
سلتستون کیومرث در چه
نویسنده: ترانه جوانبخت

نشانامه از جلد دوم کتابم «ماراتن به توان فردا» است. این انمای
نشانامه در سال   از وزارت ارشاد در تهران۱۳۹۱مجوز انشر این انمای

 صادر شده است.
نشانامه به  هرگوانه استفاده کتبی یا غیر کتبی از این انمای

صورت چاپ و انشر یا اجرا روی صحنه بدون کسب اجازه کتبی از
 انویسنده این اثر ممنوع است. همه حقوق مادی و معنوی این اثر برای

نیباشد. انویسنده آن محفوظ م
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اولپرده

تابستانی.عصریکالبرز.یدامنه

صحنه.دیوارهایرویکوهتصویرالبرز.کوهیدامنهصحنه:

1

کیومرث)(

خواند.)میشعرصداییوشودمیتاریکصحنه(

:صدا

کدخدایجهانبراوشدنوچونکه

جایتساختاندرونکوهبهنخستین

صششحنهواردپوشششیدهپلنگپوتستبالباتسیکهدرحالیکیومرثشود.میروشنصحنه(

راهبششهشششروعبعششدکند.مینگاهکوهمنظرهبهوایستدمیالبرزکوهیدامنهدرشود.می

کشد.)میدتستصحنهدیواررویکوهتصویربهوکندمیرفتن

ازگرفتششم.راانسششاننخستیننامبودمنمونستنهاییوبودممنکهزمانآن:کیومرث

مششنازوآمششداوگذشت.هاهزارهدرآمدم.تنهاییازتسرانجاماماکردممیتسفرکوهتاکوه

خواندند.همهراشعرهایشوشدتستارهتاریخپیشانیبرنامشکهاونوشت.

کند.)مینگاهالبرزکوهبهدوبارهکند.مینگاهآتسمانبهورودمیراهکیومرث(

همچنششانمششنوجادادخودقلبدرراآوراننامکوهاینوشدماومنهاهزاره:کیومرث

امششابرگزیششدراکیومرثنامبرایمدیگریآندادآدمناممنبهیکیماندم.تاریختارکبر

گفتم.چهوکردمچهمنکهنکردندفراموشکدامهیچ

شود.)میخارجصحنهازکیومرث(

2

مشیانه)-مشی-کیومرث(
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اتسششت.ایسششتادهالبرزیدامنهدرداردراتستشدتستدرریواسدوکهحالیدرکیومرث(

چشششمهازآبچششپدتستبارتسد.میایچشمهبهصحنهوتسطورودمیراهصحنهروی

رازمیششننشششیند.میزمیششنرویتسششپسشششوید.میراصششورتشوریزدمیصورتشروی

یریشششهرویخششاکریختشنبششابعششددهد.جامیخاکدرراریواسیتساقهدووکندمی

چششپتسششمتبششهوشششودمیبلنششدجایشازکند.میمحکمخاکدرراجایشانهاریواس

رود.)میصحنه

:کیومرث

کوهبهبرآمدتختموبختتسر

گروهباامپوشیدهپلنگینه

روشششنبششودهششاریواسکاشششتنجششایکهصحنهازبخشیفقطوشودمیتاریکصحنه(

پلنششگپوتسششتبششاهششاییلباسکششهدرحششالیمشششیانهومشششیهاریواسجایدرشود.می

مشششیشود.میدیدهکوهبالیقرمزرنگوشودمیکمصحنهنوراند.ایستادهاندپوشیده

کند.)میاشارهآتسمانبه

میشه.غروبدارهکمکم:مشی

منتظرن.هابچهکهبریمبایدنشدهدیرتامشی!:مشیانه

نکنن؟فراموشمرگمونازبعدهاتسالرومادارمدوتستگفتیبهشون:مشی

نگفتم.نه.:مشیانه

مشیانه؟رفتیادت:مشی

نکنن؟فراموشرومابعدهاخوانمیچطوریامانرفتیادم:مشیانه

تششوننمیکنیششمثبششتوبششدیمنششونروخودمونباهاشکهبسازیمچیزییهاگه:مشی

نکنن.فراموشمونودارننگهرومایخاطره

چی؟مثل:مشیانه
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طششرفبهبعدکند.میصحنهرویرفتنراهبهشروعوکشدمیصورتشبهدتستیمشی(

زند.)میلبخندوگرددبرمیمشیانه

باهاشکهبسازنچیگرفتخواهندیادهامونبچهماازبعد...(مکث)دونم...نمی:مشی

نریم.یادشونازکهبدننشونخودشونبهروما

باشن.ماازبعدهاینسلخاطرتوماموندنفکربهکهبگیمبایدبهشون:مشیانه

خششودیامونهمیهامونبچهدلتویبیشترکوهاینیادنظرتبه...(مکث)حتما...:مشی

ما؟

ما.کهمعلومه:مشیانه

بریم....(مکث)مونه...میهامونبچهخاطرتومایمنبهکوهاینمیگی.درتست:مشی

وشششودمیخششاموشصششحنهنششورشششوند.میخششارجصحنهازهمکناردرمشیانهومشی(

وتسششطبششهورودمیراهایستادهصحنهچپتسمتدرکهکیومرثشود.میروشندوباره

رتسد.)میصحنه

هششمنفریکاونننوشت.منازنفریکجزکسیامابستنددلمنبههاخیلی:کیومرث

ندیدمش.هنوز...(مکث)...

کند.)مینگاهآتسمانبهوکشدمیآهیکیومرث(

رویروزیششهدیششد.خششواهمروزیششهرواونکششهدونممیمنه.زندگیرویایاون:کیومرث

بستم.دلبهشکهکند)میاشارهالبرزبهدتست(بابلندکوههمینکنارخاکهمین

ایستد.)میآنکناروگرددبرمیچشمهتسمتبهصحنهرویکیومرث(

صشداتاریشخدلازرومششنکششهاونچشهیششافت،درخششواهمروزندگیرازهایمن:کیومرث

دلبستگیم.وهستییهمهزنه،می

شود.)میخارجصحنهازکیومرث(
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دومپرده

پاییزی.عصریکاصفهان.تستونچهل

راطرفشششدوکششهاصفهانتستونچهلتساختمانتصویرتستون.چهلبیرونینمای:صحنه

تسششاختماندیششوارجلششویصششحنهوتسطصحنه.دیوارهایرویکردهاحاطهبلنددرختان

رتسد.میتستونچهلورودیدربههاپله

1

عابران)-رویا-کیومرث(

نگششاهآندیوارهششایوهاتستونبهواندایستادهچهلستونتساختمانکناررویاوکیومرث(

شششوند.میتسششتونچهلتسششاختمانواردوشششوندمیردکنارشششانازعابرمرددوکنند.می

تسششرشرویششازند.میلبخندشدهخیرهاوبهکهدرحالیوگیردمیفاصلهرویاازکیومرث

رود.)میطرفشبهوگرداندبرمیاوطرفبهرا

کیومرث؟کنیمیفکرچیبه:رویا

بیایمهمباکهرویاکردیمیفکراصلاومدیم.اینجاتوومنبالخرهکهاینبه:کیومرث

اینجا؟

کردم.نمیفکرنه.:رویا

یادته؟نوشتی.اومدنموناینجاازاما:کیومرث

یادمه.آره.:رویا

آنورودیهششایپلهکنششاروشششوندمینزدیکششترتستونچهلتساختمانبهرویاوکیومرث(

ایستند.)می

بهاومدنمونازکردمنمیفکرامااومدمتستونچهلبهبارهامنکهاینوجودبا:کیومرث

تهران.بریمروزیهبایدما...(مکث)بنویسی...اینجا

اومدی.دنیابهاینجاکهتواماتهران؟تعجب):(بارویا
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یدامنهرویتهششرانشمالببرمروتوببینمتوقتیبستمعهدخودمبااماآره.:کیومرث

ببینی.روتساختمونهایدیوارنگارهوهابریگچخواممیتو.بریمالبرز.

شوند.)میتستونچهلتساختمانواردوروندمیبالهاپلهازکیومرثورویا(

2

تالر)بازدیدکنندگان-رویا-کیومرث(

رنگارنگ.هایدیوارنگارهوهابریگچازپرتالریتستون.چهلدرونینمای:صحنه

تماشاراآنواندایستادهتستونچهلداخلهایدیوارنگارهازیکیجلویرویاوکیومرث(

کنند.)می

شده.کارروشوندقتوظرافتباچقدرقشنگن.خیلیهادیوارنگارهاین:رویا

ایششندتسششت):یاشششاره(بششاکشیده.عباتسیرضابهمعروفکاشانیرضارواینها:کیومرث

شه.ندیمهواولعباسشاهتصویر

شود.)میخیرهتصویربهدقتبهرویا(

بخوره؟کهکنهمیتعارفچیبهشندیمه:رویا

جوانی.اکسیر:کیومرث

جوانی؟اکسیر:رویا

شد.مرتسومایراندرصفویهزمانازچاینوشیدنتسبزه.چایمنظورمآره.:کیومرث

ازدیگشریکشیبشهرویشاششوند.میردرویشاوکیشومرثکنشارازتشالریکنندهبازدیددو(

کند.)میاشارهآنبهدتستباوشودمینزدیکهادیوارنگاره

کشیده.تصویرهمدربارجشنازعباتسیرضا:رویا

کند.)مینگاهدیوارنگارهبهورودمیرویاطرفبهکیومرث(

کشیده.نقاشیتسبزچایکردنصرفازهماینجا:کیومرث

کند.)میاشارههانگارهازدیگریکیبهدتستبارویا(
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شکاره؟بهراجعلبدیکیاین:رویا

داشته.علقهخیلیآهوشکاربهعباسشاهآره.:کیومرث

دیدیم.میهمرودوراناونابزارووتسایلدارمدوتست:رویا

اوندرروصششفویهدورانازمونششدهبششاقیاشششیاءکششهدارههششمموزهتستونچهل:کیومرث

ببینیم.همروموزهاونتونیممیکنن.میدارینگه

شوند.)میخارجصحنهازرویاوکیومرث(

3

موزه)بازدیدکنندگان-رویا-کیومرث(

هایرنگونقشباتسفالیهایکوزهوهاظرفصفویه.دوراناشیاءشاملایموزه:صحنه

دارد.قرارایشیشههایمحفظهدرمتنوع

اشششیاءبششهدقششتبششهوشوندمیردموزهایشیشههایمحفظهجلویازرویاوکیومرث(

بششهوشششوندمیردکنارشششانازکننششدهبازدیدچنششدگاهیکنند.مینگاههامحفظهداخل

اشششارههششامحفظهازیکششیهششایکوزهبششهدتسششتبششارویاروند.میدیگرهایمحفظهطرف

کند.)می

اتست.صفویهدورانکدومازدقیقاهاکوزهاینکهنیسمعلوم:رویا

شششاهکششدومزمامششداریبششهمربششوطکششهاینامادورانهاونازکهدونیممیفقط:کیومرث

نیس.معلوماتستصفویه

دارد.)قرارآندرلباتسیکهشوندمینزدیکدیگرییمحفظهبهرویاوکیومرث(

دوراناوندربششوده.رنششگقرمششزاکثراپوشیدنمیدوراناونتوکههاییلباس:کیومرث

پوشیدن.میایرانیلباسدربارتوحتیوبودهناپسندهاغربیتسبکبهلباسپوشیدن

داری.دوراناونازجالبیاطلعات:رویا

مشششخصرواونششااجتمششاعیمششوقعیتآدماشلواررنگاولعباسشاهدوراندر:کیومرث
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تششنبششهتسششفیدشششلوارعششادیمششردمولششیپوشششیدنمیزردشششلواربزرگانمثلکرده.می

تششوکششهبششودهچیزهاییدیدم.میرودوراناوندربارداشتمدوتست...(مکث)کردن...می

مونده.وبودهکهرازهایینشده،نوشتهتاریخکتابهای

اتسششتصششفویهدورانهششایلباسهششمآنهششادرکهدیگریهایمحفظهازرویاوکیومرث(

روند.)میبیرونموزهخروجیدرازوروندمیصحنهچپتسمتبهکنندمیبازدید

سومپرده

تابستانی.روزیکاول.عباسشاهدربار

رویرنگقرمزمخملیهایپردهآن.وتسطبزرگیلوتسترومبلمانبابزرگیتالر:صحنه

دوآنبششالیکششهداردقرارصحنهراتستتسمتبلندیپلکانپوشانده.راتالرهایپنجره

پلکششانبششالیمبششلدوبیششناتستمیوهظرفرویشکهکوچکیمیزدارد.جابزرگمبل

اتست.

1

عباس)شاهوزیر-عباسشاه(

ازواندنشسششتهدیگششریمبششلرویاوکنششاروزیرشوپلکانبالیمبلیرویعباسشاه(

غلمششانازنفششردوزنند.میحرفهمباوخورندمیمیوهدتستشانکنارکوچکمیزروی

اند.)ایستادهتالرورودیدرجلویدربار

بگیریم.هاقزلباشازرامیرزاحمزهبرادرمقتلانتقامبایدعباس:شاه

کند.)میتاییدتسرباوزیر(

کنید.آمادهماباازدواجبرایرابرادرمزننیست.زندهدیگرکهبرادرمعباس:شاه

اتست.شاهامرامر:وزیر

بششابعششدوشششودمیخششارجصششحنهازغلموکنششدمیاشارهغلمانازیکیبهعباسشاه(
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بششالپلکششانازغلمکنششد.میاشششارهغلمبششهانگشششتباشاهشود.میصحنهواردتابلویی

تالرورودیدرتسمتبهبعدرود.میپایینپلکانازودهدمیشاهوزیربهراتابلورودمی

ایستد.)میدیگرغلمکنارورودمی

حمزهزنکههمموقعهماندارد.ایزیباییعجبزناینتابلو):بهاشاره(باعباسشاه

بود.اوتسمتبهمادلبودمیرزا

کشیده.تصویربهرااوخوبیبهعباتسیرضااینکهالحق:وزیر

کششردهثششابتمششابششهدرباردرمنصبیداشتنبرایرااوهایشایستگیهنرشعباس:شاه

اتست.

کند.)میتاییدتسرباوزیر(

گماریم.میتسلطنتیهنرمندانریاتستبهرااوعباس:شاه

شود؟منصوبمقاماینبهوقتچه:وزیر

بزنیم.رویشرامهرمانتابنویسندرافرمانبگوییدامروز.همینعباس:شاه

اتست.شاهامرامر:وزیر

شوند.)میخارجصحنهازوآیندمیپایینپلکانازوزیرشوعباسشاه(

2

تسربازان)-میرزاقلیامام-میرزامحمد-کیومرث-عباسشاهوزیر-عباسشاه(

اشششارهتسربازانازیکیبهشاهاند.نشستهپلکانبالیمبلدورویوزیرشوعباسشاه(

کیششومرثشششود.میواردکیششومرثهمششراهبعششدوشششودمیخارجصحنهازتسربازکند.می

ایستد.)میرتسدمیکهپلکانپایینبهپوشیده.صفویهدورانهایلباسشکلبهلباتسی

کیومرث.بیاپیشعباس:شاه

ایستد.)میزیربهتسروشودمیخمشاهجلویورودمیبالپلکانازکیومرث(

دلیششلبششهامششانششداردبیشششترتسششتونبیسششتواقشعدرتستونچهلکهدانیمیعباس:شاه
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گذاشتیم.تستونچهلرانامشهایشتستونتعددوآبدرانعکاتسشان

دانم.میآری.:کیومرث

بیابی.روتستونچهلرازخواهیممیعباس:شاه

تستون؟چهلراز:کیومرث

کند.)میاشارهوزیرشبهتسرباعباسشاه(

ششده.نوشششتهابجشدحشروفبشهمربشوطاعدادباآنرازتستونچهلهایتستونروی:وزیر

گفتهآنچهبااعداداینازتعدادیامابنویسندراهمانکردامرشاهآنچهکردیممیگمان

دارد.تفاوتبنویسندبودیم

تفاوتی؟چه:کیومرث

عددآخرتستونازآخرتسطرانتهایدرو55عدداولتستونازاولتسطرانتهایدر:وزیر

شده.نوشته731

رااضششافیعششدددواینچراکنمعلوممابروکنپیداراهاتستونبراضافهاعدادراز:شاه

اند؟نوشتهتستونچهلآخرواولهایتستونروی

چه؟نتوانماگر:کیومرث

رود.میبادبرتسرتنتوانیاگرخشم):(باوزیر

بیابم.راتستونچهلرازکهکردخواهمراامتسعییهمه:کیومرث

برود.)پایینآنازکهرودمیپلکانتسمتبهکنانتعظیمکیومرث(

باشی.پسرانمانقصاصحکمبرناظرخواهیممیبمان.:شاه

ازتسششربازکنششد.میاشششارهتسششربازانازیکششیبششهابروباشاهایستد.میوزیرکنارکیومرث(

تسششربازشششود.میصششحنهواردمیرزاقلیامامومیرزامحمدبابعدوشودمیخارجصحنه

ایستند.)میپلکانپایینمیرزاقلیامامومیرزامحمدایستد.میتالرورودیدرکنار

کردید؟خیانتمابهچراعباس:شاه
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خیانت؟کداماخم):(بامیرزامحمد

ومیششرزامحمششدکنششاردتسششتبششهنیششزهتسربازدوکند.میاشارهتسربازدوبهچشمباشاه(

گیرند.میآنهاطرفبهراهانیزهنوکوایستندمیمیرزاقلیامام

بگیرید.راماجایخواتستیدمیکههمینعباس:شاه

اند.رتساندهشاهبهدروغاخبارواندکردهئهتوطماعلیهمیرزا:قلیامام

زند.)میلبخندوزیر(

کنید.کورراهردویشانعباس:شاه

شود.)میاومانعاشنیزهباتسربازولیبالبرودپلکانازخواهدمیمیرزامحمد(

نیست.عدالتفرزندانکردنکورخشم)(بااتست.ماندنیعدالتبهشاهمیرزا:محمد

کششهرامیششرزاقلیامششامومیششرزامحمششدآنهششاوکنششدمیاشششارهتسربازهابهدتستباشاه(

کند.)میاشارهکیومرثبهوزیرکنند.میخارجصحنهازکنندمیاعتراضهمچنان

شششاهفرزنششدانازبدتربسیارتسرنوشتیبیابیراتستونچهلرازنتوانیاگرلبخند):(باوزیر

اتست.انتظارتدر

کن.شروعرااتتحقیقفرداازبیابی.مادرباردرراتستونچهلرازکهمایلیمعباس:شاه

بروی.توانیمی

شود.میخارجصحنهازتسربازانازیکیهمراهورودمیپایینپلکانازکیومرث

3

کیومرث)-تسربازان-عباسشاهوزیر-عباسشاه(

صششندلییششکوچششوبیمستطیلیمیزیکصحنهچپتسمتتسومپردهازبخشایندر(

پلکششانبشالیمبششلدورویوزیشرشوعبشاسشاهصحنهراتستتسمتدراتست.آنکنار

تششالرورودیدرجلویکهتسربازیدوازیکیبهورودمیپایینپلکانازوزیراند.نشسته

وگیششردمیراطومششاروزیششرشششود.میواردبزرگششیطومششارباتسربازکند.میاشارهایستاده
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کند.)بازمیراطومارونشیندمیشاهکنارمبلرویرود،میپلکانبالیدتستبهطومار

کنند.طراحیبرایمانراگرجستانبهحملهینقشهارتشتسرانکردیمامرعباس:شاه

کند.)میاشارهطومارازبخشیبهانگشتباعباسشاه(

راهشششانتسششرگرجششیتسششربازهرچششهوبرونششدپیشتفلیستابایدماتسربازانعباس:شاه

شششدهکهطورهربایدنداریم.جنگایندرپیروزیجزایچارهماببرند.بینازبینندمی

کنیم.تصرفراگرجستان

وکنششدمینگششاهطوماربهدوبارهوکندمیوزیرشبهنگاهیشاهدهد.میتکانتسروزیر(

دهد.)میادامه

گرجسششتانتصرفراهشوشویممسلطهمآذربایجانوارمنستانبهبایدماعباس:شاه

چیست؟گرجستانبهحملهیدربارهشمانظراتست.

کند.)مینگاهشاهبهبعدکند.میفکروکشدمیریششبهدتستیوزیر(

کنیمپرهیزقفقازهایکوهازبایدبروند.پیشتفلیستاتسربازانکهموافقیمهمما:وزیر

ندارند.آشناییآنجابهماتسربازاناماشناتسندمیخوبیبهرامنطقهاینهاگرجیچون

کنیششم.عبششورشششهردورادورهایقلعهازبایدتفلیستسخیربرایگفتی.نیکعباس:شاه

دارید؟نظریچهوزیر،

اتست؟چطورکنیماتستفادهبزرگهایفلخناز:وزیر

دهد.)میتکانتسرشاه(

درراآنهششاوفرودآوردنششدهاگرجیتسربرآتشبارانفلخنبابایدماتسربازانعباس:شاه

کنند.هلکهایشانقلعه

ایستد.)میپلکانجلویتسربازکند.میاشارهتسربازانازیکیبهشاه(

شود.واردکیومرثبگوعباس:شاه

ورودیدرجلششویتسششربازشششود.میصحنهواردکیومرثباشود.میخارجصحنهازتسرباز
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بششهدتسششتکششهدرحالیوآیدمیپلکانجلویکیومرثوایستدمیدیگرتسربازکنارتالر

کند.)میتسرخماتستتسینه

بده.اطلعمابهدیگرروزتسهتارانتیجهوکنشروعراکارتامروزازعباس:شاه

اتست.شاهامرامر:کیومرث

رود.)میصحنهچپتسمتبهکیومرث(

برویم.ارتشتسراننزد:شاه

برویم.:وزیر

آندروزیروشاهکهصحنهراتستتسمتشوند.میخارجصحنهازوزیرشوعباسشاه(

کیومرثاتست.روشنایستادهکیومرثکهصحنهچپتسمتفقطوشودمیتاریکبودند

بیششروناشلبششاسجیششبازمششدادیوکاغششذونشششیندمیچششوبیمیزپشتصندلیروی

کاغششذبششالییقمسششترویرااشتسششبابهانگشششتگششذارد.میمیششزرویراکاغذآورد.می

ضششعیفکیششومرثرویصحنهنورکند.میکاغذینوشتهازخواندنبهشروعوگذاردمی

وایرانششیتسششربازانوزیششروشششاهجششایبششهشود.میروشنصحنهراتستتسمتوشودمی

کهطورهمانشوند.میصحنهواردگرجستانوایرانپرچمبهمزینهایلباسباگرجی

درخششودیشششمارهگفتششنبششاتسششربازاندهدمیارتباطابجدحروفبهرااعدادکیومرث

کنند.)میآراییصفهممقابل

ازعششدداینشده.نوشتهتستونچهلاولتستونازاولتسطرانتهایدر55عدد:کیومرث

باشه؟تونهمیهاییرقمچه

باایرانیتسربازیککند.میکاغذروینوشتنبهشروعبعدکند.میفکردوبارهکیومرث(

گیرد.)میقرارصحنهراتستتسمتدر55عددگفتن

.55میشه5یاضافهبه50:کیومرث

گفتششنبششاگرجیتسربازدوزمانهمطوربهنویسد.میاولکاغذرویرانتیجهکیومرث(
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گیرند.)میقرارصحنهچپتسمتدرایرانیتسربازروبروی5و50اعداد

.55میشه5یاضافهبه10یاضافهبه40:کیومرث

گفتششنبششاایرانیتسربازیکزمانهمطوربهنویسد.میاولکاغذرویرانتیجهکیومرث(

گفتنباگرجیتسربازیکوگیردمیقرارایرانلشگردرصحنهراتستتسمتدر40عدد

ایستد.)میایرانیتسربازروبرویورودمیصحنهچپتسمتبه10عدد

.55میشه5یاضافهبه30یاضافهبه20:کیومرث

گفتششنبششاگرجیتسربازدوزمانهمطوربهنویسد.میاولکاغذرویرانتیجهکیومرث(

گیرند.)میقرارگرجستانلشگردرصحنهچپتسمتدر30و20اعداد

4یاضششافهبششه1کنششم.دیگششههششایرقمبهتجزیهرو5رقمخود55تویحال:کیومرث

.5میشه

و1اعدادگفتنباایرانیتسربازدوزمانهمنویسد.میاولکاغذرویرانتیجهکیومرث(

ایستند.)میصحنهراتستتسمت4

.5میشه3یاضافهبه2:کیومرث

تسمت3و2اعدادگفتنباگرجیتسربازدونویسد.میاولکاغذرویرانتیجهکیومرث(

ایستند.)میصحنهچپ

یششا55میشششه4یاضافهبه1یاضافهبه50میشه:55توی5رقمیتجزیهبا:کیومرث

.55میشه3یاضافهبه2یاضافهبه50

نویسد.)میاولکاغذرویرانتیجهکیومرث(

10یاضششافهبه40یا55میشه4یاضافهبه1یاضافهبه10یاضافهبه40:کیومرث

4یاضششافهبه1یاضافهبه30یاضافهبه20یا55میشه3یاضافهبه2یاضافهبه

.55میشه3یاضافهبه2یاضافهبه30یاضافهبه20یا55میشه

فکششروکشششدمیاشچششانهبششهدتسششتینویسششد.میاولکاغششذرویراهششانتیجهکیومرث(
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کند.)می

داره؟ربطابجدحروفکدومبههارقماین:کیومرث

وگذاردمیاولکاغذکنارمیزرویراکاغذوآوردمیبیرونجیبشازکاغذیکیومرث(

کند.)مینگاهدومکاغذبهدقتبه

حروفه؟کدوممعادلابجدحروفبین5و50اعداد:کیومرث

دهد.)میحرکتکاغذدرشدهنوشتهابجدحرفرویرااشتسبابهانگشتکیومرث(

کردم.پیدا:کیومرث

گفتششهرا5و50اعششدادکششهگرجیتسربازاننویسد.میاولکاغذرویرانتیجهکیومرث(

شوند.)میخارجصحنهازهونونحروفگفتنبابودند

روینمیششدهمعنششیکششهایششنولینه.یکلمهیعنیهونونمیشه55عددپس:کیومرث

نه.بنویسن:مهمعمارتیکتستون

گفتششنبششاگرجششیوایرانششیتسربازانکند.میفکردوبارهونویسدمیکاغذرویرانتیجه(

شوند.)میخارجصحنهاززیرجملت

حششرفمعششادل30ک.حرفمعادل20ی.حرفمعادل10م.حرفمعادل40:تسربازان

ل.

نمیده.معنیکهاینممیه.میشهه.یمیممعادل5و10و40:کیومرث

راچپشششدتستومیزرویراچپشدتستآرنجنویسد.میکاغذرویرانتیجهکیومرث(

گذارد.)میاشپیشانیروی

کله.میشه.هلمکافمعادل5و30و20:کیومرث

برد.)میبالراابروهایشنویسد.میکاغذرویرانتیجهکیومرث(

نیششس.اینششمنششه.تستون؟چهلازتستونیرویاونهمکلهبنویسنمیدهمعنیچه:کیومرث

بدم.ادامهباید



چهلتستون در جوانبختترانه17کیومرث

کند.)میاولکاغذبهنگاهی(

کنه؟صادرمنوقتلدتستورشاهنکنهچی؟ندهجوابهمبقیهاگهکنان):(آهکیومرث

کند.)میرفتنراهبهشروعوشودمیبلندجایشازنگرانیازکیومرث(

کنم.پیدارومعمااینجواببایدشدهطورهربدم.ادامهبایدنه.:کیومرث

تسشربازانکنششد.مینگاهکاغذهابهونشیندمیصندلیرویورودمیمیزطرفبهدوباره(

بازمانهمطوربهکیومرثشوند.میخارجصحنهاززیرجملتگفتنباگرجیوایرانی

نویسد.)میکاغذرویراهانتیجهصحنه،ازتسربازانخروج

حشرفمعششادل3ب.حشرفمعششادل2دال.حششرفمعادل4الف.حرفمعادل1:تسربازان

جیم.

حرکششتدومکاغششذرویاشتسششبابهانگشششتبعششدنویسششد.میاولکاغششذرویرانششتیجه(

دهد.)می

نداره.معنیکهاینناد.میشهدال.الفنونمعادل4و1و50:کیومرث

نویسد.)میکاغذرویرانتیجه(

دهد.)میحرکتکاغذرویاشتسبابهانگشتدوبارهوکندمیفکر(

نداره.معنیاینمنبج.میشهج.بنونمعادل3و2و50:کیومرث

نویسد.)میکاغذرویرانتیجه(

دهد.)میحرکتکاغذرویاشتسبابهانگشتدوباره(

میاد.میشهدال.الفیمیممعادل4و1و10و40:کیومرث

نویسد.)میکاغذرویرانتیجه(

معنی.بیچه...(مکث)میبج...میشهج.بیمیممعادل3و2و10و40:کیومرث

نویسد.)میکاغذرویرانتیجه(

ایششن...(مکششث)کلد...میشششهدال.الششفلمکششافمعششادل4و1و30و20:کیششومرث
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یه.معنیبی

نویسد.)میکاغذرویرانتیجه(

نداره.معنی...(مکث)کلبج...میشهج.بلمکافمعادل3و2و30و20:کیومرث

کند.)میفکروکندمیبلندراتسرشنویسد.میکاغذرویرانتیجه(

بعششدشتسششتون.چهلآخرتستونیواتسه731عددتسراغبرمبایدتازهکنان):(آهکیومرث

بششه(دتسششتیمیششده.اینتیجهچهریختنشونهمبهوهارقمکردنجاجابهببینمبایدهم

فردا.یواتسهمیذارمروشبقیهم.خستهچقدرکشد.)میاشپیشانی

صششندلیشود.میبلندصندلیرویازوداردبرمیمیزرویازرامدادوکاغذهاکیومرث(

شود.)میخارجتالرازوکشدمیجلورا

4

کیومرث)(

تسششمتدرکیومرث.اتستخالیوزیروشاههایمبلتالردر.اتستروشنصحنهیهمه(

میششزرویراقبششلروزکاغششذدوهمششانونشسششتهمیششزپشششتصششندلیرویصحنهچپ

تششااتسششتابجششدحششروفمعششادلارقامبامحاتسبهمشغولودارددتستشدرمدادگذاشته،

راتستتسمت.شودمیضعیفصحنهچپتسمتنور.کندپیدارا731عددمعادلکلمات

گرجستانشاهوایرانیتسربازانووزیرشواولعباسشاهاتستشطرنجیصفحهصحنه

.)اندگفتهقراریکدیگرمقابلشطرنجیصفحههایخانهرویگرجیتسربازانووزیرشو

به600یاضافهبه100یا731میشه1یاضافهبه30یاضافهبه700:کیومرث

به30یاضافهبه500یاضافهبه200یا731میشه1یاضافهبه30یاضافه

میشه1یاضافهبه30یاضافهبه400یاضافهبه300یا731میشه1یاضافه

731.

ووزیششردووشششاهدوزمششانهمطششوربششه.نویسششدمیاولکاغذرویراهانتیجهکیومرث(
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انگششتکیشومرث.کننشدمیحرکششتششطرنجیصشفحهرویگرجشیوایرانشیتسشربازان

جسششتجورااعششدادبششامرتبششطابجششدحششروفودهششدمیحرکتدومکاغذرویاشتسبابه

.)کندمی

.ندارهمعنیکلمهاین.ذلیعنیالفلمذمیشههمبا1و30و700:ایرانیتسربازان

اولکاغششذرویرانششتیجهکیششومرثزمششانهم.شششوندمیخارجصحنهازایرانیتسربازان(

.)دهدمیحرکتدومکاغذرویاشتسبابهانگشت.نویسدمی

کششهایشن.قخلیعنیالفلمخقافمیشههمبا1و30و600و100:گرجیتسربازان

.نمیدهمعنی

اولکاغششذرویرانششتیجهکیششومرثزمششانهم.شوندمیخارجصحنهازگرجیتسربازان(

.)دهدمیحرکتدومکاغذرویاشتسبابهانگشت.نویسدمی

اینششم.رثلیعنششیالششفلمثرمیشههمبا1و30و500و200:گرجستانشاهوزیر

.نمیدهمعنی

اولکاغششذرویرانتیجهکیومرثزمانهم.شودمیخارجصحنهازگرجستانشاهوزیر(

.)دهدمیحرکتدومکاغذرویاشتسبابهانگشت.نویسدمی

ایششن.شششتلیعنششیالفلمتشینمیشههمبا1و30و400و300:عباسشاهوزیر

.ندارهمعنیهمیکی

اولکاغششذرویرانششتیجهکیششومرثزمششانهم.شششودمیخارجصحنهازعباسشاهوزیر(

.)نویسدمی

.کنمتجزیهکوچکترارقامبهرو700تا100بعدابایدتازه:کیومرث

.)کشدمیبلندیآهکیومرث(

یبقیهرویتسششال10هایشششبوروزهابایدوگرنهنکشهاونجابهکارکنهخدا:کیومرث

.دادهوقتروزتسهفقطمنبهشاه.کنمکارهارقم
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.)کندمیپرتزمینرویعصبانیتباراکاغذهاوشودمیبلندجایشازکیومرث(

ایکششردم؟کششهبششودآرزویششیچششهاینآخه.دارممنکهتسرنوشتاینبهلعنت:کیومرث

.دیدممیروصفویهدورانکهکردمنمیآرزوکاش

.)نشیندمیجایشتسردوبارهکیومرث(

حالخب...مکث)(...رتسمنمینتیجهبهاصلوگرنهباشممسلطاعصابمبهباید:کیومرث

کنم؟کارچهباید

.)کندمیفکرکیومرث(

نتیجهبلکهکنمجاجابهوبریزمهمبهرونوشتمکههاییکلمهحروفبایدحال:کیومرث

.بده

مکث).(...درآوردم55عددازدیروزکههاییکلمه

.)دهدمیحرکتاولکاغذرویاشتسبابهانگشتکیومرث(

.کلبجکلد،میبج،میاد،نبج،ناد،کله،میه،نه،:گرجستانشاه

.)شودمیخارجصحنهازگرجستانشاه(

مکث).(...درآوردم731عددازامروزکههاییکلمه

.)دهدمیحرکتاولکاغذرویاشتسبابهانگشتکیومرث(

.شتلرثل،قخل،ذل،:عباسشاه

.)شودمیخارجصحنهازعباسشاه(

میده؟اینتیجهچهکنمجاجابهروهاکلمهاینحروف:کیومرث

.)نویسدمیاولکاغذرویکیومرث(

جنششب،)،بششدان(مثلدانکله،:هاسکلمهاین55عددبرایبامعنیهایکلمه:کیومرث

.دلکجیبم،یادم،امید،میاد،

.)نویسدمیاولکاغذرویدوبارهکیومرث(
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.تلشتالش،خالق،:هاسکلمهاین731عددبرایبامعنیهایکلمه:کیومرث

.)کندمیمکثکیومرث(

تستونه؟چهلرمزهاکلمهکدوم:کیومرث

.)کندمیفکرکیومرث(

.باشهخالقوکلههایکلمهشاید:کیومرث

.)کشدمیدتستتسرشبهکیومرث(

ازتسششتونچهلرمششزبرایرواتکلهوآفریدروتوخالقتکهاینهشمعنینکنه:کیومرث

باشششینداشششتهخششالقبششهامیششدیعنی.باشهخالقوامیدهایکلمهمثلیامیدی؟دتست

وبشاشداشتهامیدیعنی.باشهتلشوامیدهایکلمههمشاید.میدیدتستازروتسرت

.کنتلش

شششروعوشششودمیبلندجایشازبعد.کندمیفکروکشدمیاشچانهبهدتستیکیومرث(

.)کندمیتالردررفتنراهبه

نمیشششهکششاریاومششدپیشچههریعنی.ندارهآدمتلشبهربطیاولیتایدو:کیومرث

رمششزاینششاازیکششیکششدومحششال.دارهربششطآدمخششودتلشبششهآخششریمششوردولششیکششرد

تستونه؟چهل

.)ایستدمیکیومرث(

جوابببینمکنممیصبرلحظهآخرینتا.باشهتسومینیستممطمئنکههنوز:کیومرث

.میگمشاهبهروهمونیهیکیکدومدرتست

خارجصحنهازوداردبرمیمیزرویازرامدادوکاغذهاورودمیمیزطرفبهکیومرث(

.)شودمی

5

جلد)-کیومرث-تسربازان-عباسشاهوزیر-عباسشاه(
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ورودیدرجلششویتسششربازدواند.نشستهپلکانبالیهایمبلرویوزیرشوعباسشاه(

خششارجتشالرازتسششربازکنششد.میاششارهتسششربازانازیکششیبهدتستباشاهاند.ایستادهتالر

دیگششرتسششربازکنششارتشالرورودیدرجلویتسربازشود.میتالرواردکیومرثباوشودمی

کند.)میخمتسروایستدمیپلکانجلویکیومرثایستد.می

یافتی؟راتستونچهلرمزآیاکیومرث.کردیچهبگوعباس:شاه

یافتم.آری.:کیومرث

کند.)میاخمناراحتیازوزیر(

بیابد؟راآنتوانستچگونهآهسته):صدای(باوزیر

چیست.رمزشبگوعباس:شاه

داشت.امیدبایدماندنزندهبرایکهاتستاینتستونچهلرمز:کیومرث

یافتی؟55عددبرایراکلمهکدامعباس:شاه

دهد.)نمیپاتسخیکیومرث(

یافتی؟731عددبرایراکلمهکدامعباس:شاه

دهد.)نمیپاتسخیهمبازکیومرث(

جلد.(فریادزنان):عباسشاه

چشششمبششاشاهکند.میتعظیمشاهبهوایستدمیپلکانجلویشودمیصحنهواردجلد(

رااویشششانهمحکششمدتسششتشبششاورودمیکیومرثطرفبهجلدکند.میاشارهجلدبه

گیرد.)می

رفت.خواهدبربادتسرمنکنمتلشیلب):(زیردانم.میراپاتسخکنان):(اعتراضکیومرث

گوید.میدروغشومفدایتشاه):به(خطاببگویی؟توانینمیچراپستمسخر):(باوزیر

داند.نمیراپاتسخ

بششهتسششرنششاراحتیباوزیرکند.میبلندوزیربرایتسکوتعلمتبهراراتستشدتستشاه(
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اندازد.)میزیر

بگو.راپاتسخکیومرثعباس:شاه

امیششدیکلمه55عششددمعششادلابجششدحروفاتست.تلشوامیدرمزهایکلمه:کیومرث

اتست.تلشیکلمه731عددمعادلاتست

رتستی.مرگازکیومرث.توبهمرحبامرحبا.(لبخندزنان):شاه

شود.)میخارجصحنهازجلدوکندمیاشارهجلدبهچشمباشاه(

حششرفخششودشبششالششبزیششروگیششردمیگازدندانباراهایشلبناراحتیشدتازوزیر(

زند.)می

کیومرث.توبهلعنتآهسته):صدای(باوزیر

بیاورید.کیومرثبرایخلعتیعباس:شاه

وزیششرگششردد.برمیرنششگطلیششیایجعبهبششاوشششودمیخششارجتششالرازتسربازانازیکی(

گوید.)میناتسزاکیومرثبهلبزیرناراحتیازهمچنان

رتسم.میراحسابتکنی؟جاخوشدرباردرخواهیمیعزابهمادرلب):(زیروزیر

کن.کیومرثتنبرراخلعتوزیر!عباس:شاه

خشارجآناززرینیلبشاسوکنششدبازمیراجعبهدرتسششربازرود.میپشایینپلکانازوزیر(

کند.)می

اشششارهداردتششنبششرکششهلباتسششیبهدتست(بالباسهمینفرمایداجازهشاهاگر:کیومرث

اتست.کافیمنتنبرکند)می

راپاتسششخچگششونهنکردمعلوممابرکهدغلبازایناتستشرمبیچهشاه):به(خطابوزیر

کند.میردراهمایونیخلعتویافته

پششایینپلکششانازتسششپسکنششد.میتسششکوتبششهوادارراوزیردتست،یاشارهباعباسشاه(

ایستد.)میکیومرثجلویورودمی
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راخلعششتچششراویششافتیراپاتسششخچگششونهنگفششتیکیششومرث):بششه(خطششابعبششاسشششاه

خواهی؟نمی

اتست.مرگهمایونیخلعتکردنردتسزایشاه):بهخطابشتاب(باوزیر

وزیر.غرولند):(باعباسشاه

شود.)میتساکتوزیر(

کند.)میاشارهکیومرثبهچشمباشاه(

وامیششدکششهدریششافتم731و55اعششدادبهمربوطارقاممجموعابجدحروفاز:کیومرث

اتست.عدددواینمعادلهایکلمهتلش

لباسبهنگاهیکیومرثکند.میاشارهماندهتسربازدتستدرکهخلعتیبهدتستباشاه(

کند.)مینگاهشاهبهدوبارهوکندمیزرین

زمیششنبشرفریششدونوجمشششیدفرزنششدانموشششدآغشازمششنبششاجهششانشهریاری:کیومرث

کردند.فرمانروایی

گوید.مینامربوطتسخنانتمسخر):(باوزیر

وزیر.خشم):(باعباسشاه

کند.)میتسکوتوزیر(

لبششاسدریششافتبششهنیازیکهاندیشیمیدانیمیشهریارراخودتچونپسعباس:شاه

نداری.ماطرفاززرین

اتست.چنین:کیومرث

رود.)میکیومرثطرفبهتسربازکند.میاشارهتسربازانازیکیبهدتستباشاه(

اتگسششتاخیبودینیافتهراتستونچهلرازاگرکهبدانکیومرث):به(خطابعباسشاه

گذرم.میگناهتازیافتیدرتستیبهراآنرازچونامابخشیدمنمیرا

شود.)میخارجصحنهازتسربازهمراهودهدمیتکانتسرکیومرث(
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چهارمپرده

بهاری.صبحیکدوم.پردهحوادثازبعدتسالدووبیست

اول.پردهدرصحنهمانند:صحنه

1

رهگذران)-تسیامک-رویا-کیومرث(

بششهدتسششتبشارویششااند.ایستادهالبرزیدامنهبرتسیامکپسرشانکناردررویاوکیومرث(

کند.)میاشارهالبرز

دلششمکششهطششوراونبششالخرهدربنششد.میاریمنوکهبودیگفتهکیومرث):به(خطابرویا

آوردی.منوخواسمی

وقششتهششرهمپیشوقتخیلیازاومدیم.اینجاهمبابارچندقبلکهماخانوم:کیومرث

رفتیم؟کهبودپیشتسالدووبیستباراولینیادتهتستون.چهلرفتیماصفهانرفتیم

یادمه.:رویا

دربند.نیومدینمنباوقتهخیلیولی:تسیامک

کششهوقششتهششربخششونیبششرقمهندتسیآلمانرفتیکهپیشتسالچهارازپسرم:کیومرث

دیگه.موقعیهگفتی:میدربند.بریمتسیامکگفتم:میبهتایراناومدیمی

خندنششد.میتسششههششررویششاباوگذاردمیاویشانهبهدتستیکیومرثخندد.میتسیامک(

چشششمانبششهوکندمینگاهرویابه،داردبرمیتسیامکیشانهرویازرادتستشکیومرث

شود.)میخیرهتسیامک

کردی.پیداروتعلقهمورددخترمیگنچشمات:کیومرث

زند.)میلبخندتسیامک(

شیم؟میدارنوهماکیبگیمابهخواینمیحال:کیومرث
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بشین.دارنوهبخواینکهنگرفتمزنهنوز:تسیامک

کردی.کهپیداش:رویا

هنوز.نه:تسیامک

فکششربششهرتسششیم.میمونتسششالگی52بششهداریممادرتومندیگهپسرم.بجنب:کیومرث

باش.ماوخودتیآینده

هستم.:تسیامک

رهگششذرانازیکیبهکیومرثشوند.میردکنارشانازوشوندمیصحنهواردرهگذردو(

کند.)میاشارهکشدمیتسیگارکه

یهازنیس.روشنخودشونباتکلیفشونهاتسیگاریاینخانومرویا):به(خطابکیومرث

واردروتسشیگارکشثیفدودوکششنمیتسشیگارطشرفیشهازبخشورنهواکوهمیانطرف

کنن.میشونریه

نیستم.خودممنیستن.تسیگاریمادرموپدرتسعادتمندمچهمن:تسیامک

مششادروپششدروکشششنمیعذابمادرهاشونوپدرتسیگاردودازکههاییبچههستن:رویا

ندارن.شونبچهبهتوجهیاصلاونا

میامایرانوقتیدادیقولنگفتی.اولعباسشاهدورانازکیومرث):به(خطابتسیامک

کنی.تعریفبرام

ش؟دیگهپسردوکردنکوریابدونیخوایمیبزرگشپسررتسوندنقتلبهاز:کیومرث

لبششاسچطششورکششهایششنمیشششه.مربششوطدوراناونبهکهچیهرازاشتیاق):(باتسیامک

زدن.میحرفچطورپوشیدن.می

شدن.میعاشقچطورولبخند):(باکیومرث

کند.)مینگاهرویابهکیومرث(

شدن.میعاشقچطورو:تسیامک
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دهد.)میتکانتسرکیومرث(

میگم.برات:کیومرث

روند.)میراهصحنهرویتسیامکورویاوکیومرث(

روامششروزامکانششاتوکششردنمیزنششدگیامروزازترتسادهمردمکهدوراناونتو:کیومرث

بششرایاولعبششاسشششاهدورانازکیششومرثکهدرحالیتسیامکورویاو(کیومرثنداشتن

شوند.)میخارجصحنهازکندمیتعریفتسیامک

2

کیومرث)(

وتسشطبششهورودمیراهصشحنهروی.اتسششتایسشتادهالبرزیدامنهبرتنهاییبهکیومرث(

.)شودمیشنیدهصدایی.ایستدمینمایشمخاطبانبهرو.رتسدمیصحنه

مردماندلبراوشدنوچونکه:صدا

جانبرداندرونکوهبهنخستین

داشتپیشهدگرفرازیفرودش

داشتریشهپیشینیانخاکایندر

.)شودمیتاریکصحنه.ایستدمیصحنهرویهمچنانکیومرث(


