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موس: لصف

نومه نوا هک مروخب مسق متسنوت دوب.یم هداتسیا مور هبور نیتساج

الت ضع هک ینومه . مدوب هتفر و هدرک تشپ شهب نم هک دوب یرسپ

دایب شیپ هنسلا زا نم هک یزیچ زا توافتم نیتساج . تشاد یفیحن

هب یتح و دوب حضاو شتروص یور مشخ درک. یم هاگن ، متشاد

یم رتهب طقف داد. یم نوشن رت تاه ور نوا یا یندرکن رواب روط

دوب. یمن نم یور امیقتسم هاگن نوا هگا دش

یعیبط یاه هگر هک دوب یسم گنر زا ییابیز یاه فیط ، شتسوپ

تسوپ . دندرک یم لیمکت ور شا هریت دنولب یاهوم نیب طالیی

دوب. هدش هدیشارتن و نشخ ،االن مدروآ یم دای هب نم هک یفاص

درک. یم ییامن دوخ شوزاب رس یود هلضع یور یا هدیچیپ یوتت

هدش هریخ نوا هب طقف نم هک تشذگ ردحیلا وطالین یا هظحل دنچ

زا دایز یزیچ ره نتفگ یارب هکنیا دوجو ...اب یفرح چیه ،یب مدوب

، متشاد شهب هک یدایز ششک دز.اب یم دایرف دنلب مبلق ، مدوب جیگ دح

.اب تسین شروضح هب تبسن ملمعلا سکع اهنت نیا هک متسنود یم

لثم هک دندوب ییاه زیچ زا یکی شاه مشچ ، شتارییغت ی همه دوجو
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هک یرود یاه نامز لثم ییاه درد اه نوا . دندوب هدنوم یقاب لبق

. دندرک یم یعادت مارب ور مدوب هدید ور نوا

«. نیتساج »: دیخرچ شمسا ظفلت یارب منوبز هرخ باال

«. ایلیما »

. دنوزرل ور مدوجو شا هدنرب و قیمع یادص تنوشخ

«. اجنیا یایب ال صا هک مدوبن نئمطم »

؟» مدموا یم دیابن :«ارچ تفگ یدنخشین اب

ینک.» یم یرود نم زا وت مدرک یم رکف «بخ،نم

.رد یتفرگ باال تسد ور نم یارب تتیمها دز:«وت شین شتاملک اب

هنم!» یارب هنوخ نیا فصن مایب. متشاد دصق نمض؛نم

هدینشن یوت هرابرد یزیچ طقف...نم .نیا متفگن ور نیا «نم

«. مدوب

«! تفر شیپ روطچ ، نومعوضوم هک، «جهبلا

فاص ور شولگ دیج دوب. دنیآ شوخان نومعازن ، حضاو ماکال
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؟ هشاب ام شیپ ماش بشما داوخ یم ایلیما هک مدیسرپ طقف درک:«نم

دینک؟!.» ینیشن بقع نوتعضوم زا دینوتب اه هچب امش دیاش

«. هتشاد یا همانرب لبق زا ارهاظ »

؟» یتفگ ور نیا :«ارچ مدیخرچ شتمس هب

گنچرخ لثم شوب هک یراد یا هسیک وت نوچ . منود یمن «هوا،

؟» هیکرچ

«. تسا هزات ییایرد یاذغ «نیا

«. هرادن یا هزات یوب هک نم یارب »

یم راتفر وت هک هیشور ونیا میدیدن ور هگید !امهنسهلا ایادخ »

ینک؟»

؟» هخاتسگ روطنیا هشیمه :«نوا مدیخرچ دیج تمس هب

یم دش:«رکف هنووید نیتساج هدب، باوج هنوتب دیج هکنیا زا لبق

«. نوریب یرب نم تمسق زا دیاب منک

نم اههب زیچ یضعب هلا؟ حشوخ انن االتن راتفر اب ینک یم «رکف

اب مینوتب هکام هتشاذن ثرا امهب یارب ور هنوخ نیا نوا هک نگ یم



Roomhate_reihnh

1

«! میگنجب مه

یارب نوممودک ره نوچ ؛ تشاذگ ام یود ره یارب ور هنوخ «نوا

ینعم مه یارب هکام تسین ینعم نیا هب .ونیا میتشاد یهاگیاج نوا

رکف چا مناخ هک یزیچ هب یلیخ وت رهحلا،هگا .هب میشاب هتشاد یا

«. یدرک یم رارف دیابن دیاش ، یراد عالهق یمدرک

دوب!» یمورآ ی هبرض »

«! هراد درد تقیقح منک یم نومگ »

.نم...» نیتساج ، مریگب سامت تاهاب مدرک یعس «نم

ینیا هرابرد :«نماالن تفگ شا هدرشف مهب یاه نودند نیب زا

دنا.» یمیدق یاربخ اه .نیا ایلیما منز، یمن فرح

درک.زا یم مباصعا دز،یب یم ادص میعقاو مسا وراب نم هکنیا

چپای ور نم هشیمه نوا ، میدوب هدید ور هکاممه یزور نیلوا

یم جراخ شاه بل نیب زا هک ممسا ندینش درک.اب یم ادص * یچپ

تال تخس .ثمال، مبوکب شتروص یوت متشاد تسود لیلد دنچ دش،هب

یدایز تدم هکام هدب نوشن ممسا ندرک ظفلت تخس اب درک شیم

میا! هدش گرزب مه زا رود

شنیشام نورد وراب راوخ نتشادرب یارب هکنیا زا لبق نیتساج

. دیبوک مهب مکحم ور هرب،رد نوریب
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دوب.» یبوخ عورش :«بخ، مدرک یخوش

راتفر روطنیا یسک اب مدوب هدیدن تقو چیه مگب. یچ منود «یمن

«. ماوخ یم ترذعم هنک.نم

دوب.» مقح ایهن؛نیا یشاب هتشاد رواب . دوبن وت ریصقت «نیا

منتفرگ هدیدان دوب، رتدب شا هناخاتسگ ییاریذپ زا هک یزیچ اهنت

نم هب شراک نیا هک یبیسآ دوب. بش نوا تاعاس یقاب ماشو نامز

دوب. شاه فرح ی همه زا رتشیب ، دنوسر

***

منئمطم باوخ دوبمک ، هدوب کانتشحو بورغ مدرک یم رکف هگا

! هرتدب عضو دعب زور حبص هک درک

دوب:خ هدرک ادیپ شمشخ نتفرگ تسد هب یارب یهار نیتساج ارهاظ

دیج! ی هلیسو هب شتینابصع زا ندش یلا

شرورپ ماکال هک هدوبن شدادعتسا اهنت شیزاون راتیگ هک مگب راذب
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، دیبوک یم شنورد نیتساج هک یتقو دیج، یاه دوب.نهلا هدرک ادیپ

باوخ هب هرابود نیا زا دعب دوبن نکمم درک. رادیب باوخ زا ور نم

و دوب هتفگ بقالمهب نیتساج هک یتاملک نیب ابوانتم مراکفا مرب.

رکف یمود دروم رد دیابن اعقاو دوب. شدرگ رد یرانک قاتا تاقافتا

منک. یکمک مدوخ هب متسنوت یمن دموا یم رظن هب اما مدرک یم

ره مدز یم سدح بخ، دوب. تکاس هنوخ و حبص تفه تعاس

. دنشاب هتشاد زاین نوشا هطبار زا دعب یرتشیب باوخ اههب نوا یود

ی هرجنپ وزا هداتسیا هنوخزپشآ یوت اهنت نیتساج ، مبجعت مکلا رد

بخ دوب.و نم تمس شتشپ دوب. هدش هریخ نوریب نوا،هب گرزب

یارب تصرف دوب.زا هدیدن ور مدوب هداتسیااجنوا هک ینم زونه نوا

صخشم ،هک شندرگ بیع یب تسوپ زا یمک تمسق و تماق نیسحت

هب ور شیلا ع نساب ، یکشم یا هچراپ راولش . مدرک هدافتسا دوب،

رواب روطب شنساب مدوب هدشن هجوتم تقوچیه دوب. هتفرگ شوغآ

هداتفا هک ییاه قافتا زا نوا،دعب هب مندب ششک . تسابیز یا یندرکن

کچ زا ور نم تسنوت یمن نیا داد.اما یم مرازآ اعقاو دوب،

. هراد زاب شندرک

یعس یقفومان یچول .اب تشاد شرمک طسو یلکش لیطتسم یوتت
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و دیخرچ یناهگان تروص هب یتقو . هیلکش هچ نوا ممهفب مدرک یم

. مدیرپ اج دش،زا هریخ مهب نیشتآ یهاگن اب

مشچ دننیبب ور وت دننوت یمن مدرم ینک یم رکف یتقو هشیمه «وت

ینک؟» یم ور اه نوا ینورچ

مداتسیا اجنیا نم یدیمهف روطچ مداد:« تروق ور مولگ یوت ی هدوت

؟»

«! هغبان مدید، هشیش یوت ور تریوصت »

! تنعل

«. یشاب هدش ینم هجوتم مدرک یمن رکف یدرکن غیرد مه «وت

دوب!» حضاو »

ینک؟» رفنتم تدوخ زا ور نم ینک یم یعس »

هرجنپ تمس هب هرابود ، شاج دادن.هب باوج ملا وئس هب نیتساج

. تشگرب

ینک؟» یم ور راک نیا :«ارچ مدیسرپ

؟» یراک «هچ

یم شمومت مه نمودعب هب ندز دنگ یارب ییازیچ نتفگ »

ینک...»



Roomhate_reihnh

1

هب نم ید یم حیجرت درک:«وت یم تبحص هرجنپ هب ور زونه نوا

وت شیپ منک یم یعس تخس یلیخ مدب؟نم همادا تهب ندز دنگ

یشاب لا حشوخ دیاب .وت ایلیما ، مریگب تسد هب ور متینابصع لر تنک

زا هدع الفهی خرب منک. شمومت دیاب عقوم هچ منود یم نم هک

«. مدرم

ینک؟!» هاگن نم هب ینز یم فرح ماهاب یتقو ینوت یم «اللقا

ور شرس .دعب داتسیا مور هب وور دموا متمس هب یمورآ .هب دیخرچ

مبل یور ور شتاملک متسنوت یم دز یم فرح یتقو درک. مخ

یور نم ید یم حیجرت ؟وت هرتهب روط منک:«نیا ساسحا

نیا؟» لثم ؟ مشاب تتروص

، نوملا صتا ندش مومت منک.اب هزم ور شاه سفن متسنوت معالیم

«. مدرک سح ور فعض مندب لک یوت

منک.» یمن رکف هک درک:«نم دنلورغ

بندلا هب مدرک دومناو . مدرک زاب ور شرد و متفر لا چخی تمس هب

درک. یم متحاران دوبن مورآ هگید محبص هکنیا . مدرگ یم یزیچ

یش؟» یم رادیب دوز ردقنیا هشیمه :«وت مدیسرپ

«. میزیخ رحس مدآ «نم

لا!» حرس یلیخ . منیبب ور نیا منوت «یم
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«. نباوخب نراد زاین ام زا یضعب ... هچرگ متفگ:« هیانک اب

«. مدیباوخ بوخ بشید «نم

زا دعب دیاب .وت یدرک بذعم ور نم هکنیا زا ...دعب منود «هوا،یم

و دنلب ردقچ بشید رفن، ود امش ! یشاب هدرک فعض تبشید تیلا عف

؟» دیشاب دیتسنوت یم نوا زا رتادص رسو رپ

منک، سکس مدوخ ی هنوخ یوت منوتن نم ...هگا دیشخبب «بخ،

منک؟» ور راک نیا اجک یراد راظتنا

رت!» بدوم مکی طقف . یدب شماجنا ینوت یمن وت متفگن «نم

نک.» صخشم ور بدا زا تروظنم »

«. دیشاب رت مورآ مکی دینوت «یم

منک.» یمن سکس ادص یب .نم مفساتم »

«. ینود یمن ور مارتحا و بدا ینعم وت احضاو نک. ششومارف »

درم ابهی ارچ ؟ یدیباوخن بشید وت نوچ ارچ؟ وت؟ هب مارتحا »

نوا زا دعب دیاش ؟ یراذ یمن رارق هاگرگنل رانک ییایرد پیت شوخ

«. یدش مدرم یقاب یبساک ی هجوتم رت مک

؟!» ییایرد «درم

یکی دننک. یم یگدنز یتشک یور هک ییادرم ... ینود «هرآ.یم
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تهب ، یدروخ بشید هک یفیثک یهام نوا زا هک ینوا لثم

«. هشورفب

. مدادن ور شباوج دش. درگ ماه مشچ و مدش هکوش

؟» یاوخ یم هوهق »: دیسرپ شدوخ

؟» یبدوم «وتاالن

هنوت یم شلیلد ینم. فارطا هب هکهبدالیلی ممهف یم طقف «هن.

؟!» هشاب هوهق

یهنم!» هنوخزپشآ اج «نیا

یام!» هنوخزپشآ »: تفگ دزو یکمشچ

یم روطچ ور تا هوهق »: دیسرپ . تشادرب تیباک زا گام ودات

؟» یروخ

«. رکش و ریش «اب

«. متسه تا هوهق بقارم یدنبب ور تنیتوس «نمات

. مدرک هاگن ، دندوب قلعم هنادازآ مدیفس ترش یت ریز هک ماه هنیس هب

هدرکن رکف منیتوس نتسب وهب شمنیبب یدوز نیا هب متشادن راظتنا

. مدیشک تلا جخ یلیخ داد رکذت مهب ور نیا نیتساج هک نیا .زا مدوب

. مدیشوپ ور مسابل و متشگرب مقاتا هب
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و دوب هدرک ور هرجنپ هب هرابود نیتساج متشگرب هنوخزپشآ هب یتقو

. دروخ یم ور شا هوهق

؟» هرتهب روطنیا »: مدیسرپ و مدرک هراشا مسابل هب

هیچ؟!هگا رتهب زا تروظنم درک:« مهب یهاگن یلا، مجا و دیخرچ

،هرآ منیبب ور تاه هنیس نیا زا رتشیب منوتن نم هک هینعم نیا هب رتهب

بخ... یآ، یم رظن هب رتهب وت هک هنیا رتهب ینعم .هگا هرتهب ؛نیا

«! هثحب لباق نیا

هیچ؟!» لکشم »

«! یتخود ور نیا تدوخ هسر یم رظنب »

تسد .نیا تسا هریزج یاه هزاغم زا یکی یارب ،نیا تقیقح «رد

«! هزود

؟» دنتخود ینیمز بیس ینوگ زا ور سابل »

منک.» یمن رکف روطنیا «نم

دیاش؟!

هنپا.» یور تا هوهق دز:« دنخشین
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. تساوخ یم یچ نوا مدیمهف دعب ،اما مدرگرب بقع هب متساوخ یم

ور نوا ینوبرهم ،اب متینابصع نداد نوشن یاج هب متشاد زاین

. مشکب

دوب.» وت یبوخ زا مارب هوهق ندرک تسرد . نونمم »

! قمحا

؟ یتخیر نیا یوت :«یچ مدرک شفت هلصاف وبال مدیشون یا هعرج

«! هیوق یلیخ

هنوخزپشآ لک یوت شا هقهق یادص نم، هب نداد باوج ضوع رد

دوب، دنمشزرا مارب شا هدنخ هک نیا زا هک یروطب دش. زادنا نینط

نم یا هظحل یارب دوب.نیا هدیدنخ هک دوب یراب نیلوا مدش. رفنتم

زا تاه قمحا نوا مرایب دای هب درک کمک و درب هتشذگ هب ور

دوب. هدرک هدافتسا ندش، نم تسود نیرتهب یارب ندیشک راگیس

؟» یرادن تسود ور هوهق »

هیچ؟» . هیوق مکی «نیا

«. تسا هوهق یشوجمه هی عقاو رد «نیا

هیچ؟» نیا ینعم «و

ور یتکاپ و یطوق و تفر تنیباک ی هگید تمس هب مورآ نیتساج

ی هوهق بیکرت . همیصخش لمعلا روتسد :«نیا تفگ و دروآرد
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«. یکی نیا اب ییابوک

شقن نوا یور یا همجمج ریوصت هک دیفس و هایس یدنب هتسب وهب

درک. هراشا دوب، هتسب

؟» هیتفوک هچ متفگ:«نیا

نیا، زج یا،هب هگید زیچ چیه مداد. شرافس .نآالنی تسا هوهق »

«. هرادن مارب ور یفاک نیئفاک

یم ؟وت تسین روط !نیا یتخیر مارب ور نیا وت هک هیلیلد «نیا

«! یبیکرت ی هوهق ... مرفنتم نیا زا نم هک ینود

هدنخ ریز یدنلب یادص ،اب هرابود ، یگداس ،هب نداد باوج یاج هب

دز.

دوب. هدیشوپ یدنلب یکشم ترشیت دش. هنوخزپشآ دراو دیج

؟» هراد هدنخ ردقنیا :«یچ دیسرپ

دز دنخشین . دندرک یم هاگن شگام تشپ زا نیتساج یذوم یاه مشچ

«. میدروخ یم هوهق میتشاد :«ام تفگ و

؛یم یدروخ یمن ور نجل نیا هک داد:«وت نوکت ور شرس دیج

«! هراد تسود ور نیا روطچ نیتساج ممهف یمن ...؟ یدروخ
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هعرج . شمشکب ینوبرهم هکاب مدرک یروآ دای مدوخ هب منهذ یوت

ور متقفاوم مرس نداد نوکت واب مدروخ ور هوهق زا یا هگید ی

. دموا رظن هب یوق یلیخ ندرک هزم نیلوا ،اب شتسار مداد:« نوشن

«. مراد تسود ور نیا منک یم رکف اعقاو اما

دوب! هدننک رجزنم نیا

شهب تبسن نیتساج . هیوق یلیخ یتنعل .نیا یشاب بقارم هرتهب »

زور راهچ دودح ور نم وحلا مدروخ راب هی طقف نم .اما همواقم

«! تشاد هگن بوخ

رادیب ور ایلیما بشید ام ارهاظ »: تفگ و دیدنخ هتسب نهد اب نیتساج

«. میدرک

«. مفساتم ! یتنعل :«یاو. تفگ و دیخرچ متمس هب دیج

یم تداع شهب تدم هی متفگ:«دعب و متخادنا ورباال ماه هنوش

منک.»

دوب! هنووید نیتساج

! شمدییاگ
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دوخ یزا هفایق هب رتشیب یچ مدب.ره ور نوا باوج متساوخ یمن

یتنعل گام لک هک مدش یم ممصم رتشیب ، مدرک یم هاگن شیضار

زا اعقاو متفگ:«نم غورد منک. مومت شجل ندروآ رد یارب ور هوهق

منک.» یم بجعت مدش هوهق نیا قشاع ردقنیا روطچ هکنیا

و درک باختنا ور نیتساج ییادتبا حیضوت نتفرگ هدیدان دیج

ینوت یم هگا هک مراد تسود ؟نم ایلیما یگ یم یچ :«وت تفگ

«. یدب نوشن مهب ور اجنیا فارطا

دآ.» یم رظن هب بوخ بخ، رایسب »

:«وت تشاذگ شرمک رود ور شاهوزاب و تفر نیتساج تمس هب دیج

؟» مزیزع ، یایب ابام یاوخ یم

و تشاذگ کنیس یوت ور گام شا هوهق ندرک مومت زا دعب نیتساج

مدب.» ماجنا دیاب هک مراد راک یرس :«هن.هی تفگ

«! ارتخد طقف سپ . یکوا »
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***

ور نم دیج دوب. حبص میداتفا هار تروپوین تمس هب دیج نمو یتقو

هب تسنوت یمن شاه شفک اب ارهاظ . میرب رت مورآ هگب ات تشاد هگن

دایب. هار نم تعرس

. دننکب یتحارتسا نوماهاپ ات میدش فقوتم رهظ زا دعب

قیاق نیج ود هاگ رگنل هب فرشم یبوچ یاه یلدنص یور دیج نمو

. میتسشن ینابداب

دیدش؟» انشآ مهاب روطچ نیتساج :«بخ،وتو مدیسرپ

ییارجا نیتساج بش .هی مدوب سدیه مسا هب یبولک راضح زا «نم

و درک هاگن نم هب ور دنوخ یم هک یتقو لک نیتساج . تشاد اجنوا

گنهآ هک یعقوم تفگ مهب یتقو . دموا مندرک ادیپ یارب شیامن زا دعب

نوا .امزا مدرم ابیرقت ، هدرک یم رکف نم ،هب هدنوخ یم ور رخآ

میدش.» مه زا ریذپان ییادج ییزج عقوم
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منک فارتعا مدوخ هب مدوبن رضاح . مدرک ساسحا ور متروص یغاد

دوب. تداسح سح، نیا هک

شارجا نیب نیتساج هک یتقو نوش، هنامیمص طابترا هب ندرک رکف

ییاه هنارت نیا نوچ دیاش دوب. هدرک تحاران ور نم ،هبدالیلی هدوب

. دروا یم مدای هب ور هسیونب مارب ات درک یم هدافتسا نیتساج هک

هنک؟» یم ارجا ور یقیسوم زا یکبس «االنهچ

.اما هزاون یمور نوسناج کج لثم ییادنمرنه یاه راک نیتساج

.اما هراد ارجا اه بولک یوت رتشیب . هدورس ییاه  هنارت مه شدوخ

... تقیقح .رد هدنبب یمسر دادرارق شارب ات تالشیمهنک شریدم

یمنر.» شتمس هب راو هنووید اهرتخد

«. هتخس تارب انئمطم »

هرآ.» تقواه رتشیب »

تسود یچ؟ :«وت دیسرپ و درک جک شندرگ تمس هب ور شرس دیج

...؟» رسپ
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«. مدرک شمومت هک دوب یا هطبار هی شتسار »

هچ مادآ نمو نیب مدرک فیرعت شارب ات دیشک لوط تعاس مین دودح

. هداتفا یقافتا

هرهچشا، هبحتلا هجوت دوب.اب تحار اعقاو دیج اب ندرک تبحص

نوا ادج ، مدوخ هب تبسن مادآ یراک بیرف فیرعت اب مگب متسنوت یم

. مدوب هدرک تحاران ور

هرتهب . یشاب نوا لثم یمدآ ابهی یاوخب هک ینووج یلیخ «بخ،وت

ینک.» ادیپ ور رفن هی

یگ.» یم تسرد »: مدرک دییات

یتاه یاه درم زورما مینک. ادیپ تارب ور رفن هی دیاب نوتسبات «نیا

«. دندرک یم یور هدایپ اجنیا فارطا هک مدید ور

رای تسد وت نوشتسد یگمه مدید نم هک ییاسک نوچ «ادج؟!

دوب!»

«. دندوب مه هگیدیا یاهدرم :«هن، تفگ و دیدنخ

منک.» عورش ور هگیدیا ی هطبار ماوخ یمن اعقاو »

مرگرس رارق هی زا دیاب دز؟وت فرح یوت هتساوخ ی هرابرد «یک

.هی تقمحا رسپ تسود نوا زا دعب اصوصخم . یربب تذل هدننک
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ینوتن یتح ، تسین تشیپ یتقو هک یسک .اب هعوت قح یشیتآ نوتسبات

ینک.» رکف

ور شرکف متسنوت یمن هک دوب شدوخ رسپ تسود نیا هنافساتم بخ،

منک. نوریب مرس زا

یوت متشادن دصق هکنیا دوجو اب سپ دوب. بوخ یلیخ اعقاو دیج

مدز. یدنخبل دیج هب ،ور مباوخب یسک اب نوتسبات

رطاخ وهب دوب لحاس رانک هک یدنس ناروتسر ،زا هنوخ هار یوت

دوب،در فورعم شبوخ اعقاو یاهاذغ و شاه بش هدنزی یقیسوم

میدش.

تمدخشیپ : ناونع اب دوب هدش بصن عاالین یولبات ، ناروتسر یولج

. یناتسبات فقوم

زا یلیخو تشاد دوجو یهاگشناد لپ فرط نوا هک ییاج نوا زا

هب یلحم یاه ناروتسر ، دنتفر یم هنوخ هب نوتسبات اه وجشناد

. دنتشاد زاین یدیدج یاه  تمدخشیپ
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مدرک هراشا ولبات هب مدش فقوتم ناروتسر یدورو رد یولج

؟» مسرپب ینیا هرابرد وتو مرب ترظن :«هب متفگو

منک.» یسررب ور راک نیا ماوخ یم مه .نم «هتبلا

مرف و میتسشن سپ . میتشاد یتمدخشیپ یوت یبوخ هقباسی ام یود ره

میدز. نوریب نوااج وزا میدرک رپ ور راک یاضاقت

ره هک دوب هتفگ هبام ناروتسر ریدم . میدوب لغاش ام یود حاالره

مه راک ینیا هداعلا قوف قوقح و مینک راک مینوت یم میاوخب هک یبش

هک تفگ ناروتسر ریدم یتقو دوب. هدرک نکمم ریغ ور شندرک در

هب یرگیزاب تست یارب یناهگان دش روبجم دیج و داتفا یقافتا هگا

لا حشوخ یلیخ دیج هنک، لطاب ور دادرارق هنوت ،یم هدرگرب شرهش

دیج بش، نوا . میدرک عورش شادرف زا ور نومراک نومود دش.ره

و میریگب نشج ماش زا لبق ور نومدیدج لغش دیاب هک درک یم رکف

. میشونب بورشم هنوخ تشپ لپباالیی یور نوملغش راختفا هب

، مدرک سح ور شرطع یوب هکنیا ضحم میدش.هب هنوخ دراو

. دنتفرگ جوا ودعب دندرک تکرح هب عورش ممکش نورد ییاه هناورپ



Roomhate_reihnh

1

. دیشون یم ور شوجبآ و دوب هداتسیا هنوخزپشآ یوت نیتساج

رود ور شاهوزاب و تفر نوا تمس درک.هب دنت ور شاه مدق دیج

. دیچیپ شندرگ

نوا زا مه یلیخ دیج ، نیتساج ِیرتم ینتاس داتشه دصو دق دوجو اب

. دوبن رت هاتوک

اب هارمه هریت ینیج راولش و دوب هدرک ضوع ور شاه سابل نیتساج

دوب. هدرک نت هب دیفس و هایس یاه هارهار اب گنر یرتسکاخ ینهاریپ

اقیقد متسنوت یمن نم هک دوب هدش داجیا شاهوم یوت مه یرییغت

ثعاب دوب، هک یچ دوب؟!ره هتسش ور شاهوم دیاش هیچ. نوا ممهفب

هکاالن ییاه مشچ دایب. مشچ هب رتشیب شاه مشچ یبآ گنر دوب هدش

. دندوب هدش هریخ دیج هب

دیسوب ور نوا درک، ورف نیتساج یاهوم یوت ور شاه تشگنا دیج

هدش؟!» یچ نزب سدح . مزیزع مدوب هدش تگنتلد »: تفگ و

همادا هدب، نیتساج هب ندز سدح یارب یتصرف هکنیا نودب دعب،

راک هب لوغشم هلحاس کیدزن هک یناروتسر یوت نومودره داد:«

میدش.»

هب هنکمم ینامز ره هک یتفگ نوااه درک:«هب یروآدای نیتساج
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؟» یدرگرب کرویوین

راک ماوخب هک یتقو ره ات منوت یم .نم تسین مهم تفگ هدرم «نوا

«. مدرگرب مه منکودعب

یمن نوا هک ینئمطم رهحلا، .هب هکوکشم مکی مرظن ؟هب اعقاو »

دیج؟!» ، هشاب نوتراولش یوت داوخ

چیه . تفگور نیمه طقف درم متفگ:«نوا و مدیرپ شفرح نویم

دادن!» یداهنشیپ

نیا هنوت یمن شتبحم لیلد . دروخ طخ لوا ی هیضرف سپ «بخ،

«. هشاب

و نیهوت طقف شاه فرح اهو راک زا نیتساج روظنم هک مدوب هدیمهف

هنم. هب یمارتحا یب

مدب، ور شنیهوت باوج هک مرایب تسد هب یتعاجش هک نیا زا لبق

لپباالی یور ور ماش بشما هروطچ دش:« معنام شفرح اب دیج

بقال مینک.نم بابک ور هلا چخی یوت هک یتشوگ مینوت ؟یم میروخب

«. مدرک درت ومیل وراب تشوگ نوا

متفگ، یم هگا .هک مرادن تسود زمرق تشوگ مگب هک متشادن ور شلد

وراب ماش هک ما هدوب یلیلد بندلا نم درک یم رکف نیتساج اعطق

. مدنوم تکاس طقف سپ . مروخن نوااه
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منک.» تسرد یگرزب ساالد منوت یم .اما متسین یبوخ زپشآ متفگ:«

ور شگرزب ساالد ایلیما :«عهیلا،ات تفگ و دیبوک رتناک هب نیتساج

منک.» یم تسرد ور بابک هنک،نم یم هدامآ

یم نوریب هنوخ هکوزا ینیح ورد مدش یصرح شادص رسخمت زا

؟یم تفگ یم یچ دوب اجنیا انن هگا ینود :«یم مدیشک یغیج ، تفر

«! روشب نوباص وراب تفیثک نهد هک تفگ

رب نوباص زا یراک »: داتسرف ورباال شاهوربا و تشگرب نیتساج

یمندآ.»

، مدوب شراک نیا فلا .خم متشادن روضح اجنوا نم درک یم دومناو

. مدوب لا حشوخ دوب هدز فرح ماهاب هکنیا زا منک یم نومگ سپ

. میدوب هدرک تفرشیپ نوم  هطبار یوت یممدز سدح

رایخ، و یگنرف هجوگ ، زمرق زایپ ، جیوه ، وهاک ندرک درخ زا دعب

سا فرظ .دعب مدنوشوپ هیودا و لسع ، لدرخ زا یا ساالدورابالهی

دندوب هتسشنزیم تشپ دیج و نیتساج هک ییاج هقبطیباال، هب الدور

. مدرب ،

زا یکی زا نیتساج و دوب هتخیر مولر بارش هسیگالس یوت دیج
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بشما دوب. هدش هریخ جاوما وهب دیشون یم هعرج  هعرج هسیگالس

. دیسر یم رظن هب نشخ

ای درکن هاگن مهب نیتساج نیب نیا ورد میدرک عورش ور نومماش

دزن. مه فرح ماهاب یتح

هدشن هجوتم نامز نوا .وات مدوب هدرک رپ نون ورابساالدو مباقشب

ما. هدروخن یا هگید زیچ هک دندوب

هب عورش دوب رپ شنهد هک دش،ردحیلا هجوتم دیج هک یتقو

«! یدزن مه تسد تشوگ هب یتح درک:« تبحص

«. مرادن تسود ور ندروخ تشوگ اعقاو «نم

درم هی یتسنوتن هکنیا :«لثم تفگ و دیدنخ هتسب نهد اب نیتساج

ینک؟!» ادیپ یایرد

! یمخت کدرم

. مدوب ینابصع شیخاتسگ زا

هی روطچ . تمسانش یمن هگید اعقاو متفگ:« و مدرب نییاپ ور ملا گنچ

؟» میدوب مه یاه تسود نیرتهب ینامز

«. مسرپ یم مدوخ زا راب ره هک هیلا وئس «نیا
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. متشگرب نییاپ ی هقبط وهب مدش دنلب زیم تشپ زا

مدوخ ات مدیشک یم سفن یمورآ مداد.هب هیکت هنوخزپشآ تنیباک هب

منک. مورآ ور

اعقاو دش:« هنوخزپشآ دراو مرس تشپ ادصورس ویب مورآ دیج

ریز زا نیتساج ارچ ،ای هداتفا ودات امش نیب یقافتا هچ منود یمن

؟ دیدوبن اهابمه امش هک ینئمطم یمهر. رد شدروم رد ندز فرح

«

«. هدوبن روطنیا دیج. متفگ هک تهب »

؟» هداتفا یقافتا هیچ؟هچ عوضوم یگ یم «سپ...مهب

بقال هدب.نم حیضوت تارب دیاب هک هیسک نیتساج منک یم «رکف

مدب.عبالهو، شماجنا مه زاب ماوخ یمن و متفر شیپ مدح زا رتشیب

هک هنیا رطاخب ، هینابصع و هتفر رد هروک زا نوا ،هگااالن شیقیقح

یب هدموا شیپ نوا زا لبق هک یزیچ !ره مدرک رارف زا...نم نم

«. هدوب نم راک رطاخ مههب دز نوا هک یدنگ . هتیمها

«... میشاب هتشاد بوخ ماش هی مینک یعس باالو میدرگرب «ایب

ور شتاساسحا زا یزیچ ،هک یثنخ یا هرهچ اب نیتساج . میتشگرب

زا یرتشیب رادقم یواح مه شس دوب.یگال هداتسیا داد، یمن نوشن
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دوب. مولر بارش

یقاب دوب،اما شتروص هب ندز یلیس راتساوخ مدوجو زا یتمسق

ینابصع شزا رتشیب دش ثعاب نیا درک.هک یم هانگ ساسحا مدوجو

مشب.

. مدرک یمن رکف روطنیا نم .اما هتشادن یتیمها شارب دوب هتفگ نوا

ینز؟» یم فرح ماهاب »: مدرک سمل ور شوزاب

یمن فرح یچ چیه ی هرابرد »: تفگ و هشب رود ات دیشک ور شتسد

منز.»

؟» یدب ماجنا انن رطاخب ور راک نیا «یمهش

شگنر یبآ یابیز یاه مشچ دادو نوکت هاتوک و عیرس ور شرس

دوب. یا هداعلا قوف نز تگرزبردام نک. شمومت دندش:« هریت

زا یلیخ ربخالف نوا . متشادن میگدنز یوت تقو چیه هک دوب یردام

مناخ ی هدنیامن هنوخ .نیا درکن تشپ مهب تقو چیه ، میگدنز یاه مدآ

. متسین اجنیا وت رطاخ هب .نم ماجنیا نم هک هیلیلد هنم.نیا یارب چِا،

کرد هسر یم رظن هکهب یزیچ ،اما ینزب فرح ماهاب یاوخ یم

هتشذگ ی ههد تاقافتا هابردی نتفگ یارب یزیچ نم هک هنیا ینک یمن

هدش، رید یلیخ ما... هدرک کاپ ور اه سلا نوا ی همه .نم مرادن

یلو ؟ تسرد دیدش، تسود مهاب دیج وتو هک مد یمن یتیمها . ایلیما
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هکامابمه زادنن تمحز هب نم هب ندش کیدزن یارب ور تدوخ

لک ماوخ یمن ونم ینک یم هگ ور میش.وتحملا یمن تسود

یزیچ میا،هن هنوخ .اممه منورذگب عضو نیا یوت ور منوتسبات

ور یتنعل هوهقی نوا نتشاد تسود هب رهاظت نیا... زا رتشیب

ور اه زیچ نک! شمومت عهیلا، یچ همه نکن دومناو نک. شمومت

یمن ینعمیا هگید ابمه هجو چیه .امهب نیبب دنتسه هک یروجنوا

مید.»

قاتا یوت دیج، دش. مومت مماش »: تشادرب ور شباقشب دشو دنلب

«. تمنیب یم

ام ریز هک یجاوما زج ییادص وهب میدوب هدرک توکس ام یود ره

ور توکس دیج هرخ .اتباال میداد یم شوگ ، دندرک یم طوقس

«. ایلیما ، مفساتم یلیخ :«نم تسکش

یمن اهوت تقو یضعب . تفگ ور تقیقح طقف نوا !هن... «افطل

ینک.» لح ور یزیچ ینوت

ما هنوگ زا یکشا هرطق دندش، جراخ منهد زا هک یتاملک ینیگنس زا

. داتفا نییاپ
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***

لبق: سلا هدزای

اجک یک، اب نوا تسنود یم درل دوب. هتفر نوریب هرابود نامام

هتفر.

مدوخ ردام ور ایشیرتاپ مدوب هتسنوتن زگره ، یدروم چیه یوت

. نیتساج :اننو دنتشاد دوجو رفن ود طقف نم، یگدنز یوت . منودب

اه بش رتشیب هک دوب ،نیا منامام دروم رد بوخ یاهزیچ زا یکی

مش جراخ هنوخ زا هک داد یم ور هزاجا نیا نم هب ونیا دوبن هنوخ

اه بش همین نامام درک یم رکف مرب.انن متساوخ یم هک ییاج وره

هنک. مفقوتم و هریگب ور مولج تسنوت یمن سپ ، تسا هنوخ

ک یاه زومآ شناد زا یرس اتابهی میدوب هدیچ همانرب نیتساج نمو

مینک. ینورذگ شوخ و میرب هاگ حیرفت ،هب متشه الس

،زج میدنورذگ یم تقو مهاب رتشیب نیتساج نمو هک ییاج نوا زا

. میتشادن مه یا هگید تسود و میدوبن یهورگ چیه

تقو قشاع دوب. هداتسیا رظتنم یا هشوگ بیج هب تسد نیتساج

یاهوم و درک یم رس بقع هب ور ور شلا بسیب هککاله مدوب ییاه
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. دندیشک یم کرس نوا، فرط ود زا شا هتفشآ طالیی

رتشیب و رتشیب اریخا هک مدوب یکیچوک یاهزیچ ندز دید لوغشم

؟» ینتفر هدامآی »: دموا متمس هب نیتساج ؛هک متشاد تسود

«هرآ.»

هگید ی هقیقد جنپ یدعب سوبوتا مینک. هلجع :«دیاب تفگ و داتفا هار

«. تسا

یبصع ور نم اه هچب نوا اب نتفر نوریب رکف ارچ،اما منود یمن

یچ؟! داتفا یم یلومعم ریغ قافتا دایز!هگا یلیخ درک، یم

نم زا رت نئمطم لک .رد دموا یمن رظن هب یبصع ال صا نیتساج

دوب.

میدش. هاگ حیرفت دراو

اجنوا ، نوریب کیرات نوتسمز ،ربخالف یباتهم یاه غارچ رون

. دندوب هدرک نشور ور

سپ . مینیبب اجنیا یاه ناروتسر زا یکی یوت ور اه هچب دوب رارق

. میدرک ادیپ هقبط هس نومتخاس هشقنی یور زا ور نومهار

یکمن تیئوکسیب هکدی رانک یرتخد اب هارمه ور رسپ ود یتقو

درک. ندیبوک هب عورش تعرس هب مبلق ، میدید ینآینآ
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،چپ.» شابن یبصع »: تفگ دشو میمورآان ی هجوتم نیتساج

هچ :«نیا مدینش ردناچ نوبز زا ور یمدآ مدای هک یزیچ نیلوا

؟!» هیتفوک

:«یچ؟!» مدیسرپ

؟!» ایلیما ، تدوخ هب یدرک ییوشتسد «وت

. تفرگ تدش شیپ زا شیب مبلق شنز ، مدرک هاگن هنتما نییاپ هب یتقو

متسد زا ماه هدور لر ،تنک مندوب یبصع دوجو هکاب متسنود یم

؟ هتسرد مدش، یم هجوتم داتفا یم قافتا نیا .هگا دندوب هدشن جراخ

دوب. نوخ ! دوبن عوفدم هن!

شارب ، مدوب هدش هنایهام تداع راب نیلوا یارب نیا هک ییاج نوا زا

. مدوبن هدامآ

متخانش یم هک ییاهرتخد زا یرس هی زا رترید ، یگلا س هدزیس یوت

یارب هک دوب ینامز نیرتدب اعطق !نیا متسنود ،یم مدوب هدش دویرپ

منک. روصت متسنوت یم دروم نیا

هب ور شهاگن هچاپتسد ودعب، درک هنتما نییاپ هب یهاگن نیتساج

. دنودرگرب ماه مشچ
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«. هنوخ متفگ:«نیا و مدرک شکیدزن ور منهد

«. هنوخ درک:«نیا رارکت مه نوا

«. تیبرت ؟یا،یب نوخ »: تفگ ، ناتیا ، هگید رسپ

درک.» یمخز ور شدوخ نم یوقاچ ،اب اجنیا هار یوت ایلیما »

، شفرح ندینش اب منک،اما هاگن ما هنت نییاپ هب هرابود متساوخ یم

. مدرک هاگن متسود هب یروابان واب متفرگ ورباال مرس عیرس

یمخز ور شدوخ :«نوا تفگ و درک داشگ ور شاه مشچ ردناچ

؟» هدرک

دز:«هرآ.» دنخبل نیتساج

یم ور :«نیا دروارد شتکا زاژ یکچوک یوقاچ ، مبجعت مکلا ورد

یم مدوخ اجاب همه ور نیا .نم هیسییوس یشترا یوقاچ ؟هی دینیب

و مداد نوشن ایلیما هب سوبوتا یوت ور نیا رهحلا...نم مرب.هب

نگ یم هک هنووید رتخد ربب. ور تمکش نیا اب یراد تئرج هگا متفگ

دش.» ینوخ شراولش بخ... درک. ور راک نیا اعقاو نوا هنیا!

ینک؟» یم یخوش »

دوب...» یم یخوش هک منک یم وزرآ اصخش »
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هاگن مه اههب نوا هسی هنک،ره تبحص ردناچ هکنیا زا لبق

«! مدینش حاتاال هک هیزیچ نیرت جبلا :«نیا دندرک

، تساجنیا االن تمواقم دامن هی :«ادج تفگ و دیبوک موزاب هب ناتیا

«! ایلیما

«. میربب ژسنا روا هب ور نوا دیاب :«هرآ.اما دیدنخ نیتساج

نک.» علطم عاضوا زا ور ،ام رسپ بخ یلیخ »

بخ.» رایسب »

:«هچ مدرک همزمز ، میتفر یم نوریب هک روط نومه

؟!» یدرک یطلغ

ایب.» طقف وگن. یچیه »

یهاگنابش درس میدز،داب نوریب دیرخ زکرم ناخرچ رد زا یتقو

. دروخ نومهب

هنک، عطق ور نوم یمشچ طابترا یناجیه یا هدنخ هکنیا زا لبق

یم هاگن هریخ مه وهب میدوب هداتسیا ور هدایپ یوت یتدم یارب

بیرغ و بیجع ناتساد هی وت هک منک رواب منوت :«یمن میدرک

«! یتخاس

. یشک یم تلا جخ هک متسنود یم یش.اما هدنمرش شزا دیابن «وت

یم ور تاهوم اه هنووید لثم .وت منکب یراک هی متساوخ بخ...یم
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«. یدیشک

«. مدوب هدشن مه هجوتم یتح ؟! مدرک یم ور راک نیا «نم

ینک.» یم ور راک نیا یا یبصع یلیخ یتقو «هرآ.وت

ینک.» یم تقد مراک نیا هکهب مدوب هدیمهفن تقو «چیه

ماه بل رفس هب شاه مشچ دز یم فرح یتقو ، هظحل دنچ یارب

منک.» یم هجوت ، هعوت ی هرابرد هک یزیچ ره هب :«نم دنتفر

ور ثحب هدش. خرس ما هرهچ مدرک ساسحا یناهگان تروص هب

ینک.» یم اج اجهب تدوخ اب وقاچ هی متسنود :«یمن مدرک ضوع

هنکمم ، طایتحا یارب ؟ ینود منک.یم یم ور راک نیا هشیمه »

تظفاحم تزا منوتب هک مراد زاین . هتفیب یقاقتا و میشاب نوریب

منک.»

یفلتخم دیپت،حاالهبداللی یم دنت مه یلبق هظحل دنچ هکات مبلق

«. هنوخ مرب هرتهب دز:« یم عیرس ماکال

ییاه زیچ هی یر یمن ارچ . تساج نوا تسرد هنوخوراد «هی

یم دنتشاد یتشادهب سیورس هگا سرپب نوشزا ؟ یریگب نوشزا

ینک.» هدافتسا ینوت
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رس رازاب لخاد ییوئدیو یاه یزاب یارب هک یلوپ متفر.زا لخاد

ردام تمیق نوزرا یاه ریز سابل یدادعت وهی سابل دیرخ ، هدیشوپ

هک منک فشک هکنیا زا .لبق مدرک هدافتسا ، مدوب هتشاذگ رانک گرزب

. مدوب هدش ریگرد نوپمات دننک،اب یم هدافتسا شزا روطچ

و دروا رد شنت زا ور شداشگ تکا ژ نیتساج ، نوریب مدموا یتقو

«. ترمک رود دنبب ور داد:«حاالنیا مهب

«. نونمم »

؟» میرب میاوخ یم اجک :«حاال دیسرپ نوا

«. هینوخ مرولش !لک هنوخ مرب ماوخ یم هیچ؟نم تروظنم »

«. هنیبب هنوت یمن سک چیه هدش، هدیچیپ ترود هک ژمتکا دوجو «اب

منک.» یمن یتحار ساسحا نم مه «زاب

مینوت یم اجک منود ،چپ.یم هنوخ مدرگرب بشما ماوخ یمن اعقاو »

عقاوم یهاگ هک هییاج .نیا میسانشن ور سک چیه هک ییاج ... میرب

مر.ایب.» یم ییاهنت

درک. تیاده سندیوارپ یاهور هدایپ نییاپ تمس هب ور نم نیتساج

زمرق نومتخاس وهب میدیچیپ یا هشوگ ،هب هقیقد هد دودح زا دعب

هاگن ینارون یولبات وهب مدیشک ورباال مهاگن . میدیسر یگنر
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؟!» تسامنیس »: مدرک

سک چیه هک دننک یم شخپ ور اه ملیف زا یعون اه نوا «هرآ.

نیرتهب دننز. یمن فرح شا هرابرد مدرم ای هنود یمن شا هرابرد

«. ییاجنیا و سهتلا دنچ وت هک دننک یمن هجوت اه نوا ؟ شتمسق

دنا؟» یدب یاه ملیف اه «نوا

هک ییاه زیچ زا یکی ... هنهرب یاه ملیف زا هتسد نوا لثم «هن.هن

یاه ملیف اه نوا هنیب.هن... یم مه ماباب هک هنیا مگب منوت یم

«. دناهزیچ ونیا سیون ریز اب یجراخ

زا امنیس نومتخاس . دیرخ یکیرش یلیف فپ و طیلب اتود نیتساج

یمن هک ییاج نوا دوب!زا ومعالخیلا هتفرگ ان یوب یگنهک

دوجو دوب.اب بسانم ،ماکال منیبب بشما ور یسک چیه متساوخ

. متشاد زاین هک دوب یزیچ اهنت اج،نیا نوا تخس یاه یلدنص

رنه دوب. یعقاو قشع مسا ،هب سیون ریز اب یوسنارف ملیف هی ملیف

یدمک زا رت یدج یلیخ شعوضوم و هدننک روحسم یرادرب ملیف

طقف هن دوب.عیلا ماکالعیلا .اما میدید الیم ومعم هکام دوب ییاه

رطاخب دش، یم شخپ گرزب شیامن هحفص یور هک یزیچ رطاخ هب

ادخ و متشاذگ نیتساج ی هنوش یور ور مرس دوب. مرانک هک یسک



Roomhate_reihnh

1

رکش مراد زاین یچ هب تسنود یم هشیمه هک یتسود رطاخ هب ور

. مدرک

هدش شخپ مندب لک یوت صیخشت لباق ریغ و یناهگان دیدش، یدرد

دوب.

ور شلصا وطالین تدم هی زا ،دعب تبقاع هک یروآ جنر سح

. دیسر شدوخ جوا هب مشب تحار شزا هکنیا زا دادولبق نوشن

کچوک زمرق یامنیس یوت نیتساج نمو هک دوبن یملیف نیرخآ نیا

یاه ملیف امو یفخم قوتاپ دعب، سلا دنچ یارب ، لحم نوا . میدید

اب ندش هدید یوت هک ییاه ییاراد . دندوب هدش ام یاه ییاراد لقتسم

نوا . دنتشادن دوجو هسردم یاه هچب نویم ندیود ای گرزب ییامنیس

اه تیعقاو زا میتسنوت یم ندش هدید نودب هکام دوب ییاج ، ناکم

هی ورد میشاب ابمه میتسنوت یم هک ییاج . میشب دازآ و مینک رارف

. میشب مگ توافتم ییایند یوت هباشم نامز

یاه هلپ یور هک ینیتساج هب هرجنپ زا دعب،نم زور رهظ زا دعب

یم ور یگنهآ مداد. یم شوگ دوب، هتسشن یانن هنوخ رد یدورو

زا نک سمل ارم گنهآ نوا هنک. ارجا مدوب هدینشن زگره هکبقال دز

هداد رییغت مدرک یمخز ور مدوخ هب ور نوا نیتساج دوب.اما زلنیوید

دوب.

! مدوب هدش هچب رسپ نوا قشاع نم
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دینک: بندلا مجرتم ناکلا زا ور نامر ی همادا

@Reihnh


