
ه، دشده که به طور اتفایق پیدا شی گمانمهای از یک منایشپرده

مه ر  ووش م انآ ید چه سایل این منایشمیون یه عامله اکغذ. ایدم منی

 پیدا شود.  ِتم اصیل آ ن چه بوده. امید است ر زی لک آ ن 

 

 مسعود قالیی

 3131خرداد 

 

 

 

 

 

 

 



ی ک اکفهپیداست که یای در خیاابین خلوت. نگفته منایم بری ن اکفه[

فرش س یاه   خاکسرتی است   اودیک عادی در پاریس است. س نگ

دهد لکی ابر در آ سامن است. وور طبیعی مرطوب. حصنه نشان می

اود  یل پشت مزیی از مزیهای اکفه نشس ته فرانسوا   ابربُداست. 

 ]ود.ز تر از فرانسوا میدقیقن ر بر ی مه ویستند. ابربُد رسحال

 

 پس گفیت که ایراین هس یت   اتزگیا ا مدی فرانسه.   فرانسوا

 

 بهل، درس ته.       ابربُد

 

 میشه بگی ایران کجاست؟   فرانسوا

 خوای بری؟از کد م طریف می      ابربُد

 



 فهمم، یعین چه؟منی   فرانسوا

 

                                                    های عمل جنوم، ما ر  یه کره زودگیطبق آ خرین داده      ابربُد

   ه ر ی این ی دیگپس برای رفنت از یه وقطه به وقطهکنمی. می

 صول لکی راه  جود داره. اکره الا

 

رد   دارسش را از ر ی مزی برمی لب اب لبخندی به[   فرانسوا

 ]چس باود.ی صندیل میپشتش را به پش ته

 

اب توجه به موقعیت  ]دهدرا ادمه می حرفش[       ابربُد

نی ر  به تووجغرافیایئ م ایران   فرانسه نسبت به مه، شام می

آ فتاب به مست رشق برین   ای پشت به آ فتاب به مست غرب، 

  یل راه تون د رتره.



 

ته اگه یه م. الب د  مسریهای ر  به آ فتاب ر  ترجیح میفرانسوا   

 ر زی تصممی بگریم که بر م آ جنا!

 

 ]شوداب سکویت نس بنت طوالین به فرانسوا خریه می[      ابربُد

 من پشت به آ فتاب آ جنا را ترک کردم. 

 

 فرانسوا   انراحیت؟

 

خوام وه! فقط یه جوریه، آ دم مورمورش میشه. می      ابربُد

 حدس بزمن چند سالته؟

 تومن خودم هبت بگم.چرا حدس؟ می   فرانسوا

 



حدست بزمن. از چبگی این اکر ر   د ست دارم      ابربُد

نار لوی راهامنی ک زدم که قطر اتبد ست داش م. مثلن حدس می

رفم. ای گشدم   اودازه میمرته، بعد پیاده میجاده چند ساویت

د زدم   بعهای داخل یه بس ته ر  حدس میتعداد دقیق ابدام

 مشردم ببیمن درست حدس زدم ای وه.می

 

  ]شود.یدار میداش پب در چهرهاودیک تعج[   فرانسوا

 

اره به زمن که آ ای ماشیین که دبعیض  قتا مه حدس می      ابربُد

 گریه ای وه.مست چارراه میاد فالن عابر ر  زیر می

 

 جدی؟!  ]تراب تعجیب قوی[   فرانسوا



م رضایت[ ابربُد     متئسفاوه بعیض  قتا   ]اب لبخندی از رس 

 حدمس درست از آ ب درمیاد. ووزده سالته.

 

 از کجا فهمیدی؟   فرانسوا

 

 ه وظرتر به بت بزرگزدم از سن م حدس می ابربُد    

 آ ی.می

 

 آ ره؟!   فرانسوا

ببخش ید منظوری وداش م، فقط حدس زدم. پس  ابربُد    

 درست گفم؟

 آ ره.    فرانسوا



 

م رضایت.لبخندی [ ابربُد      ]از رس 

 

 ُخب بذار من سن تو ر  حدس بزمن.   فرانسوا

 سامله.  ششبیست    ابربُد    

 

 ]رسد.عصباین به وظر می[   فرانسوا

 

ببخش ید  یل د ست ودارم مردم در موردا م حدس  ابربُد    

 بزوند. 

 



کند در یک دادگاه انعادالوه به انحق از که فکر می[   فرانسوا

ات به حال اب یه ایراین مه حصبت نشده  ]کرده اود.ا  حقی سلب 

 بودم. 

 

 پرده.

 

      


