
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چند اتفاقِ ذهنی
 

ِ  تم  پ  را دهه وده   ی من سهیل راه تایِ کاه  ن اتقایا     خداس  پژ  را  اد تدِ کدپه وینداده تدِ خییاویان پایازدهه ی  یا
ِ سایزش    هار، اد جلدِ خیازاه  اتیا  و   افتند. زیسیاِن  هلیل ی  اجیاده    و  هد، و  هیاِ هیگی که یک ِ اتقیا  افتیاه. یثل  مهه

. سهیل اد کنیار  زیسیان ره شد، سی پیاید را کشید تم  هیگی خییاویان که اد پشاِ   هدا  اره خییاویان شد عقب گیف    و  هزده
ِ هسِ  ، فیییان را هاه تمِ  پ    پیاید را ازداخ  تدش را سد کیهه زیسیان راه هیدش را ره کند. سلمیان که زیسیان یسیی

هیا وعض  پیدهیا هس  که  وعض   ق تیا اد پشِ  زیسیان عشدر کیه. اییا ویا سیعِ  شص  تیا هم  خمیالف   ویا سیعِ  کم  شص 
ِ ختس  که ویا هیدِن زیسیان هدس کیهه وده که وپیه پش  زیسیان   تیا  خی  خییاویان  را گیف . یثل  پسیوچه ش شده جلدِ من 

ِ ختس، یییاِن سه ییاشین خدره  زیسیان ده ر ِ تیید   لگن پسی وچهاد  ن سدارِ وگییه. سهیل پیچید، سلمیان هم پیچید. 
 تقیا  ... افتیاه.شد. مهین. ا

  
 ِ واه زقهاه  رساند   یا  هس   وه هس د   نافت  ار ی  سلسله صی اس ؟  قت  اتقیاقیات کس  یقهیاِ پندگیازه، په  هر  ضعی 

تدِ این شیایط تقصیی ویا کیس ؟ زیسیان؟ پژ ِ سهیل؟ پیاید سلمیان؟  ضاعیِ   ش فیاجعه اس ؛  اِ که اسم دییاز    یکیاز 
اجتمیاع  را هرس  یایاه   منیا؟ ... ییا اصاًل خدِه پسی وچه؟ پدر   ییاهر  پسیوچه که اینیِ  کش  خییاویان؟ زشدهن پیاغ راه جد ل

دزاد، کایارِ    اش ویی ن ی  سیان ود ن رعیایِ  حق تقدم اد خیازههیا یقصی ویاشند: زی ِ  ن ازد؟ هیان؟ کدام؟ شیاید مهه وچه زداهه
ود ن  . پژ کند ی ، تیید خداهد اد پشِ  سیش ره شده ی ویند که  را ی اِ  ژ ِ زقیهویش زداره   فقط دییاز  که پوه ه ر 

کناد کاه زیسایان ره     ش را ط  وگییه؛ صرب منا   ِ  زیسیان خدهش را عشدر ههد   راهکند اد پش هاشنت  هیِد ینیاسب، سع  ی 
ش را  ش را ودزاد   راه ایساتد کاه زیسایان ه ر    یِد هرست  زداره. عجله هاره. من شده   هیدش اد خییاویان  داه شده. پیاید ه

ر ه تدِ قسامِ  خاالِ  خییاوایان     تیید دهن   اد هسِ  خمیالف ی  د نازداده پشِ  زیسیان   و وگییه   وی ه ره کیارش. ی 
ش هستدرالعمل یشخص  زداره. خییاویاِن ه طیفاه   طیفه ویاِ فیع    اصل طیفه تنگ اس . خییاویان ه ویاِن ه ه طیفه. خییا

کناد     کند. اد خییاوایان عشادر یا     ش زگیاه من  شده. پسیوچه وه تمِ  پ    راس  افیک حمسدب ی حمل  عشدر خبش  اد تی
رازناده   فیصا  واه کام کایهِن       ِ صیاحب زیسیان وپیه پشِ   ن    خی خییاویان هم واد ن اطاال    خداهد ود ن اجیاده ی 

 خداهد اد پشِ  زیسیان وپیه پیایین.  ش ی  سیع 



  
تایاکندن   اِ که پیید پشِ  زیسیان   ونیا وی جتیوه گ   خدهش ویاید ی  ه ذاِت وچه: پسیوچه ونیا وکدام یقصی زشیاشند شیاید هم هیچ

 ن  ِ فیعا  ویاشاد؛ پادن وایا     ش سی  کدپه یل شیاید حق هاش  که زگیاِن ییازدنافتیاه. سه ش ی  هاش ، زشیاید اتقیاق  ویاِ
ی را تدِ ییاشاین وشیناد     ِ زیسیان هخت اش  که رازندهگذ شد. زشیاید ی  ِ هختی  زیاحمیم هیده ی  هختی  زیاحمیم زشیاید تدِ حمله

غ  شهی  خیال   پادرودر     وه ویارسیازد   ه. ویاید هی په د هتی خدهش را ی شیان لد وی ِ زیایشی   گذاش  که راوهه زشیاید ی 
رسایازد واه هفتای     دهش را یا  ِ هیگی خا  طدر. ویاید تیا ویس  هقیقه ِ پیاید هم مهین کیه. رازنده   کیارش را ی جیا راح  ن

را هزشیال   ن ،شهی وه شهی ،تیا یید کیه. وعد هم سدار  کیار ان ییح وه مجیاع  کمک ی هِن اسکلِ  ضجیا کی عتشیات   تدِ جیاوه
 گش .    ویی وعد هم    کیه   دییارت  متیاشیا ی را   نعلم کیهِن  جد   یدج  ییهی کیه   عیاقش  هم تدِ عیا ،  ی 
  

 ،ِن ا  شادزد   ویاعث کشته شاد  که یشخصیًا وه پسیوچه ویخدره کیهه ودهزده  ییاشین  گ ،  منیای    رازنده اهوی اسیاس  زظی  ر
شد. سهیل ویا  م  قصیاِن سلمیان   سهیل تقسیم ی ِ پسیوچه، زسشت  وده که ویاید هر سه یعن  صدهرصد هیهپژ  وده   پیاید. 

ِ  دا یاه  هرجاه  04زساشِ    یعِ  شص . ساهیل هر سیعِ  ویس  کیلدیتی وه پسیوچه ویخدره کیهه وده   سلمیان ویا س ِ  ا
ِ       ویا پسیوچه)اگی یییاِن پسیوچه   زیسیان یک خط رسم ی  ویخدرهش اد  شد که عماده وایا خییاوایان فاید شادهص، هرصاد

هرجه هر هنگیام  ویخدره   ویا احتسیاب   ن شصا    58ِ  خسیارت حیاهثه را وه عهده هاش ، هر صدرت  که سلمیان ویا دا یه
ا قسیم وی ویس  کنیم، سهم  پیایاد اد قصایاِن یایاجی   کیه. اگی شص  را ت ِ هیگی اد هیه را ویاید پیهاخ  ی کیلدیتی، هرصد

یهاده. هر هرصاد اد هیاه را اد ساهم  سایع  وپا      66.66شده. یعن  سلمیان ویاید حد ِه  ویحسب  سیع ، سه ویاوی  پژ  ی 
هرصد. حیال اگی هر قسمِ  سهم  دا یه، زسشِ  خسایارت را واه ه  قسام  تقسایم      33.33شده  صدرت  که سهم  سهیل ی 

وچه ویخادره  هرجه وه پسی 58هرجه هر زظی وگیییم؛ ویا احتسیاب  این که سلمیان ویا دا یه  04سم  کیایل  هر خب  را کنیم   ق
هن وگیایه   ساهیل   هرصد اد ییاجیا را واه گای   65.66هرجه، پس سلمیان اد این قسم  ویاید  04ِ  دا یهکیهه   سهیل ویا 

را  65.66  ایان   33.30کنایم   را یا   33.33وه صدص،  ن ش  )هر   رهنهم ِ اجیاِ عدال  هر اعداهویاهرصد.  36.55
    هشتیاه وایاِ سایع  -را هم اگی هشتیاه وه ویس  وشندیم ییازد زسشِ  سهم  سیع  وه سهم  دا یه. این ی . 65.62کنیم  ی 

شده  سهیل ی هرصد   سهم   63.30شده  قسم  کنیم، سهم  سلمیان ی  244وی هیا را مجع    ،   کل  سهم-ویس  ویاِ دا یه
 565ییلیادن     54یسات   ِ فیه کشته شده هر تصیاه ، سالمیان ویا  ییلیدن هیه 624ِ هرصد. یعن  اد  ویاق  ییازده 32.66

شلغ تدسط پدن ویمه اس ، این یا. که سهیل هم ش ر هدار تدییان 632ییلیدن    30ویاید ش را وپیهاده   سهیل  هدار تدییان
 هدار تدییان جییمه هزده عقب  یدن تدِ اصل . شده هشتیاه یسیان هم فقط ی شده. سهم  ز ویمه ویاِ ا  پیهاخ  ی 

   
" اتقایا   ر د ام"افتناد؟". پایا    پایا اتقایا  یا    " هیا  نن ودهه که  یده، ای یات سؤال  که مهیشه یهم وه زظی ی هر یدره اتقیاق

 ش را ر د یدویایال  سلمیان ویایاد  ن ازد؟ پیا  افتیاهه ر د اتقیا  ی  ویایست  ام ر د پیس  که حتمیًا ی  شیان ویا ام افتند؟ زسش  ی 
ِ  مهیشاه  جیاِ این وده؟ پیا یدویایل وه ی  Silentویاید ر ِ  ، ن ر د ،کیه؟ پیا یدویایل گم ی  یلا   اش ویاشاد، خ  گا   که جیا

ِ  کیازیاپه ر د اد سلمیان کمک گیفته واده؟ ... پایا دیایان حیکا       ش  ن جیا کیهن اِ که خیامن ویاِ جیاوه اتقیاق  رفته وده ال
یاه که پسیوچه یدرسه زشاده؟ پایا   شد عصی؟ پیا اتقیا   قت  افت ش ویاید ی  افتیاه؟ پیا صشح کیار ان یک ر د ویاید عقب ی 

  جلادِ هیاد ا  را    هاشا   ک یا   ؟ پیا ویاید  ن زیسیاِن لعنت  اتیا گیف  ش را ی  دِ راهد ویاید  ن زیسیاِن لعنت  جلر   ن
  شد؟ اد  ن خییاویان ره ی هقیق پیا اصاًل ویاید ؟ یسییش را عدد کندپیا تیافیک جمشدرش کیهه وده گیف ؟  ی 
 

پیدا کیهه وده؟ هقیقیًا مهیان ر د هدس  یعیاشقه ویا یک هختی را  ر د را وه  ن حمله غییشه رفته وده؟ پیا پیا سهیل هقیقیًا مهیان
هیاِ ممکن ویایاد   ِ حمله پیا هختی اد یییاِن مهه کیهزد؟ ویاید این هختی را وه ا  یعیف  ی ِ هختیهیاِ ممکن  پیا اد یییاِن مهه

ِ هختی را تدِ  خیین سیاعیات گم کیهه وده   جمشادر شاده واده زایم سایاع        پیا مشیاره کیه؟ گ  ی  تدِ این حمله دزده
  طدر تدِ کدپه عال  ویاشد تیا ویاألخیه هختی ویا ا  متیاس وگییه؟ مهیان
 



ِ تایاریخ  را    ید ویاشد؛   این ویاده تیا هی  ق  که  هم ییاهش ی  اتقیا اد یِک سیاعِ  ر د تدازد  ی شیان  دههیای  که ویا سؤال
  وه متیای  وه پیال  وگییه.

 
کند    سع  ی کند  ر دش زگیاه ی  افتد هیکس وه  ن شدزد.  قت  اتقیا  ی  جدرِ طیح ی  این سؤال هیا ویاِ هی کس  یک

کیه،  په کیهه وده؟ په کیارهیای  ویاید ی ر د  یاِ گذشته پیدا کند. سلمیان تدِ  نر د، ییا ر ده دِ مهیانکه علِ  اتقیا  را ت
هی  پذیی شدِن ِ حتمل هیا الدیه طدر؟ این سؤال شیان شده وده؟ سهیل په وده که ییتکب زشیایدِ که زکیهه وده   په کیارهیاِ

اِ  هی ر د که ونیاوی اتقیا  وچه کند! دره من یان   یک پژ  ویخاتقیاق  اس . هی ر د که  هم هرس  سی  یک فیع  ویا یک زیس
نایات ویاشاد. ویایاد    اِ اد کیائ ک یعنیای  هاشته ویاشد. ویاید زشایازه پس ویاید این اتقیا  ی کند! سشد شده، له من ش  سی  راهکه را 

...   الشته این پیدِ اس   تدازس  وگدیدش. ویاید "یعنیا"ی  هاشته ویاشد. پید غیی اد این من  کس   هیچ حیف  ویاشد که هیچ
 کنند. هیا فکی ی  که  هم

  
کله  هایا سای   ش ودهزد کاه وایا  ن   ه وده. "اگی"هیاِ دییاهِ تدِ ذهنرا اد خدهش پیسید هیا وعد اد  ن اتقیا  این سهیل ویارهیا

فا  اد  ن هختای   اش حی  اهه ِ زیسیان جلدِ پلیس یایا خیازاه   د؟ اگی رازندهش د په ی . اگی هختی را ویا ا  گیفته ودهزده ی 
ِ  پیا ش ویمه زشده په ی  شد؟ اگی ییاشین ده، په ی  ی  ِ  ن پسیوچه وه حق   اهه شد؟ اگی خیازه ید وده په ی شد؟ اگی جیا

هیای  که  ِ این سیال یاید زصِف هیگیش عمیش را یثل  مهههاهزد په اتقیاق  قیار وده ویاِ جداز   ا  ویقتد؟ و هیه رضیای  من 
یاِ یاک تصایاهِ    ر د، وه ج که پیا، "پیا  ن تی این ؟ ...   اد مهه  دارزدهکیه ه، تدِ دزدان سیی هِ تلف کیهه ودگی ویا  ل

ِ  این اتقیا    ویار   ن گنیاه   مهاه  احسیاس  یعنیاهار ودِه "کش ؟ یلیدز   سیاهه، ویاید یک  هم را ی سیاهه ویا یک پیایِد زددهه ی
ِ  مهاه  عل اد خداس   پیدِ که ی  کیه. جندا ی پیدِ را ش  ن جیا کشیازده وده،  هسته دیی  گدشهیای  که ا  را وه   گنیاه

  ویهاِ کند. این اتقیاقیات پیهه
  

ِ پسایک    اهه . ویاِ خیازهجدر ِ زیسیان هم یک ی. ویاِ رازندهیک جدر  هیگینتهیا  هم  جده هاش . این صدا ویاِ سلمیان
. یل  اتقایاق  هیاده ودهزاد   ر د  ن اتقیا  را خ هیای  که  ن ِ  هم جدر،    ویاِ مهه جدر. حت  ویاِ هختیک هم یک هم یک

کمک کایهه واده. وایا هختایش یاک       ا ل وه خیامن تدِ متید کیهن خیازه کیه: سلمیان ویا خدهش کیارهیاِ ر دش را یی ر ی 
ِ هقیاق  حیکا  کایار ان را     ش دزگ دهه وده   ویزیایاه  . وه رفقیاِقی ن متیین کیهه ودهاز   در خ ش، اد کالسقشل  سیاع 

ش جمشادر   رف  که سقیش را شی   کند. سقیِ که ویاو  ش را مجع کیهه وده   ی  پیسیده وده. منیادش را خدازده وده. سیاک
ا پای ش وده:  هیاِ سلمیان وه  ن صدا گدش سپیهه وده   ینتظی  جداب  سؤالوگییه. ییاه ییخص   ود ن حقد   شده وده یک

یاد  ؟ پیا ویااش متیام شده وده افتیاه که یک هقته اد یدعِد ویمه افتیاه؟ پیا ویاید هرس  دییاز  ی  ویاید این اتقیا   ود ویاِ ا  ی 
 ره؟   د اد کجایا یا   تیین عمد را هر  ن هاش ؟ اصاًل هشتیاه ییلیدن را ویای هاه که خدهش کم یاوِ  اتقیاق  ی هشتیاه ییلیدن و

ش واده، ویایاد    " وادهن ش وه "په ستدهز ، کس  که مهیشه حداسپیا این اتقیا  شدم، ویاِ ا ، سلمیان، ییهِ ویا تدصیقیاِت 
 افتیاه؟ ی 
  

تی ویاِ مهین پسایوچه   طی  کند که این اتقیا  پند خییاویان  ن تدازس  تضمین افتیاه؛ په اعتشیارِ ی  گییم که این اتقیا  من 
،  خای  مهاین   پیید پشِ  زیسیان که ی  شیاید پسیوچه وعِد این ویاِ هی کدام اد سیاکنین   ن صحنه؟ییا پند ر د هیگی  زیقتد؟!

شد ر ِ دیاین   غلا     ی  ش را حقظ کند   پیت تدازس  تعیاهل من افتیاه؛  ، ی پییاهه شده خداس  اد  ن خییاویان،  قت  ی 
   زیسایان، سای    د تیید هستشد. شیای اِ وه یغد کیارش متیام ی  ِ جد ل   ویا ضیوه هوه گدشگیف   ی  اش خدره   مججمه ی 

هایاِ   ِ جمیا ر. شیاید پاژ ، تادِ پایچ    رف  تدِ هره عقشک  ی  ییاشین عقب کیه    ِ سنگ تیاش  هرس  کیار من کیارخیازه
هام شایاید    ِ مناک.   سالمیان   رف  تیا عمق  هرییاپاه  دره   ویا حیک  غلتیاِن اد هپلد ی خ شهی لید ی  سیادیی  ینته  وه ویاغ

     شد. ش خیه ی  هیاِ دهییازد   هز ِ سنگین  ضییح  هر حیال ازتقیال ی هیا ر د دیی  پیایه مهیان
 



هیاِ شاهی کاه وییایناد     ن راه اتیا  کیه. فیصت  ویاِ  همتی، ویاِ ه  ر د، تدِ شهیِ یییا کیار ان پیازصد کیلدیتی  ن طی 
ِ  سشدپدش که پش ش را وس ، اد ییاهرش خداحیافظ  کیه،   سدار   ِ  تییلی علم شده وده.  سهیل کیفدییارِت اسکل  فلد

 هیا ویسیازد.  تدارکیاِت کیار ان را تیا صشح وه  نییاشین  پدرش شد تیا 
  

یدقاع کایارِ    هه وده ویاِ ش  ر د  هیگی. تیا  نگش . پیهاخِ   ام خدر  ل ی هیا  یان، ویا ییاشین  ویاهرش تدِ خییاویانسلم
گذارِ. خیازه را هم که خیال  کیهه وده   ِ ازتظیای  گذاشته وده ویاِ قیم ش را که تدِ مهیان پیارکینگ زیی نزداش . ییاشی

سی کایار   الاقال   یدت ویگیهه تدازس  تدِ این  ِ پدرِ. ی  هیا را هم گذاشته وده خیازه وچه   ینتظی یشتیِ وده. خیامن  
هه یتیِ که یتدجه ویاشد ه ویاره اد مهیان خییاویان پیازد ش را زداش . ود ن این ش را خط ودزد، اییا حیال ییخص   ود ن حقد 

اِ ر ِ  ف  ساقیال  را زگایاه کایه. صاداِ ضایوه     زشدز   ک ِ قیید  پیاک ِ فیع  ایستیاه   لکه سی هر  رهه وده. سی کدپه
ِ  هختای زایاحمیم اد تماِ  شیشاه    رید؟".  : "وشخشید! مشیا کجیا ی ؛ شیشه را پیایین کشیددهش   رهش را وه خ ه حداسشیش

هختای ازاداخ       زگایاه  واه  ویش ازداخ . وعد  یاه  وه ه ر  سلمیان زگ   ینتظی  جداب سلمیان وده. شیاگیه خم شده وده
 خنِد یتدحش  ده   هر را ویاد کیه   زشس  تدِ ییاشین.   رید؟". هختی لب گق : "مشیا کجیا ی 

 
کیه. سلمیان هم. پیدِ که زصیب  سهیل شده وده "ویار گنیاه" وده. ویاعث   جد ی  اش جس  سهیل هلیل  فیاجعه را تدِ گذشته
 تایین  کاه حایاال کام     پنداش . هر حیال خدهش ی  هیاِ راز  هدسِ  زتیجههیا را  ِ این هشده وده که کس  کشته شده.   مه

، اییا هیچ کس اد ا  جداب خنداس . سلمیان های  -وه خییال  خدهش-ِ تقصییهیا ویا ا  وده  ید. مهه ش ویی  جربان اد هس 
ازگشاِ    کایه، ایایا مهاه    کیه ییتکب  کیار  اشتشیاه  زشده وده. وایار  گنایاه  را ر ِ ه ش خادهش حاس منا       ی  په فکی
خداسا  جاربان کناد، سالمیان      شیان را تمِ  ا  گیفته ودهزد. سلمیان وی  اد هی پیاد عصاشیاز  واده. ساهیل یا       یؤاخذه

 خداس  ازتقیام وگییه.  ی 
 

ِ یشتیک، هر یک ر د، هر یک سیاع ، ویا    سلمیان هی ه  هر یک حیاهثه اییا فی   سهیل   سلمیان هر په وده یگی؟ سهیل
ِ  هم تالق  پیدا کیهه ودهزد. سلمیان ی  ِ  سهیل ویاشد، ییا سهیل جیا تدازس  منیاد خبدازد، هختی   سلمیان. سهیل ی  تدازس  جیا

ِ  تدازس  منیاد خندازد   وچه تدازس  حمیم ویاشد. سلمیان ی  زیاحمیم هم ی  داهه ویاشاند. ساهیل    ش هام مهاه اد هم حایام    هایا
تدازس  ویمه ویاشد. په پیدِ جاد "گذشاته" هر سالمیان   ساهیل تقایا ت هاشا  کاه         تدازس  ویمه زشیاشد. سلمیان ی  ی 
   شیان یؤید "یعنیا" شده وده؟ ویاِ
  

ِ  جیب  پییاهنرازنده ِ زیسیان، قشض جییمه ر وه  یشدالزس  که زعا   وچاه    کشید،شیل ش. هست  وه س ا گیف    پپیازد تد
جنیاب! ش را تیا ازتهیاِ خییاویان هزشیال کیه، وعد ر  کیه وه یأیدر  زیی ِ ازتظیای    گق : " ره رفنتویه زگیاه  ازداخ ،  را ی 

 ؟".  تدمن ویم یه کم هیی شده، ی  ین کیارم
  

                                   
 


