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ّایگزضتِسال

یاکفسگل



 هتَلذ سگل، 3291ٍیاکف

فتضسگ هسکَ، ساختِ،یلنضذُ ّن

اٍ ضَسٍی دس هْناها اص یيتشسا

دسخٌگ.ضٌاسٌذیکَتاًَُیساىه

حضَستِخْاًیدٍم، ػٌَاىچتشتاص

داضتِاست.
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3293آٍسیل



الَ...-

سیة- چِ تذًٍیي اگِ الَ،

.خَسمداسمهییاخَضوضُ

خَسیي؟هیچی-

یِسیةخَضوضُ.-

داسیي؟تاکیکاس-

تاضوا.-

ضواکیّستیي؟-
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یِدختش.-

ضٌاسوص؟هيهی-

یًِِاهاهيضواسٍچٌذتاسدیذم.-

خَامتِضواتلفيدفِحسکشدمهی

کٌن.

سیة- یِ داسیي تگیي تْن کِ

خَسیي؟خَضوضُهی

تلِ.-

ایي- صذایکِ چِ طَس...ساستی

.داسیيسحشاًگیضی
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هشسی.خةدیگِخذاحافظ.-

ساست- صٍدُ. خیلی ًگفتیيیًِ

تشایچیتلفيکشدیي؟

ا- چِکِیيتشای صذاتَى تذًٍن

خَسیِ.

ّویي؟-

!یَ.چشیيتلِ.ّو-

صثش- دقیقِ سٍیِ گَضی کٌیي

سحشاًگیضی صذای ضوا ًزاسیي.

داسیي!
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دیگِ- دفِ گفتیي.ایٌَیِ م

خذاحافظ.

- تزاسیي سٍ گَضی گوتَىاگِ

کٌن.هی

ٍل- پیذایدسستِ، هٌَ کِ ضوا

ًکشدیي.

ئِ،الاقلاسوتًََتْنتگیي.-

یایاچِفشقیٍاسِضواداسُ؟کات-

کِکاتٌکایااکاتشیٌا،ّشکذٍهطَ

تشدٍستداسیي.تیص
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تیص- کذٍهطَ دٍستضوا تش

داسیي؟

کذٍهطَ.- ّیچ تخَایي ساستطَ

هيکاسیٌاسٍتشخیحهیذم.

ک- خة هیخیلِ تْتَىاسیٌا. تًَن

تلفيکٌن؟

دًٍیي.ًِ؛ضواضواسُهًٌَوی-

پستْنتذیي.-

-.ًِ
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خیلِخةضواتْنتلفيکٌیي.خة-

کاسیٌا؟

-..........................................

دیي؟الَ،الَ،حشفاهَگَشهی-

تلِ.-

چیضذُ؟-

هی- فکش خةداسم کٌن...خیلِ

کٌن.تْتَىتلفيهی

فشداّویيهَقغ؟-

خیلِخة.ساػتضیص.-
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فشداساػتضص



خَضوضُ- سیة یِ داسم

خَسم...الَ!هی

ساػتِپایتلفيًطستن.ًین-

االى- ٍ ضیص؛ ساػت گفتیي ضوا

ساػتضیطِ.

هتطکشم.-

خَادتطکشکٌی.ًوی-
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کاسیٌا...

چیِ؟-

یِسؤال- اصتَىتکٌنخَابیاگِ

دیي؟هی

- سؤالتَى تِ خةتستگی داسُ.

سؤالکٌیي.

چٌذسالتًَِ؟-

تقش- سال. سال.یثاًضًَضدُ ضًَضدُ

ّفذُ ٍ هیطاست اسوتَى ضوا ٍ
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تَ ٍ پتشٍکاسالتًَِ خیاتَى

کٌیي.صًذگیهی

سٍ- چیضا ایي ّوِ کدا اص

دًٍیي؟هی

دًٍن.ضواسٍهییضچّوِهيتقشیثاً

ّوِچیضٍ.تقشیثاً

دسستًیست.ٍلیایياصالً-

چشا؟-
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ایي- هٌَتشای چی ّوِ ضوا کِ

ضواهی اص ّیچی هي ٍلی دًٍیي

دًٍن.ضواقذتَىتلٌذُ؟ًوی

هتَسطِ.-

خَضگلیي؟-

خیلیهتَسط...خةدیگِتایذتشم.-

دیگِتِیکٌیي.کیِدقیقِصثش-

صًیي؟هيتلفيهی

تشایچیتایذتلفيتضًن؟-
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ا- کیکِیيتشای تگیي خة ...

صًیي؟تلفيهی

ن.دًًٍوی-

هيچشا- تِ تلفٌتًََ ضواسُ

کٌن.دیي؟خَاّصهیًوی

-

...................................................

کٌیي؟هیداسیيتاصمفکش-

99622...خیلِخةتٌَیسیي:-
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دقیقِ دُ ساػتضصٍ سٍص، ّواى

تؼذاصظْش

اطالػات؟-

کاس- چی تشاتَىهیتلِ. تًَن

تکٌن؟

تلفٌیسٍکِدًٍیيهيضواسهی- ُ

هیهی آدسسطَخَام اها دًٍن

دًٍن.ًوی

تًَینآدسسَتْتَىًویهتأسفاًِها-

.تذین
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چ- داسم. الصهص خیلی هي یٍلی

تًَنتکٌن؟هیکاس

اص- کاسی تشهتأسفاًِ ها دست

ّستیيتاصمهطتشکهایٌکِتاا.یادًو

ضایذًوی کٌین. کوکتَى اصتًَین

 آدسسی تتًَیي تلفي کِدفتش سٍ

خَایيپیذاکٌیي.هی

ّاطَلتکطِ.ضایذسالایيکاس-

تایذ- اصتاصم کاسی هاتگن دست

ساختًِیست!
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دٍسٍصتؼذ

کاسیٌاحشفتضًن؟هیتًَنتا-

خاًذاسین.کسیتِایياسنایيها-

ضًَضدُ- دختش یِ اٍى چشا.

ست.سالِ

سٍ- گشادٍ کاتیا کٌن فکش

اٍىایيهی خیالیگیي...حتواً اسن

کات خَدش! ٍاسِ گزاضتِ !یاسٍ

!یاکات

الَ؟-
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کاسیٌا؛هٌن!-

کشدمیفکشه-

کاس- کاسیٌا تا گفتن داسمٍقتی

ًطٌاخت.

هٌَ- کِ ّستیي کسی تٌْا ضوا

هٌِ.ضٌاسیي.ایياصاسشاسخَدهی

حاالدم.خیلِخة.هيلَتَىًوی-

هی فاهیلتًَن اسن دًٍن.دیگِ

حاال ًِ؟ هگِ دیگِگشادٍا؛

اطالػاتهی اص آدسستًََ تًَن

تپشسن.
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تًَیي.ٍلیخَاّصهؼلَهِکِهی-

چَىهی ًکٌیي. کاسٍ ایي کٌن

تلفيتًِامهاًیست.

کٌنتایذهٌتظشضنتاپسفکشهی-

پیذاتَىکٌن.

چشا؟-

ایيکِصذایسحشاًگیضی- ٍاسِ

هی دلن چِداسیي. تذًٍن خَاد

ضکلیّستیي!

نهتَسطن.هيکِتِضواگفت-
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ٍاسِهيهْنًیست.-

یلیًِ؛تِخذاهيخیلیهتَسطن.خ

خیلیهتَسط...خذاحافظ!



چٌذسٍصتؼذ

کاسیٌاصحثتکٌِ.لطفاً-

کی؟-

هٌظَسمکاتیاست.کاتیاگشادٍا.-
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اسن- چِ خَدضَى یّاٍاسِ

هیخیالی کاتای سفتِیاراسى!

تیشٍى.



تاصّنچٌذسٍصدیگش

هی- تا حشفتًَن کاتیاگشادٍا

تضًن؟

گشادٍاّاّوِسفتيتیشٍى.



تاصّنچٌذسٍصدیگش



21 
 

ییالق- سفتِ کاتٌکا هادسضن. هي

پیصهادستضسگص.تاتستًََاٍىخا

دٍهی ًاهِسٍصهًَِ. هیَى دس

دُ.پیغاهیتشاشداسیي؟هی

هیطا- تگیي تْص فقط هتطکشم.

صًگصد.

3293پایاىطٍئي

کاتیاگشادٍهی- تا صحثتتًَن ا

کٌن؟

خاتاضِ.فکشًکٌنایي-
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هيکٌنهادسشتاپسخَاّصهی-

حشفتضًِ...

کٌیي...الَ.شثیِدقیقِص-

ّستیي؟هادسکاتیاضواالَ-

تلِ.-

اٍىدفِکِاصیادتَىهیاد؟هٌَ-

گزسُ.ًویصًگصدمصیاد

کات- یادهِ. تلِ. آّا؛ اصفشدایا

تْصصًگییالقتشهی فشدا گشدُ.

.تضًیي
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هیشم.خاایيتًَن.اصًویفشدا-

دیگِ؟یِضْش-

خٌگ.- هیشم داسم تًِِ هٌَ سالم

ّنخَضیضوایتشسًَیي.تشاکاتیا

کٌن.هیٍسؼادتآسصٍ

سؼادتضواهي- ٍ خَضی سٍّن

خَاى...گفتیيهیآسصٍ کٌن

اسوتَىچیِ؟

هیطا.-
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تشتیصچْاسسالیا

تا- صحثتگشادٍاکاتیاهوکٌِ

کٌن؟

کی؟-

گشادٍاکاتیا-

ًیست.یٌداکسیتِایياسنا-

اًٍدا- خٌگ اص صًذگیقثل

کشد.هی
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صثش- دقیقِ ّوسایِیِ اص ّاکٌیي

کاستپشسن...الَ؛ تًَنهیچی

تشاتَىتکٌن؟

گشدم.هیگشادٍاهيدًثالکاتیا-

دیگِچْاس- ٍ سفت پیص سال

تشًگطت.

ًیست؟هسکَیؼٌیتَ-

اصچشا.- پذسشکطتٍِقتیّست.

د خایگِضذ، اٍىایي ًیَهذى.

صًذگیتاحاال ضَّشش خًََادُ
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تچِهی یِ تاکٌِ. هادسضن داسُ. م

کٌِ.صًذگیهیاًٍا

ایاصشداسیي؟ضواسُ-

صثش- دقیقِ سٍیِ خایی یِ کٌیي

ًَضتن...آ...آّا...پیذاشدیَاس

211362کشدم:

ّواىسٍص



؟211362ضواسُ-

تلِ.-
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اکاتش تا صحثتگشادٍایٌاهوکٌِ

کٌن؟

گشادٍا- دیگِ حاال ًیست.اٍى

؟یطاصهتسَاس...خةخَدهن.الَ؛ه

فْویذیيهیطام؟اصکدا-

خیلیآسًَِ.-

تیص- سال هاچْاس کِ ّنتاتشُ

ًضدین...تقشیثاً سالِ.حشف پٌح

تطخیصیيتاا هٌَ صذای ضوا حال

دادیي.
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خیلیخَضحالنکِضوا...تلِ...ٍ-

م؟کِصًذُ-

-ٍ تلفي...تلِ؛ هي تِ کِ ایي

کشدیي.

ّاست.صذایضواهثلّوَىٍقت-

تًًَِِ؛تؼذاصچْاسسالًٍینًوی-

تاضِ.ّوَىطَس

تقش- ضوایثاًتیطتش. سال...پس پٌح

ّستیي!دیگِصهتسَا

تلِ؛اصدٍاجکشدم-



28 
 

دًٍن.یِتچِداسیيٍهادستًَنهی-

تلفيتا ضواسُ ایٌن ٍ ضواست

...کِاصدٍاجکشدیي!خًَتًٍَِ

ضواّوِ- حاال دسستِ. چیش ّوِ

دًٍیيٍلیهيچیضیاصضواهٌَهی

دًٍن.ًوی

هی- ّنچی هي تذًٍیي؟ خَایي

دفِصخویهثتقیِسفتنخٌگٍدٍ

ضذم.

صخوتَىخطشًاکتَد؟-
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دفِ- تاالخشُیِ اها خیلی... ش

خَبضذم.دسستهثایيکِصخن

تطِ! خَب سگ چییِ دیگِ

ٍهی ضذم خَب تطِ؟ خَاستیي

دًیا دٍتاسُ اًگاس خًَِ. تشگطتن

اٍهذم.هادسمّوِلثاساهًَگِداضتِ

ّشچ ٍیتَد. پیشّي ٍ کفص

شٍاسنکَچیکضذُضلَاسٍ...ّوِ

ّ اًذاصمیچتَد. دیگِ کذٍهطَى

ًثَد.خیلیهسخشُضذُتَدم!
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تقشیثاً- خة. اٍىتلِ؛ اص سال پٌح

هَقغگزضتِ.فکشضَتکٌیي...

تَ- ٍقت کٌِْاٍى لثاس مخیة

کشدمکِضواسُتلفيیادداضتیپیذا

تِایيضواسُ تَشتَد. قذیویضوا

ضوا ضواسُ اًٍا ٍ کشدم سٍتلفي

ضذکِتِضواخَسییيدادىتْن...ا

تلفيکشدم...

هوًٌَن.-

...ضوااصدٍاجکشدیي!-

خیلیٍقتِ.-
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هی- حشف خَسی اًگاسیِ صًیي

کٌیي...خَاّیهیداسیيهؼزست

ًِ...تصادفیضذ...پیصاٍهذ.-

ضَّشتًََدٍستداسیي؟-

تذ- خیلی اًٍن صیاد. صخویخیلی

دٍست خیلی ّن پسشم ضذ.

دٍضَىهٌَ...داسم...اًٍامّش

کاسیٌا...-

-.........................

ضِتثیٌوتَى؟هی-
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--.........................................

خَابًوی- داسچشا فکشیيدیي؟

کٌیي؟هی

ایي- تِ تاسّا ٍ تاسّا هي ًِ؛

هَضَعفکشکشدم.

آُ...چِقذسصذاتَىسحشاًگیضُ.-

تِّویيدلیلهاًثایذّوذیگِسٍ-

تثیٌین.

چشا؟-
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فکش- هيهیضوا صذای کٌیي

خیلیسحش خَدش ایي ٍ اًگیضُ

خَسیتشاتَىتَضیحخَتِ...اُ!چِ

هی فکش ضوا کٌیيصذایهيتذم؟

فکش خَدتَى پیص ٍ قطٌگِ

خیلیهی چیض هي کِ کٌیي

کِایالؼادُفَق هٌَ ام...هٌظَس

فْویي.هی

دسست؛ًِ!-

فْویي...حاالتزاسیيیِسٍصیهی-

سال ّوَى هثل دسست ّایهاخشا
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سٍصگاسی توًَِ...یِ تاقی گزضتِ

کاسیٌاتَدٍدختشیتَدکِاسوص

صذایسحشاًگیضیداضت...

-..........................................

ّستیيهی- ضوا ایي حاال تیٌیي؟

دیي!کِخَابًوی

کٌن.داسمفکشهی-

اصخَش- هیطا. تاضیي تخت

تَىلزتتثشیي!صًذگی
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سؼیًوی- ٍلی یاًِ. تتًَن دًٍن

کٌن.هی

هی- تیاچشا حاال ّنتًَیي. یياص

خذاحافظیکٌین.

کِ- ایي تشای پسالاقل کاسیٌا؛

 کٌین، توَم خَب یِهاخشاهًََ

چیضخَبتْنتگیي.

چی؟هثالً-

ّشچ- دلتَىیّشچی.

فکشهی کِ چیضی خَاد...تْتشیي

کٌیي...هی
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سیة- یِ داسم هي خة؛ خیلِ

خَسم...خَضوضُهی





تشخوِّوایَىًَساحوش

ًقلاصهدلِتواضا


