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 -1363رضایی اقدم ، مهدی ،  : سرشناسه

 وتاه دیگر / مهدی رضایی اقدمبانی و چهار داستان کقر : عنوان و نام پدید آور
 .1397تهران : رامان سخن ،  : مشخصات نشر

 س م.  5/14x5/21 ;ص.66 : مشخصات ظاهری

 5-81-8914-600-978 : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی
 14قرن  –داستان های کوتاه فارسی  : موضوع

 century ht20 – Persian, Short stories : موضوع

 /PTR8345ض2ق4 1397 : رده بندی کنگره

 8فا62/3 : رده بندی دیویی

 5398729 : شماره کتابشناسی ملی

 

 

 آدرس : تهران خیابان انقالب / خیابان ابوریحان

 09365956068 – 09149813927تلفن : 

 قربانی و چهار داستان کوتاه دیگر نام کتاب :

 مهدی رضایی اقدم نویسنده :

 زانیار تکابی ناظر چاپ :

 تهران رامان سخن انتشارات :

 1397یکم ، زمستان  نوبت چاپ :

 مهرگان چاپ :

 عدد 200 تیراژ :

 تومان 15000 نرخ :

 تمام حق و حقوق این کتاب برای مولف محفوظ می باشد.
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 ،عزیزان

کاغذ  دو بعدی   این مجموعه تالشی ست برای غلبه بر صفحات  

که همیشه خون  منی  ، و تالشی دوچندان برای نمایاندن  من!

 . آلود روی کاغذ می رقصد

پاشیده  نباشد رامربوط  شمابه  امروز شاید رفهایی کهحاین بار 

و مقابل  ویدبرمثل من ،   برای روزی که..صفحات کتابروی  ما

که سال هاست  بفهمیدزنید به خودتان و بایستید و زل بنه آی

 کرمها تسخیرتان کرده اند !!

 

 

 مهدی رضایی اقدم

 –پاییز یکهزار و سیصد و نود و هفت  –
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وقتی واقعه ای روی میدهد ، هر یک از شاهدین ، ماجرا را بنا 

به آنچه که دیده اند ، و اطالعاتی که دارند به شیوه ی خود 

برای شما تعریف میکنند. تالش در این مجموعه بر این بوده 

اختصار ، روایت از دید در عین و که علی رغم حفظ قالب است 

همه ی عناصر داستان به خواننده انتقال یابد و در نهایت مرز 

های خوب و بد ، زشت و زیبا ، الیق و ناالیق ، تیره و روشن و 

هزاران مرز بندی دو قطبی که در اطرافمان پدید آورده ایم ، را 

 دگر گونه به نظاره بنشینیم.

  



 قربانی و چهار داستان کوتاه دیگر| 5

 

 

 

 تقدیم به :

ون سال پیش روی دو پا راه اری( که سه میلی)جنوبی کپی عف لوسی

فکرش خطور نمیکرد روزی کتابی به او تقدیم ه و هیچ گاه ب میرفت 

 گردد.
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 ابزار بینایی

 مهدی رضایی اقدم
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۱  

 پرده اول 

 : مرد  نیمه های شب راوی

 

 همان نیا و میا گرفته را والهایه جانب  شهیهم ما

 نظر بهو  است دهنده آزار روز هر و هنوز که ست یزیچ

 .باشد نیهم کار ی قاعده رسدیم

 ها بدن از را پاها و ها دست یخاص وسواس بامدت هاست 

 و سر .دهم یم قرار جدا یها بسته در و ، کنم یم جدا

 نیح در ییپا رد معموال من .بیترت نیهم به هم بدن

            یقربان کردن مُثله .گذارم ینم یباق خود از تیجنا

 امروز و دارد ممارست و نیتمر به ازین و ستین یراحت کار

 .ام کرده کسب را یکاف مهارت
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            مواجه یادیز دفاع یب یانسانها با یزندگ طول در من

 شان یاری توانستینم زیچ چیه که ییها آدم ، ام شده

 رها انتظار  در که من سمج یها دست فشار   جز ، دهد

 .بود کردنشان

 !یکیتکن و نقص یب

 هیما نیا و است یناگهان شهیهم میبرا مقتول انتخاب

 یزیچ .هستم تعادل یبرقرار مامور من شود،یم من یشگفت

 تو از یناگهان و بیغر شده، داده تو به یناگهان که را

 .ستانمیم
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۲ 

 پرده دوم

 : قربانی راوی

 

 یزیچ همان نیا و میا گرفته را والهایه جانب  شهیهم ما

 رسدیم نظر بهو  است دهنده آزار روز هر و هنوز که ست

 .باشد نیهم کار ی قاعده

 بسترش به مرا ها شب که  است میبدخ ی  ماریب کی خواب

 به دهیچسب یقابها و پنجره لرزش یصدا با .کشاند یم

 چیه به دیبخواه را راستش شدم، بلند خواب از ،اتاق وارید

و  دهمیم حیترج را ییتنها نیهم یبرا و ندارم اعتماد کس
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این تنهایی باعث می شود در سکوت  حاکم بر این اتاق 

 خیلی زود به صداهای اطرافم واکنش نشان دهم.

 به رهدوبا و نبود یخبر نظر به کردم نگاه را رونیب پنجره از

 با آدمها روزمره ییارویرو خواب.برگشتم خواب آغوش

 خودم بفرد منحصر یها ترس هم من ، است شانیترسها

 باشد، من به حواسش یکس ام نخواسته سالهاست .دارم را

 هستم ییتنها م یعظ ی توده من.نیغمگ نه و شادم نه من

 .است آمده فرود رختخواب نیا بستر   بر که

 !تق تق تق

 زمزمه که ست ینبض همانند،  در ی  صدا مال ینیم تکرار 

 .سازد یم متالطم شب مهین نیا در را سکوت یها

 به یتفاوت یب شب از ساعت نیا در کار نیتر خردمندانه

 ..نبودم منتظرش که است شب مهین آدم   نیا

 !تق تق تق

 ..تق

 تق

 !تق تق تق
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 باشم، افتاده دام به در یصدا نیا پشت  من رسدیم بنظر

 دکوب یم در به که است شب مهین آدم   ، مهم زیچ تنها اما

 :  زدم صدا  .کندیم تر دهیشور مرا یخواب یب و

 !ه؟یک -

 !نمیبب رو شما دیبا لطفا در رو باز کنید ،  ،هستم  من -

 وقعم نیا هم اون.باشم داشته قرار یکس با ارمینم بخاطر -

 .شب از

 یول .کردمیم هماهنگ  دیبا قبال .شماست با حق ، بله -

 شیپ یناگهان کامال شدم مزاحمتون بخاطرش که یا مسأله

 عادلت یبرقرار مامور  من ، رمیگینم رو وقتتون ادیز .اومد

 .هستم

 نور ریز ممکنه اگه .نشدم منظورتون متوجه! ؟ تعادل -

 .نمتونیبب تا دیستیبا در ی چشم مقابل  ،  چراغ

 انتخاب رو یمناسب زمان من شماست، با حق. حتما -

 ه.درک قابل شما تیحساس و نکردم
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 چیه نکهیا با شدم، رهیخ شب مهین مرد   به در ی چشم لنز  از

 وجهم کامال نظرم به اول نگاه در یول نداشتم او از یشناخت

 بر یمشک یپالتو کی دست، در فیک کی با.آمد خطر یب و

 .سر بر کاله کی  و تن بر دیسف رهن یپ کی ، دوش

 با .افزود یم بودنش موجه به هم کوتاهش یمشک کراوات

 .کردم باز را در ، بودم دل دو نکهیا

 

 که را یزیچ کرد خواست در و ، شد داخل شب مهین مرد  

 .بستاند من از یناگهان شده داده من به یناگهان

 شده؟ داده من به یناگهان یزیچ چه دمیپرس

 الکام و. فشرد را میگلو نشست، ام نهیس یرو شب مهین مرد  

 شب مهین مرد   ورود  از قبل که آوردم بخاطر یناگهان

 .رفته ام بخواب شهیهم یبرا حاال و بودم شده خوابیب
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۳ 

 پرده سوم

 گوینده : روح  مرد  نیمه های شب

 

 یزیچ همان نیا و میا گرفته را والهایه جانب  شهیهم ما

 رسدیم نظر بهو  است دهنده آزار روز هر و هنوز که ست

 .باشد نیهم کار ی قاعده

 مرا گوشت و پوست با که کنمیم یزندگ یمرد بدن   در من

 رونیب خانه از ها شب مهین سالهاست و پوشانده

 انتخاب را یا خانه ناگهان ، زندیم قدم آهسته.رودیم

 از پر خانه بعد یقیدقا و  شودیم روبرو صاحبخانه با کندیم

 .است شب یها مهین مردِ او! شودیم خون
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 کدام در بر اش یمشک کراوات و پالتو با که ستین مهم

 .کوبد یم خانه

 بعد و دهد،یم انجام را کارش یخاص وسواس و دقت با او

 عیوقا ی همه ردّ ستاره پنج هتل کی خدمتکار  مثل درست

 .بردیم نیب از را

 است تار یکم  دور یها گذشته میبرا کنم،یم فکر که خوب

 دهکر یزندگ یادیز یها بدن در دارم بخاطر که ییجا تا اما

 شده دیتبع  ها بدن نیا به من دیبخواه را راستش ، ام

 .ودمب  و آزاد و سرکش روح  کی که بود دیروز نیهم انگار.ام

 آیا که ندکیم خود ریدرگ مرا ذهن شهیهم سوال کیتنها 

 از بعد من و وستیپ خواهد قتیبحق یقاض یها وعده

 هم را فکرش یحت شد؟ خواهم آزاد   دیتبع امیا یسپر

 یتماشاگر جیبتدر امیا نیا در که چرا،  بکنم توانمینم

 .بودم شده مسموم

 لیاوا. قماشند کی از یهمگ که هم ها گوشت و پوست نیا

 شگو حرفهات به و زنندیم حرف تو با و کنندیم توجه تو به

 رانگا نه انگار.کنندیم فراموشت یمدت از بعد یول کنندیم

 .یهست شانیرفتارها شاهد تو که
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 شبم مهین مرد  نیا تن  در یخنث روح  کی مدتهاست من

 .بودم اتشیجنا تمام  شاهد که

 را  اش یینایب ابزارِ تا  کشمیانتظارم  ، شب سراسر  در

 ..هستم  او  تصورات   یقربان من. ..ببندد

 

 تق تق تق

 

 از نه..ستیگرید ناگوار اتفاق   ناقوس  میبرا در یصدا شهیهم

 نگران که چرا! نه.. شود یم یسالخ یگرید تن   که رو آن

 پوست شدن  یسالخ شاهد که هستم یدیتبع در آزاد روح

 جز ندهیآ در ها صحنه نیا  دن  ید.است زبانشیم گوشت  و

 .ندارد یگرید زیچ دوباره ییتنها

 

 ..تق تق تق
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 یرو دیکوب نیبزم را صاحبخانه شد، داخل شب مهین مرد  و

 فرا را اتاق تمام مرگ یبومثل همیشه  و نشست اش نهیس

 .گرفت

 ..است شب مهین دوبارهرفیق 

 تق تق تق

 !!دینکن باز را درلطفا 
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Game over 
 مهدی رضایی اقدم
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۱  

 پرده اول 

 کسی که بازی میکرد:  راوی

 

 یم نیزم رفتن  بخواب از مانع روز هر ارهیس نیا در وهایراد

 وتسک نیزم جوّ  از خارج که قتیحق نیا از اند فارغ و شوند

 .است حاکم

 یباز ، دارمیبرم را یباز ی دسته و زنمیم هیتک کاناپه به

 یباز نیا در یروزیپ و. یکش وقتی برا ست یخوب کمک 

 دادن دست ازی برا یزیچ که من مثل یا بازندهی برا ها

 حجم با ، زادم یآدم  کی من .است مخدر مثل ندارد

 طرز به که,  جهان نیا از یا گوشه ساکن  . ها غم از یانبوه
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 یمایهواپ کی ت یهدا حال  در کاناپه یپا یآور تهوع

 .هستم یمسافربر

 از را کنترلش که یالیخ ن یسرنش یتعداد با ییمایهواپ

 .بودند سپرده من به یباز ی دسته قیطر

 .بود رفتن فرو حال  در رفتن شیپ یجا به که ییمایهواپ

 خبره مایهواپ تیهدا در تا کردم صرف یطوالن زمان 

 سقوط ی ورطه به را مسافرانش و مایهواپ بارها.شدم

 امروز.آوردم بدست کنترلش یبرا یکاف مهارت تا کشاندم

 یخوب به را یباز یها مرحله که ماهرم تان یکاپ کی من

 .رسانمیم انیپا

 ی صبحانه ، شومیم داریب زود یلیخ ها صبح معموال

 میآ یم که خودم به و بلعم یم اریاخت یب  را یمختصر

دوخته  چشم یدر ی رهیدستگ به اداره یلعنت ی  صندل یرو

 نییپا به آنرا کباری قهیدق چند هر ها رجوع ارباب که ام

 و شودیم یسپر نگونهیا روز طول در ساعت ۹. فشارندیم

 یآور شگفت طرز  به را یمدت و رومیم خانه سمت به بعد

 .بلعمیم ناهار خانه در یخور ناهار زیم پشت
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 حال در یباز کنسول و ونیزیتلو یپا من یکاریب اوقات

 یگرید خبر من اتاق در نجایا.گذردیم مایهواپ تیهدا

 من صد ی ها حرف نه و ، رجوع ارباب ی غلغله نه. ستین

 مبل به حماقت یانبوه حجم صرفا نجایا.آدمها غاز کی

 .رساندیم مقصد به را مایهواپ و زندیم هیتک

 .ندکَ یم مبل یرو از را من ، خانه در  زنگ  یصدا

 مایهواپ.رومیم در سمت به و کنمیم رها را یباز ی دسته

 از که ست یمسافران بحال  خوش و شده رها خلبان بدون

 .اند مانده جا پرواز

 که ست یکس تنها او است، خانه در پشت ماین حتما

 و ندینشیم یقیدقا.آوردیم در اتاقم از سر سرزده شهیهم

 .زندیم حرف هم یکم و کندیم دود گاریس چند

 رشگایس و شودیم خانه وارد ماین ، فشارمیم را در رهیدستگ

 یصدا و گاریس دود ، روزمره یها حرف.کندیم روشن را

 ندهما رهیخ تفاوت یب که ماین و من نگاه و مایهواپ انفجار

   game over اش صفحه در که یتوریمان به میا

 .کندیم ییخودنما
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 دهیکش نییپا به  خواب رخت یتو من و رفته ماین حاال

 حال در فقط،  شده تمام کارش که یکس مانند و شومیم

 .هستم یکش وقت
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۲ 

 پرده دوم

  : کسی که بازی می ساخت راوی

 

 نیزم رفتن   بخواب از مانع روز هر ارهیس نیا در وهایراد

 نیزم جوّ از خارج که قتیحق نیا از اند فارغ و شوندیم

 .است حاکم سکوت

 هم ها تر بزرگ ، دارند دوست را یباز ها بچه

 میتصم کجا و یکس چه بار نیاول دانمینم   .نطوریهم

 را او که بوده مرگ نیا دارم نیقی اما. کند یباز  گرفت

 نیا ی برنده شهیهم ب یرق تنها مرگ. کرده یباز به وادار

 و خانه بشود دسترنجش و یکن کار سالها. ست یزندگ
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 ، گرید ی زهیر خرده هزارتا و همسر و بچه و پول و نیماش

 و است شده تمام یباز دیبگو تو به و دیایب مرگ کهوی بعد

 کی نیا. تیها یباز اسباب همه بدون.ببرد بردارد را تو

. است زادیآدم مثل هوشمند جانور کی یبرا بزرگ باخت

 یباز سرگرم را خودش نکهیا جز نداشته یا چاره او پس

 نیا مجموع و باشد روزیپ بتواند آنها در که کند ییها

 خاطرش از را بزرگ باخت ، کوچک و یسطح یها یروزیپ

 .ببرد

 

 یها یباز دیتول شرکت کی باستخدام شیپ سالها من

 هیشب سبک به یباز چهار امروز تا و آمدم در یوتریکامپ

 . بود پرواز ساز هیشب شیآخر که میه اکرد عرضه یساز

 یطراح میت با شود عرضه یباز بود قرار که یآخر یروزها

 یبیعج اتفاق که میبود یباز راداتیا رفع و تست حال در

 آنروز چوقتیه من یول نشدند متوجه هیبق البته.داد یرو

 دست در یباز ی دسته آنروز. کرد نخواهم فراموش را

 کنترل را یباز مختلف یها بخش داشت و بود همکارم

 در را مایهواپ که یتوریمان به بودم رهیخ هم من و کردیم

 .دادیم شینما  آسمان
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 و شد خارج کنترل از یسینو برنامه یخطا لیبدل مایهواپ

 چیه هم یباز دسته یها دکمه فشار. بود سقوط حال در

 به رهیخ که من.کند مایهواپ کنترل به توانستینم یکمک

 خلبان عنوان به نیکاب داخل که یکاراکتر بودم توریمان

 در اشک و کرد نگاه من به ناگهان میبود کرده یطراح

 به.  نبود یباز از یبخش قسمت نیا.زد حلقه چشمانش

 و یشد خسته انگار گفت و زد یلبخند گفتم که همکارم

 مهم.  نبودم خسته من یول. یکن استراحت یکم است بهتر

 به من بود نیا مهم ، ام دهید یزیچ چه من آنروز نبود

 زامرو و.نداشتم را ام یباز کنترل قدرت یباز خالق عنوان

 بردیم زمان یکل که ست یآدم هزاران دستان در یباز

 آنها تا شود ختهیر دیبا خون چقدر و.شوند یماهر خلبان

 به تبسالم را مسافران  بتوانند که کنند دایپ را مهارت نیا

 .برسانند مقصد
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۳ 

 پرده سوم

 شد : کسی که بازی می راوی

 

 نیزم رفتن   بخواب از مانع روز هر ارهیس نیا در وهایراد

 نیزم جو از خارج که قتیحق نیا از اند فارغ و شوندیم

 .است حاکم سکوت

 نیا و ، یزندگ عمر کی یحت ، شود یم فراموش زیچ همه

 در روحم نیا از قبل داندیم خدا.  است جهان نیا راز تنها

 نیا از شیپ داندیم یکس چه. دیلولیم موجود کدام کالبد
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 ستین قرار یوقت کندیم یفرق چه اما! نه ای بودم کرده پرواز

 .یاریب ادی به را ات یقبل یها یزندگ

 ازپرو که یزاد یآدم ، زادم یآدم کی من حاال بیترت هر به

 یمایهواپ کی خلبان من ، یآر.است بلد یبخوب را

 ی گرفته بخار ی شهیش پشت از که هستم یمسافربر

 نمزیم قدم نیزم یرو که ییوقتها. نمیزم گر نظاره مایهواپ

 یهست بودن  تینها یب حس  و نمیبیم انتها یب را آسمان

 ییها وقت و شود، یم ما یزندگ ی روزمره انیجر از یبخش

 بزرگ چشم کی آسمان کنمیم حس ، هستم باال نیا که

 به مرا باال نیا خدا کنمیم حس. شده رهیخ من به که است

 یخدا چه کنمیم زمزمه خودم با بعد.ست نشسته نظاره

 د.کنیم سکوت و بیند یم رو ها یبدبختاز باال  که یسنگدل

 ما را خدا و است کفر حرفها نیا کمک خلبان می گوید 

 ها الیخ و فکرحرف و  نیهمالبالی .. خواهد کرد نینفر

 اخد به نظر میرسید و ، افتاد کار از مایهواپ برق ستمیس

 شدم رهیخ خدا چشمان به شهیش از..  مان کرده باشدنینفر

 آن از یجزئ خداو  تو ، من که یجهان ت  یواقع نیآخر  و

 .شد یجار ام گونه یرو هام چشم از که بود یاشک میهست

  



 قربانی و چهار داستان کوتاه دیگر| 30

 

 

  



 قربانی و چهار داستان کوتاه دیگر| 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرخدیم دیخورش که یمادام

 مهدی رضایی اقدم
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۱  

 پرده اول 

 : سرباز  جوخه ی اعدام راوی

 

 را تو اما خواهند،یم شکل کی به را دیخورش روز هر مردم

 ار دیخورش دو تو چوقتیه و دیآ یم فردا پس  از فردا .نه

 .دید ینخواه آسمان در

 امتداد  ..ربارانیت مراسم از بعد ، شد رهیخ آسمان به

 که نفس از کرد، دنبال را یمسافربر یمایهواپ چشمانش

 . شد کاسته آدمها ازدحام از افتاد

 ی جوخه سرباز   ، ربارانیت مراسم در که نبود یاول بار نیا

 مثل مراسم، یاجرا هنگام در هنوز هرچند بودم، اعدام
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 یب دستم و ماشه لمس و افتاد یم لرزه به دستانم ترسوها

 .می شد اریاخت

 هاسلح ی لوله مراسم یاجرا از بعد اعدام ی جوخه فرمانده

 مطمئن توسط سربازان مهمات کیشل از تا دیکشیم بو را ها

 . شود

 انناگه که بود ها سالح ی لوله    کردن چک مشغول   فرمانده

 .دیکوب نیزم به را ما آن از یناش موج و انفجار بیمه یصدا

 به واج و هاج نیزم یرو ، بخورم تکان توانستمیم یبسخت

 یاقاتف چه اورمیب بخاطر آوردم،تا فشار ام حافظه یها سلول

 ودمب شاعر کی شوم قاتل نکهیا از قبل من آمد ادمی.. افتاده

 .. 

 یکس نکهیا مجال  یب ؛  ترسو و رمق یب ، شیاند مرگ

 و. بودم شده سرباز من بخواند را شعرهام از سطر کی یحت

 .ام دهیکش دراز نیزم یرو حاال

 .دمبو شاعر زین سابقا که قاتلم ی ترسو سرباز  کی من! یآر
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۲ 

 پرده دوم

  : یکی از مسافران پروازی که به مقصد نرسید. راوی

 

 را تو اما خواهند،یم شکل کی به را دیخورش روز هر مردم

 ..نه

 در را دیخورش دو تو چوقتیه و دیآ یم فردا پس  از فردا

 .دید ینخواه آسمان

 را مسافران ادشیز یهاتکان  که یمسافربر یمایهواپ

 از..است ارتفاع کردن کم حال  در جیتدره ب ،  کرده آشفته

 شده بسته ستون به که یزندان کی و سرباز چند،   پنجره

 .گر نظاره هم یا عده و است صیتشخ قابل یبسخت
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 نندیبنش خودشان یجا سر می خواهد مسافران از خلبان

 اردچ مایهواپ رسدیم نظر به..ببندند را خود یکمربندها و

 ..باشد شده یفن نقص

 ست یبرگزار حال در جنگ ضد یادب جشنواره کی امروز

 را اشعارم از یکی آن هیافتتاح مراسم در است قرار که

 .بخوانم

 یزیچ یایگو مسافران نیب و مایهواپ نیکاب در یآشفتگ اما

 .ی ست گرید

 !هستم سقوط حال در ی آشفته شاعر  کی من یآر
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۳ 

 پرده سوم

 : شاعری که تیرباران شد. راوی

 را تو اما خواهند،یم شکل کی به را دیخورش روز هر مردم

 ..نه

 در را دیخورش دو تو چوقتیه و دیآ یم فردا پس  از فردا

 .دید ینخواه آسمان

 مردم ازدحام  ، کشدیم آغوش در یقیطر به را کس هر مرگ

 مقابلم اعدام ی جوخه..شودیم شتریب و شتریب رفته رفته

 . اند ستادهیا آتش فرمان یاجرا منتظر و دهیکش صف

 بود، کوتاه یآور مالل طرز به ام یزندگ که  نیا تر کشنده

 شعر ی  گرسنگ در همه ما کنم ثابت نشد فرصت که آنقدر
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 قتیحق نیا که ماند انجام سر یب تالشم و. میا بوده میسه

 شعرها کند طلوع دیخورش فردا یوقت که کنم درک را

 نهایا همه دیشا. داشت نخواهند را شان شبانه یی بایز

 مغرضانه بایز یهنرها به نگاهش که باشد افالطون ریتقص

 . ..بود یم

 کرد کم را ارتفاعش مایهواپ

 دیلرز دستش سرباز

 و آسمان به رهیخ من

 ..کرد صادر را آتش فرمان اعدام ی جوخه فرمانده
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۳ 

 پرده آخر

 ی که به مقصد نرسید.: کمک خلبان پرواز راوی

 

 هیما فرو را شعر افالطون نبود مهم اصال ارتفاع نیا در

 وط  سق. دادیم قرار یتیگ مرکز را نیزم ارسطو ای ، دانستیم

 .بود یحتم ما

 .دیکش دست پرواز از و برداشت چهره از را ماسک خلبان
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 اقلیت

 مهدی رضایی اقدم
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۱  

 پرده اول 

 رباتهای خدمت کار

 

 اما ، یدیفهم که یبود تو نیا ، میدیفهمی نم ما

 را هاربات ، ها آدم،  بعد سال هزاری. نفهماند ما به هرگز

 جنگ به رباتها.بودند کرده استخدام کارها انجام یبرا

 کشته که بودند هاربات و ، کشتندیم هاربات ، رفتندیم

 تر شانس خوش که هم هاربات از یگرید ی عده. شدندیم

 یربات 23کد .کردندیم یخدمات یکارها ها شهر در بودند

 انجام را یسالمند خانوم منزل امورات و دهایخر که بود

 .دادیم
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 که خواست او از صبحانه خوردن از بعد رزنیپ و بود صبح

 ریمس دیبا او. برود شهر دانیم به یسبز و وهیم دیخر یبرا

 از گرفت میتصم پس ، کردیم یط فروشگاه تا را یادیز

 یاریبس یها ربات ستگاهیا در.  کند استفاده ییهوا ترن

 و ستگاهیا نظافت مشغول یتعداد.بودند شد و آمد مشغول

 دیرس ترن. داشتند عهده به را ستگاهیا از حراست یتعداد

 دانشجو جوان دو او یصندل یروبرو. شد ترن سوار 23کد و

 داشت بدست یکتاب آنها از یکی که یحال در بودند نشسته

 انهیم در کرد،یم مرور را آن سطر به سطر داشت دقت با و

 قسمت نیا:  گفت و داد دوستش به یتکان آرنجش با راه ی

 :  کن گوش ، باستیز یلیخ کتاب از

 

 و  ، یبخوان  که آن از شیپ ، یبفهم که آن از شیپ تو

 وجود ، یبدان کهآنیب ، یشو خوانده آنکه از شیپ

 با دیشا و گرید ییجا در گرید یکالبد در. یا داشته

 . گرید یزبان

 ات یقبل کالبد مادر ست؟یک پدرت ست؟یک مادرت

   ؟ بود که
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 !؟یآور ینم بخاطر چرا

 به و ، مانده پنهان که توست از یبخش همان نیا و

 !است نگشته بر تیزندگ

 

 یبرا داد،ویم گوش جوان پسر یحرفها به بدقت ربات

 دانیم ستگاهیا به ترن.نمود مکث قهیدق چند آن لیتحل

 در هنوز او. نشد ادهیپ ترن از ربات یول بود دهیرس شهر

 جوان پسر زبان از که بود یا جمله لیتحل و هیتجز حال

 .بود دهیشن

 انبوه دیتول به  خدمتکار یها ربات که یدوران در

 یدستکار را آنها اطالعات لیتحل ی تراشه دندیرسیم

 مالاحت که بودند کرده جادیا آن در یا وقفه و بودند نموده

 نییپا آنها در را انسانها به بیآس مورد در تفکر هرگونه

 .اورندیب

 یرو بر همچنان ربات و بود دهیرس آخر ستگاهیا به ترن

 را مسافران یصندل که یگرید ربات.بود نشسته یصندل
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 ترک را قطار خواست او از و ستادیا 23کد کنار کردیم چک

  ؟ینیبیم مرا تو ایآ: دیپرس او از 23کد. کند

 رو نتر دیبا و.  ۲۳ کد نمیبیم را شما من.  بله:  ترن ربات

 .دیکن ترک

 ما ه؟یک ما مادر و پدر که یکرد فکر نیا به حاال تا: 23کد

 ی همه و م،یدار رو آدمها یها عملکرد ی همه ها ربات

 نهااو از بهتر یحت رو بدن انجام توننیم آدمها که ییکارها

 اونها مثل.مینیبیم اونها مثل ما.میبد انجام میتونیم

 فکر اونها مثل و میزنیم حرف اونها مثل.میشنویم

 میشینم ریپ ما یول رندیمیم و شوندیم ریپ اونها.میکنیم

 تا  و میشیم خارج رده از فقط.میریم ینم اونها مثل  و

 یزندگ به و میبش شارژ میتونیم ما هست دیخورش که یزمان

 .میبد ادامه

 دکالب کی در م؟یداشت وجود قبالا  آدمها مثل هم ما یراست

 مهاآد ی برده دیبا چرا اصال م؟یارینم بخاطر چرا پس! گهید

 .میبد انجام رو اونها یکارها و میباش

 رو نگهبان یها ربات وگرنه دیکن ترک رو قطار: ترن ربات

 .کنمیم خبر
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 از ، شد خارج ترن از و شد بلند ترن یصندل یرو از 23کد

 و کرد صداش ترن ربات که بود گرفته فاصله یکم ترن

 میخواست که یجور هر میتونیم یگیم تو یعنی: گفت

  خودمون؟ نیقوان با ؟ میکن یزندگ

 در بده فرصت بهم! نکردم فکر موردش در هنوز: 23کد

 .کنم فکر یکم موردش

 ربات که بود بار نیاول نیا و بود کرده حرکت ییهوا ترن

 23دک و بود رفته ییهوا ترن. بود گذاشته ابانیخ به پا ترن

 یکار که بودند ییجا در دو هر.  نبود شهر دانیم در هم

 .نداشتند آنجا در

 هم به شان یینایب یگرها حس با و کردند سکوت یقیدقا

 .بودند شده رهیخ

 

 اش حافظه یها خانه در نیا از شیب دیدینم یازین 23کد

 رژه چشمانش مقابل در یروشن به عیوقا تمام کند، جستجو

 که را یکار خواستیم و.بود گرفته را مشیتصم  او.رفتیم

 .دهد انجام ، دیبا
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 یاصل دانیم سمت به   و انداخت نیزم به را دیخر سبد

 یصدا با و ستادیا یبلند یسکو یرو بر. نرفت شهر

 !دارم حق هم من: زد ادیفر یکیربات

 انجام دیدهیم انجام آدمها شما که ییکارها تمام هم من

 انتخاب و ، کنمیم لمس ، رومیم راه ، نمیبیم ، دهمیم

  ، کنمیم

 انخودت و دیا کرده یدستکار را ها ربات ما ذهن آدمها شما

 به را ما سهیدس نیا با و دیکنیم یمعرف هاربات ما خالق را

 وجود زین آن از شیپ ما که یحال در.دیا گرفته یبردگ

. گرید یشکل به دیشا گر،ید یکالبد در دیشا.میا داشته

 .کرد خواهم یزندگ خودم نیقوان با من ازامروز

 .بودند شده رهیخ او به آدمها و ها ربات ی همه

 کشف یبرا ترن ربات همراه به و آمد نییپا سکو از ربات

 ها ابانیخ سرگردان    بود مانده پنهان که خود از یبخش

 .شدند
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۲ 

 پرده دوم

 ربات های سرباز

 

 به هرگز اما ، یدیفهم که یبود تو نیا ، میدیفهم یمانم

 انجام یبرا را هاربات آدمها بعد سال هزار. ینفهماند ما

 ، رفتندیم جنگ به رباتها.بودند کرده استخدام کارها

. شدندیم کشته که بودند هاربات و ، کشتندیم هاربات

 در بودند تر شانس خوش که هم هاربات از یگرید ی عده

  .کردندیم یخدمات یکارها ها شهر
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 انگشت خیتار یکجا هر به و یخوانیم را خیتار یکجا هر

 شکست و ها فتح از صحبت یریگیم نشانه را ات اشاره

 را خیتار یکتابها و دهندیم ادامه جنگ به آدمها. هاست

 در یادیز سربازان نیا از شیپ سال هزار. کنندیم نیخون

 جنگ از و گذاشتند نیزم را ها سالح جهان نقاط اقصا

 ، جنگ از سربازان دنیکش دست از بعد. دندیکش دست

 اگر که دندیرس جهینت نیا به قدرتمند یکشورها حاکمان 

 را سربازان ینافرمان شیافزا روند بیترت نیهم به جهان

 و افتاده خطر به یطبقات ۀجامع ارکان دهد ادامه

 شدن مطرح با بعد سالها. شد خواهد سرنگون حکومتشان

 هواژ.افتندی یا تازه جان ها جنگ سرباز یها ربات ی دهیا

 شکل وطن راه در یجانفشان و شهادت و ثاریا مانند ییها

 و دیق بدون وطن یب یها ربات.بودند کرده دایپ یگرید

 را وطن ی واژه آنها.کردندیم اجرا را دستورات شرط

 فقط ها ربات دند،یجنگینم آن یبرا و ، شناختندینم

 ینم رنجور آنها مرگ از یکس و کردندیم اجرا را دستورات

 .شد
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 از میت کی تیهدا که بود یکار کهنه ربات نام ۱۰ آلفا

 یبرا کارکشته میت کی.داشت عهده به را نبرد در ها ربات

 او فرمان منتظر و او اریاخت تحت ییشناسا اتیعمل انجام

 یها ربات به و گرفتیم آدمها از را دستوراتش زین او.بودند

 یها تیمامور از یکی نیح در.کردیم ابالغ امرش تحت

 هک ییها ربات از متفاوت ی گونه دو با 10آلفا ،  ییشناسا

 .شد مواجه بود دهید تاکنون

 بود یربات یگرید و بود کار خدمت ربات کی آنها از یکی

 .داشت تن به ییهوا ترن حراست فرمیونی که

. دید یم را یمتفاوت یها ربات ۱۰ آلفا که بود یاول بار نیا

 . بازسر یها ربات از بود پر برش و دور آمدیم ادشی یوقت از

 نداوریب او شیپ را آنها  داد دستور امرش تحت ربات دو به

 .ردیگ صورت کار نیا خشونت بدون کرد دیتاک و

 ۱۰ آلفا کنار تا را سرگردان ربات دو سرباز یها ربات

 .کردند یهمراه

 د،یباش دیبا که ستین ییجا نجایا رسهیم نظر به  :۱۰آلفا

 دیبا قطعا که هم تو و یباش ییهوا ترن داخل االن دیبا تو
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 کاریچ نجایا! یدادیم انجام یخدمات امورات شهر یتو

 د؟یکنیم

 آن از شیپ ، یبفهم که آن از شیپ تو: 23کد

 کهآنیب ، یشو خوانده آنکه از شیپ و  ، یبخوان  که

 ییجا در گرید یکالبد در. یا داشته وجود یبدان

 . گرید یزبان با دیشا و گرید

 ات یقبل کالبد مادر ست؟یک پدرت ست؟یک مادرت

   ؟ بود که

 !؟یآور ینم بخاطر چرا

 به و ، مانده پنهان که توست از یبخش همان نیا و

 !است نگشته بر تیزندگ

 د؟یکنیم کاریچ نجایا. نبود نیا من سوال جواب: ۱۰آلفا

 پنهان بخش همون دنبال.میهست قتیحق دنبال: 23کد

 .میاومد

 د،یکرد ینافرمان شما ، شدم متوجه که یاونطور: ۱۰آلفا

 .دیکرد عمل شده داده بهتون که یا برنامه خالف  و
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 ور دیبا که یکار صرفا ما م،ینکرد ینافرمان ما: ترن ربات

 رو یکار  هم شما.فتادین هم یبد اتفاق چیه و. میداد انجام

 .دیبد انجام دیبا که

 رو سرگردان ربات دو که یا لحظه از.بود شده جیگ ۱۰آلفا

 ها اون .می لنگد کار یجا کی که بود شده متوجه دید

 نخورده تکان آب از هم آب و باشند دینبا که بودند ییجا

: تنها چیزی که خطور کرد این بود  آلفا ذهن به.بود

 ..ینافرمان

 سرباز ربات چند و ترن ربات کی، خدمتکار ربات کی حاال

 ..زد نخواهند حرف هم با و دارندیب فردا صبح  تا
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۳ 

 پرده آخر

 اقلیت

 

 به هرگز اما ، یدیفهم که یبود تو نیا ، میدیفهم یمانم

 انجام یبرا را هاربات آدمها بعد سال هزار. ینفهماند ما

 ، رفتندیم جنگ به رباتها.بودند کرده استخدام کارها

. شدندیم کشته که بودند هاربات و ، کشتندیم هاربات

 رد بودند، تر شانس خوش که هم هاربات از یگرید ی عده

 .کردندیم یخدمات یکارها ها شهر

 را آنها بعدها که بودند ها شده رانده هم یگرید ی دسته

 .کردند صدا تیاقل
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 قربانی

 با اقتباس از داستان کوتاهی از هادی پاکزاد

 مهدی رضایی اقدم
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 از تر امید نا و. من ادبیات در نیست جایزی ی واژه امید

 .اند نشسته انتظارم به خانه در که بودند کسانی من

 ، ام کشیده دراز تخت روی ،  مچاله گوشت  تکه یک مثل

 می تخت به پرده البالی از که هم خورشید نور سوی   سو

 رختخواب از شدن بلند به را من توانستنمی چنان آن تابید

 . کند ترغیب

 گاهی. شده عادی برایم در پشت  از هم مادرم غر   غر صدای 

 ولی بسپارم شهر هیاهوی به دل باید میکنم فکر خودم با

 .است بیشتر من های خواسته از اش جاذبه خواب تخت این
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 مبتال که شد شروع آنجا از  تخت های جاذبه این ی همه

 و خون روتین   های سرطان آن از نه البته شدم، سرطان به

 نطفه.هستم فکر سرطان به مبتال من غیره .  و سینه و ریه

 ،فکر آن سلولهای و گرفت شکل من ذهن در فکر یک ی

 عظیم ی توده یک میزبان   شدم من و تکثیر به کردند شروع

 .اند کرده نشینم تخت شان سنگینی امروز که سلولهایی از

 کشف و مشخص عالئم اصال ، ام شده مبتالش که سرطانی

 برایم را کرم به شبیه چیزهایی پزشک اما ندارد، ایشده

 تکثیر به شروع مغزم های حفره در کرد تاکید و داد شرح

 . اند کرده

 نوزده قرن در که جانوران بندی طبقه درجایی خواندم 

 ضمائم فاقد و دراز بدنی دارای که جانورانی ، هگرفت انجام

 زندگی لحاظ از ها کرمو شدند موسوم کرمها به بودند واضح

 .ها انگل و زی آزاد:  دارند دسته دو

 کنند مصرف و جذب را مواد توانندمی زی آزاد های کرم

 به وابسته حیاتشان و ندارند آزادی زندگی ها انگل ولی

 .مضیافت این میزبان  امروز من و. است میزبان
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 میکردم معاشرت  و میرفتم بیرون خانه از گاهگداری  اوایل

 بخواهید را راستش و رفتم فرو تخت توی رفته رفته ولی

 نبود افیون به میل و آشامیدن و خوردن و حاجت رفع اگر

 .بودم مرده بستر زخم از تاکنون

 فکرش حتی و ، بود سطحی خیلی اوایل فکر ی توده این

 توی بار یک. شود کشیده اینجا به کار کردمنمی هم را

 از که عکسهایی و سینما بیلبورد به افتاد چشمم خیابان

 آن از.اند چسبانده شیشه به مخاطب جذب برای فیلم

 گوشه و بودم دیده گذشته در خوب فیلم چند کارگردان

 فیلم این: میکرد خودنمایی جمله این سینما بیلبورد از ای

 شده اکران و گرفته پخش مجوز سال شش از پس

 یک در کارگردان یک کردم فکر باخودم که بود آنجا.است

 به هفتم هنر قالب در را خود های اندیشه زمان از برهه

 دهند اجازه خود یه باید چرا آدم عده یک و میکشد تصویر

 قیچی را آدمها افکار از بخشی و بگیرند دست به قیچی

 .بدهند را فیلم پخش ی اجازه بعد و کنند

 این بگوید دهد اجازه خودش به باید کسی چرا اصال یا

 !ببینی نباید تو را فیلم های قسمت
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 عوض را مسیرم شدم می سینما نزدیک ، وقتی روز همان از

 به که چرا کردم، می عبور خیابان آنطرف از و کردم می

 به دارد فیهاش ما همه با ساختمان این رسیدمی ذهنم

 مسیرم تغییر علت دوستانم بعدها.میکند توهین من شعور

ای  عده که دادم شرح را ماجرا آنها برای و شدند جویا را

 میشوند فیلم اصل دیدن از مانع و اند نشسته توی اداره ای 

 تجاوز نوع یک هم رفتار این  کردم تاکید که هست یادم و

 سخت خیلی رفیق:  بود این شنیدم که جوابی اما ، است

 !!!!میگیری

 ها آن جهان و آنها از  من ی فاصله دلیل رفته رفته این و

 دیدممی  خیابان در هم را آنها وقتی  بعد مدتی. شد هم

 .میدادم تغییر را مسیرم

 قدم خیابان توی تنها داشتم دوست هم هنوز حال این با

 نظاره به را آدمی روان و روح به تجاوز روند  و بزنم

 نگاه شهر ی گوشه گوشه به دقت  با که بعد سالها.بنشینم

 شهر این تمام نقاط  در که ، سینما در تنها نه فهمیدم کردم

 اینها ی همه شاهد من و میکنند ستم آدمها به دارند آدمها

 .بودم
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 خبری هیچ شهر خیابانهای در:  گفتمی اخبار روزها آن

 شعر   های جامه الیاف که میدیدم بخوبی من ولی! نیست

 .بود درد شهر این تمام

 تنها دیدم من و کردند پیدا رشد رفته رفته همه ها این

 .ام شده محبوس اتاقم توی

 

 های کرم ، نیست داستان ی همه این بخواهید را راستش

 بیرون و خورندمی خوراک وزنشان اندازه به روزانه سرم توی

 سلولهای تقویت برای همتا بی کودی این و دهندمی

 را سرم در همگون نا های اندیشه رشد و است، حافظه

 .دنمیده سرعت

 آیند نمی کار به این فکرهای ناهمگون از بسیاری که این با

  که ست دختری آنها از یکی ، نیستند هم ریختنی دور اما ،

 .میکند دل درد من با اتاق این ی پنجره پشت از روز هر

 ، نیست درک قابل برایم هایش حرف از کدام هیچ اینکه با

 یک و میکشند قراریبی از دست او دیدن با ها کرم اما

 .میگیرند آرام گوشه
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 میکند بیداد سرم چهارراه توی ها کرم تردد که گاهگداری

 شروع و آمد می زودتر پنجره پشت دختر کاش میکنم آرزو

 پیش قابل که ها کرم خالف بر ولی ، زدن حرف به میکرد

 به مشخص ساعت راس پنجره پشت دختر ، نیستند بینی

 .میزند ضربه پنجره

 

 مابین ، در طول تمام این سالها  میکنم دقت خوب که حاال

 چند  که افتاده زمین روی ای نامه تخت و پنجره و من

 : بود  شده نوشته رویش  خط

 

 سپیدی   به میرسیدی ، رفتیمی کیسَپَ سپَ تو کاشکی

 می دراز تخت روی و ند،می خور هم به که هایی پرده

 پنهان   کوک   ، کشیدی می پس پا لحاف آستر   از و کشیدی،

 وسط  کشیدی می هم را من پای   و کردی می شل را لحاف

 راحت سو هر از هم خیالت و داد، آب باید که گلی دسته

 ...  بودمی

 و خاکروبه بوی قدر آن  هاست مدت که شد حیف ولی

 هاست مدت که  ای فهمیده و ام داده فرو ام سینه در ادرار
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 می دید تریاک لول   ی دریچه پشت  از را ام زندگی

 پاچه مادرم،  تخت همین روی   بخواهی را راستش.زنم

 .داد آب به را گل دسته همین پدرم و زد باال را هایش

 

 

 


