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میحرلا نمحرلا هللا مسب

RoomHate: نامر

Reihnh: مجرتم
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: لوا لصف

و مدوب گنم و جیگ مه تلا کو رتفد زا ندموا نوریب زا دعب حیت

. هروخب مهب ینیشام ، نوبایخ طسو تسرد هک دوب هدنومن یزیچ

منکن تصرف ات مدوب هدرک راک تخس یلیخ ور سلااه نیا مومت نم

متسنوت یم هک دوب یزیچ مومت نوا حاال، یلو منک. رکف درم نوا هب

منک. رکف شهب

، نیتساج

نم! یادخ

. نیتساج

طالیی یاهوم : تسب لکش منهذ یوت شا هرهچ زا یریوصت

سآی و شقیمع ،مغ شیزاون راتیگ هدنخشا، یادص هریتشا،

. مدوب هدید شیپ راب،هنسلا نیرخآ هک شقارب یاه مشچ

. مدرک یم روصت ور شتروص هک دوب یلوا اه،راب سلا نیا زا دعب
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اب ندرک یگدنز . میتشاد یکارتشا هنوخی هی نیتساج حاالنمو

هچ یلو . مشاب هدرک باختنا مدوخ هک دوبن یا هنیزگ سکنَب نیتساج

ام یارب تروُپوین یلحاس ی هنوخ ،هچهن،حاال میاوخب ور نیا ام

. هاجنپ - هاجنپ ام! یارب . ییاهنت هب نوا یارب نم!هن یارب دوب؛هن

؟ هدرک یم رکف یتفوک هچ هب انَن

ور نیا راظتنا یلو . هنوا بقارم دایز، یلیخ انن متسنود یم هشیمه

ینیب شیپ متسنوت یم هک دوب یزیچ زا شیب ، هنوخ ششخب ؛ متشادن

ابام یلیماف تبسن یتح درم نوا دوب. هرظتنم ریغ یلیخ منک.

. تسنود یم شدوخ ی هون ور نوا هشیمه انن یلو . تشادن

یور ور متسد یسیرِت مسا ندرک ادیپ یارب . متشادرب ور ملیابوم

رس زا یهآ داد، باوج یتقو مدز. گنز شهب و مدیشک شا هحفص

؟» ییاجک »: مدیسرپ و مدیشک یگدوسآ

ْݭت.» سیا تمس »

؟» تمنیبب منک.یممنوت تبحص رفن ابهی مراد زاین اعقاو »

؟!» تسین بوخ «حتلا
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دش. رپ نیتساج رکف اب هرابود هکنیا دوب؛ات خیلا منهذ یهاتوک تدم

دوب.نم رفنتم نم زا نوا دش. هدرشف هنیسما ی هسفق نوا هب رکف اب

هب ور شاهاب دیاب وحاال مدوب هدرک یرود وطالین یتدم یارب شزا

مدش. یم ور

نوااج ؟ ایلیمِا »: دیشک نوریب مراکفا زا ور نم یسیرت یادص

؟!» هبوخ همهیچ

ییاجک .هوا،االن هبوخ یچ همه مداد:«هرآ، نانیمطا شهب غورد هب

؟»

رت دوز مکی مینوت ماج.یم نوا ؟نم رتائت نوبایخ یایب ینوت «یم

«. مینزب فرح ، یاوخب هک یزیچ یره هرابرد .دعب میروخب راهن

نوشن ور متقفاوم «. تمنیب یم هد تعاس ، هشاب ی« هلمج نتفگ اب

. مدرک عطق ور سامت و مداد

یم مینووجون و یگچب ی هرابرد ادودح هک دوب مفصنم تسود یسیرت

ْسنِدیوارُپ یوت - رتراچ یلحم ی هسردم یوت هگید .امابمه تسنود

زا مکی نوا اب تبحص مشاب راودیما متسنوت .یم میدنوخ یم سرد -

هنک. مک میگتفشآ

. متشاد مگرزب ردام لیکو ندید یارب یزاورپ زورما
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***

یلخاد ی هطوحم یاوه یوت کشخ یانعن و زبس هریز یوب

دوب. هدش شخپ نرِتْسِا ناروتسر

نوکت تسد ناروتسر ی هشوگ زا هک مدید ور یسیرت و متفر رت ولج

نیح دوب.رد جنرب و غرم بابک ، شور یولج زیم یور یمداد.

شرافس یزیچ یاوخ یمن :«وت دیسرپ رپ نهد ،اب شاذغ ندروخ

دوب. هدنوم شنهد فارطا تسام شروخ یمک ؟» یدب

اهنت .االن مرخب یزیچ ادعب دیاش . متسین هنسرگ مداد:«هن، باوج

«. هندرک تبحص مراد زاین هک یزیچ

هدش؟» یتفوک :«هچ دیسرپ یدج

یاج .هب مدرک سح ور مولگ یکشخ منک نتفگ هب عورش هکنیا زا لبق

. مشونب یزیچ هی مراد زاین لوا ، اتقیقح مداد:« ربخ باوج
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«. مدرگ  یمرب

رود قاتا مدرک یم ساسحا مریسم یوت ، مداتفا هار لا چخی تمس هب

. دیخرچ یم مرس

قیمع ور ممدزاب و متسشن . متشگرب بآ یرطب هی دیرخ زا دعب

یاهربخ لیکو رتفد زا زورما »: مدرک عورش و مداتسرف نوریب

«. مدینش یا هدننک هنووید و بوخ

بخ...» رایسب »

نوچ متفر لیکو رتفد هب نم هک ینود یم عقاو...وت «بخ،رد

درم.» شیپ هام هی دودح مگرزب ردام

«هرآ.»

گرزب ردام یاه ییاراد یسررب یارب مداد:«بخ،نم همادا

هک شینوتسبات ی هنوخ فصن و شتارهاوج ی همه مدید. ور شلیکو

«. هدیسر نم ،هب هدنَلیآ کنِدیوکآ یوت

؟» هتزیم یور شسکع باق هک یگنشق ی هنوخ نوا «یچ؟!

اج نوا یلیخ اه نوتسبات ، مدوب رت نووج یتقو «هرآ،بقال،

دوب. هدوب هداد هراجا ور هنوخ نوا ریخا یاه یلو،سلا . میتفر یم

هنوخ نوا . هدوب نوا ی هداوناخ یارب لسن دنچ یط اه ییاراد نیا
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«. هعایرد هب وور هگنشق اما هیمیدق

رظن هب هتفشآ ارچ ! هزیگنا تفگش ؟نیا ایلما درک:« یواکجنک

؟» یسر یم

نیتساج مسا هب یدرم هب ور هنوخ نوا هگیدی فصن «بخ،

«. هدرک راذگاو سکنب

هیک؟» درم نوا «و

! مدوب شقشاع هشیمه نم هک یصخش اهنت

هک ییاه تقو مگرزبردام هدش. گرزب نم هکاب هیرسپ طقف «نوا

ی هنوخ یمدرک. تبقارم نوا زا دندوب راکرس شردام و ردپ

ردام ی هنوخ و هگید فرط ینم هنوخ دوب، فرط هی نیتساج

دوب.» ود نیا نیب مگرزب

یمدش؟» بوسحم تردارب یعون هب نوا «بخ،

دوب. روطنیا شاک

«. میدوب کیدزن مهب یدایز یاه «امسلا

رییغت اهزیچ یضعب منک یم سح ، تتروص هب ندرک هاگن اب «طقف
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«. هدرک

«. یدش هجوتم تسرد »: مدرک دیئات

؟» داتفا یقافتا «هچ

شا خالهص یسیرت یارب دیاب دوب. هدش وطالین مارب یدایز زورما

نم زا ور اه زیچ یرس هی نوا مدیمهف عقاو...نم :«رد مدرک یم

ور اهزیچ نوا مداد یم حیجرت . مدیسرت ویم هدرک یم یفخم

نامز و دوب سملا هدزنوپ طقف نم عقوم نوا مگب راذب ...اما ممهفن

قبط . متشاد مردام ی هلئسم ماهو نومروه رییغت اب ور یتخس

«. مدوب هدش مردپ اب یگدنز و ییاج هباج هب روبجم نم هاگداد مکح

ور زیچ همه مداد:«نم همادا شدعب و مدیعلب ور درد ، مدرک یثکم

یشک بابسا ریشْپمَه وین وهب متشاذگ ،اج سندیوارپ یوت مرس، تشپ

«. مدرک

. درکن یواکجنک مدرک یفخم هچ نوا ی هرابرد یسیرت ، هناتخبشوخ

منک. تبحص شدرومرد متشاد زاین زورما هک دوبن یا هلئسم نوا

دوب. رت مهم هنک، کمک ملکشم لح یارب نم هب هکنیا ، یسیرت یارب

! متشاد زاین نم هک ینیمه

دوب. میمیدق یاه مخز ندرک زاب میدعب مدق
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رارف نوا، اب ندش ور هبور و ندنوم یاج هب وت هکنیا لثم «بخ،

«. یدرک

«. مدرک رارف نیتساج المتو...زا کشم :«هرآ،زا مدرک فارتعا

؟» یدرکن تبحص نیتساج اب نوا زا «دعب

نوریب الاب صا هک مدوب ییاج هام دنچ یارب ، منتفر زا «دعب

هانگ ساسحا مدرک هک ییاهراک ی هرابرد .نم تشادن یطابترا

. ماوخب ترذعم و منیبب ور نوا مدرک مهتالش شرخآ . متشاد یدایز

نم تساوخ یمن نوا دوب. هدش رید یلیخ متفر.اما شغارس راب هی

یم شنزرس ور نوا هک مگب منوت یمن . هنزب فرح نم ایاب هنیبب ور

هورگ دراو هدب. ناکم رییغت تساوخ یم نوا . مراد یا ایگالهی منک

هسردم زا شیلیصحتلا غراف زا دعب تدم مههی شرخآ دشو یتوافتم

یلو، . میداد تسد زا ور نومطابترا ماکال .ام تفر کْروُیوین هب

یارب .انن هدوب هدرک ظفح ور مگرزب ردام اب شطابترا نوا ارهاظ

دوب.» شمود ردام لثم نوا

هدش؟» یلکش شااالنهچ هفایق ینود یم «وت

«. شمدیدن هگید . مدیسرت یم شندرک ادیپ زا هشیمه نوا زا «دعب

یدنخبل درک، ورف شاذغ سرپ یوت و درب نییاپ ور شلا گنچ یسیرت
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شمسا یتفگ منک. یم شادیپ کوُب ْسیِف یوت :«نم تفگ دزو

یمهنک؟» یگدنز کرویوین یوت ؟و هسکنب نیتساج

. منیبب ماوخ یمن منک. هاگن منوت :«یمن مدیلا ون متسب ور ماه مشچ

ینوتن دیاش . هشاب کنب نیتساج نوشمسا نوریب نوا رفن دص دیاش

ینک.» ادیپ ور نوا

؟» هیلکش هچ نیتساج ی هفایق »

منئمطم دوب.ماکال سشلا هدزنوش مدید، ور نوا هک یراب نیرخآ »

هتفشآ طالیی یاهوم عقوم نوا هسر. یمن رظن هب روطنوا هکاالن،

«. تشاد یا

رطاخ هب ور شا هفایق یحوضو اب متسنوت دوب!یم باذج اعقاو و

یمن تقو چیه . هدوب زورید نیمه نومرادید نیرخآ هک راگنا ، مرایب

منک... شومارف ور نوا متسنوت

دنلب یادص وراب کوب سیف یاه سکنب نیتساج تاع طاال یسیرت

، سکنب نیتساج »: تفگ هکنیا ات دوب بوخ یچ همه . دنوخ یم

«. هنامز رد اهنت راتیگ یاوآ ناد، یقیسوم ، کرویوین ، کرویوین

هار ندرک ادیپ یارب هک ییاه کشا ، مبجعت مکلا ورد داتسیا مبلق

. مدرک سح ور دندرک یم هزرابم ماه، کلپ نیب زا نوشجورخ

؟ یتفگ :«یچ دندوب هدننک تحاران ما هرهچ هب هدرک نایغط تاساسحا

هنک؟» یم راک اجک
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؟!» هنامز رد اهنت راتیگ یاوآ درک:« رارکت

نوا .هب مدنوم تکاس سپ ، نشب جراخ منهد زا دنتسنوت یمن تاملک

، یزاون راتیگ عقوم نیتساج هک دوب یمسا نومه . مدرک رکف مسا

درک. یم هدافتسا شزا ، نومنوبایخ ی هشوگ

. هنامز رد اهنت

«! هنوا یارب :«نیا مدروا نوبز هب ور ونیا مدرک رواب تیاهن رد

«. ایلیما نم، یادخ »

دش:«هیچ؟» رت عیرس مبلق شبوک

درم...» «نیا

وگب.» مدز:«یچ؟!مهب داد مبآ یقاب ندیعلب زا معاللبق

«! للجم .ماکال هباذج درم... «نوا

وگن.» نم هب ور نیا افطل ! حیسم »: مدنوشوپ ور متروص

نک.» درک:«هاگن رارصا

«. منوت «یمن
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... متسنوت یم مه راب .نیا منزب زابرس راک نیا زا مدوب هتسنوت بقال

باال یتقو . تفرگ متروص یور هبور ور شلیابوم رارصا اب یسیرت

یور یشوگ و دنداتفا شزرل هب ماه تسد ، متفرگ ور یشوگ رابج

. دیزرل اه نوا

اب شا هسیاقم و مدید اه سکع زا یکی یوت هک یزیچ هب هجوت اب

هفایق شوخ دوب، مدای نم هک یزیچ لثم تسرد نوا ، مینهذ ریوصت

شوخ و دوب.بغلا توافتم اعقاو اه، سکع زا یرس هی یوت دوب.اما

و گرزب ی هنوچ وحاال دوب هدیشوپ یرتسکاخ نیچ قرع . مادنا

. دوبن هزادنا نیا هب متخانش یم ور نوا نم یتقو هک تشاد ییابیز

دیسر یم رظن وهب دوب هدش مخ یراتیگ یور شلیافورپ سکع یوت

. هدوب نوفورکیم یوت یگنهآ ندنوخ ردحلا

یم لقتنم امرس مهب یلو دوب، جبلا شتروص ندید هکنیا دوجو اب

شلیافورپ نوچ منک، کچ ور یدعب سکع متساوخ هک یتقو درک.

دشن. هداد هزاجا دوب،مهب یصوصخ

سپ ، تسنوتن یلو هریگب متسد زا ور لیابوم درک یعس یسیرت

؟» تسا هدنزاون :«نوا دیسرپ
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منز یم سدح مداد:« باوج و مداد سپ یسیرت هب ور یشوگ

«. هروطنیمه

. هسیونب رعش نم یارب ات درک یم نیرمت نیتساج

ینز؟» یم گنز شهب «وت

«هن!»

هن؟!» درک:«ارچ رارصا

دوب رارق یچ مگب.ره نوا هب متساوخ یم یچ متسنود یمن یتح نم

یممدز. فرح شاهاب مهرخآ .رد داتفا یم قافتا ، هتفیب قافتا ام نیب

هنک.» یم ور تکرح نیلوا هک مشاب ینوا ماوخ یمن «طقف

ماجنا روطچ هنوخ نیا یدادرارق یاه درک:«راک ضوع ور ثحب

هش؟» یم

یارب ور هگید ی هتسد تفگ دادو مهب یدیلک هتسد لیکو «بخ،

رادقم هی هش.انن یم تبث دنس یوت ام یود ره مسا . هداتسرف نیتساج

یاه لصف یارب اه ییاراد زا تظافح و هنوخ تاریمعت یارب لوپ

هنویم رد هک یزیچ ره زا نوا منئمطم .نم هدوب هتشاذگ رانک لیطعت

«. هراد ربخ ،

؟» هتسرد ، یشورفب ور هنوخ یاوخ یمن «وت
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.یم مراد اج نوا زا یدایز یاه هرطاخ .ابانن تسین شناکما »

دوب قفاوم نیتساج هگا منک،دعب هدافتسا هنوخ زا نوتسبات نیا ماوخ

مداد.» هیارک ور نوا دیاش

شگند هس یارب یا همانرب هچ نوا هک یرادن یرظن چیه «بخ،وت

و یشاب اجنوا هاتوک ی هتفه دنچ یارب یاوخ یم طقف ؟وت هراد

وهگا تساجنوا ، تساجنوا نوا ؟هگا هرادن یقرف تارب نوا روضح

؟» هگید تسین بخ ، تسین

«. هتسرد «ماکال

«. هزیگنا تفگش یلیخ «واو،نیا

***

لبق: سلا هدراهچ

دوب هتفرگ هدهع هب ور نوا زا تبقارم نوتسبات زا انن هک یرسپ

قاتا ی هرجنپ ی هدرپ نیب زا یکدزد دوب. هتسشن هنوخ زا نوریب

نوا هکنیا نودب متساوخ یم طقف . مدرک یم هاگن نوریب هب مباوخ

علطم مروضح زا نوا دوبن رارق . مشاب شبقارم ، ماجنیا نم همهفب
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هشب.

. متسنود یم نوا دروم رد نم هک دنتشاد دوجو یمک یازیچ

سلا... هدزای دیاش دوب.ای هدسشلا دودح نم لثم و نیتساج شمسا

ی هنوخ شردام و ردپ دوب. هدموا دنلیا دور هب یتانیس نیس زا نوا

. دندوب هدیرخ یانن هنوخ رانک ایروتکیو یرامعم کبس هب یگرزب

انن وهب دندرک یم راک سندیوارپ رهش زکرم یوت اه نوا یود ره

. دنداد یم دزمتسد شا، هسردم زا ،دعب نیتساج زا تبقارم یارب

. هیلکش هچ رسپ نوا منیبب متسنوت یم هرخ،نم االن،باال

یمدرک یعس ارهاظ . تشاد یا هریت رپوطالیی یاهوم رسپ نوا

، اجنیا تعاس هی کیدزن دیاب .نم هنزب راتیگ روطچ هک هریگب دای

دیشک یم اه میس یور بارضم هک نوا وزا مداتسیا یم هرجنپ تشپ

. مدرک یم ینابهگن ،

یلیخ شرس درک. رارف متسد زا یا هسطع ینم، هدهع زا جراخ

یارب نوماه مشچ . دیخرچ مقاتا ی هرجنپ هب باال،ور تمس هب عیرس

دندش. هریخ مه ،هب مشکب بقع عیرس نم هک نیا زا ،لبق هیناث دنچ

قافتا هشب، دوبن رارق هک یزیچ حاال نوچ . دیبوک یم عیرس مبلق
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! مدییاپ یم ور نوا نم دوب هدیمهف نوا و دوب هداتفا

؟» یتفر اجک :«یه، مونشب ور شلا وس متسنوت

. مدنوم تکاس و مدیشک بقع هدیمخ

«. ییاجنوا منود ،یم ایلیما »: تفگ هرابود

؟ تسنود یم ور ممسا نوا

یمینک؟» میاق مزا ور تدوخ «ارچ

هیکت هرجنپ هب ور متشپ و مداتسیا ماهاپ یور . مدرک تسار دق مورآ

«. دنلبنت نم یاه مشچ مداد:« باوج هرخ مداد.باال

؟» همشچ فارحنا لثم یلکشم هی منیا مشچ؟ یلبنت »

هیچ؟» مشچ فارحنا »

.اما هراد ییانیب فارحنا ماباب هگ یم هشیمه منامام . متسین نئمطم »

«. منود یمن ور شینعم نم

«. مچول نم ینعی مشچ یلبنت مداد:« حیضوت

«. منیبب راذب . هبوخ یلیخ . تسین یلکشم هکنیا »: دیدنخ نوا

هرب؟» لخاد تمشچ کمدرم هبوخ یلیخ ینک یم رکف «وت
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نیا :«هرآ،نم هنودنخب ور نم ات دوب هدرک عورش ور یخوش نوا

یمن یتح انوا یتقو ینیبب ور مدرم ینوت یم .وت مراد تسود ور

«. یدش هریخ نوشهب وت دننود

«! هتبلا ...عفال تسین دب اردقنوا نم مشچ یچول «بخ،

«. منیبب ماوخ .یم خرچب ، شاب «دوز

«هن.»

«. «افطل

هزاجا هک مدوب ممصم شفرح زا .دعب دموا مرس هب یچ متسین نئمطم

یرود شزا هشیمه یارب متسنوت یمن . هنیبب ور متروص نوا مدب

منک.

یکی نوا رس هب :«یچ دیچیپ شدوخ هب یا هظحل ، متشگرب یتقو

؟» هدموا تمشچ

ی هرابرد یدب یاه نومگ دوب، ممشچ یور هک یششوپ ندید اب نوا

«. تساج نوا زونه مداد:« باوج دوب. هدرک ممشچ عضو

مرس تشپ هب طقف مدز:«نیا هبرض متسار مشچ یور ششوپ هب

هدش.» لصو
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رظن هب اجنیا ؟زا دنتخاس تتسوپ گنرمه ور زیچ نیا اه نوا «ارچ

«. یرادن مشچ وت هسر یم

هتفه،نیا نیا زور راهچ داوخ یم مکشزپ مشچ . هشریز ممشچ »

ور وت متساوخ یمن ارچ یدیمهف .حاالوت هلوا زور زورما . مدنبب ور

«. مینیبب

هظحل تشحو تلع هنک. هدز تلا جخ ور وت هک تسین یزیچ «نیا

. یگب هرارق یچ و هیچ ارجام متسنود یمن هک دوب نیا مه ملوا ی

«. منیبب ور نوا ماوخ ؟یم هششوپ نوا ریز تچول مشچ بخ،

س مشچ زا هگا هتفگ مرتکد الهمز. مارب مشچ ششوپ هن. اعقاو «هن،

شندرک تسرد هشو یم رت یوق ممشچ یچول منک، هدافتسا مملا

هرب.» یم یرتشیب نامز

یا یفخم زیچ هگید ؟حاال نوریب یایب ینوت .االنیم مدیمهف «هوا،

«. یرادن مزا

«. هنیبب ور نم یا هگید سک ماوخ یمن «هن،

ینک؟» راکیچ یاوخ یم یتشگرب هسردم هب ادرف یتقو »

«. منود «یمن

؟» ینومب قاتا یوت ور زور لک یاوخ یم «بخ،وت

«. االن،هرآ یارب »
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وهب تشاذگ رانک ور شراتیگ طقف . تفگن یا هگید زیچ نیتساج

. مدوب هدنوسرت ور نوا اعقاو دیاش . دیود نوش هنوخ تمس

یانن، هنوخ یور هب ،ور شیلبق یاج هب نوود نوود دعب، هقیقد جنپ

مشچ هب متسنوت یتخس درک،هب هاگن هرجنپ هب هرابود یتقو . تشگرب

! ممشچ بخ...هب منک، دامتعا ماه

دوب. هدنوشوپ یکشم و گرزب ی هقرو ورابهی شتسار مشچ

. دموا یم رظن هب ییایرد یاهدزد لثم نیتساج

درک.دعب،رد نتخاون هب عورش و تشادرب ور شراتیگ . تسشن

رتخد گنهآ زا یتمسق درک. یگنهآ ندنوخ هب عورش ، مبجعت مکلا

یم نیزگیاج ور شدوخ زا یتایلزغ هکنیا زجب دوب. یا هوهق مشچ

زا یبیکرت سکنب نیتساج مدوب هدیمهفن هک دوب یتقو یارب درک.نیا

. هشیاتس لباق و هنووید یمدآ

یتکاپ زا ور ووتخیلا زیت دش،هیامژکی مومت شندنوخ زاوآ یتقو

؟» نوریب یآ منک،حاالیم گنر مه ور وت ماوخ :«یم دروآ رد

. تفرگ رب رد ور مبلق متخانش یمن یتح هکاتحاال ییامرگ ساسحا

تسود سکنب نیتساج هک دوب ینامز االنیا متحا . مدرک رکف لبق هب

یارب هک دوب یزور نومه نیا هکنیا روطنیمه دوب. هدش نم یمیمص

یاه سلا لک دش ثعاب دز-هک ادص راعتسم مسا وراب نم راب نیلوا
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