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 جلو قانون: عنوان
 داستان كوتاه: موضوع

 اكفاك ستنافر: نويسنده
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هـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه قالب  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   
 براي شنيدن آثار هنرمند مورد عالقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه
حـق كپـي بـرداري      عـدم   شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل                 

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي
 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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مردِ دهاتي آمد و خواسـت كـه وارد        يك. جلو قانون، پاسباني دم در قدبرافراشته بود      
مرد   آن. تواند بگذارد كه او داخل شود       قانون بشود؛ ولي پاسبان گفت كه عجالتاً نمي       

ممكـن  «: پاسبان گفت . آيا ممكن است كه بعد داخل شود      : فكر فرورفت و پرسيد     به
و در كه هميشه چهارطاق باز بود رد شد، و آن مرد    پاسبان از جل  » .است؛ اما نه حاال   

اگـر بـاوجود    «: پاسبان ملتفت شد، خنديد و گفـت      . جا را ببيند   خم شد تا درون آن    
خاطر داشته باش     دفاع من اينجا آنقدر تو را جلب كرده سعي كن كه بگذري؛ اما به             

تواناتر از من جلو هر اتاقي پاسبانان . كه من توانا هستم و من آخرين پاسبان نيستم     
» .توانم طاقت ديدار پاسبان سوم بعد از خـودم را بيـاورم    وجود دارند، حتي من نمي    

طور هميشـه   مرد دهاتي منتظر چنين اشكاالتي نبود؛ آيا قانون نبايد براي همه و به           
در دسترس باشد، اما حاال كه از نزديك نگاه كرد و پاسـبان را در لبـادة پشـمي بـا                     

ش تاتاري دراز و الغر و سياه ديد، ترجيح داد كه انتظار بكشد تـا     دماغ ُتك تيز و ري    
پاسبان بـه او يـك عسـلي داد و او را كمـي دورتـر از در                  . به او اجازة دخول بدهند    

كـه او را در       اقدامات زيادي براي ايـن    . ها نشست   جا روزها و سال    آن مرد آن  . نشانيد
گـاهي  . هـايش خسـته كـرد       واستداخل بپذيرند نمود و پاسبان را با التماس و درخ         

راجع به مرز و بوم او و بسياري از         . نمود  هاي مختصري مي    پاسبان از آن مرد پرسش    
اعتنـايي و بـه طـرز         مطالب ديگر از او سؤاالتي كرد؛ ولي ايـن سـؤاالت از روي بـي              

كرد كـه     هاي اعيان درجه اول از زيردستان خودشان بود و باالخره تكرار مي             پرسش
آن مرد كه به تمـام لـوازم مسـافرت آراسـته            . اند بگذارد كه او رد بشود     تو  هنوز نمي 

كه پاسـبان را از راه       بود، به همة وسايل به هر قيمتي كه بود، متشبث شد براي اين            
پذيرم  من فقط مي«: افزود  درست است كه او هم همه را قبول كرد؛ ولي مي          . درببرد

هـاي متـوالي آن مـرد         سال» .اي  هكه مطمئن باشي چيزي را فراموش نكرد       براي اين 
پاسـبان اولـي    . هاي ديگـر را فرامـوش كـرد         پاسبان. كرد  پيوسته به پاسبان نگاه مي    

پروا به طالع شوم خود       هاي اول به صداي بلند و بي        سال. آمد  نظر او يگانه مانع مي      به
. هـايش غرغـر بكنـد       كرد كه بين دنـدان      بعد كه پيرتر شد، اكتفا مي     . نفرين فرستاد 

كـرد تـا    ها بود كه پاسبان را مطالعـه مـي    االخره در حالت بچگي افتاد و چون سال       ب
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كـرد كـه كمكـش        ها تقاضا مـي     شناخت، از كك    هاي لباس پشمي او را هم مي        كك
كـه   طـوري  باالخره چشمش ضعيف شد، به . خلقي پاسبان را تغيير بدهند      بكند و كج  

هـايش او را فريـب       و يا چشم  دانست كه اطراف او تاريكتر شده است          درحقيقت نمي 
داد كه هميشـه از در       دهند؛ ولي حاال در تاريكي شعلة باشكوهي را تشخيص مي           مي

قبـل از مـرگ تمـام    . اكنون از عمر او چيزي باقي نمانده بـود   . كشيد  قانون زبانه مي  
ها كه در سرش جمع شده بود، به يـك پرسـش منتهـي                همه سال  هاي اين   آزمايش

اش   به او اشاره كرد؛ زيـرا بـا تـن خشـكيده           .  پاسبان نكرده بود   شد كه تاكنون از     مي
پاسبانِ درِ قانون ناگزير خيلـي خـم شـد چـون            . توانست از جا بلند بشود      ديگر نمي 

اگـر  «: از پاسـبان پرسـيد    . اختالف قد كامالً به زيان مرد دهـاتي تغييـر يافتـه بـود             
جز من    كس ديگري به  ها    همه سال  طور در طي اين    هركسي خواهان قانون است، چه    

پاسبان در كه حس كرد اين مرد در شرف مرگ اسـت            » تقاضاي ورود نكرده است؟   
از «: حس او را بهتر متاثر كنـد، درگـوش او نعـره كشـيد               براي اينكه پردة صماخ بي    

توانست داخل شـود، چـون ايـن در ورود را بـراي تـو                 جز تو نمي    كس به  جا هيچ  اين
 بند روم و در را مي حاال من مي. درست كرده بودند

 


