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میحرلا نمحرلا هللا مسب

Roomhate: نامر

Reihnh: هدنسیون
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مود: لصف

زونه طقف،نم دوب. نافوط زا لبق شمارآ ، توکس نیا مدوب نئمطم

. مدوب هدشن دوب هار یوت هک ینافوط ی هجوتم

. تشاد رارق یبوخ تیعقوم یوت یرِچ اب یگیاسمه رطاخ هب هنوخ

زا دعب هتفه دوب.ود مه انن بوخ تسود ، هیاسمه عالهورب یرچ

ینوتسبات ی هنوخ تفگ یمدش انن،ای ینوتسبات ی هنوخ یوت متماقا

زا یربخ هنک.هن ادیپ همادا توکس و شمارآ ات مدز بوچ نم،هب

، مشاب نم طقف ... هشابن یا هگید سک چیه زا یربخ ،هن نیتساج

یاوه یوت مندوب و نوتسبات عورش زا هکیروطب ماه. باتک و مدوخ

. مربب تذل روش سونایقا

. متشادن ور شیاتس لباق شمارآ زا عون نیا میگدنز یوت تقو چیه

. هدیسر رخآ هب مایند مدرک یم ساسحا هک دوب شیپ هام هی کیدزن

ودس رسپ تسود مادآ، هک مدوب هدش هجوتم هکلب . دوبن انن گرم طقف

زا دعب بش ...هی مدیمهف بش هداد.هی بیرف ور ،نم مریخا لا

ور شزاین دروم لیاسو ات هرب مومح هب تساوخ یم هک یتقو ، هطبار

تقو نوا . تشاذگ تخت رانک ور شلیابوم ، هریگب شود و هنک فیدر
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نوا مدید. ور دوب نیلشآ مسا هب یا هرزه زا هک ییاه کمایپ ی همه

یوت یتح درب؛ یم شدوخ اجاب همه ور شلیابوم هشیمه ال ومعم

یمین دودح و متفر شکوُب ْسیِف درک.هب هابتشا بش نوا یلو ! تلا وت

مدید. ور دوب هدرک تسپ نوش ود ره زا نز نوا هک ییاه سکع زا

مادآ درومرد اهزیچ یرس هی مدوب هدرک ساسحا ، لبق هام شش دودح

دوب.لبق ینم هیرظن ییاهن دییات ، یشوگ یارجام .و تسین تسرد

مادآ مدش هجوتم مرب، اج نوا زا ینوتسبات ی هنوخ دصقم هب هکنیا زا

هتفر. نتساب هب نز نوا ،اب یگدنز یارب

س راهچ و تسیب یوت . مدوب هدش لوحتم نم هک دوب ینامز بخ،نیا

یوت نوتسبات یارب ور مدیدج یگدنز و مدوب اهنت هرابود ، یگلا

. مدوب هدرک عورش تروپوین

. دوبن نکمم نوتسبات یوت ، سیردت ، مسندیوارپ لغش نداد همادا

یم طقف منک.امااالن، ادیپ لصف نیا یارب یتقوم لغش مدوب راودیما

. مربب تذل باصعا ددمت و تحارتسا هتفه دنچ زا متساوخ
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ْنِتِسیا لحاس وهب متسه لپباالیی یور هکیلا حرد مزور متساوخ یم

هشب. عورش یممد شوگ ییایرد یاه غرم یادص منکوهب یم هاگن

ور ملیاتسا ینیا هلجم منک. یسررب ور کوب سیف متساوخ یم

زا وطالین،لبق تدم هی متساوخ منک.یم رکف یگداسب و منوخب

یبا هقبط بآ زا رپ بویت یوت ، مزور ندرک عورش و سابل ندیشوپ

مرب. ورف ال

. مدرگرب لپباالیی منکوهب تسرد راهان متشاد تسود رهظ، یارب

یوت یخرچ و مرب تروپوین رد عقاو مات نوبایخ بش،هب زا لبق

ای هوهق ندروخ یارب ودعب مشب هریخ اه هنییآ یوت . منزب اه هزاغم

هاگرگنل رانک هاتوک یرفس هب یداع زور هی یوت مش. فقوتم ینتسب

وهب مراذب یا هسیک یوت ور نوا منک. دیص یا هزات گنچرخ و مرب

بارش یرطب منک.اب شزپبآ و مراذب طایح یوت یگید . مربب هنوخ

. مربب تذل باتفآ بورغ وزا منیشب ماش یارب یدرس دیفس

دوب! نم یگدنز نیا

***
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،اب مدوب هتشگرب تروپوین بونج زا مگنچرخ ی هسیک هکاب بش هی

منک؟ لفق ور نوا دوب هتفر مدای مدش. ور هب ور هنوخ ماکالزاب رد

؟ هدوب هدرک زاب ور نوا داب ای

طالیی هاتوک یاهوم اب دنلب دق یدرف واب متفر هنوخزپشآ هب یتقو

زا مودک چیه درک. ادیپ تدش مبلق نابرض مدش ور هب ور گنر

یاه ینووج هیبش نز نوا ! دندوبن تسرد رد دروم رد ماه هیرظن

تنیباک لوغشم و دوب هدیشوپ دنلب قاس ییاه باروج دوب. وراف ایم

دوب. اه

:«سالم؟» مدرک فاص ور مولگ

نم، یادخ :«هوا دیخرچ متمس هب هدنبب ور هسفق رد هکنیا نودب نز

«. میدنوسرت

:«نم تفگ و تفرگ ملباقم ور شتسد . دموا متمس هب دنخبل اب

و شاه هنوگ یاه نوختسا ، شتروص فیرظ ابحتلا مدیج.»

یاهوم .نماب هشاب لدم دروخ یم دیج شا،هب هنوگ یرَپ ی هرهچ
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. مدوب نوا سکع ماکالرب میکشم دنلب

؟» یتسه یک ،وت مایلیما مه «نم

«. منیتساج رتخد تسود »

؟» تساجک نوا . مدیمهف :«هوا، دیچیپ مه رد ما هدعم

هتفر.» یشورف بورشم ی هزاغم و تکرام رپوس هب نیتساج »

؟» ییاجنیا هیدایز تدم »

«. میدیسر شیپ تعاس هی دودح »

؟» دینوم یم اجنیا تدم «هچ

ام زا مودک چیه . میشاب اجنیا ور نوتسبات میاوخ .یم متسین نئمطم »

«... هنوخ یا؟نیا هجوتم . میتشادن ور تفرشیپ نیا راظتنا

«. مدیمهف «هرآ،

و متخادنا شاهاپ ی هدش روکینام یاه نخان هب یا یکدزد هاگن

؟» یلغاش »: مدیسرپ

نیب .نم میودارب زا جراخ بخ...االن . یِودارِب یوت . مرگیزاب »

یارب و مدرگرب اال متحا .اما مددرم و مدنوم راک ات دنچ ماجنا

ینک؟» یم راک یچ مرب.وت کرویوین هب تاناحتما
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«. مراک یب ور نوتسبات بخ، ما. ییامنهار ی هسردم ریبد »

«! هبوخ اعقاو «هوا،نیا

هنک؟» یم راک اجک نیتساج . ممرگرس «هرآ.

نوا . هشورف یم رازفا مرن هنک. یم راک هنوخ یوت االن نیتساج »

هدنزاون هک ینود هنک.یم یم مه ارجا هنک. راک ییاجره هنوت یم

؟» هتسرد . تسا

«. منود یمن یزیچ نوا ی هرابرد نیا زا رتشیب ،نم شتسار »

وسملا...» هب یاوخ یمن ؟هگا هداتفا اتود امش نیب یقافتا «هچ

هتفگ؟» تهب ینم هرابرد یزیچ تقوچیه «نوا

اتقیقح . یچا مناخ ی هون ووت دیدش گرزب ابمه امش هکنیا «طقف

هرابرد یزیچ دموا نومارب یا همان لیکو فرط زا هک یتقو ات نوا

دوب.» هتفگن یوت

متحاران نیا مه زاب ،اما متشاد مه ور شراظتنا هکنیا اب

«. تسین بیجع درک:«

یگ؟» یم ور نیا «ارچ

وطالهین.» شناتساد »
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؟» دیتشاذ یم رارق ابمه ینامز هی «امش

یتقو زا .اما میدوب یبوخ یاه تسود طقف .ام تسین روط «هن.نیا

میدش.» ادج مه ،زا مدرک ناکم لقن نم

ندرب ثرا ...هب مروظنم ؟ هتسرد ؛ هبیجع مکی .نیا مدیمهف «اهآ،

«. تسین نیا لثم ییاج چیه ، هنوخ

دایز یلیخ ور نیتساج نوا دوب.و هدنشخب یلیخ مگرزبردام «بخ،

شرسپ لثم ور نیتساج دوب.انن شا هچب اهنت مردام . تشاد تسود

بخ...» . تشاد تسود

؟» تردام ،هن تشاذگ یوت هساو ور هنوخ تگرزب ردام »

، هناتخبشوخ . دنتشاد ثحب مکی مگرزب ردام و نامام لبق اه «سلا

اهزیچ یضعب دش.اما رتهب گرزبردام گرم زا لبق انوا ی هطبار

نش.» یمن نوشلوا لثم تقو چیه

«. مفساتم ارجام نیا ندینش «زا

«. منونمم »

اعقاو درک:«نم زاب مندیشک شوغآ هب یارب ور شاهوزاب دیج
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یرتخد هک هش یم بوخ یلیخ . میشاب تسود ابمه مینوتب مراودیما

منک.» دیرخ شاهاب دنلسیا زا جراخ هک هشاب مفارطا

«. هبوخ «هرآ،نیا

«. یشاب ام شیپ ور ماش بشما مراودیما »

اج نیا وزا مزاسب یناتساد متشاد زاین . مدوبن شندید ی هدامآ نم

مرب...» نم هرتهب هن. بشما دیاش ؛ شتقیقح »: منزب نوریب

مومت همین ور مفرح مرس تشپ ،زا متخانش یم یتخسب هک ییادص

؟» تسین روطنیا . یبوخ شوت هک هیزیچ :«نیا تشاذگ

؟» مبوخ یچ یوت »: مدیسرپ یتخس هب

رس نوا هب ندرک هاگن و ندیخرچ زا مدیعلب ور مولگ بآ ینابصع

مدز. زاب

«! نتفر »

ید.» یم ماجنا بوخ وت هک هیزیچ :«نیا تفگ نودنخ ییادص اب

مگ ور مسفن ابیرقت ، متشگرب بقع هکهب یتقو دشو عطّقنم مسفنت

. مدرک

! یتنعل
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دینک: بندلا مجرتم ناکلا زا ور نامر ی همادا

@Reihnh


