اتاقش بود و با او رودربایستی هایشان یک مورچه هم نداشتند. طوری آرام حرف میدر خانه

کشن اما پولدارن. اونا حتی نصف مام زحمت نمی» با صدایی که امیدوار بود مورچه بشنود گفت:داشت. 

 نمی
ً
. به هر حال من تو موقعیت اونا نیستم بهتره فهمم اینه که چرا اونا باید خدای ما باشنچیزی که اصال

خوام اون کاری باشم. حتی نمیخوامم جزو این کثافتدونی؟ نمیزنم. البته میخیلی مطمئن حرف نمی

 «آزمون لعنتی رو شرکت کنم.

هی انقدر » را به مورچه زد و او را جایی دیگر کشید: مدادششد. آرمین ه سرعت دور میمورچه داشت ب

 «ری. اونجا لونۀ توئه نه اونور!سریع نرو! حداقل نگاه کن ببین کجا می

هایش را تکان داد و پای عنکبوت را که افتاده بود برداشت و به مسیر مورچه بی توجه به حرفش شاخک

اینور منم. اینور کلی چیز هست که ممکنه لهت برا چی میای اینور؟ » خودش برگشت. آرمین آهی کشید:

 «کنن. جای خوبی نیست که غذا بدست توش راه بیفتی.

 «ها باهوشن.فکر کردم مورچه» بلند شد و آن مورچه زبان نفهم را به حال خودش رها کرد:

و خمیازه  به تختش زل زد و کمتر از بیست ثانیه بعد روی آن ولو شد. خودش را مثل یک گربه کش و قوس داد

-یه ساعت داشتم با یه مورچه هم صحبتی می» کشید. به ساعت پر سر و صدای قرمزش نگاهی انداخت:

 «کردم.



 «م!تکلیف زیادی نداریم اما من از همین االن خسته» بلند شد و سمت کیفش رفت:

آورد و در نمیآمد حتی روپوشش را اش که وقتی از مدرسه میهای مادر و مادربزرگش در مورد خالهحرف

هایش را با خودش تکرار کرد. حتی یک سر سوزن هم دوست نداشت مثل رفت سراغ درس و مشقسریع می

 چه چیزی را میاش که تمام روز درس میفهمید خالهاش بشود. حتی نمیخاله
ً
خواند. خرده خواند دقیقا

خواند. در واقع هیچ کاری که نمیهای درسی نوشته شده بودند؟ داستان جمالت بی ارزشی که داخل کتاب

کرد. اخر سر هم که شده بود یک دکتر خل و چل که دیگر حتی آن همه کتابی که جز درس خواندن نمی

گفت. آخر های آن زمانش را در سن سی سالگی با داد زدن سر شوهرش میخوانده بود را بلد نبود. عقده

انی گرفتن، سفر کردن به یک کشور خارجی، پوشیدن کرد به خیاالت غیر ممکنی مثل مهمهم که شروع می

های دیگر که حتی آخرین حسرت آرمین هم نبودند. همانطور های مجلسی باکالس و شیک و کلی چیزلباس

اش نشست. داخل لباس گشاد گرم و هایش را حاضر کرد و روی صندلیکرد باالخره کتاب دفترکه فکر می

شد گفت سرما را بخاطر گرما اطر همین کار دوست داشت. در واقع مینرمش فرو رفت. سرما را بیشتر بخ

زد تکالیفش بیشتر از چهار ساعت طول نکشیدند. در این فاصله تنها دوست داشت! همانطور که حدس می

بعد از ساعت شش بعد ندن در اتاق و دستشویی بهم بود. کرد، کوبارا حس می دالیلی که حضور خواهرش

وقت کلیدش را برداشت و سوییشتش را پوشید و بیرون رفت. آلودگی خفه کننده  و آسمان از گذراندن کمی 

شد فکر کند هوا آبی شب ترکیب بنفش ناهمواری از ابر ها ساخته بود. صدای باد داخل گوشش باعث می

اس آبی شان آقای فرهادی با لباش را از کنار در بردارد که همسایهخواست دوچرخهباید ساحلی باشد. می

 .ورزشی سمتش دوید

ه سالم دخر خوب چطوری؟» شد گفت:با صدای کلفت و بلندش که در کل فضا پخش می  «ب 

 «همم مرسی.» ای برای معطلی نداشت، لبخند زد:آرمین با اینکه هیچ حوصله

ببین دخترم تو مثل دختر خودمی بذار یه چیزی » های سفید کلفتش را تکان داد:آقای فرهادی سیبیل

 «بهت بگم.

دانست قرار بود چی بشنود و از آن خوشش نخواهد آمد را لو آرمین تالش کرد صورتش این قضیه که می

 «دی؟دونه با سرایدار حرف زدی؟ هر روز بهشون خبر میبابات می» ندهد. اقای فرهادی ادامه داد:

  گفت. لزومی هم نداشت، از مادرش اجازۀآرمین به پدرش این چیز ها را نمی
ً
این کار ها را گرفته بود. اصال

تر رفت. با این وجود لبخندش را پررنگهم زیر بار کار مسخرۀ هر روز خبر دادن هر چیر به پدر و مادر نمی

 «آره.» کرد:



دونی؟ یه دختره ببین دخترم با بقیه خیلی حرف نزن. از کجا می» هایش را بزرگ کرد:آقای فرهادی چشم

 «م اون رو کشت.ارشون. سرایدارهبود که رفت خونۀ سراید

 «اوهوم اوهوم.» آرمین با بی قراری گفت:

خوای بری پارک بیا با هم ری؟ بیرون؟ جایی نرو اگه میاالن کجا می» اقای فرهادی به دوچرخه اشاره کرد:

 «بریم.

ه بودم نه اومد» های آقای فرهادی زل زد:هایش را داخل جیبش کرد و مستقیما داخل چشمآرمین دست

 «دوچرخه رو چک کنم. امروز انگار چرخاش کم باد شده بودن.

 «فرستم سراغش.پس بعدا یکی رو می» آقای فرهادی سرش را تکان داد و خندید:

 «کنه.نه الزم نیست بابام درستش می» های منقطع جواب داد:آرمین با خنده

 «یه وقت ندیش دست سرایدارا.» اقای فرهادی سرش را تکان داد:

 «البته البته.» آرمین سمت واحد خودشان رفت:

هایش را در آورد و منتظر ماند آقای فرهادی برود. این از ها که باال رفت الکی معطل کرد و صدای کلیداز پله

زد " دروغ خیلی بده، های زندگی نکردۀ پنج ساله داد میهایی بود که وقتی یک نفر مثل آدمآن موقعیت

 راستگویی برام خیلی مهمه" ، یادش میدروغ زشته من واقع
ً
افتاد. آخر سر آدم حسابی! تو حوصله داری ا

برای کسی مثل آقای فرهادی توضیح بدی نه تنها قرار نیست از سرایدار دور شی بلکه قراره جایی جز پارک 

رفت ی که میاش شد و از محله دور شد. جایهم بری و به بابات نگفتی؟ دوباره پایین دوید و سوار دوچرخه

-میترین دلیلی که مردم دانستند علم خیلی پیشرفت کرده بود. اصلیها میترین دلیلی بود که آناصلی

توانستند به داشتن تلویزیون، موبایل، کامپیوتر، داشتن ماشین به عنوان یک چیز عادی، تخته هوشمند و 

دونی ها آشغالنداختند، چیزی که برای آناهایشان را دور میغیره  حسرت بخورند. جایی که خدایان کتاب

ها به حساب ترین بخش دنیایش بود.  برای مردم دیگر نوعی فخرفروشی خدایان به آنبود، برای آرمین اصلی

نگاه کنید ما چندین دهه پیش چقدر علم و دانشمون پیشرفته بوده. ما خداییم، ما :» آمد. اینطوری که می

 «بهتر از شماییم.

خواست کتابی را های فخرفروشی و تحلیالت مردم از آن مهم نبود. او تنها میین این چرت و پرتبرای آرم

ت خودش هایی درست به واقعیداد خدایان دقیقا از جنس خودش هستند. شخصیتبخواند که نشان می

های به بنده ایای بودند و حتی در آنها هم هیچ اشارههای قدیمیهر چند کتاب .در آن دنیا وجود داشتند

هایشان بفهمند. شاید هم بنده خواستندحقیرشان نشده بود. ظاهرا خدایان تغییراتی کرده بودند که نمی



ها به سمت راست پیچید و نگاهی به تلمبار خیابان آرمین در یکی از نوشتند.ها میها را مخصوصو آنکتاب

ها تنفر داشتند که زحمت مرتب کتاب ری از آنهای نامرتب در محاصرۀ حسارهای فلزی کرد. مردم طوکتاب

 هایش را به حصارهایی که مثدادند. آرمین سوییشرتش را عقب زد و دستهم به خود نمی انکردنش
ً
جای  ال

 الداد از آن حصار بایرفت. آنجا سوراخی برای ورودی داشت اما آرمین ترجیح م الدیوار بودند گیر داد و با

ها در کرد.گردش و بازی خاکدیگر  ایرا به سمت ورودی دور بزند. داخل شد وسرفهبرود تا اینکه کل مسیر 

 مسیر ریه
ً
های چرخید. خیلی دوست داشت بداند کتاب کمی دور خودش د.کر میداشت اذیتش  اش واقعا

 ها درازچرخیدن را تمام کرد و دستش را سمت کتاب دیگری از "دارن شان" هم بود که نخوانده بود یا نه.

های دیگر را بی توجه کنار زد و یک بستۀ سه تایی کتاب کرد. حس کرد اسمی به چشمش خورده بود. کتاب

ها کسی مجموعه چه کار قشنگی. تمام این سال» را که داخل بسته بندی مرتب بود بیرون اورد و لبخند زد:

 «کتابا رو مرتب با هم اینجا نذاشته بود.

 ها را کناروانست به خانه برگشت و کتابتکه می بود. با تند ترین سرعتی ردهک خواست پیدایکه مچیزی را 

 
 
صدای در زدن پدر و بخواند. چیزی حدود چهارساعت بعد  درست راس ساعت ده شب  گذاشت تا بعدا

» در را باز کرد و همانطور که نصف بدنش را پشت در نگه داشته بود لبخند پهن و گرمی زد: .مادرش را شنید

 «سالم!

آرام در را باز تر کرد و با کنار رفتن از چهارچوب در اجازه داد پدر و مادرش رد بشوند. صورت سرخ مادرش از 

 « سالم!» هم باز شد و در جوابش لبخند زد و گفت:

طبق معمول حداقل دو کیسه سیاه دفتر و وسایل دیگر همراه مادرش بود. پشت سر مادرش، پدرش وارد 

ای بدهد. پدرش هم لحنش کرد و تالش کرد به پدرش هم همانقدر سالم پرانرژی شد. لحنش را کمی عوض

 «سالم بابایی!» را کمی بچگانه کرد:

کرد. پدر مهربانی داشت، کرد، لحنش را بچگانه میای میاین کاری بود که پدرش موقع دیدن هر بچه

گز صمیمی نبودند. پدرش برای او و ها هر کرد اما آنکرد باید بهتر با پدرش رفتار میهمیشه احساس می

های ریزش ای نبود. چشمشاید حتی هیچکس جز چند تا از همکار هایش در شرکت، آدم عمیق و  صمیمی

-ای بود. مگر چشمانگار دوست نداشتند هیچ احساساتی جز انزجار را نشان بدهند. البته برداشت احمقانه

-هم تمامشان تنها توهمات آرمین بودند. با این وجود میتوانستند انقدر واضح حرف بزنند؟ شاید ها می

ها احساس کند دخترش هم ترکش کرد، دوست نداشت کنار ایندانست پدرش زندگی خوبی را تجربه نمی

توانست کرد میکرده بود. نفسی عمیق کشید و سعی کرد احساس گناهی که داشت را سرکوب کند. آرزو می

خیاالت و افکارش را روی فرش زبر و رنگ و وارنگ جلوی در که دست کمی از پدرش را به زندگی برگرداند. 



اش را در آورده بود و لباس گشاد سفید احساساتش نداشتند رها کرد و سمت مادرش که مانتوی مشکی

 «چه خبر؟» راحتی پوشیده بود رفت. با لحنی هیجان زده و زندگی بخش گفت:

؟» بست و گفت:اش را با کلیپسی مادرش موهای گندمی
ً
 «چه خبری باشه مثال

 مریض» آرمین شانه باال انداخت:
ً
 «ت.های دیوونهچمیدونم مثال

شونم خل و چل. یکی حتی کامل آها. هیچی خیلی زیاد بودن همه» مادرش با صورتی بیحال و خسته گفت:

 «ها پایین نرفته بود که یهو با ترس برگشت.از پله

 _ چرا؟

 شده بود._ چون صورتش قرمز 

 _ چرا؟

 _ یه چیزی از روی صورتش برداشته بودم.

 _ چی؟

 _ کیست.

 _کیست چی؟

 _ چربی.

 دارن؟_ چرا اونجوری شده بود؟ چجوری برش می

هه خسته» مادرش معترضانه و تند گفت:
 
 «م، سوال پیچم نکن. بذار برسم بعد حرف بزن!ا

 «دونم.ببخشید می» آرمین سرش را پایین انداخت:

 هر روز همچین اتفاقی میتقریب
ً
توانست زیاد صحبت کند و یا به کرد چرا مادرش نمیافتاد. آرمین درک میا

کرد. شد و سنگینی عجیبی داخل قلبش احساس میاو گوش کند اما دست خودش نبود، هر بار ناراحت می

دوازده ساعت کار کردن خواست طوری به نظر بیاید انگار معنی بیش از خواست آن را بروز بدهد، نمینمی

او آدم پر حرفی بود. در این چند هفته کند. فهمد و احساس مادرش را درک نمیدر هفت روز هفته را نمی

اما هر چیزی وقت خودش را خواست پیش مادرش وراجی کند ای نداشت میکه دوست درست حسابی

 کی بود. نمیداشت، البته او هیچوقت نمی
ً
خواست بزرگش کند، در عوض به اتاقش دانست این وقت دقیقا

رفت و کتابی آورد تا بخواند. مادرش برای صحبت و بحث کردن به اندازۀ کافی خسته بود اما واقعیت این بود 



ای خانه نشست و پاهاش دراز کرد آرمین روی مبل نرم و قهوه. های وراجی بودندکه او و آرمین جفتشان آدم

کتابش را باز کند زیرچشمی نگاهی به پدرش انداخت. از موهای فر و گردن  و روی هم انداخت. قبل از اینکه

دزد را خواند. ماجرای خیسش مشخص بود روی آن مبل خواب سنگینی داشت. چندین صفحه از کتاب آتش

ایزدان یونان، پرومتئوس، کسی که آتش را از زئوس دزدید و به انسان داد، بود. زئوس آن در مورد یکی از نیمه

خاطر این کار او را بر سر قلۀ قاف بسته بود و محکومش کرده بود تا هر روز خورده شدن جگرش توسط یک ب

عقاب را تحمل کند. ظاهرا نویسنده کتاب کمی داستان را تغییر داده بود و به پرومتئوس فرصتی داده بود 

رد. داستان جالبی بود، پرومتئوس کتا از آن عذاب رها بشود، آن هم در صورتی که او قهرمانی انسان پیدا می

توانست جادو کند، پرومتئوس یک نیمه توانست در زمان سفر کند و از مرگ فرار کند، پرومتئوس میمی

ای نادان بود. ها گویا بیگانهاش معروف بود اما در جمع انسانخدا بود، پرومتئوس به هوش و انسان دوستی

 آمد پرومتئوس اداخل داستان به نظر می
ً
نسان معصومی بود که دنبال یک مشت کالهبردار، که احتماال

قهرمان داستان بودند، راه افتاده بود. خدایان دیگر به نظر تنها در جمع خودشان باهوش وپرقدرت بودند و 

ها شبیه چند انسان اولیۀ وحشی بودند. انگار همه چیز برعکس بود، خدایان انقدر ها هم در بین انسان

شود. آن همه کتاب همه کرد اگر به دنیای خداها برود مثل پرومتئوس مید. آرمین احساس میباهوش نبودن

اش ها کتاب را ادامه داد. گاهی خندهشدند و او انگار موجودی احمق بود. گذشته از تمام اینفراموش می

شهر عدن ت. رفها در آن بودند، فرو میعدن، شهری که شخصیتگرفت و گاهی در فضای گرفتۀ شهر می

انگار همیشه درشهرشان شب بود. بعد از تمام شدن کتاب به ساعت  .گرفته تاریک و ،ها بودمثل دنیای آن

نگاه کرد. نزدیک به دوازده بود. بلند شد و دوباره سمت اتاقش رفت. شاید در آن خانه سه نفر دیگر هم بودند 

بعد از مسواک زدن و آماده کردن کیف سبز آبی  کرد.اما حداقل برای آن روز هیچکس را کنارش احساس نمی

با زل زده بود.  های رنگی نامعلوم در هوانقطه ای بهاش برای مدرسه، متوجه شد داخل اتاقش لحظهساده

. خندید و به یاد یکی دیدکه هر کس دیگری هم می دیدای میتپندههای رنگی خوردن نور به چشمش لکه

ها را توانست آن لکهبا شیاطین دارن شان افتاد. اگر او کرنل فلک بود می ها داخل کتاب نبرداز شخصیت

ها یک دروازه به سوی قلمرو شیاطین باز کند. البته مغر خر نخورده به عنوان توپ های انرژی بگیرد و با آن

توانست لردالس آب دماغی، یکی از بود که خودش را داخل همچین دردسری بیندازد، حتی اگر می

 .خوابید کنار زد و اش رات پتوی نارنجیال جای این همه خیا بهطین، را ببیند. شیا

 

 ادامه دارد....


