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ن روزی بود که يازده سال داشت و اوليی يحي
در اداره روزنامه متصدی . وز بفروشدين لیيخواست روزنامه د می
 هم ها و چند تا بچه همسال خودش که آنهال روزنامهيتحو

ش تلفظ يوز را برايلی نيفروختند چند بار اسم د روزنامه می
سم به اد گرفت و به نظرش آن ايکردند و او هم فوری آن را 

حمت پشت سر هم زح و بیيچند بار صح. زی آمديک ديشکل 
 و از اداره روزنامه »!وزين لیيد! وزين لیيد«: ش خودش گفتيپ
 .رون آمديب

: زد اد میيفر. دنيد شروع کرد به دويبه کوچه که رس
چ کس توجه نداشت فقط سرگرم ي به ه».وزين لیيد! وزيلی نيد«
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کرد و مردم  ادتر تکرار میيزکار خودش بود هر قدر آن اسم را 

آمد و تا  شتر از خودش خوشش میيند بخريداز او روزنامه می
ن ياما هم. ادش بوديچند شماره هم که فروخت هنوز آن اسم 

ی داد و يل آقايالی را تحويک پنج ريه پول خرد يکه بق
د و يدهشاهی کسر آورد و آن آقا هم آن دهشاهی را به او بخش

ادش يگر هرچه فکر کرد اسم روزنامه يرد درفت و او هم ذوق ک
  .آن را کامال فراموش کرده بود. امدين

ابان يستاد و به کف خيی االحظه. ترس ورش داشت
باز هم بی آنکه . دن کرديدومرتبه شروع به دو. ره نگاه کرديخ

اما اسم روزنامه را به کلی . دنديصدا کند چند شماره ازش خر
  .فراموش کرده بود

دند نگاه يخر ی که روزنامه میيهاهن آنی به ديحي
 ها بشنود اما آنهاکی از آنيد اسم روزنامه را از يکرد تا شا می
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نکه به صورت او نگاه آجدی و بی ی گرفته وهاافهيهمه با ق

  .رفتند گرفتند و می کنند روزنامه را می
به اطراف خودش نگاه . چاره و دستپاچه شده بوديب

دا کند و اسم يهای همقطار خود را پ کی از بچهيد يکرد شا می
زی يچند بار شکل د. ديروزنامه را ازش بپرسد اما کسی را ند

رو  ادهيروی پ. ديزی نفهميورجه کرد اما از آن چ جلوش ورجه
کردند و  ی متحرک جلوش مشق میهازیيابان فوجی از ديخ

ا کی دو بار هم اسم روزنامه در خاطرش برق زد امينکه يمثل ا
  .رد خاموش شديتا خواست آن را بگ

رفت بسته  ر انداخته بود و آهسته راه میيسرش را به ز
. داد ش فشار میير بلغش گرفته بود و به پهلويم زيروزنامه را قا

 را ازش هاد چون اسم روزنامه را فراموش کرده روزنامهيترس می
. امديه کند اما اشکش برون نيخواست گر می. رنديبگ
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ست اما ياز چند نفر عابر بپرسد اسم روزنامه چخواست  می

  .ديترس د و میيکش خجالت می
شش باز شد و از سر و يش عوض شد و ناافهيناگهان ق

  :اد زديپا گذاشت به دو و فر. ختير صورتش خنده فرو
  »!موسيپر! موسيپر«

    .افته بودياسم روزنامه را 

 




