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 سرد _برزخ#

 1پارت#

   یبـــهارســلطانــ#

 

 

  خبره؟؟  چه نجایا امشب  من یخدا

 .... ارسالن....پوپک   و یعل ریام

 .... من ی خدا  یوا

 !نمیبب ارسالنو لحظه هی  یحت گهید خوامینم 

 !!شدن نینفر آدماش و عمارت ن یا انگار

 ... که ی راز...برم  یم گور به خودم  با رو  کیتار  اتاق  نیا  و امشب راز من

 

 : نوشتم و دمیکش کاغذ دیسف صفحه یرو  و خودکار  لرزان یدستا با

 .... دمی رس خط آخر  به من... سوزم یم دارم ســـرد بـــرزخ  نیا  ی»تو

 !!!!  ویخستگـ چشمام بغض   ــزنهیم ــادیفر داره ویزندگ از  دمیبر دل گهید 

  پاک  عشــق افسوس اما...  داشتم دوستت شهیهم! دارم دوستــت.... مهــربانم

....  ندارد  تو ن یدروغ عشق و زودگذر  یهوسها کنار در ییجا من یآسمان و

  خوش  مسائل تمام به دارم دوست یل یخ ... شمیندین نگونهیا خواهدیم دلم یلیخ

  را آنها داشتم دوست که هست نبودنم یبرا  یلیدال!! شودینم اما باشم نیب

  من! بس و است  رفتن فقط بهانه تنها!!  توانمینم که افسوس اما  بزنم ادیفر

  من. دارم و   داشتم دوستت یلیخ!  افسوسها و  آهها و  یمانیم تو  و رومیم

  ی جیتدر مرگ  کی مثل  تو کنار میزندگ. ماندیم ناتمام میاهایرو  همه و رومیم

  یول.... باش  یخواهیم یهرک با..... شکست درهم را میاهایرو همه که بود

 و آسمان یاهیس.  برگرفته در را آسمان یاهیس و است شب!!! نکن فراموشم

  جلوه کمیتار قلب یاهیبرس تواندینم  هم ماه ییروشنا یحت. همند مثل من قلب
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  یزندگ به دادن خاتمه  با دیبا ردیپذ انیپا دیبا اهیس شب نی ا  اما!.... بخشد ییا

  خواب از یوقت دوارمیام.... ببخشد انیپا اش یاهی س به  زین شب خودم

 دلم یلیخ!  یکن درکم یبتوان... یخواند را  نامه نیا  و  یبرخاست نتیریش

!!...  نشد اما میکن  یزندگ باهم سالها داشتم دوست.... میباش  هم کنار خواستیم

  خبر  که یفرد  نیاول  نهیا  درخواستم نیآخر!!... ببخشمت دیشا که ببخش

 ....«  نمیریش  یایرو خداحافظ....  باشـــد مادرم یکنیم

 

.  شدند جمع ام کرده خی  یها گونه یرو  اشک  قطرات و افتاد   دستم از خودکار

  قرص دنبال... رساندم کمد سمت به  خودمو نیسنگ یگامها با و دمیکش یآه

  تنها.... دمیترس یم خون از شهیهم نداشتم دستمو رگ زدن جرأت.... گشتم

 کمدم ی تو از....  بود قرص خوردن دیرسیم ذهنم به که یراحت و  آسون راه

 شروع هم سر پشت و کردم مشت رو  همه داشتم یقو مسکن قرص بسته چند

...  شهیم نیسنگ داره چشمام کردم احساس.....    آه و اشک  با....دنیبلع کردم

 !                               چیگرهید و دمی کش دراز آرام یکنار

  *** 

   قبـل« ـکـــسالی»

  کی  تخت یرو . کردم باز چشامو  اومد  یم رونیب  از که ییصداها  و سر با

  یبلند ی ازهیخم کرد،یم ینیسنگ چشمام هنوزم و دهیکش  دراز طاقباز   ام نفره

  دادم، یقوس و   کش رختخواب یتو خودمو ام یشگیهم عادت طبق  و دمیکش

 ."   1382 سال رماهیت شانزدهم جمعه. " انداختم یزیروم  م یتقو به ینگاه

 

  ها گرفته برق مثل مادر، شدن   وارد با  همزمان و شد باز اتاق  در موقع همون 

  ی چهره با مادر که بودم زده  ُزل مادر به همونطور  و  نشستم میجا در

 : گفت و  انداخت من به نگاهشو  برافروخته

   دختر؟  یبخواب ی خوایم یک تا چنده؟   ساعت یدونیم حنا-

  یوارید ساعت به کهیحال در و دمیکش یا گهید ی ازهیخم یحوصلگ یب با

 :  گفتم دادیم نشون رو صبح ی قهیدق یس و ده ساعت که کردم یم نگاه  روبروم
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  دار یب واسه  یدار  یا  عجله چه حاال ... اس جمعه امروز مثالا  جون مامان-

 !!!   شدن

  خونه  بودم تو همسن یوقت  من! ... کشه؟ ینم خجالت گنده دختر  نمی بب پاشو-

  من که یمادرشوهر اون  با اونم...بودم آورده ایدن به ام  حنانه  و بودم بابات

  مگه...  کردیم  دارمونیب  خواب از  هفت ساعت سحر ی  کله صبحها...  داشتم

 !...  میکن  اعتراض  میتونستیم

 : گفتم شدمی م بلند تخت یرو  از کهیحال  در و دمیخند

   جونم  مادر و  بوده ینظام پادگان امرز یخداب آقاجون ی  خونه جون مامان-

  نیا  از برم قربونت  گهید که االن!... شما واسه بوده معنا تمام به ینظام هی

 ...   ستین خبرها

 :  گفت و  زد کنار اتاقو پنجره پرده مادر

 ...   ات  ییدا خونه  میبر  م،یکن حاضر خودمونو   دیبا پاشو می دار  کار یکل امروز-

 !   ؟ یچ  واسه! ؟ ییدا  خونه-

 !  گرده؟ یبرم امروز  محمد یدونینم مگه! خدا؟   یا-

 ...!!!   آهان-

 

  دارد_یقانون_گردیپ_و_ممنوع_رمان _نیا_یکپ#

 

@romankadeh_bahar 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 2پارت#
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 عهد یدخترها مثل... برس خودت به ام یکم هی ...  حمام برو  پاشو-

 !  یقجرشد

 ...    نزن ُغر نقدیا جون مامان باشه-

  که یقد نه یآ مقابل و شدم بلند تخت  یرو  از  من و رفت رون یب  اتاق از مامان

  ه یشب واقعا  نمیبب کردم نگاه خودمو  و گرفتم  قرار  بود  ام یشیآرا   زیم یرو

  ؟ !نه ای قجرشدم عهد یدخترها

  ام  شونه دور دهیژول  و شانیپر  موهام داشتم، تن به  ریحر دیسف لباس هی

 که مامان نکنه کارتیچ  بگم خدا   گفتم دلم یتو و دمیخند  خودم  به. بود ختهیر

  بگن بهم حساسم من دونهیم ؟ !یدار یوام خنده به آدمو یکل حرفات  نیا با

 .  امیب خودم به تا  رهیگیم رادیا  ازم  حساس  مواقع تو افتاده  ختیر  از ام  افهیق

 کرده حبس خونه  یتو خودمو داشتم کنکور امتحان که یمدت نیا  تو راستش

  وقت هنوز گذشتیم امتحانم از  یا   هفته دو که االنم . خوندمی م درس و بودم

  ختهیر هم به ابروهام. کنم مرتّب خودمو  کم هی و شگاهیآرا برم که بودم نکرده

  یدخترها مثل مامان  که بودم شده یا  بهانه بود پرپشت کم  هی چون  و بود

 .  بود  کنکورم امتحان به دمیام  تمام وجود نیا با. کنه خطابم   یقاجار

 عزممو امسال  و  اوردمین  یخوب ی رتبه بودم یدانشگاه  شیپ که گذشته سال

  و بشم موفق  بتونم  تا کردم شرکت آزمون  و کالس یکل و کردم جزم

 .  کنم کسب رو یخوب ی  رتبه و نمی بب  زحمتامو  جهی نت کنمیم فکر خداروشکر

  با یمتر  ستیب اتاق  هی. بود دوبلکسمون خونه  ی باال ی  طبقه  اتاقم

  فرش  هی. داشتم  عالقه بهش یل یخ  اونروزها که یمشک دیسف ونیدکوراس

  کنار ام یشیآرا زیم. بود پهن نیزم ی رو تختم  کنار دمی سف و یمشک پرزدار

  تا  چند. داشت قرار رم یزتحریم و کوچک  کتابخانه هی طرفم  اون  و بود  تختم

 .  بودم کرده نصب  وارید به  هم رو ام عالقه مورد عروسک و  پوستر

  طونتر یش حنانه  خواهرم  به نسبت و  بودم یپرانرژ  و سرحال و شاد دختر کالا 

  خاطر  به شهیهم  و بود خانمتر  و تر پخته و  بزرگتر من از   حنانه  گرچه. بودم

  همون اّما بود ل یفام و  انیاطراف نی تحس  مورد اش معقوالنه ظاهر  به رفتار
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  خونه  یتغار - ته خودمو من بود شده باعث بود بزرگتر  من از  که سال چهار

 .  باشم بابا لوس دختر و کهیکوچ  دختر  هنوزم و بدونم

  و  کنه لوس رو ما نکهیا  از  شتریب و   کنه لوس رو ما نداشت عادت که مامان

  بود معتقد بود، گزنده و شدارین  زبونش کنه برخورد باهامون کرشمه و  ناز با

  برخورد باهاش بّرنده  و محکم اونقدر دیبا بلکه کرد، لوس دینبا رو  دختر که

  تحّمل رو  هایسخت و ماتینامال همه  شوهر ی  خونه یتو بتونه بعدها که کرد

 همون امرزیخداب  جون مادر دست از  یلیخ گفتیم  شهیهم خودش. کنه

 مشکل خودش واسه  رو اونا  بابا عشق به اّما دهیکش یسخت مادرشوهرش

 تو که شدن  نیری ش ی تجربه هی واسش  اونا  ی همه هم بعدها و نداده  قرار

 از مامان شهی هم و بود قیرف ما با یلیخ  بابا اّما. کرده استفاده  ازش یزندگ

  هی. بودم اخالقاش نیهم عاشق. شدی م تند و  یعصبان ما ی هایکار یمخف دست

 شهیپدرهم با.  شدیم مهربان و آرام هم یا  لحظه هی و شدیم ی عصبان لحظه

  بود انشانیم که یعشق نیهم و داشتن دوست ی لیخ گرویهمد و  بود مهربان

  سال  چند و  بود بانک  سیرئ پدر. بود شده خانواده کانون شدن گرم باعث

  پسر تنها.  موند براش یادیز امالک   و مال  پدربزرگ  ثروت از  هم شیپ

  با پدر. شد میتقس  ام  عمه دو و بابا  انیم پدربزرگ یارث  سهم و بود خونواده

  بر ی شتریب ثروت شمال در الیو کی   و باغ  و نیزم هکتار چند شدن صاحب

  بود نذاشته بابا  و میداشت  رو  خونه نیهم ما اونم  از قبل  گرچه . افزود  ثروتش

  تونمیم و بود شده قبل   از بهتر  تمونیوضع  االن اّما  میبگذرون  رو یبد یزندگ

  یزندگ آن در که  یا  خونه.  میاومد یم حساب  به مرفّه یها خونواده جزء بگم

  و  درخت از بود پر  اطیح . بود تهران شمال تو بزرگ نسبتا  خونه هی میکردیم

  از  باغم هی. بود درختان ی اریآب  و گل و باغ عاشق پدر واقع  در...   اهیگ و گل

  مونیخونوادگ تفّرجگاه و مقر که  میداشت لواسان یهایک ینزد پدربزرگ  ارث

  ی برا یخوب ارث  خدا  شکر و بود ی پولدار  و سرشناس  مرد پدربزرگ. بود

  خونه  به بار نی چهارم یبرا   یوقت ش یپ  سال چند و گذاشت جا  به هاش بچه

  جون مادر اونم  از  بعد...  رفت ایدن از  رانیا به برگشت راه در شد مشرف خدا

 . رفت ا یدن از  و  کرد یقلب ی  سکته اونم بعد سال و  شد یافسردگ دچار

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 3پارت#

 

 

  به  باال طبقه یها پله از  خودمو  خرامان خرامان اومدم  رونیب  که اتاقم از

 به ها نرده از   خودمو  ای که ام یشگ یهم عادت طبق  و  کردم ریسراز  نییپا

  زونیآو ها نرده از  خودمو کردمیم یکی  رو ها پله دوتا دوتا ای دمیکشیم نییپا

  خچالی سراغ و  آشپزخانه به کراستی. رفتم  نییپا یبلند  یصدا  با و کردم

  به  و گذاشتم باز خچالوی در ام یشگیهم عادت طبق  و نبود اونجا  یکس. رفتم

  همونطور . کنم دا یپ خوردن  یبرا یز یچ  هی تا زدم ُزل  اون داخل اتیمحتو

  خودم به مامان بلند  یصدا با که کردمیم نگاه شلوغ خچالی به داشتم

 ....  اومدم

  یزد  ُزل ستین که ینقّاش تابلو خچال ی  دختر...   حنا یکنیم کاریچ  یدار-

 !!  بهش

 .  بستم محکم خچالوی در و   برداشتم رو  وهیآبم

 : داد ادامه کردیم باز  رو نتا یکاب از یکی در که همانطور مامان

 ! ؟ یبخور  صبحونه یخوا ی م تازه ظهره لنگ -

  مامان با اگه دونستمیم نگفتم چیه  و ختم یر  خودم واسه  هلو وهیآبم  وانیل هی

 نه دمیرسیم جهینت  به من نه  چون بزنم،   حرف  زیکری ظهر  تا دیبا کنم  کل کل

 !!  مامان

 :  داد ادامه مامان و کردم سکوت خاطر نیهم به
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  برس خودت به  کم هی برو  حنا ...  م یندار  وقت تییدا خونه میریم دو ساعت-

  ... 

   از خواستم   و  دمیسرکش رو وهیآبم وانیل و کردم نگاه مامانو یچشم ریز

 :   گفت و زد صدام مامان که رونیب امیب  آشپزخانه

 ...   حنا-

 . کردم نگاهش و ستادمیا

  و شگاهشیآرا  یبر  خودت  ای خونه ادیب  ای بگم  الهه دوستم به تا  یخوایم اگه-

 . یبکش صورتت و سر به یدست

   ؟ ...! مامان کاری چ  خوامیم شگاهیآرا-

 !  ات؟  ندهیآ  شوهر استقبال  یایب  ینجوریهم یخوا یم ؟ !دختر ا  ا   ا -

 : گفتم  و دمیکش یآه کردم کالفه حرص مادر  حرف نیا  دنیشن از

...    نیبردار تونیزنک خاله ی حرفا نی ا  از دست کنمیم خواهش جون مامان -

  کنمیم خواهش پس بشه ستین  قرارم  و ستین یی ا رابطه چ یه محّمد و من نیب

 !  نیکن بس

 !  زنک؟  خاله یگیم خودت مادر به  یدار...  دیسف  چش دختر د   د   د  -

 : داد ادامه دهیکش درهم ی  چهره با   و دیکوبیم دستش پشت  به داشت مامان

...   کماالت  با...   آقا...   بشه شوهرت محّمد مثل یپسر  باشه خداتم از-

 ! تیّ شخص با و لکردهیتحص

  ام  یلیخ میی دا پسر عنوان به رو محّمد من! ستین حرفا نیا بحث مامان-

  و شما چرا! بگم؟   یک به نویا من بابا. بشه شوهرم خوام ی نم یول دارم دوست

 ! ن؟ ی دوزیم و  نیبُریم خودتون واسه ییدا زن

  عالقه بهت  که گفته مادرشم به خودش   اون داره، دوست تورو  محّمد اّما-

 . داره

  وارد  خونه سالن یورود در از حنانه و پدر همزمان اّما بدم جواب خواستم 

 :   گفت و کرد جابجا  چشماش یرو نکشویع بابا شدن
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 !  ن؟ ی گذاشت سرتون  یرو  رو  خونه  خبره چه-

 

 .  اومد داخل به پدر دنبال  به هم حنانه

.  اومدن یم اطی ح  یدرختها  ی اریآب از  نکهی ا مثل  بود سی خ کم هی لباساشون

 :   گفت و اومد رونیب آشپزخانه از یکالفگ با مادر

  نیا یکرد لوسش نقدری ا تو  که هوا  به سر دختر  نیا باشم  داشته انتظار دیبا-

 !! زنک خاله بگه بهش و  بزنه حرف  خودش مادر با ی طور

  ش یپ منو یُچغل داشت انگار. شدمیم یعصب مادر دست  از  داشتم گهید واقعا

  حنانه و  بابا! کردیم لوس بابا واسه بچه دختر هی مثل خودشو و کردیم بابا

 سالن یراحت یمبال از  یکی یرو  خودمو یکالفگ با من و اومدن  جلوتر

 :   گفتم و انداختم

  هی االن ؟ !نید ینم گوش من حرف  به شما چرا ...   جون مامان نگفتم که بد-

 .  نیکنیم محّمد محّمد من گوش در ییزندا  با اش همه ساله

 : گفت و کرد یا  خنده بابا

مج خواستگار سر  بحث پس!...  آهان -   هم حنانه!...  خانمه  قرص   پروپا و  س 

 :   گفت پوزخند  با و نشست لبش ی گوشه به یلبخند

  ییدا  زن و ییدا  واسه خودتو  یکاف  ی اندازه به...  داره ی حد ام  ینیریخودش-

 !ست؟ ین بس نظرت به یکرد دلربا و  نیریش محّمد، و
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 4پارت#

 

 

 نداشت دوست اصالا  انگار. ومدی ن خوشم چ یه حنانه ی  هیکنا و شخندین از

  حنانه شدیم واسم  خواستگار بحث وقت  هر چون ادیب  خواستگار من واسه

  خودشم...  رهیبگ  یرادیا  هی خواستگار  از داشت یسع و دیکشیم هم در چهره

 بده ادامه درسشو که بود نیا  بر اصرارش شهیهم یول نداشت  خواستگار کم

  رشته و بود دانشگاه آخر سال. کنه  دایپ خودشو خاص مورد تا سرکار بره و

  بودم منتظر  االنم  و بودم عاشقش من  که ییا رشته همون.  خوندیم یمعمار ی

  عالقه یمعمار به راستش. کنم انتخاب  رو رشته اون  و  ادیب ام  رتبه جواب

  به من ی عالقه بود کرده انتخاب رو رشته نیا  حنانه که  یوقت از یول. داشتم

 به شهیهم  و  بود ی منطق و  درسخوان دختر حنانه. بود شده دوچندان اون

 .  دادیم ح یترج من  به  اونو مامان اش معقوالنه  رفتار خاطر

  سر و  طونیش من  اّما شدینم دهن به دهن مادر با چوقتی ه و بود آرام حنانه

  اگر دیشا. شدیم  بحثم کیکوچ  یموضوعها سر مادر با شهیهم و بودم هوا به

  دیتمج و ف یتعر نقدر ی ا اون  از  گرانید و مادر شهیهم و بود من یجا  به حنانه

  گرانید و حنانه  کار به یکار من اّما شدیم حسود  و حساس یلیخ کردنیم

  ییدا زن که هم گذشته سال از. کردمیم یزندگ خودم یبرا  شهیهم و نداشتم

.  ختیر هم به  ما ی خانواده  نظم ییجورا هی بود، دهیکش  شیپ  رو محّمد بحث

 خودش  عروس منو  مییزندا. زدی م حرف محّمد از  راست و چپ مادر

  از  واقع در. کنم انتخاب  عشقمو خودم داشتم دوست شهیهم من اّما دونست،یم

  مادر به چطور   نویا  دونستمینم و اومد ینم خوشم یلیفام  و یسنّت یازدواجها

  دختر  تو گفتی م و زدیم ذوقم  یتو  بزنم حرف خواستمیم  وقت  هر. کنم یحال

  یطرفدار  ازم شهیهم بابا. یزنی م حرف   پروا یب نقدریا  که یهست ییپررو

 از مامان اّما ندارم،  یبد  منظور  که کنه قانع رو مادر خواستیم و کردیم

  من خواستیم داشت خودش  ی خونواده به نسبت هم یخاص  تعّصب که اونجا

 یگاه. بود کرده خون منو دل   مسئله نی هم و  ندم رد جواب  ییدا  ی خونواده به

  صحبت محّمد  و منو  به راجع مادر  با  و کنه یانیم در پا گفتمیم هم حنانه به

  با  اگه دونستمیم. گرفتینم یجد رو  مسأله ادیز حنانه  چرا   دونمینم اّما کنه
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  طور  به حنانه خب یول ذارهیم مثبت  ریتأث  مادر یرو حرفاش بزنه  حرف مادر

 محّمد زن من اومد ینم بدش ادیز ی انگار.  نزد حرف  مادر با چوقتیه یجد

 . بشه راحت ام گهید یخواستگارها شرّ  از  و بشم

 

  دوش هی و  انداختم حمام ی تو خودمو اومد  شیپ مادر با که یی بگومگو از بعد

  پرتنش  و داغ تنم مامان ی حرفا سر  هنوزم و بود داغ  بدنم گرفتم، سرد آب

  رونیب که حمام  از  و کنم  کل کل  اون  از  شتریب مادر با  نخواستم گهید. بود

 دوست شگاهی آرا به  و گرفتم  بابارو نیماش بخورم ناهار نکهی ا بدون اومدم

  هم به یابروها کردن مرتّب از بعد و  کردم یپاکساز صورتمو. رفتم مامان

.  کرد فیتعر  ام چهره از یکلّ  مامان دوست الهه. برگشتم  خونه  به ام  ختهیر

  پوستم  رنگ و  گرد یکم صورتم!!  شهینم دایپ  صورتم یتو بیع گفتیم

  چشم  خط هی دنیکش با که داشتم درشت و  اهیس چشم جفت  هی...   بود گندمگون

  لب رژ کم هی  یوقت و بود زانیآو و  یگوشت دهانم و لب. شدیم محشر ساده

  یراض کم ازش خودم که ییجا  تنها  دیشا و دادیم نشون خودشو شتریب زدمیم

  خب اّما ادیم صورتم  به و خوشگله و  دهیکش گفتنیم که همه. بود دماغم بودم

  هم لی فام یزنها  و دخترها نکهیا مخصوصا بودم شده حساس یلیخ من دیشا

  شونییبایز  یرو چقدر دمیدیم و کردنیم یجراح  اونروزا دماغشونو همه

 . کردم دایپ اقیاشت  ام ینی ب یجراح  یبرا   منم داره ریتأث
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 ما و نشست نیزم به تهران   استانبول  یمایهواپ شب؛  مین و هشت ساعت

 یقراردادها و کارها انجام  یبرا شیپ سال دو محّمد. میشد محّمد اومدن  منتظر

  همونجا  و کرد سفر  هیترک به هیهمسا یکشورها و هیترک ی شرکتها با پدرش

  وضع. بود  رآالتیش و لوله صادرات و  واردات ییدا کار. شد ماندگار هم

  محسوب روزگار کن گوش  حرف یپسرا   اون  از محّمد و  بود توپ شونیزندگ

  یتو  پدرش کنار  کرد تموم  یحسابدار  ی رشته  یتو درسشو ی وقت از که شدیم

!!  اومد ینم  رشیگ  بهتر اونجا از  کار خب. شد کار به  مشغول ییدا شرکت

  یگدار گاه و ماند  هیترک ی تو ییدا  درخواست به  بنا سال دو اون  یتو محّمد

  اونور  یکارا  و کرد یم سفر هم گهید  کشور  چند و  ایاسترال و  ارمنستان به هم

  و دختر جمع یوقت و داشت هوامو شهیهم یبچگ از. دادیم انجام رو آب

 هفت و ستیب. کنه تیّ اذ منو ی کس ذاشتینم میکردی م یباز هم با پسرها

  که حنانه از  چرا دونمینم  یول بود بزرگتر من از سال هشت یعنی بود سالش

 ...  ؟  کردینم یخواستگار داشت یسنّ  اختالف باهاش  سال چهار

 

  خبر من و بود شده یعاشق و عشق ی میقد ی قّصه همون  دچار اونم دیشا خب

  برام  محّمد طرف از  یی دا زن و ییدا یبار دوسه سال دو  اون  یتو. نداشتم

  کنکورمو و درس من خب یول فرستاده،  برام محّمد گفتنی م و آوردن یم کادو

 ...   ارنی ن  شیپ  یثیحد  و حرف  تا بودم کرده بهانه

  ریغ به. شد روشن ییپسردا شازده جمال   به چشممون سال دو از  بعد باالخره

  فرودگاه به هم نا یم خاله و  دخترش م یمر و یی دا زن و ییدا ما، ی خونواده از

  از  دیمج ییدا واقع در. داشت رو  برادر  و خواهر  همون مادر. بودند اومده

  سال چند که بود بزرگتر یسال چند مادر از هم نایم خاله. بود بزرگتر مادر

  ل یدل و نشد دار بچه چوقتیه. کردیم  یزندگ تنها و شده جدا  شوهرش از شیپ

  و  بود نشاط  با و  سرحال شهیهم اّما بود،  مورد نیهم هم شوهرش  از  شییجدا

  و اخالق  تمام. بود خندون شهیهم لباش داشت که یمشکالت تمام  برخالف

  رفتار و  اخالق  که بودن نظر  ن یا بر  همه و بود رفته نایم  خاله  به منم ی رفتارا

 داشتم، دوست یلیخ  رو خاله من  راستش. است  رفته نا یم خاله به  افممیق و
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  دردودل او با مامان از شتریب  و کردیم برخورد باهام  ق یرف هی مثل شهیهم

  شوهر و شدینم دار  بچه خاله  فیح که کردمیم فکر وقتا یگاه. کردمیم

  نیتحس  ی هیروح به  نیآفر  واقعا یول  داد، طالقش و گرفت زن رفت نامردش

  وجود با و نکرد  ی ناتوان و  ضعف احساس  سال و سن اون  با که خاله ز یبرانگ

  یری پ و یدلتنگ احساس نکهیا  یبرا اّما داشت ام  یخوب یمال تیوضع  نکهیا

  کار به مشغول دیمج ییدا یدوستا از شرکت هی ی تو ادین  سراغش به زودرس

  یبعض و کوه رفتیم دوستاش با ها جمعه  هفته هر. کرد سرگرم  خودشو و شد

 .   بردیم خودش همراه منو  هم وقتا

  حس  چیه من! بس و کردم سالم او به فقط  محّمد با  ییارو یرو  ی لحظه

  حد چه تا محّمد دونم ینم و نداشتم محّمد به نسبت یداشتن دوست و یعاشق

  ابراز خودم  به نسبت محّمد خود  ازجانب موقع اون تا  چون  خواستیم منو

  تن به دیسف رهنی پ با  یا  سورمه شلوار و کت دست هی. بودم دهینشن  یا عالقه

  یمجلس و  بّراق یکفشا. بود اش برازنده و  کیش واالنصاف الحق که داشت

  مشام به یمتر چند از  تندش  عطر یبو  شهیهم مثل و کرده پش یخوشت شتریب

 داشت دوست یدختر هر دیشا که  بود برو  دل  تو و جذّاب  پسر هی. دیرسیم

  نخواستم چوقتیه من چرا دونمینم  یول  بشه، اش  خونه مرد محّمد مثل یکی

 میمستق فرودگاه از.  کنم مجّسم خودم  یزندگ مرد اونو و  کنم فکر محّمد به که

  مورد شتریب که خوشمزه یغذا نوع چند  ییدا زن م،یبرگشت یی دا ی  خونه به

 .آوردن شام زیم سر رو همه و کرده درست بود محّمد ی عالقه
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 دید منو یرچشمیز چطور  که دمیدیم  و کردیم تشکر مادرش از  تند تند محّمد

 و کرده جمع  هم موهامو و بودم دهیپوش قرمز دامن و کت دست هی. زنهیم

  بودم،  نطوریا شهیهم. بود  کم یلیخ هم  صورتم شیآرا . بودم  بسته سرم یباال

  در ییدا زن و یی دا یمهمون آخر.  امیب  چشم به و زننده ادیز خواستمینم

 که دیترسیم چون مادرم و دندیکش ش یپ  رو ی خواستگار  حرف  محّمد حضور

  و  جانیه با بدم  اونارو   جواب و بکنم  یگستاخ بازم خودش ی  گفته به من

 :   گفت بود صداش  تو  که یفیخف ترس

  حاال  خب اّما خوام، ی م خاطرشو حنانه  و حنا از شتریب ... منه دل زیعز محّمد-

 ...   شهیم یچ  جان حنا  کنکور جواب مین یبب دیبا

 "  یآورد کار یتو  یاگر   و اّما هی که خوشگلم مامان نیآفر" 

 :   گفت و دیقاپ من از نگاهشو مامان حرف دنبال  به ییدا زن

...   ادیب که کنکورشم جواب حاال . میدار  جون  حنا درس به کاریچ  جون مایس-

   ؟ !میستین که خوندنش درس مانع که ما

 :   گفت و اومد  حرف  به ازم  یطرفدار  به یناج  هی مثل هم باز  مهربونم یبابا

  االن کنمینم فکر من و  نداره یسن ازدواج  یبرا و سالشه نوزده هنوز حنا اّما-

 .  باشه براش خانواده  لیتشک یبرا  یمناسب تیموقع

 :  داد جواب  الفور ی ف بابا حرف  جواب در ییزندا

  دانشگاه بره خواست  یوقت دختر خب! ه؟ یحرف چه نی ا  دیجاو  یآقا...   وا-

  که بود سالمون چند مون همه ما مگه...  شده بزرگ گهید ماشاّلّا  یعنی

 ! م؟ یکرد شوهر

 :   گفت ییدا زن جواب در یلبخند با پدر

  یزا یچ  هی دنبال جوونا  االن...   کننیم فرق میقد با زمونه نیا  یدخترا  اّما-

 .  هستن یا گهید
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  کرد صاف صداشو  رزنهیم مخالف ساز داره پدر کردیم احساس  انگار که ییدا

 :   گفت و

 خودشه حنا فقط  وسط  نیا...  میبپرس رو حنا  خود  نظر د یبا حرفا  نیا  از  قبل-

  در و حنا  به سپرده دلشو یبچگ از که ما محّمد...  گهینم  و  نگفته یچیه که

 !!  ستین یشکّ  اون

   محّمد به بعد و  من به نگاهشو مخصوصا گفت آخرشو  ی جمله ی وقت ییدا

 موقع همون خواستیم دلم یلیخ. بودند  من جواب  منتظر همه انگار و دوخت

  حرفارو  نی ا گفتن جرأت یک اّما  ستمین  موافق ازدواج نیا  با من! نه بگم

 ! داشت
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  چطور  دمیدیم هم وصف  همون با. دادیم قورتم درسته مامان حرفا  نیا  گفتن با

  که نزنم یحرف  که بفهمونه من به خواد یم عاجزانه و دوخته من به نگاهشو

  اگه که شناختی م خوب  رو ییدا زن و ییدا  چون بشه،  کدورت و نهیک باعث

  یمهم اون به  موضوع که االن مخصوصا کنن،یم قهر  بخوره  یتوق به یتق

  به  حنانه  بزنم ی حرف نکهیا  از  قبل. بود  شده قفل دهانم انگار.  بود شده مطرح

 :  گفت و اومد  حرف
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 ! بدم نظر هی خوام یم-

 : داد ادامه  و دیچرخ   حنانه سمت  به نگاهها همه

  سر برن حنا درس شده تموم از  بعد و بشن نامزد هم  با نایا  من نظر به -

  شتریب محّمد با هم شهیم پخته کم هی  حنا  هم یجور نیا...   شونیزندگ خونه

 .  شنیم جور   و جفت

  دونمیم! دیببخش آخ!!! ییا عقده ی دختره خواست نظر  تو  از  یک حاال

   یدیم که یآل دهیا  ینظرها اون  با وقتا یبعض اّما یبزرگتر  و  یخواهرم

 !!زادیمر دست. یکنیم  خکوبی م آدمو واقعا

 :   گفت و  دیخند ییدا

! بوده شتریب  ما ی همه از  شعورش و یآگاه شهیهم جان  حنانه  هیعال نمیا-

 !!! شترهی ب  اشیآگاه و شعور  داده واسشون  نظرو نیا  که حاال!!! یزک

  شام زیم سر از  ره،یبگ یماه آلود گل آب  از خواستیم انگار وسط  اون محّمد

 :  گفت بابا و مامان به رو  متشخصانه یلیخ و شد بلند

  ی عمه دختر وقته یلیخ ...  کنم صحبت یکم هی حنا  با من شما ی اجازه با -

 !   باشم داشته  باهاش حرفا یلیخ دی شا و دمیند  نموینازن

 ادینم حساب به  که یکس تنها نجایا واقعا! ؟ یدار من با یحرف  چه شما!!! جان

 ُمرده!!!... کرده باز  یفروش  گل هی خودش واسه رفته انگار  که خانمه عروس

 ...   اَه... ببرن؟  داشتنو دوست و  ازدواج  یچ هر شور

  محّمد به که بود  یمناسب تیموقع د یشا االن یول شدم، بلند  جام  از  ناخواسته

  به  من از جلوتر محّمد. بود یخوب وقت  آره...  ندارم  یا  عالقه بهش بگم

  داشت قرار که  ییا دونفره تاب یرو پشت اون  و رفت اط یح  داخل باغ سمت

 کردم نگاه آسمون به همزمان منم . دوخت آسمون به چشماشو و نشست

 ! ماه کامل قرص و ستاره از بود پر آسمون
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 :  گفت و دیکش ینفس

   ؟ !نه میباش رماهیت اواسط   یتو  که خورهی نم...   هیخنک  یهوا-

  تکون حرفش  دییتأ یمعنا به سرمو  کنه، باز  صحبتو سر  خوادیم که دونستمیم

 :  گفتم و دادم

 ...   هینوران جا همه و شهیم کامل ماه قرص که مییشبا  نجوریا عاشق من -

 ...   قشنگه آره-

 

 به دست روبروش که من به و کرد اشاره  خودش کنار به حرفش،   بدنبال 

 :   گفت بودم سادهیوا نهیس

 ! ؟ ینیبش یای  ینم چرا حاال-

 

  راحت چوقتیه محّمد با دیشا دونمی نم یول  نبودم یخجالت  دختر ادیز  نکهیا با

 شدیم مانع که  داشتم  بهش ییپسردا و دخترعمه یسوا  احساس هی  و نبودم

 :   گفت ییا  خنده با محّمد که بودم نزده یحرف هنوز بشم، ک ینزد بهش

 !  ؟ یکشیم  خجالت  من از نکنه-

 :   گفتم عجله  با و اومدم خودم به

 !  ستین  حرفا  نیا بحث اصالا  نه...  نه-
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 !   انداخته؟  گل صورتت چرا پس-

 ...    یچیه-

 

  به...   بده قورتم  خواستیم انگار  زشیه ی چشا اون  با  فضول ی پسره" 

 !! "   یخوند کور! بشم کتینزد که باش  الیخ نیهم

 

 !   شد؟  یچ خب-

 .   راحتترم ی نجوریا من-

  ادیز ندارم عادت من قتش یحق  چون یبش خسته  تا سایوا همونجا باشه خب-

 !   سمیوا  پا سر

 

  یکن کم رو  خاطر  به سمیوا جا نیهم صبحم تا  اگه خدا به!! خوشمزه...   ه  " 

 ..."   کنمینم اعتراض  باشه هم تو

 

   هستم ازدواج فکر  به و دارم  دوست تورو که وقته یلیخ  من حنا  نیبب-

  موافق و  یراض  ازدواج  نیا با  یلیخ مامانم  و بابا که درسته راستش... باهات

  ازت خواستم   ازشون که بودم خودم من شترشی ب  نصف یول هستن

  وجود به نمونیب  یا  رابطه نداشتم  دوست خودم خب یول  کنن ی خواستگار

  آل دهیا  دختر تو ... کنم وابسته خودم به تورو  دوسال نی ا  تو  فعالا  من و ادیب

  برداره و رهیبگ  تورو دست ادیب بهیغر  هی ندارم دوست قتای حق  راستش... یمن

 و یمال تیوضع که هستم یپسر تنها  من که یدونیم هم ل یفام ی تو... ببره

 دلم یعنی باشم آلت دهیا مرد کنمیم احساس... مناسبه اش  یلیتحص   و یاجتماع

 .  یکن فکر من مثل  هم تو که خوادیم

 

 ... ! "  نوبره که واقعا!! هیراض خود از  و  مغرور پسر عجب" 
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 !   کنمینم فکر  تو مثل من یول-

 

 "  گفتم بلند یصدا  با گهید نویا" 
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 :  دادم ادامه.  شد خکوبیم سرجاش رانیح  و مات و  شد چهارتا چشماش

  مشترک یزندگ  یبرا  اّما  قائلم احترام   واست و دارم دوست تورو من... من-

 .   دارم دوست تورو مییپسردا عنوان به من! نه

ن و شد بلند جاش  از ن م   :   گفت کنان م 

 !  ؟ یبد بهم رد جواب  تو  که نمیبی نم خودم در  یزیچ  من یول وَ -

 :   گفتم و دوختم اهشیس  یچشما به چشممو

 ...  خونواده دو نیب  بشم یدلخور و نهیک باعث خوادینم دلم من محّمد-

 !   ؟ یزنیم  رو حرفا  نیا  چرا خوادینم دلت اگه پس-

  کنمینم فکر تو   مثل من. ادی ینم خوشم یلیفام ازدواج   از  من که چون خب-

  ام یاجتماع  تیشخص و کنم تموم درسمو تا مونده یلی خ... راهم اّول هنوز

 ...  بشه کامل
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  بگو  پس! کرده؟ ر ییتغ حرفاشون چقدر دانشگاه نرفته  خانم  هنوز به به-

 ! ؟ یبش یکس  عیمط یندار دوست

 یکس عیمط  ازدواج   با قراره مگه اد،ینم خوشم بودن  عیمط از  اصالا  من-

 ! بشم؟ 

 یزندگ بابات ی  خونه  مثل یخوایم پس ،یبش شوهرت عیمط دیبا ... بله-

 دوست. زنمیم بهت ُرک  حرفامو همه و  ُرکم یلیخ من عمه  دختر  نیبب !... ؟ یکن

  واست عاشقانه یشعرها و ارمی ب  در یعاشق یادا  پسرا یبعض  مثل ندارم

ت یلیخ که  بدون  نمیا  اّما بخونم   .  بشم قلبت صاحب خودم خوام یم و دارم دوس 

   سرعت به و  نداشتم  محّمدو یحرفا دنیشن ی  حوصله  اون  از شتریب گهید

  کنم ترکش خواستمیم که من دنید با محّمد. افتادم راه به خونه سمت به

 :  گفت شتابزده

 ! ؟ یدار دوست رو یا  گهید کس تو... تو-

 

   خودشم انگار !! کردم نگاش ره یخ  رهیخ لحظه  چند  و  برگشتم سمتش به

  و شد مانیپش و  نادم اش جمله نی ا گفتن  از  یجور  هی  و بود شده دستپاچه

 :   گفت حرفش   جبران به و دیمال هم به دستاشو

  و دور کم خواستگار  و  خاطرخواه و  یهست یخوشگل دختر... تو دونمیم من-

 .  بکنم  ت ا  بهیغر  هی میتقد یدست یدست خوامینم  اّما... اّما ستین برت

 !   ؟ یمن مدافع لیوک مگه! ؟ یکرد فکر  یچ خودت شیپ  تو-

  چند  و  نیچند ی  عالقه و عشق شهیم  باعث مخالفت یدونیم خوب تو... حنا-

  از  شونو یخواهربرادر ی  عالقه و عشق و  زهیبر هم به مادرت و بابا ی ساله

 .  یببر  نیب

  دیبا اونا یبرادر و  خواهر ی عالقه  و  عشق حفظ خاطر  به  من یعنی... یعنی-

 ! بدم؟   ازدواج نیا  به تن

  که یطور  کرد،  کینزد  بهم خودشو سرعت به و اومد من سمت به محّمد

 . کردمیم احساس  داغشو ینفسا
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ت کنم،  خوشبخت تورو  تونم ی م من کن باور -   از  خوبه میمال  وضع دارم، دوس 

 . میلیفام...  میشناسیم کامالا  گرویهمد ما گذشته نایا ی همه
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  ُسر نگام بعد! خودم نیع داشت یمشک چشم  جفت هی کردم نگاه چشماش به

 مکث یکم لباش یرو. فرمش خوش و  کیبار دماغ و  ها گونه یرو  خورد

  بروبازو ادیز ! کلشیه اّما بود زان یآو  یکم و  کوچک دهانش و لب. کردم

...  بود بلندتر  یکم من از قدش نبود درشت اش  قواره و  قد یعنی نداشت،

 :   گفت و  کرد یا خنده کردمیم  نگاش که نطوریهم

 !! باشه نداشته یزدگ یکنیم نگاه  یدار حاال ی بخر نیماش بنگاه یاومد-

 :  گفتم اخم با  و گرفت لجم

 ...  دارم  شرط یعنی کنم فکر  دیبا... دیبا من -

  ای کردمیم قبول داشتم یالک یالک واقعا  کنم،یم کاریچ دارم دونستمینم خودم

 !! دادمیم محّمد به  کوچک دیام هی  فقط

 :   گفت و دیدرخش محّمد نگاه تو  یخوشحال برق

 .  نگو " نه" تو فقط  قبوله باشه چه هر-
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ل  و ُخل  دختره! " دارم؟  یشرط چه دونستمینم هنوز خودمم   ینجور یهم... چ 

 :   گفتم  مکث با و کردم نگاش!! " زدم یحرف هی

 .  بکنم بذارفکرامو فعالا -

 

 :   زد صدامون  حنانه لحظه همون

 ! ن؟ یا زنده دوتا شما-

 

  خواسته  ازش مادر و  ییدا نکهیا  مثل!!... دنبالمون اطیح  تو بود اومده حنانه

  سالن داخل  یسلطنت ی مبال یرو  و  میرفت داخل هم با. کنه صدا مارو بودن

  به زور  به و کندی م پوست وهی م برام و  گرفتیم لمیتحو  یکلّ  یی دا زن. مینشست

  مثل  و  اش خونه  به ادیب خوادیم یا   فرشته چه دونستیم  انگار دادیم خوردم

 !! دی چرخیم دورم پروانه 

 

  نقدریا که دی خندیم بهم  یکلّ  بود کنارم  ام عمه دختر ستاره اگه  االن...   ه  " 

 ... "  رمیگیم ل یتحو خودمو

 

  و مدرسه دوست تنها و  بود خودم  سال و همسن بودم  قیرف  یلیخ ستاره با

  عمه  فرزند نی اّول ستاره. بود دیخورش عمه دختر. شدیم محسوب هم میلیفام

  مرحله  جواب  منتظر و داده کنکورشو امتحان من خود  مثل  و  بود دیخورش

 رشته  که  بود ن یا به دمونیام  دو هر. میبود رشته انتخاب  و  کنکور اّول

 .  میداشت یفراوان  عالقه بهش  که چرا  میبش قبول  یمعمار

 

  بود آورده ییکادو کس  هر یبرا . کرد  باز چمداناشو و ساک محّمد شب اون

.  بود آورده ی شیآرا لوازم یکسری  و شب یمجلس لباس دست هی منم یبرا

  چشم پسر. داره  هوامو جوره همه دونستمیم و نداشت حرف  اش  قهیسل واقعا

 شانیپر  و سردرگم هنوز . کنم کاریچ  دیبا  دونستمینم واقعا اّما بود یپاک دل و

  به یخال  و خشک دیام ه ی واقعا ایآ. بودم کرده ر یگ یا مخمصه بد ی تو! بودم
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  به محّمد کردم،یم فکر عاقالنه دی با! بود یجد ممیتصم!... نه ای دادم محّمد

  رو هفته هی من  اّما خواستم  کردن فکر ی برا مهلت هفته هی من که گفت همه

  با نایم خاله  و  کردند رد اعتراضمو  هم اّما کنم اعتراض خواستم !! نگفتم

 :   گفت اش یشگی هم مزاح و یشوخ

   هی خودمون  و میکن ینم صبر گهید  اون  از  شتریب ... ین ی بب رشو یخ روز ده-

 .  م یاری یم واست حلقه

  

  جواب در و  کنم ی ادب یب نخواستم  نگفتم یزیچ گهید  و  زد خشکم جام سر

 ...   بزنم  یحرف خاله
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  انگار زد،یم حرف شیمردانگ و محّمد از  زیکری مادر میبرگشت  خونه   به یوقت

 منکرش که من!  آقاس  پارچه هی اش برادرزاده که بفهمونه من به خواستیم

  امانمو  شک و یدودل. بودم کرده ری گ  یسخت ط یشرا تو خودمم  راستش  نبودم

  از  اصالا  هفته هی اون  ی تو بود مونده کنکور جواب به هفته هی. بود دهیبر

. اومدن خونمون  به شام یبرا  ییدا  ی خونواده  هفته آخر نرفتم،   رونیب  خونه

 محّمد ی چهره تو  وضوح  به جانویه و  استرس! بود اومده هم نایم خاله

  و  نهیبنش خواستم  نایم خاله از شب  اون. بود من یینها جواب نگران دم،یدیم
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  تونهیم بهتر یکس هر از  دونستمیم کنم مشورت باهاش خواستمیم! باشه کنارم

  خاله. بزنم  حرف باهاش یراحت به  تونم یم محّمد با  رابطه در و  کنه مییراهنما

 خرمن که همزمان و کردم باز سرمو  یمو ک ش . اومد اتاقم به من همراه نایم

  و شرتیت  هنوز . گرفتم  قرار  نهی آ جلو کردمیم رها ام  شونه یرو موهامو

 .  داشتم تن به امو  نیج  شلوار

 :  گفت اتاقم به نگاه  هی با و نشست تختم ی  لبه یرو خاله

 ! ره؟ ی گینم دلت یکرد حبس خودتو  که اهیس رنگ نیا  یتو...  تو -

 :   گفتم و برگشتم خاله سمت به و دمیخند

  رنگ  نیدونیم و  نیجوون ماشاّلّا  هزار ماشاّلّا  که شما... جون  خاله بابا نه-

 .  اس العاده  فوق هم کنار  در دیسف و اهیس

 

  با  و انداخت گردنم  دور دستشو یلبخند  با خاله و دمیبوس رو خاله  ی گونه

 :   گفت عطوفت

 ! بمونم؟  نجایا امشب من که بود  یچ واسه اصرارت نم یبب  بگو حاال-

 

   ی چهره به کهیحال در و نشستم تخت ی  لبه یرو خاله  کنار و شدم یجد

 :   گفتم کردمیم نگاه مهربانش

!...  کرده مشغول خودش به ذهنمو ی لیخ محّمد الیخ  و فکر  قتشی حق...  خاله-

 !  شدم جیگ... کنم کاریچ  دیبا دونمینم
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   نرم یدستا ی تو دستامو بعدم! کشدار و ناز  ی خنده ه ی اونم... دیخند خاله

 : گفت و گرفت تپلش و

  درخواست  هی! خواسته؟   یچ تو  از محّمد مگه... نداره شدن جی گ نکهیا -

  که تو... کنهی م جوون دختر هی از  یپسر هر  یروز هی  که جا به  و معقوالنه

 ترس گهید  دیبا یشد بزرگ  باهاش یبچگ  از و یشناسیم خوب و محّمد

 .  ماست  ی همه دییتأ مورد محّمد شتریب همه از...  یباش نداشته

  شک به منو محّمد هیتموم یچ همه و  ییآقا نیهم... جون خاله دونمیم-

...  کنم انتخاب خودم  مقابلمو طرف داشتم دوست شهیهم اگرچه... واداشته

 .  کنم  تجربه رو یعاشق داشتم دوست!! بگم ی جور  چه یعنی

 

 :  گفت و دیخند  قهقهه به بازم خاله

  ؟ !زده  سرت به یعاشق  ی هوا... بگو  پس -

  اش  همه چرا  دونمینم ... نبوده من  یزندگ  یتو یکس حاال تا  راستش... آره-

  ؟ !نه زوده ازدواج یبرا  االن  کنمیم حس

  فرق وضع  االن  یول... بود یحرف هی  نیا  یشناختینم طرفتو  تو  اگه!...  نه-

 دل عاشق ه ی گهید سال چهار سه تا  ینیبش یکنیم فکر اگه  مثالا ... کنهیم

...  ستین خبرها  نیا  از بابا  نه!... سراغت؟  ادیم ونیپر  شاه اسب با خسته

  و گذرهیم یچ همه یول....ننیبیم ادیز  الهایخ  و خواب نیا  از تو سن تو  دخترا

 استفاده خوب ازشون و  یبدون  تاتویموقع و  ها لحظه قدر دیبا  تو...  شهیم تموم

 یکس عاشق خودت یروز دیشا که الیخ  نیا  به اگه االن نیهم مثالا ... یکن

   یکی یبزن محّمد ی نهیس به رد دست شد، عاشقت و کرد  خدا  اگه  اونم و یبش

  ن یا از  و هی باکماالت و  عاقل پسر محّمد ،یداد دست از  خوبتو  یتای موقع از
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  چرا  گهید پس کنه خوشبختت تونهیم  یراحت به و داره دوست هم تورو مهمتر

  ایدن رون، یب بکش  خودتو هم بچگونه  یفکرها نیا  از... یکنیم تعلّل  نقدریا

! نکن یزندگ یواه ال یخ  هی یتو... ناب و  بیغر و بیعج  اتفاقات  از پره

 . یشیم ییهوا که نخون یعاشق و عشق ی کتابا  نیا  از  نقدرمیا

 

  کنکورم امتحان  از  بعد االن که کردیم اشاره زمیم یرو  یرمانها به خاله

  راستم خاله خب. نشستیم دلم به  حرفاش.  بخونم تا  بودم  گرفته اونارو 

  بشه، عاشقم و  بشه  دایپ یکی خواستمیم یواه  الیخ هی  با من دیشا. گفتیم

  و  نشه دایپ شخص اون چوقتیه دیشا نکهی ا از  غافل  خوامیم خودم که یهمون

 دوستم محّمد. کردینم یخواستگار  ازم بهتر  محّمد از یکس چوقتیه دیشا

  کردینم عاشقونه ی زمزمه گوشم  در پسرا  از  یلیخ  مثل که درسته... داشت

  در خاله. کنم انکارش  تونستمینم  و  بود احساس از  پر  و  یواقع عشقش اّما

 پسر به یسالگ هفده سن تو خودش ی  عالقه و عشق از  صحبتاش  ی ادامه

  باز شتر یب منو فکر... ه یپا یب و  زودگذر عشق هی...  گفت برام شونیهمسا

  ریمس و راه  و  کنم فکر تر یاساس  و  شتریب محّمد به بتونم شد باعث و کرد

 .  کنم عوض مویزندگ

 :     یبَهارُسلطان ی  ُرمانها    
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 :   گفت و دیچ یپ تلفن   یگوش یتو ستاره بنفش غیج  یصدا

 ! ؟ یداد  مثبت جواب محّمد به تو  یعنی...حنا  یوا-

 

 :   گفتم و  کردم جا جابه  تختم ی رو خودمو
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 ...  آره خب-

 ! رفته؟  کجا تیمسلک شاعر ی حرفا  اون  پس... شهینم باورم  دختر-

 !   حرفا؟  کدوم-

 ... کنمیم دایپ  عشقمو خودم من یگفت یم که ییحرفا همون... خره بابا یا-

 

  کهیحال در و پاشدم جام  از. گفت خودم  یصدا  دیتقل به عمداا  آخرشو ی جمله 

 :   دادم جواب  خونسردانه کردمیم نگاه  شمیآرا زیم ی نهی آ تو خودمو  دور از

 ! باشه؟  عشقم تونهینم محّمد مگه کردم، دا یپ عشقمو خب-

 !!   عاشق خانم م یبر هم با تا شو ادهی پ... واشتر ی  کم هی - 

 !   ؟ یدونیم یچ  یعاشق از  تو  االغ-

 !!   یعاشق چه اونم شدن عاشق نکهیا  مثل خانم بابا نه-

  گوشم در ییزندا و یی دا که بس از! شدم خسته رفتنا و  اومدن  نیا از گهید-

 !  کردنیم وز وز

 !   ؟ یداد مثبت جواب اونا  خاطر به تو  یعنی-

 که باشه یآل دهیا مرد همون واسم تونه یم ی عنی هیخوب  پسر محّمد بابا نه-

 .  خوام یم

 !  شما آل دهیا به  یمرس! ولی ا بابا-

  میتصم الیخ  و فکر  و یسردرگم روز ده از  بعد خودم من...  ستاره زینر مزه-

 .  گرفتم

  یب اکبر  فیتکل پس یول ستین یالی خ  یگرفت خودتو  میتصم که حاال ... باشه-

 ! شه؟ یم یچ مخ

 

 :   بکشم بنفش غیج که  بود  من نوبت نبار یا

 .  کنم  خفت امیم یس یس-
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 .   نشسته تو  یپا به هیعمر داره گناه  خدا  به  ه    ه    ه  -

 .   زارمی م تو واسه اکبرو  ،یس یس شو خفه-

 

 با گهید که ساده و  خراب کلّه پسر  هی بود لواسان باغ دار یسرا پسر  اکبر

  ام  مورچه قد به  عقلش  اّما بود سالش یس. بود درآورده منو کفر نگاههاش

 دونستنیم همه و دادنینم ریگ ادیز بهش  بابا و مامان خاطر نیهم به دیرسینم

  شده مسئله نی ا  و  دادنینم ریگ بهش ادیز و ادیم خوشش من از  مخ ی ب اکبر

  من آخر  و  اّول عشق مخو  یب اکبر   که هیبق و ستاره  ی  خنده اسباب بود

 .  دونستنیم

 

  بله و یخواستگار  مراسم ام رشته انتخاب از بعد شد  قرار  من موافقت با

  ی رشته همون تونستمیم نظرم به و  بود شده خوب ام رتبه. بشه انجام برون

  فرق من با چندان  هم ستاره ی رتبه. ارمیب تهران دانشگاه یتو  رو یمعمار

 .می کرد رشته انتخاب هم با دو هر و نداشت
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 هم بعد و شد انجام یرسم و هیاول  یخواستگار مراسم هفته دو گذشت از بعد

 .  شد برگزار خودمون  ی  خونه تو   یمهتاب شب هی یتو   برون بله مراسم

  کرده دعوت آشنا و دوست و مهمون  یکلّ  بذاره، تموم سنگ خواستیم مادر

  محّمد قول  به و بودم شده شهیهم  از  باتری ز. رفتم شگاهیآرا به  منم و بود

  و کرده ونیشن  موهامو و کردم نازکتر یکم ابروهامو. بودم شده تر یخواستن

  بود شده یدوز سنگ جلو  از و داشت چاک پشت از که بلند یماکس لباس هی

  موینامزد ی  حلقه شب اون محّمد.  دمیپوش رو زدیم یارغوان   به رنگشم و

  خوشحال  همه. بود یشاد و خوب شب. میشد نامزد رسما ما و کرد دستم

  انیپا و شب  اون  از بعد. شد شروع یکوبیپا و جشن  هم شام بعد و بودن

 به کردیم یسع  و اومد  یم خونمون  به شهیهم از  شتریب محّمد ینامزد مراسم

  قلبم  تو  یا عالقه و  حس  چیه هنوزم چرا   دونمینم اّما بشه ک ینزد شتریب من

  به حتما احساس نیا که زدمیم بی نه  خودم به! شدینم جادی ا محّمد به نسبت

  حالم ییوقتا هی و  نداشتم  یخوب حس  بهش شدن کینزد از ! نه اّما ادیم وجود

 .  کردمیم ترک طوی مح فوراا  و شدیم بد

 

  عالقم مورد ی  رشته همون یتو شدنم قبول و دانشگاه یی نها جواب اعالم با

  تو ستاره ی قبول  خاطر  به میخوشحال شتر یب. داد بیترت یمهمون هی مامان

 شاگرد. اومد دانشگاه به باهام نام ثبت  یبرا هم حنانه! بود دانشگاه همون

  شدن تموم از بعد! کردنیم برخورد باهاش  احترام با همه  و  بود دانشگاه الف

  حنانه  و م یرفت دانشگاه رونیب  طیمح  به حنانه و ستاره همراه نام  ثبت کاروبار

 . زد حرف برامون دانشکده ی ها بچه و دانشگاه طی مح از یکم

 

 یراه ستاره  با ما کالسها شروع و دانشگاه شدن باز  با بعد یروزها یتو

 . میشد دانشگاه

  و کالسها شروع خاطر نیهم به  و داشت فرق  هم با ستاره  و من ی رشته

 هم با میکردیم یسع وقتمونو  شتریب  اّما کرد،یم فرق هم  با یکم هم اونا اتمام

  هارو بچه میکردیم یسع و میبود دانشگاه ط یمح در شتری ب اّول   یروزا. میباش

  اونروز. میزدیم دید چشامون  با باحالو و  پیخوشت  یپسرا. میبشناس شتریب
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 یسوت دانشکده ی پسرا  از یکی دن ید با من که میبود نشسته یمکتین  یرو

 :  گفتم و دمیکش

 !  مانکنو  نیا  نیبب... ستاره -

 :  گفت و کرد نگام  رهیخ رهیخ ستاره

 دید مردمو پسر ی نجوریا  یندار نامزد تو  مگه... زتویه یچشما  اون  ببند -

 ! ؟ یزنیم

 !!   نبود  ادمی... ی وا یا-

 !   تو مونده صابی ب یچشا اون کن  شیدرو حاال-

 ...   نشده یزیچ   که حاال باشه خب-

 .   یدادی م قورتش  یداشت چشمات با  فقط یچیه-

 ...    ت ف   ا ث ک  بود محشر  خب  کنم کاریچ من-

  نیا!! یبش مادر یخوا ی م فردا پس  فردا  مثالا ... گنده  دختر  نزن بد  حرف-

  ؟ یدیم ُخلت  ی بچه اون نشون  حرفارو

  و  بد و خوب حرف جور همه دی با  من پسر اتفاقا! بخواد دلت میل یخ! وا؟ -

 .  برنخوره مشکل به ییجا  تا باشه بلد زشتو

 ! ن؟ یخوریبرنم مشکل  به اصالا  شما نهیهم پس !... آهان-
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  کردن یازسپر بعد و میشد بلند جامون  از ستاره با  اونوقت و  دمیخند قهقهه به

 . میبرگشت  خونه  به یطوالن و  کننده خسته  روز هی

 

.  دمیخواب و دمیکش دراز تختم  یرو باز طاق  هم بعد و  انداختم  حمام تو خودمو 

  حنانه  و من یاتاقا   یروبرو  و داشت جداگانه  حمام و ییدستشو باال ی  طبقه

 مثل مامان  قول   به و  حموم برم راست و چپ بود شده باعث  نمیهم و بود

 . بودم کرده  خفه حمام  دوش ریز  خودمو  بس از  بودم شده  دهیکش آب موش

  *** 

  که بود ی آخر ترم  گرچه هم حنانه. گذشت یم دانشگاهها یی بازگشا از ماه کی

 شده نیسنگ یحساب   امتحاناتش و کتابا حجم و درسا اّما اومد یم دانشگاه به

  کردیم کار روش  اتاقش یتو شب مهی ن تا شبا که داشت هم پروژه تا چند. بود

  و درسا ی تو حنانه  مثل منم داشتم دوست یلیخ. بود کرده  اش  خسته  یحساب و

 دانشگاه! ارمیب بدست رو یکاف مهارت نقشه دنیکش تو  و بشم  موفق کارام

  با  شبا و داشتم  کالس عصر تا  صبح  اوقات  شتریب  و بود یشاد و  خوب  طیمح

  یکمتر وقت علت نیهم به و کردمیم مشغول درسام با  خودمو یخستگ یکلّ 

 با که کردیم شنهادیپ  و کردیم تلفن بهم   که اوقاتم یگاه باشم محّمد با تا داشتم

  واقعا یول  رفتمینم  ییجا و کردمیم بهانه  درسو و بودم خسته میبر  ییجا به هم

  ییجورا هی داشتم من!! زنمیم گول خودمو کارام نیا با  دارم  چرا دونستمینم

  و  گپ و صحبت و  رفتن رونیب  ی حوصله  چندان... کردمیم بهونه رو درس

 !  نداشتم محّمد با رو  گفتگو

 

 دانشگاه بوفه ی تو روز اون  نکهیا تا  شدیم یسپر منوال  همون به  روزا اون

 ... کرد رییتغ میزندگ ریمس کردمینم فکرشو خودمم که ساده اتفاق هی با

 

  و نشسته مکتین هی یرو دانشکده ی  بوفه کنار کهی حال در ستاره و من 

  قول  به و میدیخند یم مونیشگیهم معمول طبق میبود وهی آبم دنینوش مشغول

.  میکردیم صحبت  یفخر استاد از  میداشت! بود  باز بناگوش تا دهانمون معروف
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 استفاده سوء  شیسادگ از همه و بود شده ها بچه  مزاح ی هیما که یاستاد

  کچل یفخر  رفتن راه دیتقل داشت و  شده بلند مکتین  یرو از ستاره. کردنیم

  یپسرا از دوتا لحظه همون دمیخندی م غش غش منم آورد، یم در رو  تپل و

 من نگاه یتالق  با  و زدن ُزل ستاره و من به  دور از که دمید رو دانشکده

  با  خواستم و کردم جا  جابه مکتین ی رو خودمو. اومدن سمتمون  به بهشون،

 مسخره تازه ستاره انگار اّما کنم آگاه  پسر دو اون اومدن از  رو ستاره اشاره

  شازده نیا بله دمیفهم تازه  ونیآقا اون شدن کترینزد با. بود کرده گل اشیباز

 دانشکده تموم ی تو  شییبای ز ی شهره که هیجذاب و خوشگل پسر همون پسر

  پیت و  ییبایز خاطر  به دمشید بار ن یاول یبرا   یوقت که ی پسر همون ده،یچیپ

  پسر!!! کنم شی درو چشمامو گفت  و  کرد متهم منو ستاره فردش به  منحصر

  ینجور یا  چرا نیا  ایخدا. کردم حبس  نفسمو. گرفت قرار من مقابل و اومد جلو

  کرد؟؟ یم نگاهم
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  اون  با خوشگل  و ملوس  ی گربه هی  مثل. شدم بلند جام از  و دمیترس لحظه هی

  بود  برنزه پوستش. کردیم نگاهم رهیخ  داشت سبزش و روشن یچشما جفت

.  نداشت حرف که هم کلشیه و  قد. داشت یفرم خوش و  کیبار دماغ و

 سمت به رو دانشکده یدخترا  ینگاهها تموم  و کردیم یمحشر  یپایت شهیهم

 تازه که ستاره. داشت تن به  یا چهارخونه  اسپرت کت. بود دهیکش خودش
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.  شد رهیخ ما به  مبهوت و مات بود شده دوستش و پسر اون اومدن متوّجه

  لبش ی گوشه به ی لبخند پسر که  بزنم یحرف خواستم و  کردم صاف صدامو

 :  گفت و دیکش

 !  رم؟ یبگ وقتتونو لحظه چند  هس اجازه -

  

  و  دنج ی جا میبود نشسته ما که یقسمت اون  گرچه!! ایخدا  بگم یچ بودم مونده

  واسم و  نهیبب مارو  یکس دانشکده ی ها بچه  از دمیترسیم  بازم اّما بود یخلوت

 . بشه درست ی ثیحد و  حرف

  که یطور اون  و  دمیشنینم  پسر آقا اون به  راجع یندیخوشا  یحرفا ادیز آخه

 .  داره خودش  دوروبر یادیز  یدخترا دوست گفتنیم ها بچه

 

 : داد جواب و  اومد حرف به من ی جا به و شد کترینزد ستاره

 !   ن؟ یداشت یشیفرما -

 

 :   گفت بعد و کرد ینگاه ستاره  به یچشم  ریز پسر

 ..  نداشتم یکار شما با اولم از من-

 

  ستاره!!! رو پر شازده نیا دهن تو  بزنم  خواستمیم هم بود گرفته ام خنده هم

  خشمشو و دوخت من به نگاشو شدی م منفجر غرورش شدن خرد از داشت که

 :   گفتم  و کردم پسر  به رو و  گرفتم ستاره از نگامو عجله با.  داد فرو

 ! کنمیم خواهش ...  بله-

 !  باشم باهاتون خوام ی م یی تنها شهیم اگه-

 

 نگاه با  دیشن حرفو نیا  تا خودشم دوست البته بود،  ستاره منظورش

 :   گفت  و داد قرار  خطاب پسرو آقا یسرزنشگر
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 ! یا یم تو تا سرکالس  رمیم من یرعلیام -

  خودش از  دوستشم! بودن ییها لُعبت عجب!! بود یرعلیام  اسمش پس

 دماغ و بود بور موهاش داشت، ی پرنفوذ و  یآب یچشما. بود خوشگلتر

  یم یلیخ  بهش که داشت یی طال شیر  ته هی همراه به هم ی کیبار  و فرم خوش

 .   اومد

 

 و نشست مکتین ی رو من از  جلوتر دوستش  رفتن با خان  یرعلیام جناب اّما

 :   گفت  ستاره به خطاب

 ! داره؟  یمشکل گوشاتون شما-

 :   گفت لب ریز نشیخشمگ نگاه  با و  کرد یپوف خشم شدت از ستاره 

 !...   نوبره  که واقعا-

 

  بعداا  موندم من و  رفت تیعصبان  و خشم با ستاره! کردیم  رحم من به دیبا خدا

  فراموش رو  یچ همه یزود  دونستمیم البته ارمیدرب  دلش از یچطور 

 ...  کنهیم
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  ی تو  هنوز. میکردیم یآشت هم یزود بعد و  میکردیم دعوا یکلّ  هم با شهیهم

 :  گفت راشی گ و  بم ی صدا با پسر  آقا همون که بودم رفتنش  و ستاره فکر

 ...   آره؟ ! ؟ یهست یاول ترم -

 

 مکتین ی گوشه کردمیم نگاه باشیز مرخ ین به کهیحال  در و اومدم خودم به

 :  گفتم و نشستم

 ! من؟  با نی داشت یکار... آره -

 

  ازش نگاهمو و شدم  ی جور  هی. بود خاص و  زیت  یلیخ نگاش اّما کرد نگاهم 

  که دمویسف یکتون  ی کفشا دوختم،  پاهام دوتا به ن،یزم  به چشمامو و  گرفتم

 :  گفت کردم نگاه

 با گهید یخاص   کار و مونده ام  پروژه فقط  البته...  هستم یآخر ترم منم-

 .   ندارم دانشگاه

 

  شلوارش ب یج از  ی کارت هوی که... چه من به  حرفا ن یا  خب بگم خواستم 

 :  گفت گرفتیم روبروم کهیدرحال و  دیکش رونیب

  و  یبد بهم  افتخارو  نیا  اگه شمیم خوشحال. منه کار دفتر آدرس  و اسم  نیا -

 . یبش دوست باهام

 

  تینها با و  اومدم خشم به شده،  ی بزرگ نیتوه بهم کردم  احساس  آن کی

.  دادم تکان تأسف  یمعنا به یسر  شدمیم بلند جام  از که یحال در تیعصبان

  ی  چهره دنید با  بزنم  یحرف بخوام نکهیا  از  قبل و شد  بلند جاش  از  اونم

 :   گفت وقت فوت  بدون و  یتند به که  برد میدرون  حال به  یپ یانگار متشنجم

 ! یاجتماع فرند هی مثل! یبش دوست باهام خواستم  نزدم، ی بد حرف که من-
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 !!  ینکرد پهن  یخوب ی جا تورتو!...  پسر آقا ستمی ن اوناش   از من اّما-

  و ام یب خوامیم روزه چند... ادیم خوشم  ازت نکردم، پهن  تور یکس واسه من-

 به دانشگاه امی ینم ادیز گهید من تشیواقع بکنم، یدوست  درخواست ازت

 . بشم آشنا باهات زودتر  خواستم   خاطر نیهم

 ! آره؟  طعمته  نیآخر  نیا! شازده؟  خودت با یکرد فکر یچ!! س مسخره-

 

 :   گفت و  گرفت مقابلم کارتو  و زد ی پوزخند

 !   نداشتم جسارت قصد-

 

  جلو کنم نگاه بهش نکهیا بدون  و گرفتم ازش کارتو انزجار و  خشم با

 :   گفتم و  کردم پاره چشماش

 ... یاومد یاشتباه! ستمین  دخترا اون  از من! پسر آقا  کارت رد   برو-

 

  از  پر یچشما با.  کردم خورد غرورشو کارت کردن پاره با  کردم احساس 

 :  گفت و کرد نگاه من حرکت نیا  به خشم

 جزء گهید دادم شنهادیپ  بهت اومدم خودم  چون یکنیم فکر! ؟ یکرد فکر یچ-

  تو از چندتا دانشکده یتو نیبب  برو ! خانم سرکار رینخ ! ؟ یبهشت ی ایحور

 !!  خوابوندم نمک  آب تو خوشگلتراشم

 !  من؟  سمت یاومد  چرا گهید همونا سراغ برو خب  خُ ...  -
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  گفتن از  پس اّما زدم حرفمو و کردم نگاه ش یا گربه چشم جفت اون به بازم

  کنارم از یحرف چ یه بدون و گذاشت کولش رو ُدمشو شازده آخرم، ی جمله

  رو یخودراض از  مغرورو  پسر  نیا پوزه  که بودم خوشحال  یطرف  از. شد دور

  بود داده بهم رو مسخره شنهادیپ  نیا  چون هم یطرف  از  و  دمیمال خاک به

  مکتین یرو . بود شده تنش و جان یه دستخوش  تنم  تموم  و بودم ناراحت

  خودم  شیپ. کردمیم حس هنوز  تلخشو عطر  یبو  زدم، ُزل روبروم به  و افتادم

  فشیکث هدف واسه منو که بوده زننده و زشت حاالتم و رفتار  حتما کردم فکر

  غرورمو هم شهیهم. بود نزده سر ازم  یی خطا که من!! نه اّما!! کرده انتخاب

  بهم یبد نگاه یکس بودم نذاشته هم  موقع اون تا و کردمیم حفظ  پسرا جلو

 مین گذشت از بعد! شد؟  داش یپ کجا از  دفعه هی لیزگ نی ا  خب اّما!... بندازه

 مدتهاس شدم  متوجه کردم احساس بدنم  یرو که ییسرما سوزش از ساعت

  شدم بلند جام از. کنمیفکرم مسئله ن یا به  فقط و نشستم مکتین  اون  یرو که

 .  رفتم سالن سمت به و

 

 که یکالس در پشت!! آوردمیدرم دلش از  و کردمیم دای پ رو  ستاره دیبا حاال

! بود زدن  حرف حال  در هنوز  استاد. سادمیوا داشت درس اونجا  ستاره

  همهمه دفعه هی  و! شد تموم کالس  ی انگار. زدن قدم به  کردم شروع همونجا

  اونجا.  رونیب  ختنی ر کالس از دانشجوها از  یجمع و شد  پا به سالن تو یا

  اونام شد روشن دوستش  و خان یرعل یام جمال به چشمم گهید کباری که بود

 سرعت به و گرفت ازم  نگاشو یازخودراض  و مغرور پسر اّما شدن من متوجه

  یتو  کالسور با محکم یکی که کردیم  دنبال رفتنشو نگاهم! شد خارج  سالن از

  کارتیچ بگم خدا ستاره یا کردم، نگاه سرم پشت  به و گفتم یآخ د،یکوب سرم

 !  ده؟ یورپر ییتو  بازم! نکنه

 :   گفت و کرد نگام اخم  با ستاره
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  خوش  زیه  پسر اون  با یاشیع ی پ یر یم و ی زاریم قال  منو  حاال  ایح یب-

 ! گذرون؟ 

 :   دادم جواب ی زود و دمییپا اطرافمو  نگام با

 !  زدنه؟  حرف   طرز  چه نیا!! ستاره نکنه کارتی چ بگم  خدا!! سیه-

 !   گذشت؟  خوش! شد؟   یچ خب! گم؟ یم بد-

 !  شنونیم همه! واشتری! شیه-

  بزرگشون دل   هم باز نامزد داشتن وجود  با خانم  بدونن بذار... هیچ مگه خب-

 . باشن گهید یکی با  خوادیم

 !  یبگ فویاراج نیا شده که میشوخ محض دمینم اجازه بهت ستاره-

 :   گفت لب ریز  و  خورد  جا اش جمله  گفتن از  خودشم انگار شد ساکت ستاره

 ...  رفتم تند کم هی  ببخش-

 :  گفت جانب  به حق  ی ا  افهیق با  و برد باال کم هی  صداشو تن 

 . نشه مزاحم گهید تا یدار نامزد که یکردیم ش یحال دیبا تو  یول -

 :  گفتم ی لبخند با

 !  شده؟  مزاحمم یدونیم کجا از  تو  خب -
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  بچه همه حنا  خدا  به!... داره؟  تو با  ی خاص کار چه پسر اون مگه... ا  ... ا -

 یبگ که یخوشگل دختر  هر یعنی... هی دخترباز  فقط  کارش  گنیم دانشکده یها

  مثل خطرناکن ییپسرا جور   نیا...  نخور مغرورشو ظاهر  گول دوسته، باهاش

 ...  موننیم یافع

 

 :   دادم جواب  م یرفتیم راه هم  با ستاره ی شانه به شانه که همونطور

 ! بره راه میقدم هی  یتو  گهید نکنم فکر دادم، جوابشو  خوب منم-

 !    ؟ یگیم راست -

 ...   واال-

 !   گفت؟  یچ خب-

  گفت... یاجتماع فرند... آهان... اهوم! بود؟  یچ...  داد یدوست شنهادیپ بهم-

 !...  یاجتماع فرند  هی مثل بشم دوست باهاش

 !   ه؟ یا غهیص چه گهید یاجتماع فرند! راهو؟  همه  نیا بره یک... اووه-

 ...   مثالا ... گهید باشم  دوستاش از یعنی_

 !!   کالسه یها یلیخ گهید شازده نیا  بابا نه-

 .   گذاشتنم کالس ی خدا خودم من-

  زدن گول ییها غهیص جور  ن یا و  یدوست از قصدشون پسرها  حنا نیبب_

  هیخال  خونه گنیم بعد سالم، کی عل یگیم... سالم گنیم اول ...  دختراس

 ! ؟ یاینم امشب

 !   ؟ یبلد نارویا  کجا از  تو! جااان-

 دست   میدید یول گندم نان مینخورد.  میومدین که کوه پشت از گهید خب-

 !! مردم

 !!  کنم تا باهاش  بخوام ی نجوریا نکرد  فکر! خورد ذوقش تو خب یول...  بَله-
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  نامزد یگفتیم بهش کاش گمیم یول!... یعوض الدنگ ی  پسره یکرد خوب-

 !  یدار

 !   من داشتن نامزد  نیا به  ی داد یریگ چه هم  تو... ستاره بابا یا-

 !...   سمتت ادیب کردینم غلط  گهید ینجور یا خب-

 ...   ادینم گهید حاالشم-

  *** 

  چیه باهاش و دمیند دانشکده ی تو رو یرعلیام گهی د ماجرا اون از بعد

 .  نداشتم  یبرخورد

  و دنبالم ادیم که گفت بهم روزها همون از  یکی و زدیم  سر بهم مرتب محّمد

  یعنی نداشتم،  کردن مخالفت جرأت.  رونیب برهیم خودش  با منو دانشگاه از

  بهش  نسبت هنوزم چرا   دونمینم! نداشتم کردن غرغر ی حوصله   ادیز راستش

  من کنه کینزد  بهم  خودشو خواستی م محّمد خود که هرچه و بودم تفاوت یب

 بهم اومد دنمید برا  که هم یآخر  بار کردم،یم یدور ازش  و  تونستمینم

  شتریب من دی شا و بهتره ی نجوری ا  گفتیم میبش محرم  هم به تا داد شنهادیپ

  احساس ینجوریا ! شد مواجه من مخالفت با اّما باشم راحت باهاش  بتونم

 احساس  هنوز قلبم  ته ته...  شهیم سلب میآزاد و شم یم محدود کردمیم

 نامزد کردمیم  فراموش اوقات یگاه و  نداشتم محّمد به ی وابستگ و یدلبستگ

 !!  دارم
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 یرو دانشکده ی محوطه ی تو و   نداشتم حوصله نرفتم کالس آخر ساعت

  عمه. رفت خونه   به شهیهم از زودتر هم ستاره بودم  تنها. نشستم یمکتین

  یسرد خاطر به! باشه حالش کمک که  رفت ستاره و بود  کرده دعوت مهمون

 گرم که دمیمالیم بهم داشتم و بود کرده خ ی دستام. رفتم سالن داخل به هوا

  احساس که بدنم  ی  نقطه نیاول سرما  فصل  در و بود خی دستام شهیهم... بشه

  چون بود  ارتباط  در خونم فشار با دمیشا البته. بود دستام همون کردیم سرما

   نداشتم یمناسب  ی  هیتغذ یوقت و بود نییپا فشارم شهیهم

  کنار سالن یمکتاین  یرو. شدمیم مارستانیب  یراه خونم فشار  اُفت خاطر  به

  و شد باز کالسا از  یکی در که کنم گرم دستامو خواستم و  نشستم یشوفاژ

 با نگاهمان!! بود خودش.  اومد رونیب در از  یقامت بلند  جوان  آن با همزمان

  با د،یدرخشیم اش برنزه صورت انیم  در سبزش خمار چشمان. کرد یتالق هم

  ادیم من سمت  به داره کردم فکر. اومد  سمتم به سپس و  کرد یمکث من دنید

 !!!  باطل الی خ  یزه اّما! کردم جا  جابه  سرجام خودمو

  داشتن بلند یصدا   با و بودن نشسته یمکتین  یرو من ی روبرو دختر تا سه

  جاشون  از دنشید با  دخترا و رفت  اونا سمت به یرعلی ام. دنیخندیم ه ره ر

 خواستینم دلم اصالا . شدن  همکالم باهاش یخوشحال با و شدن بلند

  از  بَله که بفهمونه من به خواستیم مثالا !! یعوض شعوری ب. بشنوم  حرفاشونو 

 نامزد که من  کنه،  فکر ی نجوریهم بذار... درک به!! داره سراغ  بهترم من

 من واقعا   اّما!!!... دوسته یک با مربوطه چه من به اصالا .  دارم محّمدمو دارم

 دانشگاه وارد نکهیا  از  قبل یعنی نداشتم،  باور  نو یا خودمم!... دارم؟  نامزد

  و عالقمند محّمد به تونمیم کردمیم  فکر و  نبود مهم برام اونقدرها دیشا بشم

  یایدن هی وارد کردمیم احساس!! کردمینم  احساسو نیا  حاال اّما بشم دلگرم

  عجله و سرعت نیا  به چرا  که زنمیم بینه  خودم به اش همه و شدم دیجد

  حرفا  نیا  گفتن یبرا  گهید اّما...  داشتم وقت که فعالا ...  کردم انتخاب رو محّمد

  هی مادرو و  بدم محّمد به رد جواب  تونستمیم ها قبال دیشا بود، شده رید

  زدن بهم... کرد یکار شدینم ینامزد مراسم از  بعد حاال  اّما کنم  قانع ییجورا 

 مادر خب یول!!!  نه که مرگم مرگ البته !!! مرگم با  بود یمساو مینامزد
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  خان یرعلیام جناب دمید اومدم رونی ب که افکارم از!! کردیم شهیش تو  خونمو

  یول  صحبته  مشغول  دخترا با کهی حال در و سادهیوا من یروبرو  نطوریهم

  جام  از و دمیکش  رون یب  نگاش ریز از خودمو. کنهیم نگاه هم منو یرچشمیز

 مطالب خوندن  مشغول خودمو و رفتم  سالن یانتها به  زنان قدم و شدم بلند

 که یکالس همون از  دانشجوا از ی موج موقع همون. کردم اعالنات  یتابلو

  شده تموم کالسشون. ختندی ر بود اومده رون یب  ازش یرعلیام

  همون از بود دوستانش  از یکی با  گفتگو مشغول کهیحال   در هم حنانه! بود

 من دنید با حنانه. کردم سالم و رفتم سمتش به دنشید با . اومد  رونیب کالس

 :  گفت و  برگرفت در  صورتشو یلبخند

   خونه؟  ینرفت!؟ یینجایا  تو سالم -

 .   دنبالم ادیب محّمد پنج ساعت قراره یعنی...  نه-

 .   م یبر هم با ا یب پس... خب یلیخ-

 !   کجا؟ -

 

  حنانه بود، اون ی پ حواسم و زدمیم دید رو  یرعلیام داشتم چشمام  با هنوزم

 :   گفت بهم یبار مالمت نگاه  با  و گرفت نگامو رد

  تا رونیب میبر   هم با ایب مونده پنج به مساعتین! کجاست؟  حواست  نمیبب-

 . ادیم محّمد

 .  باشه  خب...! آهان-
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  چه  منو بود، شده چم  دونمینم کنم، یفضول  پسر اون به راجع خواستیم دلم

  دخترا  ی لیخ با گفت که خودش! بود؟  هرزه واقعا! هرزه؟  پسر  اون به

  نیا  اّما... گفتنیم ینجور یا موردش در همه هم دانشکده یها بچه... دوسته

  یخودی ب و نمشی بب منتظرم دانشگاه  یتو مدام چرا!! مربوطه چه  من به حرفا

  محّمد به دارم  نکارمیا با من ؟ !کنمی م نگاش چرا   اصالا !! کنم فکر بهش راجع

  اون  نبار یا میشد رد که کنارش  از حنانه  با! کن کمک بهم  ایخدا.  کنمیم انتیخ

 :   گفت  و داد قرار  خطاب  رو  حنانه راش یگ و   بم یصدا  با که بود

 !!  دیجاو خانم-

 

  جواب یلبخند با بود انداخته  گل صورتش  انگار برگشت،  سمتش به حنانه

 :  داد

 ...  بله-

 

  یلبخند با ستینگریم منو یرچشمیز  کهیحال در و شد کترینزد یرعلیام

 :  گفت مرموزانه

 !  نشده؟  تموم ن؟ یکرد کارشیچ  رو یحی فص  ی آقا ی  پروژه -

 !  مونده؟  کاراتون! ؟ یچ شما نمونده کارش یلیخ  یعنی...  نه-

 . کردمیم  تمومش  زودتر یلیخ  وا الّ   شرکتم کاروبار ر یدرگ که من بابا نه-

 .   نیباش موفق  که شاّلّا یا-

 بازهم یرعلیام  خورد گره هم به نگامون که لحظه همون و کردم بلند سرمو

 :  گفت و کرد  نگام موشکافانه

 !...  خانم؟  نکردم سالم شما به  من دیببخش -
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  برخورد چیه که کردیم وانمود داشت!! بود یآدم عجب!! گفتیم داشت منو

 ! نداشته؟  من با یخاص

 : گفت و اومد  حرف به من از  جلوتر حنانه

 .  دیجاو  حنا... حنا  خواهرم -

 

  به دمیشا...!!! کرد باز گهید چرا ششوین  دونمینم اّما...  د یخند اسمم دنیشن با

  یرو  به شو روزمندانهی پ لبخند. بشناسه خوب  منو بود شده موفق خاطر نیا

 :   گفت و دیپاش من

 .   هستم ایک یرعلیام  منم خوشبختم-

 ... آخرم ترم گهید االن... هفتادونه  سال ی ورود میبود همدوره حنانه  با البته

 

  و  اومد حرف  به  من جانب از بازهم بود شده من مدافع ل ی وک انگار که حنانه

 :   گفت

  ی ا رشته هم ،یمعمار ی رشته اول  ترم ... راهه اول  هنوز  االن  جونم حنا-

 .   میهست

 :  گفتم و کردم بلند سرمو

 ! م؟ ینر  شد رید جان  حنانه -

 

 نجات پسر اون  خاص ینگاهها ریز  از زودتر هرچه و میکن  تمومش خواستم 

 !!  کنم دایپ

 .   زم یعز میبر-

 :  گفت شتابزده یرعلیام

 ... میبر  هم با و  ارم یب لمویوسا منم تا دیکن  صبر  لحظه هی-
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 :  گفت ییا کرشمه با  حنانه که م،ی ریم خودمون خوادینم ... نه بگم خواستم 

 .  رمیبگ  کمک ازتون  کم هی ام  پروژه به راجع خواستم یم البته-

 

  و کنهیم کار شتریب  حنانه از  ُمخش!...  ه؟ یک گهید نیا گفتمیم داشتم خودم با

  و رفت کالس به یرعلیام که بلده، یل یخ  حتما رهیبگ کمک ازش  خوادیم حنانه

  ی رو یرنگ یبادمجان مخمل کت. رسوند ما به  خودشو و اومد رونیب عجله با

 بدست هم فشویک  و ها نقشه و دهیپوش ی ارغوان رنگ  به  چهارخونه رهنیپ

 :  دمیپرس  حنانه از  لب ریز.  بود گرفته

 !! ته؟ یکالس هم -

 

  و  ستینگر رو ی رعلیام یچندقدم ی  فاصله از  یزی برانگ ن یتحس نگاه  با حنانه

 :   گفت

 ...  میهست هم  با چهارساله...  آره-
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 برده خودش با  رو دانشکده ی دخترا  از  یلیخ دل   دمید من  که یا شازده نیا" 

  ینگاهها با! بود خودم خواهر حنانه نیهم کنمیم فکر  هم اونا از  یکی بود،

 "   هییخبرا  هی دلش تو که برد  یپ شدیم خاصش

 

  یسع حنانه کنار  منم و افتادن راه  به هم ی شانه به شانه یرعلیام و  حنانه

 شونیدرس ی  پروژه مورد در داشتن نمونم،  جا اونا  بلند یقدما از کردم

  و میسادیوا جامون سر دانشکده  یخروج در به دهینرس. کردنیم صحبت

 :   گفت من به خطاب  نباریا یرعلیام

 ...  خانم... حنا-

 !!!  دونمینم! " گفت؟  مکث  با خانمشو  حنا  چرا"

 

 :   داد  ادامه و کرد نگام

 حساب من  یرو  دیتونیم نیداشت هاتون  پروژه و درسا یتو یمشکل اگه-

 .  بدم  بهت  خودمو ی شماره تونمیم... نیکن

 

 :  گفتم کنان عجله

 !  ستین الزم  ممنون... نه... نه -

 

 :   گفت و کرد نگاه رو  یرعلی ام بعد و من به  اول د،یماس لبش ی رو حنانه لبخند

 .  کنم  کمکش تونمیم خودم  ست،ین شما کمک به الزم ممنون-

 :   گفتم الفور  یف من و  زد حرفشو  طعنه  با انگار حنانه

 .  میبر گهید ما تون  اجازه با-

 :   گفت ابونیخ گرید سمت به ینگاه  با و  کرد نگام حنانه

 !  اومده؟  محّمد-
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 ساعتم به ینگاه با بشم  دور اونجا  از  زودتر هرچه خواستمی م فقط که من

 :   گفتم

 . اومده حتما پنجه  ساعت دونمینم-

 : گفت یلبخند با کردیم  گوش نفر  دو ما یحرفها به که یرعلیام

 . برسونمتون  تونمیم... هست هم ما لگن -

 .  دنبالمون انیب قراره... میریم خودمون  یمرس... نه-

 

  جدا  یرعلیام از  یوقت  و ومدین خوشش ادیز  من حرف نی ا  از کردمیم احساس

 : گفت میشد

   خونه رمیم خودم امیینم شما با من -

 !   چرا؟ -

 . کنمیم مزاحمت احساس ی نجوری ا! کنم؟  کاریچ  امیب عاشق نامزد دوتا با-

    ؟ !میعاشق ما گفته  یک...   ه  ! عاشق؟ -

 !   ن؟ یهست یچ پس-

   - !!! ستین خبرام  نیا از ... بابا یا -

 !...   حنا؟ -

 !  هان-

 !   ؟ یشناختیم ویرعلی ام... تو-

 :   گفتم مهیسراس و دمی چرخ حنانه سمت به

 ! بشناسمش؟  دیبا من توئه یهمکالس... نه-

  یقبل ییآشنا هم با شما کردمیم  احساس  همش چرا  دونم ینم یعنی...  نه-

 !!!نیدار
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 .   بودمش دهید دانشکده  ی  محوطه یتو  یدوبار یکی من...   مَ -

 ! ستین یدرست  پسر اون...  نشو کی نزد بهش ادیز بگم خواستم...  یدونیم-

 .   ندارم یکار  بهش من بابا نه-

 .   یدار نامزد تو  نداره،  تیخوب-

 

  یتو  کوبوندنیم منو ینامزد نیا   قهید به دم! نبودن کن  ول  که نامی ا...  اَه

  بست بن خودم واسه رو راهها ی همه که کارم نیا با من  سر تو خاک...  سرم

 !!! کردم

 

 !   جون حنانه نکردم یکار من-

 

 !  نشه مضنون بهم حنانه تا  بزنم  حرف خونسردانه کردم یسع

 

  ترم بچه شهیهم شهیم شروع دیجد  ترم  یوقت  یدونیم... یهست یاول ترم  تو-

 .  باش خودت مواظب بگم خواستم ... اس یاول دنبال چشمشون  هاییباال

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886  از 50 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 

 ...   هست حواسم من-

   و کرد دنبالم حنانه  اومدم، رونی ب دانشگاه یخروج در  از  حنانه  از  جلوتر

 : گفت

  حاال!...  زنم؟ ی م یحرف من یوقت ادیم بدت چرا... یلجباز و ُغد شهیهم تو -

 ...   سایوا

 

 گذاشته دستشو  کهیحال در و اومده ن ییپا شیدود یا یزانت  از که دمید رو محّمد

  لحظه هی نمش،ی بب  تا دهیم تکون دستاشو از  یکی برام داره نیماش سقف  یرو

 :  گفتم و دیرس بهم  حنانه! ستادمیا

 . متیبرسون  تا  ایب خب-

 :   گفت بعد و داد تکون براش یدست محّمد دنید با  هم حنانه 

  یراه... خونه  برم ادهیپ دارم دوست رمیم خودم... مغرور خانم نکرده الزم-

 ! ستین

 .   لتهی م جور  هر باشه خب

 

 ما از  نتر ییپا که  دمید و یرعلیام. شدم گر  نظاره رفتنشو  نگام  با و  رفت حنانه

 یمشک رنگش. بود مدل نیآخر یخارج نیماش هی. شدیم نش یماش سوار داشت

 ! بود لگن که هم واقعا!!!... باکالس و خوشگل  هم یلیخ و یزغال

  ست،ینگر منو لحظه هی  یچندمتر ی  فاصله  از یرعلیام  بودم، فکرا نیا  یتو

  از  بعد حنانه بعد  و گفت یزیچ شدیم رد کنارش از داشت که حنانه به بعد

  راحت چقدر!!! رفت باهاش حنانه! من؟  ی خدا. شد لشیاتومب  سوار یتعلّل

  چشمام با! کردیم حتینص منو داشت ش یپ قهیدق دو  تا  که نیا! کرد قبول 

 محّمد. رفتم ابانیخ گرید سمت به  خودم بعد  و شدم لیاتومب حرکت گر نظاره

  بود اومده شی پ  برام  که یفکر و  یفعل طی شرا اون  یتو . کرد سالم خنده با
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  و شد رهیخ  بهم محّمد ل،ی اتومب  بر سوار  با.  نداشتم اونم  ی  حوصله اصالا 

 :   گفت

 ! شده؟   یزیچ! همه؟  تو اخمت چرا   خانما خانم-

 

 مگه اّما کنه حرکت و  نپرسه یچیه  ازم داشتم دوست!!! نبود ُکن ول  که نم یا 

 ! بود؟  ُکن ول

 

  تا ومدین زن خواهر  چرا اصالا  رفت؟   باهاش حنانه که بود یک پسره اون حنا-

 ! برسونمش؟  خودم

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

@romankadeh_bahar 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 24پارت#

 

 

 !!! بود دیجد ی  غهیص نمی ا !!! خواهرزن! جان

 

 : دادم جواب حوصله یب

 .  بشه ما مزاحم خوادینم گفت حنانه... شهیهمکالس-

 .  ادیب ما ریگ خوبم  باجناق هی که شاّلّا یا  ه،یکماالت و  فهم با   دختر چه...  نیآفر-
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 ...   نکن خوش  دلتو-

   نباشه؟  خوب شوهرش تا داره کم یچ   حنانه مگه! چرا؟ -

 .   گمینم اونو  من-

 !   ه؟ یچ منظورت  پس... پس-

 

  به دادم،یم یسوت داشتم ... عقل یب  دختره گم،یم یچ دارم دونستمینم خودمم

 :   گفتم خنده  با حرفم   جبران

 ...  گمیم نیهم  واسه!!! یکرد خوش  من به یلیخ دلتو-

 

  و  زد یقیعم لبخند محّمد اّما گفتم،  مزاح به حرفمو  که کنه  فکر محّمد خواستم 

 :   گفتم شتابان و کنم تموم بحثو  خواستم. نگفت یچیه گهید

 !  ؟ یکنی نم  حرکت چرا  خب-

 

  تا. کرد حرکت  جلو سمت به ماتش نگاه با  چرخوند که چوی سوئ و برد دستشو

  بدل و ردّ  نمونیب  یحرف بود برده منو محّمد که یسنّت  رستوران به دنیرس

 کردمیم احساس م،یشد ادهیپ  هم با و  کرد پارک یا گوشه  لویاتومب محّمد. نشد

  در یتخت یرو  و زدی م حرف کم  و بود ساکت... گرفته دل  به حرفمو محّمد

 کباب و جوجه سفارش  یوقت محّمد. نشستم رستوران  رون یب  و آزاد یفضا

 :  گفت و کرد  نگام داد ومخلفاتشو

  ؟ یدار دوست ییغذا چه  شتریب دمینپرس هنوز من -

  و کباب و یماه شتر یب یول دارم دوست رو غذاها اکثر ی عنی... دارم دوست-

 .  دارم  دوست یپپرون تزا یپ

 ...   جونت  نوش-
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! ؟ یچ من یول زدیم حرف باهام داشت عاشقانه چقدر شد،  رهیخ محّمد به نگام

!  ؟ یچ بعدش... بره بشه تموم  و بدم یسرسر جوابشو خواستمی م فقط

  تونستم یم یعنی  شد،یم یچ آخرش . کنم یزندگ باهاش عمر هی مثالا  خواستم یم

 دستام به نگاه با محّمد! باشم؟  داشته دوسش تونستمیم! کنم؟  یزندگ باهاش

  هوی  و آورد جلو دستشو... بشه  گرم تا دمیمالیم بهم داشتم  و بود سرد که

 :   گفت و گرفت  دستاش یتو دستمو

 ...  رستوران داخل میبر تا سردته اگه! ؟ یخی  نقدریا  چرا-

    مینجوریا شهی هم من خوبه...  نه-

 !  سردته؟  شهیهم یعنی-

 ...   خهی شهیهم دستام-

 :  گفت نباری ا و کرد نگا دستامو

 !  ست؟ ی ن دستت ات  حلقه -

 دوست چرا  دونمی نم  بپوشم، حلقه دانشگاه ط یمح ی تو خواستمی نم... شدم هول

 :   گفتم پته  تته با!!! دارم نامزد بدونه یکس نداشتم

 .  پوشمشینم  خاطر نیهم به بشه گم و  فتهیب  دستم از نکنه گمیم-

 !!  کنه؟  گمش که بترسه دیبا داره حلقه یکس هر مگه-

 

 !!" حرفات  نیا  با دختر  کنن سرت به خاک"

 

ن. شدی م داغ جانیه و ترس از داشت صورتم ن م   :  گفتم  و کردم یم 

 . گشاده دستم به کم ه ی آخه خب-
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 !   کنم؟  درستش واست  ببرم  یدینم چرا  هینجوریا  اگه خب-

 

 !!"دروغات نیا   با دختر  یر یبم یا"

 

  دروغ داشتم و   بود اندازه ی اندازه  دستم به که انگشتر.  کنم کاریچ  دیبا حاال

 به میکرد  شروع غذا اومدن با.  نپوشم اونو نده ریگ  بهم  محّمد تا گفتمیم

 .  مینکرد ی بحث گهید و خوردن

 در یول داره نگه یراض منو تا کردی م تالششو تمام بود، مهربان یلیخ محّمد

  خواستمیم دانشگاه یتو  که ناپاکم ی چشما از  اون. نبودم اون  مثل من عوض

 اومده نامزدم با  مثالا  که خم ی و سرد رفتار  از  نمیا بدم قورت باهاش و یرعلیام

  تا ینجوریا باهاش من که بود کرده یگناه چه محّمد!... گردش بودم

 ... سوختیم من یپا به دینبا اون ؟ !کردمیم

  *** 

  تالش  خودم با هرچه. گذشت رستوران به محّمد و من رفتن رونیب  از ماه کی

  نمونیب  و باشم داشته  دوسش بتونم  و  بشم یمیصم محّمد  با شتریب که کردمیم

.  بود شده علت  بر دیمز ام یرعلیام پسره ن یا!... شدینم اّما  کنم جادیا عالقه

  به که ی روز از بعد  حاال. باشم تفاوت یب بهش  نسبت تونستمی نم چرا دونمینم

  نه انگار. کردیم  یاحوالپرس و سالم باهام د،یفهم اسممو و  بودم حنانه همراه

  با  اونروز  چرا دمیپرس  حنانه  از!!! اومده  شیپ  نمونیب ی ثیحد و  حرف انگار
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  از یمین  تا و کرده اصرار  یرعلیام خود  گفت سربسته یل یخ اّما  رفته یرعلیام

!!  زدیم حرف  نیسرسنگ و سربسته حنانه  چرا دونمینم...  رفتم باهاش راهو

 .  نزدم یحرف  و  نکردم یریگیپ  رو  ماجرا گهید منم

.  کردیم تنفّر  اظهار  میدیدیم و یرعلیام وقت  هر!! نبود من مثل که ستاره اّما

 ادییم بدم  ازش بگم و  باشم ستاره مثل خواستیم دلم منم. زارهیب  ازش گفتیم

  کاش گفتمی م خودم با ش همه... نداشتم  حالو  حسو ن یا  چرا  دونمینم یول

 نامزد منم! داشت دوست هم منو اونوقت  بود پاک  و سالم پسر هی یرعلیام

 !!!...  شدمی م عاشقش و نداشتم

 

  نیا به  چه منو  آخه!  غلطم افکار نی ا با دمیکشینم خجالت دهیبر  سیگ دختره

  بهش  دینبا اّما بود   دخترُکش یقول به  و پیخوشت و خوشگل درسته!... پسره

  منم... داشت یادیز  یدخترا دوست که بود یپسر یرعلیام! کردمیم فکر

 سمت به شیطون ی ش و نامعقول  یها  خواسته خاطر به فقط ... نداشت دوست

  وقت چند تا که بودم نامزددار و خورده ی نیریش دختر هی  منم. بود اومده من

 دلبسته و عاشق دیبا من. شدمیم متعهد میزندگ به  و محرم محّمد به دیبا گهید

 احساسم و  دلم!... زدی م حرفارو  نیا  عقلم اّما ،یرعلیام  نه شدمیم محّمد ی

  یبرزخ یتو کردمیم احساس شدم،یم جیگ داشتم گهید زد،یم یا  گهید یحرفا

 .  رهیگیم دامنمو داره ششیآت  که افتادم

 

  غرق ام مسخره ی فکرا  تو و کردمیم  رها حمام دوش ریز  خودمو وقتا یبعض

  به  اون از  شتر یب نذارم  دیبا. کردم یم کاریچ خودم  با داشتم من. شدمیم

  و نبود یسالم و درست پسر اون. کنم عادت خاصش  ینگاهها و یرعلیام

  هر گهید گرفتم میتصم خودم  با. بشم  وابسته  بهش تا نبود من مال  بود اگرم

  بهش و نشم  گناه در غرق  اون از  شتریب گهید تا نکنم نگاش دمشید وقت

 . نکنم فکر
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  میبر  میگذاشت قرار دوستامون از گهی د چندتا  و ستاره با هفته  همون ی جمعه

  یاسک ستیپ سال  از موقع اون  یتو   و بود دهیبار یادیز  برف . یاسک ستیپ

 ادیم خودشم گفت ست،یپ  برم خوام ی م گفتم محّمد به قبلش. دادیم حال  یلیخ

 محّمد که شد نیا  گهید. اس دخترانه و دوستانه جمع جمع،  که گفتم یول

.  ببرتمون  خودش  که اصرار پشت  اصرار اّما.  ادین باهامون و بشه مونیپش

  هی. مدرسه یببر  یخوا یم منو ستمی ن  یا مدرسه بچه که من جان محّمد گفتم

 تعدادمون  چون  میبر اون  با ها بچه ی همه شده قرار و  میگرفت اتوبوس

 . شد هیقض  الیخیب محّمد که شد ن یا... ادهیز

  رفتم و شدم بلند بعدش و نشستم سرجام یکم شدم، داریب  خواب  از  زود صبح

  عیسر . اتاقم یتو برگشتم  دوباره و زدم وصورتم دست به یآب ییدستشو سمت

 کاله هی  یتو چپوندم رو همه کنم درست موهامو نبود یازین نه،ی آ ی جلو دمیپر

  ه ی بود خورده فر  و بلند هام مژه مینجور یهم البته  زدم ملیر  هی. قرمز یبافتن

 گردنم دور دمی چ یپ محکم مویمشک و  قرمز گردن شال. لبام به زدم قرمزم رژ

  کردم تنم  بود گرم یحساب و داشت نرم  خز  داخلش که مویمشک چرم  یپالتو...  

 ...  دمیپوش اهمیس مخمل چسبون  شلوار هی

  زانوم یباال  تا که شلوارم  یرو دمیکش هم مویمشک  ی  پاشنه بدون بوت

  و لباس  از مو  یپشت کوله کردم، دستم هم مو یچرم یدستکشا...  دیرسیم

  طبقه  رفتم و اومدم  رونیب  اتاق  از نی پاورچ   نیپاورچ و کردم پر  یاسک لیوسا

  واسه تا آشپزخونه سمت رفتم بشه،  داریب  خواب  از یکس  خواستمی نم. نییپا
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 به شد باعث مادر یصدا  لحظه همون قایدق. کنم درست ی زیچ  ی ا لقمه خودم

 :   برگردم سمتش

 ...  حنا-

 ...    مامان جانم-

 

  از  پر  که رو یتر یل هی ک یکوچ فالسک کهیحال در و شد  آشپزخانه وارد مادر

  داخل  بود کرد لقمه هم یسبز و  ریپن  و  نون  برام قبل  از و  کرده جوش آب

 :   گفت  و  چپوند ام کوله

 .  باش خودت مواظب ببر، خودت  با نارمیا  ایب-

 ...   یفکرم به شهی هم که برم قربونت جون، مامان جانم  یا-

 

 :   گفت و زد پََسم دست با مامان. گرفتم  براقش و دیسف لُپ از  آبدار  ماچ هی

 کهیتار  هوا هنوز یزود نیا  به صبح حاال ... نکن لوس خودتو ُخبه... ُخبه-

 ! برسونتت؟  محّمد  ای بابات ینگفت  چرا

 یرانندگ  خودم  که برم خودمون نیماش با  بخوام اگه من جون مامان آخه_

  ها بچه با میدار دوست م یگرفت اتوبوس  برم قربونت...  بردمیم نیماش و بلدم

 . دنبالم انی م االنم م، یباش خوش

   -. باش خودت مواظب حال هر به  خب یلیخ-

    ؟ یندار ی امر  چشم  یرو به-

 ...    گهید برو...   برو-

 

 ماچ دستم با مامان واسه داشتم نجوریهم رونیب اومدم یم که هال در از

 . نکنم لوس خودمو و  زمینر مزه گفتیم بهم  لبخند  با  اونم و فرستادمیم

  از بعد.  رونیب اومدم و کردم یط نشاط با  رو  خونه در دم  تا اط یح  ی فاصله 

  رو  بابا  لیموبا کاش کردمیم فکر خودم با  داشتم. اومد اتوبوس قهیدق سه دو
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...  ارهیب خودش  با باباشو  لیموبا ستاره بود  قرار چون  بودم آورده خودم با

 کنان خنده ستاره که فتادین ادمی زودتر  چرا که کردمیم سرزنش خودمو داشتم

 دست مقصد به دنیرس تا. نمیبش تا  کرد باز جا  برام خودش کنار و کرد سالم

 . میدیرقص و  میخوند و میزد
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 : گفتم  و دمیکش دستمو

 .  زنمیم  خی سرما از  دارم! ؟ یبر یم منو یدار کجا ستاره ی ریبم  یا -

 ...  نباشن ها بچه که ییجا  میبر د یبا بگم،  بهت تا فتی ب  راه ننال نقدریا اَه-

 !  ادهیز  آرزوم و  دیام  هنوز... دارم نامزد  من خدا  به... نکنه  ات خفه خدا  یا-

 

  میبود تپّه نییپا حاال  تپّه، ن ییپا تا می رفت میخورد ُسر یبیسراش  رو نفر دو هر

  با کنه، دامونیپ تونستینم نجایا  چکسی ه... بود دی سف دورتادورمون و

 :  گفتم و کردم نگاه ستاره به ینگران

 ...  خلوته م یبر زودتر  ایب! کجاس؟  گهید نجایا -
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...   هست کجا یباحال نیا  به ی جا...  یشد ترسو  چقدر هم  تو...   حنا  بابا یا_

 .   می ریم بعد میکن در یخستگ  کم هی نیبش فعالا 

 

  ستادن،یا کنارمون. شنیم کینزد ما  به دارن که دمید رو  نفر دو لحظه همون

  و من دادن،ی م قورت  رو ما داشتن زشونیه ینگاهها با که یکلیه پسر دو

  از یکی. میبکن  یحرکت  چیه میتونستینم و زده خشکمون جامون سر ستاره

 :   گفت و برد باال ابروهاشو از  لنگ هی پسرا

  ؟ !نینشست دنجم یجا  نیا  یتو و ن ییتنها خوشگلها خانم که نمی بیم... بَه بَه-

   از  نبازم خودمو و  کنم حفظ  نفسمو به اعتماد کردم یسع شدم، بلند  جام از

 :   دمیغر خشم  با رو  نیا

 ! ش؟ یفرما-

 

! م؟ یکردیم  کاریچ  دیبا حاال د،ی لرزیم داشت ترس از  بدنم تموم  من یخدا

.  بود اومده در رعشه به  پامون و دست! نبود بهتر  من از  وضعش هم ستاره

 :  گفت و کرد شل گردنش دور از شالشو پسر

 ! ؟ یاوک م، یباش خوش  هم با  رو یساعت هی دم یم شنهادیپ  بهتون-

 

 :  گفتم ظ یغ با 

 !!! یعوض  کثافت گمشو -

 

  به توجه یب نداشتن یعیطب و نرمال حال که بودن کرده  مصرف یزی چ انگار

  هجوم سمتمون به  خواستن و گذاشتن یکنار  اشونویاسک  چوب من حرکت

  یلیخ  اونا  یبازو   زور اّما م یکن فرار ازشون که دادم اشاره ستاره به ارن،یب

  دادمون به که نبود  یکس اّما  میخواستی م کمک بلند یصدا  با  بود ما از شتریب

  کرد، صورتم  کینزد سرشو و گرفت منو  کمر پشت از  پسرا  از یکی برسه،

  تقالّ  به کردم شروع!!! خوردیم بهم داشت حالم داشت،  یفی کث و  داغ ینفسا
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 پشت از  که یپسر همون دمیکشیم  غیج  که نطوریهم...   دنیکش غیج و کردن

  و نداشتم ستاره از  خبر  گهید...  نی زم یرو خوابوندم محکم بودم  گرفته منو

  صدامو یکس کردمیم دعا فقط...  ه یحال و  وضع  چه تو  اون نم یبب نداشتم دید

  قول نره اون  پشت از  یکی لحظه همون یتو ! ادیب کمکمون  به و بشنوه

  خوشحال! یکار کتک  و دعوا شد  و  کرد بلند نیزم یرو  از  انگار  ویوحش

  به  که رو یناج ن یا زودتر  چه هر داشتم دوست اّما کردم؛ دایپ نجات که بودم

 داشت ستاره و من نفس  واقعا . ببوسم  دستشو و نم یبب و بود دهیرس دادمون

  چهار. میکردی م نگاه اطرافمونو می داشت شانیپر  و سردرگم االنم  شد،یم قطع

  مزاحم پسر دوتا  بزن بزن و  دعوا یکلّ  از بعد بودن، شده زیگالو هم با نفر

  خی  االن انگار ستاره با بود، شده یخون صورتشون و سر  افتادن،  نیزم یرو

  میبود کرده دایپ نجات  کفتار دو اون دست از نکهیا  از و  بود شده آب تنمون

 . میزد  زار  و هم بغل  تو میدیکش گرویهمد
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  به اونجا از  داشتن مزاحم پسر  دو دمید و کردم باز چشمامو  از  یکی یال

  راه ی مهین تا  دنبالشون هم یکی و  کردنیم فرار یعنی شدن،یم دور سرعت

 :   زد صداش  دوستش  اّما بزنه کتکشون بازم که دیدو

 ! بسشونه...   برن بذار گهید بسه یرعلیام-
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 کردم احساس.  چرخوندم سرمو ها  گرفته برق  مثل یرعلی ام اسم دنیشن با

  دهیکش بدنم یرگها تمام و  خی س تنم یموها! خی  آب استخر ه ی یتو شدم پرتاب

! بود؟  یرعلی ام  من یناج یعنی! بود یرعلیام  خود که ن یا شدینم باورم شد،

  سبز راهم سر بازم چرا   نکنم فکر بهش گهید بودم گرفته میتصم که من یول

  شلوار  هی با یمشک چرم  یپالتو  هی بود،  زده باال حالتشو  خوش یموها! شد؟ 

  به گردنش دور هم یا سورمه ،یمشک شال هی بود، دهیپوش ی ا لوله ی آب نیج

 شده ختهیر بهم  کم هی مزاحما با یر یدرگ اثر در که بود بسته  کراوات شکل

  دیب مثل  که رو دوتا ما و اومدن  جلو.  بود همراهش هم دوستشم. بود

 نگاه  منو دوستش کرد، سالم فقط درنگ بدون یرعلیام. کردن نگاه میدیلرزیم

 :  گفت و زد دید هم رو ستاره کوتاه تأمل  با بعد و کرد

 ! خطرناکه؟ ...   خلوته نیگینم ن؟ یاومد  نجایا  چرا شما -

 

  ام شونه به  رو ام کوله دم،یکشی م خجالت  ازشون هنوز کردم بلند سرمو

 :   گفتم و  کردم زونیآو

 .   ممنون  لطفتون از-

 

 دستشو تا کردم دراز دستمو د،یلرزیم داشت هنوزم برگشتم، ستاره سمت به

 : دمیشن رو یرعلی ام ی مردونه و بم  یصدا که  کنم  کمکش و رمیبگ

 سمتش به.  دیبش گرم تا  دیبخور ی چا هی دینیبش هست همراهم یچا من -

  و  رفتم  جلو شه، کوله کردن باز مشغول و نشسته نیزم یرو دمید برگشتم

 :  گفتم

 !  نینکش زحمت م،ی دار  همراه یچا هم خودمون  ما ممنون -

 

!  گرفته وجودمو عمق تا کردم احساس که قیعم نگاه هی  نباریا...   کرد نگام

  ادی دفعه هی اّما  کردم نگاهش! شدم؟ ی م ی نجوریا  چرا کردی م نگاهم یوقت ایخدا
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   رونیب ذهنم  از  رو  پسره نیا فکر  دیبا و دارم نامزد که من. افتادم ممیتصم

   برگشتم ستاره سمت به باشه شده سرکش که یاسب مثل کدفعهی. کردمیم

 :   گفتم و  گرفتم دستشو و

 .  منتظرمونن دوستامون میبر دیبا ما-

 

  جلومو  گرفت ستبرشو  ی نهیس من، سمت اومد و شد بلند جاش  از یرعلیام

 :   گفت

  بشکن هی با  که خواهرت اون به  نه! ... ؟ یهست یفرار من از  نقدریا  چرا-

 ...!!!   که تو به نه و سمتم ادیم

 

 دلم رفت، یرعلیام نیماش با که  روز اون  ی ادآوری و  حنانه اسم دنیشن با

 : دمیغر و کردم نگاش خشم  با و دراومد لرزه به قلبم . شد خون

ت! ؟ یمچکر خود از  نقدریا  چرا-  ! نفس؟  به اعتماد همه نیا ستین َکم 
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 :  دادم ادامه و  دادم فرو نفسمو کردم، نگاه ستاره به
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 .   شهیم رید داره...  ستاره میبر  بهتره-

 : گفت  و  شد کینزد بهم قدم  هی یرعلیام بود، نشده  تموم حرفم هنوز

  تو،  امثال! ؟ یهست  یک یکرد فکر! ؟ یدار من با یکشتگ پدر چه! چته؟   تو -

  نیا  با نکن یسع بچه نیبب! یُگم  توشون تو،...  ختهی ر من بال  و دست تو

  یرعلیام کن دعا برو! ینیبیم بد چون  ی کن یعصب منو ت مسخره یحرفا

 ! نشه ی عصبان چوقتیه

 

  بر خمارش یچشما  از  چشم ظی غ با اّما بودم، شده  الل  واقعا لحظه اون

 :  گفت و  طرفشو اومد  دوستش داشتم،ینم

 !   چته؟   ریام...   ا  -

 

  قش یرف دست از  دستشو حرص  با ریام  که رهیبگ رو یرعلیام  یبازو  خواست

  بود ستادهیا من کنار که هم ستاره. اش کوله سمت به افتاد  راه و  دیکش رونیب

 :  کرد زمزمه لب ریز

  نبودن نایا  اگه! کردنته؟  تشکر  یجا به! ؟ یکرد کاریچ  تو  دختر! زمان امام ای-

 ...   حاال که

 :   دینال بازم لب ری ز ستاره. رفتم ستاره از  ییا غره چشم

 !   داشت؟  مرافه و دعوا همه نیا  یکوفت ی چا  هی خوردن خب-

 :  گفتم و فشردم  هم یرو دندونامو

  ی چا خوردن به رو  ما یچ  واسه یکرد  فکر...  بدتره مزاحمها اون  از  نم یا -

  رو دشویپل تی ن بعد  و بشه وارد محبت در از  ینجور یا خواد یم کنهیم دعوت

 !   خنگول کنه

 

  کرد زانیآو پشتش به رو  اش کوله  من به ینگاه با و نزد یحرف گهید ستاره

  راه به گروهمون یها بچه سمت به  و م یگرفت فاصله ازشون  هم با بعدش و

  قدم چند رفتیم  جیگ سرم و شدیم تار دمید جلو نبود خوش انگار حالم.  میافتاد
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  ی کار چیه ییتوانا گهید انگار! نیزم خوردم و  خورد چی پ  پام که میبود نرفته

  یصدا  د،یچرخیم سرم  دور اطرافم  تمام دوختم آسمان به نگاهمو نداشتم،  رو

 ...   زدیم صدام مدام  که دمیشن رو ستاره

  یرو  یرعلیام موقع  همون! نداشتم رفتن  راه ینا  و بودم شده ولو  نیزم یرو

 :   گفت  و  کرد دراز دستشو گرفت، قرار سرم

 ...   شو بلند  و من به بده دستتو-

 

  و کردم اخم  رمی بگ دستشو و  بشم ُشل نکهیا  از قبل ! داشتم دیترد کردم، نگاش

 :   گفتم

 !  دمینم دست ها بهیغر با خوامیم معذرت-

 :   گفت خونسردانه  یلیخ و کرد کج  لباشو یتمسخر پر  لبخند با همراه

   چرا؟  بپرسم تونمیم-

  حالم همون با  بشم، بلند  تا گرفت سرمو ریز  و اومد سمتم به شتابزده ستاره

 :  گفتم

...   باشه رم یواگ ازقضا و دیباش داشته  ی پوست یماریب ممکنه نکهیا  خاطر به -

 !   ندارم  خبر درونت از که من!یباش داشته  یغرض و قصد دیشا اون به عالوه

 

  به بود، شده زهرمار برج  مثل یرعلیام اّما  د،یخندیم زیر  زیر داشت دوستش

 :   گفت و  دیچرخ سمتم

  به برسه چه بدم سالمتم جواب یحتّ   یندار  اقتیل تو! یراض  خود  از دختره-

 !   بدبخت یدینفهم هوسو  و کمک فرق هنوز  تو... کمک

 

  بلند جام  از  خواستم قوام  تمام با شدم،ی م یکفر ناشیتوه دنیشن از داشتم گهید

 :  گفتم و  ستادمیا  سرجام بود  ی زور هر به و بشم
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  فقط تو  مثل  ییپسرا  بود، بسته گوش  و چشم شهیهم دیبا  تو  امثال  شیپ -

 !!!  هرزه...  شکارن دنبال

 

 !  شد یچ دمینفهم اصالا  د،یباریم چشماش  از  خون ستاد،یا  جلوم یرعلیام

  یصدا دنبالشم به! سوزهیم داره صورتم دمید اومدم خودم  به هو ی  فقط

 :   دمیشن ادشویفر

 !!!  گهی د بسه...   شو خفه-

 

  چه  بود نگفته  تو من به یکس حاال تا شده، متوقف  قلبم  ضربان کردم حس

 !!! بزنه یلیس بخواد نکهی ا به برسه
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  م یبدن هیتنب وقت چی ه بود یجد من با  رفتارش یتو شهیهم که مامان یحتّ 

  تکون نه زدیم حرف نه کس  چیه و  ستادیا حرکت  از زمان. بود نکرده

  حاال  نبود، کدر خشم  از گهید. بود  کرده عوض رنگ یرعل یام نگاه. خوردیم

  از زمان نذاشتم! یمونیپش ای دید  نگاهش تو  رو شرم  مثل یزیچ هی شدیم
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 باال دستمو  درنگ یا  لحظه بدون بودم، گرفته ُگر تی عصبان از بره، دست

 :   گفتم و آوردم فرود  صورتش   یرو قدرت تموم  با و بردم

 ! یعوض شو  خفه خودت-

  فقط و گذاشت صورتش یرو دستشو.  موند یباق  صورتش  ی رو انگشتام یجا

...   دیترکیم داشت دلم. کنم هیگر زار زار خواستیم  دلم چقدر. کرد نگام

  اّما بودم خورده یلیس ازش گرچه...  داشتم یرعلیام به  یاحساس  هی یانگار

  دارم دونستمینم! دارم بهش نسبت مبهم  احساس هی که دادیم فرمان بهم  قلبم

  یکس نیاول! بودن کشمکش و تضاد  در هم با افکارم و رفتارم! کنم؟ یم کاریچ

 : گفت خشم با که بود دوستش همون بزنه حرف  تونست که

  بود حقت! ؟ یکن یم بلند دختر  هی یرو  دست! شده؟  مرگت چه تو  یرعلیام -

 ...   یخوردی م ناروی ا از  بدتر دیبا

 :   گفت ینگران  با و  منو طرف  اومد  بکنه نگاه یرعلیام به نکهی ا بدون بعدش

 ! شده؟  یچ آخ  آخ!... صورتتو نم یبب بذار !...  شما؟  یخوب-

  به ترس تینها از  دونستمیم که یبغض  اومد، رونیب شوک از باألخره ستاره

  طرفم  به ختیری م اشک گوله گوله کهیحال در و شکست  انداخته چنگ  گلوش

 :  گفت و اومد

 ...    نا  حَ  -

!  نبود  خوش اصالا  حالم...  شد یچ  ندونستم گهید و گرفتم کردشو خی یدستا

 رفت لی تحل رفته رفته میجسم و یبدن یی توانا و شد شتریب  و شتر یب دمید یتار

 ...  رفتم حال  از  سرانجام و
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  نجای ا اّما!!! یاسک  ستیپ  مثل بود دیسف بازم جا همه کردم باز چشمامو  یوقت

  اّما کنم بلند  سرمو خواستم بودم؟   کجا من...  من یخدا.  بود ی ا گهید یجا

  نجایا  پس!...  آهان  دم،ید سرم رو و یدپوشیسف  دختر. بود  کوفته و  خسته بدنم

  نجایا  آوردن منو  چرا نم یبب کردم فکر بودم؟  نجایا  چرا من  یول بود مارستانیب

 :  گفت و کرد نگاهم ی لبخند با پرستار که

 !! ؟ یکرد باز چشم  باألخره...   خانوم  ریبخ وقتت-

 !!  شده؟  چم من-

ُرم داشت کهیحال در ک  بود وصل بازوم  به که سرمو  یرو س   : گفت کردیم چ 

  روزید از  االن.  یگرفت ام  یخوردگ سرما ن،ییپا بود اومده یلیخ فشارت شما -

 .  یگفت یم ونیهز و یداشت تب. یبود هوش یب  وقتم  تمام  و یینجایا

 ...    ستاره...  کجان؟  مامانم و  بابا پس-

 .   باش ساکت  فعالا  تو رونن،یب کنم،یم صداشون االن-

 

  بهش و بود شده دعوام یرعلیام با من که اومد ادمی  رون،ی ب رفت پرستار

 ! مارستان؟یب بودم اومده چطور !! شد؟  یچ  بعدش اّما زدم یلیس

  کرد،  بغلم و اتاق یتو  اومد هاش صدقه  قربون با که دمیشن  رو مادر یصدا

 همه! عمه...   ستاره...  ییدا زن...  ییدا ...  محّمد...   حنانه...   بابا بعدش

 همه ی چهره کردمیم احساس یول . شد پا  به ییا ولوله  اتاق  یتو و بودن

  و سمتم ادیب ستاره داشتم دوست!!!  دارن گفتن واسه  یحرف هی و نهیغمگ

 شدینم حاالها حاال ستاره که بود شلوغ نقدریا  اّما!! ه؟ یچ  انیجر بپرسم ازش

 .  بشه کینزد من به
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 یکی یکی. بشه خلوت اونجا که خواستن و اومدن  اتاق  داخل  دکتر  و پرستار

.  شمیپ ادیب  ستاره خواستم  خودم اّما بمونه خواست  محّمد رفتن، رونیب

  از.  انداخت من به نشویخشمگ نگاه خورهیم بر  بهش داره  محّمد کردم احساس

  بود، بداخالق  و نیسرسنگ من با بود شده اتاق وارد که ام  لحظه اول همون

  تا رونیب بره کردم اشاره ستاره به نیهم واسه. افتاده یاتفاق  کردمیم احساس

. سمتم اومد  و بست اتاقو  در. موند محّمد و رفت ستاره. ومدهین در گندش

 :  گفت و شد کمینزد  بگه، بهم یزی چ خوادیم کردمیم احساس

 !  چطوره؟  حالت-

 : دمینال لب ریز شده؟  ی نجوری ا رفتارش  چرا  دونستمینم درست هنوزم

   خوبم-

 :  گفت و دوخت من به  خشم با شوی وحش اهیس یچشما

  شهینم هیخودمون و دوستانه جمع جمع! آره؟ ! بود؟  دخترونه گروهتون پس 

 !!!   یا یب تو

  و سادیوا  اتاق وسط کمر به دست...!!! آوردیم در منو یصدا دیتقل داشت

 : گفت

  یایب بهیغر پسر  هی بغل  تو د یبا چرا  شدم، بهیغر گهید من حاال  پس -

  یباز  منو یدار  تو ! بود؟  ی چ انیجر  بگو...   حنا  بگو بهم! هان؟ ! مارستان؟ یب

 ! ؟ یدیم
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 32پارت#

 

 

!!!   یرعلیام! من یخدا  یوا!... بود؟  یپسرک  از منظورش  شدم،یم جیگ داشتم

 ! خراب؟  کلّه پسر  اون بازم

 :   گفت و کرد فوت خشم  با اشو یدرپ  یپ ینفسا محّمد

 ! دارم؟  یحال  چه  یدونینم  تو...   حنا سوزمیم دارم من-

 سمتم به محّمد بودم، شده الل که  انگار کردم، نگاش فقط  و  نگفتم چیه من

 :  گفت و داد تکون خشم  با تختو  ی لبه نبار یا  و  آورد هجوم

 ستیپ  اون  ی تو روز  اون اونجا  یگینم چرا المّصب؟   یزنینم حرف چرا  -

   بوده؟   خبر  چه یلعنت

 محّمد به خطاب ت یعصبان با و شد اتاق وارد یپرستار که بگم یز یچ خواستم 

 :  گفت بود رفته  رونیب اتاق  از  صداش که نیخشمگ  و  برافروخته

! ن؟ یهست ماریب  سر یرو شما و   مارستانهیب مثالا  نجایا ...   آقا خبرته چه-

 .  دیباش زود...  رونیب دییبفرما

  نجات محّمد یجوابا  و سوال دست  از  منو و اومد موقع  به پرستار بود خوب

 من که بود  یحال در نیا  و کرد ترک  اتاقو  سرخورده و نیغمگ محّمد. داد

ز به گلوم . گرفتمیم ش یآت  غّصه از داشتم زگ    داشت یلعنت یبغض و بود افتاده گ 

 دهیناد پاکشو عشق چرا! بودم؟  آورده محّمد سر ییبال چه من. کردیم ام  خفه

 :  گفت مقدمه بدون و اتاق  یتو اومد حنانه حال همون در! گرفتم؟ 

  نیا  سر ییبال چه یدونیم! ؟ یبگ یچ  یخوا یم ؟ یکنیم سرزنش خودتو یدار-

  ای گفتم کردم  حتی نص  تورو اونروز من مثالا ! ؟ یآورد چارهی ب و  مظلوم پسر

  مارو ی همه و  بابا  یآبرو کارت  نیا با  چرا! حنا؟  یکرد نکارو یا  چرا! نه؟ 

 ! ؟ یبرد

 !!!   نکردم یکار که من...  من یول-
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  تو!! هان!! ن؟ یکرد برخورد اوشیس  و یرعلیام  با یاتفاق یبگ ی خوایم حتما-

 ! آره؟   یبزن رو ستاره  یحرفا یخوا یم هم

 .   نکردم ییخطا  من خدا  به یول-

  اتاق از اشکام و  من به توجه یب و  داد تکان تأسف یمعنا  به  یسر حنانه

  رو ستاره بلند ی صدا با! کردم هیگر بلند  یصدا  با حنانه  رفتن با. رفت رونیب

 : زدم ادیفر

 ...  ستاره -

  رو  ستاره فقط من اّما باشم  آرام خواستن  ازم و شدند اتاق وارد پرستار  چند 

  به  و شد اتاق وارد مهیسراس کرده  پف  و  قرمز یچشما  با ستاره. خواستم یم

 :   گفت و فشرد دستاش ی تو دستامو اومد، من سمت

 ...    جان  حنا باش  آروم-

 : دمینال  هیگر  و هق هق با

 !  شده؟  یچ ستاره-

 :   گفت و  دیچک ستاره رنگ یا  قهوه و  زالل یچشما  از  یاشک قطره

 ...   گنیم کردن، شلوغش حد از ادهیز تییدا ی  خونواده...   زمیعز یچیه-

 !  مارستان؟ یب اومدم ی چطور من شد؟  یچ  روزید! گن؟ یم یچ-
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  که یکس تنها  کنم کاریچ  دیبا دونستمینم  منم خب...  یرفت حال  از  روز ید تو-

  اونا...   بودن  اوشیس و یرعلیام  کنه کمکمون تیموقع اون  تو تونستیم

 من ست،ین یبد پسر  یرعلیام...  حنا  یدونیم...   یرفت حال  از  تو  یوقت بودن

 یرعلی ام از که اوشیس!!! میکردیم فکر  بد بهش راجع خرده هی کنمیم فکر

  نشدن التیخیب  ،یافتاد من دست یرو   هوشی ب تو دنید یوقت...  آقاتره یلیخ

  ی  فاصله تا تپّه اون  کنار  از یرعلیام  بود، اومده شیپ که ی اتفاقات  وجود با و

  با بعدم...   کرد کول  تورو  شدیم متر ستیدو  به کینزد که  نایماش و  نگیپارک

 حرکت هی مدت  اون  تو  پسر  اون...    مارستانیب میرسوند  تورو خودش نیماش

  میدیرس یوقت!  هیناپاک دل  و چشم پسر  کنم احساس من که نداشت بد نگاه ای

 خودم با  رو بابا  لی موبا افتاد ادمی تازه و  زد زنگ میگوش به مامانم مارستانیب

  به مامانم خب مارستانیب آوردمت و شده بد حالت تو  گفتم مامان به...  آوردم

 مارستانیب  تو ختنیر ساعت هی از بعد همه و بود داده خبر  نایا بابات و مامان

  نایا بابات که بودن مارستانیب  ی تو  هنوز دوستش و  یرعلیام بعدشم...  

  و نکردن گوش  اّما باشن  اونجا ستی ن  الزم گهید گفتم بهشون یهرچ اومدن،

  همه که شد  نیا . ستن ین برو اونجا  از  نشنون تورو  یسالمت  خبر تا گفتنیم

 .   مارستانیب رسونده تورو یرعلیام دنیفهم

 : گفتم و  کردم صاف صدامو ختم، یریم اشک داشتم  که همونطور

  ؟ یگفت  یچ  بهشون  تو -

 ! ؟ یک به-

 :   گفتم  و کردم نیف نیف

 !!! ی رعلیام به  راجع...   نایا  بابا و مامان به-

  اومدن و دنید  مارو  یرفت حال  از  تو یوقت اس، دانشکده یپسرا از  گفتم خب

  همش تییدا زن  نکردن، باور  تییدا ی  خونواده  انگار راستش یول...   کمک

  خواست و مارستانیب ی تو اومد محّمد میوقت  کرد،یم پچ  پچ محّمد گوش در

  موقع همون و  کرد سروصدا کم  هی محّمد و ندادن اجازه  دکترا نهیبب  تورو

 محّمد گفت که  نویهم. یدار استراحت  به ازین  گفت و سمتش  رفت یرعلیام
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  یوقت محّمد...  شدن قهی به دست هم بعد  و مربوط  چه  تو  به که شد یشیآت

  به و گرفت چشماشو یجلو  خون گهی د مارستانیب آورده تورو  یرعلیام دیفهم

..   گفتینم یچی ه یرعلیام اّما داشته  یارتباط  چه تو با که گفت یرعلیام

  کرد گفتن و راهیبدوب  به شروع محّمد بعدشم!!! دوستته که گفت آخرش ...  فقط

 ...  شد قهی به دست باهاش و
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  چرا!!! بودم یرعلی ام نگران  چرا! شده؟  چم ایخدا! شد؟  م یزخم دمینال لب ریز

!!!  نشدم ناراحت کرده بغل منو که گفت ستاره یوقت چرا ! اومد؟   ینم بدم ازش

  ینجور ی ا  حاال چرا  پس!!! ناپاکه چشم  و هرزه پسر هی اون گفتمینم من مگه

  میکنار یصندل ی رو ستاره! اومده؟  سراغم  به  که هیبیعج  حس  چه نیا!!! شدم

 :   گفت و زد ُزل چشمام به نشست،

 !  ست؟ ین  یخبر که یمطمئن شده؟  چت تو حنا-

  خبر ام مونده صاحب یب دل  نیا  از  خودم  و بود ی خبر  دمیشا دونمینم

 :   گفت و کرد نگام ستاره د،ی چک چشمم ی گوشه  از  یاشک!!! نداشتم

 خودت دست کار ترسمیم...  ترسمیم اومده شیپ اتفاقات نیا  از  من حنا-

 ...  یبد
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 :   گفتم و نشست لبم ی گوشه به یلبخند

 !  کنم؟   کاریچ  خوامیم مگه-

 !!!  شود چه  اونوقت! ؟ یچ باشه داشته عالقه بهت یرعلیام  نیا  اگه دختر-

  یتو آخه! گرفت ام خنده باشه مند عالقه من به  واقعا یرعلیام  نکهیا  فکر از

 داشته عالقه من به  دختر همه نیا ن یب از  چطور   آخه...    دیگنج ینم یعقل چیه

  به شدن کینزد  از  داشت تین  هی فقط اون...  کنمینم فکر...  نه...  نه! باشه

   پس! بس و باشم دخترش دوست منم خواستی م فقط! من

 !  بکنم  احمقانه ی فکرا دینبا

 :   گفتم ستاره به  و کردم تازه ینفس

 گفتینم خودش مگه ؟ !ادیب خوشش  من از ادیینم در  جور  عقل با بابا نه-

 ضمن در! من سمت ادیب داره یلزوم چه  خته،ی ر بالش و دست یتو  من امثال

 با یپدرکشتگ  چه  یانگار...   زدیم  حرف باهام  تنفر و اخم با  یچطور یدیند

 ...    داره من

   میوقت تا!... بود نگرانت چقدر پسر ن یا ی نیبب یدیند شبید تو  آخه-

 ...   اومد صدوپنجاه سرعت با داشت، یبیعج  حال مارستانیب متیرسوند

!!!  بدتر گهید توئه نامزد که دیفهم و  دید رو محّمد میوقت  بود،  یعصب و کالفه

 !  شد تر یعصب

  کردینم دعوا من با اگه دیشا باشه، وجدان عذاب خاطر  به دیشا خب   خُ ...  -

 .  مارستان یب رسوندینم  منو وقت چیه زدینم  بهم  رو یلیس اون  و
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  خبر  درونشون  حال  از که هست آدما چشم  یتو  یز یچ هی  گنیم یول دونمینم-

 ...   کردیم نگات یحالت   هی با...   بود یجور  هی نگاش دهیم

 

  و  باشم تنها گهید  داشتم دوست...  کنه خوش  دلمو یالک ستاره نداشتم دوست

 !...   گذرهیم یچ من به راجع یرعلیام ذهن یتو که کنم فکر  نیا به

  *** 

  انتظارشو. دیرسیم نظر  به گرفته و  یعصب یکم موند، کنارم شب مادر

  سؤال گذشته انات یجر  به راجع ازم  و باشه  داشته رفتارو نیا باهام دمیکشیم

 :   گفت و افتاد اتفاقم  نیهم که کنه

   تورو شبید که ی پسر اون. بشنوم خودت زبون از  توی واقع  خوامیم... حنا-

 !! بود؟  یک بود، دهیچسب اتاقت در به کنه مثل  و  نجای ا آورد

 

  درنگیب! شهیش مثل بود  زالل کردم، نگاه مادر اهیس  و درشت یچشما به

 :  دادم جواب

  از  و  رفت جیگ  سرم میوقت دم،ید ستیپ یتو  ی اتفاق  اونو من مامان خدا  به -

  آوردن  منو اونا که گفت ستاره و بودن  کینزد ما به دوستش اونو  رفتم حال

 ! مارستانیب

 !!!  ست؟ ین شما نی ب ی زیچ  چیه یعنی-

  که حنانه...   میشناسیم گرویهمد کیعل و سالم حد  در ما!!! خدا به نه-

 ! دونهیم
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  پسره نیا گهیم شده ها وونهید مثل حاال  تا شبید از محّمد وّلّا، دونمینم...  -

  مسئولتون  چرا نبوده خودتون  اتوبوس مگه وگرنه داره تو  با یوسرّ  سر

 ! مارستان؟ یب اوردهین  تورو

 !!  شهر؟  تو ارهیم کوه از اتوبوسو  هی  نفر هی خاطر به ی ک جون مامان آخه-

  چیه تو  با که نگفته  گهیم...  بوده ب یعج کم هی پسره نی ا رفتار گهیم محّمد-

 !!! کنه شک بهت محّمد که شده باعث نمیهم...  نداره ی ا  رابطه

 !   نکنه خوادی م کنه باور خوادیم دم،یم محّمدو جواب خودم من-

 :  بگه و بشه نیخشمگ مادر شد باعث  یول گفتم تیقاطع با مو جمله

  عمر هی...   یبکن انمونیاطراف ی شرمنده مارو عمر هی که یکن یکار دینبا تو-

 خراب  رو یچ همه یبزن لگد هی با دی نبا که حاال میکرد یزندگ آبرو و عّزت با

 !!!  یکن

 ای گهیم راست  بدبخت یحنا بگه ستین  نفر هی...  نیگیم  محّمد از همه آخه-

 مثل هم شما  اگه...  خودشونن  ی  بچه فکر به  فقط که  م ییدا و  ییدا زن! نه

  کم هی خدا  تورو جون مامان!... بود  حل  یچ همه نیداشت  باور  منو کم هی  اونا

 ...    نیبکش تون یلیفام یالک ی تعصبا نیا از دست

 .  نگفت یچیه گهید و کرد سکوت  کرد،یم فکر حرفام به داشت مادر انگار
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  کار دادن انجام حال در مادر بشم مرخص مارستانیب  از نکه یا  از  قبل بعد روز

  من یخدا شد،  اتاقم  وارد گل یسبد  با  بخش پرستار که بود  مارستانیب  بار و

  ی رو رو  گل سبد پرستار...   یارغوان  و بنفش  ی دهیارک ؟ !یقشنگ یگال چه

 :   گفت و گذاشت زمیم

 .   آوردن  براتون آقا هی نو یا-

 :  دمیپرس شتابزده دمیپوشیم لباسمو داشتم کهیحال در

 !! اسمش؟  بود؟  یک-

 :  گفت خنده با و برگشت سمتم به پرستار

  کارتو  یرو شما، به بدمش گفت آوردش کی کوچ پسر هی دونم ینم وّلّا -

 !   باشه نوشته اسمشو  دیشا نیبخون 

  نوشته  فقط اّما کردم نگاه کارتشو و   کردم کینزد خودم  به  رو سبد عجله با

  باشه، تونستیم  یک کار یعنی کردمیم  هنگ داشتم" ینیبهتر که تو  یبرا " بود

  فکر...  نه! کردینم نکارا یا  از اون  اّما!!! دیکش پر یرعلیام سمت به فکرم

 دلم از  ی نجوری ا خواستیم بود محّمد دمیشا بود  حرفا نیا   از  مغرورتر!!! نکم

  اطرافشو  تعجب با دید گلو  بزرگ سبد یوقت و  اتاق  یتو اومد مامان! ارهیدرب

 :   گفت و کرد نگاه

  ه؟ یک مال-

 :   گفتم و کردم ن ییپا و  باال رتیح عالمت به رو ام شونه

 .   آورده  کوچولو پسر  هی گفت و آورد  پرستار دونمینم-

  تخت ی رو از . نکرد  باور حرفمو کردمیم احساس کرد، نگام یچشم ریز مادر

 :   گفت مادر و شدم بلند

 ...    منتظره رونیب محّمد-

  سبد و رفت رونیب  اتاق  از  من از جلوتر  مادر. برداشتم  فمویک  و کردم یاخم

 :   گفتم عیسر  و شدم متعجب رفتارش نیا  از  نبرد، گلو

 !  ؟ یبرینم چرا  رو گل پس مامان-
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 :   گفت و دیچرخ من سمت به مامان

 . کنهیم بد ی فکرا خودش با  و هیعصب محّمد االن...   ارشین-

 :   گفتم و  کوبوندم نیزم  یرو پامو ها  بچه دختر مثل گرفت، لجم  مادر حرف  از 

 !! ؟ یچ  یعنی نیا...   ادیم خوشم  ازش من یول-

 یهمراه اتاق یخروج درب سمت  به منو دست با و اومد من سمت به مادر

 :   گفت و کرد

  با محّمد یار یب  هم رو گل اگه اومده  شیپ  اتفاقا  نیا االن...   گفتم که نیهم-

 بوده که یچ  هر بذار  بشه بدتر ن یا  از نذار  حنا...   کنهیم یاالتیخ  خودش

  آبرومون ده،یم هردوتون دست کار جوونه محّمد بشه، ریخ  به ختم  نجایهم

 . رهیم
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  ُگر داشتم تی عصبان فرط از که من یول گفت عاجزانه آخرشو  ی جمله مادر

 :  گفتم گرفتمیم

!  نیبندی م بُهتون  نیدار دخترتون به هم شما ن؟ یکنینم فکر درست چرا مادر -

 !  ؟ یچ ی عنی احتمال همه نیا
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 ...    سازنیم  کوه کاه از یشناسیم  مردمو که تو ُخب-

  خب!  هیچ حرفا  نیا کنم،یم یزندگ خودم  واسه دارم من...  مردم پدر گور-

  برم رونیب  بدونم،  من نخواد و باشه فرستاده واسم  رو گل  نیا محّمد خود دیشا

 !  کنه؟ یم ی فکر چه خودش با نباشه گل و

 ذهنش ی تو رو معادله نیا داشت  انگار کرد نگام و سادیوا  لحظه کی مادر

 : گفت یلحظات گذشت از بعد! کردیم یحالج

  پرداخت یبرا مارستانیب در َدم رفتم یوقت چون! ستی ن محّمد کار ...  نُچ -

 دسته دو که همزمان گذاشته نیماش ی جلو  و گرفته گل دسته هی که دمید ش،یف

 !!!   رهیگینم گل

  که محّمد لیاتومب سمت به میشد خارج که مارستانیب  از! نبود محّمدم کار پس

  درو و شد ادهیپ نیماش از ما دنید  با محّمد. م یرفت بود شده پارک یا گوشه

   نمیبش یصندل ی رو خواستم ی م. کرد سالم فقط لب ریز  و کرد باز  برام

  ضمن و  انداختم بهش ینگاه یرچشمیز. دمید یصندل ی رو  رو گل دسته که

 .  نشستم سرجام  حرفیب گذاشتمیم میکنار یصندل ی رو  اونو نکهیا

  خونه سمت  به  صدایب محّمد. نشست نیماش جلو یصندل رو و رفت مادرم

  یچیه من از  اّما  زدن، حرف مارستانیب مورد در یکم مادر با کرد، حرکت

 ! نکردم تشکر  گل خاطر به منم،  و دینپرس

  اون  کنه باز رو  در تا رفت و شد ادهیپ زودتر مامان مید یرس که خونه در َدم

  جلو  ی نهیآ  از  و دارم  وجود منم  که افتاد ادشونی آقا ی انگار که بود موقع

 :  گفت و کرد نگام

 !  ؟ یخوب -

 :  گفتم و چرخوندم رومو کردم، نازک  یی ابرو پشت

 !  یدیپرسینم  االنم -

 :   گفت و کرد  هم تو  اخماشو محّمد

 ...   گهید آدم هی یشد اصالا !... ؟ یسرحال یلیخ  تو نکهیا نه-

 !   خودمم...  ام شهیهم مثل من-
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 ! کردم باور   منم و  یگفت تو ...   ات عمه جون آره-
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 :  زدم داد بلند بایتقر ی صدا با و شدم یعصبان  حرفش نیا  از

 !!!    آقا یزنی م حرف  خانم ه ی با ی چطور بفهم  -

 عقب یصندل  به رو من سمت به  و کرد پارک اط یح در یا  گوشه لویاتومب

 :  گفت و  دیچرخ

  ازم یبخوا  که نشدم رتیغ  یب  اونقدرام...   حنا ی کنیم میکفر یدار -

 ! یکن سوءاستفاده

 .   توئه توهمات  ی دهییزا  فقط  زهایچ  نیا...  نکردم یکار چیه من-

  اون  نمیبیم یوقت  زدم توهم... زدم توهم من یگیم راست تو...  آره! توهم؟ -

  روم تو نمی بیم یوقت زنم،یم توهم...سادهیوا  اتاقت در پشت سوسول  بچه

   ؟ ! بگم بازم  یخوایم! ؟ یچ ی عنی نای ا!!! دوستته گهیم و سادهیوا

!...  منه دوست  گفته محّمد به چرا ! بود  یخراب کلّه چه پسرعجب  نیا ی وا یا

  ادهیپ نیماش از  حرف ی ب!!! ایدوست نجوری ا هیمعمول یلیخ  اون ی برا  که  البته
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  بستن  حال در که مادر و محّمد اومدن منتظر ی حتّ  رفتم، خونه   داخل و شدم

  به اونوقت و باشم  تنها و  اتاقم  تو برم داشتم دوست. نشدم بود اطیح  یدربها

 یخودخواه و ی نادان ی رو  از دیبا بودم بدبخت یلیخ من!  کنم هیگر خودم حال

 َمرد همه نیا ن یب  اونوقت و  ندارم بهش یعشق که شدمی م یکس زن انیاطراف

  باال ها پلّه از!!!  مشهوره بودن دخترباز و یهرزگ به که شدمیم یکس عاشق

  و  نبود خونه یکس کردم،  ولو ام کنفرهی  تخت ی رو اتاقم ی تو  خودمو و  رفتم

  اتفاقات  به و دمیکش دراز تختم یرو  َدمر. کنم مالقات رو یکس نداشتم دوست

  اتاقم به اومدنم  از که یساعت مین  از  بعد. ختم یر اشک خودم  حال و گذشته

 :  گفت و  زد در به یا  تقه مادر گذشتیم

 ! ؟ یکرد یزندون  خودتو  چرا! ؟ یچ   یعنی کارا  نیا  حنا-

   خاطر  نیهم به و  نداشتم رو مادر با کل کل و دادن جواب ی  حوصله

 :   داد ادامه بازم مادر. نزدم یحرف

  مهر یدار کارات نیا  با تو دختر...   نگرانه و  یعصب ی لیخ محّمد....  حنا-

 ...    محّمد یحرفا  رو یزنیم دییتأ

 :  گفتم بلند  یصدا با

! خواد؟ ی نم منو گهید بگه  و بزنه پَسم نکهیا  از! جون؟  مادر یترسیم یچ  از -

 ...   دهینرس آخر  به که ا یدن نخواد، خب...  

  یا  گرفته یصدا  با و  زدیم حرف که بود محّمد نباریا ومدین گهید مادر یصدا

 :   گفت

ت من عمه دختر...  نه-   با  میهست لیفام که ما واسه کارا نیا ی عنی زنم،ینم پَس 

  من به  یدار تو!  بزنم  پس رو  تو که ستمین مردش من...  ادینم در جور عقل

...    بدونم قتو یحق  خوام ی م فقط یول یکرد پشت بهم  چرا  دونم ینم...  یکنیم بد

 !  فقط
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  کاریچ  داشتم من...   رفتم فکر  به ی لحظات...  شدم بلند  تختم یرو  از

 کرده نیبدب خودم به  نسبت رو هیبق   و محّمد میالک سکوت نیا با ؟ !کردمیم

  پسر اون  با  ام  یارتباط چیه  و  بود نزده سر ازم  یی خطا که من! بودم

  پسر محّمد بود   بهیغر هی که اون خاطر  به داشت یلیدل چه  پس!!! نداشتم

  اونو  شتاب با و رفتم در سمت به سرعت به ؟ !بدم دست از نامزدمو...   موییدا

 من اّما د،یکش  هم در اشو  چهره من دنید با  و بود در پشت محّمد. کردم باز

 :   گفتم و  دوختم چشماش به چشمامو!  بودم آروم گهید

  یا  رابطه چیه پسر  اون  با قرآن به نکردم ییخطا  چیه  من...  من.. محّمد-

  تورو  اگه.  ستم ین انتیخ  اهل من که بدون شهیهم نویا !!! ندارم و نداشته

 ! بزنم؟   خنجر بهت پشت از   چرا گهید گمیم یست یرودربا یب نخوام

 :   گفت نیتحس  و یخوشحال با و دی چرخ نگاش تو  یبرق

  خودت زبون از  خواستمیم یول  داشتم مانیا تیپاک به قلبم ته...  دونمیم-

 .  بشنوم

  محّمد. بود شده سابق مثل  خونه  تیوضع  بازم نکهیا  از...   بودم  خوشحال

  یبرا شب اون ییدا  ی خونه ! کرد ریی تغ یکلّ  مادرم و شد مهربان محّمد همون

  و شد ر یخ به  ختم یچ همه خداروشکر...  اومدن امون خونه به من ادتیع

 همه که بودم خوشحال  و گفتم هم ستاره به محّمدو و خودمو ن یب یحرفا  تموم

  اتفاقات یتموم که  بودم نیا  از غافل روزا   اون!!! بودم غافل اّما! شد تموم یچ

 !!!   خبرمی ب من و مهیزندگ ی  ماندهیباق عیوقا همه سرمنشأ موقع اون
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  *** 

  که بود باور ن یا  بر تالشم و یسع.  بود شده شروع اول ترم انیپا امتحانات

  مشغول و خوندمیم درس  روز و  شب. کنم کسب هارو نمره نیبهتر   بتونم

  از  آرامتر یاسک ستیپ به  رفتن و اومده  شیپ  یماجرا  از  بعد. بودم مطالعه

  هم حنانه  از. کنم فکر  و باشم  اتاقم تو  داشتم دوست شتری ب بودم، شده شهیهم

 باهاش  و برم  تونستمینم بود سرد هم  با شهیهم روابطمون چون  بودم دلخور

  من به راجع چرا  بگم و  بزنم  حرف باهاش  گرفتم میتصم  چندبار.  بزنم حرف

  رو  کهیکوچ خواهر ی  حوصله بزرگه یآبج انگار! نشد اّما کنهیم فکر اشتباه

  فکر دیشا...   گذاشتم مشیحر یتو پامو کردیم احساس انگار  نداشت، اصالا 

  دونمینم!... مونده کاله یب  که اونه سر و  دارم ی ّسر و سر یرعلیام با کردیم

 . بود شده مونیخواهر ی   رابطه یسرد باعث بود که هرچه یول
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 امتحانات فصل  چون!  بس و کردمیم صحبت ستاره با  یتلفن با اوقات یگاه

  راستش  اّما بودم  اتاقم  یتو راحت  الیخ  با و  دادینم ریگ بهم گهید مادر بود

. دیکشیم پر   یا گهید یجاها به فکرم و  زدمیم ُزل کتابم جلو  وقتها شتریب

  یدیجد احساس به...   آوردمیم خاطر  به رو ستیپ  روز ی رفتارا  و حرفا  تموم
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  یبرا!!! باشه خطرناکم تونستیم د یجد حس  نیا ! اومد ی م ام خنده داشتم که

 !!! یرعلیام ...   و محّمد خودم،

!  بود  طرفه ه ی عشق هی نظرم به عشق نیا!!! کردمیم نابود باهاش خودمو

  یزیچ کردمی م فکر  که یچ هر...  ادیب  خوشش من از تونستینم یرعلیام

 !!! اومده  خوشش  ازم کنم احساس که دمیدینم  پسر  اون  رفتار یتو

...   زدیم حرف باهام لج سر از  و بود کننده یعصب رفتاراش و حرفا  تموم

  باشه لجباز و ُغد و  ستهیبا مقابلش  که بود شده دایپ خودش مثل یکس دیشا

  روزا اون  حال  هر به!...  بود کرده شیعصبان که بود نیهم!! خودش مثل

  چندان  نه یا ندهیآ سمت به داشتم من  و گذشتیم باد و برق سرعت به داشت

  قهیدق یس و هشت ساعت امتحانم  نیسوم!!! شدمیم کینزد ندیخوشا و معلوم

  و بودم گذاشته سر پشت  تیموفق با  مویقبل  امتحان دو شد،یم برگزار صبح  ی

  ی ا قهوه چرم  یپالتو. بلندشدم خواب از  یخاص  طراوت  و  نشاط  با روز  اون

  نییپا از مامان که کردمیم سر امو مقنعه نهیآ ی جلو داشتم دم،یپوش امو ساده

  از  یا دسته...  نشه  رید که بخورم امو  صبحونه و برم  زودتر زد؛یم صدام

  که یطور بلند یصدا  با و دمیکش  رونی ب ام  مقنعه ریز  از مویمشک یموها

 : دادم جواب بشنوه مامان

 .  امیم دارم جون مامان باشه -

  و  برداشتم مویصورت  لب ُرژ...   گرفت ام خنده خودم که بود  بلند اونقدر صدام

  اتاقم از  ام جلسه  به ورود کارت و خودکار برداشتن  با. دمیکش لبم ی رو کم هی

 سمت دمیپر و  کردم یکی دوتا دوتا رو ها پلّه بلند یگاما با  و اومدم  رونیب

 :  گفتم خنده  با بودن زیم سر بابا  و مامان آشپزخونه، 

 ...   ر یبخ  صبح...  سالم-

    سالم کیعل-

  تعجب با مادر.  دمیکش سر دم هی و برداشتم  ر یش وانیل هی  و سادمیوا  زیم سر

 : گفت  و کرد گرد چشماشو

 ...    زیم سر نی بش! خورن؟ ی م صبحونه ی نجوریا  دختر -

 دادیم دستم به  کهیحال در و کرد درست برام مربا و کره با نون  لقمه هی بابا

 :   گفت
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 !  ینکن  ضعف بذار...  بابا  بخور ایب-

  ندیخوشا  حس هی  داشتم یبیعج  حال هی . خوردم درنگ بدون  و دمیقاپ  رو لقمه 

 زیم سر مامان اصرار  به. نشم بند سرجام بود شده باعث که جانیه دمیشا ای

 :   گفت و دوخت  بهم  نگاشو مرموزانه مامان. خوردم گهید لقمه چند و نشستم

 ...    حنا-

 :   دادم جواب کنم نگاش نکهیا بدون

 .  جون  مامان...  هان-

 !...   بله و نه هان-

 :  گفتم و کردم نگاش

 !  شد؟   خوب...  بعله خب-

 !  ؟ یکنینم دست اتو  حلقه اصالا  چرا   تو -
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 دادم قورت قُلپ  هی و داد دستم به رو  ی چا وانیل بابا کرد، ریگ  گلوم تو لقمه

  اصل سر رفت  صاف!...  نیا بجز  داشتم رو یحرف هر  دنیشن انتظار...  

  یلیخ من یوقت قای دق...  بود یشگیهم شیالک یدادنا ر یگ نیا!!! مطلب
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  و  کردم یا سرفه  تک!... اعصابم  رو اومد  یم پاش دو هر با  بودم سرحال

 :   گفتم

 !  افتهیم دستم از  و  ستین حواسم دانشگاه برم خب-

 ام شهیهم! افتاده؟  دستم از  ام  حلقه سال  یس نیا  تو من مگه هیحرف چه  نیا -

 !  دستمه

 ..   ام  یچلفت پا و دست کم هی من یدونیم که شما جون مامان خب-

  ر ییتغ خودتو  کم  هی  کن یسع!!!... ی ستین  یچلفت پا و دست شما خانم  رینخ-

 ...   بعد به  نیا از کن دستت ام  حلقه!!!... مثالا  یکنیم ازدواج   یدار گهید ،یبد

 :   گفت او به بارش شماتت نگاه  با و کرد نگاه مادر به بابا

  و ینامزد واسه انگشتره هی  فقط  که حلقه ن یا...  رینگ سخت نقدریا  خانم-

 !  اونقدرا ستین  مهم!!!...نشان

 :   گفت یتند و افتاد مادر یشانیپ  یرو یخط تیعصبان از 

  دختر ن یا چرا ! ه؟ یچ  انیجر که کنهی م سؤال ازم مرتب داداشم  زن...   رینخ-

 !  بگم؟  یچ  بهش  خب!!! کنهینم  دستش انگشترشو

  دستش دانشگاه رهیم بگو  بهش...  نیکن شلوغش شما  خوادی نم نقدری ا حاال-

 !   بهتره نباشه

 خطاب بعد و دمی بوس اشو  گونه!! یدار  هوامو شهیهم که ییبابا برم قربونت

 :  گفتم مامان به

 !   نینکن گوش  اون  و نیا  حرف به نقدر یا  هم شما خانم، مامان  گهیم راست -

 :   داد ادامه شی شانیپ ی رو ن یچ و  اخم همون با مامان

  یرفت نه که ام گذشته ماه هی  نیا تو !!!... یستین بشو درست شما انگار  رینخ-

  به!... ششونی پ  یاومد  زادیآدم مثل نجای ا اومدن  اونا یوقت  نه  ینیبب محّمدو

ق تو دست از من آخرش خدا  !!!...  شمی م مرگ د 

  سرگرم یدونیم خودت خب. بشم  فدات  من...  جون مامان نکنه خدا...   ا -

 !!! بودم درسام
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 شدیم بلند جاش از  کهیحال در و دی سرکش یهورت رو یچا  لحظه اون تو  بابا 

 :   گفت

 !!! شهیم رید امتحانت  دختر زودباش-

.  کردم یخداحافظ ازش  و  دمیبوس مادرو ی  گونه و شدم بلند  جام  از ی لبخند با

  و بودم کرده سرگرم خودمو درسام با  ماه هی اون  یتو...  گفتیم راست مادر

  چرا  دونمینم!!! نمیبب  رو  ییدا ی خونواده نه و محّمد نه نداشتم دوست اصالا 

 !  کردمیم بهونه  رو درسام و نداشتم شونو حوصله اصالا 

 

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

@romankade_bahar 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 42پارت#

 

 

 .  رفت سرکار به  خودش بعد و رسوند منو دانشگاه دم تا لش یاتومب با بابا

 اومدم دانشگاه به من یوقت و بود  خونه  و نداشت امتحان اونروز  هم حنانه

 خلوت دانشکده اط یح! ومدی ن رونیب  اتاقش از که بود دهی خواب که کنمیم فکر

  سنگفرش! بود یخی  و سرد هوام  بودن، دانشجو  یها بچه  توک  و تک . بود

 پوشده بوتمو  می ن یکفشا.  بود شده دهیپوش خی ی شکننده یها هیال  از نیزم

  امتحان  فکر یتو. نخورم نیزم وقت  هی  که رفتمیم راه اطیاحت با  داشتم و بودم
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  متوجه منو مردانه ییصدا  هوی که بودم امتحانات سالن سمت به  رفتن و

 :  برگشتم صدا سمت به. کرد خودش

 !!!  دیببخش-

  ی پالتو هی!!!  شیر  ته هی با یرعلیام!!! کردیم فرق  شهیهم با اش  چهره

...   دیرسیم نظر  به گرفته و درهم  اش  افهیق ییجورا  هی   و بود تنش یمشک

  نیا  ایخدا! کردمیم برانداز سرتاپاشو چشمام با داشتم.  کرد سالم بالفاصله

 پاهام دنشید با  دیبا  چرا!!! بود کرده خودش مجذوب منو که داشت یچ پسر

  درآورد پالتوش جبب   داخل از دستاشو...!!! فتهی ب جانیه به  قلبم و بشه سست

 :   گفت و

  شد؟  خوب حالت -

  رفتار متشخصانه یلیخ  نظرم به...  بودم شده رهیخ  بهش  حرفی ب هنوزم

  به هم باز که ندادم هنوز  جوابشو کردیم فرق شهیهم با  نگاش انگار! کردیم

 :   گفت و  گرفت ازم  نگاشو  و داد یتکون  سرشو ، اومد  حرف

  رفتار... دیشا خب یول دنتید یبرا  مارستانیب  امیب خواستمیم من راستش-

  و  گفت تعلّل با یکم نامزدو ی کلمه. نپرسم  احوالتو گهی د شد باعث نامزدت

  حرف که بود یرعلیام ن یا بازم گرفتم ریز سرمو. کرد  نگاهم چشم  تو چشم

 : زدیم

  از  حاال تا من...  خوامیم معذرت ازت ستیپ  یتو  اونروزم  رفتار بابت من -

  از راستش چون...   کنهیم فرق تو به  راجع یول بودم نکرده یعذرخواه یکس

 .   نداشتم  قرار و آرام  حاال  تا روز  اون

  از سرعت به کنه گوش من یحرفا به نکهی ا بدون گفت که آخرشو ی جمله

  حرف  باهاش نتونستم من چرا! کرد؟  ینجوری ا چرا   نیا. رفت و شد رد کنارم

  به و دمیکش صورتمم یرو  و درآوردم  میچرم دستکش یتو از  دستامو!!! بزنم

  قامت. کردم نگاه  دور از  رفتنشو و زدم هیتک بود کنارم که یوار ید نیکترینزد

  قبلنا یرعلیام با یرعلی ام نیا  انگار ی ول. بود  انینما برام  دور از  هنوز بلندش

 !  کردیم فرق
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  رمید داشت و  بود مین و هشت ساعت قایدق انداختم،  میمچ ساعت به ینگاه

  به آرام   آرام و  گرفتم  وار ید به دستمو بود، شده قفل  پاهام انگار اّما! شدیم

 .  رفتم امتحانات  سالن سمت

  چشمام با بودند، کرده پخش  دانشجوها نیب  هارو برگه و  شده شروع امتحان

 با همزمان امتحان سه اونروز و داشت امتحان اونم...  گشتمیم دنبالش داشتم

  ساکت سالن. داشت امتحان سالن نی ا  ی تو اونم   حتما و شدیم برگزار اونجا  هم

  ییصدا  تنها کفشام ی پاشنه  ی تقه  یصدا  بودن، نوشتن مشغول همه و بود

 یصندل  یوقت گشتمیم میصندل ی شماره دنبال اومد، یم سالن داخل  از که بود

  به چشمام لحظه  همون نم، یبنش خواستم  و  برداشتم رو برگه دمید رو یخال

 !!! افتاد میدست کنار یصندل

  زودترم  حتما خب!!!  بود دهید منو زودتر انگار بود نشسته کنارم بود، خودش

 هی!!! گهید بود شده جلب  اش توجه حتما کفشام تق تق  یصدا با بود، دهید

   چقدر بهش نگاهم دمینفهم  م،یزد ُزل هم به  و  زد خشکم لحظه

 :   گفت و کرد یا  سرفه تک گرفت، نییپا سرشو یرعل یام  که دیکش طول

 ! ادیم داره مراقب باشه حواست-

  و  عبوس. کردم نگاه بهش ستاده،ی ا سرم ی باال مراقب دمید اومدم، خودم به

 :   گفت و کرد نگام نیخشمگ

 ...     نمیبب بده اتو ورقه-
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 :  گفتم زده رتیح

 دیکش دستم از  امو  ورقه! ننوشتم اسمم!... نکردم شروع هنوز که من اّما -

 :  گفت ی پوزخند با و  رونیب

 !   ه؟ یچ اسمت  حاال -

  یصدا  با بود،  برگرفته در وجودمو تموم  ترس...  بود اومده تالطم به قلبم

 :  گفتم عجزگونه

 !  نکردم یکار من خدا  به...  هستم دیجاو حنا-

  بدون!  قیدق و موشکافانه نگاه هی کرد، نگاه یرعلیام به بعد  و من به مراقب

!!! زد یحرف  باهاش یرعلیام  انگار رفت، یرعلیام سمت به ی حرف چیه

  یلیخ  کتابو نیا ! زدیم تند تند من  قلب ضربان اّما ؟ !گفت یچ بهش  دونمینم

  طی شرا اون  یتو  اّما  رمیگیم ازش  ی خوب  ی نمره بودم مطمئن  و  بودم خونده

  چیه بدون و کرد نگام  بازم مراقب!!! آوردم شانس نکنم خراب امتحانو  اگر

 :  گفت و گذاشت دستم جلو یصندل زیم یرو  امو  ورقه یحرف

  شروع  زودتر...  ستین  عاشقونه یکها یج ک یج و کردن یدلبر یجا  نجایا -

 ! کن
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  ام  ورقه به مراقب ی آقا اون  رفتن  با و  برگرفت در امو چهره یمحسوس یشاد

  حس  وضوح به خودم یرو  و یرعل یام ینگاهها ینی سنگ اّما. شدم رهیخ

 :   گفت کنان زمزمه لب ر یز. کردم نگاش که  لحظه هی. کردمیم

 .  برسونم  بهت تا بگو یدار یاشکال اگه-

  کرده پاس  شیپ  ترم چند درسم نیا داشت، گهید امتحان هی  که اون اّما

  دادن جواب مشغول و نگفتم یچیه! دونم؟ ینم!!! بود ادشی ی چطور!!! بود

  همه از زودتر و دادم جواب زود رو  همه و  بودم بلد رو همه. شدم سؤاالتم

  کنارش از. کرد نگام  و کرد بلند سر ی رعلیام. کنم ترک  سالنو خواستم ها بچه

  دادم، لیتحو  مراقب  همون به  امو ورقه . رفتم یخروج در سمت به و گذشتم

 :   گفت مراقب یآقا همون که برم رونیب  سالن از خواستم 

 !!!  حاال تا امت دهیند! ؟ یهست ی اول ترم-

  یموها و دیسف  و اهیس ش یر ته هی با  سال انهیم مرد هی دوختم،  بهش  نگامو 

  ی چهره هی از و  بود دهیپوش شلوارش و  کت یرو بلند  یباران هی! یجوگندم

  تا  که چرا اومد دیجد  آقا اون  منم نظر به. بود برخوردار   عبوس یکم و یجد

 :  گفتم و کردم بلند سرمو. بودمش دهیند دانشکده  ی تو  حال به

 !  بودم دهیند شمارو منم  اتفاقا...  هستم اول   ترم بله -

  بود یجور هی چشماش...   کرد نگاهم یخاص  جور  هی بعدم. زد  یلبخند 

  دیاسات به راجع ینجور یا دینبا خب یول!  داره منظور  نگاش کردم احساس

 :   گفت  ی واشتری یصدا  با کردم،یم فکر دانشگاه

  یرو  به دفترم شمیپ  ایب  حتما...  هستم  دانشگاه یفرهنگ امور  مسئول من-

 !  باشه باز شهیهم تونهی م کاراتون و شما

  به!  بود یجد  یلیخ  اول   که اون!!! شد مهربان نقدریا دفعه هی چرا   آخه یول

 :   گفتم لبخند هی با  حال هر

 ...   حتما باشه-

 :  گفت و بست نقش  لبانش یرو بخش تیرضا  یلبخند

 ...   خانم حنا...  هستم یلطف من -
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  یصدا  بازم اّما  بزنم یحرف خواستمیم! بود؟  گرفته ادی اسممو زود چقدر...  اَه

  که حال همون در و بود من سر پشت  نداد، زدن حرف فرصت من به یرعلیام

 :  گفت بهش خشم  از پر نگاه با داد،یم  لی تحو یلطف یآقا به شو یامتحان ی برگه

  گردو یگرد هر!!! یلطف یآقا...   لطفا بده صیتشخ  هم از  بدو و  خوب -

 !!! ادیص جناب ستین
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  با  ی نجوریا امتحانات مراقب و دانشگاه کارمند هی با داشت اون !!! کردم تعجب

  منظورشو من ی ول...  داشت یشجاعت  عجب!!! زدیم  حرف کالم لفظ نیا

 که بود کرده نگاه من به بد آقا نیا! بود درست حدسم ی عنی!!! دمینفهم

  و  یرعلیام یجوابها و  سؤال دنیشن  منتظر! داد؟  جوابشو  ینطور یا یرعلیام

  یرعلیام اّما شدم خارج سالن درب  از دینباش خسته هی با   و نشدم یلطف یآقا

  منصرفم رفتن از خواست  صداش با بود شده خارج سالن  از من سر پشت که

 :   گفت بلند  یکم یصدا  با و کنه

  گرم دینبا که یکس هر با...  باشه اطرافت به خوب حواست  کوچولو خانم-

  ؟ !گرفت

  و کرده هم تو  اخمامو رفتم،  سمتش به! بود؟  یک قایدق االن منظورش اّما 

 :   دادم جواب یتند
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 !  ه؟ یچ  منظورت -

 :  گفت مکث با  و  زد ُزل چشمام به  گرفت، قرار مقابلم و  اومد جلوتر  قدم دو

 یآهوها بچه شکار اونم ...    شکار یبرا هست یشکارچ  هی ییجا هر-

 !!! یمامان و  خوشگل

  به  رهیخ که همونطور و بازکردم هم از زحمت به لبامو! بودم؟  من منظورش

 :   گفتم  بودم نافذش یچشما

 .  دادم سؤالشو جواب  فقط من-

  با من جواب در. کردمیم حس  یخوب به  تلخشو  عطر یبو  شد، کترینزد بهم 

 : گفت پوزخند و سماجت

  و بود باز شتی ن که بود نیهم واسه! ؟ یدادیم سؤالشو  جواب  فقط یداشت -

 ! بود؟  باز  بناگوش تا دهانت

 نکهی ا خاطر  به  و  شدمیم تحمل کم  و  یعصب کم کم داشتم حرفاش دنیشن  از 

 :   گفتم قاطعانه ارمین  کم جلوش

  تو مگه بخندم دارم دوست!!! کنم  کاریچ بخوام  من نداره یربط چ یه تو به-

 ! ؟ یارشاد گشت نکنه نمیبب ! ؟ ییا کارهیچ

  یقو دست تو  ام چونه که بود  نشده خارج  دهنم از کامل  حرف ن یا هنوز

  یرو  داغش ینفسا صورتم، کینزد  بود آورده  صورتشو شد، مشت یرعلیام

  چشماش. بود  گرفته تلخشو  عطر  یبو  هم نفسش یحتّ   شد،یم پخش  صورتم

 :  گفت دندوناش ی ال  از ببندم، چشمامو  دادم حیترج  که بود  شده ترسناک  نقدریا

 !   ؟ یگفت یچ -

 : گفتم تمام خشونت با

 ...   یبکن  رفتارو نیا من با  یندار  حق  تو -

 : گفت  و عقب دیکش دستشو دید نگاهمو  یوقت 

 !!! یشناسینم خوب اطرافتو  یآدما...   یا  بچه یل یخ  هنوز تو...   تو -
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  دهیفهم دیشا. دیکوب یم ام  نهیس یتو پناه ی ب یکوچولو بچه   هی قلب نیع قلبم

  آروم که بمونم  دستش یرو قبل ی دفه  مثل که االنه و کنمیم سکته دارم بود

  تا سه دو لحظه همون. کنه برخورد باهام ی شتریب عطوفت با خواست و شد

  و  رونیب اومدن سالن در از بودن کرده تموم امتحانشونو  که ییدانشجوها از

  کنجکاوانه میبود  گرفته  قرار هم یروبرو  کم  یلیخ ی فاصله با که دوتا ما به

  نگاهم رهیخ ره یخ  لحظه چند یرعلی ام رفتنشون از بعد.  رفتن و کردن نگاه

  و ها گونه بعد چشمم اول. برگرفت در لباشو ی رو رنگ کم لبخند هی! کرد

  داشتم. کلمیه ی رو اومد بعدش و کرد مکث شتریب یکم لبام  ی رو...  دماغمو

 : گفتم و  گرفت لجم کرد،یم نگام ینجور یا چرا  شدمیم یجور  هی

  چرا دونمینم من...   شهیم سبز اش لونه َدم یول ادینم خوشش  پونه  از مار -

 !   بربخورم؟؟  تو به دیبا اش همه

 :   گفت  و  داد فرو اشو خنده  یول  گرفت اش خنده

 ...   ریتقد دست دیشا خب-

 ...    اس مسخره-

  قدر و  قضا به معتقد  و  حرفا  نیا اهل اومد  ینم بهش. اومد ام  خنده حرفش  به

  و خوب لحظه هی نبود؟  جور  هی شهیهم و نداشت تعادل  چرا  دونمینم ؟ !باشه

  به و کردم پشت  بهش. شدیم گند رفتارش و  اخالق گهید لحظه  هی و بود یعال
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  یتو  مدام حرفاش. کنم  ترک زودتر رو  محل اون  خواستم   افتادم راه به سرعت

  خوب نتونستم چرا ...   ببرم ادی از  حرکتشو تونستم ینم!... شدیم تکرار ذهنم

 من! کنه؟  برخورد باهام تیعصبان و   اخم  با ی نجوریا دیبا  چرا! بدم؟  جوابشو

  یعصب دیدیم منو وقت هر چرا  یول...   بودم ازش گهید رفتار  هی دنید منتظر

 شدم آزرده دل کردمیم احساس! کرد؟ یم صحبت باهام گزنده لحن با و شدیم

  پام لحظه  هی و  نبود آسفالت  یرو زده  خی برف  ی رو رفتنم راه به حواسم...  

  گرفت کمرمو محکم پشت  از یکی انگار  اّما ن،یزم  بخورم  خواستم  و  خورد زیل

  بهم  دیبا  چرا!!!  بود  افتضاح بگم دم یشا!!! بود بد حالم.  نخورم نیزم به که

 مانع و شد سبز اونجا خودش  بازم که کردیم بمیتعق انگار شدیم کینزد

  خواستم  و دمیکش عقب خودمو...  بود گرفته لجم چرا  دونم ینم. شد افتادنم

 :  گفت یلبخند با که کنم  جور و  جمع خودمو

 ! آره؟  بودم پونه  همون قایدق االن-

  ام خنده بدم احوال  و  اوضاع  و یفکر  یایریدرگ اون  یتو  حرفش دنیشن از

.  کردم یپوف  و ستادمیا  سرجام باشم، یجد کردم یسع خوردمش اّما گرفت

 :  گفت زنان لبخند راشیگ و خاص لحن همون با یرعلیام

  نیا  یتو االن واالّ  بودم سرت پشت ی آورد شانس! ؟ یپرت  حواس نقدریا  چرا-

 !!! شکستیم جات هی...   ییپا...  یدست ناکرده ی خدا  امتحانات  فصل
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  و کردم یفیظر   اخم...  دوزهیم و  بُره یم خودش واسه!!!  رو پر چه...   ا 

 :   گفتم

 !!!   نم؟ یبب دیبا رو  یکس نیباش حالم کمک شما نخوام اگه-

 :  گفت مکث با بعد و  ماند ثابت ام  چهره ی رو  نگاش لحظه هی

 ....  خب  خُ ...  -

 :   داد ادامه یلبخند با و  کرد رییتغ  یا  لحظه هی اش  چهره 

 !  ؟ یکنیم کاریچ  تو اونوقت خب-

ن با که خوند نگاهمو انگار دوختم بهش تندمو نگاه ن م   :  گفت یم 

 !!! نه ادیم سرت یادیز  یبالها مطمئنا اونوقت  که نهیا  منظورم-

  نیا  ی دوره!... اومده؟  سرم به یچ  نینبود شما که حاال تا مگه...   رینخ-

 ...   شده تموم گهید کارا

 !...!!   ؟ یکار چه-

  در یباز قهرمون  یدار م یقد یرانیا ی لمایف ن یع و وثوق  بهروز  یشد نکهیهم

 !!!   یاریم

  یخاص جور  هی  لباشو!!! خنگول دختره!!! گمیم یچ دارم دونستمینم خودمم

 :   گفت و  کرد جور و جمع

 !!!   مینداشت خبر و  میشد یخوب  ی قهرمانا...   خوبه-

 !!!    بس  و بودن خودشون اونا!... ؟ ییاونا مثل  که نه حاال-

 :  گفت و شد بلند ی کم اش خنده یصدا

 !...  ؟ یچ  پس -

 :   گفتم و کردم جمع دهانمو و لب.  کنم جمع بحثو  یجور  خواستم 

...  ممنونم  ازت یکرد  حقم  در حاال تا که ییکمکا ی همه بابت حاال  حال هر به-

 ...   نشو کینزد من به ن یا از  شتریب  کنمیم خواهش یول
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 :  گفت و کرد نگام شیشگیهم خاص غرور  همون با و  شد یجد اش  چهره

  و یدوست فکر به  ام گهید...  بوده خودت  خاطر به کردم یکار هر اگه من-

 !!!   ستین که االن  مال بود موقع اون   مال شنهادیپ اون!!!  ستمین زا یچ  نیا

 ! خواد؟ ینم منو گهی د بگه خوادیم یعنی

  نشدم رذل و  فی کث اونقدرا هنوز اّما باشم هرزه آدم هی  تو نظر به دیشا من-

  ازش  و نگم ی چیه کننیم تیّ اذ دخترو دوتا دارن یعوض مزاحم  دوتا نمیبب

  داره یعوض ی شکارچ هی ی وقت نمی بب  تونمینم یول باشم هرزه دیشا... بگذرم

  من! نزنم یحرف  و نمیبنش ساکت دهیم شنهادیپ میرمستقی غ ساده دختر هی به

  خودش بودم  یک هر با باش مطمئن یول داشتم یادیز  یدوستا حاال  تا اگه

  خانم رسوندن بهت  اشتباه من مورد  در!... یکس با دمینپر هرز من و  خواسته

 !!!  کوچولو
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 :   گفتم و افتادم پته  تته به

 ...   من  مَ   مَ -

 :   گفت و  بزنم حرفمو نذاشت
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 قصد که من  یول نیدار دوست یل یخ گرمیهمد!!! یدار نامزد دونمیم آره-

 !!!  نداشتم مزاحمت

 !"  خوام؟ یم و محّمد من گفته یک!! نداشتم دوست نامزدمو که من یول...یول"

  وگرنه یدار نامزد دونستمینم دادم یدوست شنهادیپ بهت  که موقع اون من-

 .  شدمینم مزاحمت

 !  ؟ یهست  دوستم یگفت مییدا پسر  به چرا پس-

 :  گفت کوتاه یا  نهیطمأن  و قشنگ  لحن با

 !  م؟ یستین مگه خب -

 !!!  خودت؟   واسه  یگیم یچ یدار تو ...  ؟ !!م؟ یهست-

 !   گفتم؟  بد! نزدم؟  یبد حرف  که من خب-

 !   یکرد درست یشرّ  چه ی دونینم حرفت  اون با  تو...   یگفت بد آره-

  کج لبشو یلبخند با  بدونه، نامزدم و  من به  راجع شتریب اومدینم  بدش یانگار

 :  گفت و کرد

  که دارن فیتشر یرتیغ  نقدریا خانت ییدا پسر جناب دونستمیم اگه...   خب -

 .   گفتمینم

 :  گفتم اخم  با و دادم تکان تأسف ی نشانه  از یسر

  نکاروی ا  یبود  اون  یجا به  توم  اگه!! نشه؟  یرتی غ ی خواستی م پس -

 !  ؟ یکردینم

 دست و  چرخاند  اطرافش به چشماشو مکث با.  شد ثابت  صورتم  یرو نگاش

 :  گفت و ستادیا  روبروم کمر به

 ...  شدم ی نجوریا  دمیشا...  ومدهین  ش یپ طش یشرا که من واسه...  دونمینم-

 دیکشیم باال دماغشو دستش  با کهیحال  در و دوخت بهم بشویعج نگاه

 :  داد ادامه لبخندزنان

 !!! نداشتم اشم  تجربه...    ندارم نامزد که من -

 :   گفتم و  گرفتم نگاش ی نیسنگ از نگامو

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886  از 98 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  خواهش. برم  من نیندار یکار اگه...   مینخور هم پست  به گهید دوارمیام-

 ...   کنمیم

 !  م؟ یبر  هم با یدار دوست اگه همراهمه نیماش من یول -

  یرعلیام با منو  یکی ترسمیم همش چرا  دونمینم!!!...  هیشیسر عجب اَه"

 !"  فتهی ب ندیناخوشا اتفاق   بازم و  نهیبب

 .  خداحافظ...  رمیم خودم من! ممنون نه-

 :  گفت تحّکم با یرعلی ام  اّما رفتم  قدم هی بشم  جدا ازش  خواستم 

  نونو دهید داغ  تنورو  تا تییدا پسر نکهیا  مثل...  یهست یدخترمتفاوت تو-

 !!! دهیچسب

  بدم ادامه فکرام  به نذاشت اّما اومد خوشم  اش  جمله از ...  برگشتم سمتش به

 : گفت یخونسرد  با و

  هم راه سر بازم  اگه  یول م ینخور هم پست به گهید دوارمیام توئه با  حق -

  یاتفاق طور  به  همش حاال تا من ضمن  در...  نینب من  چشم  از  میگرفت قرار

 .  نداشتم   کارام از  میغرض و قصد  چیه و گرفتم قرار تو  راه سر

 

ز به گلوم زگ   !!!  دمینشن  یول بشنوم حرفاشو عکس داشتم دوست!  افتاد  گ 

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

@romankade_bahar 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 49پارت#

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886  از 99 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 

 

  دوست که بود شده مرگم چه دنمی نم. کردم ترکش  و شدم جدا  ازش  حرف یب

 که شدم مطمئن  شتر یب. دمینشن یچیه  یول....بشنوم عالقه ابراز  ازش داشتم

  فکر بهش حد  از  شیب دارم که  منم نیا  و  س طرفه  هی فقط  احساسا نیا

 ...  کنمیم

.  بودم شده حرف  کم و افسرده. خودم  الک ی تو  رفتم بازم بعد به روز  اون از

  به المیخ  و فکر  ناخواسته چرا !!!  بود شده چم دونمینم... بود داغون فکرم

 کردمیم سرزنش  خودمو همش! دیکشیم پر  یرنگ چشم جذاب  پسر اون سمت

  یا  گهید جور  زمانه انگار. بود یا  گهید زیچ  تیواقع اّما نکنم  فکر بهش که

  نشون  بهم خودشو  یرو اون خواستیم یزندگ انگار! کردیم تا من با داشت

 ! بود شده نوشته ام طالع در ریتقد  نیا  و نداشتم خبر  خودم  انگار  و... بده

  *** 

  لق  و تق کالسا شروع و دانشگاه  و درس د،یرس که انیپا به  ترم امتحانات

  هی دمیشا ای...   زیچ  هی دیام  به فقط  انگار. گشتمیبرم زود رفتم،یم رید. بود

  و بودم شده گرفتارش ناخواسته! دمشیند گهید خب یول دانشگاه رفتمیم کس

  مثل هم سال آخر  یروزا . بود برده  خودش با  روانمو و  روح و  قلب یانگار

  ن یاول  ییدا ی خونواده و محّمد شد شروع  که دیجد سال و  گذشت زود شهیهم

 دلم اّما بود آورده  کادو برام محّمد. اومدن امون  خونه به که بودن ییمهمونا

  نبودم هم تفاوتیب  بهش نسبت گهید االن بودم تفاوتیب قبلنا   اگه! نبود خوش

 دمیکشیم زجر داشتم باشه،  برقرار  رابطه نیا  نداشتم دوست گهید دیشا... 

 دلم! یرعلیام  یب چه باشم یرعل یام  با چه...   باشم  آزاد خواستیم دلم

  اّما!!! خودم و  باشم خودم و  باشم خالص محّمد  زنگار از خواستیم

  یوقت و!  نبود اطرافم  و محّمد به اصالا   حواسم!!! بود سخت یلیخ!!!  یچطور 

  و بودم من کرد مخالفت که یکس نیاول  شمال میبر هم با دادن شنهادیپ هم

  شیپ  اقوامو  از ی کی یعروس به دعوت و زی تبر  به رفتن بحث   بابا خداروشکر

  نزنن  رفتنو  شمال حرف گهید و بدن  ر یگ من به کمتر که شد باعث  نیا و دیکش

  بابا صحبت از بعد  بالفاصله برم در رفتن  شمال ر یز از نکهیا  خاطر به منم ... 

 :   گفتم یکاذب یشاد با
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 .  حاضرم من ز یتبر می بر...  خوب  چه خوادیم یعروس هی دلم-

 : گفت  من پاسخ در و کرد کج یدهان خاص  یا طعنه  با  ییدا زن یول

  یعروس  فکر  به و  یزنینم باال ن یآست خودت زودتر چرا   جون  حنا خب-

  اخم!!! کرده یعروس یهوا دلت نقدریا  که تو...   جون ییدا  زن یستین خودت

 :  گفتم و بدم جواب متیمال با خواستم و  کردم یفیظر

  ز یچ  هی اولم  از ما  قرار ضمن در! ییدا  زن  کنهیم فرق خودش آدم یعروس -

 .   دارم درس فعالا  من...   بود یا گهید

  و جوون دوتا ادینم خوششون غمبریپ  و خدا یول میندار  یحرف که ما خب-

 !!!  بمونن یفیبالتکل تو نقدری ا نامحرم

 !!!  نه مگه میگذاشت  قرارو  نیا یخواستگار شب اول   از ما...   یفیبالتکل چه-
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  غمبریپ  و خدا   خدا  به...  بهتره  یلیخ نیکن عقد شما  اگه  یول...  درسته-

 ...    نیراض

  ادین  خوشش خدا  تا مینکرد یکار که  ما...  بهتره ی نجوری ا  نظرم به ییدا زن-

   ... 
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 :   گفت یلبخند با  و دیپر  حرفمون وسط لحظه اون مامان

 ...   کننیم عقدم شاّلّا یا...   حرفا نیا واسه ادهیز  وقت حاال-

 

  خواست حرفی ب و  شد بلند جاش از  بود  خسته و کالفه یکم انگار که محّمد

 : گفت بالفاصله ینیاندوهگ چهره با ییدا زن که در سمت بره

  ؟ !!یریم  کجا جون مادر...ا - 

 : گفت یآرام لحن با و داد تکان یسر محّمد

 ...   مادر گردمیبرم -

  زن رفتنش  با.  بود شده رهیخ اون به ما ی همه چشم  و  رفت رونی ب در از

 :  گفت و شد بلند جاش از پژمرده و  نیاندوهگ ییدا

 ...   نگرانه  و کالفه ینجور یا شهیهم خدا به!امو؟   بچه  ینیبیم -

 :  داد ادامه  یمعنادار لحن با و دوخت من به نگاشو

...   ستین قرص دلش انگار  ام بچه...   شده ینجور یا که  هیمّدت مخصوصا-

 بودن معذّب نیا  از محّمدم نیبخون  تی محرم ی  غهیص هی اگه ...  نگرانه همش

 !!!  داره گناه ام  بچه خدا   به... ادیم رونیب

 

  ییدا زن جواب  در و  داد یتکان هوا  یتو دستشو یکالفگ با  و کرد ی پوف بابا

 :   گفت

  دینبا...   شهیم حل  یچ همه خودش  وقت به  شاّلّا یا...    نینباش نگران شما-

 !   کرد عجله

 

  به ناراحت و کالفه ینجور یا که باخبره من یدلسرد از محّمد کردمیم احساس

  و ناراحت قبل  از  شتریب حالش شمال  به رفتن سر مخالفتم با  بعدم رسهیم نظر

 !   شد گرفته
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  گفته بابا  به قبل  از  حنانه. میبست زی تبر سمت به  رو چمدونا و  ساک بعد روز

  چند هی دوستاش با قراره و نداره  رو یعروس به اومدن  ی حوصله که بود

  ی خونواده اّما!  داد شهیهم مثل شو  اجازه بابا  و برن لواسون باغ  به یروز

 ستاره با نکهیا  از بودم  خوشحال  بشن،  زیتبر عازم ما  با شد قرار هم عمه

  و  خوب شهر  بودم کرده سفر زیتبر  به هم یا گهید بار سه دو...  همسفرم

  بود  قرار میبود دعوت که هم یعروس و.  میداشت  اقوام  اونجا  و بود یقشنگ

  همراه به. بودن  پدر یخونوادگ اقوام  و  دوستان از...   بشه  برگزار زیتبر  خود

 .  م یرفت  بابا یپدر اقوام ی  خونه به عمه
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 شب ستاره با  کردن،یم ییرایپذ ما از خوب و  بودن نواز مهمان و  خونگرم

  خودمون همراه به که ییلباسا نیب از  دنیخواب  از  قبل و دم یخواب اتاق  هی  یتو

. میکردیم انتخاب  یعروس بعد روز مراسم یبرا رو یک ی میداشت میبود برده

  رو یکی ستاره  با  اونا نیب  از اّما بودم برده خودم با یمجلس لباس دست سه

.  بود سنگدوز تماما که بلند یمشک لباس هی. م یبپوش بعد روز که میکرد انتخاب

  اش  قهی!!! بود بای ز و  محشر گرفتم، مامان ییدختردا یعروس  یبرا   قبل سال

  مشخص شتریب  رفتن راه نیح که داشت یبلند چاک  پشتم  از  و بود باز و هفت

  یبازوا که انداختمیم روش رمیحر  شال هی بودنم دهیپوش خاطر  به  اّما. بود

  بپوشه رنگشو یاسی دامن و کت شد قرار  م ستاره! نباشه مشخص لختم

  ستاره با مراسم شروع از  قبل  بعد روز !... شدیم خوشگل و  ناز یلیخ باهاش
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  شکر اّما نداشتم کردن ش یآرا در یخاص  هنر که من م،یکرد درست خودمونو

  شگریآرا  ما اقبال  و بخت از  میبود مهمونشون  که یا خونواده اون  دختر  خدا

  هی  و گذاشتم باز مویمشک یموها! کرد  شیآرا کامالا  موهامو و صورت و بود

  شیآرا  صورت  دنید با و بود شده خوب   ام  افهیق. گذاشتم روش  کمیکوچ تاج

  و مامان و بابا همراه به  و بودم شده  سرحال  و شاد. اومدم وجد به ام شده

  هی در مجلّل  و کی ش یعروس هی. میشد یعروس مراسم یراه  عمه ی خونواده

 دسته م بعد  و شدیم نواخته یآذر یآهنگا مراسم شروع با!!! بزرگ تاالر

 .  دادنیم ارائه باشونوی ز رقص یآذر  آهنگ  با و  وسط رفتنیم مهمونا از دسته

  یآذر که پدربزرگم از  بودم  بچه یوقت و اومد یم خوشم  یلیخ  ی آذر رقص از

. شدم آشنا  شتریب  فنش  و فوت و  نیقوان  با بعدها که  گرفتم ادی بود  االصل

  رو  رقصا اکثر  خاطر نیهم به...  برقصم خودم  خلوت یتو بود عادتم شهیهم

  ی بدجور شب اون. کردمیم نیتمر یآموزش یها یدیس یرو  از  و بودم بلد هم

  که یزیم ر یز از ستاره که بودم فکر  نیهم یتو بودم، کرده رقص هوس

 :   گفت و زد پام به یلگد م یبود نشسته دورش

 !   ؟ یرینم  چرا  یبرقص یآذر یبلد که  تو گمیم! چته؟  یهووو ... حنا...   حنا-

  ؟ !شناسمینم  رو  یکس که َمن مَ ...   رمینم....  نُچ! جمع؟   نیا  تو...  بابا نه-

 بودم بلد من اگه  خدا به ...  برو من  جون! ؟ یبشناس رو  یک ی خوایم بابا یا-

 !!! کردمینم معطلش لحظه ه ی برقصم

 یآذر شهیم  یچطور  لباس نیا با آخه! کنم؟  کاریچ لباسمو پس برم؟  کجا-

   برقصم؟ 

 !  چشه؟  مگه خب-

 !  بشم عیضا و  نیزم فتمی ب و  بخوره  چ یپ پام  وسط  اون احتماالا   فقط...  یچیه-

 ...    یری گیم سخت چقدر تو-

  نیا!!!  خوادیم راحت لباس یآذر رقص! ؟ یفهمینم  چرا  تو...    خره بابا یا-

  ن یب وسط  اون  برم  یچطور   االن رمی م راه باهاش سخته م ینجوریهم من لباس

 ! برقصم؟  آدم همه نیا
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  ییرایپذ مشغول  مرتب خدمتکارا.  نگفت یچیه گهید و کرد نگاهم ستاره

  چشم  تو  و خوشگل دامادم و عروس بود، یکالس با و  مرتب مجلس. بودن

  خودم به مادر یصدا  با که دمیدیم شونویآذر  یبایز رقص  نگام با داشتم بودن

 : اومدم

 ! ؟ یبرقص ی رینم چرا ...  حنا -

 !   ستین مناسب لباسم که  من جون مامان ا -

  همش برزگر خانم  نیهم!...  داماد مادر...  برو  پاشو! ...  چشه؟  مگه لباست-

  دور هی  برو یبلد که تو گمیم ؟ !برقصن انیینم چرا  تهرانمون یمهمونا گهیم

 .  برگرد و بزن

    ؟ !!فتمیب وسط اون ترسمیم یول-

 !  شهینم تیزی چ بابا  نترس-

 

  چشم  به و باشم شاد مراسمات ی تو داشت دوست بود، ینجور یا شهیهم مامان

  یخود  و برم  داشتم دوست و بود شده خشک  کمرم یتو ق ر ییجورا  هی. امیب

  که بردارم خواستم  بودم انداخته بازوهام دور  که رو یر یحر  شال! بجنبونم

 :   گفت و رفت یا غّره چشم مادر
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 ! ؟ ی دار برش  یخوا یم-

 :   داد ادامه مادر نگفتم،  یچیه و دمیترس

 !  خودت دور بزن ...  شهیم بدتر که ی بردار  اونو...بازه  امینجوریهم لباست-

 !!!  رمی نم اصالا ...  سختمه...  برقصم تونمینم شال نیا با مامان یول-

 !  کنن؟  نگات همه یدار دوست تو  مگه! نمیبب سایوا-

 !   ندارم دوست که نه-

 .   کن گوش حرفمو  خب-

 ! ...   بخوره هم به تعادلم ترسمیم اّما-

 !  داره؟  دوست محّمد ی بر ینجور ی ا یکنیم فکر-

 !!!   محّمد...  محّمد ! ؟ یستین کن ول نجامیا ...  بابا یا-

 !!!   شوهرته مثالا ! ؟ یک پس-

 ...    ستین هنوز-

 

  و  نزدم یحرف  گهید منم. نگفت یچ یه گهید و رفت ازم یا غّره چشم مادر

  رمویحر  شال. شدم دیجد آهنگ  نواختن منتظر  و مجلس وسط  رفتم تأمل بدون

  زنا و مردا زیم  و  بود سالن تو یادیز  تیجمع. ستادمیا سرجام و  انداختم دورم

  دا یپ رو عمه شوهر و  بابا  تونستم مهمونا  یالبال از  دور از  و  بود جدا  هم از

  شروع پسرا  و  دختران از  یجمع با ی ا گهید دیجد و شاد  آهنگ شروع  با. کنم

  حرکت بعد و هم  از دستا شدن باز ...  پاها و دستا دادن تکان و رقص به کردم

 ! پا  ی پنجه   نوک یرو  ستادنیا  آخر در و پا
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  عرض به رو  پاها و دستا دیبا مرتب و  داشت الزم تحرک یلیخ  یآذر رقص

  شال یپ شتریب حواسم. داشت هم یادیز  تعادل به ازین   و کرد باز ها شونه

 باهاشون خداروشکر اّما داشت کی بار ی پاشنه سانت ده کفشامم بود، دورم

  یمدال انواع و  بود  خوب ام  ونهیم  بلند پاشنه یکفشا با  اصوالا . بودم راحت

  گهید و بود اومده بند  نفسم. داشتم کمدم یتو بلندو پاشنه یمجلس یکفشها

  سالن نور پر یپروژکتورا   و برقا.  بشه تموم  آهنگ زودتر کردمیم خدا  خدا

 یشاد یادهاینورفر رقص نیا با همزمان و شدنیم روشن  و خاموش مدام

  حدود . گرفتیبرم در  رو  سالن تمام بخش

  رهیم جیگ داره سرم کردم احساس گهی د آهنگ  یآخرا  دمیرقص  یا  قهیدق ستیب

  با دوروبرمو...  ستین دورم شالم دمید شد روشن که برقا ستادمیا سرجام... 

 :   دیچی پ گوشم یتو   آشنا یصدا همون!!!  نبود شالم اّما دم،یی پا  جستجوگرم نگاه

 ! ؟ یگردیم ن یا دنبال-

! شد؟ ینم  باورم!!! بود یرعلیام!!! من  ی خدا  برگشتم، صدا سمت به سرعت به

  چرا واقعا !!! شدم رهیخ بهش  حرفیب!! نمیبیم خواب دارم  کردمیم احساس

 یمشک شلوار و کت! شن؟ یم یخواستن  نقدریا  پوشنیم شلوار  و  کت تا پسرا

.  تر  رهیت کراوات و یسنگ یطوس  رنگ به  یراهنیپ  با بود دهیپوش رنگ

.  بود شده بدتر هزاربار بود که دخترُکش بود، زده ژل خوشگل یلیخ موهاشو

 :  گفت و زد یلبخند شد، من یرهی خ نگاه متوجه یوقت

 و مات! ؟ یکنیم  نگام  ینجوریا کردم  بد...   واست داشتم برش ...  افتاد شالت -

  خجالت هم یکلّ  دم، یکش رونیب دستاش ی ال البه از شالمو  و  بردم دست رانیح
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  یجلو  و  بود باز  لباسم ی قهی. کردیم نگاه منو داشت وضع  اون با که دمیکش

 :   گفتم و  زدم خودم دور  شالو بالفاصله. بود برهنه  بازوام و نهیس

 ...    یمرس-

 :  گفت و دیدرخش نگاش  تو یبرق د،یخند بازم

 !!! ستین بد ات لونه دم   پونه شدن سبز شهیهم یدید-

ل  و  بود گرفته  دل به بدجور  منو  حرف نیا   به  داشتم اش همه اّما  نبود،  ُکنم و 

 ! م؟ یباش  لیفام هم با نکنه کنه؟؟؟ یم کاریچ  نجایا اون  کردمیم فکر نیا

 !   یدیرقصیم یلزگ قشنگ  یلیخ-

  شوک   ی تو هنوزم ! دونستیم رو  یآذر رقص اصطالح  قشنگ چقدر...  اَه

 :   گفت و دی خند که بودم دنشید

  حرف هیکنا و  ش ین بجز  تو  نم یبب ؟ !یکرد قفل  دهنتو که باز ...  جوجو  هیچ-

 !   ؟ یستین بلد  ی ا گهید حرف زدن

 :  گفتم کمرنگ  لبخند همون با و  گرفت ام خنده  زدنش حرف طرز از

 !   نجا؟ یا...   شما -

  خمار یچشما کنار خط هی! دیخندی م صورتش ی اجزا  تموم دیخندی م یوقت

 !  افتاد یم سبزش

 بده اجازه تیرتیغ نامزد  اگه البته! ؟ یبرقص من با نیدیم افتخار  گهید دور هی-

  ... 
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...   یول  برقصم  باهاش خواستیم من از ! دم؟ یشنیم یچ داشتم  من ی خدا  یوا

 !...   دارم نامزد من که دونستیم خودشم!  بود  یچ تش ین یول

 .   کنم نگات و  بزنم  ُزل ی نجوریهم  داشتم دوست یدیرقصیم قشنگ  اونقدر-

 گفتیم  بهم دلم ته یکی انگار  اّما!... بد ا ی خوبه  کنم باور  دونستمینم

 !  برات  خاطره هی شهیم باشه که یهرچ تش ین کن، قبول  درخواستشو

 !...   ؟ یشیم پارتنرم!!! کوچولو خانم شد یچ-

 !؟ یبلد یآذر تو مگه-

 !   برقصم  یآذر نباشم بلد شهیم مگه میهست یآذر اصالتا...   یدار ار یاخت_ 

 

!  سالن وسط می رفت  و دیکش منو دست دیجد آهنگ شروع  و جمله  نیا  گفتن با

  یخدا  یوا !!! رقص یبرا بودن سادهیوا  گهید دختر دو  و  پسر سه ما جز به

  رقص! بدم؟  نارویا مامان جواب یچ!  دنیدیم یرعلیام با  منو همه که االن من

  منو  یا اشاره با یرعلیام که بودم هپروت عالم تو هنوز من و شد شروع

  شدن قشنگتر یبرا  دیبا اوقات یگاه!  حرکت به کردم شروع منم. کرد متوجه

  قرار گهیهمد موازات و مجاورت در دستامونو و میستادی ا یم هم کنار رقص

  و گرم ینفسا شدم کشینزد یوقت د،یرقصیم العاده فوق یرعلیام. میدادیم

  رقص نیح! دیپاش  صورتم یرو بود شده ن یعج تلخش  عطر با که داغشو

  پسر  نیا!!! آوردمیم در شاخ دوتا تعجب  از داشتم من و  زدیم حرف باهام

  یول!  بزنه حرفم یسخت اون به رقص  نیح تونستیم که داشت یتعادل عجب

  بهم خاص  جور  هی چشماشو بهم شدن کینزد با! نبود خوب  حالش ادیز انگار

 :  گفت و زد ُزل

 !  جوجو؟  هیچ بوت خوش  عطر نیا -
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...!   نباشه خوش...    حالش نکنه!...  زدینم حرفو   نیا نرمال  آدم هی  نظرم به

 شدیم سرخش  یچشما عرقش، در  غرق  صورت نگاههاش، از...  آره  یوا

  تموم یلعنت رقص  اون  زودتر یهرچ داشتم  دوست! کردم؟   کاریچ من!!! دیفهم

  یتموم انگار یول  نخورم، ُجم  جام از گهید و سرجام بتمرگم  برم و بشه

  یمحسوس اضطراب  و  تنش دچار بدنم تموم کردمیم احساس بود گرمم. نداشت

 . شده
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 نگاه کردیم نگام رهیخ  رهیخ  نجوریهم که خمارشو یچشما  قرارمیب نگاه با

 :   گفتم و کردم

 !   تنده یلیخ  تمیر  نیا!... تونمینم گهید! شه؟ ینم تموم  چرا پس-

 :  گفت و کرد ک ینزد بهم سرشو

 !   کوچولو؟  خانم یشیم خسته  زود نقدریا شهیهم -

  از کنمیم فکر! اومد یم بدم یلیخ  کوچولو لفظ از کردم نگاش تیعصبان با

   اشو دهیبر  دهیبر  ینفسا خنده  با  اّما! شد تمیعصبان  متوجه  میعصب نگاه

 :   گفت و کرد م یتنظ
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 !...  یملوس و  کوچولو که بس  از  بگم یچ من خب-

 

  هنوز! خورده  یزهرمار اون  از  و  ستین خوش  حالش  که داشتم حتم گهید

!  نیزم یرو افتاد و  خورد ُسر بازوهام  دور از شالم که بود نشده  تموم آهنگ

  و شد دوال یرعلی ام من از  جلوتر  اّما  دارم، برش که شدم خم  و  ستادمیا سرجام

 دنید با شدم،ینم  بند سرجام گهید! کرد  نگام فقط و  دیچیپ  دورم شالو عجله با

  تو  اّما ستاره و مادر و عمه زیم سمت برم  خواستم! شدیم بد حالم هاش نگاه

 :  زد صدام بازم سر پشت از. کردمی نم داشونیپ یشلوغ

 !!!   خانم  حنا...   حنا -

 

 نداشتم دوست  گهید اّما! زدیم صدا  داشت اسممو ایخدا  برگشتم، سمتش به

  مهم برام گهی د ؟ !بشم اش آلوده خواستمی نم...  بود یبد حس  باشم، کنارش

  کاریچ داشتم من!!! ... اومده یعروس اون  به یچجور و  چرا  بدونم نبود

  تلخ و سخت چقدر  وجدان عذاب نیا!!! محّمد! بودم؟  قصه نیا یکجا کردم؟ یم

!!!  نداشتم خبر خودم  و ذاشتمیم پا  ابتذال  ی ورطه به داشتم  ی انگار!!! بود

...   دهینخواب روزه دو که انگار! دمید قرمزشو یچشما  کردم نگاه که بهش

 :  گفت نباریا  و کرد نگام بازم! نبود...  نه! نبود ینجور یا رقص از  قبل

 !!! یخوشگل  نقدریا  دونستمینم-

  گذشتم تیجمع یال  البه از سرعت به  و  بمونم نتونستم گهی د!!!  ت ف  ا ث ک  

  تا سه دو با داره که دمید دور از مامانو! رفتم هیبق  و مادر زیم سمت به و

 دشیسف پوست شیمشک دامن و  کت با برم  قربونش زنه، یم حرف خانم

  از قبل. کردیم کوتاه پسرانه شهیهم سرشو یمو. بود شده  انترینما و  خوشگل

  ثابت موهاش رنگ که االن  و بود زده بهش روشن یعسل رنگ هی دمیع امیا

  در و  نشسته یا  گوشه هم ستاره و عمه!!! بود شده خوشگلتر یلیخ بود شده

!!!  نبودم من  که انگار نه انگار بودن هاشون یدست  بغل با زدن گپ حال

  ی صدا با  رفتم که  زیم سر!!! باشن دهیند  منو رقص اصالا  دمیشا! خداروشکر

 :   گفتم  ستاره به خطاب بلند
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 یتکان ستاره! ؟ یبد  بهم شاباش هی  ی ایب ی تونستینم ببرن ختتو یشورر مرده-

 :  زد یلبخند من دنید با  و خورد

 !  ؟ یخودت زلزله -

 !!!   ر  و ع ش  یب...  خودمم آره-
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  خوش بهتون یحساب که شما! کار؟ یچ  نیخوایم شاباش خانمها خانم-

 !!!  گذشت

 !  دهیورپر ...   سیه...  ا -

 ستاره بازم که  نه ای دهیشن رو ستاره حرف نم یبب برگشتم عمه سمت به یتند

 :   گفت کنان خنده

 ! دعوته؟  یعروس اونم  ی داشت خبر   کلک یا-

 :   گفتم شتابزده و نشستم ستاره کنار یصندل یرو

 ! ؟ یکنیم یغلط  چه  یدار یوا-

 !   بود؟  ی اتفاق  یعنی  یچ پس-

ر-  . شهیم درست شر بشنوه اگه محّمد یدونیم که تو ...  ستاره  نزن مفت ز 
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!  یدیرقصینم باهاش و  وسط ی رفتی نم که بود مهم برات محّمد اگه خب-

 !   خانم یشدینم  پارتنرش

 

 شهیهم!... یاله  کنه ام  خفه  خدا یا !!!   زدم ُزل  یا گوشه به! گفتیم راستم

 شدیم نگاهش از...   سمتم اومد مادر قهیدق  کی از بعد! کردمیم کار فکریب

 کرده دا یپ رو  یرعلیام  با دنیرقص جرأت که من داره، حرف  باهام که دیفهم

 به. کردمی م  دایپ مامانو یسرزنشا و  حرفا دنیشن جرأت   االن دمیبا بودم

  نگام بازم مادر کردم، حبس نفسمو کردم، نگاه اهشیس و درشت یچشمها

 :   گفت یمرتعش یصدا با  اونوقت و کرد

 دفعه! ؟ یشد بزرگ  یا خونواده چه ی تو  تو مگه! ؟ یکشی نم خجالت تو  دختر-

  پس بود یاتفاق اگه!  ؟ یچ حاال!...  فالن  و  ب له ا له و بوده یاتفاق ی گفت قبل ی

  و برف  ریز  یکرد سرتو  کبک مثل! بود؟  یچ  عاشقونتون یدنایرقص نیا

 !!! ره؟ یگیبرم در  جارو  همه تییرسوا  طبل   آن هر یدونینم

 

  گرفتم،  ریز به سرمو  دم،یکشیم خجالت ازش!!!  بگم یچ مامان به دونستمینم

 هر مادر. زدی نم  یحرف و بود شده  زیر  ترس از چشماش من مثل هم ستاره

  یول!!! حرف از   بود پر دلم! کرد بارم اش گزنده یحرفا  با خواست دلش یچ

  حق دخترها میکردیم یزندگ درش  که ی ا جامعه ی تو! بگم  یز یچ  تونستمینم

 عاشقشون یکس کردنیم صبر  فقط دیبا! شدنیم انتخاب  دیبا نداشتن، انتخاب

  آدم هی مثل مراسم آخر تا گهی د!!! شدنیم عاشق  خودشون دینبا بشه

  لرزشم یپا بودم خورده  خربزه! نخوردم  تکون جام  از شونیپر  و سرخورده

  عکس نم یبب بود مردونه قسمت یتو و  بودم دهیند بابارو  هنوز . نشستمیم دیبا

 مامان مثل بابا واقع در بودم،  راحتتر  بابا شی پ کل در  یول! هیچ العملش

  راحتتر مسائل  با  و بود روشنفکرتر گرفت،ینم ُگر زود  و نبود تند و یعصب

 .  کردیم برخورد

  

  از  نگاهشونو!!! کردنیم پچ  پچ هم  با ام عمه و مامان! بود؟   خبر  چه دونمینم

 !!!  بودن دوخته  ونیآقا سمت به دور
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 نگام تند مامان که بدم آب  گوش و  سر یجور   هی خواستم و شدم بلند  جام از

 :  گفت و کرد

 !   خانم؟  حنا  کجا-

ن با ن م   :  گفتم یم 

 !  ییدستشو  رمیم یچیه -

 .   میبر م یخوایم و هی خداحافظ  وقت که ین یب یم...  برگرد زود-

 ...    باشه شتونی پ  میدست فی ک فقط!... جون مامان باشه-

 

  چشماش با باشه گهید زیچ  هی خرابم ی  کلّه نیا ی تو زدیم حدس که ستاره

 سمت برم تنها خودم  و نکنم شلوغش دادم حیترج  اّما  رمیم کجا دیپرس ازم

  دور سمت اون  از  و  دادم خاطر آرامش بهش چشمام با خاطر  نیهم به ونیآقا

  البه از! شدنی م ی نفر  هزار حدود هم تیجمع  و بود یبزرگ  یلیخ تاالر. شدم

...   شدم رد داماد و  عروس کنار ییا گوشه در شده جمع  یزنا و  مردا یال

  از دسته دسته و کردنیم جمع بساطشونو و  بند داشتن گروهشم و خواننده

.  دوماد و عروس  سمت رفتنیم  یخداحافظ  و  کیتبر  عرض یبرا  مهمونا
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  حرف  بلند،  یها خنده  یصدا بود پر  سالن یجا  یجا در یشلوغ و همهمه

 !!!   همه و  همه...  زدنا

  عمه شوهر ای بابا   به بود که یهرچ  داشتم حتم! گشتمیم  بابا  دنبال چشمهام با

  با و بودن زده ُزل مردونه سمت به ینجور یا عمه و مامان که شدیم مربوط

  دور  از و ستادمی ا  همونجا! دمید بابارو آخرش. کردنیم  صحبت یدرگوش هم

  انهیم مرد دو با  داشت! بود اندوهناک  و یعصب اش چهره. شدم گرش نظاره

  در انگار و دادنیم تکان  هوا تو  دستاشونو تند تند زد،ی م حرف  ُمسن و سال

  بابا  به و بودن یک دونمینم. کردنیم بحث هم با داشتن ی مهم موضوع مورد

  در یلحظات از  بعد! ؟ !...بودن کرده یعصبان نقدری ا بابارو که گفتنیم یچ

  که یا سالخورده  رمردیپ همراه به که دمید و یرعلیام تعجب و  یناباور کمال

  و بابا سمت به  دادیم حرکت جلو سمت به  اونو یرعلیام  و  بود ی لچریو  یرو

  یرعلیام و من  خاطر به بابا  نکنه...  شد شتریب میکنجکاو. رفت مرد دو اون

  فکر  قهیدق کی عرض در!... باشه؟   گرفته خرده اونا به ی نجور ی ا رقصمون  و

 ! بود؟  درست کدومشون واقعا اّما!!! کردن عبور ذهنم از  یادیز  االتیخ و
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  و اومدن یم مردم نبود مشخص  فاصله  اون  از من یبرا  رمردیپ  ی چهره

  جلو قدم سه  دو . بود یعصبان شّدت به  بابا که دونستمیم نوی ا اّما   رفتن،یم
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  نگاه لحظه همون اّما ببرم ییبو  ماجرا از  و  برم سمتشون به خواستم   رفتم،

  یروبرو ی نقطه در درست و من مقابل !!! کرد دایپ یتالق نگاهم با یرعلیام

 به ینگاه د،یپر  رخسارش از رنگ  انگار من دنید  با  و بود ستادهیا من

  ی عنی. اومد من سمت به و گرفت فاصله هیبق  و  پدر از بعد و انداخت  اطرافش

  که هیبق و بابا! اومد؟ یم سمتم  به ی چ واسه  اصالا ! کارکنه؟ یچ  خواستیم

  یرعلیام و  من به حواسشون اصالا  بودن خودشون  حرف  سرگرم  اونقدر

  و شد رد بودند جمع هم گرد قسمت اون   که ییمهمونا نیب   از  یرعلیام!!! نبود

  نگام ی نجوری ا چرا .  زد زل من به  رهیخ یچشما با شد  کینزد  من به یوقت

 !  کرد؟ یم

  ینجوریا  آقا تا ستادمیایم اونجا دیبا چرا اصالا  برم یا گهید سمت به خواستم 

  پاشو  کفش یصدا  برداشتم که قدم سه دو و کردم پشت  بهش!... کنن؟  نگام

  کهیحال در رسوند کنارم  به خودشو  یوقت  و افتاد راه به سرم پشت که دمیشن

 :  گفت کنه جلب خودش  به منو  توجه که کردیم رو تالشش تمام

 ! م؟ یلیفام هم  با  ما یدونستیم تو-

 ...  زدیم حرف  مقدمه یب چه-

 !  دونستم؟ یم دیبا...  نه-

 ...     کردم تعجب امشب تو مثل منم...  نه...  -

 ! ...   ؟  یچ که خب-

 !  بکنم؟  یخواهش هی ازت  تونمیم-

 

.  م یگرفت قرار  هم به ک ینزد ی فاصله در و  هم یروبرو  قای دق ستادم،یا سرجام

 :   گفت و اومد حرف به  اون من از  قبل و  دوختم زاللش  یچشما به چشمامو

 ! باشم؟  داشته ازت شماره هی شهیم-

ر! ؟ یچ  !!! زدیم ُمفت ز 

 !   ؟ یخوایم یچ واسه!... من؟  شماره-

 ...     حنا یدونیم-
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 کار حساب کردم زاغ که چشمامو!!! شهیم یخودمون  زود چقدر ارو ی نیا

 !  امیعصبان زدنش حرف  طرز  از که اومد دستش

 ...    بزنم بهت حرفارو یبعض خواستم یم راستش...   من...  خانم حنا-

 ....    ندارم لیموبا  اصالا ...  ندارم  یا شماره من...  شهینم-

 .   کن ادداشتی منو ی شماره! ... خب یلیخ-

 !  مناسبت؟  چه  به اونوقت! بزنم؟   زنگ بهت من یعنی-

 باهات کم هی  و رم یبگ وقتتو یساعت ه ی خوامیم فقط  من...  من...  یچیه-

 !  نیهم بزنم حرف
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  تو و کردم یمکث!...  یطور  چه اّما کنم قبول  درخواستشو خواستیم دلم یلیخ

  هم پلک یحتّ   و بود زده ُزل صورتم اجزاء به کردمیم فکر  که فاصله اون

  تو  هنوز یزهرمار  اون  اثر نکنه!!!  بود شده ینجور یا   چرا  دونمینم! زدینم

!  نبود قرمز گهید کردم نگاه چشماش  به که خوب! نه یول! باشه؟  بدنش

 ... دیرسیم نظر به یعاد انگار هم حالتش

   ؟ یکنیم ادداشتی امو شماره خب-
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  ُکتش بیج  از خودکار هی شتاب با!!! ستین همراهم ورق  و خودکار من آخه-

 :  گفت کوتاه یتأن  با و درآورد

 ...   جلو  یاریم دستتو-

 !   ؟ یچ-

 ...   سمیبنو شمارهامو خوامیم...  دستت-

 !!!...   آهان-

  پوست ی رو خودکارو. گرفتم مقابلش دستمو کف و بردم جلو  دستمو حرف یب

  بگم دونمینم! بود ی ندیخوشا  حس چه!  نوشت رقم چند آروم و دیکش دستم کف

  لذّت هاش نگاه از!!!  عاشق آدم هی مثل...  بودم شده گرم!  داشتم یاحساس چه

 ی شماره به ینگاه!!! بود  یچ حرفش  اصالا .  بود یچ من  با کارش اّما بردمیم

  و گذاشت بشی ج  در رو خودکار یلبخند  با  اون  و  انداختم اش شده ادداشتی

 :   گفت

 ...   بزن  زنگ  بهم یکرد  فرصت وقت هر-

 

  ی حرکت نیهمچ منتظر  مگه!!! مخالفت چرا اصالا . بکنم یمخالفت  چی ه نتونستم

  عذاب خاطر به همش دیشا دونمینم! د؟ یترد چرا  پس! نبودم؟   یرعلیام از

  فاصله ازش  حرفیب و شد نیاندوهگ  دومرتبه حالم! بود محّمد به  وجدانم

 .  رفتم آن  باز یفضا سمت به  رو  تاالر  یخروج درب سمت به و  گرفتم

  *** 

  منم با! بود  یچ انیجر  ندونستم  آخرشم و  بود کالفه و  یعصب بابا اونشب

  با  که یرقص ترس  از  بزنم  حرف باهاش نداشتم جرأت و بود تندخو   و یعصبان

 یسرک یگاهگدار و  بودم  رفته سوراخم ی تو  موش مثل بودم کرده یرعلیام

  تهران به یوقت و  بوود خبریب  انیجر از  من مثل هم ستاره!!!  رونیب دمیکشیم

 .  کرد سؤال ازم  یرعلیام به  راجع ستاره بازم  م،یبرگشت
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 !  کرده؟  دایپ تیزندگ ی تو ینقش چه پسره  نیا یگینم  چرا حنا-

 کردم ینگاه دستم یرو ی شماره به یدزدک کهیحال در و  زدم ُزل چشماش به

 :  گفتم

  اونم کردیم فکرشو  یک! هستش رم یم جا  هر خدا به ستاره دونمینم واقعا  -

 ! باشه  یعروس نیا  یتو

 !!  ؟ ینداشت  خبر  تو  یعنی-

  به...    ریپ  به  خدا  به ؟ یندار باور حرفمو توم چرا...  مامان جون به نه-

 ! شدم شوکه دنشید از خودمم غمبریپ

 !  بهش؟  هیچ احساست-

 

  خودش  واسه قلبم تو ییجا  هی انگار اّما  ؟ !بگم یچ دونمینم! ؟ یسخت سؤال  چه

  که بابا به یرچشمیز کهیحال در و کردم باز  هم از لبامو دی ترد با...   بود گرفته

  داشتن و بود  نشسته  جلو یصندل ی رو کنارش مادرم و  بود یرانندگ حال در

 : گفتم اط یاحت با دادنیم گوش  وی راد اخبار به

 ...    ستاره دارم دوسش  کنمیم فکر -

 :  گفت و کرد نگام زده رتیح  من از  حرف  نیا دنیشن با ستاره
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 ! ؟ یگیم یچ   یدار یفهمیم تو-

 !  ستی ن خودم دست خدا به ستاره یول...  آره-

  دل نکهی ا مثل...   یکنیم کاریچ ی دار ی دونینم خودتم  تو جون احمق آخه-

 !  ؟ یکرد  مشغول خودت به یالک  بدبختتو ییپسردا

 

  و  کردم واشتری   کم هی صدامو ...!!!  من بر یوا...   یوا...   محّمده منظورش

 :  گفتم

 .  رمیدرگ خودم با خودمم من ستاره-

  پا ادی ینم یدار  نامزد دونهیم بخواد تورو واقعا  پسره ن یا اگه...   حنا  نیبب-

 !!!   برقصه باهات راحت  نقدریا  و  بذاره شیپ

 

  با حق  یعنی! دم؟ یشن یم یچ داشتم کردم، سقوط  عمق پر ی  دّره هی به انگار

 :  گفت و گرفت دستانم یتو  گرمشو یدستا ستاره! بود؟  ستاره

  واقعا تو...  حنا  ی دونیم...  ینکن فکر بهش  گهید یتونیم نشده،  رید حاالم -

  که گرفته تورو پسره نیا  چشم باش  مطمئن!... یهست  یخواستن و  خوشگل

ل  !!! ستین  ُکنت و 

  با و  کرد وارد دستم به  یآرام فشار ستاره! گرفت چشمامو اشک  از یا پرده

 :  گفت یواشی و  آرام یصدا

 !  ادیب سراغت به هوس  نذار...   کن انتخاب درست راهتو  -

  زنهیم تند قلبم ضربان و کنهیم داغ  بدنم کنارشم یوقت  که یکس تنها یول-

 ! ستی ن محّمد...  هیرعلیام

 ...   ی کنیم کاریچ یدار  بفهم   جونم حنا-

 

  به که عشق تب  ن یا دونستمینم! کردمیم فکر درست دیبا گفتیم راست ستاره

  به دنیرس تا!!! نه  ای  کنهیم فروکش اصالا !!! کنهیم فروکش یک اومده سراغم
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  حرف  ما با کمتر و بود خودش  تو شتر یب  بابام. دمیشیاند مسئله ن یا به  تهران

  عجب ؟ !بود گفته یچ بودن یرعلیام  همراه که ی ونیآقا اون  به دونمینم! زدیم

 !  بود ینشدن حل یمعما
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  خاطرش به و  بگه بهم خواستیم که  یحرف  ریدرگ بود ی رعلیام ریدرگ فکرم

  به ساعتها و دمیکشیم دراز تختم یرو یگاه داد؛ بهم  لشویموبا شماره

 .  دمیکشی م بو  دستمو کف و کردمیم فکر یرعلیام

 کردمیم یسع!  من برخالف درست بود  سرحال و شاد اومد، دنمید به محّمد

 بینه  خودم به  چه هر! شدینم اّما باشم  مسلّط خودم به و  کنم  کنترل رفتارمو

  من اّما بود مهربان و  پاک محّمد. شدمینم  موفق کنم فکر محّمد به  فقط زدمیم

  مانده یباق روز چند!... نبود پاک روانم  و  روح. کردمیم انتیخ  او  به داشتم

 ! شد یسپر  هم دیع التیتعط از

 اّما کردمیم فکر یرعلیام به. شدم دانشگاه یراه بازم دانشگاهها شدن باز با

 شده حفظ از  لشویموبا شماره. نکنم مشغول  بهش ذهنمو تموم کردمیم یسع

  یم رونیب فکرش  از دیبا  رم،یبگ تماس باهاش وقت چیه  خواستم ی نم اّما بودم

 . شدمیم رشیدرگ اون  از شتریب دینبا اومدم

  *** 
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 !  واشی  کم هی...  دختر  یر یم تند نقدریا  ستاره یریبگ درد-

 !!!   دمید رو یک یبدون اگه

 !   ؟ یگینم چرا  خب-

 ...    ایب  تو-

 :  گفت د یکشیم خودش دنبال  به  منو کهیحال در و دیکش دستمو ستاره

 ....  گرفت من از احوالتو -

 :   گفتم زده رتیح و  ستادمیا سرجام گفت که رو جمله نیهم 

 !...   ؟ یگفت ی چ تو-

 ...  دمیشن و  یرعلیام یصدا بده  جواب  بخواد ستاره نکهیا  از  قبل

 ...   سالم -

  پوش خوش شهی هم مثل. گرفت قرار روبروم شد، دهیکش  سمتش به  ام  توّجه 

 :  گفت و کرد نگاه سرتاپامو یلبخند با.  بود  بایز و

 !  ؟ !چطوره احوالت و  حال -

  م،یستینگریم گرویهمد یرچشمی ز کهیحال در و میستادیا هم کنار ستاره با

 :   گفتم و کردم تازه ینفس

 ...    سالم-

  یرعلیام دنید از  منو خواستیم ستاره یعنی! بگم؟  ی چ  دیبا دونستمینم" 

 "  ؟ !کنه باخبر

 :   گفت سپس و  کرد ینگاه ویرعلیام  یرچشمیز ستاره 

 ...   دارم کالس... رمیم من حنا-

 ...     میبر  هم با سایوا-

    ؟ !!تو خب-

 :   گفت و  اومد حرف به یرعلیام همزمان و دوخت یرعلیام  به چشمشو ستاره

 ! ؟ یدیم  بهم  وقتتو لحظه  چند دارم کار باهات من-
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  ی چطور و  یبزن حرف  یطور  چه متشخص خانم  هی با ینگرفت ادی!!...  خانوم-

 ! ؟ یکن خطابش

 :   گفت و  کرد یا خنده

 ! شد؟  یچ خب!... خانم حنااااااا-

  جمع دهنمو و لب شد جدا  ازم ستاره  که حال همون تو  و کردم نگاه ستاره به

 : گفتم و کردم جور و

  بهم  راشویگ و  پرنفوذ یچشما!؟ یباش  داشته یتونیم من با  یحرف  چه خب -

 :  گفت و دوخت

 ...   ییجا  ییا کافه  هی م یبر ی ایم...  زد  حرف  شهینم نجایا -

 ...   تونم ینم  من! چرا؟ !!! امیب  کجا... بابا نه-

 

  و بودن سالن تو  دانشجوها از گروه گروه افتادم، راه به سالن ی انتها سمت به

.  افتاد راه به سرم پشت یرعلیام. کردنیم نگاه یرعلی ام  و من به  یبدجور
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 اّما کردیم جلب  خودش  به امو  توّجه داشت کمک کم کفشاش ی رهیج  یصدا

 :  گفت و  گرفت قرار  کنارم شدم خارج که سالن از کنم،  نگاش برنگشتم

 !   ؟ یهست یفرار ازم  نقدری ا چرا  -

  و گشودم لب ماند ثابت هم یرو نگاهمون که یا  لحظه  دوختم، بهش نگامو

 :   گفتم

 ...     وقتشوندارم االن-

 :   گفت و کرد نگاهم کینزد یمایس از

 چقدر مّدت  ن یا تو  یدونیم اصالا ...  ا یب فقط...  یبگ تو  که ی وقت هر خب-

  ؟ !!بودم تلفنت منتظر

 !  رم؟ یگیم تماس باهات حتما ندادم قول  بهت  که من...  خب-

 !   ؟ یکرد ادداشتی  رو شماره چرا یبزنگ  یخواستینم اگه-

ن به ن م   :   گفتم و  افتادم یم 

 ...    دارم  کار االن  من...  من-

 

  ی خوب حس   چرا دونمینم...    بشم  جدا ازش شده ی جور هر خواستم یم

  یکفشا به چشمم  نباری ا کرد، دنبالم یرعلیام  و افتادم راه به  بازم!!! نداشتم

  دوختش خوش یا   پارچه اسپرت  شلوار ریز که افتاد شیمجلس یمشک و  بّراق

  به بازم بود من یقدم ک ی در و رفتیم راه سرم پشت کهیحال  در. بود محشر

 :   گفت و اومد  حرف

 ...   ندارم  یبد تیّ ن من...   کن گوش  حرفام  به  لحظه هی...   حنا-

  بود بیغر و ب یعج حالم بودم، شده عرق از س یخ بود، شده گرم بدنم تموم

  از  و ندادم  جوابشو  بازم.  کنم فرار حال  و  حس  اون از   خواستمیم فقط ...  

 .  اومدم رونیب دانشکده

 ...    دانشکده اومدم تو  خاطر  به فقط من...  کنمی م خواهش ازت حنا-
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  یچ دیبا...   زدیم  تند تند قلبم  ضربان. ستادمیا  ابانیخ از  یا   گوشه یدرخت کنار

 : گفت و دوخت چشمم  در چشم! گرفت قرار روبروم  و اومد!!! دادمیم جوابشو

 .   بکنم یاعتراف هی  خوامیم من...  من -

 

 :     یبَهارُسلطان ی  ُرمانها    
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  و  نهیطمأن با  اونم   و بودم حرفاش کردن گوش  حال در  و زده ُزل  بهش  فقط

 .   زدیم حرف  داشت یخاص آرامش

ت که کنم اعتراف  بهت خوام یم-  !  شدم عاشقت  من حنا...  دارم دوس 

 

  دونستمینم شدم، حال و  حس یب!  کرد خی پام و دست جمالت  نیا دنیشن با

  که اون  اّما برم  خواستم شدم، هول و  پاچه دست معروف قول  به  کنم کاریچ

 :   گفت و گرفت مقابلم ستبرشو یها  نهیس گرفت، جلومو بود ستادهیا مقابلم

 !  ؟ یخوریم زیل دستم از همش یماه مثل  چرا!!!  ؟ یریم کجا-

 

.  داشتم یبیغر و   بیعج حال هی...  سادمیوا جام سر گرفت، ام خنده  حرفش از

  شدم هول کنه  فکر  خواستمینم! دلهره و ترس  با همراه ندیخوشا  حس هی

 :  گفتم جانب  به حق  یا افهیق با و کردم یمکث

 !!!  ستمین  مجرد دختر هی من رفته ادتی نکهیا  مثل -

 !...   ستین که گناه شدم مند عالقه بهت من یول...  مونده ادمی چرا ...  -
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 !...  کن نگاه دوروبرت ی دخترا  ی همه مثل  منم...  منم ...   کن فراموش-

 ....    نا  حَ ...   یکنی م  فرق دخترا  اون با  تو ...   تو...   شهینم-

 !   ستمین شما یحنا  َمن...  َمن...  نکن حنا ...   حنا  نقدریا-

مج پسر نی ا  یانگار...  اومد دنبالم بازم اّما گذشتم کنارش  از سرعت به   س 

 !  نبود بردار دست

 !   کنم؟  کاریچ دیبا-

 !   ؟ یکن کاریچ  رو یچ-

 !  ؟ یبش  من یحنا که نیا-

 !  خوشه؟  حالت! ؟ یگیم ی چ هس معلوم چیه-

 ...   سرحالم  میلیخ  اتفاقا...  آره-

 !!!   کنه حواله گهید یجا  تو یروز  خدا  برو-

 !   زنمیم حرف باهات یجد دارم من–

 !   دمیم جواب یجد منم-

 ...   هنوز که شما یول...   یول...  یدار نامزد تو  دونمیم من -

 !!!    لطفا نکن مردم کفش تو  پاتو!!! محترم یآقا کن بس- 

 

  خونه سمت به و  گرفتم فاصله  ازش  و گفتم  اقتدار  با آخرمو ی  جمله نیا

  لحظات به و دمیکشیم صورتم یرو  مدام امو کرده خی دست. کردم کج راهمو

  تونستمینم  چرا! فتاد؟ یم یاتفاق چه داشت من یخدا!!! کردمیفکرم  قبل

  بهش نسبت شدیم مگه! بود کرده خودش  ریدرگ ذهنمو  چرا ! بشم؟   الشیخیب

  کور و سوت  شهیهم مثل خونه! کن کمکم...  من یخدا!... باشم؟   تفاوتیب

  شتر یب و رفتیم یشرکت به یکارآموز ی دوره هی گذراندن یبرا حنانه. بود

 کم و ساکت بعد به یعروس شب اون  از  که هم بابا. گذروندیم اونجا اوقاتشو 

  رفتم...  نبود خونه نکهیا  مثل عصر از اونموقع و بود شده قبل   از حرفتر 

  در و  زدم ُزل بهش میشگیهم عادت طبق .. کردم باز خچالوی  و آشپزخانه سمت
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...   بهتره یا گهید زیچ  هر خوردن  از بکشم سر آبو  یبطر  دادم ح یترج آخر

 دمیکش سر  رو یبطر .   کنه خاموش دلمو ش یآت تونستیم که بود آب تنها دیشا

 . شدم مامان یصدا  متوجه ناگهان و
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 !  ؟ یخوریم آب یبطر  با  چرا دختر-

 کردن سرفه به کردم شروع دمید خودم  مقابل که مادرو کرد،  ریگ  گلوم تو آب

 :  گفت و زد پشتم به ُمشت با محکم  بار سه دو بار تأسف ینگاه  با مادر... 

  صدامو! ؟ یذاری نم نیزم چرا   اتو کوله و  فیک! ؟ یدار عجله نقدریا  چرا  حاال -

 :   گفتم و کردم صاف

 ...    سالم-

 ...    سالم کیعل-

  آشپزخانه  از  خواستم و گذاشتم  ییظرفشو   نکیس یرو   آبو  یبطر حرف یب

 :   گفت و داد تکان  یسر خشم با  مامان که بشم خارج

    ؟ !نکن اش یدهن  نخور  آب یبطر با نگفتم بهت دفعه صد-

 :  گفتم کوتاه ی جمله  هی حد در و  نداشتم مادرو یُغرُغرها ی  حوصله
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 !!!   جون مامان یببخش بود ام  تشنه یلیخ-

 

  یرعلیام به د یبا... رسوندم  اتاقم به  خودمو  و  رفتم باال  ها پلّه از سرعت به

...   بشم؟؟  محّمد زن  نبود قرار  من مگه! ؟ یچ که آخرش اّما!!! کردمیم فکر

!!!  بخواد منو و بشه عاشقم یرعلیام  که خواستمینم نوی ا من مگه آخه یول

  بهش و دمی کش دراز تختم   یرو یساعت! بدم؟  رد جواب  بهش  دیبا چرا حاال

  و شد اتاق وارد مادر کردم، جمع حواسمو  در به یتلنگر زدن  با اّما کردم فکر

 :  گفت گرفتیم مقابلم تلفنو یگوش کهیحال در  و کرد نگاه بهم یکم

 ! کن صحبت باهاش خطه پشت اس، ستاره-

 

  از شدم منتظرش دم،یقاپ مادر از  رو یگوش و نشستم خ یس جام  تو لحظه هی

...   نداشت رفتن رون یب  الیخ مامان انگار  اّما...  بزنم  حرف تا  رونیب  بره اتاق

 :   گفت و زد  ُزل بهم موشکافانه

 :  گفتم و گرفتم گوش به رو یگوش  ترس  از!! ؟ یزنینم حرف چرا  خب-

 ...    ستاره..  الو-

 !   چطوره؟  حالتون ...  خانما خانم ...  بَه-

 ...     ستاره خوبم-

 

 به یمشکوک طرز به  و بود ستادهیا سرم باال که کردم نگاه مادر به یچشم ریز

 :   گفت خوشحال  و جانزدهیه  ستاره. کردیم گوش  ستاره و  من یحرفا

 !...   خسته؟  دل عاشق از  خبر  چه-

  خاطر نیهم به بشنوه مامان و بشه  خارج  یگوش از ستاره یصدا دمیترسیم

 :  گفتم و  کردم یا  ُسرفه تک

 !!! کن  بس  ستاره...  ا  -
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 .شد خارج اتاق از خاصش نگاه همون با مادر 

 :   گفت و اومد حرف  به بازم ستاره 

 !  ؟ ینکرد عاقبتشو آخر   فکر تو...  االغ-
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  راحت المیخ مادر رفتن  از و کردم که  اش  بسته و  باز و رفتم اتاق در سمت به

 :  گفتم شد

شون نیبود شما نکهیا  مثل!... خبرته؟   چه!!!  واشی...   ا  - شون ک    منو ک 

 !!!   آقا سمت نیبرد

  یدونینم...  گرفت ازم  تورو  سراغ اومد دمشید دانشگاه ی  محوطه تو خب-

  داتیپ کرد یادی ز اصرار  و  خواهش  ازم!!!...  نهیبب تورو بود کرده یدیکل چه

 .   ششیپ ببرمت و کنم

 !!! ینکرد ی خوب کار-

  ؟ !اومده بدت یبگ  نکنه...  ا -

 !   کنم؟  کاریچ من یگیم ستاره...  خب-

 ...  بکن تویزندگ یچیه !!! برم قربونت تو-
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 ...   یس یس زینر مزه- 

   گفت؟  یچ بهت حاال!... گمیم یجد خب–

 !   حرفا  نیا  از و داره دوسم دونمیم چه...   خوادیم منو که گفت–

 !  واقعا؟ا-

 .   کردم محلش ی ب منم...  آره -

  ی دخترا مثل توم دیشا...  بگه راست  که معلوم چه اصالا ...  یکرد خوب خب- 

  باهات مدت هی خوادیم حتما و گرفته تورو چشمش...  براش یباش گهید

 . باشه

 !  کنمینم فکر...  نه-

 !   دختر نکن فکر یاحساس ؟ یگیم  نوی ا ی جور  چه تو–

  یعنی دارم دوست ویرعلیام  من...  من ستاره ن یبب...  کنمینم فکر یاحساس-

 ...   کنم فراموشش کنمیم یسع یول خوامشیم که دهیم  بهم  فرمانو ن یا قلبم

 !  خره؟   یگیم یچ ی دار تو-

 ...    اس گهید یجا هی دلم نباشم ای باشم خر–

 !   اس؟  خونده  ات فاتحه  بگو نیبنابرا  پس- 

...   رمیبگ درست میتصم هی خوامیم فقط  من...  نزدم حرفو نیا  من...  نه–

 !  نه؟  ای خوامیم میزندگ از  یچ  بدونم دیبا من ستاره

 !!!  محّمد یول...  خب آره-

 !!! داره  گناه محّمد...  فکرشم  تو همش...  محّمده  نیهم رمیگ منم آره-

...   کنم تیّ اذ محّمدو خوادینم دلم من!...  بشه  ینجوری ا خوامی نم که من یول - 

  زن ی ا عالقه و  ل یم چیه بدون من که ستین هم یدرست کار  نیا  کن باور یول

 . باشه کطرفهی عالقه و عشق نیا  و بشم محّمد

 !   ؟ یزنیم حرفو نیا شده دایپ پسره ن یا ی کلّه و  سر که االن-

   چه که حرفا ن یا با یول زدمیم  حرفارو  نیهم هم موقع همون من...  نه-

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  130 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

   َخرم ادی م خودش ازدواج  از  بعد عشق و ادیم وجود به عالقه دونمیم

 ! کردن

 !   ؟ یمونیپش هم حاال -

 !   نزن تَشرم یکی  تو  توروخدا  ستاره-

 ! بذارم؟  الالت به یل یل یخوا یم-

 !   ؟ یندار  یکار ندارم حوصله باشه خب- 

 !!!  یکنیم قهر  زود نقدر ی ا...    خب یلیخ-

!!! شده چم دونم ینم دارم یبیعج حس   هی!!!... حالمو ی فهمینم  چرا ستاره-

 .  هستم  فکرش تو مدام

 ...   یول کن فکر یحساب و درست و نیبش...   هیجدّ  اگه خب-

 ! ؟ یچ یول– 

 !  ینخور حرفاشو  و ظاهر  گول...  عاشقته یبفهم  واقعا که شرط  نیا به یول–
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  رفتم  و بردم ن ییپا رو  یگوش الیخ  و  فکر ا یدن هی با گفت،یم راست ستاره

  روزنامه خوندن تو سرش شهیهم مثل و بود اومده هم بابا...  مامان شیپ

  بابا  وقت چیه که بود نیا  از  تعجبم کرد نگام دیترد با کردم سالم که بهش . بود

 دوست منم اورد،ین روم  به  یحتّ  و نزد حرف باهام یرعلی ام با  رقصم خاطر  به

  خواستم گذاشتم زیم یرو  که رو یگوش . بزنم  حرف  بهش راجع اصالا  نداشتم

 که سمتش به.  کرد صدام و شد رفتنم مانع مادر که برگردم اتاقم به باز

 :   گفت بود  دوخته چشمام به چشم کهیحال در و شد  کترینزد  بهم برگشتم

 ...   حنا-

  خوادیم حتما  ییدا ی خونواده و محّمد به  راجع خوادی م بازم زدمیم حدس 

 ...  بزنه حرف

 ...    بله-

 !...   فهمهینم یچیه مادرت نکن  الیخ-

 !  زد؟ ی م حرف یچ  از اصالا ! مامان؟  بود؟؟  یچ  منظورش! شد؟  یچ

 !   دختر باشه خودت  به حواست-

 !  ن؟ یزنیم حرف یچ  به راجع شما-

 ...   یدونیم خودت- 

  مامانو و منو داشت نکشیع ی شهی ش ریز از  چرخوندم، بابا سمت به سرمو

 :  گفتم و دمیمال بهم  استرس شدت از  دستامو...  دییپا یم

 ! ه؟ یچ  منظورتون مامان -

 ...    هیچ مشکلشون هام بچه فهممیم مادرم  من...   هیچ منظورم یدونیم خوب-

  صاف صدامو  خاطر نیهم به کنم دا یپ نجات مهلکه اون  از  زودتر خواستم یم

 :  گفتم و کردم

 افتادم راه که پله راه سمت به...  ادهیز درسام دارم امتحان فردا برم دیبا من -

 :   گفت  بهم  خطاب که دمیشن  بابارو  ی صدا نبار یا

 ...     سایوا  دقه هی حنا-
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  به متفکر  یا چهره  با بابا  برگشتم، بابا سمت به  حرف یب  و ستادمیا جام سر

  دستاش از یکی  با  چشمانش یرو  از  شویطب  نکیع کهیحال در و ستینگر من

 :  گفت یبخش آرامش  ی صدا با داشتیم بر

  انتیخ...   یبگذران  یگرید با  را شب که ستین نیا انتیخ گهیم ریشکسپ-

 در را دستت که ستین  نیا  انتیخ!...  داشتن دوست دروغ! باشد  دروغ تواندیم

  دگانید بر اشک  کردن یجار  تواندی م انتیخ...   یبگذار  یگرید دست در خفا

 ! باشد یمعصوم

 

  و هیرعلیام به من الیخ  و  فکر از مامان و  بابا منظور  دونستم یم خوب یلیخ

  خودم با دیبا خوب یول کنهیم صدق من به  راجع بابا یحرفا   دونستمیم خوب

 .  کنم انتخاب زودتر هرچه دیبا مویزندگ ریمس باشم، صادق
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 :  گفتم خاطر آرامش با  و کنم  حفظ موی خونسرد کردم یسع

  به من دیدونیم خوب  شما یول...   یول ...  نکردم  یانتیخ  چیه محّمد به من -

 ...    دیشا و  نداشتم  یا عالقه و  لیم چیه محّمد
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 : گفت تی عصبان تینها در من سمت به آمدن  با و کرد درهم یاخم مادر

 ! ؟ یبکن ی کار هر و بخواد  دلت که! ؟ یچ دیشا-

 :   گفت و شد مادر یحرفا ی ادامه مانع دستانش با و شد  ک ینزد مادر به بابا 

 .  شد ساکت  و کرد نگاه رو  بابا عبوسانه  مادر...  مایس بزنه حرفشو بذار-

 ! مینکرد  تو به  ی جبر  چیه ما...  یداد مثبت جواب محّمد به خودت  تو یول-

...   کردم قبول   محّمدو انمیاطراف خاطر به فقط  من...  من  یول...  بابا درسته-

  یزندگ یتو  عشق و عالقه یوقت یول سرترم محّمد  از  گمینم من خدا به

 ...  شهینم بنا یزندگ!... نباشه

  آخر اّما شده شروع عشق با شما قول  به که بوده امیزندگ  از یلیخ  خانم حنا-

 ! ستی ن مالک تو  حرف  نیا !...  نداشته عاقبت و

  یتو ندارم، یدلبستگ چیه محّمد به من دونمیم قدر نیهم ی ول...  دونمینم من-

  اّما بشم مند  وعالقه وابسته بهش بتونم   تا کردم خودو  تالش  تموم مدتم نیا

 !...  نشد متأسفانه

 !  واست؟   رهیبگ جاشو که شده دایپ گهید یکی! ؟ یچ  آخرش ؟ !!خب-

 

  یچ دونستمینم...  خوردم جا کم هی  مطلب اصل  سر رفت صاف  بابا نکهیا  از

  غرولند لب ریز  مدام و بود کالفه و یعصبان مامانم اونطرف   از!!! بگم

 :   دادم جواب  یآرام  به و  گرفتم ری ز به سرمو کرد،یم

 !!!   دونمینم هنوز خودمم-

 جواب در خودش  و شد مانعش بابا باز  که بزنه حرف خواستیم بازم مامان

 :  گفت من حرف

  متر هی تا الکلش  تند ی بو که یشد یگاریس مست   پسر آقا همون عاشق البد -

   ؟ !!رفتیم  هم خودش  از  جلوتر

 

  ؟ !!بود یرعلی ام  منظورش! ؟ یوا
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  شناخت و اصول  یرو از دینبا انتخاب  نیا  یول...  یدار  انتخاب حق تو-

 !  باشه؟ 

 !   جون بابا کردم انتخابش نگفتم که من-

  که قبلم  از...  یکرد بش  و  خوش  یدیرقص باهاش کامل دور  هی! ؟ یچ پس-

 داده نشون شما  به  اشو ُجربزه و اقتیل آقا  و نیداشت هم با   ییآشنا ی دوره هی

 !  بود
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  میتصم یسرسر  بخوام که...  که حد  نیا  تا نه یول بابا شناسمشیم من-

 .  رمیبگ

 کرده باز  یا ژهیو حساب  تو  یرو شهیهم من حنا  نیبب! ... نیآفر...   خوبه-

  ریمس باز د ید با دیبا خودت  تو ، یهست یا العاده فوق دختر دونمیم. بودم

 :   گفت  و اومد حرف  به بازم تیعصبان با مامان. یکن انتخاب  تویزندگ

 !!! یشد هوا  به سر نقدریا یگذاشت شده خراب اون  تو پاتو یوقت از تو-

 !   ؟ یداد ربطش دانشگاه به یخودی ب چرا  جون مامان-
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ز  و ز یچ گوشت در ستین معلوم پسره  نیا...  دمیم ربطش درست! ... نه-   و 

 !   یشد ییهوا  نقدریا که کرده

 مهیزندگ  و خودم مناسب یا گهید کس هر ای پسره نیا  بدونم اگه من-

 ...   مهمتره یچ همه از  واسم شما نظر  قبلش اّما  کنمیم انتخابش

 !  یزنیم حرف  ینجور ی ا یدار نامزد تو  مثالا !!! دیسف چشم دختره ُخبه ُخبه-

  پس...   داره  یصور  حالت فقط  من داشتن نامزد یدونیم خوب شما مامان-

 !  نینکن  تکرارش  نقدریا خواهشا گهید

 !!!   طونیش بر لعنت!! هستن ما ی مسخره داداشم ی  خونواده مگه-

  هی...  نگرفته صورت ما نیب که یتعهد چ یه اّما...  نکردم یکار فعالا  که من-

 !!!  بس و  میخورد ینیریش

 !...   یشد درازتر زبون !!! وّلّا  خوبه-

 !...   کنمیم خواهش جون مامان-

  اومد حرف  به مادر از قبل کردیم نگاه منو موشکافانه لحظه اون  به تا که بابا

 :   گفت و

 !!!...  دختر داره بو  حرفات-

  پس فردا  از  بهتر بدم یمنف جواب محّمد به االن اگه من جون  بابا  نیبب-

 !  بشم مشکل دچار باهاش یزندگ  یتو  که فرداس

 !   مشکل؟  چرا آخه-

 ...   من که زنهیم آدم یزندگ یتو حرفو ن یاول عشق خب-

!!!  دونمیم...   یکنیم خودتو  کار آخرشم...   بکن عشق  عشق یه...  آره- 

  رو بابا و من  و رفت اتاقش  به سرعت به و  گفت رو جمله  نیا خشم با مادر

 :  گفت و دیکش یآه بابا . گذاشت تنها

 محّمد به هم مادرت به هم یبد ی ضربه  یدار کارات نیا  با  تو...   حنا  نیبب -

 ...   یزنیم  تییدا ی خونواده و

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  136 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  خدا  تورو یول...   ستمین  خوشحال  موضوع نیا  از اصالا   خودم من جون  بابا-

 عالقه ذّره هی  محّمد به کنمیم تالش  که یچ هر من...  نیکن درکم کم هی شما

 ...    ادی ینم وجود  به حس  نیا بشم مند

  گرمتر هم ارتباطتون...  نیبش هم محرم  بذار...   نینامزد هنوز شما یول-

 ...   شهیم

  دیدونیم خوب  خودتونم شما!... ستین  قشنگ من واسه  اصالا  حرفا  ن یا بابا-

 !   هیدلخوش واسه  فقط حرفا نیا

  اون به کن یسع یول...  کن فکر یدار دوست که هرجور...   خب یلیخ-

 ...  یفکرنکن  عنوان چ یه به و  اصالا  پسره

 !  پسر؟  کدوم-

 !!خان یرعل یام یآقا همون–
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  ایدن  هی با منو  و  رفت اتاقش به بعدش  و گفت آخرشو  ی  جمله طعنه، با بابا

  و نیبدب یرعلی ام  به نسبت نقدریا بابا دیبا  چرا!!! گذاشت تنها حرف و  سؤال

 !!!  باشه متنفر

  *** 
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 کردم یسع  دم،ید دانشکده در دم   و یرعلیام  بار دو ی کی بعد ی روزها تو

  حرفاش  با و  نبود بردار دست که  بود او  ن یا خب یول نشم کالم هم باهاش

  کمک به!!! من ی برا  نبود کارم ان یپا نیا  خب اّما کنه  متقاعدم داشت یسع

  حسابمو حرف  و  برم جلسه هی شد قرار  و م یانداخت هم یرو  فکرامونو ستاره

  سراغم به که یآخر  بار! هیچ  شیاصل حرف   نمیبب بزنم خان یرعلی ام جناب با

 دنمید به محّمد دوبار  یکی هم روزها  همون در...  گذاشتم باهاش یقرار  اومد

...   بزنم  حرف گرم باهاش تظاهرهم یرو از  یحت تونستمینم گهید اّما اومد

 دست اونجا اومد یم محّمد وقت هر که بود خونده نگاهام  از  نویا مامانم انگار

  به محّمد تا گفتی م سخن یدر هر از  ربطش  یب ی حرفا با  و  کردیم گم پاشو و

  قرار شاپ یکاف  هی تو  یرعلیام با  که یروز! نشه مشکوک من سرد رفتار

  و  یصورت لب  رژ هی  با فقط شهیهم  مثل...  کردم حاضر  خودمو بودم گذاشته

  و ی آب شال و  ی ا سرمه یمانتو تند تند...   کردم شیآرا چشم  خط هی دنیکش

  اتاقم  از کنون تق  تق بلندم پاشنه ی کفشا دنیپوش با و  دمیپوش امو یمشک

 من دنید با!!!  خدا ای! بود ستادهیا ها پلّه نییپا مادر. رونی ب رفتم

 :   گفت و  کرد هم ی اخماشوتو

 ! ن؟ یبریم ف یتشر کجا  خانم!!!   ریبخ  اقور -

 :  گفتم و  دادم قورت مادر ترس از  دهنمو آب و گرفتم شالمو ی گوشه-

 .  دارم  قرار دوستم با -

 بهم!!! کرد مشاهده کینزد از  صورتمو اجزاء  و شد کینزد  بهم قدم هی مادر 

ل که چشمام به!!! دیشد بود شده مشکوک  :  گفت زد ز 

 !  دوستت؟  کدوم -

  یخونسرد کمال  در و گرفتم  فاصله مادر از  بزنم  یالیخ یب  به  خواستم خودمو

 :   دادم جواب

!  ن؟ یندار یکار حنانه  به چرا! ن؟ ی دیم ریگ نقدریا شما چرا  جون مامان...  ا -

 !!! من رو  نیکرد زوم همش

 !   توئه؟  مثل حنانه!! کن جستجو لشویدل رفتارات  و خودت از-

 !   زنم؟ یم دلمو حرف بده! مه؟  چه من مگه-
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 !!!     ّلّا  یال اله  ال!!  که مونده نیهم!... تو؟ -

 .  زنمیم شما به  حرفمو راست  و  ُرک که نهیا من یبدبخت !... نیبگ خب-

  دینبا...  یشد هوا به سر  و گوشیباز کم هی تو ...  نکن شلوغش  نقدری ا حاال-

 ! یبد خودت دست کار

 !  بدم صیتشخ هم از  بدو و  خوب که  اونقدر!!! شدم بزرگ گهید من یول-

 ادیم شام واسه گفته محّمد خونه،  ی ایب زود یول...  برو حاال...    خب یلیخ-

 !  نجایا

 !  نجا؟ یا ادیم محّمد -

    چرا؟   کرد، تلفن  االن آره-

 . باشم رونیب شامو دیشا  گفتم  یچی ه...  یه-
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  چیه محّمد قبال  در انگار اصالا  تو ، یکنیم میعصبان کم کم  یدار گهید حنا-

  تو  خاطر  به اون...  نجا؟ یا ادیم محّمد گمیم هست تیحال...   ی ندار یتیمسئول

 ...   ادیم

 ...   گردمیبرم شام وقت تا باشه-
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  ر یت آخر  ی جمله  گفتن با و نکنم  کل کل مادر با  اون از  شتر یب دادم ح یترج

  یکاف به خودمو یتاکس هی با  و رونیب زدم خونه از سرعت به و  زدم خالصو

!  بای ز و خلوت نسبتا ابونیخ هی تو  بزرگ کافه هی. رسوندم موردنظر شاپ

  یکم نور از شدم، مواجه کیتار یقسمت  تا یکم و سرد یفضا  با شدم که وارد

  ک یتار رنگ و ونی دکوراس از استفاده خاطر به شتری ب و بود شده استفاده

 شدیم پخش کرهای اسپ  از یآرام کیموز رفتم، جلو قدم دوسه. بود هم وارهاید

  اطرافم  به نگامو. شدیم دهید جوان  یپسرا  و  دختر شتریب ی زیم هر سر و

  هی. بود نشسته سالن یانتها  در  یزیم پشت. کنم دایپ  و یرعلیام  تا دوختم

  و  داد تکان برام یدست من دنید با یرعل یام. نبود مسلط یکس به  که دنج یجا

. کرد سالم  زنان لبخند و شد بلند  جاش از . رفتم زشیم سمت به اونوقت

! بود؟  یک گهید نیا ...  الال  اووو. شدم خکوبیم جام  در و ستادمیا زیسرم

  ینفت یآب  نیج هی همراه جذب دیسف شرتیت هی! داشت یتیجذاب   عجب من یخدا

  ته خوشگلم گردنبند هی. زدیم برق دور  از  لشیاست یمچ ساعت. بود دهیپوش

  روش ییزهای چ که بود ریزنج  یپا  گرد پالک  هی. بود کرده زونیآو گردنش

  و دیخند یرعلی ام که موندم رهیخ  بهش یول هیچ دمینفهم بود، شده یحکاک

 ...   کردم سالم نکهیا   مثل! کجاس؟  حواست!!!  خانوووم-: گفت

  سرجام و  کردم یسالم فیظر  یاخم و یدستپاچگ  با  و اومدم  خودم به 

   که بای ز لبخند همون با  و زد صدا  گارسونو لحظه همون یرعلیام. نشستم

 :   گفت بهم بود لبش ی گوشه

 !  تو؟   یخوب-

  لول باال سمت به  و زده ژل موهاش  بود، زده غهیت شش ششویر! کردم نگاش

  اخم با خواستم .  بود پراکنده فضا در شهیهم مثل که عطرشم یبو بود، خورده

.  ستمین  خوشحال ادیز دار ید اون به  نسبت که بدم نشون م یشون یپ ی رو ن یچ و

 :  دادم  جواب کلمه کی  فقط

 .  خوبم  ممنون-
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 :   گفت و دیچرخ من سمت به نگاش یرعلیام شخدمتیپ  جوان   پسر اومدن با

   ؟ یخوریم یچ-

 :   گفتم و کردم بلند سرمو 

 ...    نی بخور شما یچ هر-

 :  گفت و دیدرخش نگاش تو  یبرق

 .   ممنون...  اریب  قهوه دوتا لطفا  جان دیسع -

 :   گفت بازم  یرعلیام  و پسررفت

  دوست البته...   بود  دوستام و من پاتوق ییجورا  هی...  نجایا امیم شهیهم من-

 !   دخترام

 

 دوست و  خودتو شور مرده! دهیم بهم پوزشونو  داره! دخترام؟  دوست...  اوه

 !  ببرن  دختراتم

 !   ؟ یکرد اخم  چرا حاال-
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  حال  از دهیم خبر شهیهم م یلعنت ی افهیق  نیا  چرا دونمینم  من!!! سرم تو خاک

  خاطر نیهم به بدم نشون تفاوتی ب خودمو  خواستم کرد، داغ بدنم! درونم

 :  گفتم لج  سر از و  کردم صاف صدامو

 !   یبگ واسم دخترات دوست و  پاتوقت از   نجای ا ومدمین من -

 

!  بود  یچطور نگاش دونمینم یول کردی م نگام داشت یچشم  چهار  د،یخند بازم

 !!! بد و  معنا از پر  وقتام ی بعض ش، یآال  یب و پاک  نگاه وقتا یبعض

  ضمن و گذاشت زیم ی رو رو قهوه  یفنجونا یرعلیام  گارسون اومدن با

  شکر توش خواست و گذاشت جلوم  رو قهوه فنجون جوان،   پسر از تشکر

 :   گفتم لج سر از  بازم  اّما برام، زهیبر

 !   دارم دوست تلخ  من زینر شکر-

 : گفت  و کرد گرد چشماشو

 !!!  خورد شهینم  که تلخ یول -

 

  اون  تو  اّما نداشتم دوست نمیریش  نیریش. نداشتم دوست تلخ قهوه که من

  رو قهوه از  قولپ  هی. بشم وارد باهاش لج  سر از داشتم دوست تیموقع

 خنده  با و کرد نگام. کردمیم تحمل دیبا یول بود زهرمار مثل...  اَه.  خوردم

 :   گفت و  زد هم به اشو  قهوه

  قهوه! ؟ یشیم تر  یخواستن و خوشگلتر  یلیخ یکنیم لج باهام  یوقت یدونیم-

  داشت ازم و کردیم نگاهم ی نجوری ا  چرا من ی خدا  یوا...   کرد ریگ  گلوم تو

  گرفتم دهنمو جلو  دستمال هی با و زدم هم سر پشت سرفه  دو!!! کردیم فیتعر

 :   گفت که شدم شنونده بازم و

  از  ادیز من یدونیم...  کنم صدات حنا دارم دوست ادین بدت اگه  البته...   حنا-

  لج هم باز. باشم راحت باهات دارم دوست! ادی ینم خوشم شوندیپ  و پسوند

 :  گفتم و کردم

 !   ستمین  راحت  ینجوری ا من یول -
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 :   گفت جوابم  در و  کرد کج لبشو ی  گوشه یپوزخند با

  یلیخ یعروس تو اونشب  تو!!! ندارن یهمخون هم با  رفتارات و حرفات-

  ک یکوچ اسم با ی ستین حاضر  االن اّما  یمانع چیه بدون ید یرقص من با راحت

 !!!   کنم صدات

 

  کارام ی خاطرهمه به منو داشت!!! بود یشیسر عجب  بشر  نیا...   خدا  یا

 :  گفتم و  آوردم باال سرمو . کردیم خ یتوب

 ...    یشاد و  رقص یعنی یعروس  بودم، یعروس مراسم یتو اونشب من -

   ؟ ید یرقصیم من جز  به هم  یا گهید کس هر با  تو یعنی! ...  آهان-

 

  از  مورو داره!!! ؟ یدیم ریگ آدم به نقدر یا  که پسر نکنه کارتیچ  بگم خدا  یا

 !!!   رون یب کشهیم ماست

 

  و  بود خودت اصرار خاطر به دمیرقص باهات اگه  من!... نبود  نیا  من منظور-

 ...   بس  و بزنم بهت آخرمو   یحرفا  خوامیم االنم!!! بس
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 :   گفت یآرومتر لحن با و کرد ینگاه اشو  قهوه  فنجان 

  هی حالم من راستش...  بدهکارم بهت یخواه معذرت هی  شب اون بابت من-

 !  بودم مست شب اون من شرمنده حال هر به  نبود  خوش کم

 

  خواستیم معذرت من از  چرا! ذاشتم؟ یم یچ ی پا دیبا صداقتشو ن یا دونمینم

  رو پسر  نیا تونستمینم!!! بگذره شب  اون  کنار  از تونستیم راحت یلیخ  اون

 دوست که شدیم یداشتن دوست و  مظلوم نقدریا نگاش  با بار  هی! کنم درک

  که حرفاش با زدی م شیون طعنه نقدری ا گهید بار  هی و کنم  فداش  جونمو  داشتم

 :   گفتم و کردم اخم. بود اول  ی دسته  جزء لحظه  اون! اومد یم بدت خودت از

 !  نبود یعذرخواه به  الزم...   یمست تو دم یفهم شب اون من-

  ؟ یدیرقص باهام و مستم من یدیفهم  تو -

 ...    دمیفهم رقص  نیح...   خب -

 ...   ای یهست یشجاع  دختر یلیخ ای-

 !   ؟ یچ ای– 

 !!!  عاشق ای–

 :   گفتم و کردم یا  سرفه تک اومد یم بند داشت نفسم

 !  ؟ یک عاشق-

 : گفت و داشت نگه باال  سرشو یاُبهت با

 !!!  تی جذاب ی خدا...  من -

 

 که داشت زور بهم  یلیخ  یول داشتم قبول  حرفاشو از  یمین  که یصورت در

 :   گفتم یپوزخند  با رو نی ا  از  دارم عالقه بهش درصدم ک ی بفهمه

  نکنه...   نفس به اعتماد همه نیا به  یمرس...  ی دار فیتشر  سرخوش یلیخ-

 !  خورده؟  باد ات کلّه
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  در که نفر چند توجه که همزمان  و شد منتشر فضا یتو  اش  خنده ی  قهقه

  و دوخت من  به راشو یگ و  نافذ یچشما شد، جلب ما به  اطرافمون یزهایم

 : گفت

  خواستم...   بگم ی جور  چه ی عنی...   بگم بهت خواستم یم  امروز  من راستش -

 ! یبزن  بهم توینامزد بگم
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  حرفاش  با که دخترام اون  از من مثالا  آره! بود کرده فکر  یچ خودش شیپ

 :   دمیگز لبمو  ظیغ  با. ستم ین اوناش  از من ی خوند  کور آقا  نه! زنه؟ یم گولشون

 !   بزنم؟  بهم  موینامزد ی بخوا ازم نجایا  یکشوند منو-

  که بهت  من!... کردم  مطرح درخواستو عجوالنه کم هی من دیشا خب...  خب-

ت گفتم !  شدم عاشقت  و ادیم خوشم ازت انگار ییجورا  هی یعنی...   دارم دوس 

  ی خواستگار ازت امروز  خواستم یم من...   ندارم یبد قصد من مَ  مَ  م نُ  خا  حنا

 !...   کنم

 

 ! راسته؟  حرفاش کردمینم باور!! شد گشاد رتیح  از چشمام! ؟ یچ
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  اومدم یم ی نداشت نامزد االن اگه دمیشا و شدم مند عالقه بهت داا یشد من-

  کنم تقاضا ازت... کنم  صحبت خودت  با  خواستم قبلش خب  یول تیخواستگار

  به  نسبت هم تو که بزنم  حدس  ییجورا  هی دیشا. یکن فکر  عشقم درخواست به

  دانیم... ونهیم  در بیرق هی  یپا چون ستین  یکاف نیا یول  یستین  لیم یب من

 !!! ستین یخال من واسه

 

  گل صحبتش یرعل یام!  بزنم  یحرف تونستم ینم گهید. بود شده قفل  دهنم انگار

  رمینگ خرده بهش من تا  کنه موّجه خودشو   یحرفا داشت یسع و  بود انداخته

  هرچه نمیا درصدد خودمم من نداشت خبر .  بزنم بهم موینامزد خوادی م ازم  چرا

 در یرعلیام  که لحظات همون! بدم انیپا محّمد و خودم  ی  رابطه به زودتر

 نگاه. کردم احساس  هام شونه یرو  انگار  رو یکس ی هی سا بود صحبت حال

  اوشیس. کردم نگاه سرمو پشت و برگشتم د،یچرخ سمت  اون به هم یرعلیام

  از اصالا !!! میینجای ا دونستیم کجا از  اون!!! یرعلیام اوری و  اری همون بود،

  انگار. کردیم نگاه  و یرعلیام ی نجور یا  چرا! شد دای پ  اش  کلّه و سر کجا

  یطوس شرتیت  یرو  یخاکستر  ی  چهارخونه کت هی.  بود  کالفه و یعصب

  من به اول خاصش  و رایگ ی صدا با گرفت  قرار  که زمونی م کنار. بود دهیپوش

  ادیز دوستش دنید از  میرعلیام انگار. کرد سالم یرعلی ام به مکث با بعد و

 ! نشد  خوشحال

 :   گفت من به  ی زورک یلبخند هی با

 ...   که شیشناسیم...  اوشهیس میمیصم دوست نم یا  جان حنا-

 

  خم یکم احترام  پاس  به اوشیس. کردم سالم و شدم زیمخین یصندل  یرو از 

  سپس و نمیبش  که خواست من از  و کرد یاحوالپرس و سالم مؤدبانه و شد

 : گفت یرعلیام  به خطاب

 ...!   که ستمی ن مزاحم جان  ریام -

 

  یمنف یمعنا به یسر بود زده  ل زُ  دوستش یچشما به همونطور که یرعلیام

 :  گفت اوشیس ی برا یصندل کی دنیکش جلو ضمن و داد تکان
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 ...     نیبش ایب  نه...  نه -

...  کرد نگام و دیکش یسرد آه. گرفت قرار من یروبرو درست اوشیس

  و نافذ عجب.  رنگ  ی خاکستر به ل یما یآب  بود، یخاص  ی جورا هی چشماش

...   کردیم نگاه منو  ینجور یا  چرا  بود شی زیچ هی انگار پسر ن یا! بود رایگ

  مگه...  کننی م غلط!... باشه؟  سرشون یتو یدیپل اعمال دوشون هر نکنه

 !!! کنن پهن دام  برام بتونن اونا که ام  یچلفت  پا و دست نقدیا من
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  یلبخند با بشکنه رو شده حکمفرما سکوت خواستی م انگار یرعلیام

 : گفت یساختگ

  فارغ تازه که ی دونیم خوب...  هستم ایک یرعلیام من... حنا  گفتمیم داشتم -

 .  کارم به مشغول االن بابام شرکت ی تو  و شدم لیالتحص 

 

  همه کرد،یم نگاه اوشیس به مدام زدیم حرف خودش  از داشت یرعلیام  یوقت

 داره که دمیدیم  زیم ریز  از پاهاشو!! انگار بود تنش پر و   یعصب حرکاتش  ی

  نتونستم گهید. رفتیم ور  زیم یرو گل با داشت همزمان  و دهیم تکان تند تند

 :   گفتم اوش یس به رو  و دمیپر   یرعلیام حرف یتو   هوی و باشم ساکت

 ...    اوشیس آقا-
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  یول. چرا  دونمینم. کرد نگام عاجزانه و کرد بلند سرشو شتاب با اوشیس

 :  گفتم هم باز.  بود معصومانه یلیخ نگاهش سوخت، براش  دلم انگار

 ! ؟ یزنینم  حرف  چرا شما-

  تو که یفی خف لرزش  با  بعد و انداخت یرعلیام به ینگاه  یچشم ر یز اوشیس 

 :   گفت بود صداش

 ! بگم؟  دیبا یچ...   من-

  یچ  نجای ا به اومدنتون   لیدل بدونم خوام ی م یول...  خوام ی م عذر یلیخ...  خب-

 ! ن؟ یداشت خبر  قرار   نیا  از ای  نیاومد ی اتفاق! بود؟ 

 

  نشونی ب یزی چ هی شدم مطمئن گهید کردن، نگاه گرویهمد یرعلی ام با بازم

 : گفت کرد صاف که صداشو  و کرد ی ا سرفه تک اوشیس!!! هست

  ن یدار قرار نجای ا شما داشتم خبر  قم،ی رف یلیخ  یرعلیام با  راستش من...  ا  -

 داشته دوست  اگه  البته  بزنم حرف  شما با  کم هی منم و  امیب داشتم دوست و

 !  ن؟ یباش

 :   دمیپرس یکنجکاو با بالفاصله

 !  به؟  راجع-

  یحرفا یرعلیام به  راجع شما دونمیم آخه...   یرعلیام به  راجع...  اوهوم-

  تا رستانیدب دوران قیشف قیرف از تا اومدم من نمیهم واسه... نیدیشن یادیز

 . بگم شما واسه االنم

 

 یصندل کینزد تا  که درازشو یپاها ومدام  داشت استرس  بازم انگار یرعلیام 

 ترسهیم معلمش از   که یا مدرسه بچه  هی مثل و دادیم تکان بود اومده جلو من

  از  ی زیچ نکه یا  با. بود شده معصوم اش  چهره و بود گرفته نییپا سرشو

  ام  وونهید فشیظر  یها ّکهیت  بعضا و  نگاهها نیهم اّما دونستمینم احساساتش

 :   گفتم و کردم نگاه اوشیس به  کنم،  تشیاذ کم هی گرفتم  میتصم کرد،یم

 !  ؟ یشد یمیصم  نقدریا یرعلیام  با یچطور  تو-
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 من به!! بود شده  آرام و ساکت که یرعلیام!! گرفت یرعلی ام از  چشم اوشیس

 :   گفت و  دیخند ستینگر که

  یول میدوست  هم با  حاال تا رستانی دب اول...   شد یا دفه هی دونمینم خودمم-

 .  مونم یپش االن
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رم خوامیم منم  و داره یشوخ قصد اوشیس دونستیم که یرعلیام   زم،یبر  ک 

 :   گفت و زد ی پوزخند

 مادر از  انگار  مثبته، بچه  یادیز...  رهینم  جوب هی  یتو  نیا  با منم آب  اتفاقا-

 ... خورده  زهیپاستور ریش

 

  ی بچه بود مشخص خب  یول شناخمینم اوشویس ادیز نکهیا  با  و گرفت لجم

 :  گفتم هین یمت و  آرام

 باشه ایدن زن  نیخوشبختتر که من  نظر  به ...  اوشیس زنت  حال به خوش  -

  روزها ن یا زهیپاستور  پسر ،یهست یخوب پسر یلی خ تو  من نظر  به...  

 !!!   اسیمیک
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 عیسر یرعلیام اما شد سرخ من دیتمج  و  فیتعر همه نی ا دنیشن  از اوشیس

 :  گفت و گرفت حرفمو ی نکته

  چرا گهید... روزگاره ک ین یها زهیپاستور  اون از نامزدت یگیم که شما-

 !   ؟ یریم ضعف  و غش ما دوست واسه

 :  گفتم پته تته  با کردم، یغلط چه  دونستمینم خودمم

 . آله دهیا  و  زهیپاستور ی پسرا  اون از محّمد!  لعنت منکرش بر -

 :  گفت و  خورد لبشو ی گوشه ظی غ با یرعلیام 

 ...   محّمده اسمش پس ... ا  -

 !  ؟ یک-

 !   خوشبخت ی زهی پاستور  یآقا نیهم-

 ...    کرد سهیمقا ایبعض با و  محّمد فهی ح...  آره-

 :  گفت و کرد نگام لج ازسر خودشه، های بعض از  منظورم دونستیم خوب

    ؟ !یبش  یا زهیپاستور آدم  چه زن یخوا یم که م  تو  فیح-

  نمیهم یبرا  کنم، تموم کنو  خورد اعصاب  بحث اون  زودتر هرچه خواستم من

 :  گفتم ظیغ با

 ! بشم؟  تو زن  امیب ی خوایم ؟ ! یخوب  تو!  پس نه -

 

.  بشنوم  بتونم که بود بلند  اونقدر اوشمیس آه.  شد بهت از  پر یرعلی ام صورت 

  یرعلیام مثل یکی زن  بود خدام  از که من یول  نداشتم باور ُرک نقدریا  خودمو

 ...    معصومش و خوب   نوع از  اّما بشم

 اّما!!  تلخ تلخ  نشست، لبخند هی  یرعلیام ی زده بهت صورت  یرو کم کم

 :   گفتم عیسر یلیخ و   کنم جمع بحثو  کردم یسع نگفت،  یزیچ

 میشد بزرگ  هم با یبچگ  از مهییدا  پسر دارم، دوسش باشه که یهرچ محّمد-

  گوشش و سر  یه ستین ا یبعض مثل...  هیکامل و نمونه پسر لحاظ  هر از  و

 ! باشن اون  و  نیا  دنبال یه کردن ازدواج هم یزمان  اگه و  بجنبه
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 :  گفت من یصحبتا ی  ادامه در و اومد کمکم به اوشیس

 دوست هی  عمرم طول  در! من خود مثالا  ستن، ین ینجوریا همه... حنا  نه 

 اّما کننیم طنتیش که هستن پسرا  از  یلیخ ،یچیه من  حاال!  نداشتم دخترم

. هستن یاعتماد  قابل یآدما واقعا  اونا  نظرم به! نرفته ادشونی از تیآدم

 نه باشه همسرش به  حواسش  دیبا فقط گهید کنهیم ازدواج تا یآدم هر بعدشم

 ...   تارو  صد کنه، عقد نفرو هی نکهیا

 ...   خوشبخته تو  زن گمیم که منم-
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 : گفت درهم یاخما  با یعل ریام

  برام  اوشی س زن بودن خوشبخت از  مدام نجا یا ومدمی ن  امروز  من...  حنا-

 !   یبگ

 :   گفتم و  دادم هیتک میصندل به

    ؟ !بگم تو زن یخوشبخت از  ی خوایم پس-

 :  گفت و کرد نگام و  اخم   با بازم یرعلیام

  کار نیا  از نقدر ی ا چرا   تو دونمینم من...  یانداخت کهیت   یکاف ی اندازه به -

   ؟ یبریم لذت
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 : گفت بالفاصله  و اومد کمکم به بازم اوشیس

  یها بچه از یکی ما یرعلیام نی ا ...  حناخانم .  کنار ن یبذار حرفارو   نیا -

 گهید االن  یول نداشته گمینم داشته طنتیش روزگاره، رتیغ با و  باحال

 .  کنه شروع  دویجد یزندگ ه ی خوادیم گهید نباشه، سابق مثل خوادیم

 !   نداره یربط من به...   کنه شروع خب-

 ...  داره عالقه تو  به کنم یم فکر یرعلیام...  نهیا  مهم...  خب-

  که بود الل خودش یرعلیام مگه یول  گفت، دیترد و  ریتأخ با یکم حرفو   نیا 

  من به بعد و دوخت اوشیس به نگاشو یرعلیام! زدیم حرف جاش  به اوشیس

 :  گفت و شد رهیخ

ت من یول!  یدار نامزد  تو چون...   نباشه معقوالنه  درخواست هی دیشا -  دوس 

ت.....منم بگم و  بزنم داد منم داشتم دوست. دارم   منم عاشقتم، دارم، دوس 

.  نزدم یحرف و بودم ساکت!! شدی نم یول...   اتم مردونه غرور نیا عاشق

 :  گفت و کرد نگام نباری ا اوشیس

  یلیخ عشقش  دیبا ر یام...  ستین ی معقول درخواست نی ا  گفتم ر یام به من -

  بهش  و یکن قبول  درخواستشو  یبتون تو  تا باشه قیعم  و  پاک  تو به نسبت

 .  یبد  مثبت جواب

  یرعلیام! کنم؟   قبول رو  تو درخواست تونمیم چطور دارم نامزد...  من یول-

 : گفت و داد تاب  هوا یتو دستاشو د،یکش درهم یا  چهره خشم با

 !...  ؟ یکنیم نامزد نامزد چقدر-

 

  که چه  تو به آخه!!! گردنش پس   بزنم یکی گهیم طونهیش...   رو پر  بچه

  ایدن  یبدون تا کرد تا  ینجوری ا دیبا تو  مثل یپسرا با...  داره زور  بهت  نقدریا

  آقا پشت به نیز  ی گه و نیز به پشت ی گه...  ستین شما مراد وفق بر شهیهم

 !!!  یرعلیام

 

 :   گفت و  دیپر حرفش   وسط اوشیس

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  152 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  با بودم حنا  یجا  من اگه اتفاقا...    گهیم راست خب! ری ام  یزنیم ی حرف چه-

 !!! ستین  مجرد که حنا...  دهنت تو زدمیم یکی  حرفات نیا دنیشن

 

...  ماهه چقدر اوشیس نیا...  یگیم دلمو حرف یدار! خوب پسر  تو  به نیآفر

 .  بشه  بتینص خوشگل  زن هی که شاّلّا یا. زهیعز  و بینج چقدر

  زی ر زیر داشتم  که من به بعد و   رفت اوشیس از  یا  غّره چشم یرعلیام

 :   گفت و کرد نگاه دمیخندیم

  حرف  هی حد در! ستین  توش یممانعت  که غهیص  و عقد بدون ینامزد هی گهید-

 !!! ستی ن  که شتریب...   بوده
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 :  گفتم و کردم نازک یچشم پشت انهیموذ ی لبخند با کنم، تشیاذ شتر یب خواستم 

  چه  رو آخه...  خوامی نم پسرتو  بگم ی نجوریهم مییدا به تونم ینم که من -

 !   ؟ یاصول

 :  گفت عیسر و شتابزده

ت من که  اصل نیهم یرو-  .  دارم دوس 

 :   گفتم و کردم نگاه چشماش به 
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 !  فقط؟ -

 !   خوامیم خاطرتو   من...  آره...  خب-

 

 :  داد ادامه رفتیم ور  شصتش یانگشتا  با کهیحال در و  گرفت ریز به سرشو

 ...    تیخواستگار  امیم میزود به-

 :  گفتم میباطن لی م برخالف و شدم بلند  جام از  یتند

  اون و  تو با  بابام  چرا! ن؟ یک خونوادت یهست یک تو دونم ینم هنوز من -

  موینامزد یدار توقع بعد!!!...  زدیم حرف   بد نقدریا بودن کنارت که یونیآقا

 !!!...   تو خاطر  به اونم بزنم بهم

 ...    هستم یک  بگم و  بزنم باهات حرفامو  کامل تا نیبش-

 :   گفتم لب  ریز و  نشستم جام  سر یشتریب  آرامش  با بعد و کردم یمکث

...  خودشه  تو  شتریب... کرده ریی تغ رفتارش  کالا  حاال  تا شب اون  از بابام-

  نااهلش دختر دست از  دیشا....  دونم ینم. ناراحته  یموضوع هی از  یانگار

 ...    دلخوره

 

 :  گفت یکنجکاو  با و  اومد  حرف به یرعلیام از  قبل  اوشیس

 !  افتاده؟  یاتفاق  مگه! ؟ ...چرا  -

  خودش حرف  از یانگار شد، مواجه  یرعلیام  و من ی متعجبانه نگاه با  یوقت

 :  گفت یواشتر ی  یصدا با و شد مونیپش

 ...    نبود  یفضول  منظورم...   خوامیم معذرت من-

 

  حرفهامون ی  همه انیجر در که حاال...   بکنه بد فکر بهم  راجع خواستمینم

 :   گفتم و رونی ب دادم فوت نفسمو گفتم، یم نمیا  دیبا بود

  یتو لیمسا  یبعض خب یول نشدم  بزرگ ام یمذهب ادیز خانواده  یتو من-

  اونشب خاطرم  نیهم به...  تشیرعا مهمه و  نرفته ادی  از  هنوز خونوادمون
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  اصالا   که بابام...  شدن یعصبان مامانم و بابا...   یرعلیام با  من رقص از بعد

  من...  داشتن حقم خوب!!!...  کرد بارم حرف یکلّ  مامانم  یول نزد حرف باهام

 . نکردم یدرست کار

 :  گفت و دیکش شیموها یال یدست یرعلیام!!!...  شد ی چ دونمینم لحظه هی

 !!!...  ستین مهم ادیز که  نیا ...  دنیرقص هم  با  یعروس تو ایلیخ-

 !...  بود مهم داشتم نامزد که من...  من واسه-
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 ! باشه ی عصبان من با رقصت و  تو  خاطر  به بابا کنم ینم فکر من یول-

 صحبت باهاشون بابام که بودن  یک ونیآقا  اون اصالا ! ؟ یدونیم یزیچ  تو-

 !  کرد؟ یم

 ..  عموم خان  و پدرم پدربزرگم،...   هستن من ی خونواده اونا  خب-

 !   بود؟  یعصب نقدریا  بابام چرا - 

  هی! بود یمیقد  کدورت هی از  بحث  که دونمیم قدر نیهم  فقط...  دونمینم من-

 ...   پدرت ی خونواده و  پدربزرگم نیب  اونم گذشته از  حرف

 !   خته؟ یر  بهم کامالا  پدرمو که  هیحرف چه  نیا یول-

 !  ؟ یبدون  شتریب  من به راجع  یخواینم  تو  نمیبب!!!... ستین مهم ادیز–
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   به هنوز کهیحال در ام، کرده خی نگاه  با و شد رهیخ  ی ا گوشه به چشمام

 :   گفتم  کردمیم فکر بابا

 ...   بگو  منتظرم...   چرا-

. سالمه 23  یعنی.  اومدم ایدن به  متمول  ی خونواده هی  یتو 60 سال من_

  ی خونه شهیهم  و نداشتن هم با یخوب  چندان  ی رابطه مادرم و پدر متأسفانه

  سالم پنج فقط  موقع  اون من شدن جدا  هم از نکهی ا تا...  بود  مرافه و دعوا ما

  و پدر شهیهم  من...  کایآمر رفت ارسالن از شدن جدا   از بعد  یتیگ بود،

  ازدواج  همونجام و کایآمر رفت یت یگ. زنم یم صدا خودشون اسم به مادرمو

 !!!   ندارم  بهش نسبت یحس چی ه من! کرد انتیخ ارسالن به  اون...   کرد

 ....  مادرت یعنی  -

  یوقت یول نزد سر ازش  ییخطا  چی ه ارسالن با شیزندگ طول   در یتیگ! نه-

  یکارا تمام که ارسالن یمیقد ی دوستا از  یکی با بالفاصله کایآمر رفت

 کردیم فکر! کرد داغون ارسالنو نم یهم. کرد ازدواج  بود داده انجام  رفتنشو

  نیا  و کرد بد یلیخ  ارسالن به  یتیگ حال هر به!!!کردن یتبان  دوستش  با زنش

  هی یحتّ  چندسال نیا  یتو گذاشت،  بدبختم پدر دل  یرو رو  یبد  داغ حرکتش

! شده متنفر زنها ی همه از  انگار ییجورا هی نزد ازدواج  حرف ارسالن بارم

  به هم با ما...  ساختمانه و راه مهندس ارسالن.  بودم همدمش تنها دیشا من

  یزندگ تهران  شمال یتو یمتر چندهزار   ی خونه هی ی تو پدربزرگم همراه

 پدرم  شیپ شتر یب دارم دوست اّما  دارم آپارتمان هی خودم من البته م،یکنیم

 سه دو ارسالن چون  نذارم،  تنها ارسالنو  خواستم شهیهم ییجورا   هی و باشم

  که بود اونا  از یکی  هم یتیگ از شدن جدا  و گذاشته سر  پشت تلخو ی حادثه

 .  گرفتم میمجرد دوران یبرا فقط آپارتمانو   اون من...  کرد افسردش

 ...     و اتیباز قی رف  پاتوق شده حتما-

  خب یول هستم االنم  و بودم آزاد پسر  هی من که درسته...  نکن بد  یفکرا-

  یتو وقتام  یبعض...   اس  تخته و  حکم  یباز هی دوستام با من ح یتفر تنها

  ازدواج آدم من راستش ...   بس و  نیهم! خورمیم مشروب ک یپ هی مجالس

  هم زنها از یحتّ ...   نکردم فکر بعدش یتعهدا  و  ازدواج به  وقتم چی ه و نبودم

  باز  قلبم  تو خودشو  یجا  بود نتونسته  یزن چیه یعنی اومد ینم خوشم چندان
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  بود ییزنا همون ی نمونه مادرم! ندادم  ورود ی  اجازه یکس به  یعنی...  کنه

  از  فقط  من...   من...  من...  عشقش یپ رفت و گذاشت  بچه هی با پدرمو که

  خاطر به وقتم گذروندن خاطر به...  دخترا  سراغ رفتمیم یسرخوشگذرون

  روحمو و جسم که ستمین پسرها اون  از من وگرنه  کنم شلوغ  اطرافمو نکهیا

 !!! پسر هی سمت ادی م یراحت به که بکنم  هرزه دختر هی یفدا

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

@romankadeh_bahar 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 79پارت#

 

 

. دمیکش هم در ییابرو !  تلخ تلخ!  بود تلخ  خوردم، امو  قهوه از  قلوپ هی

 ی دهیکش هم در ی  چهره دنید با داشت  نظر  ریز حرکاتمو  تموم که یرعلیام

 :  گفت و زد ی نیریش لبخند من

رتق چقدر  تو دختر -   بذار  اصالا ...  کنم نشی ریش تا اتو  قهوه اون من بده... یس 

 ...    کنم  عوضش تا

 

  خوامیم لج سر  از دونستیم کجا از!  بود یا  اعجوبه چه  بشر  نیا!!!   خدا  یا

  به دستش اّما ره یبگ ازم  فنجونو تا آورد  دستشو. بخورم  آخر تا رو  قهوه اون

  و دیکش عقب  فوراا  دستشو کرد، برخورد بود شده حلقه  فنجون دور که دستم

 :   گفت
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 !   نداشتم  ی منظور... یببخش-

 

 :  گفتم و زدم  یلبخند خاطر نی هم به نکرده، کارو نیا  عمد از دونستمیم

 !   ستین مهم-

 :   گفت و زد تی رضا سر از  یلبخند

 !   ؟ یگیم یچ یدی فهم موردم در رو یچ  همه که االن خب-

 :  گفتم و  دادم هیتک میصندل به

 ...   داره شما ی خونواده از  یکدورت و  نهیک چه بابام  بدونم دیبا من -

 ...   یبدون مشکل هی اونو   تو که باشه مهم  اونقدر کنمینم فکر-

 :   گفتم غرور با و گرفتم  ر یز به سرمو 

 !!!   کنم قبول  درخواستتو  تونمینم  من حال هر به-

 :   گفت و  کرد نگام ی ناباور با

  به خودشونو  ییدخترا  چه که کنم تکرار  مدام نوی ا خوام ی نم من...  حنا  نیبب-

  خودمو نخواستم  هرگز من یول باشن من با ساعت هی فقط  تا زدن شیآت  و آب

 ...    حنانه خواهرت ن یهم بکنم، زنونه یهوسا  یبعض ی آلوده

   ؟ !!هان یکنینم  صحبت بد  بهش راجع! ؟ یچ  من خواهر-

 جواب خونسردانه  یرعلیام و بردم باال دیتهد عالمت به  سمتش به انگشتمو

 : داد

  و دور که ساله دو خواهرت! ؟ یر یگیم پاچه زود نقدریا  چرا خوب یلیخ-

  رو ی نجوریا  دختر من یول! بدم بهش  ندا  هی من تا... رهیم و ادیم برمه،

...    بپره یچکیه  با دمیند و  نهیرنگ و  نیسنگ خواهرت بگم نمیا  البته خوامینم

 ! جداس من حساب یدونیم خودت  خوب یول

 

 بودم خبریب من و بوده مند عالقه یرعلیام به مدت همه ن یا حنانه نکهیا  از

 به دستم کنار ی  پنجره از نگامو  نزدم، یحرف گهید یول ! شد رتمیح باعث
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  به پنجره از  نگاشو هم اوشیس. دیباریم داشت یدیشد بارون  دوختم، رونیب

 :   گفت  و دوخت رونیب

 ! گرفته  یبارون عجب-

 :   گفت و انداخت شیمچ ساعت به ینگاه یرعلیام اما

 !   م؟ یبخور غذا  ریس دل هی م یبر هیچ  نظرتون شامه، وقت گهید االن-

.  دادیم نشون  رو شب مین و هشت  ساعت انداختم، نگاه میمچ ساعت به منم

 :   گفت لبخندزنان یرعلیام

 !  دادم خوردت به که ی زورک تلخ ی  قهوه  نیا  با...  یکرد ضعف  که هم تو-

 :  گفتم و دیماس لبم  یرو یلبخند

 ...    خونه برم دیبا شده رمید من اّما-

 

  بلند شیجا  از همزمان میرعلیام که  بشم بلند جام  از خواستم  و برداشتم  فمویک

 :   گفت و شد

 !  ؟ یچ آخرش  اّما-
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  و  چسبون شرتیت اون  ر یز اش خورده گره و  چیپ  پر بازوان  سمت به نگام

  ، یلیمستط ی چانه   و ستبر  ی نهیس  سمت به باالتر رو نگام  یوقت. افتاد بایز

 افتاد رنگش  خوش  سبز یچشما بعد  و  برجسته یها گونه و  یا  قلوه یلبها

  باهاش بازم  که کرد قفل دهانم چرا دونمینم. کردم مکث چشما همون یرو

 :   گفت و دوخت  ام  رهیخ نگاه به نگاهشو تعجب با یرعلی ام. بزنم مخالف ساز

 !  شده؟  ی زیچ-

 

  اریاخت  سکوت!!! بودمش دهیند معصوم و  بایز  نقدریا وقت چ یه چرا دونمینم

 :   گفت یلبخند با و  شد بلند جاش  از اوشمیس اونوقت و کردم

 !!!  ینخور  مسلمونو  بچه ن یا یحرفا   گول دوارمیام-

  و کرد کج یدهن شده وارد یشوخ در از  بازم دوستش دونستیم که یرعلیام

 : گفت

 !  کننیم تمی اذ دارن خور  زهیپاستور ر یش یمثبتا بچه نیا  چقدر  که آخ-

 

  به  کافه یخروج در سمت به  حرفی ب  و دمیخند! بود قشنگ رفاقتشون چقدر

  و ستادمیا نهیس به دست مغازه بونی سا ر یز. دیباریم یدی شد باران. افتادم راه

  در از اوشمیس و یرعلیام که کردمیم نگاه بارونو از شده شسته یدرختا

 :  گفت و دیچرخ  من سمت به یرعلیام. اومدن رونیب ی خروج

 !   م؟ یبخور ییغذا هی  مینر -

 :   دادم جواب  اقتدار و  غرور با

 ...   خونه برم  زودتر  هرچه دیبا دارم مهمون من...  نه-

 :   گفت جلوتر اوشیس  و ماند رهیخ  صورتم  ی رو یرعلیام نگاه 

 !   ستین  ی اصرار...  یدونیم  صالح  که یهرجور-

  دمیفهم کرد، نگاش اخم با  و گرفت اوشیس سمت به من  از نگاهشو یرعلیام

 :  گفتم و  دمیخند ز یر زیر...   اومده بدش اوشیس نظر   اظهار از که
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 ...     ریخ  به شبتون-

 :   گفت شتابزده و  دیچرخ من سمت به ع یسر یلیخ یرعلیام

 . رسونمتیم من! کجا؟ -

 :   گفتم و کردم یمکث

 .  رمیگیم دربست نیماش ممنون-

 !  بارون؟  نیا  یتو شب وقت نیا  بابا نه-

 :   گفت  یرعلیام معناداربه ینگاه با اوشیس

  ؟ !ستین  بهتر ی ریبگ براشون آژانس  هی رجانیام-

 :  گفت لب ر یز و کرد نگاه اوشویس بد  گهید نباریا یرعلیام

 !  ست؟ ین  بهتر یباش ساکت شما -

 

. بگه یرعلیام به  یحرف  خوادی م نگاههاش با اوشیس کردمیم احساس

  باز رو درها  قفل کهیحال در و گرفت لشیاتومب سمت  به موتو یر یرعلیام

 : گفت کردیم

 .  شتیپ امیم بعد رسونمیم خانمو  حنا -
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  اون  ی تو و   بارون یتو شب وقت اون واقعا اّما! بودم مرّدد رفتن  یبرا

  ل یاتومب سمت به  صدایب!اومد؟  یم رمی گ کجا  از نیماش شیی خدا  خلوت  ابونیخ

  و  کردم یخداحافظ کردیم نگام یخاص  جور هی که اوشی س از  لب ریز و  رفتم

ن با  یرعلیام که بشم سوار خواستم و کردم  باز  عقبو یصندل در ن م    نهیآ  از یم 

 :   گفت و کرد نگام جلو  ی

 ....  عقب یرفت ستین که آژانس  آخه...   ؟ ینی بش  جلو ستین  بهتر-

 

  االنشم!!! نبود درست اصالا ...  نمی بش جلو  اومد  زورم ی ول... گفتیم راستم

 :  گفتم یلجباز با. نبود حی صح اصالا   کارم نیا

 .  ستمین  راحت جلو من -

 

  فشرد گاز  پدال ی رو پاشو  مغرورانه  یلیخ  و داد تکان تأسف عالمت به یسر

  یتو  و کردیم  حرکت سرعت با اونقدر. درآورد حرکت  به نویماش حرفی ب و

  و  گرفتم سرم به  دستمو. رفتیم جیگ  سرم داشت گهید که  دادیم راژیو  ابونیخ

 :   گفتم

 !   ؟ یبریم  ضیمر یدار مگه! خبرته؟  چه ...  یهو-

 :  گفت و دیگز لبشو حرص با و  کرد نگام نهیآ  از  و کرد کج سرشو

 ...   نهیب یم بد کنه یباز ریش ُدم با که یکس-

 :   گفتم  و کردم کج لبمو

 !!!   دمیترس  یوا-

 و گذاشت ترمز یرو  پاشو و دیرس صفر  به صدوپنجاه  سرعت از  لحظه هی

  و دیچرخ یم خودش  دور داشت نی ماش. کرد توقف  اتوبان  یتو  ابونیخ کنار

  خدا . افتاد دوران به شّدت به سرم.  دیچیپ  لیاتومب   داخل  لنتها یسوختگ یبو

  برخورد نیماش  هی با حتما وگرنه بود خلوت  اتوبان لحظه اون تو  که کرد رحم
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 به سرم شّدت به و دمیکش یبنفش  غیج  لیاتومب شدن  متوقف با. میکردیم

 دهیترس یلیخ بدتر من از  یرعلیام...  افتادم  حالی ب و کرد  برخورد جلو یصندل

  از  یری ت مثل باال سرعت با نیماش چند. بود شوک  تو هنوز خودشم انگار. بود

 گذاشته الشونی اتومب   بوق  یرو دستشونو و گذشتن کنارمون از رفته در کمان

 !!! بودن

  احساس. دیکوب یم ام  نهیس ی تو شّدت به قلبم ! میبود گرفته  قرار   یبد یجا

  مین یب ی جلو دستمو! بود خون  آره! چکهیم داره دماغم از یگرم عیما کردمیم

 :   زدم داد مرتعش یصدا  با و  گرفتم

 ...   آشغال ...  وونهید-

 

. کرد نگام  و دیچرخ من سمت به  یکم و کرد بلند فرمان یرو از سرشو

. بودم شده  یادیز  ترس  و جانیه دستخوش. دنیکشی م بوق بازهم نایماش

 :   زدم داد و دمیکش صورتم   یرو لرزانمو و کرده خی یدستا

 !  کنن؟  مونیچی ق یخوا یم یا  گوشه هی ی برینم نویماش چرا-
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  یدستمال هم بعد  و  کرد پارک یا گوشه در لو یاتومب و چرخاند فرمانو  حرف یب

  نگاش خشم  با. گرفت سمتم به و  دیکش رونیب داشبورد ی جلو  ی جعبه از

.  بود  گرفته ام هی گر. ستادمیا جاده لب گارد کنار. شدم ادهیپ  نیماش از و کردم

  گوله گوله و ستادمیا  بارون ریز باشم  آروم  تونستمینم داد،یم صدا  قلبم هنوزم

 راهنماهاشو جفت کهیحال در. شد ادهیپ نیماش از هم یرعل یام.  ختمی ر اشک

 :   گفت و اومد سمتم به بهت با بود، گذاشته روشن

 ...   خطرناکه  نجایا  نیماش تو  م یبر ایب-

 

  خون دستمال با  خواست و  اومد سمتم به...   نکردم نگاش ی حتّ . ندادم جواب

 :  زدم داد بایتقر  کنه، پاک لبمو کنار

 !   بکش  دستتو...   شعوریب -

 

  یکنار بود کرده آبکش هردومونو بارون . دیکش عقب عی سر دستشو و دیترس

.  نکرد یکار چیه گهید و  برد فرو شلوارش بیج یتو  دستشو و ستادیا

!  یا عقده  ی وونهید. بشه خنک دلم تا  بزنمش اونقدر برم داشتم دوست

 آب. شهیم سردم داره کردمیم احساس! بده کشتن به هردومونو بود کینزد

  یرو  و اومده رون یب  میروسر از سرم یمو دسته هی و دی چکی م روم و  سر از

  ی رو از  مزاحمو یموها اون نداشت توان دستام یول بود پوشونده  صورتمو

  هی قلب مثل قلبم  هنوزم. نشستم نی ماش تو و رفتم  صدای ب. بزنم  کنار  صورتم

  ی تو اومد... بشه کمینزد دیترسیم  انگار کرد نگام یرعلیام.  زدیم گنجشک

  فرمون پشت چرا نیا کردم تعجب نشست، جلو یصندل  یرو و نیماش

 که دمیکش جلو سمت به خودمو د، یچکیم دماغم از خون  هنوز!!! رفتینم

.  بود گرم نفساش د،یچرخ من سمت به  لحظه همون اّما ارمیب  دستمالو ی جعبه

  بخواد نکهی ا از  قبل دیکش رونیب جعبه  از یدستمال  سرعت  به! داغ و  گرم یلیخ

  یرو و دمیکش  رونیب  انگشتاش یال  البه از دستمالو سرعت به بکنه یکار

  آرامش به از ین گرفتم، باال سرمو و دادم هیتک یصندل به و گرفتم دماغم

  گوشه از. دراومد حرکت به نیماش  کردم احساس. بستم  چشامو گهید داشتم،

  یک بشر  نیا دونم ینم کنه،یم حرکت داره نیماش دمید...  کردم نگاه چشم ی

  اّما ستادیا حرکت  از  لیاتومب  بازم ؟ !نشست فرمون پشت  و کرد عوض جاشو
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  هی کنار دمید و  کردم باز چشامو نبود، بلد که رو  ما ی خونه  آدرس یرعلیام

 . کرده توقف  مارستانیب
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 : گفت و برگشت سمتم به

 !   رنیبگ  فشارتو  میبر  پاشو -

 :  گفتم  و  گرفتم ازش نگامو

 ...    یبکن لطفا  نیا  از نکرده الزم -

 :  گفت و   دیگز ظی غ با لبشو 

  ا یب!!! ندارم دنیکش ناز  ی حوصله من... ُغرغرو لوس   خانم    دختر نیبب -

 !   ندادم نشون بهت سگمو یرو اون  تا نییپا

 

  اگه...  شدم شوکه لحنش از هم دمیترس هم. ستهیبا خواستیم لحظه هی قلبم

 ادهیپ و نزدم یحرف! نداشت؟  دنمویکش ناز ی  حوصله  چرا   پس بود عاشقم

  یرعلیام تا سمی وا نکهیا بدون! من  دماغ خون  مثل بود اومده  بند باران. شدم

  جی گ سرم نبود خوش ادیز حالم. مارستانیب  داخل رفتم خودم ادیب من همراه هم
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  و بزرگ سالن  ه ی به خودمو  حال نی ا با  یول داشتم یبد  تهوع  حالت رفت،یم

.  بود یکار  به مشغول یکس هر و  بود  شلوغ نسبتا. رسوندم یصندل از  پر

  افتادم  و کرد خی  پام و دست برسونم، رشیپذ کنار خودمو  خواستم که نیهم

!!!  دیچرخی م سرم دور یانگار  آدماش و مارستانیب  تموم !!!... نیزم رو

  کردم احساس! کردیم صدا گوشام یتو  آب قُل قُل یصدا  مثل هم آدما یصدا

 !  بستم چشمامو و شدم گذاشته ی تخت  یرو. کرد بلندم نیزم ی رو از یکس

 

  با . بودم  اورژانس ی تو دم،ید یدیسف  تخت یرو خودمو کردم باز که چشمامو

 :  گفت و کرد  وصل  بهم  یُسرم و اومد سمتم به یپرستار چشمام کردن باز

 ...   ایب  لحظه هی آقا -

  یمونیپش و  شرم از پر.  بود یجورخاص هی نگاش اومد، نم یبال به یرعلیام

 :  گفت یرعلیام به خطاب  پرستار!!! انگار

 ! ست؟ ین باردار  خانمت...   آقا-

  سرمو ! سؤال نی ا  از اومد بدم هم دمی کش خجالت هم. کرد نگام  بازم یرعلیام 

 : گفت یواشتر ی  یصدا با یرعلیام و برگردوندم یا گهید سمت به

 ...     رینخ-

 :   گفت و گرفت  نبضمو پرستار

 !  داره؟  فشارخون ی  سابقه پس-

 :   گفت و گرفت قرار تختم کنار اومد،  جلوتر یرعلیام 

 !   نهییپا  شتر یب فشارش بله،-

  ی تو ی زیچ هی   پرستار! ه؟ یچ من مشکل  قایدق یدونیم کجا  از  تو !!! یعوض

 :  گفت و نوشت برگه

ُرمش دیبا-   دیبا نامنظمه،...  کنم چک فشارشو گهید بار هی بعد بشه تموم س 

 ...    باشه نجایا فعالا 

 :  گفت و کرد نگام  ینگران با یرعلیام و  رفت پرستار
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 ! فته؟ ی ب اتفاق  نی ا داشتم دوست من مگه!... م؟ یکن کاریچ-

 :   گفتم آلود حزن  یصدا  و ینگران با 

 !!! بفهمه محّمد اگه... شنی م نگران  نایا مامانم  کنم کاریچ  دیبا حاال-
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 برد دستشو کرد پشت من به شد یعصبان  ش یپ از  شتریب  محّمد اسم دنیشن با

 :   گفت و موهاش یال

   ؟ یبزن زنگ بهشون یخوا یم-

 ...!!!   و بودم  تو با بگم! کجام؟  بگم...  نه-

 :   گفت و  دیچرخ سمتم به 

 ...   شهیم بهتر ی نجوریا-

 !   ستین سرجاش عقلت! یا  وونهید تو شه؟ یم بهتر   رو یچ-

  اونوقت! ؟ یچ یبمون نجایا د یبا امشب بگن اگه! ی ا  وونهی د تو  اتفاقا-

 ! ؟ یبد خبر خونه به  یخواینم

 .   امد  شیپ  حال نیهم ستمی پ  تو قبل  ی دفعه! بگم؟  یچ آخه ...  خب-

 .  بگو راستشو  دفعه نیا-
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    بود؟  یچ  دروغم...گفتم راستشو  قبلم ی دفعه من- 

 !!!...   یکنیم انکار منو داشتن دوست که نهیا دروغت–

 

  من گهیم راست...    داره یقو  حس  عجب یول! خودش؟   واسه  نیا گهیم یچ

  هی دارم دوسش من! چرا؟  دروغ! ؟ یک تا گمیم دروغ خودم با دارم همش که

  و ایباز  ُغد عاشق. کرد جدا برام  محّمد از  اونو کامالا  که داشتن دوست

  کردم فکر. کرد  نگاه اونم کردم نگاه  چشماش تو . بودم شده خاصش ینگاهها

  نیا عاشق که کردمیم اعتراف ! گفتم؟ یم یچ دیبا زدمیم زنگ  خونه به یول

  شوتم پا تُک هی  با  حتما مامان...  شدیم بد یلیخ گهید نی ا...   نه! شدم؟  پسر

 : گفت و نشست یرعلیام ی لبا ی رو  یلبخند!!! ایدن سر اون کردیم

   ؟ !!کوچولو خانم یگینم  یزی چ چرا  -

 :  گفتم و دمیبرچ لب! دارم دوسش بدونه اومد یم زورم

  یکنیم عالقه ابراز...   یخوش  ،یخوب  لحظه هی! ؟ یندار یروح  تعادل چرا   تو -

 باهات شهینم اصالا ...   ی انداز یم کهیت یشیم زهرمار برج  مثل  هم لحظه هی

 !  زد حرف

  و جمع لباشو  بعدم و شد رهیخ چشمام تو مکث با نشست، تختم   ی لبه اومد

 :  گفت و  کرد جور

 دوسم یبگ بهم ادیم زورت چرا خودت  اصالا ...   کن فکر ینجور یا  تو -

 !!!   یدار

 !!! دهیم ل یتحو بهت عکسشو یگیم یهرچ! یتخس آدم عجب-

 !   درسته؟  فکرم یعنی-

 ! کنه؟  تحمل دیبا یک گندتو اخالق ن یا اونوقت-

 :   گفت و شد لیتبد خنده به لبخندش...  زد لبخند 

 !  تو خب-

 ...    یدیرس ات خواسته ی همه به امشب نکن  فکر نیبب-
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  کمال در اون یول  زدم، حرف و گرفتم  مقابلش دیتهد ی   نشانه به انگشتمو

 :   گفت و د یخند فقط  یخونسرد

 یکنیم تیاذ  خودتو  نقدری ا چرا  گهید یخودم مال آخرش دونمیم که من-

 !!!  زمیعز

 :   گفتم و کردم  کج  یگردن حرص با

 !  باش الیخ  نیهم به...  آره-
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  و شد میتنظ  فشارم خداروشکر ،یرعلیام  با کل کل همه  اون  از  بعد شب اون

  یک االن. بود شده شب دوازده ساعت کردن، مرخصم مارستانیب از

  یصندل و  رفتم نبار یا . رفتمیم دیبا نبود  یا چاره یول! خونه؟  بره داشت جرأت

.  نداشتم رو  یرعلیام با بگومگو  و دعوا  ی حوصله. نشستم  نیماش یجلو

  ُزل  جلوم به و نزدم یحرف. کرد حرکت  و انداخت  بهم یز یبرانگ نیتحس نگاه

  رو خونه استرس اونقدر  یول میبخور ی زیچ  و  ییجا هی م یبر  کرد اصرار. زدم

  یپل آهنگ هی . بدم مثبت جواب یرعلی ام درخواست به  تونستم ینم که داشتم

  ی صدا با نیغمگ ی آهنگا نیا از   چقدر...   اَه!!. بود  ینیغمگ آهنگ کرد،

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  169 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  ستمویس و بردم دستمو!... اومد یم  بدم ناهنجار  و کلفت صدا یها خواننده

 :   گفتم یا   گونه اعتراض لحن با  و کردم خاموش

 !   ؟ یدیم گوش آهنگا  نیا  از شهیهم تو-

 :  گفت کردی م عوض نویماش ی دنده کهیحال در و دوخت من به چشماشو

 !  داره؟  یاشکال-

  هی دیبا آدم...!  زنن یم حرف مردن و رفتن  و  یدور از همش هیچ...   آره_

 . باشه شاد خورده

 ...  ؟ !خودت مثل_

 ذارهیم ریتأث می مستق  آدم ی ه یروح ی رو  یقیموس گمیم من ...  یهرکس مثل- 

 !!!   یبد گوش نیغمگ چرا ...  

 !   بذارم؟  یچ  بگو تو ...   تو خب-

 

  شهیم مهربون ی وقت! پسر؟  یزنیم  حرف   ناز با  چقدر...  یر یبم ی  ی ی  یاَ 

 ...   شهیم ی خواستن یلیخ

 ...  یهومن کامران...  بذار  یاند گمیم من-

 :  گفت بود  لبش ی گوشه که یلبخند با همراه و  داد تکون یسر

لف نیا-   دخترا  واسه...    خونهیم دخترونه یاند ومدهین ما به ا یباز ج 

 ! ؟ یکنیم گوش...  دمیم گوش یاب شتر یب  من... خونهیم

 .  دونمی نم نه یعنی...  آره_

 پشت آهنگو تا  چند. ادیم خوشت  حتما یبد گوش  بار ه ی بذارم واست بذار-

  در بعد و کرد نگام یچشم  ریز. دی رس نظر  مورد آهنگ به تا کرد رد سرهم

 اش گهید دست  و فرمان  یرو دستش هی کهیحال در آهنگ به کردن گوش  حال

  درست قایدق رو خونه ریمس داشت.  دوخت روبرو به نگاشو بود دنده یرو

 :  گفتم و کردم نگاهش  تعجب با رفتیم

 ! ؟ یبلد مارو  ی  خونه کجا از  تو -
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 .   گرفتم ادی  و اومدم اجازتون   با...  گهید-

 ! ؟ یکرد دنبال  منو چرا تو-

  بود نیا  عواقبش  ی دادینم گوش حرفام به  و یسادینم یوا  یوقت گهید خب– 

 !!!  گرفتم ادی خونتونو  آدرس و اومدم که
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 یرنگ کم لبخند! دنبالم اومده که  خوادیم واقعا منو حتما!بگم؟   یچ دونمینم

  ینگران با که  داخل  بره خواست دیرس که کوچه سر به. بست  نقش  لبام یرو

 :   گفتم

 ...   کوچه داخل نرو سایوا-

 :   گفت و کرد نگاهم مبهوت و مات

 !   چرا؟ -

  مهم...  وقته آخر آخه! ننی بب تورو و باشه  رونیب یکس نکنه گمیم خب-

 .   ستین  شتریب که  قدم چند...   ستین

  پارک  خونه  در دم که بود محّمد نیماش انگار انداختم کوچه داخل  به نگاه هی

 :   گفتم کنان غرولند لب ریز. بود شده
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  خونه یر ینم چرا گهید دوازده شده  ساعت بگو خب...    ستین کن ول  نکهیا-

 !!!   ات

 :گفت  و  برد باال ابروهاشو از لنگ هی تعجب با

 !  ؟ یگفت یچ_ 

 

 :  گفتم و شد کشدار لبخندم  ؟ !اونم با کنهی م فکر!!! نگاه نو یا

 شب وقت نی ا تا که هستم نامزدم جناب شی سر یآقا ن یا  با! ستمین تو  با -

  یا  چهره! بودم؟  کجا حاال تا که  کنه ن یج نیس منو خوادیم هم حاال!  نرفته

 :   گفت و دیکش درهم

 ! چه؟   تو به بگو اصالا ...  نده جوابشو-

  دیخند.  گفتم یچ  هی من حاال! ؟ یکنی م خاک  و  گرد یدار ی لیخ  واشتری  کم هی- 

 : گفت  فقط  جوابم در و

 ...    برو حاال باشه -

  هی سرشو و دیکش نییپا رو شهیش اّما. کردم یخداحافظ و شدم ادهیپ نیماش از

  یچ خوادیم نمی بب  گرفتم نییپا کم هی  سرمو...   فتهیب  بهم چشمش  تا کرد خم کم

 :  گفت قاطعانه و  زنان لبخند بگه،

 ...  کن فکر من به حتما...  منتظرتم  حنا -

 

  یبو  داد،یم یخوب  یبو  چه دم،یکش ل یاتومب داخل سمت به جلوتر کم هی سرمو

!  دادیم تلخشو عطر یبو شیچ همه بشر  نیا  کال بود، شی شگیهم ادکلن همون

 :   گفت که بزنم  ی حرف خواستم 

    ؟ !باش...  کن فک  امیخوب   به... نکن فکر امیشق کلّه به-

 :  گفتم و زدم لبخند منم! دیخندیم خوشگل  چقدر!!! دیخند

 !   ؟ یدار  میخوب تو مگه -

 !  اس؟ ینجوریا! ...  آره؟ -
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 ...    رون یب ادیب یکی ترسمیم...  گهید برو –

 !...  کردن دعوات دیشا! در؟  دم سمیوا یخوا یم-

 !   بزنه؟  حرف من  به داره جرأت  یک...  ز ینر مزه بابا  برو -

 ...    یسرتق یلیخ ادیم خوشم-

 .  رفتم  خونه سمت به  و دادم تکان یسر
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 :  گفتم ترس   با داد، جواب فنویآ مامان. فشردم زنگو ی دکمه ترس با

 !  مامان منم -

 

 مطمئن خواستی م. بود سادهیوا هنوزم  یرعلیام اّما!!! وقفه یب شد باز در

  یقیعم نفس. داخل  رفتم و دادم  تکون یدست براش. خونه داخل  رمیم بشه

 دیبا ! خواستم؟ ی م میزندگ از  یچ من کردمیم فکر  یجد یجد دیبا گهید دم،یکش

  داخل افکار نی ا با! کردم؟ یم رد و محّمد چطور  یول. گرفتمیم خودمو میتصم

  و  حنانه بابا، محّمد،. شد خیس من به نگاهها ی همه. رفتم خونه ساختمان

 :   گفت و شد بلند جاش  از  بابا...  کردم سالم!!! مادر

 !  خونه؟   به اومدن یبرا  ستین زود نظرت به...  سالم کیعل-
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  جلوم،  سادیوا  بابا د،یلرزیم داشت  پاهام. گرفتم نییپا سرمو ستادم،یا سرجام

  زدم،  حرف خودم با دلم ی تو و دادم قورت دهانمو آب...  چشمام یتو  زد ُزل

  دیبا هم حاال! اومد ش یپ دفه هی اتفاقاتم نیا ...  ینکرد ی خالف  کار که تو حنا

  ؟ !هیباک چه گهید بستم، همتمو کمربند که من...   کنم حفظ  نفسمو به اعتماد

  خودشون با  یدیترس بفهمن مامان ای محّمد ای بابا اگه  حنا،  باش یعاد پس

 :   گفتم و زدم لبخند کرد، کمک بهم کم هی اخر جمالت! بوده یخبر  کننیم فکر

  تا و  رونیب می رفت دوستام با عصر  راستش. برگردم رید  خواستمینم من بابا-

  هی به منو  دوستام و  رفت جیگ سرم  باز دفه هی میبود هم با هشتم ساعت

ُرم برام و نبود منظم فشارم. رسوندن درمانگاه  دنیشن با مادر.  کردن وصل س 

 :   گفت  و دیکوب دستش پشت اومد،  جلوتر حرفام

 ! ؟ یکن خبر  مارو دینبا تو ...  سرم  به خاک-

  که دمید و محّمد لحظه هی چرخوندم، سرمو و کردم نگاه مادر به عاجزانه

  و گرفت دستاش تو دستمو و اومد  جلوتر مادر کنه،یم  نگام داره دانهیناام

 :   گفت

  م یچیه حتما. یبخور  ارمیب  واست یز یچ  هی تا  نیبش برو  ایب ...  دهیپر رنگتم-

 !  ؟ ینخورد

 یها دکمه مادر. نشستم و رفتم  مبل سمت به مادر کمک به و  نزدم یحرف

 : گفت و  کرد باز مانتومو

 .   اریب  براش وهیآبم  وانیل  هی برو حنانه! یدیم خودت دست کار هی آخرش  -

 

 مادر. رفت آشپزخانه سمت به و  انداخت من به یدار  یمعن نگاه حنانه

  و  بود کبود دستم یرو  هنوز . بود مانتوم ریز تاپ هی. آورد در تنم  از  مانتومو

  از  رو یالکل ی  پنبه مادر. بود مانده جا به روش شده استفاده ی ویآنژ یجا

 :  گفت بارش شماتت نگاه با و  برداشت زخمم یرو

 !  یستین خودت  مواظب که بس  از -

 :   گفت و گرفت سرمو  ی رو و  اومد هم بابا
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 هم محّمد. میشد نگرانت چقدر حاال تا  یدونینم! یذاشتیم انیجر  در مارو دیبا-

  میکنار مبل یرو  مادر که مانتومو... نداشت  باور حرفامو  انگار. آمد کمینزد

 : گفت نشست مبل  یرو خودش یوقت و گرفت بدست بود گذاشته

 !  م؟ یبوق نجایا ما -

 !!!    ن ن ن جان-

  یکی من یجا  به و شهیم بد حالت  که بارته نیدوم نیا !...  گفتم که ینیهم-

 ! ست؟ ین ب یعج نظرت به  نیا کشه،یم مارستانیب به بردنتو زحمت گهید
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  یول زنهیم حرف باهام داره ازحدش  شیب حسادت یرو از محّمد دونستمیم

  جور  و جمع خودمو ...  بودم یرعلیام با امشبم که دادمیم دستش آتو  دینبا

 :   گفتم و کردم

 ! بودم؟  یک با گفتم امشب من مگه ؟ یزنیم حرف  ینجور یا  چرا-

 

  داخل به بعدم و گرفتن فاصله ما از محّمد و من یحرفها  دنیشن  با پدر و مادر 

 :  گفت ظ یغ  با و شد بلند جاش از  محّمد اونا رفتن  با رفتن، آشپزخانه
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 !  ؟ یبود یک  با! حنا؟   یبود کجا-

 :   گفتم و دادم فرو  نفسمو

  تو...  رمیم باشم داشته دوست که  جا هر من اصالا ...  بخواد  دلم که جا هر-

  هم رو حرف  خودت  واسه نجور یهم ی دار!!! یاریم در  شورشو یدار گهید

 .   بودم رون یب آقا اون با امشب من گفته یک! یکنیم سوار

 

 عالمت به یسر محّمد! نشنون نا یا مادر که گفتم آهسته کم  هی آخرمو ی جمله

! کرد؟ یم  نکاروی ا چرا  پسره نیا ...  دیکش بو  مانتومو داد، تکان تأسف

  یتو دستاشو.  رفت سالن از  یا گوشه به بعد و کرد پرت سمتم به مانتومو

! شد؟  ی نجوریا  دفعه هی چرا  دونمی نم. نهاد زدن قدم به  بنا  و برد  فرو  بشیج

 :   گفتم ارمین کم ششیپ نکهی ا واسه

 ...   یدار  مشکل خودتم  با تو-

 :   گفت خشم با  و ستادیا  سرجاش 

 برده رو  تو دوستت کدوم پرسمیم ازت ؟ یبود کجا امشب گمیم من-

 ! دارم؟   مشکل... مارستانیب

  یدار که ینشد من شوهر هنوز هم  تو  و  هستم پدرم ی خونه  یتو  هنوز من-

 !!!   ی اریم در یباز قُلدر

ن من، حرف  جبران  به  اومد، برون آشپزخونه از مادر ن م    با و کرد  یم 

 :   گفت دلهره و یدستپاچگ

 !   حرفاس؟   نیا وقت  چه االن  خب یلیخ-

 :   گفت و آورد سمتم  به یا  وهیآبم وانیل

  و سر به یدست محّمد!!! یشد دیسف گچ  نیع یر یبگ جون  کم هی تا  بخور نو یا-

 محّمد تا گشتمیم  بهانه  دنبال انگار من اّما. نگفت چیه گهی د و  دیکش صورتش

 :  گفتم لب ریز  کنان غرولند و شمردم متیغن  فرصتو.  ببندم توپ به و

 !   بهادر؟   بزن واسم شده حاال  نیهم از -
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  نگام نیخشمگ ی  چهره  با و  چرخاند من سمت به باد و برق مثل نگاشو محّمد

 : گفت و شد یزخم یپلنگ  مثل. شد کمینزد و اومد که سمتم به کرد،

 !   ؟ یریگیم پاچه یه چرا ! چته؟  تو-

 :   گفتم  و زدم ُزل  بهش

 ...    و یشیم ی رتیغ نشده چیه هنوز! تو؟  ای چمه من-

 !   گفتم؟  بد!... ؟ یبود کجا شب  وقت نیا تا گمیم گفتم؟؟؟  یچ من مگه-

 ...    رمیم کجا گفتم  مامان به عصر من یگیم بد...  آره-
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 ...    وگرنه  دونستینم جاتو  رونیب یرفت گفت عمه-

  ؟ یگرفتیم آمارمو یاومد  یم! ... دنبالم؟  یاومد یم! ؟ یچ وگرنه–

  انهیپرخاشجو و  یتند  به. اومدم یم ستوه  به  تیعصبان و  خشم فرط  از  داشتم 

 :   گفتم

  و امیب  که یروز حال  به یوا   مینجوریا  االن  یکنیم کنترل  منو ی دار یلیخ  تو-

 ! بشم؟   ات خونه خانم

 : گفت و کرد صحبت آرامتر  دید منو تی عصبان یوقت محّمد 
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  قد زهایچ یلیخ   به سنّت! یکیکوچ  کم هی  هنوز فقط   تو...  ستین ینطور یا -

 ! نیهم  فقط ...   حنا کنم آگاهت خوام ی م...  دهینم

 !   خوامینم  لطفتو نیا...    خوامینم- 

 !  ؟ یشیم ی عصبان نقدریا   چرا حاال باشه خب-

 !  رهیبگ ازم  استقاللمو یکس ندارم دوست چون-

  یها نرده یرو   دستمو برم، اتاقم به  خواستم شدم، بلند جام  از  و گفتم  نو یا

 :  دمیشن محّمدو یصدا بازم که باال  رفتم پلّه  دو و  گرفتم یچوب

 !  ینبود رونیب دختر  ه ی با امشب تو حنا-

  محّمد برگشتم سمتش  به و شدم متوقف درجام. ستادیا یم  داشت قلبم ضربان

  انهیپرخاشجو و  یعصب بود، نشسته اشک  ین یدرن چشماش.  ستادیا  روبروم

 :   گفت

 !!!...   مانتوت...   یدیم عطرشو ی بو  هنوز تو...   تو-

  خونه از باد و  برق سرعت به و  کنه کامل حرفشو ی  هیبق نتونست گهید

 .   رفت رونیب

  نقدریا...   رهی بگ  مچمو ینجور یا خواستیم دمیشا! د؟ یفهم کجا از...   خدا ای

  اومد رونی ب آشپزخانه  از مادر  ی وقت  و نرفتم دنبالش که بودم شده شوکه

 :   دیپرس و انداخت  اطرافش به زی برانگ رتیح ینگاه

 !  کو؟  محّمد-

 :   گفتم و ستمینگر  مادرو واج و هاج

 ...    رفت محّمد-

 :  زد داد مادر

 ! کجا؟ ! رفت؟  ؟ یچ-

 شتابزده مادر. نشستم ها پلّه از یکی  یرو همونجا و  بزنم  حرف  نتونستم گهید

 محّمد به خودشو شده یهرطور خواستی م. رفت اط یح در  سمت به رانیح و
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  که بابا! بود رفته محّمد بود دهی رس  رید اّما. بشه رفتنش مانع و برسونه

   رونیب آشپزخانه از  بود دهیشن مامانو و  منو ی مشاجره

 : گفت  ی کنجکاو با  و اومد

 !  شده؟  یچ  حنا -

 :  دادم جواب و شدم رهی خ روبروم  به

 شده ی نجوریا  حاال تا ستیپ  رفتم که یوقت از...  نداره اعتماد من به محّمد -

  ... 

 :   گفت  و  کرد نگام دلسوزانه و اومد سمتم بابا 

  نویهم...  داره گناه خدا به! ؟ یکنیم تش یاذ چرا   یندار عالقه محّمد به  تو اگه-

 : گفت و دیکوب  هم به سالنو در ی ناهنجار یصدا  با مادر گفت که

  معصوم طفل  ن یا  سر بالرو  نیا آخرش دونستمیم! دیسف  چشم  ی دختره یا -

 ! ؟ یگفت یچ بهش تو .... یاریم در
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 :  گفتم و دادم  قورت ترس  با دهنمو آب شدم بلند  جام از

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  179 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  از من اولم روز از  اصالا   ندارم، شو  حوصله منم کنهیم متهم  منو داره اون -

 .  بود زور  به  ینامزد نیا...   اومد ینم خوشم محّمد

 !  داره؟  کم گهید یپسرا از یچ محّمد مگه...    دختر کن اءیح– 

 .   ندارم  اقتشویل  من خوبه یلیخ محّمد گمیم من! مامان نزدم حرفا نیا  از من-

 !  فتو؟ یاراج نیا  کنم باور منم و   یگفت تو!!! آهان–

 :  گفت و  اومد حرف  به  لحظه اون تو  بابا 

 ..!!!   مای س نییپا  نیاریب  صداتونو...  گهید بسه-

 سالن یها کاناپه از یکی  یرو شوی عصب و  تنش از پر تن و شد ساکت مادر

 :   گفت یآه دنیکش وضمن دوخت مادر به و  گرفت من از نگاهشو  بابا. انداخت

 بخواد خودش حنا دیبا و شهینم  زور به کار نیا  گفتم  بهت که یروز اون-

  یرو از حنا دونستمیم...  نی بب  عواقبشو  حاالم ،ی نکرد گوش حرفمو

  هی زود ای  رید داشتم  وانتظار شده وصلت  نیا به یراض  جای ب ی اصرارها

 ...   فتهی ب یاتفاق نیهمچ

 

 :   گفت تعجب با و  اومد رونیب آشپزخانه  از باألخره حنانه

 !  شده؟  یچ-

 :   گفت و  داد تاب هوا تو دستاشو برخاست، شیجا  از نانهیخشمگ مادر

...   مان دست ی  چهیباز مردم کنهیم فکر...  بپرس  جونت  خواهر از-

 !!!   یکورخوند

 :  گفت یتفاوتیب  با حنانه

  روز هی!  پهنه  بساط هی خونه  نیا  تو روز هر...   وّلّا  دونمیم چه-

  محّمدو اگه خب...  مشاجره و  دعوا روزم ه ی برون، بله  روز هی  هیخواستگار

 ! ؟ یکرد نامزد چرا  گهید شیخواینم
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  به من یدونی م!! خانم حنانه شهیم  بلند کنده یکجا از دود دونمیم که من" 

  جلو زمیریم  سنگ دارم  هیچ...    یگیم نارو یا  یدار دارم عالقه گهید یکی

 :   گفت و  اومد حرف به بابا که کردمیم نگاه رو حنانه داشتم حرص با!" پات؟ 

 .  دارم کارت اطیح تو  ایب  حنا-

  اط یح  داخل به حنانه و مامان ینگاهها  ریز و  بابا سر پشت  مبهوت و مات 

 :  زد داد بایتقر  حالش  همون با مادر. رفتم

  سرما ینجوریا  ببر مانتوشو حنانه...   نرو رونیب حالت  نیا  با ینجور یا -

 ...   خورهیم

 

  چرا دختر نیا  دونمینم من. داد  دستم به یخاص نگاه با مانتومو  حنانه

  ی هوا شتری ب بود دهیبار عصر از که یدیشد باران از  بعد!  کرد؟  ی نجوریا

 .  بود یریدلپذ و  خنک
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 : گفت و نشست ق یآالچ  ریز یهایصندل از  یکی ی رو بابا

 ...   ن یبش ایب -
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 راست محّمد.  دمیکش بو مانتومو لحظه  هی. انداختم  هام  شونه یرو  مانتومو

  هوا یتو که یباران   یبو  با عطرشو  یتلخ یبو. دادیم وی رعلیام  یبو گفتیم

  و گل  و  اطیح  یدرختا  یرو  باران  شبنم  هنوزم. کردم استشمام داشت انتشار

  بابا یصدا. شدمی م جانزدهی ه بایز یها صحنه اون به نگاه با من و بود اهانیگ

 :   گفت که دیچیپ  فضا  یتو

  یکس! میندار  اگر  و  اّما...  اّما...   یبگ من به  تهیواقع یهرچ خوامیم ازت حنا-

 !   ستین محّمد منظورم! ته؟ یزندگ یتو

 

  یچ همه زودتر یهرچ دیبا . گفتمیم  دروغم دینبا اّما بگم راستشو دمیترسیم

 :  دادم جواب قاطعانه.  کردمیم تموم رو

  کنمیم فکرشو که یهرچ...  من...  من بابا نیگیم  راست شما...  آره -

 !!!   کنم یزندگ و برم  سقف هی  ر یز محّمد با  تونمینم

  گهید کس به تو که بشم مطمئن یعنی  بدونم خوامیم...  دونمیم خودم که نو یا-

  ؟ !؟ یعالقمند یا

 ...    آره راستش...  خب...  آ  آ -

 !  برده؟  ما دختر  کف از   دل که آقا نیا هیک-

   با و  گرفتم ن ییپا سرمو! شناسهیم خوب  وی رعلیام دارم حتم! بگم؟  یچ دیبا

 :   گفتم  ی واشتری  یصدا

 ....   یلیخ...  من...  من! ... بگم؟   یجور چه خب-

  ی پسر آقا همون آقا  نیا  نمی بب!... یار یب فشار خودت به  نقدریا  خوادینم خب-

 ! بود؟   یعروس تو شما رقص پارتنر که ستین

 نشونه درست  بابا! بود شده داغ داغ تنم! افتادم یم پس داشتم  استرس  از 

  لب ر یز لرزان ی صدا  با و دمیکش صورتم  به امو کرده خی   یدستا! بود گرفته

 : دمینال

 !   خودشه...  بله-
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  تو دستاشو! زدن قدم  به کرد شروع و  دیپر جاش  از من ی  جمله دنیشن با بابا

 :   گفت بود مشخص صداش ی تو  که یفیخف  لرزش با و  داد یتکان هوا

 !!!   دمیترسیم نیهم از-

 :   گفتم ینگران با  رفتمیم بابا سمت به کهیحال در و  شدم بلند جام  از منم

 ...!   من جون بابا یول-

 !    نگو  یچیه!!! شیه-

 !   من؟  مگه آخه یول-

 !!!   شده شدهیم دینبا که یکار!!!تو...   تو-

  پسر  اصالا  اون...  کنم یم فکر آقا ن یا به که مدته هی من ا  خد به جون  بابا-

 !!!   تمومه یچ همه!... داره خونواده ن یکن باور  ستین یبد

 ...    یبگ  تبارش و  اصل  از من واسه نکرده الزم-

  یعروس تو شب  اون  از  اون!! ن؟ یزنی نم ی حرف من به  چرا  شما جون  بابا آخه-

 ...    مخالفتتون شدت از االن  نمیا

  نویهم فقط!...  گفت شهینم وقت  چیه رو  حرفها یبعض جون دختر  نیبب-

 !!!   ی نبود  هوا به سر انقدر کاش ی ا...   کاش  که بگم بهت تونمیم

 ...    منم...  کرد یخواستگار من از  اون نکردم یخالف کار که من-

 !!!  کرد غلط اون –
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 دیلرزیم دستاش بودم، دهیند نگران  و  یعصبان حد نیا به تا  رو بابا  وقت چیه

  سر مرغ مثل! زد یم موج یقیعم خشم  و یکالفگ و  ینگران هی چشماش تو  و

 سمت به حال همون با و  دیپریم ن ییپا  و باال من با زدن حرف نیح در کنده

  شد میاشکها نم از  س یخ چشمام گرفتیم ام هیگر داشت. رفت  خونه ساختمون

  راه از یمین کهی حال در بابا . زدم ُزل  بابا رفتار به و ستادمیا جام  سر صدایب و

  و برگشت من سمت به توقف  یا لحظه  با و  ستادیا جاش در بود  رفته رو

 :   گفت و کرد نگام نانهیخشمگ

 !  نکن فکر  بهش  عنوان چ یه به گهید...  کن فراموش  پسرو  اون-

 !  کنم؟  کاریچ  قلبمو  پس...   من جون  بابا آخه-

 خودت به حقو نیا  ینبود مند عالقه بهش  چون! ؟ یچ  محّمد پس! قلبت؟ -

  داستان و یبرقص...  یبزن گپ خواست دلت که یکس هر با و  یبر که یداد

 !!  ؟ یبنداز  راه یعاشق و عشق

  از  اشک ی ا قطره گرفتم، نییپا سرمو  کرد، خکوبم یم سرجام واقعا بابا  یحرفا

 :   دم ینال و دیچک چشمام

  ینجور یا خواستمی نم نداشتم یبد تیّ ن من...  ندادم خودم به  حقو نیا من-

 !!!   بشه

 عالقه محّمد به  که دارم قبول  حرفتو باشه...   اسینجوریا  اگه...    خب یلیخ-

  درش عالقه و عشق که یکس ی خونه بفرستمت اجبار  به خوامینم  منم یندار

  پسرو  اون تو...    یکن یعذرخواه محّمد از  ی موظف قبلش،  اّما...  اّما ستین

  نیا  بابا!!! یکرد  تشیاذ  واقعا تو  داره، گناه پسر  اون ، یدیکش خودت دنبال

 . شد دور  من کنار از سرعت به و زد حرفو 

  *** 

  ی تو مدام و  بود بسته سرش به یدستمال و بود کرده عود گرنشیم مادر

  از  م یوقت و شدمی م صحبت هم خونواده  یاعضا  با کمتر. کردیم ناله و  آه خونه

  دلم اصالا .  نبود  یخبر  محّمدم از  رفتم،ی م اتاقم به کراستی گشتمیبرم دانشگاه
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 عذاب کرد،ی م ینیسنگ دلم یرو  بابا  یحرفها خب یول  نمشیبب خواستینم

  تو  روزم اون . دمیدیم وحشتناک یکابوسا مدام  و باشم آرام گذاشتینم وجدان

 با شد، زده در  به ی ا  تقه که کتابهام از  یکی ی مطالعه  مشغول  و بودم اتاقم

 :   گفتم یحوصلگیب

 ...    دییبفرما-

 : اومد حنانه یصدا

 .   میدار مهمون نییپا ایب  حنا -

 .   ندارم حوصله بخوابم، خوام یم-

 !  نییپا ایب گهیم مامان هستن، ییدا زن و ییدا-
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  دیبا. نشستم  خ یس و شدم زیخ  مین  جام از  یی دا زن و ییدا ی کلمه دنیشن با

 یمشک ساپورت  هی. گرفتم قرار نهیآ جلو. کردمیم کسرهی  کارو و نییپا رفتمیم

  هاش شونه سر  که پانچ یمشک بلوز هی و  بود پام به بود تور پاهاش دم که

 دمیکش موهام به یدست. داشتم تن به بود شده یکار منجق جلو  از  و بود تور

  و  اضطراب. نییپا  رفتم ز یت و تند و برداشتم  هم امو  حلقه  زیم ی رو از  و

  احساس خودم  نیچن هم و مامان و  بابا وجود در رو  یمحسوس ی دلهره

  ام صدقه قربون و  دیکش خودش بغل  تو  منو شهیهم مثل ییدا زن. کردمیم
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 اونشب اومده  شیپ  یحرفا و من برخورد  از محّمد احتماالا   کردم تعجب. رفت

.  نشستم یصندل  هی یرو  و  رفتم. حالن  سر نقدری ا نا یا که نگفته   بهشون  یزیچ

 :   گفتم و  انداختم پا ی رو پامو

 !  ومده؟ ین  چرا محّمد-

  و کردن نگام  موشکافانه ییدا زن  و  ییدا که بود یخاص  طور  لحنم  دونمینم

 : گفت بالفاصله ییدا زن

 ...   یعنی نبود  خونه محّمد -

 :   گفت و کرد قطع ویی دا زن کالم ییدا

 !  اومده؟   شیپ  یثیحد ،یحرف   حنا  نیبب...   ادی  ینم گفت بود خونه-

 من تا کردیم ن ییپا و  باال مدام چشماشو و  ابرو کهیحال  در ینگران با مادر

 : گفت وقفه  بدون نزنم یحرف

 ...   گهید جون  داداش-

 :   گفتم تحّکم با کنه  سوار گهید کلک  هی بازم  و بده ادامه حرفشو  مامان نذاشتم

  با  خوش  حرف کلمه دو  حاال تا مونینامزد  اول روز  اون  از  محّمد و من یول-

 !   مینزد هم

  و کرد نگام ش یخاکستر یچشما با  ییدا شد، دوخته من به نگاهها ی همه

 :   گفت

 ...   حنا شده یچ-

  ن یا ندارم دوست...  نبود یراض  ازدواج  نیا به دلم اولشم  از من...  َمن -

  کنم  جادیا خودم ی تو رو عشق بشه دیشا کردم فکر...   باشه  طرفه هی عشق

 !  رمیم کلنجار خودم با دارم ماهه چند  االن شهینم اّما

  ییصدا  با و شد بلند  جاش از  تیعصبان و خشم  فرط از لحظه همون ییدا زن 

 :  گفت ادیفر به هیشب

   یدار! جوابمون؟   بود نیا  میریم و  میای یم ما ساله هی!  دختر؟  یگیم یچ -

 !  اس؟   طرفه هی عشق نی ا  و ادی ینم خوشت محّمد از یگیم االن
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  یی دا زن مقابل  بود دایپ  لحنش یتو  که اضطراب همون با  و شد واسطه مادر

 :   گفت و گرفت قرار

 .  شهی م حل  نکن  ناراحت خودتو  تو  جون هما-

 نبوده یراض اولشم از گهیم داره دخترت! جون مایس شهیم حل  رو یچ یچ-

 ! شه؟ یم حل یگیم تو  ستین و

  خودمو میتصم  من خب یول ادیب ش یپ  دعوا دمیترسیم شدم، بلند جام  از منم

 .  بودم گرفته
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 شده زد،یم یحرف یکس هر. نگفت چ یه و انداخت  بهم یبار مالمت نگاه بابا

 نگه  یراض را  ییدا  زن و ییدا شده یطور  هر خواستیم مادر!! دعوا بود

  به تیعصبان با  ییدا زن اّما کنم متقاعد رو  اونا خواستمیم  حرفام با منم داره،

 :   گفت و رفت یخروج در سمت

 ...    نگذره  ازتون  خدا  ن،یشکوند منو بدبخت  پسر دل شما-

 :   گفت و رفت ییدا سمت به انیگر یچشما با مادر

  هی داره االن دختره نیا  نینکن بزرگش نقدریا  بابا...  داداش بگو ی زیچ  هی تو-

 ...   گهیم  یزیچ

 :   گفت و دیکش حسرت  سر  از یآه  و انداخت من به ینگاه ییدا 
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 !!!  نکردم باور یول  گفت من به محّمد-

 :   گفتم یآرام  لحن با و کردم ینگاه  ییدا به بغض با

 نیهم ی برا! افته  ینم  اتفاق  میدار انتظارشو  که همونطور  یزندگ تو  زیچ همه-

 ! م یکن حرکت یزندگ انی جر  با  و میبذار  کنار رو  داشتن انتظار دیبا

  محّمد به تو...  تو ! روانش؟  و  روح! من؟  پسر احساس!  ؟ یمتیق  چه به یول-

 !!!یزدیم اش نهیس به رد دست اول از  کاش یا ...  کاش! یکرد بد

 

  نهیبش تا کرد تی هدا مبل سمت به اونو بابا و زدیم حرف  داشت عاجزانه ییدا 

  حزن  و رفته  رو  و  رنگ یمایس با و  رفتم بابا  و ییدا سمت  به. بشه آرام  و

 :   گفتم آلودم

  چه یول ادیب وجود به مشکالت و اتفاقات  نیا نداشتم دوست منم خدا  به ییدا-

  خودمو من...  میکنیم فکرشو ما  که نهیا  از  تر دهیچیپ   یلیخ یزندگ که کنم

  و آوردم در  بمی ج از  موینامزد ی  حلقه و بردم دستمو!  دونمینم محّمد قیال

 :  گفتم

 !!!   نیببخش منو-

 

  فرود صورتم  ی رو شّدت به  و برد باال   رومندشوین یدستا ییدا کبارهی به اّما

  یسمت به و شد  روان دماغم از خون که اونقدر! بود محکم اش  یلیس. آورد

  ادیفر  و هیگر با   و شد ور حمله سمتم به صحنه اون دنید با مادر. شدم پرت

 : گفت

 !  ؟ یکرد  نکارویا  چرا دیمج -

 :   گفت و کرد نگام  گر سرزنش و بار مالمت ییدا

  تا زدیم بهت بُزدلم و  بدبخت پسر اون رو یلیس نیا کاش ی ا یول!  بود حقّت-

 !!! یکرد  حقش در که باشه ییهایبد ی  همه جبران

 :  گفت جوابش در یآرام لحن با و گرفت  رو ییدا بازوان بابا
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  که بهتر چه افتادیم دیبا که هیاتفاق! ؟ یکنیم کاریچ  یدار!!!  مرد باش  آروم -

 ...  بدهکاره محّمد به ام  یعذرخواه هی حنا ...  اومد  وجود به االن

 : گفت و ستادیا  پدر یروبرو سرخش  و انیگر  یچشما با  ییدا زن 

  آخه یول!...  ن؟ یاریب هم تهشو  و  سر نیخوا ی م یعذرخواه هی با!!! نیهم -

 !  انصافه؟  نی ا  آخه! اومده؟  سرش به  یچ نین یبب نیدیند منو محّمد که شما

  خب یول افتاد یم دینبا  اولم اون  از  اتفاق نیا! نیباش  آرام  لطفا خانم هما-

  نیا  نجایهم که دیکن قبول !!! دی جنگ قسمت با شهینم االنم  بود نیا قسمت

 ...  باشن داشته ام  بچه هی که گهی د دوسال یکی تا کنه دایپ  خاتمه موضوع
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  چرا دونمینم!!!  رفتیم جیگ د،یکشیم ریت سرم اّما شم  بلند جام  از خواستم 

 !!  افتادم نیزم ی رو  و گرفتم سرم به دستمو! نبود خوش   حالم اصالا 

 

  رفته  ییدا زن  و  ییدا بود  رفته فرو سکوت ی تو  خونه اومدم هوش  به یوقت

 داشت و نشسته یا گوشه مادر. بودم دهیکش دراز یا کاناپه یرو  من و بودن

  و ستادهیا سرم رو که دمید رو بابا چرخوندم سرمو خت،ی ریم اشک  صدایب

 :   گفت و دیماس  لبش یرو یلبخند چشمام کامل شدن باز  با.  زنهیم صدام داره

 ..  ار یب پرتقالم آب. ار یب قرصهاشو...حنانه...   پاشو دخترم-
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  با. شد حاضر سرم  یرو قرص بسته چند  و  پرتقال آب وانیل هی با  حنانه 

.  خوردم قرص  تا  چند. رفتیم جیگ سرم  هنوزم اّما شدم بلند جام از  بابا کمک

  و کرد نگام بود، شده قرمز یحساب چشماش . اومد سمتم  به مادر لحظه همون

 :   گفت

 .   کرد ترکم  شهیهم واسه تییدا-

 

  دلم. میافتاد کردن هق هق  به هم با و  انداخت  بغلم یتو  خودشو گفت که نویهم

 قطع باهاش شدم باعث منم که داشت  برادرو   هی نیهم فقط. سوخت مادر یبرا

  قدم به رو  بنا شانیپر  و  کالفه بابا. خواستم ی نم نویا که من یول!!! کنه رابطه

 :  گفت و  کرد یاخم ییترشرو با  حنانه  و نهاد ییرا یپذ سالن یتو زدن

  دیبا هیبق که خانمه  حنا  یایکار ندونم  همش نهایا ... نیکن تمومش گه،ید بسه -

 !  بخورن  چوبشو

 :   گفتم و  گرفتم حنانه  سمت به نگامو

 !  فتهی ب اتفاق  نی ا  خواستمینم که من-

 !!!   یشیم عاشق ی نداشت خبر   اونموقع  که شما...  خب بله-

  و برد ماتم بود دهیکش ش یپ ویرعلیام  حرف  پروا یب نقدر ی ا حنانه نکهیا  از

 :  داد ادامه حنانه

  فکر...   ادیم خودت سر ی روز هی بالم   نیا بدون ...  حنا  یکرد بد محّمد با -

  تا دو و  ظاهر گول فقط تو ! من خواهر نه! توئه؟  عاشق واقعا پسر  اون یکنیم

 ! یخورد شویالک داشتن دوست و  صدقه قربون

 :  گفت و کرد قطع را  حنانه کالم بابا 

 ...    حرفارو ن یا نیکن  بس -

 :  گفت و شد  رهیخ  اشکبارم یچشمها  به رتیح با شد،  جدا  آغوشم از مادر

  آبرومونو  یخوا ی م!... ؟ یکرد کاریچ  محّمد با تو! گن؟ یم یچ دارن  نایا-

 !   ؟ یببر
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 اش گهید دست یرو دست پشت با مادر. گرفتم ریز به سرمو  و  نگفتم یچیه

 : گفت و  رفت آشپزخانه  به کنان ناله  و دیکوب

  با شوینامزد و شده عاشق دخترم فتهیب  چو لی فام یتو مونده نمیهم... ی وا -

 !!!  استغفرّلّا !!! زده بهم  شییدا پسر
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 نگاه با بابا .  کردم بغل زانوهامو و  نشستم چمپاته  حالت به  کاناپه یرو

 :  گفت و داد تکان  تأسف تینها از   یسر و ستینگر من به  یبار سرزنش

  نقدریا  یزد بهم  توینامزد و  یکرد رو نکارایا  خاطرش به که یکس اون  واقعا-

  به مادرتو  و ییدا ی  ساله چند  و نیچند  ی  رابطه داشت ارزش! داشت؟  ارزش

 !!! و  یبزن بهم  خاطرش

  نیا خواستم ی م که بود مدتها!! نکردم نکارو یا  اون خاطر  به من بابا یول-

  واسه من که بگم همه و محّمد به و  امیب و  کنار بذارم رو  یلعنت یدودل و ترس

  تونمینم محّمد یکنار  ی  مهره من!... نشدم ساخته اون با کردن یزندگ کنار در

 !!!   باشم
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  تا و ینکرد ی ا دهیپسند و خوب کار که باشه ادتی!! باشه ادتی...   حنا-

  حرفم  آخر!... پاکه  و مظلوم یلیخ پسر  اون  چون سرته پشت  محّمد آه شهیهم

 !   ؟ یدیفهم!! ادیب مادرت سر ییبال اگه حالت  به یوا  گمیم بهت

 

  بود کرده چه  من با یرعلیام  واقعا.  ترسوندیم منو کم کم داشت بابا یدایتهد

  یپا اگه دیشا.  رنجوندمیم خودم از  انمویاطراف  ی همه داشتم  خاطرش  به که

  یتفاوت ی ب با و  زدمینم  بهم محّمد با موینامزد بود نشده باز  میزندگ به یرعلیام

!  ؟ !بودن تفاوت  یب ای عشق! بود؟  بهتر کدام ها!!! شدمیم  یزندگ وارد باهاش

  بنا که  یزندگ نباشه عشق اگه یول! نداشتن؟  دوست ای داشتن دوست

 به! کرد؟  شروع رو یزندگ هی شهیم عالقه و عشق ی ب یعنی!!!... شهینم

  اون  نه...  یکن داشیپ و یبگرد خودت که قشنگه یعشق اون!!  هرگز نظرم

 شهینم گهید اسمشو  نظرم به که  ادیب وجود به یزندگ  انیجر در که یعشق

! باشه یمعمول داشتن دوست حس  هی تونهیم فقط حس اون گذاشت عشق

  وجود با!! من مثل !! معشوقش یبرا  دهیم مونشویا و نید عاشقه که یکس

  عاشقش بازم  یرعلیام یها یگر مغرور و یُغدباز یبعض  و هایدهن بد ی همه

  اونم که کنم باور تونستمینم اّما! باشه کنارم لحظه هر داشتم  دوست و بودم

  شتریب  بودنش ین یشب یپ قابل  ریغ نیهم! نه ای داره من به نسبت  رو حس نیهم

 ! بود کرده  اش  یخواستن  و بایز

 ** 

  دهیشن یادیز یثا یحد  و حرف . خونمون  اومد خاله  اتفاق  اون از  بعد  روز چند

 ...   و  اس گهید کس با دلم نکهیا  به راجع! من به راجع بود

  و بشه واسطه ی جور  هی تا بود اومده ام خاله  نبود بدهکار گوشم گهید اّما

 مادر. بشه درست ییدا ی خونواده و  ما ونیم یشتر یب یکدورتا  و  نهیک نذاره

  نبود  مهم برام گهید خب یول کردیم  نمینفر  هم یگاه و خت یریم اشک همش

  یلیخ خاله! وجب صد چه  وجب کی  چه گذشت سر از که آب  معروف قول  به

 اّما بشم مونیپش تا کنه متقاعدم یطور خواستی م و زد حرف  من با

 نبرده موینامزد  ی  حلقه ییدا  زن و یی دا. کنم  نظر صرف دمیعقا از  تونستمینم

  حتما انیاطراف   یانیم در پا با بودن کرده فکر خودشون  شیپ  حتما!!! بودن
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  یراحت احساس بود شمیپ انگشتر اون که یزمان تا اّما ...  شمیم مونیپش

 .   گذاشتم  قرار  هی باهاش و کردم تلفن محّمد به. نداشتم
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  رو  حلقه هم بعد  بخوام معذرت ازش  و کنم  وفا  خودم ی  وعده به خواستم یم

 مخالفت و نزد ی حرف. گذاشتم محّمد با  قرارم  ان یجر در رو پدر. بدم پس  بهش

 :  گفت فقط و دیکش یآه  آخر در اّما. نکرد

 .   ر ی بگ درستو میتصم-

 . کردم سکوت فقط بابا جواب در

  *** 

  یلیم یب با  داشت و بود نشسته  کافه تو  من ی روبرو  خشک و سرد محّمد

  خواستم قیعم  ینفس دنیکش با و کردم جمع همه فکرامو. زدیم هم شربتشو

 :   گفتم  آرامش با  و باشم مسلّط شتر یب اعصابم  بر

 ...     بگم بهت تا نجایا  یایب  امروز خواستم ازت  من...  من-

 

  خوندیم افکارمو  ته یانگار شد، رهیخ  چشمام به  یناباور  با  و کرد بلند سرشو

 :   دادم  ادامه! بود برده مات  بهم ی نجوریا که
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 با موینامزد گهی د کس خاطر  به من!! نکردم انتیخ عشقت و  تو به من محّمد-

  عمر آخر  تا و  یکن فکر اشتباه  بهم  راجع خوادینم دلم من!! نزدم بهم تو

  به همش من کن باور !... یباش داشته  ازم ینادرست ر یتصو

 ! دادم مثبت جواب تو درخواست به هیبق  و مامان یجا ی ب ی اصرارا  خاطر

  کیشر و  همسر هی ای شوهر  هی  عنوان به نه اّما دارم  دوست تورو من

 .  یبمون ی باق ییدا پسر شهیهم برام  تو خوام یم من! یزندگ

   ؟ !آره؟  کنم باور  یدار انتظارم ! یزنیم دیجد  ی حرفا!...  خوبه-

  منو  خوامی م یول ندادم خوب  عشقتو جواب یعنی...  تو  به دونمیم من-

 ...  یببخش

 :  گفت دیکوب  زیم  یرو محکم مشت با کهیحال در  و گرفت اوج صداش

 منو! ؟ یکرد فرض  یچ خودت ش یپ  تو...  تو! تموم؟  و  ببخش!!! نیهم-

 ...    ستین  نطوری ا  نه! ؟ یدونیم احمق

 ...  باش آروم  کنم یم خواهش-

!  یخوایم نویا  االن خودت! کنم صدات  عمه دختر بذار...  عمه دختر نه_ 

  بدون  نمیا یول!...  ستین یباک! واست ییدا  پسر بشم و  کنم صدات ی نجوریا

  مونهیم ابد تا جاشم...   یزد خنجر پشت از  من به! ینبود روراست من با تو

   ... 

 ...     نداشتم یقصد  ن یهمچ وقت چیه  من...  محّمد نیبب-

  حاشا یدار ویچ همه! ؟ یکنیم  حی توج کاراتو یدار  همش چرا   تو  نمیبب-

 ...!    من!! یکنیم

 :  گفت و کرد قطع کالممو و دیکوب  زیم یرو ُمشت با بازم  یادیز خشم با

  من واسه حرفام  نیا...   کرده ریگ  آقا اون  ش یپ گلوت...تو...  بگم من بذار-

 !!!  دهینم یمعن چیه

  یحرف گهید تونستمینم  و برگرفت در  چهرمو ینیسنگ غم. گرفتم ریز به سرمو

  زمزمه لب ریز آلودش  بغض یصدا با و دیکش حسرت سر  از  یآه محّمد. بزنم

 : کرد
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  مداراکردنت من  با دهدیم رفتن یبو-

  دعواکردنت و اخم ی برا دلتنگم سخت

   یرو ی م رونیب که در از  ی زنیم یخوب عطر

   کردنت بای فر را  خود  همه نیا  از دلخورم

 !  من؟  شیپ یزندگان  از  یا  خسته ا یآ گفتم

  کردنت حاشا  نگونهیا  از من دمیرنج سخت

   کن صبر یگفت تو دارم  سفر لیم گفتمت

  کردنت فردا  و  امروز از   دلخسته ام، خسته

   را افسوس از  پر لحن آن شبید دمیشنیم

  کردنت غایدر و آه آن و  انیگر صورت

  در سمت تو  ی رهی خ نگاه از  هراسمیم

  کردنت تماشا  نیا آخر دارد حسرت رنگ

   یا  گفته را خود حرف  یزبانیب زبان با

 ...   کردنت مدارا خواهمینم گرید رومیم
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  منم و کردم نگاش  یتند شد، بلند جاش  از  شعرش از مصرع نیآخر گفتن با

  انگشتر دنید با . گرفتم  مقابلش موی نامزد انگشتر  حرفی ب  و شدم بلند  جام از

  و  آورد  جلو دستشو افسوس   سر از یآه دنیکش با وبعد کرد نگام دقّتتر با یکم

 سرعت به و شد دور ازم  وقفه یب و  دیکش رون یب انگشتانم نیب  از  انگشترو

 .   کرد ترک رو کافه

  به و افتادم کنارم یصندل  یرو اریاخت یب  شد، قراریب و ُسست پاهام  رفت یوقت

 من! شد؟ یم ینجور ی ا دیبا  چرا خدا  ی ا!!! سوخت دلم چقدر!!! زدم ُزل  جلوم

  رو غم و  یناراحت خواستینم دلم هرگز!! کنم تیاذ و محمد نداشتم دوست که

  شده قرص و نیسنگ پاهام!! داشتم ی بد حال  چه یوا !!  نمیبب  توچشماش

!!  مقصد یب  و هدف یب! زدم قدم تهران  شلوغ یابونهایخ  ی تو یساعت!! بودن

  به دنیرس ی برا داشتم من!! محّمد!! یرعلیام!! خودم نگران بودم نگران

!  داشتمیم بر راهم سر از رو همه یکی  یکی و کردمیم کیشل مانعام به هدفم

  از  فّواره مثل  اشک  و بود اشک از سیخ  چشمام!! نه ا ی بود درست دونمینم

  لحظه آخر  در و  محّمد معصوم  و محزون یصدا  و چهره.  دیچکی م فرو چشمام

 !!! ببرم ادی  از  تونمینم

  *** 

 آمده بوجود اتفاقات دنیشن از ستاره. میاومد  رونیب دانشکده  از ستاره با

 که کردیم زمزمه  گوشم در   داشت مدام و کردیم یناراحت و ی نگران اظهار 

 دست در با کردمو زونیآو  ام شونه به  رو ام  کوله. رمی نگ میتصم عجوالنه

 :   گفتم ام،  هیطّراح  گرفتن

  با مینامزد زدن بهم یاصل علت اّما  کردم دایپ عالقه یرعلیام به که درسته-

 !  نبود ی رعلیام وجود محّمد

 کن دعا اّما باشه انتظارت در یدرخشان ی ندهیآ  دوارمیام!!!  بگم  یچ دونمینم-

 ! رهینگ دامنتو محّمد آه

  بهم  بعد و رنیم عقدم ی سفره یپا  تا و شنیم نامزد هم  با آدم همه ن یا بابا-

 !!!  ستمین  نفر نیاول که من...  خورهیم

 !!!  بود تو عاشق محّمد! کنهیم فرق  تو با اشون  هیقض همه جون احمق آخه-

 !!!  داشت دوست منو فقط  اون!!! نبود عاشقم-
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 ...    داشت دوست خب-

  جونشو عشقش واسه  عاشق آدم هی!!! ادهیز داشتن دوست و  عشق مرز آخه-

 ...   دهیم

 !!   جونت ریام  واسه یکنیم نکارویا شما حتما!! آهان-

  صدا سمت به سرمو. دیکش رونیب حرفامون اعماق از  رو ما یرعلی ام یصدا

  یخاک کتان شلوار با یقهوها ی چهارخونه رهنیپ!! بود خودش  چرخاندم،

 نگام داشت لبخندزنان و بود زده باال شهیهم مثل رهنشویپ  نیآست بود، تنش

  سکوت نیا و  نگفتم  چیه و  دوختم رنگش خوش  یچشما  به چشمامو. کردیم

 : بگه  و ادیب حرف  به خودش بازم که شد باعث

 !  خانوما...  ر یعصربخ-

 نگاش رهیخ  رهیخ من اّما داد جواب  و ستینگر منو یچشم ریز ستاره

 :   گفت و دیخند بازم یرعلیام. کردمیم

 ! رم؟ یبگ وقتتو  لحظه  چند شهیم خانم حنا-
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  مزاحمه، بازم که دیفهم ستاره انگار. کردم ینگاه ستاره  به اومدم، خودم به

 :  گفت و  زد یحیمل لبخند

 !  ؟ یندار یکار...  حنا  رمیم من خب-
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 :  گفتم و کردم یمکث 

 !  سالمت به برو  نه...   اوم-

 :  گفت کنان زمزمه گوشم در و شد  کینزد بهم  یخداحافظ گفتن ضمن ستاره

 ...   االغ باش  خودت  مواظب -

  ازش  یا غّره چشم!! داشتیبرنم دست حرفاش نیا  از  وقت چ یه دختره نیا

  پارک رو ادهیپ کنار  که لش یاتومب سمت به  منو یرعلیام شد دور ی وقت و  رفتم

 :  گفت و کرد اشاره بود

 ...    میبر  نیماش با ایب-

  ارمیب کم چشماش  یجلو  خواستمینم  نکنم، نگاش کردم  یسع ستادمیا سرجام

 :   گفتم مرّدد... 

 ...    بزن  جا نیهم یدار  یحرف اگه امینم نیماش با من-

 : گفت و دیکش یقیعم نفس  ستاد،یا جلوم  قایدق

    چرا؟  -

 :   وگفتم ستادمیا کمر به دست

 !  چرا؟  یچ-

 ...    بخورمت که خوامینم... ؟ یاینم باهام  چرا-

  تعلّل با! بود ی ا گربه چشم جفت  هی واقعا. کردم نگاه  چشماش ی تو نبار یا

 :   گفتم

  یرو نشست لبخند شد، گرد چشماش باز  ؟ یخوایم چقدر  منو  یکن ثابت دیبا-

  هوی... برد فرو موهاش یال دستاشو و من به کرد پشتشو دفه هی...  لباش

 : گفت و سمتم به  دیچرخ

 ! بزنم؟  ادیفر عشقمو همه جلو جا  نیهم یخوای م...  کنمیم ثابت -

 

 دانشکده یها بچه. بود زشت دانشگاه جلو  انداختم،   اطرافم به ینگاه 

  گزارشمو یکی  بود یکاف بدم، خودم دست کار دمیترسیم  و  رفتنیم و ومدنیم
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  نشون یعصب  خودمو. آوردنیم در پدرمو  اونوقت بده، دانشگاه حراست به

 :   گفتم و دادم

 ...    ستین  حرفا نیا   یجا شلوغه نجایا-

  چند  یتو آورد، جلو سرشو گرفته  یی صدا و بود شده خمارتر که چشماش با

 :   وگفت  کرد توقف  صورتم یمتریسانت

 شهیهم تا  را ایدن  در ز یچ چه  گفت خدا  ی روز  اگر که بدارم، دوستت آنقدر دیبا-

 درآغوشت آنقدر دیبا...  جان  خدا خواهم یم را او میبگو دیترد یب ؟ یخواهیم

  آنقدر دیبا باشد، مانده من در تنت عطر هم، از  میبود دور یاگرروز که رمیبگ

 دیبا  اصالا !! صورتت  یجا  یجا در ند؛یبب  را من د،ید را  تو که هر که ببوسمت

  من ی  قّصه و...  شود فراموش  مجنون و یلیل ی  قّصه تا  شوم عاشقت آنقدر

 !!!   فتدی ب  زبانها  سر بر تو  و
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  دلم. بود ی نجوریا شهیهم کاش  یا!! بود شده عاشق و مهربون چقدر  که یوا

 بگم  کاراتم، نی ا  ی وونهید بگم عاشقتم، که بگم و  بزنم  داد و برم  خواستیم

...    حرفا نی ا گفتن  واسه زوده هنوز نه  اّما دارم رو تو نکهیا  از خوشحالم

  یباق دیبا و بود شلوغ ابون یخ نداشتم ن یا جز  ی ا چاره نش،یماش سمت رفتم

 یا گهید سمت به  خودش  و کرد باز برام  رو جلو درب. زدمیم باهاش حرفامو
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 مشامم ی تو ادکلنش  تلخ و  آشنا یبو  همون بازم. نهیبش فرمان پشت تا رفت

  خوب ی بو نقدری ا که بود شسته عطر همون با نشویماش داخل انگار. دیچیپ

 سمت چرخاندم  نگامو. زدیم برق داشبورد ی رو بود،  مرتب و  زیتم. دادیم

  رز گل شاخه سه ی حاو که یگل دسته  همزمان و شد سوار  یرعلیام گه،ید

 :  گفت بایز  لبخند با  و  گرفت مقابلم رو بود شده نییتز یبایز

 !    عشق با همراه -

 :  گفتم و  گرفتم  یشاد و  ذوق با گلو دسته. اومدم وجد به صحنه   اون دنید از

 ...   خوشگله چه...   یمرس -

  گاز پدال رو پاشو حرف   یب بعد...  قیعم و  ژرف نگاه هی.  کرد نگام یرعلیام 

  به آدامس ی ا بسته کرد، نگام لحظه هی یرانندگ نیح.  کرد حرکت و فشرد

  به ام  توجه همزمان یول دمیکش رونی ب یکی...  بود  ی خارج. گرفت سمتم

  تو یآدامس. بود یی طال فلز  هی وسطش که یمشک بند هی . افتاد دستش دسبند

 من و  بود حکمفرما سکوت. کرد یرانندگ ق یدق و  آرام یل یخ و گذاشت دهانش

  با و کرد باشیز  یمایس یچاشن یلبخند  که دمیکشیم بو رو رز یگال داشتم

 :  گفت بهم نگاه

   چطوره؟  فشارت وضع! چطوره؟  احوالت و حال !  خبر؟   چه خب -

  هر چرا دونمینم افتاد شماره به نفسم. گفت مزاح حالت  به آخرشو ی جمله

 :  گفتم و دمیکش بو بازم گلو شاخه!  خوردیم هم به بدنم تمیر دمشیدیم وقت

 ...   خوبم  که فعالا ...  یچیه-

 ...   شمیم خوب کم کم دارم بگو ! نه...  فعالا -

  گوش دقت با  گفتمیم رو جمله  هر! زدیم حرف قیدق  چقدر نیا !!!  یوا

  ی دکمه و بردم دستمو بدم ریی تغ رو فضا و  بزنم یحرف  نکهیا واسه! کردیم

 :  گفتم و  زدم پخشو

 ! نن؟ یغمگ آهنگات هنوزم-

 ستمیس  از یاند یصدا  لحظه همون کرد، یا خنده ذوقزده کرد، نگام 

 :  گفتم دمویکوب هم به دستامو یخوشحال  با...  شد پخش  لش یاتومب

 !   ه؟ یاند...   ولیا -
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 :   گفت  و کرد نگام عاشقانه  و  دیخند چشماش با

 !   بخواه جون  بعد به نیا  از تو-

  ستمویس یصدا.  رفتم فرو  الکم یتو و شد قفل دهانم اّما  بگم یز یچ خواستم 

 به ناخودآگاه آهنگ  دنیشن با همراه. بود  یانرژ پر  و شاد آهنگ کرد، ادیز

  که دمید حال  توهمون. دادمیم تکون هامو شونه داشتم  و افتادم زدن بشکن

  گل هام گونه شرم از.  کرد کم ستمویس یصدا کنه،یم نگاه داره یرعلیام

 :   گفت لبخندزنان. انداخت

 ...    یهست یخواستن چقدر تو  دختر-

 : داد ادامه یرعلیام اّما دمیکشیم خجالت هنوزم...   نگفتم یچیه

  واسه  یبرد قلبمو  دختر!!!... یکرد کاریچ باهام که یکنی نم  باور...    تو  حنا -

 دیجد احساس  نیا  با دونمینم!...  تو یشد المیخ  و فکر  روز و شب! خودت

 !  کنم کاریچ

  و  آرام یلی خ!  کنهیم عالقه ابراز من به باشه یرعلی ام نیا  شدینم باورم 

 :  گفتم کنان زمزمه

 .  زدم بهم محّمد با موینامزد-

  گوشخراش اریبس  ابانیخ  آسفالت یرو  به لشیاتومب یکهای ناهنجارالست یصدا

 !!  کرد توقف یا  گوشه ییهو ی و ترمزگذاشت  یرو پاشو ی ا  لحظه ی وقت بود
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 101پارت#

 

 :   گفت و من  سمت دیچرخ   هوی

 !   خدا به  نوکرتم-

 :   گفتم ی لبخند با بودم، خوشحال  یلیخ نبار یا یول شد گرد چشمام باز

 ...    یکن ثابت ویچ همه دیبا...    توئه نوبت حاال-

 سمت به سرشو! کرد؟  ینجور یا  چرا  نیا ...  کرد سکوت  و زد ُزل  چشمام تو

  خ ی نیا نه کردنش  ذوق اون به نه! نزد؟   یحرف  چرا...   چرخاند یا گهید

  جلوش  به نگاشو کهیحال در نیماش اوردن در حرکت  به ضمن!!! کردناش

 : گفت آرام بود دوخته

 ...   من...  من -

  نگران!! نزد  یحرف!! کرد قفل  زبونش انگار بگم  بهتر ای کرد سکوت گهید

 :   گفتم لرزونمم یصدا با شدم

 !   ؟ یگینم چرا هست  ی زیچ  ای ی حرف اگه-

 

  و پاک نگاهش چقدر...  کرد نگاه چشمام ی تو و برگشت من سمت به بازم

 مکث یا  لحظه هی!!! گذشتیم قلبش  و ذهن یتو یچ دونمینم!! بود معصوم

 :   گفت و کرد

 .  کنم یراض  امو خونواده تا ی کن صبر دیبا کم هی-

 !   ؟ !هستن یراض کردمیم فکر من یول-

 ...    بده  بهم هم پدرتو  ی شماره تو...   کشهینم طول  ادیز  یعنی!! نه-

 !!   کار؟ یچ  یخوا یم-

 ...   رم یبگ اجازه  ازش ی خواستگار روز واسه خوام ی م خب.... -

 !...   داره  کاریچ  ما با دخترت ن یا بگم  بهش  اصالا - 
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  به!!! چقدرزود!!! کرد آب شتری ب  منو دل و گفت خنده  با آخرشو ی جمله

 : گفتم یلبخند با! ؟ یخواستگار  ادیب خواستیم سرعت نیهم

 ...   یول دمیم بهت شمارشو باشه -

 !   ؟ یچ یول-

 !!! میندار شناخت گهیهمد یها خونواده  از!... هم از که ما یول-

  هم رو گهیهمد و میلیفام هم با کنمیم فکر من یول...   میکن یم دایپ خب-

 ...  میشناسیم

  نهیهم خاطر به  دارن، هم از یمیقد  ی  نهیک  هی فقط اونا ...  توئه با حق  آره -

  یلیخ نظرش  و خونوادمونه بزرگ  آخه...   کنم یراض پدربزرگمو خوام یم

 . مهمه
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  *** 

  و بودم یرعلیام  فکر  تو  که اونقدر  نداشتم،  رو  یکار چی ه ی حوصله و  حال

...   بدم انجام  یخوب  به  کارامو تونستمی نم شهیم یچ آخرش  که داشتم استرس
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.  بود یخبر  ازش نه دمشید نه گهید گذشت باهاش مالقاتم از  هفته هی

 که ستاره! نه ای کرده تلفن بابا به اصالا ! ؟ !کرده ی راض خونوادشو دونستمینم

  لشویدل...  باشه موافق  یرعلیام  و من ازدواج  با بابا نکنم فکر گفت یم

  چه نهی ک نیا دونمینم ه،یرعلی ام ی خانواده به نسبت که ه یمیقد ی نهیک همون

  چون  نکنم فکر بهش  ادیز گفتیم ستاره...!  بود مهم نقدری ا بابا  یبرا  که بود

  گهید و بودم شده دیناام. باشه داده رد جواب یرعلیام به  تلفن با بابا ممکنه

 .کردمیم  دایپ ن یقی ستاره یحرفا   به داشتم کم کم

 دوست اوشیس دانشکده از رونی ب  روز  هی نکهیا تا گذشت هم هفته نیدوم 

  هیتک شیمداد نوک یایپرش  لیاتومب  به . بود یکس منتظر  انگار .  دمید ویرعلیام

  ششیر ته. بود تنش  ینفت ی آب نیج  همراه به یا ُسرمه  شرتیت هی. بود زده

.  برداشت چشماش  رو  از شو یآفتاب  نکیع من دنید با. بود  شهیهم از شتریب

  سمتش به برم بودم مرّدد! یحرف نه ی لبخند نه. بود سادهی وا خشک  همونجور

  خونه به بود شده تموم کالسش زودتر که ستاره و بودم  تنها اونروز!!! نه ای

  یرعلیام از  یخبر  هی دیشا کنم سالمش و  جلو  برم گفتم خودم با. بود رفته

 .بهتره ی نجوریا  آره... بشه رمیدستگ

  رهیخ  رهیخ  نجور یهم اوشیس اّما کردم سالم و  رفتم جلو  خرامان  خرامان 

  آدمو! کنه؟ یم نگاه ی نجوری ا چرا   پسر نیا  ایخدا. کردیم نگام داشت

 :   گفتم و کردم نگاه  شیآب یچشمها  یتو !! ترسونهیم

 !   خوبه؟  حالتون شما-

 

 گهید!! دارن  فیتشر وونهید رسما انگار آدم نیا  بابا نه . نگفت یچیه بازم

  قدم دو بزنه،  حرف اصالا  خواستینم پسر  نیا انگار شدمی م دیناام کم کم داشتم

 !!  نیمت و  آرام...  زد  صدام که رفتم جلو

 !!   نرو سایوا...   حنا-

 

 به!! کنن استفاده شوندیپ و پسوند از  نبودن بلد دوستش و آقا  نیا  یانگار

 :  گفتم خشک  یلبخند با  و برگشتم سمتش

 !! م؟ یستین  یچیه قیال  ما یعنی!!!... یسرکار! ییبانو ! یخانم-
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  معصوم  هم و مهربون هم اش  افهیق بود، خشک  اش خنده!  دیخند و  کرد یپوف

 : گفت و کرد نگاه قیدق چشمام ی تو و شد  ک ینزد من به بود،

 ...   شماس  ی برازنده  فراتر کلمات و جمالت  نیا از  اتفاقا ی دار اریاخت -

 !   ؟ یخال یحنا چرا   پس...  خب-

 

  پسر اون که چرا...  گفتم  زنانه ی  عشوه و  ناز با مو  جمله نیا  دارم قبول 

 و کرد پشت من به هو ی کرد، گم  پاشو و دست یانگار...  شد هول  چارهیب

 : گفت

 ! م؟ یبزن  حرف  کم هی باهم نیدار  وقتشو دیجاو  خانم -

 

 :     یبَهارُسلطان ی  ُرمانها    
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 من اّما دیدزدی م ازم نگاشو داشت. ستادمیا  جلوش رفتم  و شدم ک ینزد بهش

 :   گفتم و  کردم نگاش مصّرانه

 !   آره؟  بهتره همه  از  دیجاو خانم  پس-

 : گفت  مکث با و دوخت اهمیس یچشما به نفوذشو  پر و  یآب یچشما

 ! ؟ یشناسیم ویرعلی ام  چقدر  تو...   تو -

 

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  205 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  ی تو آب!!! کنه صحبت باهام یرعلیام  به راجع بود اومده پس ! من بر  یوا

 :   گفتم نهیطمأن  با و شد خشک دهنم

 !  مگه؟  چطور -

...   داشت غم رنگ چشماش. دوخت یا گهید سمت  به نگاهشو اوشیس

 :  گفت و شد  شیپ  از نتریغمگ

 !  روبرو؟  کافه رمیب  یایم من با -

 

  جور  تش یموقع که  حاال و  بدونم شتری ب  یرعلیام به  راجع بدونم  خواستیم دلم 

 شاپ یکاف  به هم همراه به و  رفتم یپذ شنهادشویپ!  نه که چرا بود شده

 یکس هر و  بود دانشکده یها بچه  پاتوق اونجا.  میرفت دانشکده ی روبرو

  از  تا  چند هی! اوشیس و  من اّما... کردیم خلوت  اونجا باهاش داشت یدوست

  مهم برام اّما افتادن، کردن پچ  پچ به هم کنار در اوشیوس من دنید با ها بچه

  ق یرف و دوست نکهیا  خاطر به  فقط  نداشتم،  یارتباط اوشیس با که من نبود،

 نسبت یاحساس  چگونهیه وگرنه  داشتم کیعل و سالم  باهاش بود یرعلیام

  مشتاق و قرار یب کامالا  که من و نشست یصندل  یرو اوشیس! نداشتم بهش

 :   گفتم عجله با  بودم حرفاش دنیشن

 ...   هستم حرفات  دنیشن منتظر من-

 

!  بود؟  شده  ی نجوریا  امروز پسر نیا  چرا د،یدزد ازم  بازم نگاشو اوشیس

  ینگران با! افتاده؟   یرعلیام ی برا یاتفاق  نکنه ... بود نگران و  دستپاچه انگار

 :   دمیپرس

 ! شده؟  شیزی چ  یرعلیام اوشیس-

 :  گفت و چرخوند  ور اون و  ور  نیا سرشو -

 ...   ابداا -

 !  شده؟  یچ پس-
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  دستم کف مثل ...دوستم یرعلیام با که سالهاس من!!! خانم...   حنا  نیبب-

  واقعا بدونم خوام ی م اّما بندازم سنگ پاتون  جلو  خوامینم... شناسمشیم

 ! ؟ یدار  دوست ویرعلیام

  قبول شنهادشویپ که داشتم دوس ش من...  معلومه خب ؟ !هیحرف   چه نیا-

 ...   هیا ساده و  پاک مهربون،  یلیخ  یلیخ  پسر یرعلیام!کردم

 نشده ازش  یخبر  مدت نیا  تو  چرا  ی دا خبر تو  اصالا ! ه؟ یچ  یدونیم...  خب-

 !  ت؟ یخواستگار ومدهین...  

 یرعلی ام ی گذشته به موضوع نکنه. برداشت تاب مخم!! دمیترس لحظه هی

 :  گفتم آلود حزن یچشما با  و کردم بلند سرمو!!! شهیم مربوط

  و کرده تف گهید ی دخترا مثل منم  نکنه!...شده مونیپش یرعلیام نکنه-

 !!  دور؟  انداخته

  سابق گذرون خوش ریام  اون گهید یرعلیام ستین نطور یا...   نه...  نه-

 .    خورمیم  قسم نویا...   ستین
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...   بوده یحد  چه در دوستاش با  یرعلیام  روابط بپرسم داشتم دوست یلیخ

 .  گفتیم  بهم راستشو اوشیس دیشا
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 :   گفت ی لبخند با  که دیفهم منظورمو  که انگار کردم نگاش

 ...   نداشته ینامشروع ی رابطه  چ یه حاال تا یرعل یام که بدون  نمیا-

 

  به بازم  اوشیس. گهینم دروغ اوشیس  دونستمیم. شد راحت المیخ !... شیاوخ 

 :  گفت و اومد  حرف

  ی حضور پدرت با  یبار  چند هی پدرش و  یرعلیام!!! ه یناراض پدرت ایگو -

 . تیخواستگار انیب  رهینم بار ر ی ز اّما کردن صحبت

 !   ؟ یگیم یجد-

 ! ؟ یبود  خبری ب تو ...  آره-

 !!  گفتیم من به  رو یچ همه شهیهم بابا!! شهینم باورم ...  آره -

 ...   یول  خوادینم  تورو ریام گمینم –

 !  ؟ یگی نم حرفتو راست و ُرک  چرا! ؟ یبگ یچ ی خوایم تو  اوشیس-

 

 به نگاه هی  د،یکش رونیب عوالمش از  اونو  لشیموبا یگوش زنگ  یصدا

 :   گفت لب ر یز متفکرانه یا  چهره  با و انداخت یگوش ی  صفحه

 ...   رهیام-

 :   گفت و داد فشار سبزو  ی دکمه و دوخت من به نگاشو

 !   چرا؟  رونم یب نه! من؟ ...  خوبم...  سالم...  الو-

 :  گفت مکث با  و دوخت من به بازهم نگاهشو

...   خوب  یلیخ! ...  شه؟ یم چطور ی نجوریا شق کلّه پسر آخه! امشب؟ -

 !...  اوهوم !! ...  یخوددان

 :   گفتم و کردم باز دهان

 .  دارم کار یرعلیام با  نکن  قطع اوشیس-
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ن! شناخت شدینم که شد هم در و برافروخته  چنان اوشیس ی چهره ن م   یم 

 :  گفت و کرد

  آره...   انهیاطراف  یصدا  رونمیب ؟ !کنم یم کاریچ  حنا شی پ من بابا نه! ؟ یک -

 !!!   کرد قطع و...   زنم یم زنگ بهت  بعداا  خودم باشه...  

 

  میقا یرعلیام  از  خواستیم منو واقعا! گفت؟  دروغ اوشیس چرا   آخه یول

 :   گفتم و دمیکش هم  در امو  چهره ؟ !کنه

 !   ؟ یگفت دروغ  یرعلیام به  چرا تو-

 :  گفت یخونسرد کمال در و کرد رها زیم ی رو شویگوش

  ؟ !زنمیم گپ دارم و شاپم  یکاف تو عشقت  با بگم ی خوایم پس-

  از یرعلیام دی نبا که هیچ  نیا! ن؟ یست ین قیرف شما مگه! ؟ یچ یعنی  نیا خب-

 ! بدونه؟  یز یچ مالقات نیا

  پاچه سگ  مثل  کنه،ینم کار اصالا  ُمخش شهیم یعصبان یوقت ریام  نیبب-

  و  زی ت یلیخ اون  د،یشن صداتم لحظه هی...  بود مواقع همون از  االنم ره،یگیم

 ...   فهمهیم رو یچ همه زود یلیخ...   باهوشه

  بفهمه؟  ر یام یخوا ی نم که! ؟ یدار کاریچ  من با تو...  شدم جیگ کامالا  من اّما-

  انتخابت از  نکهیا...   بکنم خونوادش و  ریام  متوجه تورو  خواستم یم من-

 !!!   ینش مونیپش

 !  ه؟ یچ  خونوادش تی وضع مگه... نیهم-

  یسر هی کنه،یم یزندگ خونه  هی تو  پدربزرگش  و پدر  با ریام که نیهم-

 ....  داره خودشو  خصوص به  طیشرا

.  ستین یزی چ  که هم خونه...   بگه بهم یرعلیام خود  دیبا که نارویا خب-

 ...  اونجا  میبر  م یتونیم...  داره آپارتمان  هی گفت خودش

 

 .  دوخت بهم نافذشو  یچشمها بازم
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 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک

 هزار10 ربادبمانیدرمس#

 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#

 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 
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 : گفت بعدش  و کرد نگاه قیدق صورتمو  اجزاء تموم
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  بهم کس همه از...  بوده برادرم مثل  یرعلیام شهیهم اّما...  ندارم برادر من -

.  بود  ریخ  تمین واقعا  االنم  ،یبکن بد یفکرا  خوامی نم...  هست و بوده کترینزد

  خوام ینم شمام، دوست من...  دارم...   دوست تورو  هم و  ریام  هم من...  من

  از  ر یام اگه دونم یم خودم  چون گفتم دروغ ری ام به ن،یبکن  بد  فکر بهم راجع

  که نهیا لشمی دل کنه،یم پا به شر بدونه  ی زیچ  هم با تو  و من امروز مالقات

  شیزندگ ی تو شده، بزرگ مادر بدون  نداشته، مادر ریام... حساسه و شق کلّه

 !!  ستین یبد پسر  اصالا   اون...  داشته یادیز یکمبودا!!! نبوده یزن چیه

 

  همش چرا  دونمینم. نگفت یچ یه گهید و گرفت ری ز به سرشو اوشیس

  که یبستن  از قاشق  هی!! نگفت و بگه بهم یحرف  هی خوادیم کردمیم احساس

 :   گفتم و  خوردم  و  بود جلوم

  جزء تورو بعد  به نیا  از منم...    یبود ما فکر به  که ممنون لطفت از-

  معصوم پسر تو...    کنمینم یبد فکر  اصالا  بهتم راجع دونم،یم خودم یدوستها

  و  من ی  رابطه  راستش. دمیفهم شی پ  وقت یلیخ  از  نوی ا  من ،یهست یپاک و

  یز یچ خونوادش  و  خودش به راجع من که نبود یمی صم نقدریا یرعلیام

  تا  کنه صحبت ام خانواده با  و ادیب خوادی م منو اون واقعا  اگه   خواستمیم بدونم،

  نه ای هستن یراض  مادرم و پدر دونمینم هنوزم من...  باشن  انیجر  در اونام

  نظرم من خود   وا الّ  رهیبگ تماس پدرم  با یرعلیام گفتم نمیهم خاطر به...  

 !!  سرعت  نیا  به اونم نبود ازدواج  و ی خواستگار

 ادیب امشب  خوادیم پدرت مخالفت وجود با گفت یرعل یام  تلفن تو  االن-

 ...   خونتون

 ! اد؟ یم که گفته! گفته؟  بابام به ! ... ما؟  ی  خونه-

 امشب  خوادیم سرخود خودش ای گو یول کرده مخالفت همش پدرت گفت -

 ...  ادیب
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 :  گفتم و دمیکش مانتوم به یدست بلندشدم،  جام از  یتند

 !  گهید برم ...  من خب -

 :  گفت و  داد قورت دهنشو آب...  کرد نگاه پامو  تا سر اوشیس

 !  فقط...   باشه-

 !   ؟ یچ فقط -

 

  و  صد به قدش!! نبود بلند یرعلی ام  مثل اش  قواره و  قد. شد بلند جاش  از

  تا  خورمیم قسم...   داشت یستبر و   پهن یها شونه اّما زدینم شتریب هشتاد

  دهیکش صورتش طرف  به نگام. بودم دهیند اوشویس یقی دق نیا  به لحظه اون

 دهان و لب ده، یکش و کیبار دماغ ، یاستخوان  نسبتا و  دهیکش صورتش. شد

  طاقدار و دهیکش  یابروا  اون  ریز نفوذ  پر  و یآب که هم چشماش  و  یا قلوه

  و  جذاب شتریب  اونو  بورشم یموها  با ییطال  لیسب  و  شیر . داشت قرار

 شیدرو چشمامو بگه و  بزنه  بهم یا  سقلمه نبود ستاره.  بود کرده یخواستن

  کم یچیه ییبایز  از پسر  نیا. کردمیم شیدرو هم چشمامو  دیبا واقعا!! کنم

  و اوشیس با یرعلیام  چرا وجود  ن یا با  اّما!! هم وقار  و  متانت از نداشت،

!  بود؟  جذاب رفتاراش ی همه چرا داشت؟  فرق  من ی برا اطرافش  ی پسرا تموم

  چیه مثل چرا! بودن؟  قشنگ همه و همه... شیشگیپ عاشق هاش،ی غدباز چرا

  با یرعلیام آره. بودم شده عاشقش  حد از شتریب من دمیشا  ای...  نبود یپسر

 ...  داشت فرق همه
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  صورتشو یلبخند بود، شده خودش به  من ی رهیخ نگاه متوجه  انگار اوشیس

 :   گفت و برگرفت در

 !  شده؟  ی زیچ-

 :  گفتم یلبخند با و اومدم خودم به

 ...   رفت  یا گهید ی جا هی فکرم لحظه هی...  نه -

  یتونیم تی زندگ طی شرا ی همه در بگم  خوامیم فقط! ست ین یحرف...  خب-

 حساب  هردوتون برادر  عنوان به  ر یام و خودت دوست عنوان به من یرو

 .   ی کن باز ی ا ژهیو

 :   گفتم مزاح  با  و دمیخند

 .  کنم چک  حسابمو ماه هر دیبا فقط ...  کردم باز حساب  اتفاقا-

 

  هم یرو یپلک  آرام و  کرد یا خنده بود شده ختنم یر مزه متوجه که اوشیس

 :   گفت و نهاد

  ر یام و  تو منتظر  شهیهم من باش مطمئن ...  یکن چک  روز هر یتونیم-

 هر در یول ادیب  شیپ  براتون یمشکل وقت چ یه...  وقت چ ی ه نکنه خدا. هستم

 .  هستم خدمتتون در دربست صورت

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

@romankadeh_bahar 

 

 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه
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 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک

 هزار10 ربادبمانیدرمس#

 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#

 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 

 

  سرد_برزخ#

   یبهــارسـلطانــ#

 107پارت#

 

 

  دنیدو به هیشب  بلند یگامها با یگاه و زنان قدم یگاه خونه به دنیرس تا

! بودم؟  شده ینجور یا  چرا. داشتم یخاص   یلیخ  احساس. کردمیم یط مسافتو

 شده شیچاشن  جانم یه و  شیتشو نوع هی که داشتم شعف  ،یخوشحال احساس

 خواستیم اوشیس! کردیم ریدرگ ذهنمو اوشیس فکر ییها لحظه هی. بود

 دهیترس یرعلیام از دمیشا! شد؟  مونیپش چرا اّما بگه من به رو یمهم حرف

!! باشه داشته یمشکل یرعلیام نکنه! بگه؟  یچ من به خواستیم یعنی!! باشه

 دمید. کردم باز  اطویح  در دیکل با و دمیرس خونه   به ام آشفته  و درهم افکار با

 یم هم یآبپاش  یصدا  رفتم که جلوتر.  زهیتم و شسته  و شده یآبپاش  اطیح

 مثل که دمید  رو بابا...  کردم زیت چشمامو درخت یها  بوته  پشت از . اومد

!  کردم هول بار  نیاول  یبرا  بابا دنید  با. دهیم آب درختا و گال به داره شهیهم

  ی خواستگار  از  بابا داشتم  خبر گهید که االن. شد حبس  نهیس یتو  نفسم

  با  تونستمینم مای قد  مثل ییجورا  هی و شده شتریب اضطرابم داره خبر  یرعلیام
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!!! بود اومده  سراغم به یستیرودربا مثل یزیچ  هی انگار  کنم برخورد بابا

  سابق و شهیهم  مثل خواستم ام یدرون  احساس  و لیم  رغمیعل و  جلو رفتم

  بابا گردن دور دستمو پشت از  و  کردم سالم یبلند یصدا   با کنم، برخورد

  انگار انداخت، ی ا  گوشه آبو  لنگیش  بابا گرفتم،  اش گونه  از  ماچ هی  و انداختم

 من سمت به . بود افکارش در غرق  چون بود، شده  شوکه من حرکت از

 : گفت و دیماس لبش یرو  یلبخند. برگشت

 !  زلزله؟  یخودت -

 !  ده؟ یم آب گالرو نیا   نقدری ا شهینم خسته  من مهربون یبابا-

 :  گفت و کرد قطع آبو ریش بابا

  تا دیرس بهشون. داد آبشون دیبا ...  موننیم هام بچه شما مثل گال نیا -

 ...  بشن  بزرگ

 :   گفتم نشستن ضمن و رفتم  کاج کنار مکتین سمت به کنان خنده 

  یرو  نکیع  اومد، سمتم به  بابا...  نباشه گال نیا  مثل عمرمون  که شاّلّا یا-

  و شد رهیخ باغ  یگلها به من کنار نشستن نیح  و کرد جابجا دست با چشماشو

 :   گفت

 ما ش یپ از  روز هی خب  یول...  باشه نهایا مثل شما عمر نکنه  خدا...  آره-

 .  نیریم

 :  داد ادامه و کرد نگاه من به بابا

 ...   ن یکنیم ازدواج که نهی ا منظورم  -

 

  حاال  تا یبچگ  از  نبودم،  یخجالت چندان  دختر من. انداخت گل  شرم از  صورتم

  بنشونم یکرس به  رو خودم حرف مزاح و  یشوخ با بودم  تونسته خوب یلیخ

  اون  یتو اّما کردم،یم صحبت ییا با چی ه بدون ازدواج به  راجع شهیهم و

 سّکه!! نبود گهید محّمد با من ازدواج  بحث...   کردیم فرق زیچ همه تیموقع

 اومده در یرعلیام  نام به قرعه بار نیا  و  بود خورده برگشت گهید جور  هی

  بودم عاشقش  چون  بود یرعلیام خاطر  به هام گونه یسرخ و شرم دیشا. بود

 .  کنم ازدواج باهاش داشتم آرزو  قلبم ته از چون
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 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 108پارت#

 

 

 : گفت یخاطر   آرامش با بعد  و چشمام تو شد  زیر  قشیدق نگاه بابا

 داشت، اسب هی  فقط   ایدن یهای دارائ  تموم از  که بود یمرد یی روستا هی ی تو -

 شدن جمع دورش همه روستا مردم شد، تنها مرده! شد گم اسبه و  زد روز هی

  رفت، اونم که یداشت رو هیسرما هی  نیهم یبدبخت چقدر تو  که ی وا  گفتن و

  به  اسبه بعد یروزها در!! نه دمیشا آره دیشا گفت و مردم به کرد رو مرده

  شیپ  رفتن بازم مردم!! کوچک و  بزرگ  انیماد تا چند  با اّما برگشت خونه

  شد برابر چند ات هیسرما حاال شد دای پ اسبت  ،یخوشبخت چقدر   تو گفتن و مرد

 یمدت!! نه دمیشا آره دیشا گفت و مردم به کرد رو مرده  ، یخوشبخت یلیخ  تو

  زد سرش به یسوارکار هوس پسرش داشت، پسر  هی فقط که مرده و گذشت

  و افتاد اسب یرو  از  اّما  زد یچرخ  اطراف  یتو رفت و شد اسبه  بر سوار  و

  یبدبخت یلیخ تو  گفتن  و مرده شیپ  اومدن مردم بازهم شد، فلج روزگار بد از

 گفت بازم مرد شد، فلج شهیهم واسه  االن اونم  که یداشت رو پسر هی نیهم

 درست روستا اونور معدن هی نکهیا تا گذشت و گذشت!! نه دمیشا آره دیشا

  معدن روز هی اّما...   کار یبرا معدن  یتو رفتن روستا یجوونا  ی همه و شد

  پسر از  ریغ به  مردن روستا یجوونا ی همه شدن، کشته همه و ختی ر فرو

  یلیتوخ  گفتن و مرد ش یپ رفتن ازهم مردم! بود افتاده خونه ُکنج که مرد

  بازم  و زد یلبخند مرد و نمرد و  نبود معدن یتو  االن  پسرت که یخوشبخت

 ادهیز یلیخ  خدا  ریتقد  و حکمت!!! ... نه دمیشا... آره دیشا گفت فقط  و  فقط

  !!!... 
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 !  ه؟ یچ  هیقض بپرسم تونم یم...  جون  بابا-

  م یتصم خوب  ات ندهیآ واسه یبتون که یباش شده بزرگ اونقدر کنمیم فکر-

 ...   یبکن نکاروی ا عاقالنه خوام ی م ازت و...   یریبگ

 ...   دادمیم نشون خبر ی ب خودمو دیبا  خب  اّما هیرعلیام بابا منظور دونستمیم 

 !   ن؟ یزنیم حرف  یچ ی درباره شما-

 :   گفت و گرفت  اوج بابا  یصدا

 !!!  ایک یرعل یام یآقا !!! داسیش و مسلک عاشق پسر آقا  همون هیقض-

 ...   افتاد  تالطم به  قلبم و کرد خی پام و دست یرعلی ام اسم دنیشن با

  فرو  شلوارش بیج  یتو دستاشو کرد، پشت من به و شد بلند جاش  از بابا

 :  گفت و کرد

 شده...  یخواستگار  یبرا بانک ادیم و  زنهی م زنگ بهم مدام اس هفته دو -

 !!  روحم سوهان

 :  داد ادامه و برگشت  سمتم به هوی بابا 

 ! حنا؟   یخوا یم اونو  توم -

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                                                               

 

 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک

 هزار10 ربادبمانیدرمس#
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 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#

 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 

 . 165و164و163.شد آپvip در سرد_برزخ# امشب ی پارتها                  

                         میدار پارت3 هرشبم. اونجا م یجلوتر پارت60

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 109پارت#

 

 

  یمعطل بدون بابا دادم، قورت دهانمو  آب و کردم نگاه بابا  قرار ی ب یچشما  یتو

 :  داد ادامه بازم

  شناسمیم خوب یل یخ  اجدادشو و  آبا و  پدر اّما شناسمینم اصالا  پسرو  اون من -

  اصالا   االن و افتاده اتفاق  شیپ سالها یلیخ که یمیقد و   کهنه داستان هی...  

  ینزن  حرف احساس ی رو  از خوام یم...   کنم صحبت بهش  راجع ندارم دوست

  ش خونوادها باش مطمئن بخواد تورو خودش  اگه پسر اون!  یرینگ  میتصم و

 !!  میستین گهیهمد ی  وصله ما چون...    رنینم پسرشون و  تو ازدواج  بار ریز

 :   گفتم یکنجکاو با !! ارمی ینم در  سر بابا  یحرفا از

 !  ؟ یبد ح یتوض واسم  شتریب شهیم بابا-
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  نوی ا فقط  من. کنهینم دوا رو یدرد االن  یمیقد یداستانا یی بازگو! ... نه-

  ییحرفا گوشت در دونمیم...  یش ینم خوشبخت پسر ن یا با  تو...  تو گمیم

  میتصم عاقالنه کنمیم خواهش  اّما. حرف  از شده پر مغزت  االن که خونده

مجتر پسر نیا ...  ریبگ   من از دنیشن رد  جواب چندبار با که حرفاس  نیا  از  س 

 !!!  ادین و بره

  زدم حرف  باهاش یبار دوسه مدت نیا  تو  من راستش...   جون بابا باشه -

  فکر  بهش راجع خوب نیباش مطمئن یول!!! شتربودیب یی آشنا خاطر به  فقط

 .  کنمیم

 میتصم درست و   کن فکر خوب پس...  یهست یعاقل و خوب  دختر تو دونمیم-

 !  ریبگ

  *** 

  و  یناگهان و زده سر یلیخ . میخواستگار اومد گل سبد هی  با  یرعلیام اونشب

  و  معقول یل یخ  شیباطن لیم رغمیعل پدر که بودم خوشحال!!! تنها  یتنها

  ی دعوا دار  و ری گ اون تو اومد ینم بدش مادرم. کرد برخورد باهاش متشخص

  زن به پوزشو تا بشه دایپ من واسه  خوب خواستگار ه ی یی دا با یخونوادگ

  اتاقش   از اصالا  میخواستگار اومده ی رعلیام دیفهم یوقت  هم حنانه.  بده ییدا

  که بودم اتاقم  یتو بودم کرده گم پامو و دست!! من خود  اّما ومد،ین  رونیب

  و دمیکش دراز  تختم ی رو که دید منو یوقت و  کرد باز درو ییهوی و اومد مادر

 :   گفت ی تند  کنمیم گوش آهنگ ی هندزفر با دارم

  برات کن تنت مرتب لباس دست هی...   برس خودت به  کم هی  پاشو دختر-

 ...   اومده  خواستگار

  شلوارک هی   و یصورت تاپ هی. شدم بلند تختم   یرو از  ها گرفته برق مثل

 :   گفت و زد ی پوزخند مادر. بود پام ی راحت

 !! یرعلیام!! عاشقه و پی خوشت یآقا همون-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 110پارت#

 

  سرّ  از دهدیم خبر رخساره رنگ  انگار اّما!! نکردم سؤال  مادر از که من

  گرفته دیع واسه که رو  یقرمز دامن و کت و کردم شی آرا تند تند!! درون

  ی شلوار جوراب  هی خاطر نیهم به و  بود کوتاه و تنگ دامن. دمیپوش بودم

  و انداختم  شونمیپر ی موها یرو هم نازک  ر یحر  هی و دمیپوش رشیز میمشک

  پنهان  اضطرابمو  و باشم مسلط خودم به کردم یسع. رفتم نییپا  ی طبقه  به

  بابا و بود نشسته نفره کی یمبل  یرو  متشخص و  ساکت یرعلیام. کنم

  آشپزخونه یتو مادرم و بود شده خفه سکوت تو سالن. داشت قرار  روبروش 

 دهیکش بودم که یسمت به یرعلیام نگاه کفشام تق  تق ی صدا دنیشن  با. بود

  خوش و سالم و رفتم جلو. بست نقش لباش ی رو یلبخند دنمید با و شد

 که گفت یرعلی ام به  بابا. رفتم  آشپزخانه به  وقت فوت بدون و کردم ییآمدگو

  خواست  بابا از  و  زدیم خودشو  حرف  یرعلیام اّما  هیناراض  و مخالف همچنان

  رو ی چا ینیس. کرد سکوت جوابش  در بابا...   بزنه حرف ی ا کلمه چند من با

  مظلومانه و گرفتم قرار که بابا  یروبرو. رفتم  سالن داخل  به و  گرفتم مامان از

  کرد ی نظر دیتجد  ماتشیتصم در ام چهره  دنید با بابا کنم  فکر. ستم ینگر بهش

 :   گفت  و کرد فوت ینفس و

 ...    نکشه طول ادیز یول دیبزن  حرف هم با دیبر-

 

 دنیشن با که کردم نگاه شادمانو هیرعلیام بعد  بابا اول تبخشیرضا ی لبخند با

  محو شد،  بلند  جاش از . بود نشسته لباش  یرو یلبخند بابا ی  جمله نیا

  به  یا اشاره با  بابا. شدم شلوارش  و کت ی تو رعناش  و بلند قامت یتماشا

  پشت از خواست یم کنم فکر. میبر اونجا  یعنی که کرد ام  متوجه اطیح سمت

 سمت به یرعلیام   از  جلوتر  حرفیب بزنه، دمونید و باشه مراقبمون ها پنجره

  آسمونودربرگرفته تموم ماه. بود ی مطبوع یول گرم نسبتا ی هوا. رفتم اطیح

  وسط در که یتاب  سمت به. بود کرده پر  نوی زم تموم شیدرخشندگ  نقش و بود
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  ضمن و گرفت قرار مقابلم یرعلیام .  نشستم روش  و رفتم داشت قرار   اطیح

 : گفت لبخندزنان نفس، کردن تازه

 !  ؟ یخوب-

 

  در و یمیزندگ  تموم تو  بگم و  بزنم  ادیفر ا ی...  آره بگم!! بگم  یچ دونستمینم

  یکفشا نوک  از. بود شده یخواستن چقدر که آخ !! دارم یخوب   حس چه کنارت

  نگاش یتو نگام. کردم نگاه اشو زده ژل و خورده لول  یموها تا بّراقش 

  بود دربرگرفته صورتشو  تمام که با یز  لبخند همون با بازم که بود شده غرق

 :   گفت

 ! ؟ یدیند یخوشگل نیا  به  پسر حاال  تا هیچ-

  نازک یچشم  پشت ارم،یب کم جلوش خواستمی نم...  گرفتم ازش نگامو یتند

 :  گفتم و کردم

 !!   سقف به اعتماد یآقا  یکرد شروع بازم -

 

  بهم  یلیخ ...  کنه جلب  خودش به  نگامو خواست و نشست تاب  یرو کنارم

 معذب متوجه انگار کردمیم احساس  یخوب به بدنشو  یداغ م، یبود کینزد

  بکنم،  دایپ تماس باهاش کمتر که کردمیم جمع  خودمو داشتم یه که شد بودنم

  دور تاب یآهن ی  دسته یرو پشت از  دستشو یخونسرد کمال  در و لبخندزنان

 : گفت یخاص احساس با همراه  آسمان به ینگاه با  و کرد حلقه من

  با  من...  شمیم  عاشقترم اّما شدم عاشق!! شمیآت کوه کی  آغوشت، قلب  تو -

  تو که عشقه همون حس  نیا! دم یفهم رو  عشقت...  تو  نگاه از  لبخند هی

  یخوشبخت!! ییا یدر مثل تو دستات، ی تشنه من. دمید یم خوابشو اهامیرؤ

 .  یینجایا  تو  یوقت آسونه،

 

 :     یبَهارُسلطان ی  ُرمانها    

  سرد_برزخ#
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   یبـــهارســلطانــ#

 111پارت#

 

  احساس  یخوب  به  نفساشو یگرم و  بود کینزد  بهم صورتمون کردم، نگاش

  شده چم دونمینم...   نسشتم  بهش کی نزد  که نداشتم یبد حس  گهید... کردمیم

  ریز  و دیلرزیم دستام بود، شده داغ بدنم   تموم...  شدم رهی خ چشماش به ؟ !بود

 :   گفتم لحظه همون ی تو و کردم باز دهان. بودم شده  غرق نگاهش انوار

 / داسیپ تو با نگاهم هر ی تو که اقو یاشت  نیا  کنم پنهون  چرا-

 /باسیز باشه  یچ هر عشق ل یدل گم،یم تو از  دائم و  خوامی م تورو

   /رهیم دست از دلم تو، بدون  . بدونم تا  یخوای م یچ من از  بگو

 / رهینظیب...  داره یتازگ   واسم دارم  تو به من که یاحساس نیا

ت بدون ،یمیزندگ همه تو  دارم، کنارت در  خوبو  حس همه نیا  !! دارم دوس 

 

! دادم یسوت  چه  دونمینم! کنن سرم تو خاک!! یطوالن ی خنده هی د،یخند

 به ودست رفتم   یا گوشه به و شدم بلند جام از !! گفتنم شعر نیا  با رمیبم

  ک ی در بازم برگشتم که سمتش به. دمیشن گوشم بغل از  صداشو ستادم،یا نهیس

 شده ی جور هی  نگاش اّما. بود دوخته بهم  رو ش یا گربه  یچشما  و بود میقدم

 !! بود  ینجوریا  چرا  پسر  نیا دونم ینم. بود

 !   ؟ یدیترس! شد؟  یچ-

 !   بترسم؟  یچ  از!! نه-

 ...   من از-

 !! یا  وونهید تو -

  دوستم یگفت من به االن  تو...   قبراقم و  خوب  یلیخ...  سرحالم میلیخ  اتفاقا_ 

 !  نباشم؟  سرحال ی خوایم یکرد باز  خوشگلتو دهن اون قفل  باألخره...  یدار
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...   بودم کرده پنهان  مویقلب  حس کاش...  بودم شده تعارض و یدوگانگ دچار

  دونستمیم واقعا  و بود اومده م یخواستگار به که االن! ؟ یک تا  آخه یول

  مونیپش دینبا آره...  باشم روراست باهاش دیبا منم خواد،ی م منو عاشقونه

 : گفت و شد غرق صورتم ی اجزا تمام بعد و  چشمام  یتو! باشم

  یول...  مخالفه هنوزم...  کردم صحبت  دیجاو  یآقا پدرت با  یلیخ من...  من -

 .  کنن مخالفت ازدواجمون  با توننینم اونا  یبخوا منو تو اگه

 !  ؟ یخواستگار ومدنین باهات که مخالفن اونام ! ؟ یچ خودت پدر پس-

  مسائل  خاطر به یدونیم...  شد یراض بعد یول  بود مخالف اولش  بابام...  نه-

  یول دلخورن هم از یکم ه ی االن پدربزرگامون نیب مسائل یسر هی و گذشته

  بابات راستش...  ومدین همراهم پدرم که بود بابات مخالفت خاطر   به شتریب

  تنها گفتم منم  خب...   کنهیم رونشی ب نجایا ادیب همراهم  پدرم امشب اگه گفت

 ...   بهتره امیب

 !!  کنه رونیب  مهمونشو که حرفاس نیا  از تتریشخص با  من یبابا یول-

 ...   گفت  بابات آق نویا  اتفاقا-

 ...   شهینم باورم  یول- 

  خوام ی م نویا  فقط ...   داخل میبر دی با شده رید...  حرفارو  نیا  کن ول حاال- 

  نیا  به فقط ...    بشه مانعت یز یچ چی ه ی بذار دینبا  یخوا ی م منو اگه بگم بهت

  ویزندگ نیبهتر کنم،یم خوشبختت...   حنا کن  باور...  می برس  بهم که کن فکر

 . کنمیم درست واست

 

  واسم ی نجوری ا صبح  تا دارم دوست! زنهیم حرف  نیر یش چقدر!!  جانم  یا

  خوش  و پیخوشت  و خوشگل یآقا نیا شهیم یچ مگه خدا   یا!!  بزنه حرف

 !!  بشه من ی خونه مرد روز  هی سخن

 :   اومدم  رونیب  افکارم از  یرعلیام  یصدا با

 ...   حنا-

 !! هان-
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 !! ننداخته رونیب منو و دنبالت ومدهین بابات تا  داخل میبر ایب_

  

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 112پارت#

 

  هی. افتادم راه ساختمان یورود سمت به  اش شانه به شانه یتبّسم با همراه

  اط یح سمت به رو که اتاقش ی  پنجره  پشت از  رو حنانه و  کردم بلند سر لحظه

  هی!! کنهیم نگاه رو  کهیکوچ خواهر  حسرت با داره که  کردم مشاهده بود

  و دیکش رو پرده ی زود و شد هول کردم، نگاش و ستادمیا جام  سر لحظه

  حنانه و من که بود یشانس بد چه  گهید نیا!!!...  من یخدا!! شد دیناپد

  طرفه هی حنانه  یبرا عشق نیا خب اّما میشدیم نفر  هی عاشق دیبا هردومون

 دیبا  من...   خواستیم منو وجودش تموم با یرعلیام! نه من واسه اّما بود

  یرعلیام ی  خونه وارد حنانه نی نفر و  ناله و آه با دی نبا...   کردمیم یکار

. نشستم مادر  کنار و  رفته یسمت به  و شدم خونه وارد  افکار نیا با! شدمیم

  با  بعد و نهیبش که کرد تعارف یرعلی ام از  و کرد باز هم  از  اخماشو گره بابا

 : گفت یطوالن یمکث

  تورو وقت ما  نه و  یبش ما مزاحم تو  نه ن یا از  شتریب  بذار ایک ی آقا خب -

  باشه شده رتی دستگ ییزایچ هی دیبا  ی زد حرف دخترم با  که االن...   میریبگ

  یرو  اون ست،ین ی کنیم فکر تو که امیاونجور  من دختر که نه یا  منظورم... 

  هی  و نگاه هی با که  ستین میامروز  یدخترا  نیا  از! زنهینم حرف باباش حرف

 !!! شنیم عاشق لبخند

 : گفت  آرام و  خونسرد یلیخ   بابا، جواب در و زد یپوزخند یرعلیام

 .   می زد حرفامونو  بایتقر  حنا  و من...  نیبپرس خودش  از  نیتونیم-
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 ؟حاال!زد حرفو   ن یا راحت نقدریا بابا جلو چرا!! ُخله پسر  نیا!!!  من ی  وا یهَ 

  از  ویرعلیام  شهیهم واسه گرفتمی م رو بابا  طرف اگه! کردم؟ یم کاریچ دیبا

 ...   شدیم ع یضا ر یام جلو  بابام گرفتم یم وی رعلیام طرف اگه دادمیم دست

  سمت به بابا. بودم دوخته پام  ریز یقال  یگال به نگامو و  گرفته نییپا سرمو

 :   گفت و  دیچرخ من

 !...  کن نگاه من به...   حنا-

 

  مگه بود، شده مرتعش خشم شدت  از بابا  یصدا! کن رحم  من به من یخدا

  از شهیهم بودم، دهینترس ینجور یا بابا  از  وقت چیه!! کنم نگاش  داشتم جرأت

  ناز  و حرفاش با  منو بابا  و کردمیم م یقا خودمو بابا پشت مامان ترس

  بابا ترس  از داشتم میخواستگار مراسم یتو االن اّما کرد،یم آروم دناشیکش

 :   گفت و  کرد بلند کم هی صداشو  تیعصبان با بابا...  شدمیم زهرترک

 ! کن  نگاه چشمام تو حنا-

 

 کهیحال  در و اومد کمکم به نبار یا مادر کردم، نگاش  و کردم بلند سر 

 : گفت کردیم جمع  زویم ی رو یخال یفنجانها 

 .   نیزنی م حرف دوتا خودتون  بعداا  بذار!حرفاس؟   نیا موقع  چه حاال  نیافش  آقا -

 

  قال  و  کنه منصرف من با  زدن حرف  از  رو بابا داشت یسع چشماش با مادر

 .  بود حرفا اون از  مصرتر  نکهیا  مثل بابا  اّما بکنه رو  هیقض

  شون یا شرّ  و بشه زده حرفا همه بهتره داره فیتشر هم آقا نیا  که االن  اتفاقا-

 .  بشه کنده ما ی خونه از شهیهم یبرا
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  نداشت سابقه حاال  تا زدی م حرف یرعلیام مورد در پرده یب چه  بابا!...  یوا

 مهمونشم نکهیا  مخصوصا بزنه حرف   ُرک نقدریا یکس مورد در ی نجوریا

 ! باشه

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

@romankadeh_bahar 

 

 1400 رمان  نیا.   هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک

 هزار10 ربادبمانیدرمس#

 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#

 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 113پارت#
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  و دوخت من به نگاهشو خونسرد و  قاطعانه  و اومد حرف  به نباریا یرعلیام

 :   گفت

  خودم  با هم رو  حنا  نکهیا مگر شهینم  کنده خونتون  از من شرّ  نیباش مطمئن-

 .   ببرم نجا یا  از

 :  گفت و بلندشد جاش  از  خشم و ت یعصبان فرط   از بابا

  تو دخترم بذارم محاله...  برو نجای ا  از  پاشو حاالم!! ستین ممکن کار نیا -

 !  ادیب" ایک" ی  خونه

 

 کردم،یم یکار  دیبا. زدیم حرف  باهام  داشت چشماش. کرد نگام یرعلیام 

 :  گفتم  و دادم قورت دهانمو آب...   زدمیم یحرف

 !  بدونم؟   مخالفتتونو همه نیا لیدل  شهیم...  جون بابا -

 

  و اومد جلو قدم هی کرد، مکث چشمام  یرو  و  دیچرخ من سمت به بابا نگاه

 :   گفت

 !!  آره؟ ! زده؟  سرش به یعاشق  یهوا  بابا یسوگول-

 

  خی یدستا اضطراب و  ترس  از نبودم، بند جا  هی...  شدم بلند مبل  یرو  از

  بود اومده دهنم یتو انگار  قلبم و دی لرزیم صدام دم،یمالی م بهم مدام امو کرده

 ! کردیم تلوب تاالب  نقدریا که

  شخص اون...   کنم انتخاب رو یکس ازدواج  واسه بخوام  اگه من...  من بابا-

 قصدم زدم حرفو نیا  که دیبخشیم یل یخ البته ...  باشه ایک  یرعلیام کنمیم فکر

  همه نیا لیدل مهمه برام یلیخ اّما ستین نظرتون و شما  به یاحترام  یب اصالا 

 ...    بدونم  شمارو مخالفت
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 و گذاشت زدن قدم به رو  بنا بابا. کردم  راحت  خودمو الیخ جمله  نیا  گفتن با

 ینیس با مادر  وسط  اون  و زد یچرخ ما دور  شلوارش ب یج  یتو دست هی با

  رو بابا و من روزمندانهیپ  یلبخند با میرعلی ام و رفت  آشپزخانه به فنجانها 

 :  گفت و ستادیا  جاش  سر یتأمل از پس  بابا. کردیم نگاه

  که بدون نو یا یول...   کنهینم دوا  رو ی درد چیه االن  کهنه، خاطرات ییبازگو-

  یزندگ خوامیم نم،یبب  تورو یناراحت خوامینم من زنه،یم لطمه تیزندگ به حتما

 ! نیهم یباش داشته  رو یا دغدغه یب و  راحت

  موضوع نیا به نقدریا شما شده باعث یمیقد ی  نهیک هی  کنمیم فکر من یول-

 .  نیباش نیب بد

  فکرشو تو که هی اون  از  بزرگتر یلیخ موضوع  ستین نهیک حرف ...   دختر  نیبب-

 ! یکنیم

 

 خواست و رفت باال طبقه  یها پلّه سمت به سرعت به جمله ن یا گفتن با بابا

 : گفت و شد رفتنش مانع  صداش با یرعلیام که  کنه ترک  رو  محل

  حتما گهید روز چند یول شمیم مرخص خدمتتون  از االن  من دیجاو  یآقا -

 ...  یعروس و عقد  مدار و قرار  گذاشتن یبرا رسمیم خدمت

 

  از پر یچشمان  با و  دیچرخ یرعلی ام و من سمت به جمله نیا  دنیشن با بابا

 :  گفت یرعلیام به  خطاب و کرد نگاه  جفتمونو اومده در حدقه  از  انگار و  خون

 یدار هاس یسادگ نیهم به مگه...   رونیب برو  زودتر هرچه من ی  خونه از-

 !!!  یدوزیم و  یبر یم خودت واسه

 :  گفت و  داد جلو اشو  نهیس داشت که ی خاص اقتدار  همون با یرعلیام 

 . گردمیم بر  که نیبدون  نوی ا  یول... رمیم باش-

  مادر سمت به رفتیم ی خروج در سمت به کهیحال در اونوقت  و کرد یمکث

 :   گفت و  دیچرخ

 ...   دارید دیام به-
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  رو  زیم یرو شده جمع ییرا یپذ یها لهیوس کهیحال در  مامان رفتنش از بعد

 :  گفت بردغرولندکنانیم آشپزخونه به

  انگار...  بدم پس  تاوان ی نجوری ا دیبا که شدم مرتکب یگناه چه دونمینم-

  باهامون میقد از که شده یکس عاشق رفته صاف  دختره ن یا که قحطه پسر

 ...!!!    دارن یشتر  ی نهیک

 

  یدست بود نشسته  یچوب ی نرده کنار آخر یها پلّه  یرو همونجا که بابا

 :   گفت  و دیکش موهاش یال

  یرو ذارهیم ُدمشو اونوقت مینکرد باز  براش رو در اومد  که بعد ی دفعه-

 .  شهینم داشیپ طرفا نیا گهید کولشو

 

  منافع داشتن حرفاشون با  فقط مامان و بابا! شد؟ یم  یچ من احساس پس

  رفتم  اتاقم  به یحرف   چیه یب و شد گرفته حالم...  گرفتنی م نظر   در خودشونو

 .  کردم هیگر یها ی ها و انداختم  تختم   یرو  خودمو و

  زدیم صدام مدام مامان. نرفتم دانشگاهم یحتّ  و  کردم قفل اتاقمو در بعدم روز

  که بود بد اونقدر  حالم اّما رمی نم رونیب  اتاقم از  چرا که بود  یعصبان و

  خونه   بابا و بود  لیتعط بعد روز . نداشتم رو  یکس چیه و  زیچ  چیه ی  حوصله

  بودم نرفته رونیب  اتاقم  از  هنوز و داده ادامه اعتصابم  به  همچنان منم و بود
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  آرام صداش ...  کنم باز براش درو خواست ازم و اومده اتاقم  در پشت بابا که

 نگاه بابا در، شدن باز  با. کنم  باز  براش درو که شد باعث  نمیهم و بود

 هی با یمشک جذب شرتیت هی ست،ینگر  پامو سرتا انداخت، بهم یا موشکافانه

  راحت بابا جلو شهیهم. بود تنم بود  تور  زانوهام سر تا که یطوس  شلوارک

  هام شونه یرو  که شانمویپر یموها نبود،  نمونیب یحائل چی ه یعنی. بودم

 : گفت بابا و  انداختم گوشم پشت بود ختهیر

  یبگ یخوا یم! ؟ یعاشق یلیخ که ی بفهمون من به کارات نیا  با یخوا یم-

 ! ؟ یمعترض

 

  و دور به ینگاه اتاق، به شدن وارد  با بابا  و  نگفتم چیه  و  گرفتم نییپا سرمو

 : گفت و  انداخت برش

  زحمت تو یپا به سال نوزده مادرت و من! ؟ یکرد فکر یچ خودت با  تو -

 به کنم متی تقد یدست دو ی راحت  نیهم به االن ...  میکرد  بزرگت و میدیکش

 ! م؟ ی خونوادگ میقد دشمن

  خودشم یرعلیام ...  میندار ها گذشته به  یکار یرعلیام و  من جون بابا یول-

  به  کاریچ ما...  ادینم خوشش گذشته  اناتیجر دنیکش شی پ  و موضوع  نیا  از

 ! م؟؟ یدار ها گذشته کار

  مونیپش بعدها...   حرفه  از پر گوشات و  یخام االن!  دختر یفهمینم ی چیه تو-

 ! یشیم

 .   کردم  خودمو انتخاب من...  راستش  جون  بابا-

 ...  یزنیم حرف ها شهیپ عاشق مثل یگرفت ادی دیجد حرف ن یآفر...   نیآفر-

  لحن با و داد تاب  هوا یتو دستاشو یکالفگ با و نشست تختم ی  گوشه بابا 

 :  داد ادامه  یا  عاجزانه

  میتصم عمر هی یبرا  بشه که ستین یسنّ  سال نوزده...  یندار  یسنّ  هنوز  تو-

 .  گرفت

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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@romankadeh_bahar 

 

 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک

 هزار10 ربادبمانیدرمس#

 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#

 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 115پارت#

 

 کردم لمس دستاشو ستم،ینگر چشماش  یتو و زدم  زانو  بابا  مقابل. جلو رفتم

 :   گفتم و

  خوامی نم االنم...   بودم شما کن گوش حرف دختر شهیهم که من جون  بابا-

  من به  امیبچگ تو شهیهم خودتون شما...  یول نیبش ناراحت شما بکنم یکار

 شما...  کنم تالش و  بجنگم دیبا  هام خواسته آوردن بدست   یبرا نیگفتیم
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  فیتکل حساب  نیا  با  پس...  نیهست یروشنفکر و لکردهیتحص   آدم خودتون

 ! شه؟ یم یچ من دل

 :  گفت و  کرد وارد دستام به یآرام فشار بابا

 !!!...  دل نیا  از امان-

 :  داد ادامه بابا  و دمیبوس یآرام   به بابارو یدستا

  یتی نارضا و نباشه هماهنگ خونوادت اعتقادات و  اصول با که ی ا  خواسته-

  بخاطرش  یبخوا که ستین یقشنگ  ی خواسته باشه داشته ش یپ در نتو یوالد

 !  یستیبا مادرت و  پدر یرو  ی جلو و  یبجنگ

  زیچ  چیه من...  من ...  ومدهی ن خوشم  یرعلیام  از روزه هی  من جون بابا یول-

 ...   باشه مانعم بخواد که دمیند پسر  اون  از یبد

  روز هی بدون  نوی ا یول...   خبره چه  دلت تو االن دونمی م...  فهممتیم من-

  من که یفهمی م و  ادیم شیپ  روز ه ی...    یکنیم فراموش  حرفارو  نیا ی همه

  از  یوقت که صبح روز  هی...    بزنم رقم برات خواستمیم رو ی بهتر ی  خواسته

  زودم و ادیم جوش زود...  سرده تب هی فقط  عشق که ین یبیم یشیم پا  خواب

 ...   کنهیم فروکش

  منو دیبا...   تونمی نم من...  کنم فراموشش  که سخته ی لیخ...   سخته یول-

  ویرعلیام وجودم تمام با من جون بابا  یول زنم یم رو حرفا   نیا  که نیببخش

 !!!  ادیب شیپ  وقت چیه من واسه  صبح  روز  اون کنمینم  فکر  و...  خوام یم

 

  به و دیکش  رونی ب دستاش از یآرام به  منو یدستا و شد بلند جاش  از بابا

 !! بود گرفته جوابشو  کنم یم فکر رفت، اتاق یخروج در سمت

  یآرام به و برگشت سمتم به گرفت قرار که در دم و شدم قبل   از نتریغمگ

 :   گفت

...   دهینم بهت ی خوایم تو  که رو  یز یچ  اون وقتا  یبعض یزندگ بدون نو یا-

  منو یحرفا  نیا  یمعن روز هی  نداره، وفا  کس چیه  به ایدن که بدون  نمیا

 ...   یفهمیم
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 .  رفت و کرد  رها منو مونده جواب  و سؤال  ایدن هی با و   کرد ترک اتاقو بابا

  خودش با مدام کنان غرولند که مادرم بود، شده ناآرام و  یعصب روزا اون تو

 نداشت  هیبق کار به یکار که بود حنانه  فقط انیم نیا زد،یم حرف   خونه  یتو

  چند هم ستاره. رفتیم و کردیم حرفاش  یچاشن یا  طعنه  یا  لحظه چند هر و

  یخوب وضع  و  حال اّما برم دانشگاه به خواست  ازم و  اومد  دنمید به یبار

 .  رمیبگ کردنامو اعتصاب  جواب  خواستمی م و نداشتم

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  آب ی ب قفس هی  مثل  بود شده خونه و  زدینم  حرف باهام بابا بود، ی بد اوضاع

 !!!  هوا و

 مادر و رهیگیم زن داره محّمد که داد  خبر مادر به نایم خاله  هم روزا اون تو

  زن  و ییدا که شد ی روز همون مثل  قای دق و شد بد حالش  حرف   نیا دنیشن با

  ی دعوا یبان و باعث که دونستیم  مقّصر منو ! رفتن خونه  از  دعوا با ییدا

.  دادیم شیدلدار خاله و کردیم ناله و آه مدام. شدم بزرگترش  برادر و  اون

  اون از حالمو گرفتنش زن و محّمد فکر نداشتم دوست اّما بود بد حالم خودمم

 درو مادر اّما  اومد خونمون  به یرعلیام یدوبار یکی بعد ی هفته . کنه بدتر

  بود  رفته بانک  به هم یبار دو یکی  کنمیم فکر . رفت اونم  و نکرد باز  براش

 مادر با حرفاش  از نو یا . بود نذاشته  محلّش بابا اّما  کنه صحبت  بابا با تا

  از دانشگاه به  رفتن ی  بهانه به بعد روز . بود شده طاق  طاقتم  گهید. دمیفهم

  یلیخ اّما.  رم یم کجا دیپرس ازم نگران و متعجب مادر رون،یب  زدم خونه

 :  دادم جواب آرام   و خونسرد

 ...    دانشگاه  برم خوام یم-
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  خر از من مثالا   خودش قول  به کردیم  فکر.  نگفت ی زیچ گهید یلبخند با مادر

  که دمیفهمیم گذشتیم که چه هر اّما اومدم عقل سر و شدم ادهیپ  طونیش

  بازم  تا رونی ب  زدمیم خونه از دیبا...  سخته  برام یرعلیام  کردن فراموش

  برانداز  پامو سرتا ستاره. میاومد رونیب دانشکده سالن از ستاره با. دمشیدیم

 :   گفت بعد و کرد

 ! ؟ یشد ایدن  تارک   مگه تو  دختر-

 !   ؟ !چرا-

! ؟ یکرد درست خودت واسه هیچ افهیق  و شکل نیا! وضعه؟  و  سر نیا  آخه-

 !  ؟ یدینرس  خودت  به کم هی  چرا

 !  ستاره؟  ی دار حوصله-

  م یتصم و بزن  حرفاتو باهاش برو خب! ؟ یشد ینجوریا  چرا تو  بابا یا-

  پدر ی رو تو  یبخوا  خاطرش  به که  داره ارزششو واقعا  حاال ...  ر یبگ تویینها

 ! ؟ یستیبا مادرت و

  دونمینم...  نکنم  فکر یرعلیام به که سخته برام یلیخ!!! سرگردونم خودمم-

   ... 

 یمکتین  یرو خودمو و  رفتم  یا گوشه. کردیم ام  خفه  داشت ریگلوگ یبغض

 :  گفت و گرفت قرار مقابلم ستاره. نشستم  و انداختم

 .   شهیم درست یچ همه شاّلّا یا  نکن ناراحت خودتو جونم   حنا -

 : گفتم بغض با و دیفروچک چشمام ی گوشه از اشک  یا  قطره

  ام  خونواده با که ادیب  خوشم یکس از آدم همه نیا  نیب از دیبا  دونمینم واقعا  -

 ...!!!   داره مشکل

 سرمو بازوهام نوازش  با و کرد حلقه دورم دستشو و نشست کنارم ستاره

 :  گفت و داد قرار   اش  شونه یرو

 ...    نباش نگران -
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 دمیکش باال دماغمو زدمیم ُزل ستاره ی چشما به کهیحال در و کردم بلند سرمو

 :  گفتم و

 ! ؟ یچ  نداره کارم به یکار گهید بگه  بابا اگه! شه؟ یم یچ اونوقت-

  تونهینم وقت  چیه...  یشیتغار ته دختر داره دوست تورو ییدا ...  بابا نه-

 !   کنه تحّمل تویدور

 که یا شماره  و یرعلیام  لیموبا به بعدش  و کرد آرامم یکم ستاره ی حرفها

  یرعلیام اّما...   بکنم وا  باهاش سنگامو خواستمیم زدم، زنگ داشتم ازش

  با  نباری ا قراره گفت...  نهیبب منو تونهینم و  هیکار ی جلسه هی  یتو که گفت

 .  بزنه بابا  با حرفهاشو ن یآخر و ادی ب  خونمون به پدرش
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 هزار10 شکاف#
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 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 
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 دیشا بودنش مصر و  یرعلیام یحرفا  و بودم شده حالتر سر قبل  ی روزا از

.  دمیرس خودم به  و  کردم حموم برگشتم خونه  به یوقت. کرد  هم سرحالتر منو

  بعد و  گرفتم نخ  با ابرومو و لب پشت مزاحم یموها تموم و  نشستم نهی آ جلو

  دیسف یبرموداد  شلوار هی با  ینارنج ن یآست کی تون  هی و کردم شیآرا  کم هی هم

.  نبود  داشیپ بابا یول بود یآشپز  مشغول مامان. رفتم رونیب اتاقم از . دمیپوش

  دایپ که مامان. کردم  سالم و گرفتم  مادرو کمر پشت از  و  دمیپر  آشپزخونه تو

 دستشو خورد، یتکان من یکننده ر یغافلگ حرکت  از غرقه عالمش ی تو بود

 :  گفت و  گذاشت قلبش یرو

 !!  کردنت؟  سالم نی ا  با... دختر نکنه کارتیچ بگم  خدا  یا -

 :   گفتم جانیه با  و دمیخند

 !   ؟ یپخت ی چ...  ادیم یخوب یبوها  چه مامان یوا-

 : گفت یآرام به مامان و  دمیکش گاز ی رو یها قابلمه یتو یسرک

 ...    فسنجون-

 !  نکنه درد گلت دست...  جون مامان برم قربونت  یوا-

 !!   ه؟ یخبر  نمیبب...  کنم یم خواهش-

  زیم پشت کنم، پنهون  مویدرون حال  خواستم!! بود یقو ششمش حس عجب

 :   گفتم و  زدم گاز و برداشتم رو شده شسته ییکاهو و نشستم

 !! شد تموم میافسردگ  ی دوره خب... دهی نرس آخر به که ایدن-

 !  کردم باور منم و  یگفت تو  خودت جون  آره -

 !   بگم؟  یچ خب-
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 !!  پدرش با اونم  نجایا ادیب امشب قراره  شازده یگینم چرا...  بگو  راستشو-

  ریگ گلوم  تو کاهو...  خوردم یرودست عجب! داشت؟  خبر  کجا از مامان!! یوا

  آب وانیل هی دهی کش درهم یا  چهره با مادر! زدن سرفه به کردم شروع و کرد

 :  گفت و داد دستم

 هی ؟ یکنیم داغون پدرتو  یدار یفهمینم چرا ...   حنا کن  تمومش خدا  تورو  -

 :  گفتم مادر، یچشما  یتو زدن ُزل با  و  خوردم آب قولپ

 ! ن؟ یهست خودتون منافع یپ همش شما چرا! کنم؟  کاریچ دیبا -

 رو ما دنید چشم که خونواده  نیا یبفهم  ی خواینم!! یداد دست از عقلتو تو-

 !  دخترمون؟  یخواستگار انیب  خوانی م چطور  االن ندارن

 !  نداره  خبر که گذشته یکدورتا  از اون ...  منه مثل میرعلیام خب-

 امشب پدرش چرا  ستین کفششون به یگیر اگه نداره  خبر  خودش اگه-

  شده یچطورراض االن! نداره پدرتو دنید چشم که پدرش نجا؟ ی ا ادیب  خوادیم

 ! ؟ یخواستگار ادیب

 ...    کرده شیراض  یول نبوده یراض گفت یرعلیام خب-

 !! شده میخودمون زود چه...  ر یام...  ریام!! گهید بسه-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  داخل  به آشپزخانه از  و بشم بلند  جام از شد باعث در  ی تقه و بابا  یصدا

  از  پر دستاش. کمکش بره که زدیم  صدا مامانو داشت بابا. بکشم سرک سالن

  نگام رهیخ  بابا که  کنم کمکش خواستم و  جلو  رفتم عیسر! بود ینی ریش و وهیم
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 جواب بابا  بود بار  نیاول  نیا! نداد جوابمو  اّما. کردم سالم لب ریز کرد،

  خودش و شد مانعم اّما  رمیبگ ازش  رو وهیم ی لوناینا خواستم. دادینم سالممو

  بدون. کرد صحبت به شروع مادر با  و گذاشت آشپزخانه کانتر یرو رو همه

 بودم کرده کاری چ من مگه! چرا؟  آخه گرفت یلیخ دلم!!! من به یتوجه چیه

  که برم اتاقم به خواستم ی ناراحت و ی دیناام با!! کردیم محلم یب نقدری ا بابا که

 :   گفت و شد مانعم مادر یصدا

 امشب یمهمون  خاطر به همش نا یا یناسالمت...   کمکم ایب  شهینم زحمتت اگه-

 !!  خانم شماس

 

  از  بابا اگه دونمینم!! رفتیم اتاقش به داشت بابا  رفتم،  آشپزخانه به حرف یب

  یچ تدارکات همه نیا گهید اومد یم بدش نقدریا اش خونواده  و یرعلیام

 ساالد داشت که مادر. شدم ها وهیم شستن مشغول...  شدمی م جیگ داشتم! بود؟ 

 :  گفت یواشی یصدا با کردیم درست

  خودش واسه دختره گنیم...  پرستار  خانم هی یخواستگار رفته محّمد -

  یدونینم دمید   عکسشم!! دانشگاه  استاد مادرش و  جراحه  پدرش...  هیخانم

   میکرد فکر آره که خندهیم ما شیر  به داره هما حتما االن!... بود یلعبت چه

 !!  ادینم رشیگ  خوب  دختر پسرش

 

  تا کردم تحملش  زور به اّما شدمیم کالفه مادر آور سرسام یحرفها از  داشتم 

 . کردم گوش حرفاشو ی همه صدا یب! کنه یخال دلشو یها عقده

  تو کنن یکار خوانیم رن،یبگ واسش  توپ یعروس هی خوان یم گفتیم نایم-

 ...  بدن  ما به پُزشو خوان یم دونمیم که من...  بشن تک  لیفام

 :   گفتم آرامش و احترام تینها در و برگشتم مادر سمت به 

  هی که ی باش خوشحال دیبا هم تو! ؟ یخور یم غصه چرا  جون مامان-

 تمومه، یچ همه یرعلیام!! دخترت واسه اومده یخوب  نیا به  خواستگار

 ...   داره خونواده په،ی ت خوش خوشگله،پولداره،

 :   گفت و زد یزهرخند مامان
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 !!!  نشناسه رو آقا ن یا که بگو یکس واسه نو یا-

 :   گفتم زده رتیح

  خوابم  تو کس چیه که رمیگیم یعروس  هی  خدا به! ...  نه؟ یا  از ریغ مگه-

 !!!  باشه دهیند

 :   گفت و داد تکان اونور  و  نوریا سرشو یناراحت با مامان

 درسته یگیم تو که نا یا...   ستین ما  ی خونواده ی کهیت  پسر  نیا...   شهینم-

 ...   خورهینم ما درد به یول

 !!!  ستین سخت خدا  به...  نیکن ینم  فراموش ویمیقد ی کدورتا چرا مامان-

 

  و کردم بغلش  یآرام  به. دیغلط اش گونه یرو مادر یچشما  از  یاشک قطره

  وقت پاره ایتازگ. برگشت کار سر از  موقع همون هم حنانه.  نگفتم چیه گهید

  با. شدیم یآفتاب  خونه ی تو کمتر  و  بود شده کار به مشغول شرکت هی  یتو

 :  دیپرس مادر از یدودل با  زیم یرو شده دهیچ ی نیریش و وهیم دنید

 ! م؟ یدار مهمون مامان-

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

@romankadeh_bahar 

 

 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک

 هزار10 ربادبمانیدرمس#

 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#
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 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 119پارت#

 

 :   گفت  کنان نجوا  مادر 

 .  هستن  ایک  ی خونواده آره-

 

  ی صدا با مامان. رفت باال ها پلّه از  و  نگفت یچیه گه ید! کرد قفل حنانه

 :   گفت یبلندتر

  حنانه! برسن  مهمونا نکنه...  میبخور شام زود دیبا...    حنانه نییپا ایب زود-

 :   گفت لب ر یز رفتیم باال  ها پلّه از کهیحال در

 !   نییپا امی ی نم...  ندارم  اشتها-

 

  چه هر و  برم داشتم دوست! زدمیم  رو  سکته دختره نیا دست از داشتم گهید

  تا  نبود  بزرگتر ازم سالم چهار سه نیا  کاش ی ا... بگم بهش ادیم در دهنم از

 بگن  بهش مامان ای  بابا داشتم انتظار!! بگم  بهش حرفامو  راحت تونستمیم

  یاضاف هم خودشونو  اونا  انگار یول  باشه داشته حضور  مراسم  یتو  اونم  دیبا

 ها پلّه  از دنبالش به یتند. بزنم  حرف  باهاش و برم  گرفتم میتصم. دونستنیم

  بابا. شدم متوقف  پلّه نیآخر  یرو  شد، رفتنم  مانع بابا ی صدا اّما  رفتم باال
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 بستیم تازهشو راهنیپ ی دکمه داشت کهیحال در و ستادهیا  ها پلّه نییپا

 : گفت

 .   دارم کارت سایوا ...   حنا -

 :  گفت و کرد تازه  ینفس بابا...    برگشتم بابا سمت به

  حرف  یرو  هنوزم من...  یرسم یخواستگار واسه  انیب  قراره امشب -

  ن یا بدون  نمیا  و نجا ی ا انیب  گذاشتم تو  خاطر  به اّما درصدم  صد مخالف خودمم،

  یتو یریم پسر   آقا نیا  به مثبت جواب  با مراسمته، نی آخر و  نیاول مراسم

  ام  یعروس و عقد  چیه ندارم،  حنا اسم  به یدختر  بدون نویا گهید! اهیس ستیل

  و فرستمیم  کامل جهازتو...   ستین من ی  خونه یتو الاقل! ستین کار در

  نیا  از که کن  فرو گوشت ی تو نو یا  اّما یباش داشته ی کمبود چیه ذارمینم

  ای من ی رو الوجوه من وجه چیه به...    رفتنته شهیهم با  یمساو رفتنت خونه

 !  ؟ یدیفهم...   یکنینم باز حساب مادرت

 

  ینجور یا که بود خودم مهربون  یبابا  همون بابا  نیا آخه!!! الحوائج باب ای

 هم مادر نگران  یچشما.  دادم فرو یسخت  به دهانمو آب! کرد؟یم دمیتهد داشت

 :  گفت و  داد ادامه ی شتریب د یتأک با  بابا. دییپا یم  رو  بابا و من داشت

 ی همه امشب تا یهست خودت  حرف یرو  هنوزم و  مثبته جوابت اگه -

  و  کنم برخورد باهاشون گهید جور  هی که تا  نه اگر بزنم باهاشون حرفامو

  اومدن یچ  واسه و  بوده یچ اسمشون  اول کنن فراموش که کنم یکار

 !!!   نجایا

 

  انتظارمو  ناگوار اتفاق  همه نیا  و ه یمنف جوابم  بگم...  نه بگم داشتم دوست

 همون شهیهم واسه و یگیم راست  تو  جون بابا آره بگم داشتم دوست نکشه

  که یبرزخ ن یا از  خودمو و نه  بگم  مونم،یم یباق کنت گوش  حرف دختر

  و بودم قلبم گرفتار  و  نبود ی نجوری ا که کنم  چه اّما بدم  نجات شدم گرفتارش

  ف ینح یصدا با.  بود درآورده زانو  به  منو و دادیم فرمان بهم که بود قلبم  نیا

 :   گفتم بود  شده شیچاشن شرم هم یکم که یواشی و

 .  قشنگه واسم شما یهردو با یزندگ...   خوامیم شمارو یهردو من بابا-
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 :   شد قبل  از  تریعصب  هیمنف جوابم بگم دوارهیام قلبش  ته بود  دایپ که بابا

 !   نه؟  ای آره...   کنار بذار ارو یباز لوس  نیا-

 .   گمیم بله یرعلیام  به فقط   کنم ازدواج  بخوام اگه من-

 

  همون ای اتاقش سمت به بعد و انداخت بهم یا  هانهیسف  اندر عاقل نگاه بابا

 .  بزنم خودمو ریس دل هی   و نمیبش داشتم دوست. رفت مطالعه اتاق

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 :  گفت بهم بار  تأسف یلحن با و کرد نگام مادر نباری ا و  نشستم  یا  پلّه یرو

 ...   انیم االن رهید پاشو-

 

  شیآرا ای لباسام کردن عوض ی حوصله گهید شدم بلند  جام از  زحمت به 

  شام کس چیه. شدم  مهمونا منتظر و نشستم لباسا همون  با.  نداشتم رو مجدد

 بعد و گذاشت خچالی  یتو رو نخورده دست یها قابلمه مامان و  نخورد

  حنانه با خواستمیم عصر  افتاد ادمی.  کرد ضیتعو لباساشو و رفت خودشم

  از گهید که االن. نداشتم زدن حرف ی برا یدماغ و دل گهید اّما  بزنم حرف

  محل  بهم  هم حنانه  که بهتر همون بودم شده طرد مامان و  بابا ی  هیناح

 گهید که  کنه تکرار  مامانو و  بابا ی حرفا خواستیم اونم  البد! ذاشتینم

 ! بودم  حفظ بر از  و نداشتم  دنشویشن ی  حوصله
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 اومد در صدا به  هم خونه زنگ سالن  بزرگ ساعت نواختن با  مین و نه ساعت

  هنوزم بابا. کنم کاریچ  دیبا دونستمینم دم،یپر  جام  از کرد، باز درو مامان و

  اخم  با و  صورتش  و سر به یدست مادر! نطوریهم هم حنانه و  بود اتاقش   یتو

 :  گفت و کرد نگام

 . کن سرت ی روسر هی  برو -

 

 من کردن سر یروسر   نقدریا  خانم مامان حاال  تا  یک از بزنم، داد داشتم دوست

  نهیآ  یجلو و اتاق ی تو  رفتم! بده ریگ  بهم داشت دوست فقط!! شده؟  مهم برات

  با یرعلیام ی بابا االن  حتما! بود  روح یب چقدر ام چهره. گرفتم  قرار  یقد

  باز  سرمو یمو ک ش! انتخابت؟  نیا  با  پسر کنن سرت تو خاک گفتیم دنمید

   هام شونه ی رو شونیپر موهامو و کردم

  میصورت  لب رژ  هی بعد و  انداختم سرم رو دیسف شال هی کمدم یتو از  و  ختمیر

 یسانت ده یکفشا دنیپوش با و دمیپاش  خودم  به عطر یکم و  دمیمال لبم یرو

 .  اومدم رونیب اتاق  از میمشک

  حبس  ام نهیس  ی تو  نفسمو. بود دهیچیپ سالن ی تو ییآقا  هی و مامان یصدا

  همون و یرعلی ام. رفتم نییپا  طبقه به  ها پلّه یرو  از خرامان خرامان و کردم

  یرو سالن یچ یپ  چیپ  یها پلّه و من به پشت بود پدرش  کنم یم فکر که ییآقا

  تک  با و شد اومدنم  متوجه مادر. بودن  نشسته ییرایپذ  سالن یسلطنت یمبال

 سالم مؤدبانه  و  رفتم جلو.  کرد اونا متوجه منو و شد بلند جاش  از  یا سرفه

  محض به پدرش اّما  کرد خاصش ی نگاهها مهمون منو  بازم یرعلیام. کردم

 :   گفت یخاص حالت با و  کرد برانداز پامو  نوک تا سر افتاد، بهم چشمش نکهیا

  یبرا ...   بگم احسنت م یرعلیام ی قهیسل به دیبا!! ما خوشگل  عروس به به-

 !!!   قشیدق انتخاب

 

  راهنیپ  با یا سرمه شلوار  و کت نباریا . انداختم  یرعلیام به ینگاه یرچشمیز

  ی افهیق  و پیخوشت  خودش مثل هم  پدرش. بود زده کراواتم بود دهیپوش دیسف

 برده ارث به پدرش  از  شوییبایز از  یمین حتما یرعلیام. داشت منحصربفرد

  و قواره و  قد.  زدینم مو پدرش  یابرو و  چشم با که  ابروش  و  چشم. بود
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  نگاه قایدق هم خاصش  نگاه و صورتش یبرنزگ... بود همون هم کلشیه

  و یرعلیام نگاه.  اومد رون یب اتاقش  از بابا  لحظه اون  همون. بود پدرش

 .  شد دهیکش بابا سمت به باباش
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  ی دو هر مقابل بابا  یوقت  و گرفت قرار  یرعلیام پدر لب ی گوشه ی پوزخند

 :   گفت فقط   دو هر ی چهره ی تو شدن قیدق با گرفت، قرار   اونا

 ...  نیاومد  خوش-

 : گفت  بابا جواب در زنان پوزخند  یرعلیام پدر

  جهان گرد ما و خانه  در اری...  میگردیم لبان تشنه  ما و کوزه در آب -

 ...    میگردیم

 نشست مقابلش هم  یرعلیام پدر و نشست  مبل ی رو یگر  سرزنش نگاه با بابا

  رو خونه  اطراف نگاش با داشت لب بر  که یپوزخند همون با کهیحال در و

 :   گفت و  زد یچرخ

 نهیهم یکارمند  حقوق  البته!! یکرد درست خودت واسه ی خوب  آلونک! خوبه-

  حاج  راثیم  و  ارث از یز یناچ ز یچ  خونه  نیا کنمیم  فکر  گرچه...  گهید

 !! ؟ !باشه ق یتوف

 : گفت و کرد نگاش برافروخته یا  چهره با و شد نیخشمگ بابا

  بزنم حرف راثیم و ارث  میتقس به  راجع  و نجایا  نمیبش ندارم   وقت یلیخ من-

  ... 

  بابا به  خطاب پدرش، به  یگر سرزنش نگاه با  و کرد یا   سرفه تک یرعلیام

 : گفت

...   کردم عرض خدمتتون تلفنم یتو...   میر یگینم وقتتونو یلیخ  دیجاو  یآقا -

 ...   گهید ی مدارا  و  قرار و یینها جواب گرفتن یبرا میشد مزاحم امشب

  به پاهاش با تند  تند کهیحال در نه،یخشمگ  و  یعصب چقدر  بود مشخص که بابا

 :   گفت حیصر یلی خ  زدیم ضربه نیزم

   برگزار یمراسم گونه چیه خوام ی نم من ی عنی...  میندار یمراسم چیه ما-

   دخترم ی هی مهر دیبا تو ییدارا از یمین بگم دیبا هم هی مهر مورد در بشه،

 !   یبکن

  گونه اعتراض یلحن  با پدرش و شد گشاد رتیح  از پدرش و  یرعلیام یچشما

 :   گفت
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 که کوه پشت  از  آقا ر ینخ!! یانداخت راه یخوب ی معامله! ؟ یآورد  نوبرشو-

 ...    میومدین

 :  گفت و کرد من به ینگاه بابا

 !  داره ارزش واسم  نهای ا از  شتر یب یلیخ  دختر ن یا از گذشتن-

 :  گفت بار ن یا طعنه با یرعلیام

  مهرش وجودمو تموم  من...  نیبسنج اتیماد با دینبا که دخترتونو ارزش -

 !  کمه؟  نی ا  زمیریم  پاش به عشقمو ی همه کنمیم

 :   گفت یتأن با بعد  و کرد نگاش بابا

 .   دمینم  باال هیمهر بدون دخترمو من بدون  نوی ا یول...   داره خود یجا  که اون-

 : گفت یبلند مهین  یصدا  با و برخاست جاش از  ی تند یرعلیام پدر

  با  اونم رمیبگ پسرم واسه قو یتوف  حاج  نوه! ... دخترتو امی ب قحطه دختر مگه -

 نیکرد مون تلکه کم و  نیبرد ارث کم گذشته از  نکنه!! ن یسنگ ی  هیمهر نیا

 ! ؟ ینی سنگ ی هیمهر خواهان   بازم حاال که

 : گفت و داد تکان تأسف ی معنا به یسر اندوه  و  خشم تینها با بابا

 !!   نه ا ی ن یدار قبول یدان خود حاال  منه شرط نی ا  یول متأسفم برات-

  و  یچ همه ریز زدیم داشت رسما حرفش نیا با! گفت؟ یم  یچ داشت بابا  ایخدا

  یحرف خواستی م ازم  قرارش ی ب ینگاهها با یرعلیام. کردیم ابراز  مخالفتشو

  بابا  یرو یجلو  اگه بود ییایح  یب آخر گهید! گفتم؟ یم یچ  دیبا  واقعا  اّما بزنم

 ! ندارم قبول  اشو  هیمهر من گفتم یم و ستادمیم وا
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  به هم مادر. بودم اونا ی بحثا  و جر شاهد دور  از و  رفتم  آشپزخانه به 

 :   گفت و  انداخت من به ینگاه  یچا  ختنیر  با و  اومد  آشپزخونه

   نیا و  کن وا اخمهاتو  حاال...  خوادی م صالحتو و  ریخ  پدرت باش مطمئن-

 ...   ببر رو هاییچا

  قرار یرعلیام پدر  مقابل. رفتم ییرای پذ سمت به و  گرفتم بدست رو  یچا ینیس

 :  گفت کرد یم ُشل کم هی کراواتشو گره کهیحال در و  کرد نگام. گرفتم

 !   اریب خی  آب لطفا ست،ین خوردن یچا وقت  االن گرمه یلیخ-

!!  بود یآدم عجب شدم،یم یعصب خشی  و سرد ی حرفا دنیشن از داشتم گهید

 :   گفتم لب ر یز و  ارمیب کم نخواستم!... وّلّا  نوبره

 !!!  خی آب نه ارنیب  یچا بوده رسم  میقد  از ی خواستگار  مراسم یتو معموالا -

   یلبخند کنهیم تشیاذ داره پدرش  یصحبتا و  رفتار  بود  دایپ که یرعلیام

 :   گفت و بست نقش لبش  یرو  یتصنع

 .  خورمیم همشو خودم نجایا  اریب  زننینم پس که عروسو  یچا-

  آرام یلحن و واشی  یصدا  با و کرد نگام یچشم ریز شدم  که یرعلیام کینزد

 :   گفت

 زحمت یب شهی م اش  تشنه وقتا جور  نیا  ه،یعصب کم هی  فقط...   رینگ دل به-

 ! ار یب واسش  آب کم هی

  و شد کم یکم جانم یه و خشم شدت از ...   کنه آرامم تونستیم خوب یرعلیام 

  با همراه و برداشتم  رو آب یبطر خچال ی  از  و  رفتم آشپزخانه به سرعت به

 و کرد یمکث من  اومدن با  یرعلیام. گذاشتم  زیم یرو  و بردم یی رایپذ  به وانیل

 :   گفت
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  و کرد نگاش  خشم با بابا! ن؟ یپرس ینم رو  حنا خود نظر   چرا دیجاو  یآقا-

 :   گفت

  دونمینم!!! دوماد و عروس نه دنیم  نظر بزرگترا  معموالا   هیمهر نییتع ی برا-

  و اومدم حرف  به ناخودآگاه... بزنم حرف که زد بینه  بهم یک و شد چطور 

 :  گفتم

  تنها یرعلیام  عشق...   خوامشینم  من منه مال و منه خاطر  به  هیمهر اگه -

 !!! بس  و نیهم خوامیم  ازش  من که هیزیچ

  دونمینم خودمم! بابا و مامان خصوص به شد، دگرگون آن  ک ی همه ی چهره

  پدرش و یرعلی ام لب بر  روزمندانهی پ  یلبخند!! زدم رو حرفا   اون که شد یچ

 :   گفت من، به نیخشمگ ینگاه  با بعد و  گرفت نییپا  سرشو بابا و نشست

  به سرت یوقت  فقط نداره، یاشکال چ ی ه یخواینم خودت  ی وقت...    خب یلیخ-

  اسم  به یپدر که کن گوشت ی زهیآو  نو یا  یبرگرد یخواست و  خورد سنگ

 !!!  کنمیم پاک ام شناسنامه از  اسمتو...   یندار  نیافش
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 :   گفت و کرد یمن من مادر.  برخاست جاش  از جمله ن یا گفتن با بابا

  هی اون  االن که  یدونیم یزنیم حرف  دخترمون به  راجع ی دار تو  جان نیافش-

 ...    خامه  جوون

 :   گفت و دیکش حسرت سر از  یآه بابا

 ...   خوامینم دخترو  نیا   من یول...  دونمیم-

 :   گفت و برگشت یرعل یام سمت به بابا

 !  شیببر ی تونیم و  کنمیم حاضر  کمال و تمام جهازشو گهید هفته هی تا-

 

  میجا در یرعلی ام  پدر ینگاهها ریز  من و  رفت اتاقش داخل به سرعت به بابا

  بابا  حرفم نیا  با من!! بودم شوک ی تو  هنوزم ! گرفتم نیی پا  سرمو و نشستم

  که دمیشن وی رعلیام پدر  یصدا!! بد ای کردم خوب دونمینم! کردم خورد رو

 :  گفتیم

  نیا اقتیل من  یرعلیام دوارمیام! یآسمون و  پاک عشق ه ی گنیم نیا به-

 !!  باشه داشته عشقو
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  بابا نه ! بود یخواستگار  عجب. رفت آشپزخانه به و شد بلند جاش از مادرم

 شده یرعلیام  مسخ من!! بود گذشته سرم از آب گهید  یول!! مامان نه بود

  وصال و عشق از  ر یغ به نبود  مهم  برام گهید یزایچ  گهید انگار  و بودم

 !!!  یرعلیام

  *** 

  ششیپ دردودلهامو تونستم ی م و بود همدمم  که بود ستاره  فقط روزا  اون  یتو

  به  یلیخ بازم  رفتم،  یرعلیام همراه به ش یآزما گرفتن ی برا که ی روز. بگم

  یزندگ به شتری ب بودم باهاش شتری ب که هرچه اّما کردم فکر باهاش ازدواج 

  چندان  من و  بود هیزی جه  دیخر حال در مامان. شدمیم دوار یام باهاش کردن

 .  نداشتم لمیوسا دنید  یبرا  ی شوق و ذوق

 دانشگاه به فعالا  و بودم نگرفته تابستانم ی برا هم یواحد چیه و  بود تابستان

  قرار. میکردیم د یخر  و رفتمیم رونیب  یرعلیام همراه به شب تا صبح . رفتمینم

  خونه باغ در رو  یعروس مراسم هم بعد و م یکن عقد هفته آخر که بود ن یا بر

 هم مونیزندگ شروع که گفت یرعل یام  البته. میریبگ ی رعلیام پدربزرگ ی

  بود یرعلیام خود  مهم  نداشتم، یحرف...   بخره  خوب ی  خونه هی  تا اونجاس

 .  بودم کنارش شهیهم واسه گهید که

 در محضر در ساده یمراسم یط عروس لباس و یعروس  کارت سفارشات بعد

 نیهم به...   میدراومد هم عقد  به من ومادر پدر و  یرعلیپدرام  حضور

 !!!  یسادگ

 

  ی هیهد و شد سکه هزار یرعلیام خواست به  ام هیمهر!! شدیم باورش یک

   برام هم خودش  که بود طال  سیسرو هی عقدشم

  و  ختیریم اشک داشت مادر عقد  ی خطبه خوندن لحظات تموم.  بود گرفته

 گهید یرعلیام پدر  از  ریغ به. دمیبلع یم گلوم  یتو رو شدهام خفه بغض منم

  به بالفاصله  پدر  و مادر م،یاومد رون یب  که محضر از. نبود همراهش یکس

 هم خان ارسالن  و رفتن  ابانیخ  ی گوشه در پدر ی شده  پارک  لیاتومب سمت

  ل یاتومب بر  سوار  یرعلیام  با صحبت  یکم از  بعد و زد چشم به  شویآفتاب نکیع

  مادر و پدر!! یرعلیام  و موندم من. رفت یخداحافظ بدون و شد بلندش یشاس
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 یرعلیام همراه به که رمیبگ اجازه ازشون تا نکردن صبر لحظه هی یحتّ 

 !!!  رمیم

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  یصدا با نکهیا تا شدم پدر نیماش رفتن  گر  نظاره دور از ! شد گرفته حالم

 :  اومدم خودم به یرعلیام

  نمیماش ابونیخ سمت اون  میبر ا یب... بگردم دورت نکن  فکر زایچ  نیا به-

 .  اونجاس

  قطره. شدم لیاتومب  سوار  و  رفتم ابانیخ گهید سمت به ی رعلیام  با حرف یب 

  با و شدم رهی خ  روبروم به. دیلغز ام  گونه یرو چشمام ی  گوشه از یاشک

 :   گفتم واشی  یصدا

  غصه و  غم...   امیباز  یتو...  بود بابام گاهم هیتک و یحام شهیهم یبچگ از-

 گهید مدت نیا  چرا دونمینم یول مهربونه یلیخ  بابا...   امیشاد و ها

  و  دمیچرخ یرعلی ام سمت به! بود کالفه و  یعصب شتر یب...  دمیند اشو یمهربون

 :   گفتم ییهوی

  نکنه ؟ !باشه یزی چ نکنه...   یرعلیام! بود؟  مخالف تو  ازدواج  با نقدریا  چرا-

 !!!  دونمینم من که هست یحرف

 و کردیم نگاه  روبروشو داشت کهیحال  در و گرفت من از  نگاشو یرعلیام

 :   گفت آوردیم در حرکت  به لویاتومب

 ...   داره مشکل گذشته با بابات! ... ؟ یحرف چه-
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  چرا !  کنه؟ یم تیاذ  بابامو نقدریا که هیچ ...   هیچ یلعنت ی  گذشته نیا خب-

 ! باشه؟  مخالف ما ازدواج   با نقدریا دیبا

  حرفارو ن یا...  م یریبگ جشن دیبا االن  ما...  نکن تیاذ خودتو  نقدری ا زمیعز-

 !  کنار بذار

 ...   کنهیم داغون داره منو بابام نی غمگ ی چهره دنید...  تونم ی نم آخه یول-

 

  یپل رو یشاد آهنگ گذشت،یم نهایماش ی ال البه از سرعت به داشت یرعلیام

 سخت بکشه، رونیب  هوا و  حال اون  از  منو شده که هرجور خواستیم و کرده

  رستوران  هی به. کنه عوض منو یهوا و حال  که تونست ی خوب به  خب اّما بود

 .  میخورد  اونجا رو شام و م یرفت کیش

 

  دینبا  پس. اهامهیرؤ پسر همون  یرعلیام شدیم باورم داشت کم کم گهید

  ندهیآ  به منو یکل حرفهاش با یرعلیام اونشب.  بودم ی م یموضوع نگران

  یخوب حس داشت و فشردیم دستامو یآرام به که یحال در. کرد دوار یام مون

  انجام ادیبرب  دستش از  که یکار هر می خوشبخت  یبرا که گفت کردیم منتقل بهم

  محبتاشو و ای خوب جواب بتونم دوارمیام. صادقه  و مهربون یلیخ  اون. دهیم

 !!! بدم

 ...    خوشحالم ی زیچ  هی از من!!  حنا؟   هیچ یدونیم-

 !   ؟ یچ-

  تورو و اومده سراغم  به تو  پاک  عشق که یوقت از نکهیا  از...  نکهیا  از-

...   توام  ونیمد نارویا ی همه من...  نرفتم   یا گهید یکارا سراغ گهید دمید

 ...   بره نیب  از من یایآلودگ ی همه شدن باعث پاکت عشق و  تو

 ...    یرعلیام-

 !...  یرعلیام جان-

  یتو شهیهم که یهست یکس همون توم ...   یزنیم حرف  قشنگ   یلیخ...   تو -

  ن یا از ...  شده عوض امیدن شناختم تورو   یوقت  از منم بود، من االتیخ  و فکر

 !!!   خوشحالم  اندازه  یب احساس
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  قلبش  یرو  آرام برد،  یم اش نهیس سمت به کهیحال در و فشرد محکم دستامو

 :   گفت و نهاد  هم یرو چشماشو  یآرام به و گذاشت

 !... تپه  یم تو خاطر  به  فقط داره قلبم! ؟ یشنو یم قلبمو  یصدا-

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

@romankadeh_bahar 

 

 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک

 هزار10 ربادبمانیدرمس#

 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#

 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 125پارت#
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  اطرافم به یتند...  داد دست بهش یبی عج حال  هی بدنم  و شدم سرخ  شرم از

  که نه ای دهی د حال اون  تو  مارو ی کس نمیبب کردم نگاه

 :  گفت و کرد خودش  مجذوب منو صداش  با یرعلیام بازم

 !  کنمیم احساس  تورا من اّما یشوینم دهید یباش کالمم انیم سکوت تو دیشا-

 ! کشمیم نفس  را  تو من اّما یشوینم دهیشن یباش قلبم یاهویه تو دیشا

 

 :   گفتم لب ریز  و دادم رونیب ینفس

  چند!!! تهیزندگ همه  که یکس قلب تپش یصدا  یعنی ایدن  یقیموس نیقشنگتر-

  ر یز به سرشو یی هوی  چرا دونمینم بعد و کرد نگام فقط   رهیخ رهیخ  لحظه

...   گذاشت زیم ی رو و برداشت  قلبش  یازرو آرام منو  یدستا و گرفت

  ی جمله هی خواستم  منم خب! گفتم؟  یچ من مگه! شد؟  ینجور یا  چرا دونمینم

  زد یکمرنگ لبخند که بودم بش یعج رفتار  شوک  یتو  هنوز!... بگم عاشقونه

 :  گفت کردیم نگاه شیمچ ساعت به کهیحال در و

 ...   شده ر ید...   میبر دیبا گهید خب-

  و شدم بلند جام از  حرف یب ؟ !شد  ینجور ی ا  چرا بپرسم ازش داشتم دوست

 :   گفتم گرفتم قرار   مقابلش و ستادمیا ز یم سر یوقت

 !  شد؟  عوض حالت دفه هی  چرا بپرسم تونمیم-

  و  کرد یا خنده  بعد ی ا لحظه و گرفت نیزم به سرشو!! افتاد  پته  تته به بازم

 :   گفت

  یمحترم خانم نی همچ با حاال تا دیشا  خب...   خب! ... شده؟  یچ مگه بابا یا-

 !!  بزنم عاشقانه ی حرفا م بعد و  بخورم شام و نمی بش که نداشته سابقه

 قلقلکش داشت که بود یعاشق حس  نیا...   آره!! شدیم  دیسف و سرخ داشت

 .  دمیچی نپ شی پا  و پر  به گهید و گرفت  ام خنده! دادیم

 ** 
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  کردم حاضر خودمو و شدم دار یب خواب  از زود! دیرس سر  میعروس روز صبح

  اّما بودن کرده دعوت مهمون یکل اونا. شگاهیآرا  برم  و دنبالم ادیب یرعلیام تا

 پلّه  از!  خودم و  بودم  خودم فقط ...  ادیب من با هم یکس نبود قرار! کس چیه ما

.  بردم در  دم خودم  با ازموین مورد یها لهیوس و چمدان  و رفتم  نییپا ها

  انگار بود، رفته فرو سکوت یتو  خونه بود، جمعه روز مین و هفت ساعت

  یجا  به! چرا؟   آخه!! بود  پر یلیخ  دلم. بکنه یخداحافظ  ازم  خواستینم یکس

 دمید مادرو. کردم مرور ذهنم ی تو رو  گذشته خاطرات و  ستم ینگر خونه یجا

 :  گفت آلودش حزن نگاه با و  اومد رونیب  آشپزخونه از که

 ...    بخور اتو صبحونه ایب -

  عسل،  مرغ، تخم  عسل، خامه،  از بود  پر  زیم دم،یپر آشپزخونه ی تو اق یاشت با

  یتند بودم خوشحال یلیخ  بود داری ب مامان نکهیا  از! وهی آبم و  گردو و  ریپن

 :  گفتم و کردم بغلش

  ؟ !ید یخواب  هم تو کردم فکر... مامان یمرس -

  دنده کردم احساس که داد فشار خودش  به منو چنان و کرد بغلم محکم مامان

  و کرد بوسه در غرق صورتمو  اشکبار  یچشما با!! شهیم خورد داره هام

 :   گفت

 ...    یبش  خوشبخت کردیم دعا داشت برات...   دینخواب  صبح  تا بابات-

 :   گفتم دهیبر دهیبر  یصدا  و اشکبار چشمان با

  طرد منو  بابا هرچقدرم  اگه...   ندارم رو شما یدور طاقت من مامان خدا به-

 ! ششیپ امیم هم باز کنه

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

@romankadeh_bahar 

 

  سرد_برزخ#
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   یبـــهارســلطانــ#

 126پارت#

 

 :   گفت و  برداشت اش  شونه ی رو از سرمو مامان

  آروم  کم هی تا دنشید ا ین یمدت تا حداقل...   هیعصبان یل یخ  بابات! دخترم نه

  نیا  کن قبول یول کنمیم سرزنشت دارم یکن فک االن خوامی نم حنا...  بشه

  زن و محمد  ی حرفا  رو یزد دییتا  مهر کارت نیا  با تو...نبود درست کارت

  حرفا نیا  گفتن وقت االن  دونمیم... یداشت رابطه  قبل از یرعلی ام با که تییدا

  ازدواج ن یا  که االن بگم بهت  خواستمیم و بود دلم  رو همش یول ستین

 شمونی ر به مردم ینذار  و ی باش تیزندگ فکر به  جوره همه سرگرفته

  بشه آروم کم  هی بابات و بگذره بزار مدت هی..نباش میچ ی ه فکر به... بخندن

 .  زنمی م سر بهت و امیم

  با و کرده فراموش  زبوناشو زخم گهید که بشم مهربونم  مامان قربون   یوا-

   ؟ !زنهیم حرف یمهربون نیا به داره من

  روته ش یپ یدردسر پر  روز امروز...   بخور مفصل  ی صبحونه ه ی نیبش ایب-

 ! سراغت ادین جهیسرگ و  یخون کم و  ینکن ضعف بذار...  

 ...    جون مامان چشم-

.  چپوندم دهنم  یتو و کردم درست عسل  و خامه لقمه هی   و نشستم زیم پشت

  رونیب آشپزخونه از مادر. کردم خوردن به شروع ولع  با و  بود ام گرسنه

  و شد دوخته او به چشمام. برگشت دست در جعبه هی با یلحظات  از  بعد و رفت

 : گفت و گرفت مقابلم  رو  جعبه ،ینفس کردن تازه با مادر

 .  خودمه  طرف از ازدواجت ی  هیهد نیا -

  و ی ا قهوه ی  جعبه کردن باز با  و شدم بلند جام  از خوشحال  و زده ذوق

 :   گفتم  یشاد با و دمیکش یسوت  انیبرل انگشتر و  گردنبند ی مشاهده

 !...  یمرس! جون مامان  بگردم دورت یاله-
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 شیشگیهم عادت طبق و  زد پس منو  مادر و  گرفتم لپش از آبدار ماچ هی 

 :   گفت

 !  نکن لوس  خودتو ُخبه...   ُخبه-

 بود ورآالتمیز مخصوص  فقط کمدم ی کشوها از  یکی و بودم  جواهرات عاشق

  ی خداحافظ مادر از  دیبا و اومد در صدا به خونه  زنگ یصدا  لحظه همون... 

  غم نگاه با مادر و زد خشکم سرجام لحظه هی! بود یرعل یام حتما کردم،یم

 :   گفت بهم  یا زده

  محکم و یقو  تیزندگ یتو شهیهم کن یسع... دختر  باش خودت مواظب-

 ...   یباش

  انیگر ی صدا با مادر که برم رونیب آشپزخانه از  خواستم و   بستم رو جعبه در 

 : گفت

 !  شگاه؟ یآرا ادیم امروز ستاره-

 :  گفتم و  دادم تکان صحبتش   دییتأ  یمعنا به یسر

 ! ادیم ستاره...  آره -

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

@romankadeh_bahar 

 

 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه
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 هزار10 ربادبمانیدرمس#

 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#
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 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 127پارت#

 

  بازم  زنگ. میکرد هیگر هم آغوش  تو  چند ی لحظات و دیکش  آغوش به منو مادر

  فونیآ سمت به  مادر. دیکش رونیب  خودمون عالم از  را ما  و اومد در صدا به

 : گفت  من به خطاب در، کردن باز  ضمن و رفت

 ...    بذاره امن یجا  هی یرعلیام بده نبر، شگاهیآرا به خودت  با رو جعبه  اون -

  متوجه  منو بابا یصدا که کردمیم یجاساز چمدانم  یتو  رو جعبه داشتم

  از و بود شده  قرمز  و متورم چشماش  برگشتم، سمتش به  ی تند کرد، خودش

  نگاش و شدم بلند جام  از.  بود انینما یخوب به نکشیع یها شهیش پشت

  خودمو و بشم  پنهون و آغوشش تو برم  امیبچگ مثل  خواستیم دلم کردم،

 : گفت ینیاندوهگ  یصدا  با بابا. بکشه نازمو  خوب بابا  تا کنم لوس واسش

  با که باشه ام شکسته قلب  تنها کادوم  دیشا...  بدم بهت که ندارم ییکادو-

 ...    ی ببر خودت

  و  رفتم جلو  قدم کی بود، کرده ام خفه بغض و گرفتی م شیآت داشت گلوم

 :  گفت و  آورد  جلو دستاشو کرد، امتناع بابا اّما  کنم بغلش خواستم 

  گهید...  نمتی بب  خوامینم گهید پس...  یکرد رها تو خونواده انتخابت  با تو-

 ...  یبذار  خونه نی ا  یتو  پاتو خوامینم
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 !...   نیکن درکم روز هی دوارمیام ی ول...  بابا شنوم یم نویا متأسفم-

...    من یخدا ی وا! باشه؟  خودم مهربون یبابا همون بابا  نیا  شهینم باورم

  متوجه بابا شد  باعث خونه یورود  در ی تقه  یصدا! کردم؟  کاریچ مگه من

 پشت حسرت با  من و رفت...   کنه روترک اونجا و  بشه یرعلیام اومدن

  یچشما با مادر کرد، سالم و شد سالن وارد یرعلیام. کردم نگاه سرشو

 یرعلیام سمت به.  رفت آشپزخونه به  عیسر یلیخ  و داد سالمشو جواب انیگر

 نیآست شهیهم  مثل  و بود کرده تنش یمداد نوک   تنگ رهنیپ  هی...  برگشتم

  شلوار هی. بود کرده انینما شویعضالن و سفت یبازوها  و بود زده باال هاشو

  قدم ه ی حزنآلودم ی   چهره دنید با. بود دهیپوش دمیسف اسپرت کفش و ی آب نیج

 : گفت واش ی  و اومد جلو

 !  شده؟  ی زیچ-

...   بزنم  حرف ذاشتینم و کردیم  ام خفه داشت بغضم و  بود شده داغ گلوم 

 :  گفتم خفه ییصدا  با و دمیکش گلوم یرو دستمو

 !   ؟ یکن خوشبختم  ی خوری م قسم ریام-

  رو ها صحنه ن یا دنیشن و دنید انتظار انگار...  شد درهم یرعلیام  ی چهره

  گرفت کمرش به  دستشو...  دیدزد ازم  نگاهشو. نداشت ی صبح اول  همون به

 :  گفت و

 ...   میدار کار یکل میبر دیبا شده رید!... حرفاس؟   نیا وقت االن -

  آلودم بغض یصدا  با و  زدم ُزل چشماش  تو شدم، کینزد بهش  و  رفتم جلو

 :  گفتم

!!! دادم دست از  امو خونواده ی همه...  تو  آوردن بدست با  امروز من -

  به  روشنتر شهیهم  از انگار که سبزش یچشما  یتو!! کرد نگام فقط یرعلیام

  بغضم  و انداختم آغوشش یتو  خودمو  لحظه کی و  شدم گم دیرسیم نظر

  آغوشش  یتو منو ی وقت و بود ستادهیا  صاف  همونطور یرعلی ام اّما! دیترک

  نگاش انیگر یچشما  با و شدم مغموم و  دلخور حرکتش  ن یا از نکرد یهمراه

 . کردیم نگام مبهوت و مات  همونطور. کردم

 

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  259 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 128پارت#

 

  تو شدن رهیخ  با و  گرفت کمرم دور پشت از دستاشو که بگم یز یچ خواستم 

 :   گفت چشمام

 .  یباش  داشته آرامش کنارم در که کنمیم خودمو یسع تموم من-

  نظر   به کالفه و خسته . رفت یا گوشه به و کرد رها یتند به  منو و  گفت نویا 

  دیبا یرعلیام ی برا   الاقل بود مونیعروس روز که امروز!  چرا؟  یول دیرسیم

 :  گفت و اومد  رونیب  آشپزخونه از مادر!! بود یم روز  نیبهتر

 ...   حاضره یچ همه بخور  صبحونه ایب یرعلیام-

  آشپزخونه از و  بشه تموم یرعلیام  و من یآغوش هم بود  منتظر انگار مامان

 :  گفت مغموم و  آرام ییصدا با و کرد نگاه مادرو یرعل یام!! ادیب  رونیب

 ...    شده صرف ممنون-

  تموم یرعلیام.  انداختم  سرم دور و  برداشتم  چمدان یرو از  شالمو یروسر

 در مادرو گهی د بار کی. کردیم نگاه یرچشمیز و داشت نظر ر یز حرکاتمو

  متوجه لحظه همون. کردم یخداحافظ  ازش کنان هق  هق و دمیکش آغوش

  کرد یاحوالپرس  و سالم یرعلیام با یرسم و  خشک یلیخ .  شدم حنانه اومدن

 :   گفت و دیکش  آغوش  تو  منو بعد و

 .  کنمیم یخوشبخت  یآرزو برات-

 :   دادم جواب بودم افتاده سکسکه به  کهیحال در و بود شده دهیبر دهیبر  صدام 

 ...   نذار تنهام میزندگ یتو حنانه-

 : گفت  و  دیبوس اشکمو  از س یخ  ی گونه حنانه 
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 .  سالمت به برو ...  ی مونیم من یکوچولو  خواهر شهیهم تو -

 انگشت  نوک با د، یچک فرو  بلندش مژگان یال  البه از یاشک  قطره و  گفت نو یا

 کهیحال در  و  برداشت یا  جعبه  تلفن ز یم کنار از و کرد  پاک  اشکو قطره

 :  بود گرفته روبروم

 .  اد یب خوشت  دوارمیام...   منه یکادو نم یا -

 :  گفتم و کردم هام هیگر یقاط  ی لبخند و دمیرس  یشاد به هیگر ونیم

 ...     بزرگه یآبج یمرس-

 :  گفت و  اومد جلو  ییترشرو با  یرعلیام که کنم باز  رو جعبه خواستم 

  دوره نجایا  از شگاهیآرا ریمس! باشه؟  شده رید کم هی یکنینم فکر  جون  حنا -

 .  شهیم ر ید... 

 مونده همون یول! بود شده پرخاشگر  و یعصب انگار! بود؟  شده چش  باز نیا

  یتو رو جعبه یدلخور  با و کردم نگاش! بشه؟  ینجور یا  یعروس روز  تو که

 ازشون  و گرفتم  آغوش در  مادرو و  حنانه هم باز بعد و  گذاشتم فمیک

  که بشه خارج  خونه از  خواست و کرد  یخداحافظ میرعلی ام.  کردم یخداحافظ

 ...   باشه مواظبم   یلیخ که گفت بهش و  گرفت جلوشو مادر

 سرشو کرد،یم  بهش الزمو سفارشات داشت مادر که یلحظات  تموم یرعلیام

  آخر  در و کردی م گوش حرفاشو آرامش و  احترام تینها  در و گرفته ریز به

  اطیح  و باغ به نگاهمو و  رفتمیم جلوتر که من به خودشو  و کرد یخداحافظ

  چشمام یجلو  موقعمو اون  تا یکودک  دوران خاطرات  و  بودم دوخته خونه

 .  رسوند  آوردم،یم

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک

 هزار10 ربادبمانیدرمس#

 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#

 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 129پارت#

 

 :   گفت خنده با  و  گرفت دستم از عی سر چمدانو پشت از

 ...   یکن بلند نی سنگ زیچ دینبا شما-

 

  جلو خواستی م فقط !!  ُعنق بد یآقا  نیا شدیم مهربون  داشت بازم!!! عجب

 !  کنه عمیضا مامان و  حنانه

 

  صورتم   یرو اشکام  هجوم. نگفتم چ یه و دادم دستش به چمدانو   یدلخور با

 من از  جلوتر  یرعلیام  و رفتم  رونی ب  اطیح  در از...  بزنم یحرف  دادینم اجازه
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  و  داد یجا  عقب صندوق ی تو چمدانو .  کرد باز درو  و زد نویماش موتیر

 :   گفت و   کرد میتعظ یخاص احترام  با  و کرد باز برام رو جلو در بعدش

 !   بانو دییبفرما-

  یوقت و کردم شوت عقب یصندل فمو یک. شدم سوار  عیسر و کردم نگاش

  میپدر ی خونه  با دلم یتو  درآورد حرکت  به لویاتومب  و  شد سوار  میرعلیام

 !! کردم اش بدرقه نگاهم  با  و کردم یخداحافظ

  قلبم  یرو  خنجر مادر یاشکا! بودم کرده که بود یکار  بود، گرفته یلیخ دلم

  فرو چشمام از  فواره مثل  اشکهام. بود  خالصم ریت  بابا آخر سخنان و دیکشیم

  هی صداشو.کرد  یپل شاد آهنگ  هی هوام و  حال  ضیتعو یبرا  یرعلیام. دیچکیم

 :  گفت اطراف  یابونایخ به ینگاه با  و دیچسب  فرمانو یدودست و کرد ادیز کم

 !  هیعال هوام...  هی خوب روز  چه یدید -

  ی هوا و  حال  ی تو من اّما. کرد تازه ینفس و دیکش نییپا  لویاتومب ی شهیش

  و دوخت بهم  نگاشو. بودم افتاده کردن ن یف نیف به و بودم غرق خودم

  و  گرفتم دستمالو. گرفت مقابلم و دیکش رون یب نکسیکل  ی جعبه از یدستمال

  تو یچ وهر  بزنم ُغر و  بزنم داد سرش داشتم دوست. دمیکش صورتم یرو

  و کردم خاموش  ضبطو. نداشتم شادم  آهنگ  ی  حوصله! کنم یخال سرش دلمه

 :  گفتم

 !  ؟ یدار  یا حوصله چه  یصبح اول  -

 :  گفت بعد و کرد نگام  و شد خم  بازم...  دیخند و  کرد یپوف

  یخوایم کرده باد صورت ن یا با االن آخه...  مونهیعروس امروز یناسالمت -

 ! شم؟ یم مونیپش یگینم! شگر؟ ی آرا دست جلو  ینیبش

...   ارهیب در امو  خنده که زنهیم یحرف  داره دونستمیم که من کردم، نگاش 

 :   گفتم و  دمیکوب  پاش  یرو مشت با محکم...  دیماس لبم  یرو یلبخند

 !!!   آقا  بخواد دلت ام  یلیخ-

  دونمینم...  نگفت چیه گهید و دیخشک لبش  یرو لبخند کرد  نگام که لحظه هی

  و کلمه هی حد در شگاهیآرا به دنیرس  تا و  رفت فرو  فکر ی تو! شد؟  چش بازم

 :  گفتم و شدم ادهیپ  لی اتومب از شگاهی آرا به دنیرس با. زد  حرف باهام کلمه دو
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 ...   خونه ببر خودت با...   چمدانه ی تو مادرمم ی کادو ریام -

 :   گفت بود، نشسته  شیشانیپ  یرو که ف یظر  یاخم با

  میبر دنبالت امیم هم بعد و شگاهی آرا  رم یم منم...  رمینم  خونه که من یول-

 ....   هیآتل

 ...    باش مواظبش بگم خواستم...  یچ  هر حاال خب-

 !   ما؟  خانم مادر یکادو هست یچ حاال-

  انیبرل انگشتر  و گردنبند-

   باشه مبارکت. اوهوم- 

  ممنون-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 130پارت#

 

  که حال با و  بزرگ شگاهیآرا هی. شدم شگاهیآرا داخل و کردم یخداحافظ ازش

  عروس دو من  با همزمان و بود شلوغ نسبتا. بود اروپا  یشگاههایآرا هیشب

  گفت و کرد یمعرف  بهم شگاهویآرا نیا  یرعلیام  خود. بودن اومده هم گهید

 که گفت بلده رو نجای ا کجا از  اون دمیپرس ازش هم یوقت  و نداره حرف  کارش

  پوپک  اسمش.  زدیم حرف ازش  یگاهگدار کرده، یمعرف بهش عموش دختر

  از پوپک  خود.  گفتیم عمو خان بهش  ر یام که بود عموش تنها  دختر . بود

  ییایب  برو خودش واسه بود معلوم بود، گرفته وقت روز  اون ی برا شگاهیآرا

  شلوغ اریبس سرش  نکهیا وجود با نکرده رد درخواستشو  شگریآرا که داره
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  یرعلیام با گرمش  ی  رابطه. بندازه راه منو کار شد قرار نوبت بدون بود،

 .  ادین  خوشم ازش دمشید که یبار ن یاول یبرا شد باعث

 شاگرد کمک به و  آوردم در لباسامو کرد، تیهدا یاتاق  به منو  شگریآرا

 چاندنیپ مشغول شگریآرا شاگرد بعدش کردم، تن به عروسمو لباس شگریآرا

  اصالا  و بودم شده کالفه گهید. رفتم سشوار  ریز ساعت دو بعدش و شد موهام

  از گهید یکی به  خودمو  یجا من و  شد تموم سشوار باألخره. نداشتم  حوصله

  گوشم یتو ستاره یصدا  لحظه همون بود، رفته سر ام حوصله . دادم عروسا

 بود، شده بودم توش من که یاتاق  به اومدنش مانع شگریآرا  نکهی ا با  دیچیپ

 :  گفت و کرد  بغلم کنان خنده زده ذوق  و  شد اتاق  داخل

 !!! یشد ماه چه ...   برم قربونت -

 :   گفتم خنده  با و  کردم یپوف 

 !... نشدم؟   شیآرا هنوز که من...  نکبت-

  نم یبب!...  میشیم  جوانمرگ که نزن ذوقمون تو م،یگفت  یزی چ هی ما گهید حاال-

 ...   منو ن یبب!!!... کرده باد چشمات! ؟ یشد یچ

 :   داد ادامه  و گرفت خودش سمت به سرمو 

 !   ؟ یکرد هیگر-

 :   گفتم و دادم تکان  دییتأ  یمعنا به یسر

 ...   ستاره یاومد  تو الاقل  خوبه چه گمیم...  بود یخداحافظ  ی هیگر-

 شد محو ستاره  ی لبا از خنده و گرفت خودش  به غم رنگ صدام و کرد نگاهم

 :   گفت و

  که یبود یسرتق  دختر تو گفت و شد  ی عصبان...  رمیم گفتم مامان به...  آره-

  ،یکرد یعروس دومادت آقا نیا با ی رفت و یکرد پشت  ات خونواده همه به

 من که زدیم ات چارهی ب شوهر به یخوشگل  خوشگل یحرفا  چه ی دونینم البته

 .  کردم  سانسورش االن

 ...    بگن بذار...  درک به-
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  سراغم به زدنیم صداش جون  سوگول همه که شگریآرا  خانم  لحظه همون

 :  گفت و کرد ینگاه رو  ستاره اخم  با  و اومد

 .   میکن شروع  کارمونو دیبا نیبذار  تنها  عروسو شهیم خانم-

 :   گفت و بلندشد جاش  از خنده با ستاره

 .   دارم ش یآرا کار اتاق  اون رمیم من-

 :   دمیپرس زده ذوق

 !   ؟یعروس یایم مگه-

 : گفت و گذاشت هم  یرو آروم چشماشو

 دوست که دارم تو مثل خوشگل یی دا دختر تا چند من مگه...  آره -

 ! مه؟ یمیصم
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               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 
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  و  گرفت قرار  در  چارچوب در رفتنش  از قبل   اّما رفت یا  گهید اتاق به ستاره

 : گفت و  فرستاد واسم  بوس  تا چند دست با

 .   یعروس  مراسم تا ی با پس -

 :   گفتم و فرستادم بوس هی براش  منم

 ...     جریج  یبا-

 

  کلّه و  سر یتو  بعد  و میبر  هم ی صدقه قربون ینجور یا بود  عادتمون شهیهم

  صورتم ی رو و  خوابوند مویصندل. کردیم کار  یا  حرفه شگریآرا. میبزن  هم ی

 فکر که گهید  یکی رو چشمام شی آرا کار . شیآرا  به کرد  شروع. زد مهیخ

 شدم بلند شد تموم  کارش یوقت. داد انجام بود چشم شیآرا  کارش فقط  کنمیم

  یز یچ عجب! نشناختم  خودمو لحظه هی. کردم نگاه مقابلم نهیآ ی تو  خودمو و

 یها مژه بود، شده دهیکش چشمام دور تا دور یمشک  چشم  خط. بودم شده

  تر  برجسته یصورت  رژ با که لبام  و بود شده دوبرابر  انگار ام خورده ملیر

  سوگول از  و  زدم یلبخند. کردنیم ی دلبر یحساب و زدنیم برق و بود شده

  من طرف  به نگاهها ی همه شدم خارج   اتاق  از یوقت.  کردم تشکر جون

  و یشلوغ  یتو  و  نبود ستاره. شدم  العاده  فوق که دونستمیم و شد دهیکش

 !  رفته؟  یک دمینفهم شگاهیآرا ی ایبروب

  یبرا دلم. بود می ن  و سه. انداختم  یوارید ساعت به ینگاه و  نشستم یا گوشه

  بازم !! تنها و تک  حاال تا بودم دهیند ی بیغر نیا  به عروس...  سوخت خودم
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...   دارن همراه لشکر و  لیا  هی وقتا ن یا اصوالا  عروسا...   ستاره معرفت به

  محّمد عروس یرعل یام  یجا  به االن اگه  گرفت گلومو بغض! بود مامانم اگه

  شگریآرا خانم  یصدا! بودن اومده  باهام همه حتما! بود  خبر چه  نجایا شدمیم

 :   گفت که شد بلند

 ...   پاشو دنبالت اومدن دوماد شازده خانم حنا-

  یمدل نیهم کنمی م فکر. کردن روشن شگاهیآرا یتو شاد  تم یر با  یقیموس هی 

  لمبردار یف و یرعلیام.  کردم باز درو رفتم . کردنیم بدرقه عروساشونو  ی همه

  یا  قهوه راهنی پ با  بود دهیپوش سوخته یا  قهوه شلوار و  کت. بودن در پشت

  ی تو  هم رز گل دسته  هی. خودش واسه بود شده یدلبر. روشن کرم کراوات و

  با . جلوم گرفت گلو دسته و اومد  جلو شد نگاهم متوجه یوقت و بود دستش

  و میکن  کاریچ گفت یم و  زدیم حرف  مدام لمبرداریف . گرفتم گلو دسته یلبخند

  خانمم  دختر هی... م یریبگ رو گهیهمد دست یچطور   و  میبر راه یچطور 

  آدم هی انگار اّما  کنه فیتعر  مییبای ز  از  یرعلیام بودم منتظر . بود همراهش

  و  میشد اش شده ی کار گل ل یاتومب  سوار. نگفت یچیه که بود دهید یمعمول

 .کرد حرکت

 

 :   گفتم و شدم رهیخ  بهش

  فیتعر  لطفا پس  شدم، خوشگل دونم یم یکن فیتعر ازم  نقدری ا ستین الزم-

 !!!...  نایزم یتو  رمیم شمیم آب االن که نکن

 :  گفت و زد ی تلخ لبخند

 ...    نهیزم تو  نصفت کالا  که تو-

 :   زدم داد یعصب

 !  است؟   کوتوله کجام من-

 :  گفت و  چرخوند فرمانو و  دیخند غش غش

  خوش  و بلند قد...   یمونیم مانکنا مثل ماشاّلّا  هزار که شما...  کردم یشوخ-

 !   لیاست
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  یلمبردار یف نیدورب لنز متوجه لحظه  هی و دوخت بهم زشویبرانگ نیتحس نگاه

 :  گفتم ارمین  کم نکهیا واسه دمیخند نیهم خاطر به. شدم میکنار نیماش در

 ...    دونمیم نوی ا خودمم  اتفاقا آره -

 

  به قدم کل . نبود  بلند ادیز  ام قواره و قد.  گفتیم راستشو  یرعلیام واقعا یول 

 و بودم شده هفتاد و  کی  تازه ام یسانت ده یکفشا با و دی رسیم  شصت و صد

  و  رفت الکم یتو  سرم!! بود یرعلیام  خود قد که هفت و هشتاد و  کی تا هَوه

  و کرد خوندن به شروع شاد آهنگ  هی و  داد فشار ضبطو ی دکمه یرعلیام

  و بدم تکون دستامو گفت؛یم و زدیم داد گهید نیماش  یتو  لمبرداریف خانم

 .  برقصم

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 132پارت#

 

  بدرقه  از  اون! داشت؟  رو اصوال و ادا  اون ی  حوصله یک  طی شرا اون  تو  حاال

  نگفت بارم هی ی حتّ ! یرعلی ام گرم استقبال  از نم یا  صبح،  اول  مادرم و  پدر ی

  از خارج  باغ هی  به! کردمیم فایا خوب نقشمو دیبا ناچار به!! شدم خوشگل

  بعدم و گرفت لمیف  ازمون یکل خودش دلخواه به لمبرداریف  اونجا  و م یرفت شهر

  ضعف احساس  داشتم گهید. میگرفت جورواجور یعکسها و  هیآتل میرفت که

.  گرفتم سرم ی  گوشه به دستمو میاومد  رونیب که  هیآتل  در از. کردمیم

 :  گفت و گرفت دستمو شد ام  متوجه که یرعلیام

 !  ره؟ یم جی گ سرت! شده؟  یچ-

 :  گفتم و کردم نگاش
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 .  دارم ضعف...  گرسنمه کنمیم فکر...  آره-

 :  گفت بعد و زد دید  اطرافشو نگاش با 

 .  رمیگیم واست یزیچ  هی رم یم االن...   نی ماش سوار میبر  ایب -

 

  خودش یرعلیام  و شدم لیاتومب   سوار و  کردم بلند دامنمو ی گوشه کمکش با

.  برگشت یخوراک  لونینا ه ی با یلحظات از  بعد و رفت ها  مغازه از  یکی داخل

   واسم وهیآبم ه ی. کرد نگام خنده با  و شد لی اتومب سوار

 :   گفت گرفتیم مقابلم کهی حال  در و چپوند توش  رو ی ن و کرد باز

 !   ؟ ینخورد یچ یه ظهر  مگه دختر-

 :  گفتم و  گرفتم رو  وهیآبم

 نیا ردستیز  زیر  هی یاومد دنبالم که موقع اون تا  صبح   از...   بابا نه -

 !   یخستگ  از ملدم بودم، شگری آرا  اون  و  شگریآرا

  کرد نگام آرامش با...   دیخندیم چشماشم که ییها خنده اون  از  بازم...  دیخند

 :  گفت و

 .  خورمینم  تکون نجا یا  از ینشد ریس تا ...  بخور -

  لبمو رژ  رنگ و  نکنه برخورد لبم به ی زیچ نکهی ا خاطر  به  و کردم باز دهنمو

 خوردن به شروع  و  گذاشتم دهنم یتو زحمت هزار با تیسکو یب هی نکنه، مات

 :   گفتم و کردم نگاش من، به بود زده ُزل  ی نطوریهم که یرعلیام. کردم

 ! ؟ یدیند خوشگل!... ؟ یکنیم نگام ی نجوریا  چرا هیچ-

 .  گردونمیم بر خودش به  خودشو  حرف دارم دونستیم د،یخند

 !   ؟ یخور یم تیسکویب  ینجور یا  چرا-

 !  بشه مات رنگش رژم  ترسمیم آخه-

 !   اس؟ ینجوریا...   ا -

 ...    آره-
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 !   ن؟ یکنینم که  کارا چه خانما شما-

  مرتب...  بود شده تموم  منم ی وهیآبم  درآورد، حرکت به نویماش و  گفت نو یا

  دوختم،  روبروم به چشمامو و شدم حال  سر  کم هی و نشستم سرجام منظم و

  کجا منو داره یرعلیام و کجاست ام ندهیآ  ی خونه  ری مس دونستمینم هنوز

  هم رو  خونه آدرس  خاطر نیهم به  نرفتم، خودم جهازمم بردن موقع! برهیم

  میشد زیسوپرا  ی حساب دنیرس وقت ی ول میدیرس تا دیکش طول  کم  هی. نبودم بلد

  پسر و  دختر یا  عده یلزگ رقص با شد شروع باغ در به ما دنیرس!  من الاقل

 ادهیپ  لیاتومب  از   آهنگ شدن تموم با  و داشت ادامه رقص قهیدق پنج !  جوان

 .  می شد باغ داخل و شده

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

 

 

 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک

 هزار10 ربادبمانیدرمس#

 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#

 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 
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  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 133پارت#

 

  که بود جوان دختر  دو کار شدن، رها هوا به  کبوتر  ی ا دسته ما ورود با

  قرمز فرش  یرو . کردن نکارویا گهیهمد یهماهنگ با و ستادهیا  یا گوشه

  بچه پسر و  دختر  تا چند. م یرفت مهمونا سمت به  و میافتاد راه به شده پهن

  که ی وا...   کردنیم هلهله و ختنیری م میمر گل یگلبرگا سرراهمون تندتند

 شده روشن چهی قال کنار  یرنگ یشمعها نکهیا  خصوص به ! بود قشنگ  چقدر

  یرعلیام و  من سر یرو و اومد  جلو اسپند  پر ظرف  با  مسن خانم  هی. بود

  دیرسیم نظر به یخشک  و  حرف کم  زن یول بود یک دونمینم کرد، دود اسپند

  از کنمیم فکر  کرد،یم صداش یباج  خان یرعلیام و زدیم لبخند زور به که

 اگه که کردمی م فکر  داشتم خودم با. بود درندشت ی خونه  اون یمستخدمها

 یشکوه با ن یا  به مراسم و بودن نجایا  االن  لیفام یاعضا  ی  هیبق و مادر

  از  بود پر. شدم خونه یتماشا  محو!! بود خوب چقدر دنیدیم مویعروس

 ادیز زدن دید  امکان بود ادیز تیجمع چون  و دهیکش فلک به  سر یدرختها

!  بزرگه چقدر باغ  و عمارت اون مساحت که دمیدیم وجود اون  با  یول نبود

  که برد یدیسف سر مو و مسن مرد همون و پدرش سمت به منو یرعلیام

 :   گفت و بود نشسته  لچریو  یرو

 !  رخانیاردش...  هستن پدربزرگم  شونیا  جان حنا-

  و  خشک یلیخ  بود، زده هم کراوات و دهیپوش مرتب شلوار و  کت پدربزرگ

 :  گفت و کرد نگام یرسم

 !...   عروس دمیکشیم انتظارتو  وقته یلیخ-

 دست با و کرد وارد دستم به یآرام فشار یرعلیام اّما  دم،ینفهم  منظورشو

 :   گفت و کرد یمعرف عموشو اش گهید

 .   هستن روانیانوش جناب عموم خان نم یا  جان حنا-
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  یشتریب شباهت  عمو خان. کردم سالم و تیرضا عالمت  به دادم تکون یسر

  چهره  یتو یخاص   اُبهت  که بود یبلند قد و یکلیه مرد.  داشت پدربزرگ  به

  و بود دهیپوش یمشک راهنیپ و  ی ا سورمه شلوار و  کت. زدیم موج  اش

  ی تو که میرعلیام  پدر داشت، یپیت عجب. بود زده هم روشن یصورت کراوات

  شلوار و کت.  بود کرده غهیت سه لشو یبی س و شیر نداشت، حرف  ی پیخوشت

.  بود زده هم یا   سورمه کراوات و بود  دهیپوش روشن یآب  راهنیپ با  رهیت یآب

  همراه به. کردیم ییگو خوشآمد همه  به و  رفتیم و اومد  یم مدام مهمونا نیب

 همه به  و  میرفت مهمونا ی هی بق سمت به او دست در دست و یرعلیام

 و هستن متشخص و  متمول بود  دایپ  مهمونا ی همه. میگفت  ییگو خوشآمد

  با رفتن راه! شدنیم کردن پچ پچ مشغول هم با من دنید با  خانما از  یبعض

  بلند تور دست  هی با دیبا  و بود بلند  دامن ی دنباله و بود سخت کم هی لباسام

  به و شدمیم  خسته داشتم  واقعا گهید. کردمیم جمع دامنو ی دنباله و سرم

  ونیم اون در  اوشمیس که دوستاش از  یجمع  با صحبت  مشغول که یرعلیام

 :  گفتم بود

 .   نمیبش سرجام برم خوامیم من -

 :   گفت بعد و کرد نگام لحظه هی ریام

 .   میریم هم با  االن  سایوا دقه هی-

  رهیخ  وقت تمام در  که اوشیس. نگفتم یچیه گهید و کردم  یپوف  کالفه و خسته

  و  زد یلبخند شد که کترینزد که  من به  و اومد  جلو قدم هی بود شده من به

 : گفت

 ...   یهست یرعلیام  ی برازنده واقعا تو  گمیم کیتبر بهت -

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#
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  از  که یا   غّره چشم و یرعلیام  خاص ینگاهها اّما بزنم  ی حرف خواستم 

  بود اش گهید ی دوستا با صحبت مشغول که نیح همون  در رفت،یم اوشیس

.  کنم تشکر یآرام  و  سرد لحن با تونستم فقط. کرد جلب  خودش  به امو  توجه

 دهیپوش دیسف رهنی پ و یمشک شلوار و کت. نبود کن ول  اوش یس انگار اّما

  کت به هیشب ییجورا   هی هم کتش مدل. بود زده ونیپاپ کراوات یجا  به و بود

 چشمام  به. بود العاده فوق  و  بایز واقعا تنش  به  و بود یس یانگل  یشلوارها و

 :  گفت و شد رهیخ

 ! کنم؟  آشنات ام  خونواده  با یایم -

  اون  با که بس  از بود، زده تاول انگار پاهام ری ز و بودم  خسته  یلیخ من یول

 !  بودم رفته   طرف  اون  و طرف  نیا  زدیم تنگ پام به کم هی که کفشام

  پسر اون اومد ینم دلم یول ندارم  اشو  حوصله فعالا  بگم داشتم دوست

 یرعلیام که  بزنم  یحرف کردم باز دهان بازم. کنم جواب  مؤدبو و متشخص

 :  گفت و کرد اوشیس به رو شتابزده

  اش یخستگ که  کم  هی و  مینیشیم میری م...   اس  خسته حنا  فعالا   جان اوشیس -

 .   میرسیم هم شما ی خانواده خدمت رفت در

  و دیکش ینفس بود، ومدهین  خوشش چندان یرعلیام  حرف  از  انگار که اوشیس

 :   گفت

 !   رخانیام اجازه  با فعالا  پس باشه-

 سمت به منو و گرفت دستمو یرعلیام  و رفت یا گهید سمت به اوشیس

  خسته...  یعصب نبود،  یعیطب رفتارش نظرم  به. برد دوماد و عروس گاهیجا

 : گفتم یخوشحال  با و نشستم  مبل ی رو بود،  ُعنق بد دمیشا ای...  

  که یتیجمع به کردن نگاه با و نشست  کنارم رمیام...   شدم راحت...  شی  اوخ -

 :  گفت دنیرقصیم

 ! ؟ یبرقص یلزگ هم باز لباسات با  یتونیم -

 سرمو! بود؟  کرده یفکر  چه خودش  شیپ! عروسم؟  بلند  لباس با! من؟ ! ؟ یچ

 :  گفتم و کردم بلند
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  ی لزگ االن سخته واسم آرومم رقص  همون! تونمینم لباسام نیا  با...   بابا نه -

 !   برقصم؟ 

 :   گفت بعدش! زد  یبرق خمارش  یچشما و کرد نگام

  که یدیم انجام رو   ییرقصها نیباتریز  از  یکی ی برقص یبتون اگه  بندمیم شرط-

 ...   شهیم قشنگ لممونم یف واسه...    کنهیم اجرا  شیعروس شب تو عروس هی

 !   کنهیم تمیاذ  کفشام تونم،ینم  من یعنی...  نه-

  دختر لحظه همون. دیچرخ یسمت به بعد  و کرد نگام مبهوت و مات لحظه  چند

  خوشم اندامش از ! قامت بلند اندام  الغر دختر هی. اومد سمتش به عموش

 شب اون  شییخدا  یول!!! نظرم به بود قامت بلند و الغر حد  از ش یب! ومدین

  اش  چهره به رنگش یعسل درشت یچشما. بود کرده خوشگل یکل خودشو

  و  کمرنگ ابروهاش  بود، خوشگل  رفته هم یرو بود، داده خاص ی تیجذاب

  گفت شدیم! حالت  یب و  نازک هم لبهاش سرباال،  و یقلم دماغش بودن، نازک

  که بلندشو یموها خرمن! بودن چشماش همون اش چهره  یرایگ عضو  تنها

 روشن بلوند رنگ  هی و بود کرده شونیپر  هاش شونه یرو  دیرسیم کمرش تا

  لباس هی. اومد یم اش یمشک لباس  و  دیسف پوست به یل یخ  که بود زده بهش

  دشیسف و الغر یبازوها بود، باز  کمرش ن ییپا تا پشتم از  که باز جلو شب

  خوش  یپا ساق  رفتنش راه با و بود شده انینما شتری ب یمشک لباس ونیم

  با! بود  یراحت دختر عجب. شدیم ان ینما لباس چاک  نیب  از  دشمیسف و  تراش

 !!! بود دهیپوش که یلخت و  راحت لباس اون

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک
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  خوادیم کردم فکر. کرد دراز مقابلمون دستشو و شد کینزد  کنان خنده  پوپک

  و کرد دراز ی رعلیام یبرا  دستشو دمید لم یم خالف بر اّما بده دست من با

  انگار. گفت آمد خوش و داد دست  باهاش یخودمون و راحت یلیخ  میرعلیام

  خودشو نقدریا  که هیک ی ریکبیا  نیا  آخه بود گرفته لجم! دیدینم منو  اصالا 

  با نقدریا نداشتم دوست...  کردمیم اش   خفه دلم تو  داشتم! ره؟ یگیم من واسه

  حرف اوشیس  با من اومد یم بدش  یرعلیام چرا  اصالا  ره،یبگ گرم شوهرم

  گرم  نقدریا  یراض خود از  لوس  خانم نیا  با  نبود الشمیخ نی ع خودش  یول بزنم

  هر و کرده میقا   پشتش خودشو که  گفتیم یچ یرعلیام  به دونمینم!!! رهیبگ

  اصالا  که کردمیم  باران فحش خودمو  داشتم حرص  از زد،ی م ی ا قهقه یگاه از

  مبل یرو خودمو محکم!!! برخاستم جام  از  شعوریب نیا   احترام  پاس به  چرا

  کرد نگام لحظه  هی و شده ام  متوجه انگار  که یرعلیام. کردم یپوف و  کوبوندم

 داشت دست تو عموشو دختر ی دهی کش و الغر یدستا هنوز کهیحال در بعد و

 :   گفت و چرخوند من سمت به یکم اونو 
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 ! ؟ یدید  پوپکو...   جان حنا-

 :   گفت ی پوزخند  با  و کرد خم سمتم به یکم سرشو  پوپک

  یزد هم به  هیچ افهیق و شکل نی ا دم،یند حاال  تا یاخم  بد نیا  به عروس-

 ! خانوووم؟ 

  بدون...   یخت یر  بهم  اعصابمو تو  بگم و  دهنش تو بکوبونم داشتم دوست

  آرام یلحن با و  کنم حفظ  مویخونسرد کردم یسع بدم خودم   به یتکان نکهیا

 :   گفتم

 مورد  یب یها خنده از ...  بخندم و  کنم باز شموی ن  یالک نمی بینم الزم-

 !!!  متنفرم

  و  کردیم باز ششوین قهیدق به دم که  بود خودش مورد یب  یها خنده  منظورم

 !  شدیم گشاد  شتریب بزرگش دهان

 :   گفت و کرد نگام یخونسرد با

 نشناختمت دمتید که دور  از واقعا ! خانم  سوگول کار به  ن یآفر!!! نیآفر...  -

  فقط...  کرده  میگر  خوب ی لیخ رو  صورتت...   یشد گهید آدم  هی انگار...  

 یب نیکرد دعوت  تونیعروس واسه که یملت نیا سر تیعروس از بعد ترسمیم

  یم االن که ی ستین ی نیا  اصالا  چون...  نشناسه تورو  ی چکیه و بمونه کاله

 !!!  ننیب

 یسع منم! زهی ریم  رم ک   داره دونستمیم و گفتیم طعنه با داشت هاشو جمله

 :  گفتم یتلخ لبخند با  و ارمین کم کردم

  تا یباش داشته یخوشگل ی نهیزم دیبا گنیم هم شگرهایآرا خود  البته -

  و  کرم و یبکن  م یگر هم چقدر هر اگه  ا ال و  باشه قشنگ صورتت ی رو ش یآرا

  نیا دیببخش...  یبود که یهست یهمون  هم باز  یبزن خودتم به  آشغال و آت

 همه بود خوشگل صورتت دور از !... ه؟ یچ کردن استفاده شما واسه که یکرم

  نیا  وجود با نم یبی م کینزد از  االن  یول بود پوشونده خوب هاشو چوله چاله

 !!! خودته صورت همون بازم  دادن انجام واست که شیآرا همه

 من به بعد  و یرعلیام به ینگاه. گرفت ُگر تیعصبان شدت از  صورتش

 :   گفت و دی جو لبشو پوست خشم فرط از  و  انداخت
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 !  طلبت یکی یول ...   برم دیبا فعالا -
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  نیا  پوز که  کردمیم نیتحس خودمو داشتم دلم یتو  و  بودم  خوشحال یلیخ

  سرزنش عالمت به یسر یرعلی ام  که مالوندم خاک به  رو  یا افاده دختر

 :  گفت یزیآم اعتراض لحن با  پوپک رفتن با و داد تکان

 !... شه؟ یم دتونیعا یچ گهیهمد کردن عیضا از خانما شما دونمینم من -

 !  پوپک؟  یمحبتها جواب نهی ا!  ؟ یکرد خوب حاال

  یمردن الغر دختر نیا  از  یرعلیام یطرفدار  همه نیا  لیدل دونمینم من!! عجبا

 : گفتم و زدم ُزل چشماش  یتو! بود؟  کجا محبتش اصالا ! بود؟  یچ

  دست تو با دیند  منو اصالا   انگار...  بعدشم...  کرد شروع  اون اول نکهی ا مثل-

ر  و ه ر و داد  ! انداخت  راه ک 

 :   گفت تیعصبان  با  و انداخت  مبل یرو  خودشو یرعلیام

 ! ندارم وی زنک خاله یحرفا  نیا  ی  حوصله من ... گهید کن بس-

!  شد؟  ناراحت و  یعصب نقدریا یرعلیام  که گفتم یچ من مگه آخه! گرفت دلم

! بود؟  شده عنق بد  و ترشرو باشه  ش یزندگ روز نیبهتر دیبا  که امروز  چرا

 !  داد؟ یم آزارش یچ اصالا ! بود؟  کرده مشغول فکرشو یز یچ چه

  سمت به که شدم  ستاره متوجه تیجمع ی تو  دفه هی رفتم،  فرو  خودم عالم یتو

 جمع باال موهاشم. بود دهیپوش یانار  قرمز خوشگل رهنیپ هی. ادیم داره من

 محترمانه ستاره  دنید با یرعلیام. بود  باوقار و  خوشگل شهیهم مثل و کرده
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  یتو  رو ستاره فراوان  جانیه و  یخوشحال  با منم گفت، آمد خوش بهش

  کرده شرکت میعروس مراسم یتو که  بود یلیفام و دوست  تنها . دمیکش آغوشم

 :   گفت خنده  با و  دیکش باال ییابرو و  چشم ستاره. بود

 خوشگل! ده؟ یکش واست یچشم  خط  چه ی هووو!!! دختر یشد یلعبت عجب-

 !!!  خانوم...  یشد خوشگلتر یبود

 :  دادم جواب و کردم نازک یچشم پشت

 ...   بگن  ایبعض  دیبا نویا -

  گمیم من...  برگردوند  روشو و کرد نگام تفاوت یب اّما بود  یرعلیام  منظورم

  و انداخت یرعلیام  به ینگاه یچشم ر یز ستاره!!! شهیم ش یزیچ  هی پسره نیا

 :  کرد زمزمه گوشم در نشنوه، یرعلیام که ی طور  واشی ی صدا با بعد

 ! همه؟  تو اخماش  چرا! چشه؟  شهیپ عاشق یآقا نیا-

 !  ؟ یانداز یم  کهیت! ... چته؟  تو-

 ...    ستین مهم-

 !   رقص؟  واسه یرینم  چرا  ستین مهم اگه-

 ...     برم خواستم یم خودمم وگرنه کنهیم درد پاهام آخه ...  خب-

...    برقصم  یآذر باهاش برم بود  خواسته  ازم یرعلیام  افتاد  ادمی لحظه هی

  چرا  یوا  یا !  برقصم؟   نرفتم باهاش که دلخوره دستم از  نیا  خاطر به نکنه

  یتو سنگشو  مثل محکم یبازوها فوراا  لحظه همون!د؟ ینرس ذهنم به زودتر

 :   گفتم و گرفتم دستم

 .   میبرقص کم هی م یبر  ایب رفته در پاهام  یخستگ جون ریام-

  صورتش یتو  منم ست،ینگر صورتمو اجزاء  تموم و  کرد نگام ک ینزد از

 : گفت بود ستادهیا  یا گوشه که ستاره. شدم رهیخ

 .  رمی م فعالا  من...   حنا -
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 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک
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 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا
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  دختر عجب. رفت یزود  زنمیم حرف ی خصوص یرعلیام  با دارم  دیفهم انگار

 یرعلی ام به چشمامو بعد و دادم تکان تیرضا سر از  یسر ! بود یشعور با

 و کردیم نگام رهیخ  همونطور یرعل یام اّما  بزنه، یحرف که منتظر  و  دوختم

 :  گفت یا  نهیطمأن  از بعد

 ...   کن ولش یش یم تیاذ خب... بلنده دامنت یگینم مگه-
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 !  برقصن؟  هم با دینبا دوماد و  عروس...  شهینم  که ینجوریا  آخه-

  نشست،یم صورتم  یرو گرمش ینفسا و  بود کمینزد صورتش کرد، نگام بازم

 :  گفت و زد یلبخند یمکث از  بعد و شد رهیخ چشمام  یتو

 !!! آوردن خوشگلت یچشما  اون سر  ییبال چه  نیبب گهیم راست ستاره نیا -

 :  گفتم کنان خنده و شدم زده ذوق

  خودم یچشما که نهی ا  منظورم! ؟ یندار دوست چشمامو  شیآرا تو یعنی -

 ! خوشگلتره؟ 

 ...    اسی ر ی ب و پاک  خودت ی چشما...  آره خب-

 هی ساعت چند! ه؟ ینجور ی ا چرا  پسر نیا  ایخدا یوا ...  شنومیم نو یا  خوشحالم

  گنیم همه...  کنهیم فرق همه با نظرش  یول...!  و کنهی م عالقه ابراز  هی بار

 !!!  یبود خوشگلتر قبالا  گهیم نیا ادیم بهم و شده خوشگل  یلیخ چشمم  خط

 !   شده خوب حاال  که خودم نظر  به-

 ...    نه-

  یول نشدم رشی گیپ گهید منم! چرا نگفت گهید...  نه گفت فقط ...   الخالق  جل

  دختره   اون چشم  تا  برقصم باهاش  و برم شده که یجور هر داشتم دوست

  مجلس وسط  دو هر و شد کارم نیهم انیاطراف  خواست  با! آد در ی ریکبیا

  عالقه مورد یرقصها از  تانگو رقص.  میکرد رقص به شروع  هم با و  میرفت

  و کمرم دور دست هی یرعلیام. داشتم رقص نیا در یخاص مهارت و بود من

  هم یتو پاهامونو آهنگ  تمیر  با و بود  کرده حلقه دستم ی تو اشو گهید دست

 ...   میکردیم قالب

  و  دمیرقصیم خودم واسه خونه یتو اوقات اکثر شهیهم  و بودم رقص عاشق

 هاش نگاه یرعلی ام اّما. داشتم دوست تینهایب رو  ام معشوقه با  رقص االنم

  مطمئن بایتقر داشتم گهید! بود ی خاص  جور هی همه و  همه...  حالتش...  

  داشتم روزش  اون خاص  یرفتارا  از  نویا...   چشماشه ی تو یحرف هی شدمیم

  برق زد، ُزل چشمام  به شد خاموش برقها تموم  یوقت رقص  وسط! دمیفهمیم

 سرمو کرد، حلقه کمرم دور دستشو کردم، احساس رو  سبزش یچشما

 :   گفتم و کردم کشینزد
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 ! ؟ یشد یخاص  طور  هی امروز  چرا ! شده؟  یچ یرعلیام-

  نوک با شوی شانیپ یرو شده جمع عرق  کهیدرحال... داد قورت دهنشو آب

 :   گفت و  کرد باز لب کردیم پاک  شصتش انگشت

 ...    یشد یخاص طور   هی امروز تو-

 !!!   نبودم ینجوریا  حاال  تا چرا !!!...  مرگمه چه دونمینم-

 :   گفتم و نشست می شونیپ ی رو یفی ظر اخم کردم نگاش بازم

 . پرسمیم ازت  نوی ا دارم منم! چته؟  امروز مگه! ؟ یگیم ی دار یچ-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 138پارت#

  

  هی  و اومد خودش به  یانگار  انیاطراف یشاد و  غیج  و چراغها شدن روشن با

 کرد رهام و دیکش رونیب  دستم از اشو کرده داغ یدستا و  گرفت فاصله ازم کم

  چرا!! بود نشده تموم هنوز که آهنگ! ؟ ینجور یا  چرا  یول! رفت عیسر و

  که لمبردارمیف. رفتیم داشت آبروم !! کردمیم کاریچ دیبا  حاال! کرد؟  ی نجوریا

 هی ذاشتینم...   کنم اش خفه  برم داشتم دوست...  بود کرده زوم  من یرو

! گرفتیم سمتم  به نویدورب لنز نیا  قهیدق به دم میباش خودمون حال  تو  لحظه

 ...    بودم یبیغر و  تنها عروس چه

  گرفت، بازومو پشت  از  یکی لحظه همون ! اومد؟  ینم سمتم به یکس چرا خدا

 :   گفت و دیدرخش نگاهش  یتو یبرق  و دیخند! بود اوشیس برگردوندم سر

 !   بدم؟  ادامه دوستمو ی نشده تموم رقص هست اجازه-
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  خودش و کردم نگاش  فقط! بگم؟  یچ بودم مونده رانیح  و مات لحظه هی

  سرم  به رو سرش و کرد کمرم لیحا رو دستاش! من یهمراه به کرد شروع

  رهیخ چشمام به  اوشیس. بود شده  من شدن معذب باعث نیا  و کرد کینزد

  اصالا  بود، یمعصوم و پاک  پسر! بگم یچ نگاهش مورد  در دیبا دونمینم! شد

 خب! شد؟ یم ک ینزد من به نقدریا چرا  یول بترسم ازش نبود خراب ذاتش که

 خراب  رو کارا شهیهم که یدوست...  بودم شیمیصم دوست زن چون دیشا

 ! کردیم  رجوع و رفع خطاهاشو اوشیس و کردیم

 یمال ماس داشت قشویرف  ی کاره  مهین رقص یگندکار شهیهم مثل  االنم

  ی دهیزا بد ی فکرا...   بکنم بد یفکرا  دینبا ...  بود نیهم فقط  آره کرد،یم

  آهنگ  کرد، کترینزد خودش به منو  اوشیس! خودمه احمق  و دخترونه افکار

!  بود مسخره یلیخ  یول میبود دوخته هم چشم در چشم دو  هر و بود میمال

  رفته گذاشته کجا  نبود معلوم دامادم دیرقصیم داشت گهی د پسر  هی با عروس

 اشاره یسمت به  یلبخند با اوشیس  نیح همون و شدن  خاموش  برقها!! بود

 :   گفت و کرد

 ...   مادرمه نشسته گوشه اون  که یاون حنا-

 

  دامن و کت ه ی که دیسف و  چاق نسبتا زن  هی. دوختم سمت اون به چشمامو

  معدود از! بود دهیچی پ سرش دور هم  یمرتب ی روسر اتفاقا  و بود تنش یمشک

 مامان ادی دنشید با  لحظه هی. دمی دیم ینجور یا پوشش با  که بود ییمهمونا

  جمع ی تو بابام و  اونو  االن اگه بود خوب  چه! کرد مامانو یهوا دلم و افتادم

  برگردوندم سرمو و دیخشک  لبام یرو لبخند! دنیرقصیم برام   و داشتن حضور

  نگاهم داشت  چنان!!!  الحوائج باب  ای ،یرعلیام به افتاد نگام  نیح همون و

  سوزاندیم خرمن خرمن  که نگاهش برق  جز. کنم سکته بود کینزد که کردیم

 من به داشت یوحش ببر هی مثل  که بود شده چش...    نبود  مشخص یزیچ

 ...   طعمه  نیکم در یزخم ببر هی نیع کردیم نگاه

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  283 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 

 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک

 هزار10 ربادبمانیدرمس#

 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#

 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 139پارت#

 

  بود شده رهیخ که  من نگاه سمت به نگاهشو رد اوشیس  یکیتار  همون یتو

 :   گفت و   گرفت ،یرعلیام به

  یم رو ما داره زاغ  یچشما با و گوشه اون رفته کرده یشاق  یلیخ  کار انگار-

  ؟ !پاد

  به آرام یرقص با  البته...  کنه تیهدا سمت  همون به کردیم یسع آرام آرام  منو

 :  گفت یرعلیام به خطاب اوشیس  و م یرفت سمت اون

 ...   کارات ن یا با پسر روحت اون تو تف-
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  شلوارش بی ج  یتو دستاشو که  یرعلیام  و زد حرفشو  سرزنش و  طعنه با

 : گفت بود معلوم صداش  یتو که یلرزش و دیکش  رونیب  بود کرده فرو

 ...    ینجوریا گذرهینم بدم نکهی ا مثل-

 دست و دنیکش سوت به کردن شروع همه و شد تموم  آهنگ لحظه همون

 :  گفت و داد ُهل بایتقر یرعلیام سمت به  منو اوشیس. زدن

  یکس هی یستین  یوقت دیبا...  کنمیم محفاظت دوستم ناموس از  دارم فقط  من -

 ! نه؟ ...   بکشه اتویگندکار جور

 : گفت و ستینگر اوشیس به  اخم  با و گرفت بازومو  یرعلیام 

 ! کنمی م خواهش...  ایس-

  به که ییبایز  اخم همون با اوشمیس  و  گفت یخاص دییتأ با حرفشو  یرعلیام

 و گذاشت تنها مارو بعد نگفت، چ یه و کرد نگاهش بود نشسته اش  چهره

  به  نقدریا  چرا  دونمینم. گرفت دست در دستمو و دیکش یآه یرعلیام. رفت

 رو گهیهمد ی پاچه شهیهم گربه و سگ مثل! حساسه اوشیس یحرفا

 ...   رنیگیم

 ! کنم؟   کاریچ  دیبا ییتنها وسط اون من یگینم زد؟  بتیغ کجا دفه هی-

 !   نبود خوش  حالم  لحظه هی-

 !   بود؟  یجور چه  حالتون مثالا -

  یکرد استفاده سوء نبودنم در نشده قهی د دو که تو  ای بزنم گنده حرف دیبا من-

 ! گهید یکی  بغل  تو  یرفت و

  شی میصم قیرف  و  خودش زن مورد در  آدم ؟؟؟ یگیم یچ ی دار تو ...!!!   یوا-

 ! یقاض  به یر یم طرفه هی  که برات متأسفم! زنه؟ یم حرف  ی نجوریا

 ...    دمی د چشمام با  نوی ا...  نکردم فکر چیه من-

 

  ازش، یا غّره  چشم  با و دمیکش رونیب انگشتاش یال البه  از محکم دستمو

 جام سر مرده،  گلو در یبغض  با و رفتم گاهمیجا سمت به و  نگفتم چیه گهید

  انگار یول بار   سرزنش و  حرف  از پر نگاه هی کرد نگاهم دور از . نشستم
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  با . رفت پوپک سمت به یناباور  کمال در. کنه یتالف  ی جور  هی خواستیم

  بلند سوت یصدا  اونقدر زدن، سوت به کردن شروع همه دیجد آهنگ شروع

  رقص آهنگ دمیفهم! سالسا زدنیم داد همه. شدیم  کر  آدم گوش که بود

  وسط  که ی نفر چند  بجز   نمیهم خاطر  به ده،یچی پ و سخت رقص هی! سالساس

  جاشون سر همه و بود نمونده یکس برقصن خواستنی م و بودن مجلس

.  دنیرقص به کردن شروع که دمید پوپکو  و  یرعلیام نیح  همون در. نشستن

  بلند پوپکو  یپاها یرعلیام. شدمیم کور  یحسود از  داشتم صحنه اون دنید با

  خاص و ادیز یل یخ  پوپک با  اش یبدن تماس. دادیم تاب کمرش  دور و کردیم

! کنه عوض  آهنگو که گفت ارکستر  به خان ر یام خود  که دمیفهم  االن! بود

  رو رقص نیا عمد از  و برقصه ینجوریا  پوپک با خواستیم من لج از  حتما

  داشتم!!! دروغ  چرا   یول!!!... ستین   مهم اصالا ...   درک به! بود کرده انتخاب

 ! بود؟  شده ینجوری ا هو ی  یرعلیام چرا مردمیم ی حسود از

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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   یبـــهارســلطانــ#

 140پارت#

 

 :   گفت یلبخند با  و اومد من سمت به پدرش لحظه همون

 !   نم؟ یبش هست اجازه-

 ینگاه با نشست، کاناپه ی رو خان  ارسالن  یوقت و شدم  بلند جام  از احترام  با

 :  گفت پوپک و یرعلی ام به ریتقد  و تیرضا از یحاک

  هم یرو اسمشون شهیهم و شدن بزرگ   هم با یبچگ از پوپک   و یرعلیام -

 ! نشد اّما  شنیم هم مال آخرش م یگفتیم...  بود
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  و گفت حسرت  با  آخرشو  ی جمله دم،یفهم  منظورشو دوخت، من به نگاهشو 

 :   داد ادامه

  تا گفتم  نویا...   بوده  راحت و آزاد هم  با شهیهم پوپک و ی رعلیام  روابط یول-

 :  گفتم آرام یلحن  با و  شدم جیگ. باشم  کشته حجله دم رو گربه اول نیهم از

  که شهینم...  گرفته زن یرعلیام االن...  بوده گذشته مال روابط  اون یول -

 ...   باشه شیمجرد دوره مثل

  شویزندگ تمیر بتونه  کنمینم  فکر و کرده  عادت یزندگ نوع ن یا به  ریام  اتفاقا-

 ! نی هم...  یکن کم زنونت یحسادتا از  دیبا هم تو ...  کنه عوض

 ...    جون  آقا یول-

 ...   کن صدا ارسالن  منو!!! ستمی ن تو جون آقا من! جون  آقا  نگو من به-

 

 به گذاشت تنهام  و رفت خان  ارسالن  یوقت و شدم  خفه خودم  الک یتو

  دینبا یول زدم،یم پا و دست داشتم گهید ی ایدن هی تو انگار.  فکرکردم حرفاش

  از که یمیقد  ی نه یک یرو  از ارسالن دیشا دادم،یم راه  خودم به رو  یدیناام

!  بده جلوه بد  برام وی رعلیام ی چهره کردیم یسع داشت ام  خونواده و من

  ق یرف ی  همه و ستین مایقد مثل  گهید که خورد قسم  من شیپ یرعلیام

 یرعلیام. کردمی م  گوش اون و  نیا ی حرفا  به دینبا پس گذاشته، کنار اشویباز

.  م یرفت شام زیم سر هم همراه به یوقت ! شام صرف  وقت  تا ومدین شمیپ گهید

  و ساالد و دسر و  متنوع یغذا همه اون  دنید از خورد، که زیم به چشمم

  در یبشقاب فراوان جانیه و یشاد  با یرعلیام!!! دمیکش یآرام سوت سوپ

  رو ز یم یرو متنوع و خوشمزه یغذاها چشماش با کهیحال در و گرفت دست

 :  گفت زدیم دید

 ! واست؟  بکشم  تا ی خوایم ی چ حنا-

  اون دنید با بود  که ام  گرسنه بزنم، یدلخور  و ی ناراحت به  خودمو خواستم 

  مغموم یصدا با  لم،یم برخالف اّما شد ام  گرسنه شتریب رنگارنگم یغذا همه

 :   گفتم ناراحت و

 .   ندارم  اشتها من-
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 :   گفت متعجب و کرد نگام

 !   یداشت ضعف...  بود ات گشنه عصر از که تو-

 : گفت ادامه  در و دیخند

 داره گهید یمهمون نترس!  ؟ یخورینم  یگیم کتیمات شدن پاک  واسه نکنه -

 .   شهیم تموم

 منو ساعت هی . بود شکسته یلیخ دلم...  ومدی ن خوشم  اصالا   اش ی شوخ از

  قبل از سرحالتر و  بود اومده  االنم شی خوشگذرون یپ بود  رفته و  گذاشته تنها

 :  گفتم و برگردوندم سرمو! زدیم  مفت زر   واسم داشت

 !!!   شد کور اشتهام ستین  مهم واسم رژم رنگ گهید ر ینخ -

  سرجاش بشقابو  ه،یچ  منظورم د یفهم تازه  انگار و شد قیدق چشمام  یتو

 :   گفت و گذاشت

 ! آره؟   برقصه و گهید یکی  بغل  بره عشقت سخته چه ی دیفهم پس-

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 

 

  سرد_برزخ#
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 :  دمیغر تیعصبان با

 ...   نرفتم یشکیه بغل من-

 !  ؟ یبود خوش اوش یس با ی چطور دمیند! بوقم؟  نجایا من  یکنیم فکر پس-

 !...  یکنینم  درک زوی چ چ یه...  یلیخ  تو-

 خودت شما یول  کنم  درک رو  اوشیس  آقا  و خودت رقص  ی دار توقع!!! آهان-

  تخم  و اخم ی نجوریا  و شد کور اشتهات عموم دختر  و من رقص دنید با

 !!! ستین مهم ،یکنیم

  بعد...   یریم یذار یم رقص وسط..   خودته   شیپ  بیع...  یرعلیام گهید بسه-

  و گفتم نویا!...  ی تالف ی پا یذاریم یخوشگذرون   و رقص عموت دختر با یریم

 :  زد داد لمبرداریف  خانم. شدم دور ییرایپذ قسمت از  عیسر یلیخ

  ؟ !مینکرد شروع  رو ی بردار  لمیف هنوز ما! ؟ یریم کجا!!! خانم  عروس یآها-

  سرجام و برگشتم! هیکلّ  بشه تموم امشب  اگه خدا  یا...   ستادمیا  جام سر 

 خانمه و  رفتم کنارش. دادیم گوش لمبرداریف  یحرفها به داشت یرعلیام.  رفتم

 :   گفت

  یلیخ  دینیبش همونجا و دیبر زیم سمت به  غذا سرو از بعد  لطفا خانم  عروس-

 ! ؟ یاوک!خب؟ !!!  آروم
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  به سرزنشگرشو نگاه یرعلیام!!! من یپرت حواس  از  امان...  ندادم جواب

 :  گفتم و اومدم خودم  به...  زد بهم یآرنج و دوخت من

 .  نیکن  تمومش زودتر فقط ...  خانم باشه-

 :   گفت و زد یپوزخند لمبرداریف خانم

  شما یآشت و قهر   از بس  از میمرد  بابا شما، ای میباش خسته دیبا ما بابا یا-

  به!!! لمیف نیا  شود چه! شامتون سرو   از  نم یا  رقصتون  از اون م،یگرفت  لمیف

.  نگفتم  یچیه گهید و  خورد گره هم در نگاهمون لحظه هی کردم نگاه یرعلیام

.  میرفت زیم سر و  میدیکش چهیماه و ی باقال و  جوجه از بشقاب هی هم همراه به

  قاشقش گذاشت، دهانم در رو گوشت و  برنج از  پر قاشق  هی یرعلیام  اول

.  کرد ریگ  گلوم یتو و بخورمش  نتونستم که بود پر سر  برنج  از  نقدریا

  به آب از  پر  وانی ل هی عجله با یرعلی ام و  کرد قطع لمویف گرفتن لمبرداریف

 :   گفتم و دمینوش آب  ی ا جرعه. داد دستم

 ! کنه؟ ینم  پر برنج  از  قاشقشو  وقت چی ه خانم هی یدون ینم تو ...  واش ی-

 :  گفت و کرد نگاهم نبار یا لذت با 

  غذا و نبودم تو کماالت و  ییبایز  به  خانم هی  با حاال تا که من آخه...  نه -

 !!!  نخوردم

  یرفت باهاشون  کم! ؟ یچ دخترات  دوس  پس... کردم؟  باور  منم  و یگفت تو-

 ! رستوران؟  و شاپ یکاف

 ... کردمینم نگاه خوردنشونو غذا که من!... شهینم گردو که یگرد هر خب-

 !  ؟؟؟ یکرد  ینجور یا حساسم  خوردنم  زیچ  یرو  یدونیم!... بدجنس-

  االن انگار...  بود یآدم عجب! بوده  درست حدسم دمی فهم  د،یخند قهقه به 

 ...   شناختمشیم کم کم داشتم

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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   یبـــهارســلطانــ#

 142پارت#

 

  پر بود مونده خونه هی.  شد انجام هم  یخداحافظ  مراسم و رفتن  مهمونا ی همه

...   ینیریش  و  وهیم از  پر یزهایم با  یچراغان و یخال  یهایصندل و  زیم از

 م،یبود ستادهی ا  هم کنار یرعلیام و  من. بود نامرتب و  ختهیر بهم  زیچ همه

 داده رو ها  ی خداحافظ وجواب سادمیوا سرپا بس از بودم شده خسته یکم

  و ادیب  خواستم ازش. کردم هیگر یکم ستاره با  یخداحافظ  فقط و  فقط. بودم

  و عمو خان  آخر در. رفت و شد جدا   ازم یدلتنگ با هم  ستاره. بزنه سر بهم

  اونطور  نداشتن،  رفتن قصد انگار ی ول خونشون برن که بودن مونده پوپک

  و پدرش با یرعلیام  خونه  اون  ی تو بودم دهیشن یرعلیام از من که

...   بود یحوال همون هم عموش  خان  ی  خونه و کردی م یزندگ پدربزرگش

 یه که مارمولکم پوپک  نیا!!! نداشتن رفتن الیخ اونشب چرا  دونمینم گهید

  خشم و حرص از داشتم! خنده ر یز زدیم ه ره ر و بود یرعلیام بر  و دور

  و کرد تیهدا خونه   داخل سمت به پدرشو  لچریو خان ارسالن! شدمیم منفجر

  و  بزرگ کاخ ه ی مثل! بود قصر  نبود  که خونه.  رفتن  خونه داخل پدرش با

  نمیبب عمارتو داخل ی نما تا بودم نرفته داخل لحظه اون تا که من.بود باشکوه

 دمیبا. شکوهه  با و  بزرگ یسلطنت کاخ  هی مثل زد حدس  شدیم رونیب  از یول

  خودشون  که یا  خونه نیا  با! آلونک بگه  بابام ی خونه   به خان ارسالن

  بعد و من به ینگاه هم عمو خان.  موندیم آلونک مثل م یپدر ی  خونه داشتن

 :   گفت و  انداخت یرعلیام به

 .  گذشته  شبم نصفه دو از ساعت نیکن استراحت  دیبر بهتره هم شما-

 

  من. رفت ساختمون داخل  به سالنه سالنه چاقش  کلیه  اون با و  گفت نو یا

  بهش یرعلیام چرا! رفت؟ ینم پوپک  چرا اّما!  پوپک و  یرعلیام و موندم

  اون  و  اطیح داخل به دوان  دوان ازدور یکی! بشه دور  ما از  گفتینم  یزیچ

  شد خم یرعلیام  به  رو شد، کینزد  ما به  یوقت  و اومد میبود ما که باغ سمت

 :  گفت و
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 ! ن؟ یندار ی امر اس آماده اتاقتون...   آقا -

 :   گفت و کرد من به رو  بعدم نگفت، چیه گهید و داد تکان  یسر فقط یرعلیام

    داخل؟  میبر-

 :   گفتم  زده ذوق! بود شده مهربون باز  یوا

 .   زمیعز آره-

 :  گفت و کرد کج یدهن بود دهیشن  حرفامونو  که پوپک

  ظهر  لنگ  تا ی رینگ...   استخر  تو شنا واسه نره ادتی صبح فردا  ریام -

  به بود، تیعروس که امروز!  یببر ادی  از  صبحهامونو جمعه  قرار و  یبخواب

 ...   آب  به  میزنیم  فردا جاش

 :   گفت و انداخت  پوپک به بعد و من  به نگاه هی یرعلیام

 ...  شو ال یخیب  رو هفته نیا-

 گهید یول  شمیپ  یاینم که شمیم ال یخی ب شبشو من...  قراره قرار...  نه-

 !!!   شمینم الیخ ی ب رو شنا و  استخر

 

.  بشم متوجه  منظورشو قایدق من که زدیم طعنه و  ادا با  ی جور  حرفاشو تمام

  خدا ی ا!! بگه ی چ دونستینم و بود کرده هول انگار وسط اون  تو ام یرعلیام

  دیبا االن نمی ا که ی داد دخترا نی ا دست آتو   نقدریا که نکنه کارتیچ بگم

  خرده هی اگه  ی وا...  من به یوا !!  بزنه حرفارو  نی ا  زنت جلو  ی نجوریا

  عمارت داخل سمت به قدم سه دو حرف  یب و  کرد خی بدنم! باشم کرده اشتباه

 .  گرفت سفت بازومو پشت از یکی سالن در دم اّما برداشتم

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک

 هزار10 ربادبمانیدرمس#

 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#

 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 143پارت#

 

  فوراا  رومو.  شد رهیخ  بهم حرف  یب.  بود یرعلیام خود  برگشتم سمتش به

  نگهم و  گرفت کمرمو دست دو هر با  اّما.  داخل برم  خواستم  عیسر و چرخوندم

ل چشمام  یتو. داشت  :   گفت و زد ز 

  یول  گفتم بهت  نم یا بارها نکردم ییخطا  ای کار گذشته یتو   گمینم من...  من-

  ... 

 : داد ادامه زنهیم حرف داره  یسخت به بود  دایپ داد، قورت دهنشو آب

 ...    نداشتم  نامشروع ی رابطه چکسیه با یول-
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  نیا.  نداشته ی شرویپ  نیا تا هاش  رابطه تو دونستمیم  دم،یکش ی راحت نفس

  لبام ی رو یلبخند . زنهی م حرفارو  نیا حسادت  یرو از  ام ی عوض ی دختره

 :   گفتم و نشست

  ینکرد  یزن چیه  هوس و گناه ی آلوده حاال  تا خودتو  یعنی...   تو دونمیم من-

   ... 

 .  می باش زده یحرف دردسر یب و  آرام نذاشت  هم باز  پوپک یصدا

    اونجا ا یب! نییپا باغ...   باغم ی تو من ادی ینم خوابت اگه یرعلیام-

 

 بود شده کالفه اونم انگار کرد، یپوف  یرعلیام!!! لعنت معرکه خرمگس بر

  شیسر  دختر   اون و  بزنه حرف من با خواستیم که  خاطر نیا به دیشا

 منو دست بندازه بهش ینگاه نکهیا  بدون بعد  و داد یتکون سرشو! ذاشتینم

 : گفت میرفت  سالن داخل به کهیحال در و دیکش

 ...    ادیم خوابم  ام خسته  یول پوپک ممنون -

 ! خواب؟  و  تو  کلک یا-

 

 سمت به ها گرفته برق  مثل یرعلیام که  دمیخندیم حرفش  ن یا به  داشتم دلم تو 

  منظورشو یدرست به که من زد، حرف  باهاش یقدر خشم  با و  دیجه  پوپک

  یلیخ سالن هی. شد سالن وارد من همراه به شد تموم که  صحبتش !!! دمینفهم

  بود، موزه هیشب شتر یب. بود شده دهیچ  یسلطنت مبلمان دورتادورش که بزرگ

  کوچک، و  بزرگ یها مجسمه دستباف،  یفرشها! قهیعط  و یمیقد اءیاش

  موزه یتماشا محو. بود شده زونیآو باال  سقف از که کی ش و بلند یلوسترها

  یرو یبایز یتابلوها و  متیگرانق و قه یعط یایاش که بس  از  بودم؛ اطرافم  ی

  طبقه پلکان سمت به منو  و گرفت  دستمو یرعلیام!!! بود نصب خانه  وارید

  به بزرگ  یپاگرد هی  یرو  که پهن و  بزرگ ی پلّه  چهل حدود کرد، تیهدا باال

.  رفتیم باال ی  طبقه  از یسمت به کدوم هر و شدیم میتقس پله  گرید طرف دو

  یتابلو. بود نصب  وار ی د یرو پدربزرگش از یبزرگ عکس  هم ها پلّه آخر

  بد عکسم یتو  پدربزرگ ی  افهیق. بود  بزرگتر هم آدم هی  قد و  طول از عکس

  عکس به و ستادمیا  سرجام لحظه هی . بود کرده هیتک ییعصا به که بود عنق
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 بودم شده عکس ی تابلو  ی رهیخ که من دنید با  و ستادیا  میرعلیام شدم، رهیخ

 : گفت

.  قائلن یادیز  احترام واسش و دارن دوسش همه...  پدربزرگه عکس نیا-

 :  گفتم و  دوختم  یرعلیام به نگاهمو

 !  کرده؟  فوت! ؟ یچ مادربزرگت-

 :   داد جواب یتأن با

 ...  شهیم یسال چند آره-

  دامنمو ی گوشه. رفت باال راست سمت یها پلّه از من از  جلوتر و  گفت نو یا

 کمکم نسادیوا  چرا آخه گرفت لجم... افتادم راه دنبالش و  کردم جمع دستم با

 .رفتن راه نیح کنهیم تم یاذ و بلنده دامنم دونستیم که اون! کنه

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#
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  و  لی طو ی راهرو  هی  روم شیپ . دمیرس ها پلّه  آخر به  بود یزحمت هر به

  چه...هتله...مارستانهیب نجایا  کردمیم فکر ذهنم تو داشتم . دمید یطوالن

  حرص با!!! بود الزم آسانسور  واقعا دوم ی  طبقه به رفتن یبرا!!! خبره

  باز  دیکل با رو  اتاقا از یکیدر داره که دمید رو یرعلیام و  کردم فوت ینفس

   ی راهرو وسط قرمز  فرش هی. کنهیم

  هی ها پلّه گرید طرف   اّما. داشتند قرار  هم مجاور در اتاقها و  بود  پهن ل یطو

  هم دورتادور و  داشت قرار کیش و  یراحت مبل یسر دو  که داشت قرار سالن

  ی کلّه ی مجسمه دو. بود شده داده  نتیز  یسلطنت یها پرده  با که بود پنجره
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  داده اونجا به  خاص  ینما که بود شده گذاشته قرار سالن طرف  دو در رمیش

 : گفت خنده  با یرعلیام شد، تمام زدنم دید یوقت. بود

 !  شد؟   تموم تماشاتون کار-

 :   گفتم و  رفتم جلو

 !!!  آقا یدار عجله یلیخ نکهی ا مثل-

 

 یالعمل عکس چ یه. شد رهی خ ام چهره به و  گشود روم به  طاق  چهار  رو در 

  رفتم  کنه تعارفم  نکهیا  بدون و  رفتم  جلو . نداد نشون زدم که ی حرف واسه

  هی ی  اندازه خودش  که یمتر چهل  بزرگ اتاق  هی!!! من ی خدا ی وا... داخل

  دو. داشت یغرب ضلع در بزرگ ی  پنجره دو. بود بزرگ یآپارتمان ی  خونه

  اتاق وسط هم  ی ا نفره دو تخت و بود شده پهن آن کف  در بنفش فرش کهیت

  و شده زانیآو آن به  سقف از و تخت ی باال از یتور  یر یحر که داشت قرار

  کمرنگ یاسی رنگ  به اتاق  ونیدکوراس و نیزا ید. بود گرفته تختو دور دورتا

  هی ی روبرو  ی ا گوشه در هم رنگ همون به مبل دست هی. بود بنفش و

 حدس که بود در هی هم گهید ی  گوشه در و داشت قرار ونیزیتلو دستگاه

  روبروم  به  و  رفتم تخت سمت به.  باشه حمام و یبهداشت سیسرو زدمیم

  کرد، جلب خودش  به امو  توجه بود روش که ی ا نهی آ و یش یآرا  زیم. ستمینگر

  یشاد با لحظه  همون و زدم دید نهیآ  ی تو  خودمو!!! بود  یاسی و  بنفش رنگ

 : زدم ادیفر

 ...    احساست به نی آفر یکرد درست یاتاق عجب ر یام ی وا -

 به چشمم هو ی.  زد کنار تختو   تور.  اومد جلو  و بست اتاقو   در و دیخند

  گفتم!!! بنفش ی دهیارک  یگلبرگها.  افتاد  تشک ی رو ی  شده پر پر  یگلبرگها

  کردم ذوق اونقدر  صحنه اون دنید با!! دهیم خوب یبو نقدریا  چرا اتاق نیا

 : زدم اد یفر یشاد با و دمید  یرعلیام آغوش  یتو خودمو  لحظه هی که

 !   زمیعز ذوقت  به یمرس...  فتیلط  احساس به یمرس -
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  دستم من به یحتّ   و ستادیا  جاش سر ی رسم و خشک یرعلیام من برخالف  اّما

  کرد جدا  خودش  از  منو  مهیسراس و بودن شده حرکتی ب و  زاغ چشماش!! نزد

 ! کرد؟  نکارو یا  چرا رفت، یسمت  به خودش بعد و

  یول...  ببره  تخت یرو منو نوازش با و  کنه ماچم ...   کنه بغلم  داشتم توقع

 : کردم نگاهش رتیح  با و  زد خشکم جام سر ! نکرد یکار چیه

 !  چته؟   تو یرعلیام-

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

 

 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک

 هزار10 ربادبمانیدرمس#

 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#

 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#
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 145پارت#

 

  در پاش از  کفشهاشو کهیحال در نشست، تخت ی لبه به  و  زد کنار رو  تور

 :  گفت و کرد نگام یچشم  ریز آوردیم

 !  چطورمگه؟  -

 :   زدم زانو  جلوش  و شدم ک ینزد بهش

 !...  دارم؟  یرادیا من-

 ...    نه-

  روزه ده تو یرعلیام!...  ؟ یشد یفرار ازم میکرد عقد که یروز از  چرا پس-

  خودتو ی دار تو...  تو  یول  توام یشرع و  یقانون زن من...  یکرد عقد منو که

 !!!   یکنیم غیدر من از

  تخت ی رو هم رو کتش. کرد پرت یسمت  به و دیکش رونی ب  پاش  از کفشهاشو

 :   گفتم و شدم بلند  جام از. شد  کراواتش  کردن باز مشغول  بعد و  انداخت

 !!! زنتم من...  بگو من  به هست یحرف اگه! ؟ یگینم یز یچ  چرا-

  گهید نزد، یحرف  بازم اّما د،یکش رونیب  و کرد شل گردنش دور از کراواتشو

 :  دمیغر خشم با کرد،یم ام کالفه داشت

 ! مرگته؟  چه...  زنمی م حرف  دارم تو  با -

 

  کامل و آورد  در تنش از  اونو بود، کرده باز  رهنشویپ ی ها دکمه کهیحال در

  برق چشماش ی تو شد، ک ینزد بهم  خشم با  لحظه هی تخت،  یرو. کرد پرتش

  یول نمشینب  تا بستمیم چشمامو دیبا ! ترسوندیم آدمو که زدیم موج  یخاص

  کینزد  بهم کامل صورتشو! نزد؟  دید  کلویه اون و برنزه بدن اون شدیم مگه

 : گفت و  صورتم  یتو کرد فوت  نفسشو و کرد

 ...    نخواه من از ...   ندارم و یکار چیه  یآمادگ امشب من-
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  که شهیپ عاشق ی آقا همون بود نی ا! شنوم؟ یم دارم درست واقعا  خدا  یوا

  غرورم شد، باز رتیح  از چشمام! کرد؟ یم یشمار لحظه من به دنیرس  یبرا

  منم دیبا باشه داشته رابطه  من با نداشت دوست که االن شدیم له داشت

  پرت شیآرا  زی م یرو سرمو تاج ارمین کم نکهیا  ی برا کردمیم حفظ غرورمو

 :   گفتم و کردم

  عمراا  من...  من! ؟ یکرد فکر یچ  خودت ش یپ!! خوامی نم  یچیه تو  از من-

 ...   بخوام  تو  از اگه

 :  گفت و زد لبخند بهم که دمید صورتشو نهیآ  یتو شد،  کینزد بهم  پشت از

 ...   ی اریب در لباستو کنم کمکت بذار -

 :  گفتم و  برگشتم سمتش به همزمان من و  گرفت لباسمو پیز 

 ...    نزن دست من به-

 بغض یچشما به. نداشت رو یحرکت چ یه یارای که دی خشک دستاش انگار

 :   گفت و ستینگر بودنش پوشانده اشک  از  یا هاله که آلودم

 !  چینپ پرم و  بال  به نقدری ا پس!  یدونینم ی چیه تو-
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 یاشک  قطره. نشستم و  زدم کنار رو  ریحر  تخت، از  یا گوشه رفتم، یسمت به

 :  گفتم و  دیچک فرو چشمام از
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  یبود شهیپ عاشق پسر هی  تو ادیب ادمی من که ییجا تا! دونم؟ ینم رو  یچ من -

  بهم  موینامزد تو  خاطر  به من...  یار یب دست به منو تا  یزد یدر هر به که

 !!!   کردم پشت ام  خانواده به...   زدم

 :   گفت و کرد  قطع خشم با  حرفمو

 !!  ادینم خوشت چ ی ه ازش  یگفت که تو ؟؟ یزد هم به توینامزد من خاطر   به تو-

  چرا  تو...  کردم خراب سرمو پشت یپال  ی همه تو خاطر به من یرعلیام-

 ! ؟ یفهمینم

 !  خواستمیم نویهم منم...  فهممی م اتفاقا-

 !  ؟ یکنیم تم یاذ  چرا گهید پس- 

 

  و کرد بلند امو  چونه. شد کینزد  بهم قدم چند. کرد نگام  و زد ی پوزخند

 : گفت آنگاه بدوزم، چشم  بهش  تا  کرد وادارم

  خسته من...  تونمی نم یول...  باشم ازهاتین  یجوابگو  دی با  االن من دونمیم -

  خونه نیا  ،یدار یدردسر پر روز فردا ...   بخواب ریبگ  هم تو بخوابم دیبا ام

  خودشو خصوص به  نیقوان یسر  هی!!! ستین گهید یها خونه ی همه مثل

  خوردن واسه یبر دیبا سروقت ،یبش  داریب  دیبا صبح  هفت ساعت...  داره

  هر بدون نوی ا ... ناهار وقت تا ستین  ازصبحانه  یخبر  گهید وگرنه  صبحانه

  و یبر دهینم اجازه  بهت خونه ن یقوان گهید ینرس زیم سر اگه تییغذا وعده

 احترامات  و ن یقوان یرو  یلیخ  پدربزرگ بدون نم یا. یبخور  غذا یانفراد

  اون تا بعدم  بوسش دست یبر دی با صبح  هرروز. حساسه  خودش  به راجع

 ...   برداره هم رو  قاشق ی حت نداره حق  چکسیه نکرده غذا خوردن به شروع

 

  داره یچ همه چرا دونمینم من ؟ ینظام پادگان ای بود  خونه  نجایا!!  بله"

 منکه یول! داشتم که یخوشگل یفکرها!!...  اهامیرو تمام! شه؟ یم وارونه 

  کی نزد اتاق هی  یتو  که جهازمو  کل...بمونم  نجای ا وضع  نیا  با ستمین  مجبور

 ..."  خودم خونه تو برم  که یوقت تا  بخوره خاک دیبا و  گزاشتن ی انبار  اتاق
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  ریگ بود شده سرم پر!  پشتم پر  یموها کردن باز به  کردم شروع حرف یب

 بودم کرده فکر  خودم با دلم ی تو. کردیم خورد اعصابمو! کیکوچ یسرها

  دمینفهم سرم ر یخ!! ارهیم رونی ب  سرم از  عشق با رو اونا  یرعلیام حتما

 !! خوبه  وونهی د واقعا شه، یم ی فرار من از ها  وونهید مثل امشب

  مثل دختر  هی و  بود یرعلیام  یجا به اگه  هم یا گهید هرکس فهممینم من آخه

  نیهم ی تو کنه، کنترل  خودشو تونستینم حتما بود کنارش شب نیا  یتو من

  نیدرح و  رفت ییدستشو و حمام سیسرو درب سمت به  که بودم فکرا

 :   گفت شلوارش، کمربند بازکردن

  تیخستگ بزار...  برو من بعد  یخوایم اگه هم تو  رمیگیم  دوش هی رمیم من-

 . دربره

 

  میفشارعصب!  دربره؟  میخستگ من  که کنه یکار داره اصرار نقدریا  چرا نیا

 درد چقدرم که آخ. کندم سرمو یرها یگ محکم. ندادم ی جواب بود، رفته باال

  که دمیفهم و  شد بلند حموم  دوش یصدا!  بود دهیچیپ  موهام یتو!! داشت

  زاشتمیم دینبا منم باشه داشته ی ا رابطه من با خواستینم که حاال ! داخل رفته

 .  بشه  کینزد بهم نخواسته خودش تا

 

 :     یبَهارُسلطان ی  ُرمانها    
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  لباس یکشوها سمت به  و کردم خارج تنم  از عروسو لباس  یبدبخت هزار با

  دینبا و نبود تنم  یزیچ  ر یز لباس هی بجز  ارم،یب  رونیب خواب  لباس هی  تا رفتم

  رونیب یکی یکی رو کشوها شتاب  با نه، یبب منو ی نجوریا  یرعلیام زاشتمیم

  ییها لباس ی همه مگه!!! آخه یول  نبود  توش من لباس  کدوم چیه اما دمیکش

 همه ؟ !! ارهیب  نجا یا  به خودش با تا  ندادم یرعلیام  خود به  بودم دهیخر  که رو
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  از بود  ام فتهی ش خود  چه! خودش  یها ی رهنیپ ر یز و شورت  از  بود پر  اش

  دمیرس! یآخ... بازکردم و  آخر کشو!  داشت ریز لباس نوع همه و رنگ همه

  دیسف ریحر  خواب لباس  هی تا زدم بهم رو لباسا زده شتاب...  خودم یلباسا به

  تر دهیپوش لباسام هیبق از! بود مناسب همون. دمیپوش یزود  و  کردم دایپ بلند

  خط ومدینم دلم صورتم، ش یآرا  جون  به افتادم  و قرارگرفتم نهی آ جلو . بود

  حرف  ادی ییهو ی  اما بود دهیکش چشممو خط یعال نظرم به کنم  پاک چشممو

  پاکش یزود... تره  خوشگل شی آرا  بدون چشمام گفت که افتادم یعل ریام

 راست البد  خب!  بود روح یب چشام که ش یآرا یب و  ی نجوریا یول کردم

  فرق دیبا شم قهیسل کرد،یم فرق همه با زشیچ همه  که پسر نیا گفت،یم

 تخت عجب. دمیکش خودم  رو و لحاف و تخت رو زدم رجهیش!! گهید کردیم

 کرده ومسخم بود دهیچیپ مشامم ی تو دهیارک  یبو ... بود یراحت  و  خواب  خوش

  و راحت چقدر  که یآ ... گرفتم دستم یتو اشو شده برگ  برگ یها دانه بود،

  نیا  با االنم! بودن کرده تمیاذ وکفشام لباس یبدجور  اونروز. بودم آسوده

!!  وکوفته خسته...  نداشت رو  رابطه یآمادگ یرعلیام بهترکه همون یخستگ

  بخرج  احساس همه نیا  ینداشت  و یکار  چیه قصد  که تو پسر   آخه دونمینم من

 ناتی تزئ و  گل همه نیا ؟ یکرد خودت  مبهموت و مات منو که بود یچ  دادن

 !!  خواب  اتاق

  کردم خاموش اتاقو  چراغ. بخوابم  تر زود هرچه خواستی م دلم طیشرا  اون در

  خش  خش با اما گذاشتم هم ی رو چشمامو.  بود روشن تخت کنار آباژور   فقط

 کردم باز چشممو هی اومده،  رونیب حموم  از کردم احساس  در ی تقه و  یزیچ

  صورتش به نهیآ  جلو  داره و دهیپوش  راحت گرمکن هی و دیسف شرتیت هی دمید

 :   گفت و کرد می غرغر لب ری ز. زنهیم  آشغال و  آت و کرم

 !!  یکرد خاموش چراغو  نیا  یکنینم منو فکر  چرا گهید یخواب یم خودت بگو-

 

...  در اون به  نیا! شد؟  خرد اعصابش زود  چه... کردم یا  خنده لحاف  ریز

  و  باال تشک که انداخت  تخت  یرو خودشو انگار!! بشم تی اذ من اش  همه چرا

  ریرجیج به تخت دمیبا... نبود بد که وزنشم ماشالل  هزار ماشالل ! رفت نییپا

  یصدا  بازم. بودم دهیچ یپ خودم دور لحافو و کرده جمع  خودمو!  فتهیب کردن

 :   گفت که دمیشن غرغرشو
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  خفه لحاف  اون  تو  خودتو  ینجوریا ستین گرمت آخه بگو!...  کن نگاش-

 ! ؟ یکرد

 

  احساس لحظه همون گفتیم راست. زدم لبخند صدا یب  و  بود گرفته ام خنده

  پا  جاش از  یانگار.  میبود گرما اوج ی تو و بود ماه مرداد وسط. کردم گرما

  آباژور کم  نور ری ز و کردم باز چشممو  هی. کرد ییصدا تخت  هم باز چون شد،

  تا بستم چشممو  یزود. کرد روشن  و کولر!! آهان. رفت یسمت به که دمید

  دراز تخت  از  یا  گوشه و نشد کم ینزد اصالا  یول جاش سر برگشت.  نهینب

  گرم توآغوش دیبا من االن! اومد؟  ینم خوابم  چرا  دونم ینم... بود دهیکش

  سه دو و بستم چشمامو بود؟؟؟  شده ی نجوریا  چرا... دمیغلط یم شوهرم

  یول شد بلند جاش از  بازم شدم متوجه لحظه اون  در. ختمیر اشک  یا  قطره

 شد خارج   اتاق از دمیدیم درست آره... رفت اتاق  ی خروج در سمت به  بار نیا

 . بست سرش پشت و در
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  خودم با! کردیم  ام وونهید داشت یرعلیام ال یخ  و فکر. نبرد خوابم یساعت هی

  یول... نییپا باغ  رفته حتما!! آره! پوپک ش یپ رفته حتما االن کردمیم فکر

 چقدر داشت چکار  پوپک با یرعلیام مگه! بود؟   کجا نییپا باغ آخه

 بره شب خواستی م یرعلیام از  که باشه آزاد تونستی م هم با روابطشون

  یزود و  یرعلیام  یحرفا که  احمقم و ساده نقدریا  من چرا!!... ششیپ

  باور  الیخ خوش من   و  نداشته رابطه یکس با حال  به تا گفت بهم باورکردم؟؟ 

 .   برد چشمامو خواب تا فکرکردم و کردم فکر  نقدریا ... کردم
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  که آخ . زدن زنگ به کرد شروع زیم یرو ساعت که بود چند ساعت دونمینم

  قهیدق پنج  هی. بود دهنده آزار برام  زنگ کیج  کی ج یصدا  لحظه اون چقدر

  ریحر  تور پشت از  دستمو. بشه قطع  صداش خواستینم انگار خورد زنگ یا

  هم یرو چشمامو بازم  و کردم خفه صداشو دکمه فشردن با و  رونیب دمیکش

 .  رفتم خواب  به و گذاشتم

  *** 

 !! پاشو... حنا...  حنا -

 

  به  آخرش اما. م یبود بای ز جنگل یتو. رفتم یم راه یرعلیام  با خواب  تو داشتم

  یرعلیام یدستا از  دستمو. چیپ در  چ یپ  و ترسناک جاده  هی.  دیکش راههیب هی

  یم آزارم سر  پشت از  ییصداها. دمیدو بود توانم که ییجا  تا و  دمیکش رونیب

...  ادیم کجا از صداها ن یا نم یبب نداشتم قدرت... بودم دهیترس اونقدر یول دادن

  چشمامو. کنهی م صدام  اسم با همش کردم احساس و یرعل یام  یصدا دفه هی

  بابام خونه داشت یتازگ  برام که دمید  یا  دونفره تخت یرو  خودمو بازکردم؛

  تاربود، دمید یجلو  بود، نشسته من به پشت تخت  یرو یرعلیام! نبود

  ریام افتاد ادمی. هستم یرعلیام  خونه اومد ادمی تازه بازکردم کم کم که چشمامو

  از  چقدر اَه اَه پوپک؟؟  شیپ! بود؟  کجارفته! رفت و گذاشت تنها منو شب یعل

 خواب  به و خودم هم باز و شدم یعصب ... خوره یم هم به حالم هردوشون

  مثل و بود دهی پوش دیسف رهنیپ هی. کردم یم نگاش چشم  گوشه از یول زدم

 دهیپوش هم راسته یمشک ی ا پارچه شلوار  هی بود، زده باال  ناشویآست شهیهم

  نقدری ا  چرا پوشه  یم یچ هر پسر نی ا.  بودم مونده. ومدیم تنش  به  یلیخ بود،

 شویمچ ساعت  که یدرحال قرارگرفت ش یآرا زیم ی روبرو و  رفت! ادیم بهش

 :   گفت بست یم دستش به

    زنم؟ یم صدات  یشنوینم دخترمگه-
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  با  و ر یحر تور. اومد تخت سمت به  بازم و کرد یعطرپاش خودشو یسرتاپا

 شدم دار یب خواب از  تازه کردم وانمود و بازکردم چشمامو زد کنار دست دو هر

 :  گفت نشستو لبش  یرو یلبخند کرد نگام اونم  کردم، نگاش

  یا ازهیخم ؟ یبش داریب دیبا هفت ساعت ی نجوریا مثالا ! چنده؟  ساعت یدونیم-

 :  گفتم و دمیکش

  تابستونا و  لیتعط  یروزا شهیهم من! بشه؟  یچ که بشم داریب هفت ساعت -

 .  دمیخواب  یم ازدهی و ده ساعت تا بابام  خونه  یتو

  برزو  پسر ای رکیاردش خونه ،یشوهرت خونه  تو تو االن کردیم فرق  اونجا_

 .  ایسپهساالرک خان

  ؟ یبگ واسم نامتو  شجره یصبح اول یاومد حاال-

 بعدشم...  یا خونه چه  تو یاومد یبدون که کنم آگاهت کم  هی اومدم  جونم نه- 

 ... اس ازدهی ساعت ست،ین  صبح اول االن

 :  گفتم کوتاه یمکث با کردم، نگاه روشنش  یچشما یتو و  نشستم جام  یتو

  ؟ یبود کجا شبید تو ریام-

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

@romankadeh_bahar 

 

 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک

 هزار10 ربادبمانیدرمس#

 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#
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 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 149پارت#

 

   ازم  نگاهشو و شد بلند تخت یرو  از

 :  گفت یتند لحن با هم بعد دیدزد

 مدام که ییها زن  از...  بدم پس جواب  تو به کارم هر بابت ندارم دوست من-

 !!  ادینم خوشم کننیم نی ج  نیس شوهراشونو

 

  یعنی چرا؟   آخه  یول گفت ظیغ  با و شد ق یدق صورتم ی تو  آخرشو جمله

 قورت دهنمو آب.  نباشم ی اونجور من تا بگه خواستیم ا ی بودم من منظورش

  نکهیا  از  قبل رفتم در سمت به دنبالش و شدم بلند تخت ی رو از  عیسر و دادم

 سمت به و  گرفتم شو سفت یبازو سر پشت  از رونی ب بره  اتاق  از بخواد

 :   گفتم و میزد زل  هم یچشما ی تو. گردوندم برش خودم

  ن یا از  و جلومه  که ییآقا ن یا با من... بده ح یتوض واسم  رفتاراتو نیا لیدل-

  و  عشق از برام که خوامی م ویهمون من! نکردم ازدواج   زنه یم دیجد  یحرفا

 اومده سراغش به پاکم عشق که یوقت از گفتیم و زد  یم حرف یعاشق

 همه یعنی! کجاس؟  کو؟؟  پس ... ببره نیب  از گشوید یها  یآلودگ شده باعث

 !! بود؟  دروغ حرفات
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 :   گفت و دیگز لبشو گوشه

 .  برم دیبا کاردارم  االنم... ندارم  حوصله من-

  یخواست مصرانه انقدر  چرا پس  ی ندار و  من حوصله  اگه تو! ؟ یچ یعنی-

 !! عشقت؟  یپاک بود نیا  ؟  یکن ازدواج  باهام

 :   دادم ادامه بغض با و دیچک چشمام از  اشک  قطره هی

   قدربود؟؟  نیهم تحّملت!! گهید یکی  سراغ  یرفت تیعروس اول شب بود؟  نیا-

 :  گفت و گرفت درو رهیدستگ من به توجه یب

  ییجورا  هی  من چون...  یکن عادت پوپک یها رفتن  و  اومدن به  دیبا تو-

 .  میهست هم با شرکت ی تو چون همکارم باهاش

 ! ؟ یهست یفرار من از  چرا ...  بگو نو یا  فقط یرعلیام-

 :  دادم ادامه شک و یدودل با

 ! ؟ یگرفت منو یکس اجبار به تو  نکنه  نمیبب-

 .   کن فکر ینجور یا  یخوای م اگه حاال...   ه ه-

  بد یدار من  با  تو چرا؟  آخه! شهی نم  باورم!! ... برمن  یوا!! یوا ...  یوا-

 ..  یرعلیام...یکنیم

  چینپ  پام  پرو به  ممکنم حد تا ... ینکن  چی پ سوال ادیز منو خوامیم ازت  نیبب-

 ! کوچولو؟  خانم یشد رفهمیش نشو، من یشخص م یحر وارد یعنی

  مثل و  کنم حفظ  غررمو کردمیم یسع دیبا یول کردم نگاش بهت با لحظه  چند

 :   گفتم و کردم نگاش غرور با خودش

  اتویزبون چرب گول ،یکنیفکرم تو که ستمین  یدختر اون من آقابزرگ  نیبب-

 دلت که ی کار هر ذارم ینم دارم خونواده من ؛یبرد  و یباز  االنم  و خوردم

 ....  یبکن یخوا یم

 :   گفت  و  دیکش یقیعم نفس

  پشت بهش  که نهیبب رو یدختر خت یر حاالحاالها بخواد پدرت کنمیفکرنم-

 !!! نکرد  شرکتم تو یعروس تو یحت  اون کرد،
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 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 150پارت#

 

 و بالشت بود مونده کم!! بکنن من  بدبخت سر تو  خاک... گهیم راست"

  فکر  تو!  نکبت کهیمرت  کنم، ختشیر ی ب و خوشگلشو  صورت  تو  بکوبونم

 " ؟ ی کنیم ی باز یدار من احساسات با که یهست  یخر  چه یکرد

  حرف هم کلمه  هی  یحت گهید تونستمینم بود، شده اشک از   پر درشتم یچشما

  برام دلش دمیشا. برد یپ گندم حال به چشمام به ینگاه با یرعلی ام بزنم

 :   گفت و ستادیا  سرجاش که سوخت

  نپرس یچ یه و  کن گوش حرفام به مدت هی... نکن فکر بد من درمورد-

 !  باشه؟ 

  با دم،ید منتظرشو نگاه یوقت کرد،  یم یباز سرسره بدنم ی رو یسرد عرق

 :   گفتم گلومرده در بغض همون

 !!  شهیم یچ داغونم دل  فیتکل پس-

 : گفت کرد جور  و جمع یکم دهانشو و لب

 . شهی نم  کم ازت... یکن صبر مدت هی خوامیم ازت  یول... دونمیم -

 :   داد ادامه  و بازکرد درو

 ...  اونجام یداشت  ی کار اگه خوابم، ی م یبغل اتاق تو امشب از من درضمن-

 

 !!"  کرد جدا اتاقشو چرا گهید شمیم  جیگ دارم  خدا  یوا"
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  نهاره، وقت میون دوازده ساعت راس... نییپا  ایب و کن  مرتب خودتو حاالم_

 .  ی نخورد هم صبحونه  چون نده ازدستش

 

  هی اما شدم رهیخ  رفتنش به  مبهوت و مات نجور یهم من و  رفت رونیب  اتاق از

 :  گفت و  دیکش داخل به  اتاق  در از سرشو برگشت یا  لحظه

  هی یموند خواب  که صبحم  بابت  بزرگ، آقا اتاق برو  قبلش  یراست-

 .  بکن یعذرخواه

 

  ی حرفا  از تونستمی نم رفتم فرو خودم  خودیب  حال  تو منم...  رفت و بست درو

  قطره ستادمیا که نهی آ یجلو . رفتم ییدستشو سمت به ارم،یب سردر یرعلیام

 بود شده خون دوکاسه چشمام. ختن یر  صورتم یرو  دانه دانه اشک یها

  حق یکس دمیپاش صورتم ی تو خی  آب مشت چند و بازکردم و سرد رآبیش

  خاطرش   به بخوام من که نداشت اقتیل یکس!! ارهیب در  رو حنا  اشک نداشت

  از دل دمشید یوقت تا مگه نبودم؟  یرعلیام عاشق من مگه آخه یول کنم هیگر

  دختر همون من مگه!! نکردم متنفر خودم از  رو چارهی ب محمد و  نرفت کفم

  خودم از  نموی نازن پدر آوردنش دست به و  عشقم خاطر  به که نبودم یعاشق

  اصال  که یا خونه  تو  ارمیب نکهیا متیق به ؟؟ یمتیق چه به آخه یول... رنجاندم

 کرد یم ادعا که یکس شوهرم بعدشم! کجاس؟  و هستن یک آدماش دونمینم

  یثانو اطالع  تا  بگه و کنه  جدا ازم  اتاقشو  یعروس اول شب همون عاشقمه

  گناه؟  کدوم به چرا؟  آخه نپرسم کاراشو لیدل ازش

 

  از  رفتم... نداشتم  ویکار  چیه حوصله  رون،ی ب اومدم  و گرفتم سرد آب دوش هی

  راحت پوشمیم که یلباس کردم یسع.  دمیکش رون یب لباس دست هی لباسام کمد

  جذب قرمز  شرتیت  هی و کوتاه دمپا یآب نیج هی! خاص و  کیش و باشه

  و  روح یب  صورتم ستادم،یا نهیآ  یجلو کنم، شیآرا خواستم ی نم. دمیپوش

  عروس تازه  مثالا ... شدینم که ی نجور یا  اما!! بود قرمز و  پرخون چشمام

  به  نداشتم، یا   رابطه چیه یرعلیام  با که کردیم شک بهم یکس دینبا! بودم
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  به  خوشبو  کرم هی  و نشستم شی آرا زیم پشت هیچهارپا  یرو خاطر نیهم

  مداد چشمامو  خواستم زدم، لبم ی رو  قرمز روژلب هی  بعدم دمیمال صورتم

  شیآرا  بدون چشمام  گفت که افتادم ی عل ریام حرف  ادی شدم مانیپش اما بکشم

  بستم، یاسب دم و کرده شالق حالتمو خوش و پرپشت  یموها... خوشگله

  خودم به نگاه ه ی نهیتوآ  و  برخاستم  جام  از.  زدم الک هم  پامو  و دست یناخنا

  از  پر یچشما و  شکسته قلب جز به بود یعال یچ همه بودم  خوب... انداختم

  با. رفتم  رونیب اتاق   از  و کردم پام هم مو یروفرش یرنگ دار  بند یکفشا! خونم

  اونجا یکس و  بود سکوت. دمییپا  اطرافمو نگاهم  با و برداشتم  قدم دو دیترد

 شده گرفته قاب بزرگ  عکس به  چشمم بازهم و اومدم ن ییپا ها پله از  نبود

  حرف آدم با چشماش انگار!! داشت یبتیه عجب. افتاد  رخانیاردش جناب

  طبقه سمت به و  برگرفتم چشم عکس بزرگ قاب از مکث لحظه هی با! زدیم

 .  رفتم  نییپا

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

 

 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک

 هزار10 ربادبمانیدرمس#

 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#

 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 
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  رهیخ  اطرافم  به ها پله از رفتن نیی پا حال  در و  گرفتم ی چوب نرده به دستمو

  12 ساعت ها عقربه کردم نگاه  و بزرگ ساعت رفتمیم کجا دیبا االن اما. شدم

  به  اگه عمراا ... بود  مونده نهار  وقت تا  ساعت مین  هنوز و  دادیم نشان رو ظهر

  افهیق و اخم حوصله!! کردمیم  ییدلجو ازش  و رفتمیم رخانیاردش  اتاق

  چهار در. رفتم سالن یخروج در سمت به افکار نیهم  با. نداشتم  گرفتناشو

  و  زیم از  یخبر گرفتم،  قرار  عمارت  یجلو یها پله یرو  بود  باز طاق

 .  نبود قبل شب یهایصندل

  کردن جمع درحال که دمید بودم ستادهیا  که ییاونجا از تر  نییپا رو نفر دو

  بود  سبز یفضا  کردیم کار چشم تا روم به رو. بودن شده  زانیآو  یسمانهایر

  یشن یا جاده  د،یسف یها زهیر سنگ  قسمتها  یبرخ سبز  یفضا  نیب در و

  نیا  وسط بود، شده کاشته دیرزسف یگلها جاده  اطراف و بودن کرده درست

  به و داشت قرار   رنگ دیسف ضیعر  طبقه دو عمارت ن یهم هم سبز یفضا

  و گذاشتم نییپا سمت به ها پله از پامو  آروم. دیدرخشیم کلمه یواقع یمعنا

  و افتادم راه به  شده سنگفرش جاده  یرو. کنم نگاه رو  ها جاده یباق  تا رفتم

  آب پر...  ی آب بزرگ استخر هی به دمیرس  تا رفتم میمستق همونطور رو یریمس

  یتن آب هی و  بندازه توش  خودشو  آدم دادیم جون گرما  نیا  یتو  االن  و بود

 که مرد دوتا اون و  خودم  جز به  یکس انداختم  اطرافم به نگاه هی. بکنه

 سه دو نشستم  استخر   لبه و رفتم  جلو. نبود یکس کردنیم جمع  رو سمانهایر

.  بردم آب داخل پاهامو  آروم یلیخ   بعد و زدم باال کوتاهمو ساق شلوار دور

  بهم  ی خوب حس یلیخ  خب یول بود  زالل و سرد آب! دادیم یفی ک چه...  یاو

  همون از یکی. کردم آزاد نفسمو و دادم تکون آب  تو پامو بار سه دو،. دادیم

 سمت به دیچ ی پیم بازوش دور و  کرد یم جمع  رو سمونایر داشت که مردا

  زده زل من به نجور یهم بود  چش دونمینم. کرد سالم یلبخند با  و اومد  استخر

 :   گفتم و کردم سربلند! بود ضیمر انگار. بود
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 !  آقا؟   یدار یکار-

 : گفت و دیخند انهیموذ

 ...  ستنین هم آقا!  ما سراغ ادیب ستین  یکس ساختمون نیا تو  انگار  خانم  وهللا -

 !  ؟ یخوایم یچ_ 

 !  ن؟ یستین دیجد  عروس  شما نمیبب_ 

 ! مگه؟  چطور _ 

  آقا یگلو  تو دوارمیام...  نیدرخشیم  ماه قرص مثل تخته به  بزنم...  یچیه_  

 . نیهست  ورگل ترگل ماشاهللا که  بس از  نینکن ریگ

 

  نجوریهم داشت یی رو عجب کهیمرت نیا...  شدمیم یعصب کم کم داشتم گهید

  بکشم آب از  پامو خواستم ! کردیم چه  چه  و  به به واسم  داشت خودش واسه

. شد مانعم یرعلی ام  یصدا  اما کنم بارش ادیم در دهنم از  که چه هر و  رونیب

  منو اول  نیخشمگ  یچشما با و ستادهیا سرم پشت دمید  و برگردوندم سرمو

 . کرد نگاه مردو اون بعد

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 152پارت#

 

 :  گفت و زد  ییا  سرفه تک یدستپاچگ با  و شد هول یرعلیام دنید با مرد

 مرخص خدمت از ما تا ستین یکس گفتمیم خانم  به داشتم  دیبخشیم یلیخ  آقا -

 !! میش
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  اون که استخر گهید سمت به و زد  دور  رو استخر  من سر   پشت  از یرعلیام

 :  دیّ غر  خشم با و گرفت اشو  قهی. رفت داشت حضور کهیمردت

  باهاتون بعداا  نگفتم من مگه یشد کالم هم خانم  با یکرد  جا ی ب یلیخ  تو -

   کنم؟؟ یم حساب

 

 :   گفت و کرد  خم  خودشو یرعلیام  رمندین ی دستا ریز و  افتاد  پته تته به مرد

 . میکرد  غلط  اصالا ...  نکردم ی کار من آقا خدا به-

 

  طرف  اون هم گهید یکی. خوابوند گوشش  یتو محکم یلیس هی یرعلیام

  هم یمحکم لگد شد، پرتاب یطرف هی  سمانهایر همراه مرد یوقت و زد گوشش

 : گفت  و  زد رانش ریز

 خانمه نیهم که  خونه نیا  خانم  یبرا و  خونه  نیا  یتو وقت چیه باشه ادتی -

 !!...  یکنینم یز ی ه و یچرون چشم

 !  میکرد غلط!  آقا چشم  چ  چ چ_ 

  پاشو...  وبرا  دور  نیا نمتینب گهی د! یمفنگ زیه چشم...  شعور یب الدنگ_ 

 !  کن گم گورتو

 

 اش گهید دوست سمت به خودشو دنیدو  با و شد بلند جاش از مهیسراس مرد

  شد نیزم بر نقش بار دوسه یرعلی ام ترس  از  اونجا به  دنیرس تا اما رسوند

  یب  قول  نیا دنید با منم داشت حق خب. کردیم نگاه تندتند  سرشو پشت و

  مطمئن بایتقر  رفتنشون از که یرعلیام! اومد یم بند داشت نفسم دم و شاخ

  آب از پاهامو  و دادم قورت نفسمو  ترس از . برگشت من  سمت به بود شده

  سرم فرق  تا پام نوک از نگاهشو اومد  جلو.  برخاستم جام  از و  دمیکش رونیب

 :  گفت و ستادیا  جلوم کمر به دست. گرفت

 ! ؟ یگذرونینم بد نمی بیم به به-
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 و کردم نگاهش...  بودن  ترسناک چشماش ؟ !داشت یابهت  عجب!! الخالق  جل

 :   گفتم

 !  نیهم فقط ببرم لذت نجایا  آب از خواستم لحظه هی فقط -

 ! ن؟؟ یهم فقط_ 

  به بگه بهم خوادیم دلش که یهرچ بتونه تا  ندم نشون فی ضع  خودمو خواستم 

 :   گفتم  اقتدار با  خاطر نیهم

!  هم؟  رو زمی بر خواستم یدهات بچه  نیا با  یبگ یخوا ی م نکنه... پَه نه پَه-

 دمخور یکس  نا و  هرکس با رمیم گهید شدم دیناام تو  از  یکرد فکر! ه؟ یچ

 ! شم؟ یم

 :   گفت و  کرد یپوف... رفتیم پام ساق سمت به مدام نگاهش

 به دم که من یباش خودت مواظب دی با خودت  تو...  رنیم  و انیم ایل یخ نجایا-

 ! سربرسم ستمین قهید

 . امیبرم خودم پس  از خودم  من.ا.. خواهشا نباش من نگران  تو_ 

 

 ینیسنگ.  دمیکش نییپا سمویخ  شلوار  عجله با بعد  و گفتم  رو  جمله نیا

  افتادم راه عمارت داخل  سمت به  بهش توجه یب کردمیم احساس روم نگاهشو

 :  گفت و رسوند بهم خودشو سر پشت  از اما

  یکاف اندازه به خودم من... نرو راه من اعصاب  یرو خواهشا... حنا  نیبب-

 !!...  خب نشو  روحم سوهان یک ی تو پس دارم یخردکن اعصاب و دردسر

 :  گفتم و زدم  یتلخ لبخند برگردوندم،  سمتش به رومو

  دقه به دم و نشو  آش هر نخود هم تو  پس... ندارم تو کار  به یکار گهید من -

 !!   الططططفا ...نشو من روح سوهان

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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@romankadeh_bahar 

 

 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک

 هزار10 ربادبمانیدرمس#

 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#

 هزار10 شکاف#

 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 153پارت#

 

 : گفت و گرفت دستش  یتو  قدرت با و دیکش دستمو مچ خشم با

 . یشیم محسوب من زن شما و.... منه شناسنامه یتو تو  اسم نکهیا  مثل -

 

  که بود ترسناک  اونقدر نگاهش.  کرد نگاه چشمام یتو  و  داد چیپ دستمو

  هم یتو چشمامو بود شده وارد دستم به که ی فشار با. بستم چشمامو حای ترج

 :   گفتم و دمیکش
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 !...  وونهید کن ولم...  شکست دستم آخ آخ-

 : گفت دندونهاش ی ال از

 ...   یرفتارکن خانم  هی مثل دیبا ییا خونه  نیا  تو و یهست  من زن کهیزمان تا-

  فرط  از  فمینح  و الغر یدستا مچ. کردم باز چشمامو منم و کرد ول دستامو

  خوب حرف  دوتا  خواستم و دمیکش روش  یدست. بود شده قرمز ادیز فشار

  شعور یب! گهید نداشتم شو حوصله  یعنی...شدینم که  فیح  اما  کنم نثارش

 کردم فکر من که بود عاشقونه پسر نیا  رفتار یکجا دونمینم من!! یعوض

  ریام ومدینم ادمی  اصالا  که بود شده پاک گذشتم حافظه انگار! ادیم خوشش ازم

  موقع اون ومدیم ادمی داشت چرا  یول!! باشه رفتارکرده  عاشقونه من با یعل

  و شد یم مهربون بازم من با ها کل کل یبعض غرورش  حفظ  وجود با هم ها

  نخواستم و افتادم راه عمارت سمت به سرعت به! زد یم حرفاشو  عاشقونه

 پشت داره که دمیشن  پاشو یصدا! بود شکسته بغضم چون نهی بب اشکامو بازم

  و اومد  حرف  به  قرارگرفت میقدم  دو  در و شد ترم کی نزد یوقت اد،یم سرم

 : گفت

  ش یپ بعد به نی ا از ... ستین مهم برام  وضعت سرو و ام  یببوگالب نکن فکر -

 ...  یریگینم گرم باهاشون و یش ینم ظاهر یناکس و هرکس

 

  یتو  بکوبونم مشت هی خواستم یم که بودم پرخاشگر و  یعصب اونقدر

 کرده فکر خودش ش یپ یعوض نی ا  گرفتم گرم یک با من مگه آخه... دهنش

 !!  گرفتم گرم کثافت زیه چشم کارگر  نیا  با رفتم من

 

   و یمن زن تو... هم خونه یتو یحت... باشه معقوالنه رفتارت کن یسع-

 . ننیبی م من چشم از هم  رو تو یرفتارا همه

 

  آب تمام داشتم دوست کردم، نگاه بهش ظی غ و خشم  با و ستادمیا جام سر

 :  گفتم  لب ری ز! نداشتم جرأتشو  اما بشم  خنک تا زم یبر روش دهنمو

 ! منه شناسنامه یتو  و منه شوهر اسمت فقط  تو  ستمین  تو زن من-
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 :   گفت و ستادی ا جلوم کمر به دست

 ...  یمن خونه  یتو و  یمن زن تو  که یوقت تا پس ست؟؟ ین یکاف نیهم خب-

 

 دستامو جانی ه و خشم  فرط از که  یحال در و کردم قطع شو  کالم خشونت با

 :  گفتم دادم یم تاب هوا یتو

  من به حرفات ن یا  با ی خوایم مثالا !!... یمن خونه که یوقت  تا گهید کن بس -

 ...  ستین یحرف.... خب  لهیخ!...نجام؟ یا  یموقت یبفهمون

 

  بند جام سر  که بودم یعصبان  اونقدر... برگشتم بازم و  جلو  رفتم قدم دو

 ...  بودم شده پرکنده مرغ هی مثل و شدمینم

  یتو بارم  اشک یچشما با! بود ختهی ر شبه هی پرم و  کرک همه!!  آره

 :   دادم ادامه و ستمینگر ترسناکش یچشما

  اصالا ! ندارم یشوهرم مثالا  که تو  به یرغبت و ل یم و عالقه چیه گهید من-

  که دونمیم خوب  نو یا  یول بوده چه یکوفت  ازدواج  نیا  از تتیّ ن و  قصد دونمینم

...  کنم  اتوتحّمل چهره نیا گهید تونمی نم و ندارم  بهت ی حس چیه گهید االن

  نداشته کاذب  تیّ مالک احساس من ی رو نجام یا من  که موقع اون  تا پس

 ...  شم یم جدا ازت یزود به چون !!!... باش

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#
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  از  اشکمو یها دانه دست پشت با تند تند افتادم راه به سرعت به و گفتم  نو یا

  رو ی بهداشت سیسرو  کردم یسع شدم سالن داخل ی وقت. کردم یم پاک  صورتم

  به  رفتم قرارداشتن، هم مجاور در  تا چند  انداختم ینگاه اطرافم  به. کنم دایپ

 :   گفت سرم پشت نفر  هی که. سمت اون

 !  ؟؟ یگردیم یبهداشت  سیسرو دنبال-

 

  دود اسفند برامون قبل شب که یخانم همون دمید انمیگر  یچشما با  و برگشتم

  یکم یصورت و محزون یا  چهره با افتاده  جا  و الغر نسبتا زن هی! بوده کرده

.  دادم تکان حرفش دییتأ عالمت به  سرمو... کردم نگاش! زمخت و دهیچروک

 : گفت  بود زده زل چشام  یتو  که همونطور

 .  نیایب من دنبال-

 

...  خورد یم ُسر  هام گونه یرو  از فواره  مثل اشکام اّما. افتادم  راه دنبالش به

  منو ی باج خان! افتادم کردم نیف نیف  به! کردم یم تحّملش دیبا  یک تا دونمینم

  به م یرفت باال که ها پله  از.  خورد ی م پله چند که برد ییجا به سالن پشت از

 یکی درب. داشتند قرار هم مجاور در و  روبرو اتاق  چند  که میدیرس ییراهرو

 : گفت  و  کرد باز  اتاقارو از

 ...  سی سرو  نمیا  دییبفرما-

 عجب. شدم داخل  و کردم تشّکر لب ر یز و ستمینگر رو  یباج خان بُغ با

  کیسرام و یکاش با که بزرگ یفضا هی. شد تا  چهار چشمام!! بود یسیسرو

  و کردم نگاه نهیآ  ی تو  خودمو و  رفتم  ییروشو سمت به. بود شده بنا  یآب یها

  سرمو بعد و دمیپاش  صورتم یتو سرد آب مشت سه.... مشت دو... مشت هی

 ادیز  اونجا دستگاه و دم نقدریا. کردم خشک  صورتمو دستمال با و کردم بلند

  تیّ موقع اون  یتو  اما بمونه ییدستشو یتو یکل کردیم وقت آدم که بود

  هنوزم یباج  خان دمید. اومدم  رونی ب عیسر یلیخ  پس نداشتم  حوصله

 : گفت کردم نگاش کنجکاوانه... سادهیوا

  گهید قهیدق ده ضمن  در... بدم نشونتون هم رو  خونه گهید یجاها  بهتره -

 ...  نهاره صرف  وقت
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 راست سمت م،ی رفت باال طبقه سمت به  اول. افتادم راه باهاش یحرف چیه بدون

  و خان ارسالن به متعلق  اتاقا  از ی کی گفت ی باج خان و  بود ها اتاق قسمت

  یکس اتاق که گفت بودم توش من که هم یاتاق  اون رخانیاردش گهید یکی

  هم یعل ریام خود  اتاق اّما بود شده درست یعل ر یام و من یبرا االن و نبوده

  حاال تا یبچگ از  یرعلیام که گفت  یباج خان. داشت قرار من اتاق  کنار در

  به و  من توجه  هم بود راهرو یانتها  در که گهید اتاق! بوده اتاق  همون یتو

  یکنجکاو  با. نکرد  یصحبت اون مورد در یباج خان چون کرد جلب خودش

 : دمیپرس

 !  ه؟ یک  مال اتاق اون  پس -

 :  داد جواب کوتاه یتأن با  یباج خان

 استفاده  ازش انیم نجا یا که ییها وقت البته... خانمه پوپک مال  اتاق  اون -

 ...  کننیم

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

@romankadeh_bahar 

 

 1400 رمان نیا . هزارتومان15 سرد_برزخ# اول فصل یفروش لی فا   

    پارته 500تا 450حدود و  صفحه

 :یفروش  ی رمانها کامل جیپک

 هزار10 ربادبمانیدرمس#

 هزار 10 تو_یبرا_من_قلب#

 هزار10 شکاف#
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 باحق(شده تمام  یرمانها کانال)vipکانال_در_کجای _رمانها_همه_اما#

 هزارتومان15# فقط پرداخت کباری# یبرا  یدائم# تیعضو

               یدیآ ن یا به  پرداخت  یبرا

@PSssk 

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 155پارت#

 

  دختر ن یا به نقدریا  چرا دونمینم نگفت  یزیچ  ام  یباج خان  و  نزدم یحرف گهید

  راه یباج خان  دنبال. شدیم عوض حالم اسمشم دنیشن  با بودم شده حساس

  قرار قسمت اون ی چوب  بزرگ در هی . افتاد راه  راهرو آخر  طرف  به که افتادم

 :   گفت و  کرد باز رو  درها یباج  خان. بود  شده بسته که داشت

 .  خونس  منینش قسمت نجایا-

 

 مغزم دنیکش سوت و همانا من شدن  وارد. بشم  وارد  اول  من تا ستادیا  یکنار 

 هم مبل دست چند   و داشت قرار یا   گوشه بزرگ یلیخ  ون یزیتلو هی! همانا

  زیم تا دو هم  سالن چپ سمت! راحت و یچرم همه. بود شده دهیچ  جلوش

  هی ا. بود شده زونیآو قسمت اون وارید درو به هم قاب چند قرارداشت اردیلیب

  ییبایز و شباهت  متوّجه عکس یتو.  یعل ر یام و ریاردش و  ارسالن از عکس

  به من و رفت  رونیب  منینش از یباج  خان. شدم نفرشون سه هر محسوس

 ،یمهمون سالن  ،ی غذاخور سالن اونجا و  نییپا  طبقه رفت. افتادم راه دنبالش

 باشگاه و  ینیرزمیاستخرز خان،  ریاردش کار و مطالعه اتاق  و  کتابخونه

  سمت به منو یباج  خان  دمید رو جا همه ی وقت. داد نشون من به  رو یبدنساز

  خوف آدماش و  خونه  اون  از ییجورا هی. کرد ییراهنما یغذاخور سالن

  که بود خاطر  نیا به کردمیم یبگ یغر احساس نقدریا  چرا   دونمینم داشتم،
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  و رخانیاردش  یها یمحل کم ای  بود شده عوض برام اش  چهره یرعلیام

  اما! شدمیم جیگ  داشتم  واقعا بود یچ  کارا  نیا  لیدل دونمینم  اما!! خان ارسالن

  نیا لیدل دیبا !! کردمیم رفتار استیس یکم با دیبا بودم  اونجا که یزمان تا

  عمو خان نشسته،  رأس در خان ریاردش ی غذاخور زیسرم.  دمیفهمیم ازدواجو

.  بود نشسته اونها از  تر  نییپا هم یرعل یام و  طرف دو هر در خان ارسالن و

  جلو یوکم کردم سالم بلند یصدا  با. دیدرخش نگاهش  در یبرق من دنید با

 یسالم لب ریز  ارسالنخان  و عمو خان  اما نداد  جوابمو که  رخانیاردش.  رفتم

  من از چشمشو که بود یعل ریام تنها .  گرفتن نییپا سرشونو  بعد و کردن

  بعد که بود نیا  چشمام ی بد. بود گشته رهی خ قرمزم یچشما  به و داشتیبرنم

 هیگر دنیفهمیم همه و شدیم متورم و  قرمز اشک قطره دوسه ختنی ر از

 :  گفت یواشی  یصدا با سرم پشت یباج خان! کردم

 !  ببوس رو  آقا دست برو-

 

.  بکنم کارو نی ا نداشتم دوست من یول!! بودم شده یگرفتار عجب... خدا  یا

  نکهیا  مثل اول  برخورد  ی برا خب اما.  بودم  متنفر حرکات  جور   نیا از شهیهم

  با. کردم یم کارو نیا  دیبا برم  جلو  استمیس با خواستمیم اگه!  نبود  یا چاره

 دستشو خواستم و  شدم خم جلوش  یکم و رفتم  رخانیاردش سمت به دیترد

  چه  نیا!! برخورد  بهم یلیخ. کرد نگاهم نفرت  با و کرد  امتناع  اما ببوسم

  اصال! ببوسم  خرفتشو و ریپ دست  بودم ومدهین  وقت چی ه کاش! بود یحرکت

  کنار یصندل فوراا  و  برگشتم  خودم یجا  سر سرعت به!! نداره منو ماچ اقتیل

  همون. بود  فرما حکم سکوت چنان  هم. نشستم و دمیکش کنار  رو یرعلیام

  نیعج باهاش صورتش یچروکا و نی چ  اون  انگار که اخمو رخانیاردش لحظه

  اومد  حرف به بود ساخته ترسناک  و  حرف  کم و  اخمو آدم هی  ازش و بود شده

 :  گفت و

 !  ناهار؟  واسه ادینم چرا ! کجاس؟  پوپک ...  یرعلیام-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 156پارت#

 

  یب و شدیم رفتار بد باهام که بودم من  فقط خونه اون تو  انگار پس !! .... بله

  مهم اصال برام. شد گرفته حالم! بود من واسه  فقط قانونم  حتما شدم،یم محل

 که نیغمگ یوکم  واشی  یصدا با  ری ام یول بگه یچ خوادیم یعل ر یام نبود

 :   داد جواب  بود ینجور یا  چرا دونمینم

 .  ندارم ی خبر ازش  دونمینم-

 

  کردمیم حس یخوب به اما بودم سرداده جلوم  زیم به نگاهمو و بود نییپا سرم

  از. گرفتن نظر ری ز و یرعلی ام و من رفتار و حرکات هی بق  و رخانیاردش که

  ریز هم یعل  ریام . دیلرز یم و کرده خی دستام ادیز جانیه و استرس شدت

 همون. داشت نظر ریز بودم کرده مشت ز یم یرو که و لرزانمو یدستا یچشم

 ... شد بلند سرم پشت  ملوس یی صدا لحظه

 !  ریبخ ظهر  یهمگ بر سالم-

 

  و  بلند قد دختر هی  نمش، یبب تونستمیم  قتریدق االن! بود پوپک  دم،یچرخ عیسر

! بود کرده خودش محو منو باسنش یبرآمدگ و کمر قوس  اندام؛ خوش یلیخ

  رو دشیسف تراش خوش یپاها و  بود دهیپوش زانو یباال  تا کوتاه دامن هی

  یباز  یلیخ قهی  که بود تنش  هم کمرنگ یصورت تاپ هی بود، گذاشته دید یتو

 هاش شونه  دور دیرسیم کمرش  دور تا  که هم رو بلوندش یموها. داشت

 گذاشت دست رفت، یرعلیام سمت من به  توجه یب  بود، کرده شونیپر

  برگردوندم صورتمو نفرت با. دیبوس اشو  گونه یرو شد  خم و  اش سرشونه

  بجز اون مگه! داد انجام حرکتو  نیا  نیریسا و من مقابل حانهی وق چه

  جلو  به نگامو داشت؟؟  یعل ریام  با  یا گهید کینزد  نسبت چه دخترعمو

  سمت به که دمید یچشم ر یز. دوختم بود پر شکم مرغ هی که خودم
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  پدرش؛  کنار و آمده زیم سر  به بعد و  دیبوس دستشو رفت، رخانیاردش

 زیم سر کاسه  از  رخانیاردش  یبرا  اول   یباج خان. نشست یرعلیام ی روبرو

 خوردن مشغول همه. کرد ختنیر به  شروع هم هیبق یبرا بعد  و ختیر سوپ

  خود از  و مغرور دختر نیا که نی ا  مخصوصا بود، شده کور اشتهام. شدن

  خان! دمیدیم دخترانشو یخرک ینازها و ها عشوه تموم و   بود روبروم میراض

  سرجاش حواسم  اصال من یول ختیر بشقاب  یتو برام  سوپ مالقه هی یباج

 :   گفت لبخند با رخانیاردش  که دمیشن. نبود

  غذا زیم سر دختر حساسم من ی دونینم  تو...  ؟ ینبافت  موهاتو چرا   پوپک-

   باشه؟  باز موهاش

 :  داد  جواب خنده با  پوپک

...  زیم سر امیب  باز یموها با کردم هوس امروز! جون  پدر  الیخی ب بابا یا-

 !  نیرندیگ

 :   گفت بعد و کرد ینگاه منو یچشم ر یز رخانیاردش

 . بزن حرف  درست هیچ زدن  حرف طرز نیا-

 : وگفت کرد نگاه دخترشو حظ  با عمو خان

 !  ؟ ینرفت شرکت امروز زمیعز -

 .  میر یم هردو ریام با  فردا  دادم استراحت خودم به  امروز نه-
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  به نگاهم. رفتم فرو  خودم علم یتو  چون دمینشن  حرفاشونو از  یزیچ گهید

 :  اومدم خودم به یرعلیام یصدا  با لحظه  هی و  بود شده رهیخ  جلو

   ؟ یخوری نم غذاتو چرا   ؟ ییکجا حنا-

 

  یغذاها از بود  پر زیم هستن، غذا  صرف  حال در همه دمید کردم بلند سرمو

  به. بخورم یزیچ   بتونم که بود شده معمول  حد  از  کوچکتر من معده اما متنوع

  به چشماش با! شهیهم مثل بود جذاب  و آرام اش  چهره  ستم، ینگر یعل ریام

  یا گهید بشقاب ی رو برام مرغ ران هی  خودش و کرد اشاره  روبروم بشقاب

 :   گفت و گذاشت

 !!  کرد خی که سوپتم ...بخور ایب-

 

  آخه کنه محبّت بهم نداشتم دوست بود؟  چه کردناش محبت نیا گهید دونمینم

  پوپکو منتظر و  حسود یچشما  یوقت  خب  یول... بود هیپا  ی ب و یالک اش همه

  محبّت یرعلیام  از  کم هی خانم  جلو ومدین بدم شده دوخته نفر  دو ما به که دمید

 ! درآد  چشاش بزار ...  نمیبب

  یلیخ و ختی ر برام برنجم ریکفگ ه ی یخاص دقت و  وسواس با یرعلیام

 :  گفت بهم  مهربانانه

 .  فته یم فشارت ،ینخورد یچی ه صبحم امروز و  روزید... بخور -

 

  و بود دهیکش غذا برام  و  بود فکرم به یرعلیام که االن شد، باز  اشتهام دفه هی

.  خوردم مرغ و برنج  قاشق دوسه. خوردمیم غذا دیبا  بود من یپ  حواسش

  خاطر نیهم  به کردم،یم احساس خودم  یرو  ویرعلیام  ینگاهها ینیسنگ

  ور جلوش  یغذا  با داشت انگار خودشم کردم نگاه بهش و کردم بلند سرمو

 کرد، نگام اونم  کردم نگاش یوقت . زدیم بهم قاشقشو  مدام چون رفتیم

 نگاهمون لحظه چند.  داشت گفتن واسه   حرف  یلیخ نافذش و را یگ یچشما

  بود نشسته  پسرش تنها  کنار که  خان ارسالن  نکهیا تا  ماند ثابت هم یرو

 :   گفت و داد قرار  خطاب  ویرعلیام
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 ! ؟ یکرد جور  کاراتو ریام-

 :  داد جواب  پدرش به و اومد خودش به یرعلیام

 ....  هنوز نه-

 ....  مهمه یلی خ  قرارداد  نیا بستن  یدونیم که تو  یول -

 ...   باشه_ 

 !  چه؟  یعنی باشه_ 

  ن یا دنبال  و بوده شلوغ سرم روزا  ن یا یدونیم که تو  ارسالن... یعنی_ 

 .  بودم یکوفت ازدواج 

 

  بد زمان و نیزم به خوادیم کردمیم  احساس و  بود یعصب و تندخو  یرعلیام

  انگار. زد حرف  بد و  یعصب ی نجوری ا  پدرش با  خاطرم نی هم به بگه، راهیب و

  به و نده ادامه  یرعلیام با  حرفشو  گهید که خواست ارسالن از  رخانیاردش

  منظور ؟ !بود یچ  قرارداد هیقض  دونمینم یول. شد ساکت ارسالن  خاطر نیهم

 !  بود؟  یچ  یکوفت ازدواج  از یرعلیام

  هی یرعلیام  یبرا   حتما ازدواج   نیا  که نیا خب....!!   خن گم چقدر که آخ

 !!  دونمینم  چطور و  چرا حاال  بوده یاجبار و  یصور  ازدواج 

 **** 
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  یکم. گذشتیم  ایک خان  ریاردش خونه به  من رفتن و یعروس روز از  هفته دو

  خان  رفتار زیچ همه از  شتر یب یول بودم  کرده عادت آدماش و  خونه وضع به
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  بعد و اومدند یم  اونجا به یگاه بود، دهنده آزار برام  پوپک دخترش  و عمو

  و کرده جدا بود، من اتاق  مجاورت در  که اتاقشو گهید که میعل ریام.  رفتنیم

  تنها. نداشتم هم  یهمدم و  صحبت هم  چی ه. دمیخوابیم اتاقم  تو تنها خودم شبها

  کم و خشک زن که اونم  زدمیم حرف  یباج خان با ییا کلمه سه دو یگاه

  هم خونه یمستخدما اومد، ینم خوشش ادیز زدن حرف  از  انگار  و بود یحرف

  یکارا  به و  اونجا  اومدن یم روز هر که بودن گهید  خانم  هی و مرد تا دو

  روز و شب که بود یباج خان تنها. رفتن یم شب آخر و کردنیم یدگیرس خونه

  و  اونجا رفتیم  شبها که داشت نییپا  باغ همون یتو هم  اتاق  هی و  بود اونجا

 همه. کردنینم رفتار باهاش مستخدم  کی مثل  عمارتم یتو و کردیم استراحت

  نیا داشت که ی ا  مقتدرانه رفتار با  و داشتن دوسش یلی خ هم خانواده اعضا

  چیه که دمیفهم  نمیا.  ادیبرم یهرکار عهده از که کردیم  ثابت یخوب به حرفو 

 .   نداشت هم ییا  بچه و  نکرده شوهر وقت

 

 سرکار از  هم پدرش و یرعلی ام  و بود رفته سر ام  حوصله  که روز هی

  باغ به  بزنم، یچرخ  اطراف  خواستم   و رفتم  عمارت اطیح  یتو  بودن برنگشته

 همه نییپا باغ رهیم بود گفته یرعلیام  به پوپک  که یشب اون از.  رفتم  نییپا

 بود یطوالن و ضیعر جاده  هی. نمیبب  نو ییپا باغ نیا  و برم خواستیم دلم اش

  از  قشنگ ری تصو هی و بود دهیکش فلک سربه چنار  یدرختها  اطرافش که

 مثل درست اما شدیم باتریز ها منظره رفتمیم هرچه. بود کرده درست اونجا

 و قسمت اون یها بوته و  درختها انگار. بوته و درخت از  بود پر  جنگل

 کرد،ینم یدگیرس بهش  باغبان و بودن کرده رها خودشون حال  به ی نجوریهم

 سرمو دم،یرس بست بن  هی به. بود نشونی ب هم یادیز هرز  یعلفها که چرا

 !! دمیترسیم داشتم گهید... رفتم اونجا از دمید کهی بار  راه هی چرخوندم

  از...  رفتمیم آخرش   تا دیبا خب یول بودم شده دور یل یخ عمارت از  انگار

  باز  محوطه هی  به تا  رفتم  و رفتم بود تنگ  کوچه هی به ه یشب که کیبار جاده

 . دمیرس

 

 ! بود؟   کجا نجایا  من یخدا
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  استخر هی یرو  دیب  درخت هی و داشت قرار  گوشه هی  یمیقد ساختمون هی 

  بود دا یپ!! اطراف  یدرختها برگ  از  بود شده پر آب یب  خشک  استخر. بود

  عاشق!! ترسناک  ای بود  قشنگ بگم دونم ینم... نشده استفاده ازش  وقته یلیخ

  هیسا ریز. دادم  کهیت اش تنه به  و  رفتم اونجا به شتاب با.  بودم دیب درخت

  فلک به سر نقدریا  قسمت اون  یدرختا. بود  صفا با  و خنک واقعا دیب درخت

  بار چند. بود انینما فقط  یآب  پهناور  آسمون از  کوچک کهیت هی که بود دهیکش

  ساختمون ی تو از  انگار اما بشم  بلند جام  از خواستم   و کردم تازه نفسمو

  قفل شمیورود در و شکسته ها شهی ش.  اونجا  رفتم آروم  آروم. دمیشن ییصدا

  ی ال از.  بود بسته  انگار اما دمیکش نییپا  و باال درو رهیدستگ بار چند. بود

  بود گرفته گردوغبار رو جا همه. دمی کش ساختمون ی تو یسرک شکسته پنجره

  یول...  و ونیزی تلو  و فرش  و  مبل... کامل خونه هی لیوسا!  لیوسا  از بود وپر

  شتریب شدینم گهید یول چرخوندم نگاهمو کنجکاوانه! خورده خاک  و یمیقد

  با  و دمیچرخ سمت اون به عیسر دم،ی شن خش  خش یصدا.  دید یزیچ  اون از

  دیبا! بودم شده ی االتیخ ای دمیشن درست دونمینم. دادم  هیتک وارید به ترس

  کنار از  خواستم. رفتمیم اونجا از  و  دادمیم خاتمه میکنجکاو به زودتر هرچه

  بودم مطمئن من  یول... بازه یورود  در دمید یناباور  با اما  بشم رد ساختمون

 ! بود؟   قفل در
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  از که درسته! بکنه؟؟  یشوخ من با  خواستیم یکس ی عنی ستادمیا جام سر

  روزم وقت از اونموقع  بودو یکیتار  از ترسم همه یول دمیترسی م زای چ یبعض

  و  ترس با. نرم ساختمان داخل به که  دمیند یلیدل پس. نداشتم   یآنچنان ترس

 سمت منو یمیقد خونه  اون  یچ دونمی نم. جلو  رفتم و گذاشتم داخل پامو یدودل
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  ونیزی تلو هی سمتش هی  که بود یمتر پنجاه حدوداا  سالن  هی. دیکشیم خودش

!  بود در هی گه ید سمت و داشت قرار  مبل دست هی با یمیقد یرنگ  کیکوچ

  در هی و هم ی روبرو  در دو هم گهید طرف .  بود آشپزخانه...  کردم بازش

  کنم باز رو پنجره خواستم و ستادمی ا و  کردم باز رو درها. داشت قرار وسط

  سالن به و رونیب  خواب اتاق از سرعت به. دمیشن  ییا تقه   یصدا دفه هی که

  جلو مهیسراس! ؟ !نه  ای!! بود باد دونمینم... شد بسته کدفعهی سالن در. رفتم

!  من ی خدا  یوا!!  نشد باز اما دمیکش یبار  چند و  گرفتم  رو رهیدستگ و  رفتم

  یکس... انداختم اطرافم به ینگاه  یناباور با بود؟؟  یکابوس  چه گهید نیا

  و دمیکش ادیفر توانم  حد تا و  رفتم  پنجره پشت وجود اون  با یول نبود اونجا

  چکار دیبا! شهینم من متوجه یکس اونجا  بودم مطمئن با یتقر خواستم، کمک

...  کردم بغل  زانوهامو ترس از  و نشستم  نیزم یرو یا گوشه کردم؟ یم

  داره قتیحق  واقعا  دونستمینم اما بودم دهیشن جن  و وید راجب میقد از  ییزا یچ

  زهرترک  داشتم خودم  یفکرا از...  ی وا ! بود؟  اونجا  یکس روح  دمیشا!! نه ای

 .  بود افتاده لرزش  به ام کرده خی  یپا و دست. شدمیم

  که بس  از نکنه کارتیچ  بگم خدا!! تیکنجکاو حس  با دختر  ی ریبگ درد یا

 ادیم یکس  نیبب  بخور  خاک و  نجایهم نیبش حاال ی دیم آب به گل دسته

  که پدرش و  شوهرت پدر از اون...  سروقتت ادیب  یندار و یکس!!... سراغت

  بخوادش و  فتهیب  ادشی که یکس نیآخر که شوهرت از نمی ا ندارن دنتوید چشم

.  شد گرفته خودم واسه حالم!! باشه نداشته  یکاروبار  چیه  که یوقت  اونم  ییتو

  خودش به  امو توجه وار ی د یرو عکس قاب  هی. زدم چرخ  اطرافمو نگاهم با

  جام از! بوده؟  ی ک خونه نجایا  اصالا ! ارمیب در سر مسئله ن یا از  دیبا. کرد جلب

 و بردم دست.بود فی کث و خورده خاک یلیخ.  رفتم عکس سمت به و شدم بلند

 کنار در مرد  هی و  زن هی. زدم کنار رو  خاک دست هی با  گرفتم دست به قابو

  هی. زدم کنار  خاکشو دست با یعنی  بود مشخص زن چهره. بودن ستادهیا هم

 دامن و کت  هی داشت رنگ ییطال  پف  و کوتاه یموها! ملوس و  بایز زن

  لمیف  یتو دمنیک  کولین  هیشب... بود آشنا  برام اش چهره  یلیخ! بود دهیپوش

. میکرد تماشا ستاره با  شیپ وقت  چند که یترسناک لمیف  همون. بود گرانید

  حال حس  و  یکیتار ی تو  شتریب ی ول بودم ترسناک  یلمهایف عاشق شهیهم

  خونه اون و دمنیک کول ین به شباهتش و  زن چهره.  نمیبب داشتم دوست خودم

  یتو یمیقد اون  مثل  هم خونه نیا اگه  گفتم خودم با. ترسوند منو  شتریب یمیقد
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 شدت و ترس از!! کردنیم تیاذ رو  خونه زن که ارواح   از  پر!! باشه لمیف

  که رو" یمرد"  هنوز. شد نیزم بر نقش  و شد رها دستم  از عکس قاب  خوف

...  شد رها دستم از عکس قاب که دمیند  رو بود ستادهیا  زن کنار  عکس یتو

!  نداشتم مرد ر یتصو کردن نگاه به  یرغبت وحشت  و خوف شدت از گهید اما

!  پنجره شهیش  شدن شکسته یصدا. اومد  اتاقها  از یک ی از  ییصدا  بار نیا

 داشت؟؟  قتیحق  روح واقعا! چرا؟  آخه یول اونجاس  یکس کردم دا یپ حتم گهید

  فیتعر واسمون گذشته از ییزهایچ  هی م یبود بچه یوقت مادربزرگم ادیم ادمی

 نکرده فکر بهش حال به تا من یول...  زایچ نجور یا  و روح و  جن از! کردیم

 . دادم  هیتک بود سرم پشت  که یوارید به! بودم
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  که یخواب اتاق از  یصدا  و سر لحظه  همون. دمیچ یپ یم خودم به ترس  از

  برم  اتاقا  اون داخل  نشد  وقت. اومد  بود توش  ام  نفره دو  تخت هی و  بود کنارم

  انگار. امد یم صدا  اتاق همون از درست االنم و کردم نگاش  رونیب  از یول

  و  زن اون روح نکنه بود؟؟   اونجا یک آخه یول! بود مرد و زن هی مشاجره

  و نداشت رفتن   توان پاهام. افتاد رعشه به ترس  از  بدنم تموم! بود؟  مرد

  و  زدیم حرف  لهجه با و دیکشیم اد یفر زن. شدم دهیکوب نیزم  یرو سرجام

  من ی خدا یوا !! زدیم کتک  زنو  مرد انگار یول شدمینم  متوجه خوب یلیخ

  سمت. رفتمیم رونی ب خونه اون از دی با کردمیم یکار دیبا! بود؟  یچ گهید نیا

 دمیشا! یراحت نیهم به!! شد باز در...  گرفتم  محکم شو رهیدستگ و دمیپر در

 بسته کردم  فکر اشتباه  و بود باز  موقعم همون در و بودم کرده اشتباه من

 کردن فکر  وقت  االن!! بود بسته در اونوقت بودم مطمئن! نه  یول!! اس

  هوی  اما... کردمی م تلف وقتو  دینبا گذاشتم رونی ب پا  خونه از  سرعت به... نبود

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  329 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  قوا تمام  با و دمیکش بنفش   غیج. زد چنگ  لباسمو پشت از یکس کردم احساس

  همون از. کنم نگاه سرمو پشت تونستمینم که بودم دهیترس اونقدر. دمیدو

  ام نهیس  یتو گنجشک هی قلب مثل  قلبم.  برگشتم بودم،  اومده که یراه

  بودم دهیترس اونقدر. دمیرس اولم  یجا  سر به دهیبر دهیبر ینفسا با. کوفتیم

  بس از  بودنش، زده غیت  هی با انگار و  سوختیم گلوم نداشتم، یجون گهید که

گز   که   ستادنمیا  اما انداختم سرم پشت به نگاه هی و  ستادمیا سرجام. کردیم گز 

 !!  همانا رفتم حال از و همانا عقب سمت  به  برگشتنم  و اونجا

 چهره درست که  بود کدر و اهیس اونقدر.بود ستادهیا اهیس ءیش هی جاده  آخر

 ...  بود هولناک  یلیخ دونمیم فقط دمیند اشو

 

  صورتم و سر ی رو آب داشت. بودم  ی باج خان  بغل ی تو کردم باز که چشمامو

  زن  اون  افهیق و  شکل لحظه هی... زدم زل  اش  چهره به رهیخ  رهیخ. دیپاش یم

  درهم اشو چهره اخم   با یباج خان. دمیپر  جام  از ترس با.  شد یتداع برام

 :   گفت و دیکش

 ! ؟ یکنیم  ی نجوریا  چرا دختر-

 :   گفتم و دیلرز  هم یرو لبام. دیلرز یم سرما و  ترس  از بدنم تموم

 ...  سردمه...سردمه یلیخ-

 : گفت  و شد بلند سالن کاناپه یرو از  یباج خان

 .   کن استراحت اتاقت تو برو شو بلند -

 

  جام  سر از تا  کرد کمکم بغلم ریز  گرفتن با و اومد من سمت به و  گفت نو یا

  از  راستش. برم راه تونمینم بگم نداشتم  جرات  اما. بود نی سنگ پاهام. بشم بلند

  اتاقو در و برد  باال ها پله  از منو گرفت که بغلمو  ریز!! دمیترسی م یباج خان

  تخت یرو  منو کمرم ریز  گرفتن با و کرد بلند پاهامو یدست هی  با. کرد باز  برام

 خان نگاه. شدم رهیخ  بهش  ختمیر  یاشک. افتادم مامانم  ادی لحظه هی. گذاشت

 . شد دوخته من به ام  یباج

 :   گفت  که سوخت برام دلش  وضعم  و حال  و  اشک دنید با انگار
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 !  ؟ یداشت کاریچ نییپا اون تو دخترجان-

 :   گفتم و افتادم هق هق به

 .  اونجا  رفتم... بود رفته  سر ام حوصله  ،یچی ه خدا به-

 : گفت و  کرد تر کینزد من به صداشو و دیچ یپ دورم لحافو  ی باج خان 

 !  ستین یخوب  یجا  و هیخال سالهاس.. رهینم یکس خونه  از قسمت اون_ 
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 :   گفتم  و  کردم پاک اشکهامو دست پشت با

 ! دم یشن رو  زهایچ یلیخ  من مَ ... اونجا  من-

 :   گفت و  گرفت ام  ینیب کنار  انگشتشو  یباج خان

 ...  خبره چه  اونجا  دونمیم خودم... نگو  یچیه! شیه-

 :  گفتم بالفاصله . رفت در سمت به و شد بلند سرجاش از و  گفت نو یا

 ! سایوا   قهید هی کنمیم خواهش...  یباج خان-

 : گفت و برگشت سمتم به

 !  ه؟ یچ باز-

 !...  داره؟  قتیحق  یعنی! یباج خان_ 

 

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  331 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  رونیب اتاق از بعد و داد تکان حرفم دییتا  یمعن به سرشو فقط   یباج خان

  و دمیچی پ خودم  به سرما از! داشت؟  تیواقع دمید که ییزا یچ  اون  یعنی. رفت

 اومده یرعلیام االن  دونمینم... بودم سردم بازم اما دمیچی پ خودم  دور رو پتو

 شب ده ساعت کردم، نگاه زو یم یرو ساعت ؟ !چنده ساعت اصالا !!  نه ای بود

!...  داشتم ضعف بود، گرسنم چقدر  که ی وا...  بود شام  وقت  االن آره...  بود

  ینظام پادگان تو  انگار خدا  ی ا!! کنم  تحمل   صبح  تا رو یگرسنگ  نیا  دیبا االن

  ادامه دیبا  یک تا وضع نیا یول . شدمیم هیتنب  ارتش  سرباز مثل  و بودم

!  کردم ریگ یتیوضع چه  تو بگم بکنم  تلفن مادر به زودتر چه هر دیبا! داشت؟ 

  تلفن  بهم نذاشته  بابا حاال  تا حتما! ؟ یچ  نکرد گوش حرفام  به اگه یول...  یول

  به دادیم آزارم و  بود  بدنم یتو  که یبد درد شدت از بازم...  دنمید ادیب ای بکنه

 .  دمیچی پ خودم

  و بستم چشمامو  بازم. داشتم  ضعف... بود سردم د،یکشیم  ریت  استخونام تموم

.  سرمه یباال یکس دمید کردم باز چشمامو  یوقت  نباری ا...رفتم حال از  یانگار

ُرم برام  که دمید رو یمرد هی کردم نگاه خوب  یچشما دنید با و کرده وصل  س 

 :   گفت من، باز

 .  اومد  هوش به خانمتون ...  ایک یآقا-

 

  دراز تخت یرو که من سمت به مهی سراس بود، ستادهیا پنجره پشت یرعلیام

 یگوش کهیدرحال و  گرفت فشارمو مرد. دوخت چشم بهم و اومد بودم دهیکش

 :   گفت اوردیم در گوشش از  رو

 ! افته؟ یم فشارش شهیهم یگفت...نه ییپا  هنوز فشارش-

 :   گفت و نشست  تخت لبه یرعلیام

 ...  آره-

  نیا ...باال ادیب فشارش  تا بخوره سوپم بخوره، ادیز عاتیما  دیبا االن...  خب_ 

 .  ریبگ واسش هم رو داروها

 .  دکتر یکرد لطف_ 
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  به یرعلیام...  چهارشانه  و  بلند قد سال، انهیم مرد هی شد، بلند جاش  از دکتر

  بودم  اتاق  تو تنها  که یلحظات از بعد  و رفت رون یب  اتاق از   پزشک ی آقا دنبال

  ز یم با یباج خان  و شد باز  اتاق در کردم، یفکرم شوم روز اون  اناتیجر به و

  زیم یرو  بود روش سوپ بشقاب هی   که ینیس هی. شد اتاق وارد چرخدار بار

  زیم یرو کمپوت و وهیم آب ،یمعدن آب زبار، یم ینییپا قسمت از. گذاشت

 :  گفتم عیسر یلیخ...  بشه  خارج   اتاق  از خواست حرف یب و گذاشت

 !...  یباج خان -

 :   گفتم و کردم  یمکث. نگفت چی ه و دیچرخ  سمتم به

 !  بخورم؟  ی زیچ  تونمیم من-

 

  ازم نگاهش با  داد، تکون اونور  و ور  نیا  سرشو متعجبانه یلیخ  یباج خان

  اشاره  و مایا با اش همه که بود شده دوخته لباشو انگار!!  نه که چرا  دیپرس

  از رو  ایخوراک   نیا خواستیم یک االن  یول رفت  رونیب اتاق   از!!  زدیم حرف

  هی  یجا به داشتم دوست که بود  گرسنم اونقدر! برسونه؟  من به  زیم یرو

  کوفته و خسته  اونقدر  بدنم یول آوردن، یم برام  رو قابلمه همه سوپ بشقاب

  شدو باز در که بودم افکار نیا   یتو! نمیبش  جام یتو  تونستمینم که بود

 .  گرفت قرار در چارچوب ی تو یرعلیام
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  اومد!...  چرا؟   آخه یول کرد دشیکل  کنمیم فکر و بست رو در و داخل  اومد

.  اومد تخت سمت به و گرفت بدست رو سوپ ینیس. زیم سمت رفت و  جلو
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  یجور هی داشتم. نشست کنارم تخت  یرو و درآورد پاش از کالجشو یکفشا

  سرمو ریز بعد . کردم جمع کم هی  خودمو.  نشست بهم ک ینزد یلیخ شدم،یم

 :  گفت و بلند

 .   بدم بهت سوپو  تا نیبش  کم هی یتونیم اگه -

  ازدواج  نیا از که اون کرد؟ یم خدمت  من به داشت چرا  اما کردم نگاش بازم

  فکرها نیا  تو! چرا؟  گهید پس! یکوفت  ازدواج   گفتیم که  اون!! نبود یراض

 :   گفت بازم که بودم

 !  حنا؟  گفتم  یچ که یدینشن-

 :  گفتم خشم  با بکنه،  ترحم بهم بذارم دینبا که افتاد ادمی و گرفتم  باال سرمو

 .   ندارم  اجیاحت  تو  محبّت به من-

 :  گفت و  رون یب کرد فوت ینفس حرص  با و کرد نگام شون یپر و کالفه

 ! شهیم بد حالت... نییپا رهیم  شتریب فشارت ینخور ی زیچ  اگه دختر-

 من که نداره یربط  چیه تو  به اصالا ! مهمه؟  تو ی برا مگه بشه بزار  خب_ 

...  کن مشخص  منو فیتکل زودتر هرچه!... باشم زنده ای  رمیبم باشه بد حالم

 .  بابام خونه  برگردم خوام یم

 :  گفت و گذاشت تخت یرو  و ین یس خشم  با و  چرخوند سمتم به سرشو 

  رفتن رون یب حق اصالا  ی عنی... یرینم  باباتم  خونه... یری نم جا  چیه فعالا   تو -

 .  یندار  رو  خونه نیا  از

  ؟ یکن رد یمرخص برام یبخوا  وقت هر که توام سرباز من مگه! چرا؟ _ 

 .  ی من زن یول...  نه_ 

  و  زن ی هرچ از داره  حالم.  کن تکرار  رو مسخره حرف نی ا  کم!! زنم...  زنم_ 

  هم از  اتاقمون د یبا که هیشوهر و زن چه نیا ... خورهیم  بهم  هینجوریا شوهر

 ! مرگته؟  چه ینگ  تو  و باشه جدا

 .  نکن عجله... گمی م بهت وقتش  به_ 

 .  دارم عجله شهیهم من! دارم عجله من... چرا_ 

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  334 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 !  خوابن؟  همه  و شبه نصف دوازده ساعت یدونینم...  واشتری!! سیه_ 

 

  اتاق نکهیا   هم بود وقت رید هم  بود یرعلیام  با حق  شدم، ساکت دفه هی

  پر قاشق  هی و برداشت  رو ینیس حرفی ب یرعلیام! بودن ک ینزد بهم خوابها

  اون  از  تونستمینم  ش یخدا که بودم گرسنه اونقدر.  ختیر  دهانم داخل سوپ از

  یرعلیام بعد  و خوردم  سوپو بشقاب تموم  حرف  یب. بگذرم خوشمزه سوپ

  ازش دستمالمو یتند اما  کنه، پاک دهنمو دور خواست و برداشت دستمال

 غرق نگاهم ی تو بازم  یرعلیام. کردم زیتم دهنمو دور صدا یب  خودم و  گرفتم

  زویچ همه بگه بهم  و  کنه بغلم داشتم دوست وجود اون با  چرا دونمینم. شد

 محرم که ما.رفتیم ادمی یچ همه حتما گفتیم نویا  اگه خدا   به! کنم فراموش

  نوازشم گرفتینم دستمو عقدمون  روز  مثل  چرا. میبود شوهر و  زن. میبود

  وارد  با یچ همه چرا! داره دوستم گفتینم  بهم اونموقع مثل  چرا! کرد؟ ینم

  چهره به کردن نگاه  لحظه چند از بعد شد؟  خراب یلعنت ی  خونه نیا به شدن

 وهی م آب وانیل.  رفت در سمت به و  دیپر  جاش  از ها گرفته برق مثل گهیهمد

  اون لبه یرو  و  تخت سمت نیا  بار  نیا.  اومد سمتم به  و گرفت بدست رو

  پرتقالو آب از  قلوپ هی گرفت، دهانم لب ی حرف چیه  ی ب وانویل و نشست

  ش یشونیپ  یرو  عرق  زیر یها دانه  کردم، نگاه کینزد از   صورتشو. خوردم

  ستبرشو نهیس  و  کرد باز  راهنشویپ  یباال دکمه دو دست  هی با. بود شده جمع

  هی حالم شدمیم  خودیب  خودم  حال از  داشتم! من ی خدا یوا . گذاشت شینما به

 :  گفتم رلبیز و کردم امتناع وهیم آب خوردن  از...  شد ی جور

 ...  خورمینم -

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 163پارت#
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  باهام تیعصبان و  خشم  با بازم داشتم انتظار. برداشت دهانم ی رو از  وانویل

 :   گفت آرامش تی نها  در و برگرفت در  صورتشو نیدلنش یلبخند  اما بزنه حرف

!  دمیند تو مثل ی دختر  حاال  تا بگم بهتر یعنی... یهست یخاص   یلیخ دختر  تو-

  بودم، ها یافتن ین دست دنبال به شهیهم من یدونیم... یکنیم فرق همه با

 .  فنیظر  و خاص یل یخ  که ییزایچ دنبال

 :  گفتم و دادم تکون ی سر تمسخر با

 !!  فمی ظر و خاص  یلیخ منم  البد و -

 ! شدم ات  متوجه رید من که یهمون  قای دق... آره_ 

  بالفاصله. بشنوم نشو یدروغ اما عاشقانه ظاهر به  یحرفا نداشتم دوست گهید

 :   گفتم تنفر  با

  حرفارو  ن یا  گول که ستمین سابق دختر اون گهید  من!... شو گم برو-

 !!  گذرون خوش  ی هرزه یآقا نداره یرنگ من شیپ گهید حنات...  بخورم

 :  گفت و گرفت لبخندشو یجا  اخم

  رو حرفا  نیا تو  شی پ االن  ستمین مجبور اصالا  من... یر ی م تند یلیخ  یدار -

  گول حاال تا دیبا   تو... باشه خوردن  گول به قرار اگه! بزنم گول  تورو و  بزنم

  الزم  پس... یندار دادن دست از واسه  یزیچ گهید چون ...  یباش خورده

 !  بزنم گولت و بگم  دروغ تو به  بخوام االن  نمیبینم

  با  اقتویل یب  ی  عوض بدبخت   من    راحت یلیخ  تو... یگیم راست آره_ ... 

 !  یزد گول  نرمت و  چرب زبون

 

 دوسه دیبا شهیهم مواقع نجوری ا. بودم دهیرس یروان تنش و  خشم تینها به

 دست هردو با  بار دوسه هم لحظه اون. شدمیم آروم تا زدمیم خودمو یبار

 :   گفتم و دمیکوب خودم سروصورت یتو

  باور  تورو  دیبا  چرا شعوریب من  !  بدبختم یلیخ  من... یگیم راست... آره-

 !!  کردم؟ یم
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م به توجه یب و  اشکبار  یچشما با    یتو بود  وصل بازوم به که  یسر 

  یدستا با شانیپر  و زده رتیح که بود یرعلیام  نیا و دمی کوب یم سروصورتم

  چشاش یتو. شد هام ی خودزن و  هایکار کتک  مانع و گرفت  دستامو شیقو

 :  گفتم آلود  حزن ی صدا و  هیگر  با و شدم قیدق

 ...  باشم  خودم حال به  بزار کن ولم -

 

  ی وا! کرد بغل محکم و دیکش خودش  سمت به منو یدرنگ چیه بدون  لجظه هی

.  چسباندم اش  نهیس به اشکمو از  سیخ  یچشما!بود ی نیری ش لحظه چه که

  یچشما با حاال  و بود نمناک و یعرق بدنش تموم انگار  بود س یخ  راهنشیپ

  مشام به تنشو  خوش  یبو و دادم سر رو هیگر هق هق. شد  ستریخ من انیگر

 .  دیبوس مویشونی پ آروم و کرد کینزد بهم سرشو دمیکش

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 251 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 
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 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 164پارت#

 

  هیگر با و کردم حلقه  دورش دستمو. باشم بغلش ی تو ساعتها داشتم دوست

 :   گفتم

 ! اد؟ یم سرم ییبال چه داره یگی نم  چرا!  ؟ یدارینم بر سرم از  دست چرا-

 :   گفت آرام و دیکش اشکم  از  سیخ صورت یرو دستشو

 بهت راستشو  راست   دارم من... تهیواقع  اش همه گمیم  بهت یحرف هر اگه-

 ...  گمیم

  هی  صداش و  گرم حرفاش...امده سراغم به بیعج حس ه ی کنمیم احساس

 یلیدل! بود  یتکرار  واسم اش همه حرفها   نیا  یول... دیلرزیم یخاص  جور

 :  گفتم  و  کردم جدا  اش نهیس از  محکم سرمو! دمیدینم دنشیشن  یبرا

 .  بهتره یل یخ یباش ساکت اگه...  یرعلیام کن بس-

  و اومدم رونیب  بغلش از  من و شد شل دستاش و برد  ماتش من حرکت از

  ی رو از  رو  پتو کوتاه یتحمل از بعد.  کردم هیگر صدایب و بردم پتو ریز سرمو

 : گفت بود صداش یتو  که محسوس  یبغض با   و دیکش نییپا سرم

ُرمو  تا  جلو  اریب دستتو-  ...  شدش  باز ش یدیکش نقدریا...  ببندم برات س 
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  حال  .  ختمی ر  اشک فقط   خودم حال  ی  تو  خودم و کردم رها جلوش دستمو

 احساس  وضوح به  نویا گهی د االن نداشت، من از یکم دست میرعلیام

  سرم   بستن    حال در و دهیکش هم در مغمومشو صورت   فیظر   یاخم با. کردمیم

  چرخوندم،تا یا گهید سمت به سرمو ! بود گرم و داغ دستاش. بود دستم

. شد بلند جاش از  کردم احساس دفه هی. نکشم آزار و نمش ینب  نیا  از شتریب

  ی صدا با و رفت در سمت به بود درست آره برگردوندم سمتش به سرمو

 :   گفت اش  رفته ل یتحل

  وارید به  ضربه دو هیکاف اومد شیپ واست یمشکل  ای  یداشت یکار اگه-

 .  شمیم متوجه  ،یبزن تیکنار

 

  آخه بگه نبود یکی  یول بود  وارید اون   منظورش و بود  یکی اتاقامون  وارید

  حرص با! ؟ یموندیم کنارم امشبو اگه  یریمیم یمن دلواپس  نقدریا  که تو

 .  رفت  رونیب اتاق  از  یحرف چیه یب  اونم. نگفتم یچیه  و برگردوندم سرمو

 ** 

 دونستمیم خب یول کردیم درد استخونام تموم. داشت  کسالت بدنم روز دو

  به  راجع و نمیبش یکس با داشتم دوست. هیمیقد خونه اون به مربوط  اش همه

 !  نبود یکس متأسفانه اما  بزنم حرف  دمید که یحوادث اون

  نداشت، یکار من  با کردن سالم از ر یغ به گهید بعد به شب اون از  میرعلیام

.  آوردن ینم روم  به ی زیچ  اصالا  رخانمیاردش و ارسالن. رفتیم و اومد یم

  و  بود کرده دایپ رفتم  حال  از  که ییجا  و  باغ ته از  منو یک  دونستم ینم اصالا  من

 !!  بود برده  عمارت داخل  به

  زنگ بابا خونه  به و  ارمیب  ریگ رو  خونه تلفن یگوش که بودم وقت هی دنبال

  برام لیموبا  یگوش و  خط کی که  گفت بهم یعل ریام یعروس از  قبل.  بزنم

 .   بگم  بهش دادینم اجازه  غرورم منم و  گفتینم یچیه گهید االن  یول خرهیم

 

  همراه به رخانمیاردش خونه،   از پدرش و  یرعلیام رفتن  از بعد  صبح روز هی

  رفتم تلفن یگوش سمت به مهیسراس.  رفت رون یب  خونه از  دوستاش از  چندتا
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  رو  عمه خونه شماره. نداد جواب یکس اما  گرفتم رو  بابا خونه شماره تندتند و

 :   داد جواب عمه بوق  دوسه از  بعد. گرفتم

 ...  بله-

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 255 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#
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 165پارت#

 

 ...  جون عمه سالم-

 ! ؟ یخودت  حنا  حَ .. -. 

   ؟ !چطوره ستاره...خبر چه! عمه؟   نیخوب ...   آره.. -. 

 !! یکرد  چکار که یوا !...  دختر تو  به یوا .. -. 

.  زدم صداش چندبار ی ناباور با. شد  قطع صداش دفه هی  و  افتاد هیگر به عمه

 :  گفت و کرد صاف صداشو عمه

 ! ؟ یآورد ما سر ییبال چه  ی دونیم تو...  حنا -

 ! چطوره؟  حالش  بابا عمه... خواستم ی نم من خدا به عمه- 

 خودت حال...بدتر   اون  از مادرتم... داغونه حالش بابات!... دختر بگم یچ- 

  چطوره؟  تیزندگ! خوبه؟   وضعت چطوره؟ 

 !  دارم کم  رو شماها فقط ...  خوبه  میزندگ... خوبم - 

  خوبن؟؟  باهات ؟ یچ پدرشوهرت  پس.. شکر یاله- 

 !  رنی گیم لمیتحو  چقدر یدونینم ماهن، یلیخ اصالا ... آره -

 !  ؟ یگیم یجد- 

 ...  آره -

 ...  خداروشکر خب -

 ! هست؟ ستاره عمه- 

...  نگو که گرفته سقلمه ازم  نقدریا یی تو دهیفهم... سادهی وا نجایا عمه آره- 

 ...  بده بهم رو یگوش گهیم اش همه

 

  خودم به داشتم...  بده  ستاره به رو یگوش خواست و شد  کمرنگ صداش عمه

  زجر  داشتم خودمم و  گفتمیم دروغ داشتم  سگ مثل! کردمیم فکر حرفام و
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  و کردم  من که یکار  اون با کردمیم یساز ظاهر دمیبا خب! دمیکشیم

  کم تا گفتمی م دروغ االن دمیبا کردم پشت ام خونواده  به من که ی اونطور

 .  ارمین

 

 :  دیچیپ یگوش تو  ستاره یصدا

 !! خره  یخودت....  الووو -

 !  ؟ یبزن حرف  یحساب آدم مثل  ینگرفت ادی هنوز  تو... درد- 

 !  ؟ یگرفت ادی اونجا تو نکنه!... نه- 

 ...  منظم ... مرتب یچ همه... خبره چه  نجای ا ینی بب یستین بابا...  پَه نَه پَه- 

 !  و و  نگو 

 !  تو  جون- 

 !  چطوره؟  حالت خبر چ...  خودت جون-

 ! گذرهیم... خوبم - 

 !  ست؟ ین  یخبر! ؟ یچ ینی م ینی ن نم یبب.... اوم- 

 

  به راجع ییفکرا چه!!  چطوره من  حال  و وضع نداشت  خبر !! ستاره بابا یا

 :   گفتم یساختگ خنده هی با!! کردیم من

  زوده فعالا ... خبره  چه بابا نه-

  دو گفتم دمید من که یعاشق یبابا   اون  آخه! نیباش هول  دیشا گفتم  خب- 

 ...  روزه

 

  تونستم ینم یول .  دمیفهم منظورشو  منم و  خورد خنده با حرفشو  یباق ستاره

 ...!!  اومده سرم یی بال چه دونمی نم خودمم  بگم بهش
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   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 255 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 166پارت#

 

  ستاره. گرفتم ی انرژ یکل ستاره با  صحبت و عمه خونه  به تلفن  با اونروز

  از  نکهیا  از بودم  خوشحال. کردم استقبال ل یم کمال با منم  و ادیم دنمید به گفت
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  نبودن با. سربزنه  بهم ادیب تونهیم ستاره الاقل  ام خونواده و  خونه یاهال

  برگزار یشگی هم فاتیتشر با ناهار یرعلیام  و خان ارسالن  و رخانیاردش

  االن. میشد حاضر  ی خور غذا  ز  یم سر ی باج خان و   من فقط یعنی. نشد

  قاشق هی. بپرسم  سؤاالتمو  یباج خان  از نکهی ا  یبرا  بود یمناسب تیموقع

 :   گفتم  یباج  خان  به رو و ختمی ر دهانم یتو برنج

 ! بپرسم؟  سؤال  هی شهیم یباج خان-

 :  گفت یتأن با و  شد معطوف من به یباج خان نگاه

 !!! دمینم جواب  ویسؤال هر من باشه ادتی -

 :   گفتم  و زم یبر مزه کم هی خنده  با و  کنم لوس کم هی  خودمو خواستم 

 !  نه؟  ای ی کرد ازدواج  بپرسم تونم ی م... یباج خان-

 :   گفت خشک  یلیخ و نشست  صورتش یتو  یاخم

 ...  نه-

 !  ؟ ینکرد ازدواج  حاال  تا یعنی- 

 ! پرسن؟ یم  بار  چند سؤالو  هی- 

 من و شد بلند  جاش از ! برخورد؟   بهش  نقدریا  چرا! کرد؟  ینجور یا  چرا نیا

 :  گفتم الفور یف

 !  ؟ یدونیم یچ باغ  تو یمیقد  خونه مورد در تو  ی باج خان -

 :  داد جواب غضب با  و دیچرخ  سمتم به یباج خان نگاه

 ! ستین نفعت به چون  ینکش سرک مختلف  ی کارا تو  نقدریا باشه ادتی -

 

  دختر   ریپ!! بود یآدم عجب. کرد ترک  رو  یخور  غذا سالن و زد  حرفو نیا

  اتاقم  ی تو یساعت چند. رفتم  اتاقم به  سر هی بعد  و خوردم  غذامو  هیبق!!  اخمو

  که نداشتم هم  یسرگرم چیه و بود سررفته ام  حوصله. دمیخواب  یکم و بودم

  بلکه کنم، دایپ کتابامو  کارتن ی انبار  اتاق  از  و برم فکرکردم خودم با بدم  انجام

 لمیوسا همراه  اونموقع.  بگذرونم اوقاتمو بتونم  و بشم سرگرم کم هی کتابام با
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.  رفتم  نییپا سرعت به ها پله  از. شهیم الزمم دونستمیم  چون فرستادم کتابمم

  سمت به. داشتم وقت شام صرف  وقت  تا ساعت مین و  بود مین و نه ساعت

.  بترسم بخوام   که نبود ییجا داشت، قرار اطیح آخر  اتاق. رفتم  ی انبار  اتاق

  داشتم رو  اونجا دیکل. داشت یادیز ییروشنا و  بود  نور پر همه هم قسمتا اون

  عیسر. بود داده بهم  رو دیکل یرعلی ام بود اونجا  همه خودم ل یوسا چون

 دنید با نگهبان یسگها. دمیرس یانبار  به  تا کردم یط اطو یح  بزرگ مسافت

  که یخارج بزرگ و اهیس سگ دو!  کردن پارس به کردن شروع دور از من

 بود شده بسته یآهن لهیم به پاهاشون کهیوجود با. بودن  رحم یب و  هار واقعا

  بکنن گوشتمو  از کهیت هی بلکه من سمت   انیب کشتنیم خودشونو داشتن یول

 :   گفتم  و دمیخند دور از ! باطل الیخ  یزه یول... ببرن خودشون  با و

 ...  جلو نیایب  نیدار جرأت اگه-
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  رو جانیه یکل  و دهیرس 251 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#
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   یبـــهارســلطانــ#

 167پارت#

 

  انگار دن،یکشیم زوزه یآرام به داشتن و شده خمار چشماشون هردو

  باز  رو یانبار در. خوندنیم یکرُ  برام داشتن اونام و  گمیم یچ دنیفهمیم

  داخل  و  یانبار  رونیب از  رو  یباج خان  یصدا  لحظه همون. رفتم  داخل  و کردم

 :  گفتیم که دمیشن  اطیح

 !  اونجاس؟  یک-

 :   زدم داد بلند و  دمیکش رونیب سرمو

 .   دارم کار نجایا اومدم... منم  یباج خان-

  یچراغها و   پروژکتور و المپ اونجا  اونقدر. کرد نگام  دور از  یباج خان

  منو یباج خان شد باعث و بود کرده روشن جارو همه که بود مختلف

 :   بگه  و نهی بب بالفاصله

 !  نجا؟ ی ا یاومد  خبریب  چرا تو-

 !!  بدم خبر  دیبا دونستمینم من... خوام ی م کتابامو ...  خب- 

 ! ؟ یآورد کجا از دشویکل -

 ...  داشتم خب -

  داد؟  بهت یک!چرا؟ - 

 .  نجاسیا لمیوسا همه آخه  خب- 
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 !!  ستین نجای ا  توکه ل یوسا فقط- 

 ...  بود داده بهم دو یکل یرعلیام آخه

 :  گفت و  کرد نگام خشم  با و  اومد  جلو  یباج خان

 !  یار ی یم برام و دیکل شد تموم کارت -

 ...  من آخه  یول- 

  ازم  یداشت یکار  هروقت مونهیم من  شیپ  دیکل... میندار اگر  و اما  و یول- 

 !  کنمینم فرار که من... یریگیم

  شدم، یانبار داخل  منم و رفت یباج   خان نگفتم، یچیه گهید و شدم میتسل

 نداشت  در و بزرگ! بود سوله هی!! نبود که اتاق . رفتم جلو  و  زدم برقو دیکل

  یجا  در و بود شده تلمبار اونجا سر  بر خاک  من   ل  یوسا تمام    اش گوشه هی که

ت و  کهنه لیوسا از  بود پر هم گهید   همه نیا ونی م آخه یول... پرت و   خر 

  فکرمو و ستادمیا  گوشه هی! کنم؟  دا یپ  کجا از  کتابامو کارتن کارتن، و لیوسا

  یشکل چه گذاشتم توش کتابامو آخر  روز که یکارتن ادیب ادمی تا کردم جمع

 .  افتاد یم ادمی داشت کم  کم انگار...  بود

  ریز! بود نیسنگ واقعا ییتنها به کارا  یبعض. شدم کار به دست و  جلو رفتم

 دهیخر  واسم مادر که هیچ  نیسنگ لیوسا همه نیا که کردمیم غرغر داشتم لب

  دیبا  حاال من یخدا  یوا! شد قطع برق که یانگار! شد کی تار  جا همه هوی که

  پاشد به ییصدا  سرو دفه هی. اومدم  رونیب  کارتونها پشت از! کردمیکارمیچ

  عیسر! نبود  مهم  اما! افتادن هم ی رو یکیتار  یتو کارتن تا  چند که انگار

  در از. مردمیم داشتم وحشت  و ترس  از.  رسوندم ی خروج در سمت به خودمو

.  بود کیتار خونه یجا همه بود، ک یتار ک یتار اطمیح  اما اومدم  رونیب

 ادمهی. دمیترسیم ازشون واقعا نباری ا . شد شروع باز هم سگها پارس  یصدا

  دیشا و اومدم رونیب ی انبار  در از عیسر  اونقدر دمیترسیم  یکیتار  از یبچگ از

 دنیدو به شروع قوا تمام با  و نبستم  درو که بودم دستپاچه و  هول اونقدر

 . بود دهیرس هزار به  قلبم  ضربان. کردم
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  شلوار  هی. بدوم یخوب  به تونستمیم  و بودن راحت لباسام که بود ن یا ش یخوب

  و بودم کرده تنم شدیم بسته گردنم دور بندش که یمشک تاپ هی و  نیج

  یتو عمارت ی جلو  تا. بودم بسته یاسب دم   میشگیهم عادت طبق موهامم

  دمیرس عمارت  یجلو  یها پله به! دم یکشیم زجر داشتم  واقعا دم،یدو یکیتار
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  تازه ینفس خواستم   و گرفتم  بود در  یجلو  که یستون دو  از یکی به دستمو

 سرم پشت از لحظه همون. بود گرفته ام هیگر  و سوختیم داشت گلوم. کنم

  قسمت اون  چون  نمیبب سرمو پشت و  برگردم نداشتم  جرأت دمیشن ییصدا

  روز اون که اهویس جسم همون  دمیترسی م و خوردیم  نییپا  باغ به انتهاش 

 پاهام.  ستمیبا سرجام داشتم جرأت نه داخل برم تونستمیم  نه. نم یبب بازم دم،ید

  احسا کردم، زی ت  گوشمو. بود افتاده  محسوس لرزش به  و نداشت توان گهید

  کترینزد اونجا  به لحظه هر که هیکس رفتن  راه خش خش مثل  صدا کردم س

  بادا  یهرچ... خوندم اشهدمو خودم  با شد، حبس  ام نهی س یتو نفس. شهیم

  نور  ن یا اما افتاد عمارت در یرو که  کردم احساس  رو ینور  لحظه اونو ! باد

 :  گفتم خودم با  و گرفتم دستام با چشمامو! بود؟  کجا

 !!   نمی نب ی چیه بزار دنهید بر قرار اگه -

 

  سمت به. آورد  رونمیب هوا  و  حال اون  از  کالا  یرعلیام یصدا  لحظه همون اما

 که بود لشیموبا یگوش نور . برگشتم دمیشن سرم پشت از که یرعلی ام یصدا

  یرعلیام. دمیکش غی ج  جانی ه و ترس شدت از . بود کرده روشنش یکیتار  یتو

  عیسر و باال آورد دستاشو من حالت دنید با و بود ستادهیا سرم پشت قایدق

 : گفت

 ...  منم نترس ...  حنا  نترس -

 

  کور داشتم انگار چشمام،  یجلو  گرفتم دستمو. گرفت چشمام  یتو لویموبا نور

  اتاقم از که شب سر   ش یآرا بود خوب  حاال!... فکرکنم بود دهیپر رنگمم شدمیم

  روح ادی من دنید با میرعلیام وگرنه بود صورتم یرو بودم اومده  رونیب

 و کرده عادت ل یموبا کم نور به چشمام کم کم! گذاشتیم  فرار به  پا و افتادیم

  یرعلیام. کوفتیم ام نهی س یتو جانیه با  هنوز قلبم یول  آوردم نییپا دستمو

  با  و دیترک  بغضم.  انداختم آغوشش  یتو محکم خودمو.  کرد نگام بهت با

  نوازش  با و کرد حلقه کمرم دور دستشو دو یرعلیام. کردم هیگر  بلند یصدا

 :   گفت و کرد واشی  صداشو پشتم و  کمر قوس کردن

 !  ؟ یکنیم چکار نجای ا! زم؟ یعز شده یچ-
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 :  گفتم دهیبر دهیبر! زدیم تند یلی خ قلبش ... چسبوندم  اش  نهیس به سرمو

 !  یرعلیام ترسمی م یکیتار از من-

  یتو  کنه، کاریچ  خوادیم دونستمینم  بود کیتار ... گرفت  دستاش یتو سرمو

 :   دادم ادامه  و ستمینگر  بهش یکیتار

 ! ترسناکه  یلیخ نجایا-

 یرعلیام خود    آدم نیا نکنه من  ی خدا ی وا...  نگفت  ی چیه بازم یرعلیام

 !!...  نباشه
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  خواستم و دمیکش غیج ؟ !کردینم بغل  منو احساس با نقدریا که یرعلی ام اصالا 

 . شد روشن عمارت داخل و  اطیح  یچراغا هوی  که بشم جدا ازش

  نگام حرف  یب داشت و بودم دهیچسب  یرعلیام به زدم، زل  روم روبه به

 :  گفتم و دمیکش صورتش یرو  یناباور  با  و آوردم باال دستامو ، کردیم

 !   ؟ یخودت یرعلیام-

 

!  بودن گذاشته توش شهیش کهیت هی  انگار بود، شده زالل  و شفاف چشماش

 محکم شدنیم دهیکش صورتش یرو که دستامو دست دو  هر با و کرد نگام

  یرفتارا چرا  من یخدا ... دشیبوس و   کرد کینزد لبش به  و گرفت دست یتو

 !  داشت؟  تناقض نقدریا یرعلیام

 زود دستمو!! هوسه نایا دمیشا!! کنهی م محبت من به داره کنم باور  تونستمینم

  داخل به سرعت به و  اومدم رون یب آغوشش از  و دمیکش رون یب  دستاش نیازب

  ی باج خان!!! اومد  سرش به چه یرعلیام  نمیبب ستادمینا   یحت رفتم، عمارت

  با و ستادیا من وحشتزده برافروخته چهره دنید با و بود ستادهیا  سالن یتو

 :  گفت خشم

 ...  شامه وقت! شتاب؟  نیا  با  کجا!! خبرته چه-

    خورم ینم شام من -
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.  رسوندم اتاقم به  فوراا  خودمو و رفتم  باال ها پله از سرعت به و گفتم  نو یا

 گرم یدستا ادی ؟ !شدم ینجوریا  چرا دونمینم بود، شده  یخاص جور هی حالم

 پاذل هی! ده؟ یم  یمعن چه  نایا  آخه یول  داغش و گرم بوسه... افتادم یرعلیام

  نهیآ  جلو!...  نمشیبچ هم کنار تونستمینم جوره چیه که بود  سخت و سردرگم

  دستامو و بستم چشمامو.  انداختم خودم  به نگاه  هی و گرفتم قرار شیآرا  زیم

  ی بو بدنم  تموم انگار. دمیبوس  و یرعلیام بوسه یجا  و بردم لبم سمت به

  آخه . دمیبوکش  دستامو و  زدم چرخ  خودم  دور ها وونهید  مثل! دادیم عطرشو

  گذشتیم که یهرچ چرا   ایخدا! بشم؟  متنفر  پسر  نیا از  تونستم ینم  من چرا

 همون رلبیز  یشاد با و دمیکش یقیعم نفس! شدم؟ یم  وابسته بهش شتریب

 :   خوندم دارمو دوست   یی بایز آهنگ

 ...  عاشقا تموت قد...  آدما تموم قد دارم دوست   دارم، دوست  

 !!  وفا یب  یا!  چرا؟  من  از  چرا من از یشد پنهون  و یبرد دل

 ..  سحر تا شب از بارمیم رهگذر، ابر  مثل من

 ..    اثر  یب یها قطره از  نشون رهیگینم ایدر 

 ...  دارم دوست دارم، دوست  

 

  در سمت  به.  شد باز یآرام به  اتاق در که خواندمی م آخرو جمله داشتم

  و  قرمز کم هی  چشماش!! بود یرعلیام. ماند باز  واج و  هاج دهانم. دمیچرخ

 نکنه کردم  نگاش فقط و شد خشک دهانم. بود مغموم و  محزون افشیق

 هیک گهید ن یا گفته  خودش با  االنه ؟ !یوا  یا!! باشه دهیشن  در پشت از  صدامو

 !  داره مینفس  به اعتماد چه گهیم حتما !!  صداش  نیا با

 . بست سرش پشت  درو و اومد جلو
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  نیج  هی با  تنگ ی آجر شرتیت هی که دم یدیم االن یول دمشیند خوب  یکیتار تو

  خونه ی تو که شیشگیهم عادت  برخالف. دهیپوش فی کث یآب رنگ خوش

  پاشه اش  ینارنج و  دیسف یاسپرتها همون دمید کردم نگاه کردیم پاش ییدمپا

  اخالق هی. کنهیم نگاه منو داره ستادهیا اتاق  کف  کیسرام ی رو کهیدرحال و

  حساس زهایچ  یبعض به. بودم برده یپ  بهش مدت اون تو  که داشت وسواس

  داخل یکفش چیه با گهید بودن  زیتم که یمجلس یکفشا از ر یغ به بود،

  وسواس با. حمام رفتیم شهیهم  هم آخرشبا و  صبحا اومد، ینم عمارت
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رو  غذاشو یخاص   ی  تو چون.  داشت یوسواس تیشخص  کل در. کردیم  س 

  و  کردیم یبردار نکته شهیهم گرونمید یحرفا از  و بود ق یدق یلیخ  حرفاش

 .  رونیب  دیکشیم ماست از  رو مو  معروف قول  به

 :  گفت لبخند با  و جلو  اومد که  بودم فکرا  نیا  تو

 ....   گوگوش خانوم تو  امیب  یکنینم تعارفم-

 

  رهیخ  نجوری هم ؟ !یننداز کهیت دفه هی حاال  یریمیم!! پسر تو دست از آخ

 : گفتم مکث با و کردم نگاهش

    ؟؟یسادیوا  فالگوش-

  در و... پررو  بچه  رمیبگ حالتو  کم هی  دیبا  گفتم دلم تو  و گرفتم کمرم به دستمو

 :  گفتم حرفام ادامه

  یایب  ییا  تقه چیه  بدون اجازه  یب قهید به دم داده اجازه تو به یک اصالا  نم یبب -

 !  تو؟   اتاق  تو امیب  بار هی  من حاال تا شده!... من؟  اتاق تو

  میقدم کی در یوقت   و اومد  جلوتر بود گرفته لبشو گوشه  که یلبخند همون با

 :  گفت و  کرد نگام خمارش یچشما  با گرفت قرار

  تو  میاین نکردم قدغن  که من!... من  شیپ  یاینم که خودته ریتقص   نیا خب-

 !! گهیهمد اتاق

  و کردم نگاش  نقو   نق یها بچه  دختر مثل! کرد هم یاستدالل  عجب!! شعوریب

 :  گفتم

 ...  نم یبب  رو تو  قهید هر  خوامینم من یول-

 :  گفت و شد لی تبد خنده  به لبخندش

 !  شهیم سبز اش  لونه دم   ادینم خوشش  پونه  از مار یگفتیم بهم رفته ادتی-

 .  باشم داشته  هواتو  تا شدم سبز  اتاقت  دم   االنم ام،  پونه همون من خب
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نیم ییسرا ترانه واسش داشتم  شیپ دقه دو  تا  رفته ادمی انگار ن کردم،م   یم 

 :  گفتم کودکانه و  لوس یلحن وبا کردم

 ... ندالم دوست رو یهواخواه  نجوریا من-

  چون کنهیم  کاریچ داره دمشید ی نم. اومد جلو یرعلی ام.  کردم پشت بهش

 : گفت و  کرد فوت نفسشو  یول بود بهش  پشتم

 مستخدما به بگو یباج خان به اوردم،ین در کفشامم که باال اومدم  انقدرعجله-

 .  کنن ز یتم خوب حتما رو قسمتا نیا بگه

 !! یستین خودت مگه ؟ یگ یم من به چرا  خب-

 :  گفتم و  دمیچرخ سمتش به

  و خشک  که بس  از زنهینم  حرف  من با  اصالا  زن  اون بگو خودت-

 ...  بداخالقه

 .... مسافرت برم خوامیم من یول- 

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل و دهیرس263 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   
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 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 171پارت#

 

 !!" ؟ یک با مسافرت من یخدا!!! شد  پاره دلم بند  انگار. اومد  دهنم ی تو قلبم"

  

  طول شتری ب دمیشا دوهفته ای هفته هی دیشا رمیم یکار مسافرت هی من-

 ...  بکشه

 : گفت  و گرفت سمتم به اتاقشو دیکل و درازکرد سمتم به دستشو

 یکس ندارم دوست حساسم، یلیخ  اتاقم  به من یدونیم...  اتاقم دیکل نمیا  ایب-

  ندارم دوست... نذاشته توش  پا چکسیه حاال  تا خودمم جز  به... بزاره پاتوش

...  خاطره نیهم به حساسم هم زهایچ  یبعض ی رو و بشه جا  جابه لشیوسا

  از...  یبردار ی خواست  که یهرچ و  اتاق تو یبر  یتونیم  یکنیم فرق  تو یول

  برق  یقطع  از  نطور ی ا و  یانبار  ی رفت کتابات بردن یبرا  دمیشن م یباج خان

  اتاق یتو ... کتابات سراغ یبر خوادی نم!!...  یکرد هول و  ی دیترس ساختمونم

  باهاش یبتون خودتو که هست یسرگرم لهیوس و کتاب یکاف اندازه به من

 .  یکن سرگرم

 

 !!"  کاریچ خوامیم و یرعلیام بدون  خونه من آخه یول"
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  ینباش توهم اگه  ندارم،  یخاص هدف چیه! سردرگمم نجایا  من... من آخه- 

 !...  که پوسمیم ییتنها   و غصه از گهید

  و  وتریکامپ و من اتاق  از  و باش خونه  تو توهم... برم سفر نیا  به دیبا من - 

 .  یپرکن وقتتو  یبتون کنمیم فکر  ی نجوریا  و یکن  استفاده ی تونیم کتابا

 ... دانشگاه برم دیبا دمیجد  ترم  نام ثبت ی برا من... یرعلیام یول- 

 ... هست وقت هنوز- 

 .  بردارم واحدامو دیبا... ورهیشهر مهین خدا  به نه- 

 .  یریم دانشگاه خونه یتو  بعد به  نیا  از تو ... تو... ه یچ یدونیم- 

  شنوم؟؟ یم یچ  دارم من! ؟ یچ... - 

 .  یکن یزندگ خونه ن یا تو  دیبا تو... بعد تا یر ینم  چجای ه فعالا  تو-

 !  ؟ یچ یعنی حرفا  نیا  آخه -

 !!  خب...  نپرس- 

  یب یلیخ !... ؟ یچکارکن دیبا که دهیم خط بهت بابات نکنه ... نم یبب  سایوا- 

 ....!!  اقتیل ی ب... ییا عرضه

 

  از  یهرچ ظی غ  و حرص  با و بودم یعصبان واقعا بود اومده جوش به  خونم

" دانشگاه نرم" گفتیم من به داشت یرعلی ام... کردم بارش دراومد دهنم

  شد؟؟ یم یچ ام ساله چند  ن یا زحمات یول گفتیم راحت چقدرم

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  رو جانیه یکل  و دهیرس 263 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 172پارت#

 

 دیکل کردم هیتخل حرفام  گفتن از خودمو نکهیا  از  بعد و کرد نگام  خونسردانه

 :  گفت و کرد پرت ز یم یرو اتاقشو

 .  برم  دیبا...  ندارم وقت ادیز من-

 :    زدم داد

 سرت پشت یچ  دمیشن یوقت دانشگاه تو موقعها همون د یبا... یاومد  خوش-

 !! یهست یآشغال  چه دمیفهمیم دیبا ،یهست یآدم چه کردمیم باور گنیم
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  با د،یدرخش خشم از چشماش ستاد،ی ا  سرجاش رفتیم در سمت به کهیحال در

 :  گفت تیعصبان و خشم

  فکر ی نجوریا  تو ستین یحرف!! یکرد  بارم خواست دلت که یهرچ... باشه-

  گذاشتم کارامو یلیخ  تو  خاطر به  که... که کنمیم ثابت بهت منم  یول... کن

 !  ستمین گذشته آشغال اون گهید کنمیم ثابت بهت کنار،

 

  با  و انداختم  تخت یرو خودمو رفتنش با  رفت، رونیب   اتاق  از و  گفت نو یا

  چه نیا  ایخدا. کنم اش  بدرقه نرفتم یحت کردم، هیگر ی ها یها بلند یصدا

  با حاال تا کرد؟ ی م یدور ازم  چرا  پس خواستیم منو میرعلیام اگه بود؟  یعذاب

  نوی ا که حرکتاش و  رفتار یول باشه ی اجبار ازدواج نی ا  دیشا گفتمیم خودم

  خیس جام  یتو!  کرد خطور ذهنم یتو  یفکر  هی لحظه هی ... دادینم  نشون بهم

 !!  بفهمم من نخواد  و باشه ضیمر آره! باشه ضیمر یعل  ریام!  نکنه! شدم

 !   کنم  دایپ ازش   یزیچ یمدرک هی  تا گردمیم نقدری ا و  اتاقش  تو رمیم فردا

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 265 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   
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  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 173پارت#

 

  بود، من اتاق  به هیشب زشیچ همه...  داخل  رفتم  و کردم باز اتاقو در دیکل با

  اتاق گوشه دونفره تخت هی. بود یمشک قرمز رنگ به کامل ونش یدکوراس اما

 سمت به. بود شده داده هیتک  وارید به  تخت یروبرو  یبزرگ کمد. داشت قرار

 کت... شدم مواجه یرعلیام  مختلف یلباسا با کردم، باز  که درو و رفتم کمد

  اوووف!! شرتی ت  یکل و رهنیپ ... نی ج  ی شلوارا اسپرت، و  یمجلس وشلوار

 هر کنهیم وقت بشر  نیا ام مونده  من!  کفش  از  بود پر کمدم ن ییپا کشو!! 

  چرخ   اطرافمو نگاهم  با و  بستم رو کمد! بپوشه؟  لباسارو  نیا  از دست هی روز

 کتاب قفسه سه شامل که ک یکوچ نسبتا   کتابخونه هی اتاق گهید گوشه.  زدم

  هم توریمان هی   که بود کنارش هم مطالعه یصندل و زیم  هی داشت قرار شدیم

  اتاق از یکی  یتو  یرعلیام  یطراح کار یاصل زیم البته.  داشت قرار روش

  بزرگ زیم هی.  دمشید و اونجا  رفتم یباج خان با  اونروز که بود نییپا یها

  رفتم زیم سمت!  مختلف یها یطراح   و نقشه از بود  پر که اتاق  هی  یتو

!  نبود درش یخاص   زیچ  پرت و خرت کم هی  از  ریغ به ،  کردم باز رو کشوها

  به.  انداختم  اطرافم  به نگاه هی بازم! گشتم؟ یم مدرک هی دنبال کجا دیبا من پس

  هم زیم هی و  ی راحت مبل دو که رفتم رش یز کی کوچ زی م و ونی زیتلو طرف

  رمیگ  یزیچ  اونجام.  گشتم ونو یزی تلو ز یم کشو بار نیا .  داشت قرار رشیز

 یرعلیام مگه! دونفره؟  چرا یول شد  دهیکش تختخواب سمت به نگام!  ومدین
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  انداختم  تخت یرو  خودمو  و رفتم!!؟  ومدهی ن اتاق نیا  یتو  تنها خودش شهیهم

  ی تو سرمو. بود یرعلیام  یبو... دادیم یخوب ی بو چه  زدم یغلط روش و

  خوابم بستم که چشمامو...   دمیکش  داخل  به نفسمو تموم و بردم فرو بالشش

 سرحال کردمیم  احساس.  دیچسب یلیخ  تنم به که ساعته هی  خواب هی دیشا. برد

  دهیخواب یعل ری ام تخت  یرو چون دونم ینم یول چرا؟  دونمینم شدم قبل  از  تر

  و شدم بلند جام از ! بود افکارم نیتلق !   نه ای داشتم یبخش لذت احساس بودم

  که برخوردم رخانیاردش به که کردمیم دیکل درو داشتم اومدم  رونیب  اتاق از

  جن  انگار... برهیم اتاقش سمت به  لچرشیو بر  سوار  اونو  داره یباج خان

 :   گفتم و شدم نگران و  دستپاچه... شد زاغ رتیح شدت از چشماشون... دنید

 ...  سالم سَ  سَ -

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 265 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  361 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 174پارت#

 

  اصالا !! درک به خب.  بدم خودم د یبا سالممو جواب که بودم مطمئن بایتقر

  صدام  کلفتش یصدا  با  یباج خان که  برم ها پله سمت به خواستم ! نیند جواب

 :  زد

 !!  دختر یاوهو-

 

 ..."  دختر... دختر گهیم همش ؟ ! ندارم اسم من  انگار درد و دختر"

 

 :  دیغر  خشم  با یباج خان. برگشتم  اونا سمت به

  ؟ یکردیم چکار اتاق اون تو تو-

 .   بخونم  کتاب  برم خواستم یچیه-

 :   وگفت شد کینزد من به  یباج خان

 . کن اهیس خودتو   برو! کردم باور  منم  و یگفت تو-

    بگم؟  دروغ دیبا چرا   آخه یول-

 ...  دویکل اون من به بده-

 . کردم نگاه دستم  یتو  دیکل به دیترد با

 ...   دویکل اون  من به بده گفتم-
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 :  گفت و  دیکش رونیب  دستم از  محکم و دیکل یوقت شد شل دستم

 ! یشد که ینبود دزد-

 !" گه؟ یم خودش با  داره یچ  یا عقده بدبخت نیا!!  خدا ای"

  اجازه یکس خودمم  جز به...   بده یکس  به و دیکل نداشته  سابقه پسر نیا  آخه-

 ...!  نجایا یاومد روزه دو بچه الف  هی یتو  حاال  نداره اتاقشو نظافت

 .  داد بهم  و دیکل یرعلی ام خود  خدا به-

 !  شو خفه- 

 

  تو  یباج خان نیا شدم مطمئن گهید!! بود ساکت مدت اون  تموم رخانیاردش

  با  رخانیاردش یجلو  ی نجوریا که داره ییایب  برو خودش واسه " ایک" خونواده

  ی غذاخور زیسرم ادیم دمیدیم که بود  یمستخدم نیاول ضمن در! زد حرف من

 .  کنهیم صرف  غذاشو ما با آخر  در و

 :   گفت  مقتدرانه و کرد نگاه من به  خشم با رخانیاردش لحظه همون

 .   دارم کارت من اتاق  تو  ایب-

 

 . نگفتم چیه و کردم نگاه  بهش  واج و هاج

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 270 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع
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 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 175پارت#

 

  یباج خان اما. رفت اتاقش  سمت به و  درآورد حرکت به لچرشویو رخانیاردش

 :   تنفرگفت با

 !!  گستاخ دختره-

 !!  دیکرد متهم یدزد به منو دروغ به دییشما نیا ه؟ یچ من ی گستاخ آخه یول-

  صحبت دیبا  چطور خودت  از بزرگتر   با ینگرفت ادی  هنوز... ببند دهنتو-

 ! ؟ !یکن

 

  به یتلنگر  یحرف  چیه یب. دیچک چشام از  اشک  قطره هی  و  گرفتم نییپا سرمو

  با یول اتاقها هیبق به هیشب یاتاق . شدم رخانیاردش  اتاق  وارد و زدم در

!  بود  یا کننده تیاذ و  کیتار رنگ . رهیت یزرشک رنگ  به  یونیدکوراس
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  از بود دایپ که یچوب بزرگ  زیم هی .  بود نشسته بزرگ  ز یم پشت رخانیاردش

  کنارش بزرگ ریش مجسمه هی. شده استفاده ساختنش  یبرا چوبها  نیبهتر

  و ستادمیا  جام سر . داشت قرار بزرگ تخت  هی اتاق گهید سمت و  داشت قرار

 :  گفت نش یخشمگ یصدا  با رخانیاردش  یوقت

 ..  جلو  ایب-

 

 مرد نی ا  از  نقدریا  چرا  دونمی نم. ستادمیا سرجام ترس  با جلوترو  رفتم

  ییجورا هی یعن ی بود نشده دمخور  من با  روز اون  تا رخانیاردش. دمیترسیم

  اونروز اما. دادینم  که سالممو جواب  هم وقتا  یبعض و زدی نم حرف باهام اصال

 ...  کرد باز شتریب منو یچشما حرفاش  با

 

 ! ؟ یهست یکس چه  خونه یتو  االن ی دونیم... تو- 

 

  شده قفل دهانم انگار نگفتم،  یچیه  ی ول دادم قورت دهنمو آب ترس شدت از

 .  بود

 

 ...  تکرارکنم  شتریب بار  هی و یسؤال هر ندارم  خوش...  تواُم با- 

 ...  هستم شما خونه یتو  نجایا  من خب...   ا .... -

  و ایک سپهساالر برزو حاج پسر ایک رخانیاردش خونه!... شد االن...  آهان- 

 !!  بزرگ ریمش حاج  نوه

 

  زنن یم ییحرفا عجب!هستن؟  یک ریمش حاج و  برزو حاج  دونم یم چه من آخه"

 " ؟ !!ملت نیا

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  رو جانیه یکل  و دهیرس 270 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 176پارت#

 

  و اصل   با خونواده  چه از شوهرت یدون ینم  یعنی! ؟ !...نه شونیشناسینم  تو -

 ...  هینسب

 ...  نیهست یبزرگ مرد شما  دونمیم خب  خ خب- 
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  با. زم یبر زبون دیبا  و رفتم یم شیپ استیس با دیبا که بود وقتها اون  از  االن

 : وگفت شد انینما رمردی پ چهره در تیرضا آخرم  جمله اون گفتن

 !!  یا  خونه چه  تو یگذاشت  پا ی بدون دیبا تو  پس

 ...  دونمیم بله- 

  بدون که یدخترخام هی  تو...  یدونینم یچی ه تو!! یدونینم  تو! نه!! ؟ یدونیم-

ه! یشد عاشقش مثالا  که یرعلیام دنبال  یافتاد  یشناخت چیه  !!  عاشق... ه هه 

  رام سر رفتمیم  هرجا که بود یرعلی ام  نیا...  فتادمین راه  یرعلیام دنبال من- 

 ! شدیم سبز

  و نبوده عالقمند  تو  به چوقتی ه یرعلیام که یبدون نمی ا دیبا  حتما و ...-

 ...  ستین

 

  مثل رخانیاردش  حرف! ؟ یچ یعنی  نیا شنوم؟؟ یم دارم ی چ!! من ی خدا  یوا

 ...  کرد اصابت مغزم به  یانگار که  بود نیسنگ یتپک

 

  کردمیم حفظ غرورمو  دیبا اما نشد  ردوبدل نمون یب یحرف زد خشکم  یلحظات

 :  گفتم تیّ قاطع  با  ببازم  خودمو دینبا

 !  نه ای خوادی م منو یرعلیام ستین  مهم برام اصال-

 

  درآورد حرکت  به کنارش یدست کنترل با  لچرشویو کهیدرحال  و زد ی پوزخند

 : گفت و آمد من سمت به

   ؟ یکرد ازدواج باهاش چرا  نباشه؟پس مهم برات شهیم مگه-

  من... ستین   مهم برام گهید یول...  یول  خوردم ظاهرشو گول که درسته-

 .  رم یگیم ازش طالقمو

 ! خودته؟  دست   مگه! طالق؟ ...  ه ه- 
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 .  میش جدا  هم از دی با  میخوای نم رو گریهمد ما ی وقت... آره- 

  ازدواج باهات  دیبا چرا گهید  نخواسته تورو یرعلیام  اگه بنظرت پس-

 به دست یمنفعت چیه بدون که داده دست از  عقلشو پسر  نیا مگه!... کنه؟ 

  ؟ !بزنه یکار نیچیهم

  نقشه  با که... که فهممیم کم کم دارم االن من... نیگیم راست شما... آره- 

 . شدم یرعلیام یزندگ  و خونه نیا  وارد

 ...  یهست یباهوش  دختر تو!...  نیآفر- 

 خونواده  که نیبدون  نمیا یول کردم یاشتباه هی من... گذرمی نم حقم  از ... یول- 

 .  ن یبکن یکار ن یتونی نم شما... دارم

  به و  کرد ازدواج  یوقت دختر... یکرد ازدواج  تو ... نرو تند... دختر  نه... نه- 

  دیبا باشه، یقو  دیبا... کنه رفتار ها  گذشته مثل دینبا گهید رفت شوهر خونه

 ! نگفته؟   بهت رو  حرفا نیا پدرت  نمیبب... سهیوا محکم مشکالت مقابل

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 273 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 
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 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 177پارت#

 

  تونستم ینم یول بود دهیرنج دلم... گرفت خود به تمسخر رنگ آخرش جمله

.  شدم رهیخ  رپامیز دستباف فرش به و  ستادمیا سرجام صدایب.  بزنم یحرف

 : داد ادامه داشت برلب که ی پوزخند همون با و ستادیا  کنارم رمردیپ

  کن رونیب سرت از  رو نجای ا از  رفتن فکر پس... یهست ی عاقل دختر داسیپ -

  چکسویه با دار ید و عمارت از رفتن رونیب ... کردن تلفن   حق...  فعالا  البته

  پس ... یبکن  خام فکر  یتونینم که هست آدم خونه نیا   تو  اونقدر...  یندار

 ...  مقرر وقت تا  باش نجایا

 ...  آخه  یول- 

 !!  نیافش   دختر   اتاقت تو  برو هم حاال!...  شیه-

 

  رو ادیز زدن   حرف  حق  انگار یول کرد،یم ینیسنگ دلم  یتو یادیز ی حرفها

 رمردیپ  خشدار ی صدا  هم باز که رفتم در سمت به و  گرفتم ن ییپا سرمو نداشتم

 : گفت که نشوند سرجام منو

...  کردم بزرگش خودم ... ستین  حرفا ن یا  و ی عشقباز و یعاشق  اهل یرعلیام-

  یبتون دخترونه مکر و ناز با نکن  فکر پس! شهیم نه  شده یکس عاشق نه

 !!  نبود هم یزندگ و  ازدواج  اهل پسر  اون...یکن خامش
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   رو من!! بودم شده چهیباز من... بود درست االتمیخ   و فکر  پس...  آره

 !! خوردم دست رو بدم یلیخ خوردم، دست

 

  و نبوده یکس عاشق یرعلیام!! شدی م تکرار  سرم تو همش رمردیپ ی حرفها"

 !!" ستین

 

  مهم نقدری ا براشون دیبا  چرا من! باشه؟  تونهیم یچ شونیلعنت هدف ن یا پس

  یبزرگ خونواده  هدف مورد که میداشت یچ ام خونواده و من مگه آخه! باشم؟ 

  فکر خوب که حاال !! شدمیم جیگ یحساب داشتم! م؟ یبود گرفته قرار" ایک" مثل

  زد زورشو تموم! بود ازدواج  مخالف نقدریا  بابا  چرا دمیفهمیم داشتم کردمیم

 . کردم خودمو  کار احمق من   اما... بشم مونیپش من تا

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 273 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   
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6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 178پارت#

 

  و  یکار چیه  حوصله  و حال گهید  زدم حرف رخانیاردش  با که روز  اون از

  از دوهفته!! گردهیبرم سفر از یک ی رعلیام نبود مهم برام گهید حاال . نداشتم

  و مدارس گهید االن خودم  یسرانگشت حساب با  و گذشتیم رفتنش

  ریاس  و یزندان بزرگ قصر  اون  یتو  همچنان من و ... شدن باز دانشگاهها

  جن  مثل یباج خان رفتم یم که هرجا کنم تلفن هم یکس به  تونستمینم. بودم

  به یدوبار یکی  عمو  خان و  پوپک مدت اون  تو!! شدیم  ظاهر سرم رو معلق

  و  یرعلیام از کردمیم برخورد باهاشون غذا زیسرم که هروقت...اومدن اونجا

  خوش داره یرعلیام  االن گفتنیم معلوم قرار   به... زدنیم حرف  سفرش

  کنم باور تونسنمی نم! رهیم یکار سفر  به گفت من به یرعلیام یول گذرونه،یم

  یکارا گهید  که خورد قسم خودش  اون باشه سابق یرعل یام  اون یرعلیام

 که هست یدیام  پس  بودم ش یبان و  باعث من که گفت... کرده ترک  شویمیقد

  فکر  به دیبا فکرکنم یمنف دینبا بدم، دست از  خودمو دینبا من... رکنهییتغ بازم

 ...  کنم داشیپ و بگردم دیبا هست... باشم  دیام از ی  ا  روزنه

 

  که مونیدونفر بزرگ عکس به. شدمیم یرعلیام دلتنگ کم کم داشتم گهید

  اون.  زدم زل م یبود کرده نصب اتاقمون  وارید یرو  و می بود گرفته هیآتل یتو
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  روزها اون ادی  و عکس به نگاه با!  کردمیم یخوشبخت احساس   چقدر روزها

  واقعا یرعلیام کردمیم فکر موقعا اون . دیلغز فرو چشمام از  اشک  قطره هی

  هم ذره هی یحت من! بودن یواقع... همه... حالتهاش...  حرفاش...  داره دوستم

! باشم شده اش   چهیباز گهید یدخترها مثل منم دیشا که  نکردم شک بهش

  دوسش قلبم  ته ته امد، ینم بدم  ازش  اصالا  چرا  دونمی نم وجود نیا  با یول

  یکی یکی و  بود آلبوم  هی  یتو که رو یعروس روز گهید یعکسها. داشتم

.  شدم رهیخ بود گرفته چشمامون از  فقط عکاس که یعکس به... کردم نگاه

 بدست عکسو. بود کرده ام ونهید  واقعا   یرعلیام رنگ  سبز  خمارو یچشما

 رممکنیغ نه! بودن؟   ناپاک چشمها  نیا  واقعا  ایآ... شدم  رهیخ بهش  و  گرفتم

 .  بود زده زل  من به  که بود معصوم چشم  جفت هی یرعلی ام یچشما! بود

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 270 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام
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 :   دمینال رلبیز

 که من بودم، عاشقت که من انصاف  یب آخه ؟؟ یکرد نکارویا باهام  چرا ریام-

 چرا؟؟  دارم  دوست   گفتم صادقانه

 

  منو که نشنوم یرعلیام خود زبون  از که ی وقت  تا دوارم،یام هنوزم من یول

  ور  غوطه خودم  آور عذاب ی فکرا تو ...  کنمینم باور  خزعبالتو ن یا نخواسته

  و زد خشکم. شد  اتاق  وارد یباج خان همزمان و  خورد در به ییا  تقه که بودم

 یعکسا دنید  با. اومد  جلو  یباج خان . کردم نگاهش و  برد ماتم ی نجوریهم

 و کرد بلند سرشو بودم، کرده پخش  رو همه تخت یرو  که روم یجلو

 :  گفت پوزخندزنان

   کرده؟  هواشو دلت نکنه ه؟ یچ-

   بغض یصدا  با و  دیلغز ام گونه یرو چشمام  از اشک   یا گهید قطره

 : گفتم کرده

 ! نشه؟  تنگ دلم دیبا-

  جاش  به و نداره بهت  یا  عالقه و لی م چیه طرفت یبدون ممکنه چطور  آخه -

 ! ؟ یباش دلتنگش اونوقت...  متنفره ازت

!  ستین تفاوتیب من به نسب یرعلی ام... کنمینم باور حرفارو   نیا من- 

 .  مطمئنم
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 ! دخترجون؟  گفته بهت  یک رو نا یا- 

 ...  بزنن  توننی م حرف یلیخ  آدما یچشمها...  خونمیم چشماش  از- 

...  کردم بزرگ من پسرو  اون. شناسمیم ویرعلیام من! دختر  یا ساده یلیخ-

  واسه یعاشق و عشق.... بگه یچ   خوادیم کنه باز دهان یوقت دونمیم من

  بندی پا که رو یکس کردیم مسخره شهیهم اون ... نداره یی معنا چیه یرعلیام

  پابند  رو یپسر  نیهمچ  یدار توقع... تو حاال...  بشه عاشق مثالا  و بشه یکس

  ؟ یبکن خودت

 

  ای ی باج خان دینبا بدم، یکس دست  ضعفمو  نخواستم  گهی د و شدم بلند  جام از

 :  وگفتم ستادمیا  استوار   و محکم کنن، استفاده سوء    ازم  یا گهید هرکس

  به... ؟ !یکن یادآور ی بهم  رو  حرفا  ن یا و  اتاقم تو یباش اومده  کنمینم فکر -

 الزم گهید  خوادی نم منو یرعلیام  که نیکرد تکرار  حرفو نیا  یکاف اندازه

  گوشزد بهم حرفو نیا  هم باز اتاقم تو  ی ایب و  نییپا ی بنداز سرتو نمیبینم

 ...  یکن

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 270 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  374 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 180پارت#

 

 : گفت  یتند لحن با نشست، ش یشونیپ  یرو یاخم  حرفام دنیشن از

  چند  هی... شمال  برن  قراره خان ارسالن و  رخانیاردش اس،  پنجشنبه امروز-

  و مونم یم نجایا من  فقط دادن یمرخص مستخدمام همه به... گردنیبرنم یروز

 !  تو

 

  یجوابها  نداشتم  دوست گهید یول گردهیبرم یک یرعلیام  بپرسم داشتم دوست

 یرعلیام به داشتم  و زدم زل  جلوم به.  بشنوم رو یباج خان  زیآم طعنه

 :  داد ادامه یباج خان که کردمیفکرم

  در... هست خچالی  یتو  غذا ستم،ی ن خونه و  دارم کار یی جا هی امشب منم -

 . یباش  داشته خبر  گفتم اد،یم  باغ ی اریآب واسه جالل صبح فردا ضمن

 

 :   گفتم  یتند و فراگرفت وجودمو  یسراپا یترس

  ام؟؟   خونه تنها  امشب من یعنی-
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 ! ؟ یترسیم نکنه  هیچ... آره خب-

 !...  نه- 

  عمارتو  تلفن یمهایس همه ما نبود در  دادن دستور آقا درضمن... خب  یلیخ- 

  ییجا  زارنینم خونه  دم   یسگا چون دورکن ات  کله از فرارم فکر...  م یکن قطع

  نمیا درضمن...  کرده آزادشون خان ارسالن... ی بخور جم  جات از  و  یبر

 ناکارت برسه بهشون یبیآس اگه  پس... سگاشه عاشق خان ارسالن بدون

 . کنهیم

 

  ی تو موندن تنها شب ترس شدت از  داشتم که میدرون اعماالت و  دلم برخالف

  نکنه احساس  نوی ا ی باج خان تا دادم جلوه  یقو خودمو زدم، یم سکته عمارت

  به  زنم،ینم دم و  ترسمیم که خونهیم چشمام  از  یباج خان  که دونمیم گرچه... 

 :  گفت و کرد یمکث رفت که در سمت

  دلخوش یعل  ریام به نکن یسع...  کنهیم داغون و آدم  کطرفهی یعشقا-

  پس... یر یم بعد  و یینجا یا مدت هی  تو... گمیم خودت واسه نویا...  یکن

  برات کندن دل یبش که وابسته  نکن، طرفه  هی یعشق و احساس  گرفتار خودتو

 ...  یش یم گرفتار یبدجور که اونوقته  و سخته

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 270 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#
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  هیگر یها یها م یبدبخت  حال  به و نشستم  نیزم  یرو در پشت  رفتنش از بعد

  موندن تنها  یطرف  از! دنیلغز یم ام  گونه ی رو شتر یب و  شتریب اشکام. کردم

  باغبانم جالل اومدن گهید طرف  از دمیترسیم و کردی م تم یّ اذ عمارت یتو

  ی اریآب  یبرا وقت هر. بود چشم بد و  زیه مرد هی. بود کرده شتر یب استرسمو

.  اومد ینم خوشم  ازش  اصالا . نباشم دشید معرض در کردمیم یسع اومد یم

 و درشت یچشما و بود قامت بلند و  الغر و دادیم نشون ساله چهل حدودا

 .  دادیم آزارم که داشت لب به  مرموزم لبخند هی شهیهم و داشت یزاغ

 ** 

   تا  دو و ز ی م هی و کرده قفل درو. کردم حبس   اتاقم ی تو  خودمو ترس  از

  و  رفتم اتاق پنجره سمت. کنه بازش  نتونه یکس تا گذاشتم در پشت ام یصندل

.  بود  نییپا باغ ی رو به رو درست اتاقم پنجره. کردم نگاه  باال از  اطویح  داخل

  و دمیکش رو ها پرده همه و  دمیجه  جام  از سرعت به!! بود   وحشتناک چقدرم

 ساعت هی دیشا و   دم،یچیپ  خودم دور  تماما رو پتو و  انداختم تخت ی رو خودمو
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  و کهیتار جا همه  دمید کردم باز چشم  ی وقت. ربود چشمامو  خواب ساعت دو ای

  به و دمیکش زیم سمت به دستمو پتو  ریز  و دمیچی پ خودم  به  ترس از! سکوت

  آنگاه و. دمیکش رونیب سرمو پتو  ر یز  و کردم روشن و  آباژور چراغ یسخت

  یم نشون رو  شب مین و ازدهی ساعت. انداختم  ام یزیروم ساعت به ینگاه

! کنم؟  کاری چ  دیبا حاال!! مونده ی کل صبح تا که هنوز  من، یخدا  ی وا. داد

  کم کم. کردمیم تحّمل   صبح  تا دیبا نداشتم یا  چاره اما بود ام  گرسنه هم یلیخ

  اتاق  پنجره به . نم یبش تخت یرو  تونستم و کردم دور خودم   از  و ترس یکم

  لحظه همون. بود انداخته  هیسا  پنجره ی رو درختا شاخه. انداختم  ینگاه

 درست یعنی شدم خیس جام  یتو. اومد  اتاق  در از ییا تقه  کردم احساس

  رونیب  از که دمیشن. کردم زیت گوشامو. شد دهیکش سمت اون به نگام دم؟؟ یشن

  نرفته  یباج خان دمیشا! بود؟  خونه  یتو  یکس یعنی. اومد  ییصدا  هی اتاق

  شدم بلند جام از... باشه خونه یباج  خان اگه شهیم خوب  چه  ایخدا  یوا! باشه

  کردم، زیت گوشامو شتریب  و  رفتم اتاق درب سمت به یآرام به  برهنه یپا  با و

 . دمینشن  ییصدا گهید اما

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 پنجره سمت  به بازم شد روشن اتاق   یوقت.  زدم چراغو دیکل و شدم ال یخیب

 پرده!! کشوندی م پنجره سمت به منو اش همه ییرو ین هی  چرا دونمینم.  رفتم

  نظر به یعاد  ز یچ همه انگار. کردم نگاه رو  رونی ب و زدم کنار یآرام به رو

  و باشه خودم توهمات دهییزا تونستیم سروصداها اون همه آره... دیرسیم

  و  رفتم اتاق درب سمت به. بود آورده فشار  برام واقعا گهید یگرسنگ! بس

  هی  و رفتمیم دی با . دمیکش ییا گوشه  به  بودم گذاشته پشتش رو یصندل و زیم

  بهم ترس زاشتمیم دینبا. رفتیم جی گ سرم داشت کم کم گه ید خوردمیم  یزیچ
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  ترس گفتیم بهم شهیهم بابا دمیترسیم یکیتار  از  یوقت هام  یبچگ کنه، غلبه

سه هی  فقط  یپا  از  تونهیم آدمو که ع یوقا به نسبت احساس  هی...ح 

 مبارزه باهاش دیبا... ارهیب در پا  از  منو ی قو   حس نی ا بزارم  دینبا!ارهیدرب

  ام خورده لول و  شانیپر یموها قبلش  یول برم رونیب  اتاق  از  خواستم. کنم

  داخل یچراغا تموم . کردم ترک  اتاقو بعد و کردم جمع  سرم دور ر یگ با رو

  آشپزخانه به خودمو  و  رفتم نییپا دوان  دوان ها پله از. بود روشن عمارت

  روبرو  مختلف یها یخوراک و قابلمه یکل با کردم باز که  خچالوی در. رسوندم

  تا دمیکش سرک  داخلش و  برداشتم رو ها قابلمه  تک تک در یشادمان با. شدم

  دمیکش رونیب خچالی  از  رو اپلو یلوب قابلمه.  برسم خودم دلخواه مورد یغذا به

 شهیهم که بود ام  عالقه مورد یغذاها جزء اپلویلوب. گذاشتم گاز اجاق ی رو و

  خودمو و کرد خی پام و دست افتادم که مامان ادی آخ... پخت یم برام مامان

  که دونستمیم کاش ... پوشاند اشک  از  یا پرده چشمامو.  اندختم  یصندل یرو

  هی یحت تونستمینم که افسوس  یول!...  کننیم چکار و چطوره   حالشون االن

  ازشون حاالحاالها  کنمیم فکر اوصاف و  حال نیا  با و  رم یبگ ازشون  خبرم

  یسوختگ یبو دفه هی که بودم  ور غوطه بدم اوضاع  و حال یتو ! بمونم خبر یب

  یف گازو . رفتم  گاز اجاق  سمت به و  برخاستم جام  از یتند. کرد ام  متوجه غذا

  رهیدستگ از نبود   حواسم  اما برداشتم رو قابلمه درب و  کردم خاموش  الفور

.  کردم پرت یسمت به رو قابلمه درب  و  گفتم یآخ! سوخت  دستم و کنم استفاده

  جلو  از  ی زیچ انگار  برگشتم  آشپزخانه یخروج درب سمت به که لحظه همون

 !  گذشت چشمام

 

 . شدم خکوبیم سرجام ترس شدت از یول! انه؟ ی دمید درست دونمینم

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  از  ییچاقو  زیم  ی رو از  و  انداختم اطرافم به ینگاه!! کردمیکارمیچ  دیبا االن

  به کنجکاومو نگاه رفتم در سمت به  و دمیکش رونیب آشپزخونه یچاقوها نیب

  احساس! نبود یز یچ از  ی خبر اما دمیکش سرک  اون یجا  ی جا به دوختم سالن

  سالن یانو یپ از  ییصدا موقع همون درست اما! داشته برم االتیخ بازم کردم

  هم یا گهید  کس من از  ریغ به اونجا  شدم مطمئن کم  کم گهید... اومد باال

 !  هست؟؟ 

  دستم ی تو محکم و  زی ت و بلند دسته ی چاقو. کرد دنیلرز به  شروع پام و دست

 سمت از  صدا نباری ا اما...  گرفتم باال  طبقه یها پله سمت  به نگاهمو و  گرفتم

  چکسویه من! نبود یکس آخه یول ... شد باز در و اومد سالن ی خروج در

! ؟ یک روح! اد؟ ی یم آدما سراغ  روح آخه مگه یول! باشه؟   روح نکنه! دمیند

  با! دارم وحشت  هم اسمش دنیشن از  یحت من ی خدا  یوا...  باشه اجنه دمیشا

 :  گفتم یف ی خف  و لرزان  یصدا

  نجاس؟؟؟ یا یکس-

 

  صدا که برنداشتم شتریب قدم دو دمیشا... قدم هی! دمینشن یی صدا ای  یحرف اما

!  کرد خوندن به  شروع یآذر یمیقد آهنگ  هی و شد بلند هم سالن گرامافون از

  انویپ از  صدا که  هم باال طبقه از  نه! رفتم؟ یم اتاقم به کردم؟ یم کاریچ  دیبا حاال

 که نگهبان یسگها!! بدتر نجای ا از  عمارتم رونیب.... هم نجایا...  دراومد

  منو خدا ! یرفت  و  یگذاشت ینجور یا منو  که یرعلیام کنه لعنتت  خدا یا! هستن

  به شروع فواره مثل چشمام  از اشک... میالک یمایتصم نیا  با...  بده مرگ

 :   زدم ادیفر   ه، یگر و هق هق انیم. بود کرده دنیبار

    ؟ یهست یک تو-

 

  نگام! زن ک ی غیج  مثل  ییصدا اومد عمارت رونیب از  صدا انگار لحظه همون

  پنجره درو مدام و  بود کرده وزش به  شروع  هم یتند مینس . شد ختم  اونجا به

  به خواستم د، یکوبیم هم به داشت رو سالن درب و شدنیم بسته و باز ها

  ترس  از داشتم گهید! شدن خاموش  چراغها تمام کبارهی که برم درب سمت
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  و رفتم  رونی ب سالن در از داشتم  توان تا و دمیکش یبلند غیج!! شدمیم تلف

  ف یتوص بخوام  اگه... بود گرفته یاهیس رو جا  همه.... دنیدو به کردم شروع

 ! کردم وحشت من د،یرسیم نظر   به مضحک یل یخ دنیترس  واژه کنم
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   عمارت برق  قبل دفه مثل که زدم حدس

 سرعت با  افتاد دستم از  چاقو! ن؟ یا از  بدتر یبدشانس آخه یول باشه شده قطع

  یصدا بازم! شد  دهیبر دهیبر نفسم... رفتم یم کجا  دونمینم خودمم  دم،یدو یم فقط

 یگیهمسا در یی ا خونه  اونجا! کجا؟  از  یول... بود کینزد صدا. اومد غیج

  تموم که بود اد یز نقدریا مساحتش  عمارت نیا. بود دور بود اگرم نبود مون

  که ییسروصداها ادی! افتادم نییپا باغ ادی  هوی ... بود برگرفته در ابونویخ  اون

.  بود صدا همون انگار...  دمیشن  زنو هی ی صدا اونروزم... دمیشن اونروز

  رفتیم فقط و دی دینم رو  جا چیه که یکس مثل... دمیدو یم  یکیتار ی تو داشتم

  ذاشتنینم یوحش  یسگها اون دمی رسیم که یورود در  به! کجا؟  آخرش  اما

!  بودم آورده کم نفس گرفتیم شیآت داشت گلوم گهید... بزارم اونطرف  پامو

.  باشم داشته آرامش لحظه هی دادینم امان بهم  داغم یاشکها بود، شده بد حالم

  اون  یتو  و بود افتاده  آب یتو ماه ر یتصو .  بودم استخر  کنار . ستادمیا سرجام

  استخر لبه یخوشحال  با. بود دهیبخش قسمت اون به یخاص  ییروشنا یکیتار

  به فقط خدا کردم احساس لحظه هی.  گرفتم آسمون به رو سرمو و نشستم

 و کردم مشت  دستممو یخوشحال با... فرستاده نیزم یرو  ماهشو من خاطر

 .  دمیپاش آلودم اشک  و  داغ صورت یرو  یاستخرکم  آب از
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  روشن هوا  تا نشستمیم استخر لب صبحم تا شده اگه. زدمی م نفس  نفس  هنوزم

  نبود تنم یحساب درست لباس و بود شده سرد هم یکم هوا  که درسته.  بشه

  خودم  با داشتم. دادم حیترج  داشتم که یخوف و  استرس همه به رو سرما یول

  زنو  همون یصدا بازم که کنهیم تمیّ اذ داره که باشه یکس دیشا کردمیم فکر

  دوختم  اطرافم  به کنجکاومو نگاه!  کترینزد یلیخ...  کترینزد بار  نیا دمیشن

 نورماه ریز یول  سادمیوا خیس سرجام. اومد باغ  یدرختا سمت از  انگار صدا

 کردمیم احساس... کردمیم یشتریب  آرامش و  تیامن احساس  کناراستخر و

  و نخوردم تکون  سرجام خاطر نیهم به. داره هوامو شتر یب اونجا  خدا

 همون. دمییپا  یم اطرافمو  و سرمو پشت ترس  و دلهره شدت از یگاهگدار

  یم داشت قلبم. شد رد درختا  یال البه  از یدیسف ءیش که  کردم احساس لحظه

  رو دندونام اضطراب و ترس شدت از . شدینم میز یچ  چرا  دونم ینم یول ستادیا

  یخوب به یکیتار  ی تو و شد انینما  شتریب و  شتریب دیسف ءیش. دنیلغزیم هم

 !بود زن هی!  بزرگ یخدا... شدینم داده صیتشخ
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  چدهیپ دورش که دیسف یعبا  هی مثل بود، شده دهیپوش بدنش تموم که زن هی

  نداشتم  طیشرا  اون با کردن نرم پنجه و دست جز یا چاره گهید! باشه شده

 !  باداباد یهرچ

  کاریچ اونجا... رفتیم کجا یول... دی دویم درختا نیب و دی کشیم غیج مدام زن

  یآرام به  یا گوشه! شدیم من متوجه دینبا اصالا  کنم صداش دمیترس! داشت

  تموم. دیکشیم غیج  فقط و رفتیم دوان  دوان زن کردم نگاش و نشستم

  مدام! بود وحشتناک  یلیخ. بود دهیپر رنگ  و  دیسف روح هی مثل صورتش

  نینفر همش هاش ناله  ونیم! چرا  آخه دینالیم و کردی م باز هم از دستاشو
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  زد،یم حرف  یک با دونمینم رو جمله  نیا داشت انگار آخرم  لحظه! کردیم

 "  رمیگیم ازت  امو بچه  تقاص"  گفتیم

 

 :   زدم ادیفر  بلند یصدا  با. بود   ختهیر ترسم یکم

   ن؟ یکن یم چکار  نجایا! ن؟ ی هست یک شما خانم-

 

  متر شش یال پنج   امون فاصله!! من یخدا  یوا ... برگشت من سمت به زن

  فوق اش چهره. بود مشخص یخوب   به صورتش یای زوا یول نبود شتریب

  سرخ  یرگها تموم بودن دهیکش صورتشو پوست انگار. بود  وحشتناک العاده

 همه لبهاشم و بود برآمده و  خون از  پر چشماش.  بود معلوم صورتش کبود و

 تو شهیهم  که ییزهایچ  اون بود  یزامب به  هیشب... بود اهیس و  کبود کبود

.  نگفت چی ه اول و  انداخت بهم  یا  رهیخ نگاه. دمیدیم  یوودیهال یلمهایف

  یم خودم به داشتم گرفتم یدیشد درد دل. دمیترس تینها یب نگاهش ازطرز 

 !  زیآم اکراه  و  تمسخرگونه خنده ه ی... دنیخند به کرد شروع زن که دمیچیپ

 

 :   گفتم لرزان یصدا   با و گذاشتم هم  یرو خشکمو یلبها

 ! اد؟ ی یم بر  من دست از یکمک_

 

  به قدم دو ترس از شد کترینزد من  به قدم چند و کرد باز هم از دستاشو زن

 :  گفت زی تمسخرآم ی لبخند با  و شد کترینزد من به  زن برداشتم، عقب

 !   ش؟ یاریب  برام  یتونیم... ام  بچه...  خوام یم امو  بچه من-

 

  بهم بخواد نکهی ا  ترس از ! بود بم و  ترسناک  یبیعج یلیخ   ییجورا هی صداشم

 .دنیدو به کردم شروع و  گرفتم فاصله  ازش  برسونه یبیآس
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  یسگها از  غافل رفتمیم یخروج در سمت به داشتم که  بودم دهیترس  اونقدر

 من سمت به سرعت با اوناهم و رفتمیم سگها سمت به  من! نگهبان یوحش

 ییسو گهید چشمام و بود شده خشک  و کرده قفل دهانم...  اومدن یم داشتن

  االن! زن اون و  سروصداها تموم  از  غافل برگشتم عمارت سمت به. نداشت

 دهیبر  رو امونم هم یخودیب یها  هیگر! بود مهمتر همه از  خودم  جان حفظ 

  رو سگها یصدا گهید بستم رو در دمیرس عمارت داخل به یوقت. بود

  بود افتاده َدوران به سرم! دمینفهم ی زیچ گهید که بود  لحظه اون...  دمینشن

 ......  دمینفهم چیه گهید و شدم ن یبرزم نقش... سوختیم داشت وگلوم

 ** 

  یها گوشه از   دیخورش نور . بودم افتاده سالن گوشه کردم باز که چشمامو

  دونستمینم! کردیم تم یّ اذ اون اشعه  و برخورده چشمام  به سالن یها پنجره

 .  دمیپر  جام از  ها گرفته برق  مثل لحظه هی اونجام؟   چرا

 

 شب ادی. داد یم نشون صبحو می ن و هشت انداختم سالن ساعت به ینگاه

  ییبال چیه ی چطور ...  من یخدا  یوا ! تلخ و شوم شب اون! افتادم گذشته

  سرم... کنهیم درد بدنم  یاستخونا تموم   االنم...  رفتم حال از من ومد؟ ین سرم

 ...   رهیم جیگ

 

  و  انداختم یمبل ی رو خودمو. ندارم  رفتن راه توان یانگار یول  دارم ضعف

 چشمام با  و  زدم ینفس  نفس زنه، یم شویزندگ آخر  ینفسا که یکس مثل
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  ی اتفاقا همه نکنه. دیچرخ گرامافون سمت به چشمام.  کردم نگاه اطرافمو

  تونمینم که بده  اونقدر حالم که فعال...  دیشا دونمینم! بوده؟  کابوس هی شبید

 .  بکنم  فکر یچیه به

 داغ چشمام! داشت درد یلیخ. دادم مالش هامو قهی شق و گرفتم  سرم به دستمو

 آخه! برسه؟  دادم به یکس تا نشستمیم همونجا کردم؟ یم کار یچ دیبا. بود کرده

 ...  رمی م حال  از  بازم که من... ادین امروزم  یباج خان دیشا ؟ !یک تا

 

.  رفتم  آشپزخانه داخل به  و گرفتم وارید به دستمو و بلندشدم جام  از  یآرام به

  در بعد و انداختم  بهش نگاه هی! بود گاز اجاق   یرو هنوز  قبل شب قابلمه

 . دمی سرکش و ختم یر خودم  یبرا  ر یش وانیل هی  و  کردم باز خچالو ی

 

  گشتم که رو  ها نتیکاب داخل  هرچقدر که ذاشتنیم کجا  قرصاشونو دونمینم

  ی رو نزارم  حال   با و  رونیب اومدم  آشپزخانه  از یدیناام با.  دانکردمیپ  یزیچ

  یصدا که کردمیم جابجا مبل  یروبرو خودمو داشتم. دمیکش دراز یا کاناپه

 .اومد سالن درب شدن باز
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  جام ی تو!! بود  باغبان  جالل. گرفتم سمت اون به نگامو وکنجکاو  زده جانیه

 سالم و دیماس لبش  یرو یلبخند من دنید با و  اومد جلو  جالل.  نشستم خیس

 :  گفتم کنان من  من! چکارکنم؟  دونستمینم! دمیترس یم... بودم شده هول. کرد

 !   ؟ یدار  چکار نجا یا ... سالم-
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 :   گفت  و بست  نقش کلفتش یلبها  یرو یرنگ پر  انهیموذ لبخند

 .  هرز یاهایگ کردن یچی ق واسه اومدم خانم-

 !   رونه؟ یب  که تو کار...  داخل یاومد  چرا-

  و  نهیس یرو چشماشو. کرد نگاه  منو اش هرزه نگاه با  و  جلو اومد قدم هی

  دامن و تاپ هی دمید کردم نگاه که لحظه هی خودمو. بود کرده زوم بازوهام

  عوض لباسامو گهید که بودم کرده هول  نقدریا  شبید... تنمه کوتاه

 ! بودم نکرده

 !!"  شرف یب زتویه  یچشما  اون ببند د  "

 !   ؟ یدار  چکار نجا یا  گفتم-

 :   گفت و  گرفت برهنم یپاها سمت به چشماشو

  بزنم، سر بهتون و  امیب گفتم ... نیا  خونه   تنها شما گفتن  یباج خان... یچیه-

 ! ن؟ یندار اجیاحت یز یچ  نمیبب

 .  برس خودت  کار به رونیب برو ،یبزن سر بهم خوامی نم... نکرده الزم-

  لب ریوز! بود ختی ر ی وب زانهیه  اش  خنده!! ناموس  یب  شرف  یب...  دیخند

 .  اشتهان خوش چه  رخانیام ماشاهللا: گفت کنان زمزمه

 :   گفتم نفرت با

 !  ؟ یگفت یچ-

  نیهمچ داشتن  وجود با  اشتهان خوش  یلیخ آقا ماشاهللا گفتم... خانم یچیه

  و  گذرون خوش! هستن شونیمجرد دوره مثل  هنوزم.... مسافرت رفتن یلعبت

 ...  ال یخیب

  برو  نداره یربط  تو  به مسائل نی ا...  یبزن  حرفا  نیا از  شما نکرده الزم- 

 !   رونیب

  و  کرد ترک  عمارتو داخل ... زیانگ  نفرت و  مضحک خنده  هی... دیخند بازم

  خونه دیکل! ؟ ی چ موند یم اونجا شبو اون اگه! ؟ یک تا آخه یول  رونیب رفت

 !!  داشت که رو
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  جام از  بود یزحمت هر  به داشتم جهیسرگ ... دمیدرازکش کاناپه یرو یساعت هی

  واسه  خچالی داخل یبطر از  وهیآبم وان یل هی. شدم آشپزخانه داخل  و شدم بلند

  و  ضعف از ی زیچ.  نکرد یفرق حالم بازم اما دمیسرکش  کجای و  ختمیر خودم

  افتاد ادمی اما بخورم  ییهوا و اطی ح ی تو برم  خواستم. نکرد کم  ام جهیسرگ

. کنه نگاهم بد بخواد زشیه یچشما  با  جالل بازم ممکنه ستنین مناسب لباسام

  باال طبقه خودمو زحمت به کنم،  تنم  لباس اتاقم  از و  برم گرفتم  میتصم

  و یصندل بود، سرجاش نخورده  دست یچ همه. بود باز  اتاقم  در. رسوندم

  سراغ  نداشتم، قبلو  شب دلهره و ترس گهید!! بودم گذاشته در پشت که یزیم

  هی و کردم تنم   که داشتم سبز رنگ به بلند باز جلو  یمانتو  هی و رفتم کمدم

  از . بودم راحتتر.  بود بهتر ینجور یا آره . انداختم  سرم رو  دمیسف شال   یروسر

  رفتنم راه اومدم  نییپا و  گرفته یچوب یها نرده به دستمو  و اومدم  رونیب  اتاقم

  پس!منم؟  واقعا  ن یا کردمیم فکر خودم با داشتم. بود شده  ی کوک عروسک مثل

  از پامو! اومده؟  سرش به چه کجاست؟  شیپ ماه چند شاداب و زنده سر دختر

.  بود منتشر فضا در یریدلپذ و مطبوع ی هوا. گذاشتم  رونیب عمارت داخل

  فصل . دمیکش هام هیر به رو جمعه ی زییپا  روز ی هوا  و دمیکش ینفس

  پرکرده رو باغ  یچمن ی فضا تمام درختا یبرگها و بود شده شروع زانیبرگر

  زن اون. افتادم  قبل شب ادی.  انداختم استخر   اطراف به ینگاه دور از . بود

 دهید کابوس من نکنه بود؟  یک زن  اون  واقعا! باخته  رنگ و  حال شانیپر

  دمیرس استخر لب. رفتم استخر سمت به  و برداشتم گام واش ی  واشی باشم؟ 

  قبل  شب حوادث  از  یزیچ  هی نشانه، هی داشتم دوست نشستم قبل  شب یسرجا

  انگار که دمید جاللو  لحظه اون  یتو  و  کردم فرو  آب یتو  دستمو. کردمیم دایپ
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  هی اگه کنهی م غلط. کردم وجور  جمع  کمی خودمو. ادی یم من سمت   داره

  یتو کوبونمیم مشت ه ی با!! حروم چشم کهیمرت بکنه، بخواد  اضافه حرکت

 !دهنش
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 ! ارم؟ یب واستون نیندار الزم یزیچ ... خانم-

 ...  نه- 

 ! دهیپر رنگتون... ستین خوب  حالتون  انگار یول- 

 

 نداشتم دوست  یول ستین خوب حالم دونستمیم دم،یکش سروصورتم  به یدست

.  ادیم در دم   از  ییصدا کردم احساس لحظه همون. بخوام  جالل از یکمک چیه

 چشم سمت اون وبه چرخوندم سرمو. کردن پارس به کردن شروع هم سگها

  گفت رلبیز و  گرفت در سمت به نگاشو و  کرد زیر چشماشو جاللم.  دوختم

 " هیک"

  از  رو یآهن ی دربها  و رفتم شده سنگفرش  جاده سمت  به و بلندشدم  جام از

.  بود شده پارک در کنار هم یلیاتومب  و بود در پشت مرد هی. کردم نگاه دور

 : گفت بلند  یصدا  با جالل

   ه؟؟ یک-

 :   زد داد بلند یصدا با مرد

 ! ن؟ یکن  باز  برام درو شهیم-
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  کردم احساس.  رفتم  جلو  آهسته یگامها  با! بود؟  آشنا برام  چقدر  صداش تُن

  با . رفتم جلوتر  و  گرفتم هام قهیشق به دستمو ره،یم یاهیس داره چشمام جلو

  چند  نیا ی تو!!! بود اوشیس... شناختمش یول شدیم تار دمید جلو  کهیوجود

  دونمینم. دیماس لبم  ی رو کمرنگ یلبخند! ادیب  اونجا که دمیند  بارم هی یحت ماه

  به دنیرس با جالل. شدم دلگرم ییجورا هی...  شدم خوشحال  اومدنش  از  چرا

 :  گفت و  ستادیا نیآهن یدربها پشت در دم  

 ..  رخانهیاردش دستور کنم،  باز  یکس یبرا  درو تونمینم من آقا-

 : گفت کردیم نگام  و دییپایم منو چشماش با که اوشیس

  میرعلیام دوست من-

  درو دادن دستور رخانیاردش خب  یول  یرخانیام دوست دونمیم... شهینم- 

 . ندم راه خونه  داخل به رو یکس نبودشون در و  نکنم باز  یکس یبرا

 .  داخل  ام یب بزار... زنم یم زنگ ریام به  من کن باز درو  تو -

 ! ؟ یک شی پ یا یب یخوا یم ستین  خونه یکس آقا- 

 :  گفت و کرد  اشاره من سمت به  انگشتشو اوشیس

  خونه تلفن... بزنم  سر بهش کرده سفارش ریام... اس  خونه  که ریام زن

 ...  زنم یم زنگ  ر یام به  االن.... داره کار خانوم با... قطه
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  به بعد  و برد باال  پرپشتشو  یابروها  از  لنگ هی  و دیچرخ من سمت به جالل

  به نبود، خوش حالم.  نشدم متوجه  من که زد یحرف و د یچرخ اوشیس سمت

 . نشستم نیزم ی رو همونجا  و دادم هیتک یدرخت

  رو یگوش بعدم زد،یم حرف  تلفنش  با  و کردیم نگام نگران  یچشما با اوشیس

  و  کنه باز درو داد تیرضا جالل که  بود اونوقت گرفت  جالل  گوش  به انگار

 .شد  خونه   وارد اوشیس

  بود  جالل کار حتما. بودن شده بسته   اما کردن پارس به کردن شروع سگها 

 ...  بود بسته  رو اونها  که

  اول خاص ینگاه و بست سرش پشت درو  جالل  و اومد من سمت به اوشیس

  با یرنگ یبادمجان اسپرت وشلوار کت اوشیس. انداخت من به بعد اوشیس به

  از  بود پر نگاهش و  زدیم برق  دور از  کفشاش. بود  دهیپوش دیسف رهنیپ

 :  گفت بالفاصله و  کرد سالم ینگران با  اومد  که جلو!  حرف

  دختر؟؟  خودت  با یکرد کاریچ  تو-

 

 : گفتم و دمیکش یبلند  آه کردم، بلند سرمو 

 !  آورده؟  سرم یی بال چه قتیرف  اوش یس ینیب یم-

 

  کرد یم دراز سمتم به دستشو نکهی ا ضمن  و شد خم من سمت به اوشیس

 : گفت

 !  یش بلند کنم کمکت  تا من به بده دستتو-

 

  از  اون کمک به و  گرفتم سرم پشت درخت به دستمو دیترد با و کردم نگاهش

  کنم  برخورد یمی صم اوشیس با جالل  یچشما ی جلو خواستمینم. بلندشدم جام

 !!  نکنه بد یفکرا  خودش  شیپ تا

 یشرمسار  لحن  با و  گرفت ریز  به سرشو من حرکت  ن یا دنید با اوشیس

 : گفت
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  خونه  و سفر  رفته  ر یام که دارم خبر  راستش... بزنم سر بهت نجایا اومدم-

 ...  ستین

  چه بود خودش ی وقت مثالا ! ؟ یکن جبران   دوستتو نبودن  یاومد  پس!... خب- 

 !!  بزنه؟  سرم بهم بخواد دوستش نبودنش در االن که بود زده سرم به یگل

  ینم روش نه بگه  که یهرچ... کمهیفابر  قیرف یرعلیام...  خانم  حنا  نیبب- 

 .  اومدم خودش  خواست به نجامی ا که االنم ...  ارمی

 

 یکس که داره خبر مگه! فرستاده؟  اوشویس چرا یرعلیام!!  ارمی ینم در سر"

 !!"  ستین خونه االن
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  خفه گلو در  یبغض با! بود شده شتر یب و  شتریب  ام جهی سرگ برداشتم قدم هی

 : گفتم شده

 !!! دمیند کتیفابر  قیرف با یزندگ تو  خوش  روز هی من-

 هاش داشته ی برا  چطور  دونهینم فقط ... فقط ستین یبد  پسر ریام  خدا به_ 

 ...  ارهیب بدستش  و بجنگه

...  کرد بد من  با  یرعلیام که فهممی م خوب نویا یول فهممی نم منظورتو من- 

 . شدم اش  چهیباز من

 

 .  افتادم  هیگر به و  دیترک بغضم جمله  نیا  گفتن با
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 :   گفت و کرد نگاهم  مهربانانه اوشیس

   نه؟  ای یکنیم دعوت خونه به  منو االن-

 

  از  جلوتر  خودم   و کردم پاک دست پشت با  بود لبم ی رو  که یاشک قطره

  با بود، شده مناسبم نا  وضع و  حال  متوجه که اوشیس افتادم،  راه به اوشیس

 : گفت مرتعشش یصدا

 ...  ستین  خوب حالت  تو  حنا -

 :  گفتم و  گرفتم کمرم به دستمو ستادم،یا

!  بزرگ عمارت نیا ی تو  تنها... بودم خونه تنها شبید من... اوشیس-

  ییا  خونه نیهمچ یتو  تنها شبو هی   جوون  زن هی واسه  سخته چقدر یدونیم

 ...  باشه

 

 .رگرفتی ز به سرشو اوشیس

  ازم نگاهشو و  اس خجالتزده  کردمیم احساس اش همه چرا  دونمینم 

 :  گفت من جواب  در یآرومتر یصدا  با  رلبیز... رهیگیم

 به داشت که  یتیموقع و ط یشرا خاطر  به میرعلیام یول  ،یگیم یچ فهممیم-

 ...   دونمی م رو یچ همه من...رفته یکار  سفر نیا

 :  گفتم ام دهیبر دهیبر  ینفسا با

  ازدواج هی ازدواج  نیا گفت خودشم... نخواسته منو مَ  اولشم  از یرعلیام-

 دوست همون مثل  براش منم! بودم اش  چهیباز من  پس ... بوده ی اجبار

  نطوریا نظرت به!... نه؟  مگه! بودن  ختهیر  دوروبرش که بودم  دختراش

 ! ست؟ ین
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 نگاهم و ستادهی ا  نیمت و  آروم نجوریهم اوشیس و  گفتم اد یفر با  آخرمو جمله

 کنه دعوت  آرامش به منو خواستیم کهیدرحال آورد باال دستاشو. کردیم

 :   گفت

 ..  باش آروم  حاال-
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  جلو  بازم که بذارم عمارت ی ورود یها پله  یرو پا خواستم و  برداشتم قدم هی

  از  اوشیس که بشم ن یزم بر نقش  تلوتلوخوران خواستم و رفت یاهیس چشمام

  چیه که کردیم درد سرم اونقدر. کرد  حلقه کمرم دور دستشو. شد مانعم پشت

  انگار و گذاشتم هم ی رو آروم  چشمامو. نداشتم کردن صحبت یبرا  ی توان

 ...  رفتم  خواب به ساعتا

 

!  بودم؟  کجا دونمینم. دمید یم تار  جارو  همه انگار کردم باز که چشمامو

 ماهها که انگار  بود کوفته و خسته بدنم بود، حکمفرما  اطرافم در یسکوت

  تا زدم زورمو همه! چرا؟  آخه یول... دیدیم تار چشمام! بودم کرده یکوهنورد

 ینم دهنم یتو  زبون. نداشتم  نفس انگار  اما بزنم، صدا  رو یکس بتونم

.  دیچرخ  یم خودش دور اجسام همه انگار کردیم درد شدت به سرم. دیچرخ

!  شد دهیکش  دستم یرو یدست کردم احساس.  بشم آرومتر تا بستم چشمامو

  بود، نشسته کنارم یصندل  یرو که اوش یس دنید با و کردم باز چشمامو یتند

! کارکنه؟ یچ  خواستیم یعنی! کردم نگاش خشم  با و  دمیکش یتند دستمو

 :  گفت و کرد نگام  ونگران محزون  یا  چهره با اوشیس
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ُرمتو  خواستمی م! نترس -  ... کنم درست س 

 

ُرم متوجه که بود لحظه اون   ی صدا با و شدم  بود شده وصل بازوم به که یس 

 :   گفتم ام  رفته ل یتحل

   چنده؟؟  ساعت!... کجام؟  من-

 ..  شدم اوشیس جواب  منتظر و گذاشتم روهم آروم چشمامو

 دنتید اومد دکتر  ،ی دار جهیسرگ و  افتاده  فشارت... یخودت  خونه ی تو  تو -

  واست ی خوریم  ی زیچ...  بعدازظهره  دو ساعت رفته، که شهیم یساعت هی االن

 ! ارم؟ یب

 :  گفتم بغض با و کردم باز  آروم چشمامو

 ...  کشه ینم دلم یچچیه.. پُره یلیخ  دلم... نه-

  یبخوا ...یبخور  عاتیما دیبا گفت یم دکتر... شهینم که ی نجوریا  آخه- 

 ! مارستانیب  یبر دیبا  و شهیم بدتر حالت  ی بر ش یپ ی نجوریا

 :  گفتم و زدم  یتلخ پوزخند -

  ؟  یترسونیم بچه یدار  هیچ -

 

 :  گفت کمرنگ یلبخند با و گرفت ازم  نگاشو اوشیس

 ! یستی ن  بچه  که تو...  نه-

 

 یول دادیم  قرار خطاب  بچه منو شهیهم یرعلیام د،یماس لبم  یرو یلبخند

 :  گفتم  تمسخر با!!!اوشیس

 ! زنهی م صدام کوچولو... ام   بچه گهیم بهم شهیهم کتیفابر قیرف-
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 یم 300 پارت به  میدار و  م ییجلو صدپارت حدودvip کانال      

             میرس
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 :  گفت و  رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند جاش  از اوشیس

  حرفاشم! ستین  اش  کله تو عقل... خراب کله گمیم یرعلیام به شهیهم من-

 ...  هی ور ی در خودش مثل

 

  س  احسا! هستم نییپا سالن تو  یا  کاناپه یرو دمیفهم  که بود لحظه اون

  نیا  وقتا یگاه چرا دونم ینم... شنی م خورد دارن  داخل  از  استخونام کردمیم

  یخوراک  از پر  ینیس با اوشیس بعد و گذشت ی قدر!!.. داشتم  و درد احساس

  یرو  خودش  و گذاشت روش  و ینیس و دیکش من سمت به یزیم. برگشت

 : گفت  یمهربان با و نشست من کنار یصندل

 !  م؟ یکن شروع کجا  از  حاال خب-

 

.  بود کجوری  و مهربان شهیهم! بود  پاک و  معصوم اش  چهره کردم، نگاش

قه  هر نبود یرعلی ام مثل داشت ی اخالق ثبات   رنگ هرلحظه  و باشه  جور هی د 

 سهیمقا یرعلیام با  اوشویس اش همه که بود شده چم  دونمینم! کنه عوض

 کاسه هی! بود  کشیفابر قیرف خودش  قول به که خاطر  نیا به دیشا! کردمیم

 گرفتیم سمتمم به کهیحال در و کرد پر  قاشق هی مهربانانه و برداشت سوپ

 :  گفت زنان لبخند

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  395 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 ....  بخور ... میکن شروع سوپ ن یا از  ایب-

 

  افتاد، رنگش یآب یچشما  به چشمم  که لحظه ه ی و کردم بلند سرمو

 :  گفتم و کردم مکث

   ؟؟  اومد  کجا از  سوپ نیا-

 

 : گفت و دیقاب  ازم نگاشو خنده با اوشیس

  میگرفت ادی ی زیچ   هی رفقا قیرف  نیب  و یی دانشجو دوران  از گهید خب -

 ...  گهید

  

 :  گفتم و خوردم یتکون زده تعجب

  ؟؟  یکرد  درست خودت یعنی-

  درستش و کردم دا یپ ازشوین  مورد لیوسا  نتهای کاب و  خچالی  تو  از... آره خب- 

 ...  کردم

 

 :  گفتم خنده با ... بود برورو  خوش  کردم، نگاه سوپ کاسه به ذوقزده

   نه؟  ا ی خوبه  مینیبب  م یکن مزه دیبا حاال-

 : گفت  و کرد دهانم کی نزد  قاشقو اوشیس

 ....  نیکن مزه شما... باش -

 :  گفتم و شدم  رهیخ چشماش  یتو

 ...  اوشیس ییآقا و  خوب  یلیخ  تو... ممنونم صورت هر در-

 

 :  گفت و  دیخند اوشیس
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 جمله  نیا به شدت به ر یام یدونیم  که تو! نکن تکرار  نقدریا  رو جمله نیا-

 ...  حساسه
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  راستم خب  یول زنه،یم حرف باهام ی شوخ لحن با داره اوشیس دونستمیم

  یکس دیتمج و   فیتعر و کردن سهی مقا از  یرعلیام دونستمیم گهید...گفتیم

  یول...حساسه اوشیس قول به و! ادی  ینم خوشش خودش  از  ر یغ به یا گهید

  اوش یس ییآقا از  اونقدر  و کنم استفاده حربه نیا  از برگشتنش وقت تونستمیم

  ام خنده خودم افکار  به... نذاره تنهام گهید و  کنه گل شی حساس تا بگم  براش

 دیرس  یم نظر به  دیبع و بود خوشمزه واقعا که سوپ خوردن از  بعد. اومد یم

  خوردم  به و کرد  درست تازه وهیآبم برام  اوشیس باشه،  آقا هی دستپخت که

...  خودش از  و بود کنارم ساعتها. کردیم یپرستار ازم مهربانانه. داد

.  بود شده قبل ی ساعتا از  بهتر یل یخ  حالم گفت برام شونیزندگ و یرعلیام

ُرم گهید   سرجام یوقت. نمیبش  سرجام راحت  تونستمیوم شده تموم هم دستم س 

  اون.  دمیکش گردنم دور دستمو!! ستین سرم شالم که شدم متوجه نشستم

  زیم یرو  از دمویسف شال کهی درحال و بلندشد جاش  از  اوشیس لحظه

 :  گفت داشت،یبرم

  ؟ یگردیم ن یا دنبال-

 :  گفتم بخش تیرضا ی لبخند با

 ...  آره

 : گفت و داد بدستم شالو
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 ...  زیم رو گذاشتم... من افتاد، سرت از شد بد حالت  که صبح-

   ممنونم- 

 ! ؟ یکنیم سرت یروسر  همه جلو شهیهم.....تو... تو ... - 

 

 : گفت  و  گرفت ر یز به یتند سرشو و دیکش خجالت ازم! کردم نگاش

 !!  یببخش البته ...  ستنین زهایچ  نجور یا  دیمق اصالا  یرعلیام خونواده آخه-

 .  دمیپوش رو لباسا نیا  باشم راحت باغبون مرد نیا  جلو نکه یا  واسه من... - 

 !! کاروبارت ن یا با!!...  یرعل یام ذاتت تو  تف- 

 !!! ؟ یگفت یچ- 

 !!  بود دلم تو حرف   هی... یچیه- 

 !  ؟ !تو  انگار یول- 

 !  ستین مهم- 
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 : گفت داشتی برم شیکنار یصندل  یرو از کتشو کهیدرحال شد بلند جاش  از

 .   بهتره خداروشکر که  توم حال  ...  برم کم کم دیبا من گهید خب-

 :  گفتم ینگران با شد پاره دلم بند حرف   نیا دنیشن با

  ؟؟ یبر  یخوا یم-
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  یگوش لحظه همون. دیدیم مویناراحت  و عجز  انگار. کرد نگام فقط اوشیس

  با و  انداخت من به بعد  و یگوش صحفه به ینگاه. اومد  در صدا  به لشیموبا

  پشت خودمو آروم  آروم و شدم بلند  جام  از.  رفت  رونیب سالن در از  الو  گفتن

  لشیموبا با کردن صحبت درحال اوشویس و  زدم کنار رو پرده. رسوندم پنجره

 !!...  رفته  دمیشا نبود، جالل از  ی خبر اما دم،ید

  به و ختی ر دلم یُهر! اومد ییصدا  بازم باال  طبقه از  انگار لحظه همون

  گرفتم قرار عمارت یخروج یها پله  ی رو. رفتم رونیب یخروج  در از سرعت

  مغشوش چهره  با  اوشیس. دوختم اوش یس ترسموبه و التماس از  پر نگاه و

  یتو دستاشو  مدام و بود کالفه داد، ادامه  تلفنش  به و انداخت  من به ینگاه

 سمت به کرد، قطع  تلفنو یوقت. کردیم صحبت مخاطبش  با  و  دادیم تکون هوا

 :  گفتم و  افکندم عمارت داخل  به ینگاه ش یتشو و  ینگران با. اومد من

 !  ینر فعالا  شهیم... ادی یم باال طبقه از ییصدا  هی اوشیس-

 پشت رفت، عمارت داخل  یتأّمل چی ه یب و کرد نگام بازم  حرف  یب اوشیس

  از بعد و  رفت باال ها پله از  ی تند اوشیس. رفتم  داخل  به سرش

 : گفت و برگشت یقیدقا

 ...   حنا  یترسیم فقط   تو... ستین نجا یا یکس-

 :  گفتم و کردم ولو سالن تو  یمبل ی رو خودمو

...  اومد شیپ واسم ماجرا یکل شبمید...  هییخبرا   خونه نیا  تو مطمئنم من یول-

 ...  چشمامه هنوزجلو !... زن اون

 ! زن؟  کدوم- 

  کابوس  هی مثل ... خواستیم  من از  اشو  بچه! بیغر  و بیعج  زن هی- 

  هم یکس... افتادم  هوشی ب نجایا  صبح  خود تا...  دمیترس یل یخ...  بود وحشتناک 

 !  برسه دادم به نبود
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  در اوش یس. گفتم  و  ستمینگر اوشیس  چشمان در عجز  و بغض  با  آخرمو جمله

 : گفت و کرد یمکث جوابم

 . گردهی برم  یزود به میرعلی ام نباش  نگران... یکن  استراحت  دیبا تو-

 

  موندنش رفت،یم د یبا نبود  یا چاره خب یول  نبود اوشیس  رفتن به یراض دلم

  خاطرم آرامش و یدلگرم هیما فقط  بودنش گرچه  نبود،  صالح اونم از شتریب

 :  گفت یلبخند با و دی پوش کتشو  بود؛  احوال و  اوضاع اون در

 ....   نرفته ادمی تا  یراست -

 

  گرفته کادو جعبه یوقت کردم نگاش  کنجکاوانه. برد کتش بیج  یتو دستشو

 :   گفتم و دمیخند ه، یچ موضوع دمی فهم  گرفت مقابلم رو

 !  ؟  هیچ  نیا-

 ...  تونیعروس کادو...  تورونداره  قابل- 

 ! ؟ یداد ما به کادوتو شب  همون که تو  یول- 

  واست شی پ وقت یلیخ  از راستش... خودته مال کادو نیا  یول... آره -

 ...  هیمناسب تیموقع االن گفتم ... گرفتم

 ...  اوشیس یمرس- 

 : وگفت کرد نگام منتظرش یچشما  با  اوشیس و گرفتم بدستم  رو جعبه

  ؟   نه  ای ادیم خوشت نمی بب... کن بازش خب-
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  رویزنج یشاد با .  بود طال  پالک و ری زنج هی کردم، باز یخوشحال  با  رو جعبه

:  گفت و کرد  نگام مکث با اوشیس . کردم تشکر اوشی س از و گرفتم بدست

 .  ادیب خوشت  دوارمیام... باشه مبارکت

 :   گفتم و کردم نگاه ریزنج به زده ذوق نبار یا

 ..  ات قهی سل به نیآفر-

 :  گفت و دیدزد ازم نگاشو ها گرفته  برق  مثل اونوقت  و کرد نگام قایعم

  تنها کنم یکار هی  ای...  ای بمونم خوادی م دلم باورکن...  برم دیبا من گهید خب-

 ...  خب یول ینباش

 ...  ممنونم  بازم... دونمیم آره... آره- 

 

  تنها بزنه، حرف  یرعلیام  با بگم بهش خواستیم دلم یلی خ. رفت در سمت به

   و  یدودل با! بود اوشیس کنه کمکم تونستیم دیشا که یکس

 ... کردم صداش شک
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 :  گفتم و برگشت سمتم به

 ..  بزن حرف یرعلی ام با اوشیس

 :   دادم ادامه و زدم زل  بهش خواهشم  و  تمنّا از  پر نگاه با
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 باهاش  خدا  رو تو...  بده طالقم ...خوادی نم منو اگه بگو بهش کنم یم خواهش-

 !! باختم  خاطرش به مویزندگ تموم من بگو بهش ... بزن حرف

  دییتأ یمعنا به ی سر یشرمسار و درد از  پر ینگاه با و  گرفت ریز به سرشو

 :  گفت و داد تکون

 .  خداحافظ...  شهیم درست یچ همه نخور  غصه... باشه-

 

  رفتم رون یب سرش پشت. شد خارج  در از سرعت به بعد  و  گفت رو  جمله نیا

 و گشتیبرم شده سنگفرش جاده یرو  یگاه از هر. شدم  رفتنش گر  نظاره و

  اوشیس یوقت... اوشهیس منتظر  که دمید نییپا اون  و  جالل. کردیم نگاهم

  کنجکاوم یچشما  با و  رفتم جلو. کردن صحبت به شروع باهم دیرس بهش

  به  رو یگوش انگار بعد و  زد حرف  لشیموبا با بازم اوشیس کردم، نگاشون

  در و برگردوند اوش یس به رو یگوش جالل  یقیدقا از بعد و  گرفت جالل  گوش

  به من، به دور  از ینگاه با جالل رفت اوشیس یوقت و  کرد باز روبراش 

  به  و ختیر  بهم  جالل که گفت یچ   بهش  اوشیس دونمینم. رفت باغ سمت

  واقعا یعنی! بود؟  فرستاده اوشویس  یرعلیام چرا  اصال. رفت کارش سراغ

 !!  داشت تناقض هم با یچ همه بودم شده ج یگ بود؟؟  من نگران

  سپس! شانیپر و  هدف یب! طرف اون  به  طرف  نیا  از. گشتم باغ در یساعت

  اون  و  بود زی م ی رو هنوز  اوشیس ی کادو جعبه. برگشتم عمارت داخل  به

. بود آورده برام اوشیس که افتادم یی بایز گردنبند اد ی تازه که بود موقع

  هی. کردم رروشیز  یقدر و  گرفتم  بدست رویزنج. رفتم زیم سمت به شتابان

  اتاقم به. داشت ییبایز  اریبس یزوبافتیر طرح . داشت دیخورش   شکل به پالک

  بشاش یا  هیروح با  بعد. دیچسب یم  تیموقع اون  ی تو آبگرم  دوش هی.  رفتم

  یم زانوم یرو تا که یگشاد نسبتا بلوزسبز  و  دیسف یبرمودا   شلوار وتازه،

  اس  خونه  یتو  ناپاک  چشم مرد اون یوقت تا نداشتم دوست دم،یپوش رو اومد

  سشوار موهامو.  بود  راحت المیخ ینجور یا . باشم داشته تن به نامناسب لباس

  جلو که  یمزاحم یموها شر  از تا زدم سرم به یون ی پاپ تل  هی و دمیکش

 .  بشم راحت بود گرفته چشمامو
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  دیبا دم،یکش روحم  یب  صورت به یدست گرفتم  قرار  که شمیآرا  ز یم نهییآ جلو

  ی کادو روپالکیزنج! نبود  بد ام هیروح  تیتقو  ی برا دم،ی رسیم خودم به یکم

  یدیخورش پالک بود، یبلند نسبتا گردنبند. کردم زونی آو  گردنم به اوشمیس

  قرار ام نهی س فرق وسط  بود بزرگ یالیر دو یها سکه اندازه  به که اون

  بارم ه ی حاال تا که یرعلیام ی ریبم یا !  بود یخوشگل گردنبند عجب گرفت،یم

 !!!  ینداد  بهم ناقابل  کادو هی

 

  خرامان خرامان.  دمیشن  نییپا طبقه از ییسروصدا بازم رفتم رونیب  که اتاقم از

 . رفتم  نییپا ها پله از

  و  ظرف یصدا.  شدم کینزد آشپزخونه به اومد، یم آشپزخانه داخل  از  صدا

 ! یکس ناله و  بود ظروف 

  یپا که دمید رو ی باج خان الغر قامت گرفتم،  قرار  در  چارچوب تو یوقت

 . بودم کرده فیکث  من که هییظرفها شستن مشغول و ستادهی ا  ییظرفشو نکیس

 دنید نداشت سابقه حاال تا! شدم خوشحال  یباج خان دنید از  چقدر  دونمینم 

 .  کنه خوشحالم حد ن یا  تا زن اون  الغر و   سوخته اهیس چهره

 

 : زدم ادیفر  محسوس یشاد با

 ! جون  یباج خان سالم -
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   ی تو ابروهاشو من دنید با شهیهم مثل  بازم و خورد یتکان  یباج خان

 :  گفت و کرد گره هم

   دختر؟  خبرته چه-

 

   با  منو و کرد امتناع که کنم بغلش خواستم  یشاد با  و دمیدو سمتش به

 :  گفت و داد هول یسمت به  سیخ یدستا

 ...   نشو   کینزد من به -

 

  شعوررریب !  بخواد دلت میلیخ! کرد؟  ینجوری ا چرا !! ییا عقده رزنیپ... ا 

 !  کنم اش خفه دستام با  لحظه اون  تو داشتم دوست!! یعوض

 

  ادامه کارش به تفاوتیب  یباج خان!  کردم نگاش صدایب  و ستادمیا  ییا گوشه

 :  گفت و داد

رم ن یا!... ؟ یداشت  مهمون انگار-    آشغال؟؟   سطل تو  هیچ  آمپولها  و س 
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 :   دادم جواب یتفاوتی ب با  من... زد حرفشو  هیکنا و  طعنه با

 !  بود افتاده فشارم... دنمید اومد دکتر-
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 ! کرد؟  خبر  دکترو یک- 

 ...  داشتم مهمون- 

 دنتید به  یکس دینبا نگفتم من مگه! بود؟  ی ک... یداشت مهمون دونمیم- 

 ! اد؟ یب

  و  دنمید اومد. بود هردوتامون مشترک دوست. بود اومده یرعلیام  طرف  از- 

 .  یبپرس جاللم  از  یتونیم رفت

  نجا یا  االن ذاشتمیم بود نگفته بهم جالل   اگه یکنیفکرم... دمیپرس جالل  از_ 

 ! ی بکن یدراز  زبون واسم  و ی ستیبا راحت

 

 " یی ا عقده رزنیپ یکارکنیچ  یخوا یم مثالا "

 

  بفهمن اونا اگه  مطمئنا ... گمینم یزی چ خان  ارسالن و رخانیاردش جناب به_ 

 ...  کننیم درست یبزرگ دردسر احمق یرعلیام  اون  و  تو واسه هم

 !  خوان؟ یم چه من جون  از ارسالن و  ریاردش نم یبب- 

 !  شعور؟ یب دختره شو خفه! سیه- 

 !  ن؟ یکنیم ام خفه بزنم  حرف  بخوام  من که هربار چرا  -

 : گفت  و دوخت من به  روحشو یب یچشما  و قرارگرفت  روبروم

  خود یمطمئن ؟ !نی بود عمارت یتو اون؛پسرجوون  با امروز  تموم گهیم جالل-

 !! تنها؟؟  خونه  هیتو  اونم! سربزنه؟   زنش به  ادیب بهیغر مرد  هی گفته یرعلیام

 

  کردم تحّمل  یلیخ.  زدیم بهم ییا  گزنده و مشکوک لحن با حرفاشو داشت

 :   دادم جواب یتند لحن با.  زدیم هزار یباال  قلبم ضربان.  کنم کنترل خودمو

  خونه  نظافت جز  به مستخدما دونستمینم حاال  تا... ومدهی ن  تو  به ایفضول نیا-

 !...  دارن اون و  نیا کار تو  دنیکش سرک مثل  یا گهید کاروبار
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 .  شد نمیهم و بزنه  کتکم دمیترس آن کی که شد خشمناک  اونقدر اش  چهره

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 200پارت#

 

 گوشم پشت یمحکم  یلیس و گرفت  کار به داشت بازو تو زور هرچقدر انگار

  و  دیپر رونیب  دهنش از آب که زد ادیفر  یطور  بلند،  یصدا  با و  خوابوند

 : گفت

  خانم  من!... تو   ای هستم  خونه نیا  مستخدم من کنمیم تیحال  بعد به نیا  از-

 !!  اتو ی ام  خونه نیا

 

  بهت! کرد پرخون دماغمو که بود تند  یقدر به زد گوشم پشت که ی ا ضربه

 : داد ادامه  بازم و کردم نگاش  بودش پوشانده اشک که ییچشما با زده

 ...   یفتی ب خوردن  ُگه به کنمیم یکار -

 

 داد بلند یصدا  با. دمیرسیم جنون مرز به  خشم و تیعصبان  فرط  از داشتم

 :  زدم

  یبکن ی تونینم ی غلط چیه بگم بهتره. ی بکن یتونینم یکار چ یه تو...  یروان-

 !   یا عقده آشغال
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  یی لویک پنجاه و الغر بدن دست دو هر  با شد ور حمله سمتم به  ها وونهید مثل

  ییا نعره دندونهاش یال  والبه چسبوند وارید به و کرد  بلند  نیزم رو از مو

 :  دیکش

  اون  تو یکرد  فکر هیچ! ؟  هان! ؟   شدن ابروت  و چشم  عاشق یکنیم الیخ-

  اول تازه ی خوند  کور نه ! ... ؟   خونه خانم یشد گهی د گذاشتنت باال  اتاق

 ...  هاتهیبدبخت

 :   وگفتم  گرفتم بود دهیچسپ  امو قهی که دستاش به دستمو

 ....   دم یم کارتو نیا گزارش  من کن ولم -

 :  وگفت کرد رها  منو افتاد،  قهقهه  به و شد عوض نشی خشمگ افهیق کدفعهی

 !  ؟  جون  دختر داره رنگ  ی ک شیپ حنات-

 :   وگفتم  کردم پاک رو دماغم خون دست پشت با

 .   مطمئنم ... داره هوامو یرعلیام-

 :  گفت و  کرد یپوف پوزخند با

  رو تو یرعلی ام بگم بار چند... رهینم که کتیکوچ کله اون  تو آخه -

  کنه انتخاب رو یکس  بخواد اگه...  شناسمشیم و بودم اش هیدا  من... خوادینم

  نیبش  برو پس... دارن  کینزد رابطه هم با ساله دو اونا... پوپکه  کس اون

 ! نکن  درازتر متیگل از پاتو و ...اتاقت کنج

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 310 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع
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 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 201پارت#

 

 !!"  یعوض کهیزن"

  صورت به گرفتم قرار که ییروشو  نهیآ  یروبرو . دمیدو ییدستشو سمت به 

 شده جمع خون  و دمیپاش صورتم  به سرد آب مشت هی. زدم  زل وداغونم درب

  آخه من یخدا...   زدمیم ضجه داشتم.  دیترک  بازم بغضم. شستم لبمو  یرو

  نیتوه من به بتونه   راحت نقدریا  ی ا عقده طهی افر زن  هی دیبا چرا ....  چرا؟ 

  بهم راحت یلیخ  و  زد کتکم منو اون !... کردم کاریچ خودم با  من آخه. کنه

 :  دمینال لب ر یز و شدم رهیخ خودم شکسته چهره به  نهیآ ی تو!  زد بهتون

  کنهیم خوشبختت ن یبب کن نگاه و نی بش... خانوم حنا عشقت یپا  نیبش حاال-

 !...  نه ای
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  آروم  شبو  اون. ومدمین  رونیب  و  رفتم اتاقم به یباج  خان با دعوا  از بعد

  و  آشفته وضع  همون با  زنو همون باز  بعد ی شبها و بعد  یروزها اما دمیخواب

  و ستین کابوس گهید که شدم مطمئن نباریا دمید عمارت از رون یب شانیپر

  وجودم به اضطراب و  ترس بازم. نمیبی م حوادثو اون تیواقع عالم در من

  صداش . آورد یم  در پا از  منو داشت زن اون یها ضجه  و ها ناله. بود اومده

 :  زدی م ادیفر مدام که دیچی پ یم مغزم در مدام

 ...  ام  بچه-

!  خواد؟ یم اشو  بچه  اش  همه چرا... هیک زن نیا! شدمیم وونه ید داشتم خدا  یا

 که باشه عمارت و  خونه نیهم زن  اون  قبر دیشا!... اّجنه؟   ای روحه اصالا 

 شهیهم من که  استخره  اطراف نیهم حتما آره... سرگردونه نجایا  روحش

  یتو که شدم  شوکه نقدری ا زن اون دنید ترس  از شب اون! نمشی بیم اونجا

  نیزم  بر نقش  که دمیچرخ  خودم دور اونقدر...  دنیدو به  کردم شروع اطیح

 . شدم

 :     یبَهارُسلطان ی  ُرمانها    

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 202پارت#

 

  پراکنده یابرها ونی م از آفتاب که  اومدم  هوش به یوقت و  رفتم حال  از بازم

  مثل  و  امیب هوش به شد باعث چشمام  به اون  نور تابش و  زده رونیب آسمون

 دست. شدم قبل  شب حوادث و  خودم متوجه  تازه  و دمیپر جام   از ها گرفته  برق

  هی بود، شده کرخت زییپا  فصل اول ماه یسرما و  هوا برودت شدت از  وپام

  و  رهیخ یچشما. اومد سراغم به  بازم بیعج  یترس و  کردم استخر به نگاه

 چیه کردم، نگاه  رو همه سو، اون و  سو نیا  دوختم باغ سمت به  منتظرمو

  گهید سمت به و شدم بلند جام  از  زحمت به.  نبود اونجا  چکسیه و  زیچ

  ه ی و رفتم شدی م ختم دهیکش فلک به  سر  یدرختا داخل به  انتهاش  که استخر

  یکس قبر از  یا  نشانه و  یآثار  و بود درخت جا همه... انداختم  اطرافم به نگاه

 کشته یکس زنو  اون دیشا نداشت  خبر  جسد اون وجود  از یکس دمیشا! نبود
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 هیشب شدمی م خسته خودم بیغر و  بیعج ی فکرا از داشتم گهید... باشه

.  رفتم عمارت  داخل به و  گرفتم کار به توانمو همه... بود شده یی جنا یلمایف

.  دمیسرکش و آوردم رونیب  رو وهیآبم ی بطر  خچالی از  و  رفتم آشپزخانه داخل

  بودم کرده دعوا باهاش که ی روز از. دیرس سر کدفهی شهیهم مثل یباج خان

  چیه بدون هم لحظه اون. زدمیم یحرف باهاش نه بودم کرده سالمش نه حاال تا

 :  گفت و کرد نگام  خشم با. برگردوندم تنفر   با رومو یحرف

  به ینگرفت ادی  هنوز!... یتیترب  یب و  گستاخ نقدریا یشد  تیترب کجا تو  نمیبب-

   ؟؟ یکن سالم  خودت  از  بزرگتر هی

 

...  کنم یخال دلمو داغ و  دهنش تو بکوبونم دست پشت با یکی  تونستمیم کاش

 !! توروَسننه  آخه...  توچه به

 

 :  گفتم و دمیگز لبمو  ظ یغ و  یتفاوت یب با

 !  ندونم خودم  از  روبزرگتر شما اهیس صدسال خوام یم-

 .  انتظارته در یبد عاقبت باشه ادتی-

 

  رو از  برام رو ریشمش دونستمیم کردم، نگاش متفکرانه  و کردم کج  صورتمو

 !  یخونسرد و بود  ییاعتنا  یب تنها و تنها جوابش  اما بسته

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  رو جانیه یکل  و دهیرس 310 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 203پارت#

 

 یاهال که شدم متوجه  ییسروصدا دنیشن با  بودم که اتاقم ی تو همونروز شب

  حتما گفتم خودم  با. پاشد به یشعف شورو  دلم ی تو. برگشتن عمارت به خونه

 خان ارسالن جناب  پسرش و رخانیاردش فقط ...  نه  اّما  برگشته میرعلیام

.  رفتم پابوسشون  به اریبس اکراه  با. بود همراهشون هم  عمو خان!! بودن

  و سوسن به داشت  اش همه و بود گرفته یاللمون اونا  جلو   یباج خان  خوبه

  از  یخبر  چیه! گرفت دلم. دادی م  دستور خونه گهید  یمستخدما فرامرز

 گهید! بکشه؟  نقدرطول یا دیبا که  بود  یسفرکار چه نی ا  آخه. نبود یرعلیام

  کاش یا . بشم متنفر  ازش که زدمیم  بینه  قلبم به و شدمی م دیناام  ازش داشتم
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  من قبال در یرعلیام  که گفتمیم بهش بود امده دنمید به  اوشیس که اونروز

  یرعلیام زن جسما  نه و  روحا نه  من گفتمیم کاش یا...  ته یمسؤل یب چقدر

 !!   من دل   درد از داشت خبر چه.  نداشت خبر  یچیه  از  اوشیس... ستمین

 

.  نداشتم ازش  یاّطالع  و خبر  چیه  من و  بود رفته یرعلیام که بود ماه کی

  بود کابوس هی مثل اتفاقاتش و ماه کی   نیا!! خارجه ای رانهی ا دونستم ینم یحت

  مخصوص فاتیتشر  بازم خان ارسالن و  رخانیاردش برگشتن  با. من واسه

  نیج  هی و  پانچمو  مدل بلوز شام صرف وقت. برگشت اولش  یسرجا به خونه

  حوصله. بستم سرم ی باال ریگ هی  با و کردم جمع موهامو همه. دمیپوش یآب

  و رون یب اومدم  اتاقم از یحوصلگ یب  با  و نزدم  رژلبم هی یحت و  نداشتم ش یآرا

 شهیهم معمول طبق . رفتم ییرایپذ سالن سمت به و  رفتم  نییپا ها پله از آروم

  پوپکم و عمو  خان. بود کنارش خانم  ارسالن و نشسته  رأس  در رخانیاردش

  رفتم جلو  اکراه با! داشت؟  وی راض خود  از دختره نیا حوصله  یک حاال...  بودن

 دم ها برده مثل  نداشتم دوست و کردم ینم  یقاط ادیز خودمو...  کردم سالم و

  جواب منتظر  نکهی ا بدون ... کنم ماچ عبوسو رمردیپ اون دست برم قهید به

  کرد شروع یباج خان. نشستم پوپک  مقابل و دمیکش جلو  یصندل هی بشم سالم

  یتو کهیدرحال.  ختی ر سوپ زیم سر سوپ کاسه از همه ی برا و یی رایپذ به

  لحظه هی. کردمی م احساس روخودم پوپکو  نیسنگ ینگاهها  بودم یقیعم فکر

 نگاه! شده زوم  گردنم گردنبند یرو اش  رهیخ یچشما دمید و کردم سربلند

  سوپو از  قاشق هی  ییاعتنا یب  با. دیقاپ ازم نگاهشو  یتند د،ید که منو

  و  رفتار  دونستمیم. نبود خوش چندان حالم  و نداشتم اشتها ... دمیسرکش

 .  زدم ینم یحرف  کام تا الم یول  اس ه یبق نظر ر یز حرکاتم

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#
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  و شدم بلند ازجام حرف یب  و صدا  یب من و  شد صرف صورت نیهم به شام

  افکارم اعماق از  منو خان ارسالن ی صدا که برگردم اتاقم   به بازم خواستم 

 :  گفت و  دیکش رونیب

 .   دارم  کارت سایوا... حنا-

  و بود گرفته فاصله  یقدر یغذاخور زیم از ارسالن.  برگشتم سمتش به

 :  گفتم و کردم خم سرمو. داشت قرار من ی روبرو

  ن؟؟ یدار یکار من با-

 ! باشه؟  تونهیم یچ کارش یعنی گفتم دلم یتو   خودم با  بار هزار

 :  گفت و ستینگر من به بودن زیسرم هنوز که همه چشم  جلو ارسالن

  و کجاس که ستین مهم برات یعنی! ؟ یستین شوهرت نگران...  تو -

  کنه؟؟؟ یچکارم

 "  د؟ یپرسیم من از  سؤالو نی ا چرا  بگه؟  یچ من  به خواستیم یعنی"

 :  گفتم و دادم تکون یسر

  دستم از  یکار باشم  نگرونم! دهینم من به یدرست جواب یکس بپرسم؟  یک از-

 ! ادیبرنم

 !!  اومده مهمون واست مینبود خونه ما ی وقت دمیشن- 

  حرف دنیکش  شیپ واسه اش همه های نیچ مقدمه نیا   دمیفهم االن!! آهان

  پس  انداختم یخانباج   به غضب پراز نگاه هی!!  چارهیب پسر  اون! ...  اوشهیس

 :  دادم جواب یخونسرد با! یعوض  دختر  ریپ! کرد  خودشو کار باالخره

 .  نشیشناس یم خودتونم...  اوشیس... دنمید اومد یرعل یام دوست... بله-

  شتریب که  داره نجایا  از  ریغ به هم گهید خونه هی یرعل یام که یدونیم- 

 ! ندارم  دوستاش رو شناخت ادیز من و دوستاشه با  اونجا اوقاتش 

 خواست به که گفت جالل به خودشم  اون...  ماست مشترک دوست اوشیس- 

 . امده من دنید به یرعلیام
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  رو جانیه یکل و دهیرس320پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#
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 :  گفت و شد برافروخته ارسالن چهره

  یجا  خونه  نیا ... دخترخانم نیبب! یکن تبرئه خودتو  حرفا  نیا  با خوادینم-

 و پسرمنه شناسنامه یتو اسمت یوقت  تا...  داره حرمت...  ستین  کارا یبعض

  و ی بر راه راست راست دمینم اجازه بهت یکن یم یزندگ خونه  نیا  یتو

 !  ؟ یکنیچکارم  ندونه یکس تا یکن یماسمال اتویگندکار

  اون  خدا به  بابا... ن؟ یکنیفکرم اشتباه  من به راجع  اش همه شما چرا - 

 .  سربزنه بهم  اومد  فقط اون...  هیپاک پسر...  پسر

 !  نبود؟   خوونه یکس که اومد دنتید به  یوقت  چرا  پس- 

 ! گفته بهش  ر یام خود حتما!دونم؟ یم چه من- 

  تموم روز  هی زنش دونهینم...  فهمهی نم زارویچ  نیا که من شعور یب پسر  اون- 

 ...  کرده خلوت خونه یتو  بهی غر پسر هی با

...  نکردم یکار من... ن یبگ بهم ن یخواست یهرچ دمینم اجازه شما به من- 

 . دنمید ادیب فرستاده اونو که شناسهیم اوشویس اونقدر  خودش یرعلیام

 :  گفت و گرفت کمر به دست و  شد کینزد من به زنان  پوزخند ارسالن

 !  پرکنه؟  خودشو یخال یجا فرستاده ه  !... بشه؟  یچ که دنتید فرستاده مثالا -

   با من و رخندهیز زدن همه آورد زبان  به مضحکانه که جمله،  نیا  گفتن با

 :  داد ادامه ارسالن و  رگرفتمیز به سرمو یشرمسار

  تا  و  یمونینم نجایا  اون  از  شتریب باش مطمئن و یینجایا  خودش  موعد تا تو-

 ...  میکنیم تحّملت فقط   موقع اون

   قطره هی! ببرم؟  پناه یک به دیبا  دونمینم!...  اوردمینم  در سر حرفاش از

  و  پوپک یپوزخندا  و نگاهها ری ز  و دیغلط هام گونه  یرو  به آروم  اشک

  هق به ام هی گر دمیرس اتاق در به یوقت و  رفتم باال ها  پله  از عیسر نیریسا

  تخت  یرو خودمو  کنان هق هق و  کرده باز رو در شتاب با  و شد لیتبد هق

  اون ی تو داشتم دوست فقط. نداشتم کسو چ یه و  زیچ چ یه حوصله.  انداختم

  اشک  از هام  گونه هنوز . زمیبر اشک خودم یبدبخت یبرا  و  نمی بش اتاق
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  یک یعنی. شد زده در به یتلنگر که  بودم ولو  تخت یرو  و بود سیخ چشمام

 ...  شد باز  در هوی که بودم فکر نیهم یتو ! باشه؟  تونستیم

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

 ی بـــهارســلطانــ#

  206پارت#

 

 هنگ داشت مغزم. کردم مشاهده  در چارچوب در و یرعلیام  تعجب کمال با

 مدت اون  یتو  یلیخ  کهیوجود با ؟ ی ک آخه یول بود برگشته یرعلیام! کردیم

  و شاد چقدر اش چهره دنید با بگم تونم ی نم یول بودم د یام نا  و ریدلگ ازش

  اما دیبخش  درونم به  یخاص یشاد و دیدو صورتم  به  خون! شدم بشاش

  از خبر اش دهیژول  یموها و بود گذاشته ش یر ته! بود رانیح و مات یرعلیام

  یچشما بارم رتیح  یچشمان با و تخت لب نشستم خیس. داد یم خوشش  نا حال

  سالم و ستادیا سرجاش . اومد  جلو قدم ک ی و روبست در.  کردم نگاه قرمزشو

  با بازم اما.  بود خوشبو  و  لباس خوش شهیهم مثل. کردم نگاه سرتاپاشو. کرد

  از  نشون یول  بود براق و  زیتم گرچه کالجش یکفشا! بود اومده داخل کفش

  وارد کفش با که شده پرت یز یچ  خاطر به حواسش  بازم که دادیم نیا

  و  کرد یا خنده بود مانده ثابت کفشاش یرو نگام که نطوریهم شده، ساختمان

 :  گفت و جلوتراومد

 !! که نمونده برام حواس ادیم تعّجبت  ینیب ی م کفشامو... هیچ- 

 

  از کرد، نگام بازم  گذاشت، ییا گوشه و  درآورد پاش از کفشهاشو  و شد خم

 : گفت شدو رهیخ  چشمام به. شدیم کالفه داشت انگار دیدی م منو سکوت نکهیا

 !!   یر یگینم لی تحو-
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  اون  شدینم لیدل یول بودم  خوشحال  یلیخ دنش ید از گرچه. برگردوندم سرمو

  هی  طرفم، اومد زد،  یتلخ لبخند. کنم فراموش   رو ینگران دل و  یناراحت همه

  یآه. تخت لب  کنارم نشست و اوردی ن خودش  یرو به. کنار دمیکش خودمو کم

 :  گفت و دیکش

  یحرف!!باش  توهم  نینجوریا  ما با که همه... نداره یاشکال  خب یلیخ-

 ...  ستین

 

   چقدر من  یدونیم وگرنه...  یکنیم تا بد یدار من با تو " دمینال دلم یتو

 :  گفتم یپوزخند  با وجود نیا  با! خوامی م تو خاطر

  بهت و کنم بغلت  امیب االن  یخوایم نکنه...  ریام آقا  یگرفت  شیپ دست-

 !! یبرگشت ماهت هی سفر  از  که بگم رمقدمیخ

 

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 320 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#
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  انداخت سرشو زانوهاش سمت به  و  شد خم و  فروکرد موهاش  یتو دستشو

 : گفت سکوت لحظه چند از  بعد ر،یز

 ...  اومد شی پ  ینجور ی ا... خب یول  یباش دلخور  و یعصبان ازم  ی دار حق-

 :   گفتم و دادم قورت دهنمو آب خشم با

 ...   مدت نیا  یتو من یدونیم یچ  تو...  تو! ؟ ...نیهم-

 :  دمینال و کردم بغض

  یچ  من از خونوادت! ؟ یهست یک تو  اصالا ! دم؟ یکش ی سخت چقدر یدونیم-

 ! ن؟ یدار یبرنم سرم  از دست چرا!  جونم؟   از  یخوایم ی چ خودت!  خوان؟ یم

 

 :  گفت یآرام لحن  با  بود، زده زل چشمام  به که نطور یهم و  آورد باال سرشو
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 ...    باش آروم خانمم -

  یپ یرفت خدا  امون  به ی کرد ول منو  ماهه هی!... باشم؟   آروم  رو یچ  یچ- 

 !  باشم؟  آروم یگ یم یگشتیبرم االن  اونوقت خودت، یگذرون خوش  و یاشیع

 

 رعشه به خشم و جانیه شدت از بدنم گرفت، دستمو  و  جلو آورد دستشو

  سرم یمو نوازش به شروع و دیکش آغوشش یتو  منو  لحظه ه ی. بود افتاده

 :  گفت و کرد

 !  رسوندن عرضت به اشتباه...  نرفتم یخوشگذرون و یاشیع یپ من-

 

 :   گفتم دمی کش رونیب  آغوشش از  خودمو کهیدرحال و کردم بلند سرمو

   کن روشن فمو یتکل زودتر ...  خوامی نم تورو یالک یمحبّتا من... خوامینم-

 

 : گفت و  کرد نگام بُهت با

    ؟؟ یفیتکل چه-

   اون کو پس   یبود عاشقم اگه! کردم؟  شوهر یچ واسه بدونم  دینبا من -

 ! بدونم؟   علّتشو دینبا ؟ یگرفت منو چرا   یستین اگه عالقه؟  و عشق همه

 . گمی م برات وقتش به- 

 ...  خواممممممینم- 

 

 :  بگه و بشه بلند ازجاش   رتیح با یرعلیام شد باعث که بود  بلند اونقدر صدام

 ! خوبه؟  ام شرمنده... خوام یم معذرت ازت من -

 ! خوره؟ یم من  درد چه به تو  یمعذرتخواه... رهینم ام کله تو حرفا  نیا من- 

 !  ؟ یچ پس-

 ...  بده  طالقم- 
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 :  گفت و  کرد نگام خشم  با و شد  یجد ی جد لحنش

 ...   رمیگی م دهینشن حرفتو  نیا

 

  بهش ستین یکی ... پررو بچه طالق واسه   یریگیم میتصم  که یستین تو  نیا"

  از  چرا گهید یبخواب شمیپ شب هی خورهی م بر بهت و  یخواینم منو  که تو بگه

 !" اد؟ یم بدت حرف نیا

 

 دنید شاهد قه  ی د هر خواستمینم کردم، پشت  بهش و دمی کش دراز  تخت  یرو 

 شد که نییپا و  باال تخت اما زم،یبر  اشک  صدایب کردمیم یسع. باشه اشکام

  اونجاس هنوزم نم یبب  و برگشتم  نداشتم که جرأت ده،ی درازکش اونم دمیفهم

  اون  ی تو که  نطوریهم... مهمه  برام   یلیخ فکرکنه نداشتم دوست!! انه؟ ی

  پس د؛یکش خودش  سمت به منو  و گرفت کمرمو پشت از دمید بودم فکرها

. شدم ی جور هی کردیم لمس کمرمو  دستاش نکهیا  از!!! بود دهیدرازکش اونم

 :  وگفتم دمیکش رونیب آغوشش از محکم خودمو

 ! ؟ یبش  یکس یشخص میحر وارد دینبا دعوت بدون که ندادن ادی بهت-

 :   گفت و دیخند

 !  ؟ یگرفت ادی  خونه نی ا  یتو رو حرفا  نیا!! یافتاد  راه...خوبه-

 ...  اوردمی یم در سر زهایچ  یلیخ  از بودم که بابام  خونه...  رآقاینخ- 

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  420 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 . خشکه  نیقوان  و دستورات  یسر ه ی فقط نجایا-

  فقط نجام یا  و نمیشیم خوادیم دلم که  هرجا من... من زشت   ی کوچولو جوجو-

 ...  ستین  تو اتاق

 !!  بدقواره لنگدراز بابا! یخودت زشتم... ییپررو یلیخ -

 ...  یمرس- 

 ...  یرعلیام  رونیب  برو  نجایا  از  پاشو- 

 

  لباسم... ام  قهی تو   رفت صاف نگاش  نباری ا. کرد نگام رهیخ  و نشست سرجاش

  گل هام گونه و   جلو دمشیکش. بود  دایپ  کامالا  رمیزنج و کنار  بود  رفته یحساب

 :  وگفت کرد لمس رو یزنج پالک و  جلو آورد  دستشو. انداخت

 ...    خوشگله... مبارکه-

 :  گفتم و انداختم  باال یی ا  شونه ی دیق یب با

 ...   ممنون مَ  مَ -

  ؟ !ه؟ یکس یکادو یعنی! اومده؟  کجا از- 

 ...  اونه ی کادو... نجا یا اومد اوشیس- 

  سرجاش صاف شد، برافروخته یکم دمیشا. کرد عوض رنگ  اش  چهره

 :  گفت و نشست

 .....  ــــاوششیس-

 

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 !  نجا؟ ی ا ادیب ی بود نگفته بهش خودت مگه!... ه؟ یچ-

 !  ه؟ یمناسبت چه به   کادو نیا... یول گفتم خودم  چرا چ  چ- 

 

 ."بود تی موقع  نیبهتر االن آره...  کنم کیتحر  رتشوی غ حس  خواستم"
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  و رفتم شمیآرا زیم سمت به کردمی م ترک تختو کهیدرحال و شدم بلند  ازجام 

 :  گفتم

...  کرد خبر   واسم دکتر دنم،ید اومد...  اوشیس جمال  گوشه به یگل بازم-

 ....  بودم خونده اشهدمو که من...  بودم  کجا حاال بود ومدهین  اگه دونمینم

 

  قطره که ییا   تشنه مثل و اومد من سمت به عیسر یلیخ   و شد بلند جاش  از

 :  گفت و کرد  نگام بخواد، آب ییا

  یعنی اوشیس جمال گوشه به یگل... بده جواب منو ؟؟حرف... آخرش ...  خب-

 ! چه؟ 

 

  تشیّ اذ کم هی من  بزار... بهتر !! بود کرده گل  شیسنج نکته بازهم آقا ... اُووه"

 !"کنم

 

  دارت ش ین زبون  با  اش همه ،ینگرفت واسم ناقابلم یکادو هی ساله هی  که تو- 

 ماه هی ن یا تو دونمینم زنتم که من! زنتم انگار نه انگار... یچزون یم منو

 ...  داره خبر کتیوپ  کیج  از خانم  پوپک درعوضش ،یبود یگور کدوم

 ...  پره  کجا از دلت بگو  پس...  آهان- 

  تو با هیقض نیا  به راجع دیبا حتما  من یول ست،ین  پر ییجا  از من دل  - 

 .  کنم صحبت

 !!  بشه  مربوط تو  به گرونید با من  روابط فکرنکنم!... پوپک؟  به  راجع- 

 

 :  گفتم غضب و  حرص با

  یدار دوس یغلط هر... مربوطه خودت به فقط  یاالغ   هر با تو روابط-

 !  اس؟  گهید زی چ هی سر  من حرف...  بکن
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 گذاشت دستشو هی.  وارید تو خوردم...  عقب رفتم قدم  هی... سمتم دیپر  هوی

  اشو گنده کلیه نیب  کرد حبسم. کردیم داغ صورتمو نفسش ُهرم... سرم نور یا

 ...  ارمین کم کردم یسع و  چشماش یتو زدم  زل... وار ید و

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 !  ؟  نه کنم  تیترب رو  تو  کم هی دیبا من-

!  ییا کاره چیه که  فعالا  من یزندگ تو  توام ...  کرده تمی ترب ی کاف اندازه  به بابام- 

 ...  یکن دخالت  من یبابا تیترب ی تو ستین  یازین

 !  یزدینم  حرف شوهرت با لحن ن یا با یداشت  تیترب  اگه  تو- 

  خونه  نیا  اهل و  تو  یرفتارا  و برخوردها از  حداقل هست  که یهرچ من لحن -

 ...  بهتره که

  پوپک؟  و  من رابطه به یکنیم حسادت نکنه کنه؟ یم تتیّ اذ  یچ- 

 

  که یخون یگرما از بود شده سرخ حرص  از  صورتم!! شد بداخالق  بازم

  ادیفر و  عقب دادم ُهلش توانم تمام  با کردم حس صورتم به  آورد هجوم

 :  دمیکش

  گناه توش که ی ا خونه  یتو من که  یفهمی نم نیا  با حسادتو فرق که ییتو-

  کیشر ی برا کردم انتخاب آدم کردمی م فکر!...  کنم یزندگ ندارم دوست شهیم

  من آره... یباش احمق نقدریا یمن خونه  هم فقط که تو کردمینم فکر...  میزندگ
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 یعنی که یی تو دارم  فهم دارم  درک حداقل  یول  نفهم من... شعورمیب

 !! ؟ ی ندار  رو نای ا چرا  یمملکت  نیا مهندس مثالا  و  ییا لکردهیتحص

 

 مات ام قرمزشده صورت یرو تعجب با چشماش. رهیبگ دستمو خواست

  گرفت دستمو عیسر یرعلی ام یول. عقب  دمیکش خشونت با  دستمو بود، مونده

 :  گفت و

 .   خب لهیخ...  بزن  حرف... هیچ  گناه... حنا...  حنا -

 

 . دیترک  بغضم 

 

 :  گفت و  دیجو  لبشو پوست 

   ه؟ یچ گناه از منظورت کرده؟  ناراحتت یچ  بگو حاال-

 :  گفتم بغض با

  که میعروس اونشب کتون، ینزد ارتباط  از... گنیم پوپک تو  رابطه از همه-

  کجا دونمینم اصالا  من یبرگشت ماه هی   بعد   االن...  یرفت و  ی نموند من شی پ تو

 مّدت نیا  تو ین یبب  و  یبپرس  احوالمو نکهی ا ی جا به!!...  یکرد چکار  و یرفت

!...  ؟ یک یکادو اونم... کادو هی خاطر  واسه یکرد متهمم گذشته برسرم چه

  آخه... خودته یمیصم دوست که اوشیس... خورده رپاکیش مظلوم   اوش  یس

 !  ؟ یدار شک اوشی س به تو جون  احمق
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  رو جانیه یکل و دهیرس 325پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  اونجا  رو رمانها هیبق  تلگرام نبودن دردسترس صورت  در نستاگرام یا  نکیل

     میدیم ادامه

 

https://instagram.com/baharsoltani._?igshid=16ga2lvw785l

z 
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   و آلود حزن نگاهش. شد شی پ لحظات از  آرومتر. نییپا  انداخت سرشو

 :  گفت ی آرومتر لحن  با و شد نیغمگ

 ...   نداشتم  یمنظور... من-

  یگیم بعد و یکنیم خالص  ریت  هی مثل حرفاتو همه ؟ یهست ینجوریا شهیهم- 

 !   ینداشت ی منظور

 :  گفت و زد زل چشمام  یتو خشم با

  نیا  یبدون یخوا یم ؟ !!شدم بزرگ ی طیشرا چه تو من  بگم واست یخوا یم-

 !  شده؟  مغرور چرا   لجباز پسر

 :   داد ادامه آلود ُحزن  یصدا  با شدم، رهیخ  چشماش تو و  کردم سکوت فقط

  نیهم یتو  منم و  خودش حال  و  عشق یپ ایدن سر اون رفت مادرم یوقت-

  یتو  یزن چیه یعن ی. نکرد تیترب  منو  مادر! شدم بزرگ ین یب  یم که ییا  خونه

  دادم صیتشخ  هم از  رو بد  و خوب  کم هی و شدم بزرگ  ی وقت تا. نبود میزندگ

  پوپک و  ام هیدا  عنوان به یباج خان بودن میزندگ ی تو که  یدختر  و  زن تنها

  و  شتریب سنم  که هم بعدها. بود می بچگ دوارن دوست عنوان  به دخترعموم

   کم کم بشم دانشگاه وارد خواستمی م و شد شتریب

  خاطر به اش همه دیشا! پرکردن ی ادیز ی دخترا برمو دورو دمید کردم نگاه

  خان  خشک و  مورد یب  یهایریسختگ و یمهرمادر دنی ند... بود مادرم نبود

  لبخند کنهیم کوچولو  محبت هی که  یدختر هر به شد باعث پدربزرگم  و یباج

...  نکردم دایپ خواستمیم که رو  یزیچ   اون  چوقتی ه... یول   طرفش  برم و  بزنم

...  ذاشتنیم ارم یاخت  در دربست خودشونو اشاره هی با...  بودن هم مثل همه

  هیبق با  پوپک خب یول!...  پسران  اریاخت در شهیهم که ییدخترا  از  زارمیب

. کردیم محبّت بهم شهیهم و میشد بزرگ  هم با. داشت ییفرقها هی اشون

  و میبگ... میبر هم با ما بودن  یراض هامونم خونواده نکهیا  مخصوصا

 عمو خان شهیهم  واقع در. مینباش هم  با که نداشت  وجود یمانع چ یه... میبخند

  پوپک مالک منو کاراشم تو مشورت  یبرا  و دونستیم من به متعلّق دخترشو

  یتو مادرشو... بود شده بزرگ  مادر یب من مثل درست پوپکم. دونستیم

  بهش  شتریب من شد باعث هم به  ما تشابه وجه دیشا و داد دست از  یبچگ

  بگم  یچطور ی عنی...   ناخواسته من...  من... باشه علّت نیهم و  بشم کینزد
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  یم شیپ  یوقت هی شهیهم... بود جور  یچ همه... دادیم جواب ازهاموین  پوپک

  از خوب اونم...  بزنم حرف باهاش نمیبش  و بشم  تنها پوپک  با من که اومد

  و بده جوابمو  نشد بار هی خواستیم  منو که اونقدر پوپک. اومد یبرم پسش

  و رفتم یم راه غرور  با من شهیهم... کنه یسرکش جلوم  بده اجازه  خودش به

 ...   سهیوا  جلوم  ی زن ای یدختر  چیه ذاشتمینم

 ! ؟ یکن یخال  من سر دیبا االن و -
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  جلوت یزنیم لمی م برخالف حرف هی تا  و شدم ی نجوریا ین یب یم اگه یول...  نه-

 .  نهیهم خاطر   به ستمیوام

 ...!!  توهم گذاشته الالت به یلیل یا  افاده ی  راض خود از  دختر  اون خب آره- 

 ...  منه  یدخترعمو  پوپک... بزن حرف درست- 

 !!...  آره؟  ات  معشوقه و -

 چشم به شهیهم یول دارم دوست پوپکم...  نداشتم ی ا معشوقه وقت چیه من- 

  کردیم گوش حرفامو  اوش یس مثل درست  که یکی کردم نگاه بهش دوست هی

 !! شد میجنس کی شر پوپک که  تفاوت نیا  با...  یول

 :  گفتم رتیح  از گشاده یچشما با

 ... داره قتی حق  پس -
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  سه ما! ندارم  یا  رابطه چیه باهاش االن  من قرآن به  یول... یول... آره- 

  َگند اون که بود شده یمیصم هم با یلیخ  ارتباطمون...  می بود هم با  شیپ سال

 ...  زدم رو

  فندک  با و  دیکش رون یب  بشیج  از یگاریس یکالفگ با  و کرد پشت من به

 سمت به. ستمینگر دنشیگارکشیس  به یناباور  با. کرد  روشن دارش مارک

 : گفت و کردیم باز  اونو  از  لنگ هی کهیدرحال و  رفت اتاق  پنجره

  افتاده ادیاعت   مثل چکارکنم... خب یول شدم مونیپش کارم  از موقع همون-

  تمیّ اذ آقابزرگ ی رفتارا و میزدیم هم پیت  به ارسالن با هروقت و  جونم به بود

  بهم  عمو و پوپک خود  میبار  چند. شدمیم آروم رفتمیم که پوپک شیپ کردیم

...  بودم مرّدد انتخابم  یتو هنوز من راستش... یول  میکن  عقد هم با گفتن

  درحد تونهیم فقط  پوپک!! نه  ای خوامیم یزندگ یبرا  پوپکو واقعا دونستمینم

 .  من واسه باشه دوست هی

 :   زدم داد سرش تیعصبان با

  ارتباط یکس با  یخورد  قسم که تو! ؟ یگیم من به فو یاراج  نیا  یدار حاال و-

 !!  ینداشت کینزد
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 :  گفت و زد گارشیس به یپک

  سربسته و ینذاشت   تو یول بگم بهت خواستم یعروس شب همون باورکن -

 ...  موند

 ...  رون یب  برو  اتاق  از -
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  برداشت زیم  ی رو  از بدن خوشبوکننده  یاسپر  هی و رفت شمیآرا زیم سمت

  و له یاسپر سر ی تو  ظیغ با  اشو  مهین نصفه گاری س و کرد باز درشو

  به  اونو و انداخت  ام  زنانه یاسپر به ینگاه  یلبخند با  بعد  و کرد خاموش

  ماتم رفتارش به  هنوزم د،یپاش خودش یرو  بار دوسه و گرفت خودش سمت

 بد همه نیا   من با دینبا. بودم دلخور و ی عصب ازش شّدت به...  بود برده

  یدستا نیب  سرمو و  اومد جلو . بود سیخ  اشک  از هنوز چشمام... کردیم

 : گفت و گرفت تنومدش

  تو که  یوقت از...  ندارم یجنس رابطه چی ه پوپک  با که ساله هی من باورکن-

 ! شد عوض یچ همه...دمید رو

 

  نمیا  بزنم، حرف درموردش یحساب  و درست شهینم روم من... پررو چقدرم

 !...  گهیم واسم یجنس  ارتباط از اش همه قهید به دم

  از  یول... بوده...  بوده که یهرچ حاال  تا... بشنوم یحرف  خوامینم گهید... - 

 !!  فقط یکن حفظ منو  حرمت   خوامیم فقط بعد  به نیا

 :  گفت و  دیکوب نیزم  رو پاشو  هی و کرد جمع  اشو  لوچه و لب

  ارتباط باهاش ساله هی گمیم که  نهیهم واسه کردم حفظ تورو  حرمت من-

 ! کنمیم نگاه  بهش  دخترعمو مثل فقط   االن... ندارم

  یکس با  یریم!... کرد شک خلقتت به دیبا ؟ یهست یآدم چطور  تو موندم من- 

 خودت  یقانون  و  یشرع زن از اونوقت... ی کنیم برقرار  ارتباط نامحرمته که

 ...  یکنیم  جدا اتاقتو... یکنیم یدور

 کرد ییا خنده ی رعلیام که بود لحظه اون  و  دادم یتکون تأسف  یرو از سرمو

 :  گفت و

 ینیسنگ دلت رو  یلیخ باهات نداشتن ارتباط  و  اتاقا کردن جدا  نیا  یانگار

 ! کنه؟ یم
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  رو  جانیه یکل و دهیرس# 330 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام
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 :  گفتم و فشردم هم ی رو دندونهامو حرص  با... برخورد بهم یلیخ  حرفش

 باهات رابطه به هیثان هی ندارم دوست که متنفرم ازت  اونقدر...  هرگز-

 !  فکرکنم
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  رفت،  اتاق  در سمت به و کرد نگام  گنگ و مات و شد دگرگون اش  چهره

  بهم ییا موشکافانه نگاه کنه بازش نکهی ا از  قبل  و گرفت رو در رهیدستگ

 :  گفت یزهرخند با همراه و  انداخت

  زحمتشو و گرفته  برات که ییکادو خاطر  به کنم تشکر اوشیس از باشه ادمی-

 ... دهیکش

 

 من دونستیم نکهی ا مخصوصا  سوزه،یم حسادت شی آت  از داره دونستمیم

  و درک  با و  اقتیل با پسر شهیهم  اونو و  کنمیم فکر چه  اوشیس به نسبت

  داشته یحال چه  دیبا من االن که کنهینم حساب  نویا خب  یول... دونمیم یفهم

  دختر  و شوهرم رابطه به یپ تازه ناموفق ازدواج از بعد که من!! باشم؟ 

  با. کردم پرت  تختم یرو  خودمو هی گر با کرد ترک  اتاقو   ی وقت!! بردم عموش

 نشستیم بدنم پوست ی رو یسرد سوز و  بود باز  اتاق پنجره  هنوز کهیوجود

  یبرا صبح  تا داشتم دوست. بودم داده  سر رو  هیگر هق هق بلند ی صدا با یول

  غرورم یول داشتم دوست و یرعلیام هنوزم من... میبگر خودم  حال  و وضع

  یمحل یب بهش  قبل از  شتریب دی با ارمیب  کم جلوش گهید دادینم اجازه بهم

  و  پسر نیا   نقدریا  چرا من! شد  گرفته شتریب حالم دمی د که کفشاشو! بکنم

  بغل کفشاشو اشکبار  و س یخ یچشما  با و شدم بلند جام  از! داشتم دوست

  سر یتو  اش شده له گاریس به نگاه  هی. نشستم  شمیآرا ز یم یروبرو و کردم

.  دمیکش بوش  و گرفتم دماغم جلو و کردم بلندش دفه  هی و  انداختم  یاسپر

  یهمون پسر ن یا مگه ایخدا ... کردم بوسه در غرق شوی ا قهوه کالج یکفشا

  نیشتریب من به که ستین یهمون مگه!! کرد اعتراف  خودش گناه به که ستین

...  من االن  چرا پس !! برگشته خونه به ماه هی از  بعد و کرده هارو یمحل کم

 نگاه  خودم به نه یآ  یتو! بوسم؟  یم  کفشاشو عاشقانه چرا! تابشم؟  یب  نقدریا

 :   دمینال و کردم

 ! بشه؟  صاحب  قلبتو تونسته خوب!... ؟ یاومد در پا  از حنا؟  چته-

 . شد وارد یرعلیام همزمان و شد باز  اتاق  در هوی لحظه همون
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! شد شوکه  بودم کرده بغل  کفشاشو ونیگر یچشما با که من دنید با

   از  من......و

  اوضاع اون به ی چطور دونستمینم کهیدرحال و شدم شوکه اش دوباره دنید

 :  گفتم و  شدم بلند یصندل یرو   از خشم  با و کردم اخم بدم سروسامان

 !!  تو ی ایوم نییپا  یاندازیم سرتو ینجور یهم اس لهیطو  نجایا مگه... مگه؟ -

 : گفت بود دستم ی تو که کفشاش به اشاره  با و  ستادیا سرجاش

 ...  اومدم کفشام بردن ی برا-

 :  داد ادامه و کرد حرفاش یچاشن  یلبخند

   ؟ !!شد تیسرگرم هیما دونستم ینم-

  خواستم  شدم، هول !!... دهنش تو بکوبونم کفشا همون با  دوستدارم...! پررو

 :  گفتم و  گرفتم مقابلش کفشاشو کنم، جمعوجورش یجور  هی

 ...  کردیم تم یّ اذ بوش  که بس از  دارم برش  خواستمیم... ایب-

 :  گفت و کرد نگام تیّ قاطع  با  و گرفت ازم  کفشاشو زنان لبخند

  پام اونقدرها کنمیفکرنم  پوشم،ینم شتریب  بار سه رو یکفش هر من بدون نو یا-

  تازه امروز  من کفشو نیا خوشگله  جوجو درضمن... بده بو  که بمونه

 ! دمیپوش

  و گفت ریبخ شب یلبخند با و گرفت ازم  خوشگلشو یکفشا حرف نیا  بدنبال

  سرم به  خاک!! دادم یسوت عجب... دمیکش خجالت ازش.  رفت رونیب  اتاق از

  یلبخند با کردم گارشیس مانده ته به نگاه  هی!! ام احمقانه  یکارا نیا با
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  واسه دیبا  رو یاسپر  اون. گذاشتم کمدم کشو تو  رو  یاسپر  خود و  یسراسپر

 .   بود کرده استفاده  ازش ی رعلیام چون  داشتمیبرم ادگاری به شهیهم

 

. شرکت رفتیم روزا فقط بود خونه یرعلیام. گذشت  شب اون از  هفته دو

  زن اون  و  وحشتناک یازکابوسا گهید بود شده سابق مثل خونه  اوضاع

  ه ی قراره که دمیشن  یرعلیام از  روزا همون از  روز هی.  نبود  یخبر هراسان

  یرعلیام. دعوتن لیفام و آشناها همه و بشه برگزار  عمارت ی تو یمهمون

  کباری  وقت هرچند و مرسومه خونوادشون  و خونه ی تو ا یمهمون نجوریا گفت

.  باشم ن یبهتر یمهمون  نیا ی تو داشتم دوست. شهیم برگزار های مهمون نیا  از

  یکار منم دیبا  دونستنیم یرعلیام ی قانون همسر عنوان  به منو همه که حاال

 . باشم یرعلیام شأن در که کردمیم

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل و دهیرس 332پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#
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  که نداشتم خبر. باشه پسند مورد شب اون ی برا که نداشتم یمناسب لباس اما

  مشغول منینش اتاق  ی تو که روز هی و  داده رو کارا  همه بیترت یرعلیام

  یبرا ینیمشک  خانم  و  آقا که زد صدام و اومد سوسن بودم ون یزیتلو یتماشا

  هی. رفتم  نییپا  طبقه به سوسن سر  پشت. نییپا برم دیبا اومدن ی ریگ اندازه

  خودش به امو  توجه تابدارش  و  بلند ی الیسب و بلند قد که مسن بایتقر مرد

  و نشسته یراحت یمبال یرو  ییرو برو خوش جوان خانم همراه. کرد جلب

 سمتم به  نگاشون من اومدن با .  بودن صحبت مشغول یباج خان همراه

 : گفت و کرد نگام یباج خان.  شد معطوف

 .   رنیبگ اندازتو  تا جلو  ایب-

 :  گفت و کرد یوارس سرتاپامو یلبخند با جوان  خانم. کردم سالم و  رفتم جلو

 .   نیبش  ایب... خانم سالم-

 

  به یحساب که بود   خوشگل  و زبون  و  سر خوش زن هی نشستم،   کنارش رفتم

  و  یروسر  ریز  از رو همه و زده ی ور هی که موهاشو. بود دهیرس خودش

  منو یحساب که بود زده خوشگل یشراب  رنگ هی بود، گذاشته  رونیب شالش

   همون با بهم  خاص ینگاه با! کرد خودش مجذوب

 :  گفت داشت لب به که یلبخند

  بدم؟  نشون  کارامو  کاتالوگ بهت یخوا ی م ای یدار ذهنت تو  یخاص مدل-
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 :  گفتم ، بودم ی مهمون یبرا  لباس دوختن  و  یاطیخ  شوک تو  هنوز که من

 ....   نم یبب مدل مگه وهللا  دونمینم-

  اگه که اس گهید یمدال هم یکی  نیا ... خودم  یکارا مدل نم یا  ایب... خب- 

  هی یرچشمی ز  و گرفتم  بدستم رو  کاتالوگ. کنمیم اش آماده برات یدیپسند

  ی انگشتا با زن. گرفته نظر ر یز منو که انداختم اخمو  یباج  خان به هم نگاه

  کاراش از ی کی به بود کرده یطراح  ناخناشو یخاص ن یزا ید با که فش یظر

 :  گفت و کرد اشاره

  خورش تن و  هییبای ز یلیخ کار...  باشه شما برازنده  کار ن یا کنمیم فکر-

 .  نداره حرف
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.  دکلته باالتنه با ، یانار  قرمز رنگ  به یپرنسس پُفدار لباس هی کردم نگاه

  تور با لباس نییپا یقسمتها نکهی ا  مخصوصا. اومد خوشم مدلش از  یلیخ

 :  گفتم اونوقت  و کردم یمکث. بود داده جلوه  بهش یحساب  و بود شده دوخته

 .   کنم نگاه روهم مدال هیبق دمیم حیترج یول باس یز یلیخ-

  که یمدل هر ... یلیاست خوش  و  یخوشگل خودت شما ماشاهللا... باشه- 

 .  ادیم بهت یبپوش

 :  گفت خنده  با  و اومد  حرف  به هم ینیمشک یآقا

 .  کنهیم انتخاب رو  نهای بهتر شهیهم... نداره حرف  انتخابش   که ریام  آقا -
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 :  گفت مرد صحبت  ادامه در جوان زن

 .   کننی م انتخاب  کاراشونو...  لباس شو انیم خودشون وقتا یبعض-

 

  یبرا زدمیم داره،حدس یرعلی ام که یوسواس و قی دق تیشخص با البته

  همون لباسا مدل تموم یتماشا بعد. باشه وسواس  نقدی ا هم لباساش انتخاب

  اتاق به هم شوهرش و  گرفت منو اندازه  خانم افسانه و کردم انتخاب  اولو مدل

  نکهیا  از بودم  شوک ی تو  هنوزم. کنه  یر یگ اندازه  اونو  تا رفت رخانیاردش

 ستیب  راحت به که شده یمسن مرد  نیهمچ زن چطور بای ز و  جوان خانم نیا

  خان!!! کننی نم که ییکارا عجب ملّت نیا !!! دارن یسن اختالف هم با سال

  زن و ینیمشک یآقا خود قبالا  و کردن ازدواج هم با هیچندسال گفتیم یباج

  افسانه االن اما دادن انجام رخانو یاردش  عمارت یتو یاط یخ ی کارا سابقش

  یآقا همرا به لباسه شو  و لباس  طراح هم خودش و داره  لباس  مزون که خانم

  یباج خان کردمیم احساس. کنهیم  یطراح  براشون عمارتو یلباسا ینیمشک

  ی روزا یجا  یب  تیعصبان و خشم از گهید... شده مهربون باهام یکم هی

  یول دونمینم!!! باشه یرعلیام اومدن خاطر  به دیشا! نبود  یخبر قبلش

 گهید ی نجوریا  اومد، ینم بدم که  منم... بود کرده رییتغ  یکل باهام رفتارش

 ...  دیپر ینم  پرم شاخو به ادیز
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 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#
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  حرف  تنم  به... زدم یچرخ خودم  دور و  دمیپوش لباسو ی خاص جانیه با

 . نداشت

 : گفت تحّکم با  یخانباج

 .  ادی یم شگریآرا گهید ساعت  مین تا  کن، حموم.   اریدرب لباسو! هیکاف -

 

 دهن با صداشو دیتقل رفتنش از بعد. شد خارج اتاق از  و  گفت نویا  یخانباج

 دوش عیسر.  دمیکش رونیب  تنم از زحمت به  لباسو ناچاراا   و درآوردم یکج

  به. بود نشسته منتظرم و بود اومده شگریآرا اومدم رونیب ی وقت و  گرفتم

 مامان فکر یتو . شد موهام شیآرا  مشغول و نشستم یصندل  یرو دستورش

 شده شی آرا  و مرتب مراسمات یتو داشت دوست شهیهم نکهیا  افتادم،
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  محمدم ادی ناخودآگاه....  بود شده تنگ همشون واسه دلم چقدر که آخ ...باشم

  یتو یعنی بود؟   چطور زنش  با اش رابطه ؟ !کردیم چکار  االن ی راست! افتادم

 .  دمیپر جا  از  شگریآرا یصدا با!...  من؟؟  مثل اونم  ا ی بود  موفق شیزندگ

 . نی بپوش  لباستونو نیتونیم خانم،  شد تموم- 

  هی و بود کرده جمع  سرش یباال  موهاشو تو، دیپر یباج  خان موقع همون

  خوشگل چقدر.  کردم نگاش تعجب با ! بود کرده تنش رنگ یمشک شب لباس

 ! بود شده

 : گفت عیسر

 . اومدن مهمونا همه! ؟ ینشد حاضر  هنوز  تو-

 .   بپوشم مونده لباسم فقط -

 :  گفتم و  ختمی ر یزبون آخر لحظه رون،یب  بره اتاق از  خواست

 ...  یباج  خان یشد خوشگل-

 : گفت و کرد نگام اخم  با

 ...    یشد جذاب توم-

 

  تعجب لباش بخنده اگه  کنم فکر! بده خرج به خشنونت دیبا شهیهم انگار

   بدم، رو جوابش  تا نموند...  کنن
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  از و کرده جمع باال موهامو. شدم ره یخ خودم به و  نهیآ  سمت رفتم بالفاصله

 بودن، شده  نازکتر یکم ابروهام.  نییپا بود ختهیر آبشار  هی مثل باال اون

  قرمز رژلب  هی بود، شده تر دهیکش  چشم خط   و ملیر  با ام دهیکش یچشما

 شگریآرا  کمک با  رو لباسم. بود زده  میگوشت و  یا قلوه ی لبا یرو  نمیآتش

  خرامان و دم یپوش هم رو لباسم  همرنگ و بلند پاشنه یصندلها و دمیپوش

  و بودن نرمال ازحد  بلندتر یکم کفشم یها پاشنه. شدم خارج اتاق  از  خرامان

  بکشم یقیعم نفس کردم یسع دمیرس  که ها پله  یباال. برم راه ادیز  تونستمینم

. بود شده راحتتر یلیخ  یبعد یقدما ن، ییپا رفتم  اولو  قدم . باشم خونسرد و

  چپم دست با.  نییپا دمشیکش یم  خودم با  و بودم گذاشته نرده یرو دستمو

 . نشه رفتنم راه مزاحم  تا  بودم گرفته باال رو لباسم یکم

 .  دنیچرخیم سمتم  به و شدنیم ام  متوجه داشتن همه کم کم 

  از  پر مردا نگاه.  بود یقیموس  بلند  یصدا دیرسیم گوش  به ییصدا  تنها

 تا بود مد سالن  هیشب شتر یب... بود افاده و حسادت از  پر  زنها نگاه و  نیتحس

 !!  یمهمون

 

  و  وشلوار  کت با هم مردا! بودن دهیپوش شب و یمهمون لباس خانما همه

 .گشتمیم یرعلی ام  دنبال نگام با داشتم! ونیپاپ  و  کراوات

  که  خورمیم قسم  بود، شده رهیخ من به  و بود ستادهیا  هایدنینوش  زیم کنار 

  رهنیپ و یمشک وشلوار  کت. بود شده پیخوشت یحساب! نزد هم پلک  یحت

 .  بود ستادهیا اوشمیس کنارش. یمشک ونی پاپ با همراه دیسف

  همرنگ کراوات و  یا  قهوه وشلوار کت! بود؟  اومده اونم  من یخدا ... اوه

  خان ارسالن طرفتر اون . بود بدتر یرعل یام نگاه از من به اون نگاه. بود زده

 در رخانیاردش گهید یسمت. بود صحبت درحال مردا و زنا  از  یجمع کنار در

 . بود من گر نظاره داشت قرار لچرشیو  یرو  هنوز کهیحال

 :  گفت و زد یآرام لبخند کرد، دراز سمتم به دستشو و اومد  سمتم به یرعلیام 

 .  خانم  یشد خوشگل چه-
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  فقط   که فیح اما کنه فیتعر  ازم گفت که ییا جمله  اون از شتریب داشتم دوست

  اوشیس به چشمامو، و زدم یمصنوع  لبخند! کرد اکتفا  جمله هی  اون به

 . کردیم نگاه منو داشت رهی خ  نطوریهم. دوختم
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  به منو داشت لب به که ی لبخند با شد، اوشیس و من نگاه  متوجه که یرعلیام

 : گفت  و برد اوشیس سمت

 ...   بنده خانم  نم یا -

   گفت و زد دید پامو  سرتا زشیبرانگ نیتحس  نگاه با اوشیس

   ؟ یخوب...  خانم  ریبخ وقت...سالم-

 !! ما ی زحمتا با ؟ یخوب تو  اوشیس سالم- 

 !!!.  یزحمت چه...   بابا  یا- 

 : گفت و دیپر  حرفمون وسط شتابزده یرعلیام

 ...  ستین حرفا نیا  وقت االن ن،ینکن پاره کهیت  تعارف  نقدریا  بابا -

 : دمیشن پوپکو یصدا  که بود لحظه همون

   م؟ یبرقص  میبر  یاینم...  ریام -

 :   داد جواب تحّکم با یرعلیام

 .  دارم  کار فعالا .... نه-

  الغرشو و  فیظر یپاها و بود دهیپوش یصورت ژوپ ینیم . برگشتم سمتش به

  از دسته هی بود کرده جمع سرش ی باال موهاشم. بود گذاشته دید معرض در

  رنگ  هی. دیرسی م بلندش گردن نییپا  تا شیبلند که بود کرده رها کنار از  اونو 

  از  و بود کرده باتر یز شو  افهیق نظرم به که بود زده بهش  روشنم ییا  قهوه

  بهش  داریخر نگاه با  بود بار نیاول!  بود دهیکش رونیب کنواختی حالت اون

  ارتباط زن نی ا با!!  عشقم... شوهرم دونستم ینم حاال تا دمیشا دوختم،  چشم

  رهیخ  بهش! د؟ یرسیم نظرم به باتریز شهیهم از  پوپک  چرا! داشته کینزد

 من بده اجازه  ای کنه سالم یحت  نکهیا  بدون من، به توجه ی ب اون و شدم

 :  گفت بگم  یزیچ
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 ...  گهید ایب  ریام-

 !...  پوپک کن  صبر لحظه چند- 

 : گفت و  انداخت  پوپک به ییا  هانهیسف اندر عاقل نگاه اوشیس

 ! رقص واسه ادهیز وقت... باشن  ما با نجایا دارن قصد فعالا   رآقایام-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 : گفت اوشیس حرف  از  تیتبع  به یرعلیام

 .  دارم کار من فعالا  برو تو آره

 : گفت بود شده قرمز یکم  که یصورت با  پوپک

 .  یایم تو تا پدر ش یپ رمیم من باشه-

 

  رفتن چشماش با  اوشیس. رفت  پوپک   و داد تکون براش  یسر یرعلیام

 : گفت یرعل یام به خطاب یبار  سرزنش لحن با بعد و کرد بدرقه  پوپکو

 !!   سرت تو خاک-

  و گرفت خودش سمت به دستشو متعجب و شده گشاده یچشما با یرعلیام

 : گفت

 ! ؟ یمن با-
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  مجرد پسر گهید یدینفهم هنوز تو  جون االغ  آخه!!...  خودمم  با...!! نه- 

  دیسف تو  خاطر  به رو موها نیا همه ... بهت بگم یچ  آخه! ؟ یستین سابق

 !! کردم

 !...  ستین بردار دست کنه،یم دی کل یشناسینم پوپکو  که تو ... ؟ یچ بگم- 

 :  گفتم و دادم  فرو  ینفس حرص با

   ؟ !!یندار کارش به یکار ساله هی ی گفتیم که تو!!... ضنی نق  و ضد حرفات-

 

 دوست کردم احساس   انداخت، گل هاش  گونه و شد دگرگون یرعلیام چهره

 :  گفت و کرد یمن من  . کنم انیب  مطلبو اون اوشیس جلو نداره

  من از  اون! کردم رابطه قطع کالا  باهاش  نگفتم که من... گمیم االنم  خب خ-

 ...  نیهم فقط کرده  رقص هی درخواست

 !!!  نیهم فقط -

  ؟ یدینشن مگه... خب آره- 

 

  کنان نجوا نرسه، اوشیس به صدام که ی جور  گرفتم،  قرار کنارش و  رفتم

 :   دادم ادامه

  خواستم فقط یگیم راحت  نجوریهم برقصم گهید یکی  با برم  من اگه حاال-

 !  برقصم؟ 

 

 : گفت داشت نگه ثابت لبام یرو نگاشو و دوخت چشمام  به خمارشو یچشما

   ؟؟؟ یک مثال-

 :  گفتم یواشی

  اعتبار شتیپ  چشمات قد   به که یکس... خودت دوست  اوشیس نیهم مثالا -

 .  گمیم رو داره

 :   گفت و  دیجو ظی غ با لبشو
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   آره؟؟  در  اون به  نیا! ...  ه؟ یتالف هیقض  پس-
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  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   
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 : گفتم  و  انداختم  باال یا   شونه ییاعنتا یب با

  حیتوض خودتو  ضینق ضدو  یرفتارا دارم... ستین مهم برام اصالا  که من-

 . دمیم

 

 :  گفت لبم به رهیخ نگاه همون با  و گرفت کمر به  ُکتش ر یز از دستشو

  مؤنث جنس  چی ه نه پوپک با نه که  خورمی م قسم بعد به لحظه  نیا  از ... باشه

 ...   عوض  در... دارم یکار نه  رقصمیم نه یا گهید

 

 زده رتیح داشت اوش یس و بود شده بلند  کم هی صداش.  کردم نگاش متعجب

. دادیم تکون پاهاشو مداوم و  بود  نگران نکهیا  مثل کرد،یم نگاه رو ما

 :   داد ادامه نیخشمگ یکم چهره با یرعلیام

 ...  گمیم من که یشیم یهمون بعد  به امروز از  توم-

 

  از  نتونم من  که یطور! سخت و باشه نامتعادل هاش  خواسته که دمیترس

  که جوجه  هی مثل دمیترسیم یرعلیام  از  مواقع جور  ن یا تو کال. امیبرب انجامش

ز گوشه هی و ترسهی م گربه پنجول از   زبون به نموییپا لب شدم، کنهیم  ک 

 :  گفتم تعلّل  یکم با و دمیکش

   ؟ یخوایم یچ  تو دونمینم که من -

  تک تک صورتمو اجزاء تموم کرد، نگام فقط  ییا  لحظه چند یرعلیام

 : گفت بعد و ستینگر

  زنش از مرد هی  که خوامی م ازت رو  یز یچ همون... ستی ن  سخت ام  خواسته-

 !  خوادیم
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  نیا  یتو  یفکر چه کردمیم تکرار خودم  با اش همه... کردمیم شک داشتم

 ! پسره؟  سر

 :  گفت و دیپر  حرفمون وسط به  لحظه اون  اوشیس

  که بود بلند صداتون! ها دیببخش البته... آقا؟   یگرفت یجد  میتصم نکهیا مثل_

 ...   نه... دمیشن حرفاتو 

 :  گفت حرص با بعد  و انداخت اوشیس به ینگاه یرعلیام

 .  کنم پنهون تو از  که ستین ی زیچ-

 :  داد ادامه و کرد نگام منتظر  یچشما با بعد

 ! ینداد جواب...  شد یچ-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 223پارت#

 

 :  گفتم تحّکم با  و گرفتم  باال سرمو

 ....   قبوله خوب  یلیخ -

 

 : گفت و نشست یرعلیام لب ی رو ی تلخ لبخند

 .  م یبرقص میبر هم با  یایب  خوامیم االن-

 بست یم نقش  لبام یرو که یکمرنگ لبخند با همراه ارمیدرب لجشو خواستم 

 :  گفتم

 !   ؟  ینرقص یمؤنث جنس  چیه با یخورد  قسم االن  که تو -
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 نگام موشکافانه ی رعلیام اما  دیخند و  داد تکون  یسر حرفم دنیشن با اوشمیس

 :  گفت و کرد حلقه کمرم دور دستشو مقتدرانه بعد و کرد

  اونا  با که تو...  میرقص یم میریم بعد م یگیم مقدم ریخ مهمونا به میری م اول-

 !  حرف اون   بود خودت  یاستثنا  به... یکنیم فرق

 

  نقدریا  چرا دونمینم شدم، همراه یرعلی ام با و زدم تی رضا سر از  یلبخند

  بهم داره احساس با یرعلیام کردمی م احساس اش همه  چرا! بودم  خوشحال

 سمت به بود کرده حلقه کمرم دور دستشو که یرعلیام همراه به!! کنهیم نگاه

! بودم دهید مونیعروس مراسم یتو   رو اونا  همه بایتقر... میرفت یم مهمونا

  و  بخندم هم قهقهه به شده اگه یحت  و  نکنم دور  لبام از رو  لبخند داشتم یسع

  از  یجام و ستادهیا  عمو خان کنار. ارمیب در رو  ییا افاده  دختر اون حرص

  بودم  خوشحال.  بود زده زل یرعلیام  و  من به نهی ک با و  داشت بدست شراب

  یرعلیام اگه من نبود کار  انیپا نیا یول دم،یرسیم دلم مراد به کم کم داشتم که

  یبرا  پوپکو دیبا  دارم نگهش شهیهم یبرا  خواستم ی م اگه و  خواستمیم و

 کردمیم یکار دیبا بعدم! بود راه نیبهتر  نیا کردمیم حذف شیزندگ از شهیهم

  آخر در و بود جالب  یلیخ  خودم یبرا   افکارم!...کنم اش  وابسته خودم به که

  اخم با یرعلیام  و ستادمیا  ییا گوشه شد تموم مهمونا به ییآمدگو  خوش  یوقت

 : گفت

   ارم؟ یب واست  یخوریم یدنینوش-

 

  در و باال دمیکش خودمو. بود خورده گره هم ی تو ابروهاش  چرا دونمینم

 :  گفتم گوشش

 ! شمیم تیساق امشب ستین یحرف یبخور  یبخوا  تو  اگه ی ول نخوردم حاال تا_

 

 ... شد شتریب  و شتر یب من به یرعلیام مات و متعجب نگاه
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  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#
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 :  گفت و خورد یتکون ادیب خودش به نکهیا  مثل بعد

  همون از نیا  باشه ادتی... یبزن لب دینبا توم... خورمی نم خودمم  من... نه-

 ! گمیم شتیهم یبرا   که هاس خواسته

   ؟ !یکرد سؤال من  از  االن خودت یول -

 !  ؟ یچ که -

 !  نه؟  ای خوامی م یدنینوش که -

 ...  کردم اشتباه اصالا ... نگفتم رو  یدنینوش  اون فقط  که من.... خب -

   پس فردا ترسمیم! یندار یروح تعادل انگار!  واال  ی نوبر تو که واقعا"

 " یبزن گهید حرف  هی فردا

 ! خوبه؟  حالت -

  عیسر  بود  ابروهاش  یتو  که ی گره همون با بعد  و کرد نگام رهیخ

 : گفت و  دیکش رونیب کمرم  دور از دستشو

 ...  خوبم من-

 :   دیچیپ  سرم تو خرمگس مثل پوپک   یصدا بازم

  ؟ ! تو  ییکجا یرعلیام-

 

.  انداخت پوپک  به  بعد و  من به ابتدا  آلود  حزن یکم و دیترد از  پر ینگاه ریام

  بلند شتر یب شیسانت ده ی کفشا اون با درازش قَد گرفت قرار ما یروبرو  پوپک

  افکارم ادی. بودم کوچولو ی جوجو ه ی مثل  یرعلیام قول  به  جلوش من و شده

 .چسبوندم بهش وخودمو گرفتم و یرعلیام سفت ی بازو هوی افتادم که

! خودمم شیاصل صاحب و منه مال  یرعلیام که دادمیم نشون  پوپک به دیبا 

  دونمینم بود اخم از  پر نگاش یول کرد نگام زده بُهت  یچشما با یرعلیام

 ! چشه؟  دونم ینم چرا؟ 
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 . میشد چشم تو  چشم ی وقت  دوختم، نشیغمگ یچشما به چشامو

 

 :  گفت خشم با پوپک  د،یکش رونیب خودمون عالم از  رو ما پوپک ی صدا بازم 

   چته؟  هست معلوم چ یه ریام -

 

 :  گفت ادامه در و  گرفت خودش به  التماس رنگ لحنش

 .  دارم کار باهات!...  ؟ یایب شهیم-

 :   کرد نجوا  لب ری ز و گرفت من از  نگاشو یرعلیام

 . گردمیبرم االن  باش نجایهم-

 

  قرار ی  ا گوشه  و  رفت پوپک سمت به  دمید یناباور با و  کردم ول بازوهاشو

 ...  گرفتن

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 مدام کرد صحبت به کرد شروع  یرعلیام بعد اما زدیم حرف   پوپک اولش

  هی چرا دونمینم...  بود قراریب  و یعصب انگار داد،یم تکون هوا یتو دستاشو

  لحظه هی نداشتم دوست زد،یم پر واسش داشت دلم! ختیر  بهم  نقدریا دفعه

 !!  هستم خواهانش  نقدریا  من چرا ...  یوا! نمیبب  نیغمگ اشو  چهره

 ...  حنا -
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  خوب  مردونشو خوش   و بم ی صدا دم،یچرخ  اوشیس یصدا سمت به

 :  گفت و  اومد  جلو  قدم هی ، ی لبخند با! شناختمیم

  از دست یآسون نیا  به  و یزود نی ا  به پوپک  یباش داشته انتظار  دینبا  تو -

 . برداره یرعلیام سر

 ...  اوشیس -

 

 ...  کرد سکوت جوابم در  برگرفت، در مبهم یغم نگاهشو انگار

 :  گفتم بازم زارمیب  و عجز  از پر  لحن و نگاه با

 !  ؟ یفهمیم نویا  م،یرعلیام عاشق من اوشیس -

 :  گفت و داد تکان نییپا  و باال سرشو

  آره-

 

 :  گفتم و دوختم  اوشیس نیغمگ یچشما به  گنمویغم یچشما

 !  گمیم یچ من فهمهیم باشه کرده  تجربه حسو  نیا خودش که یکس.. نه-

 

  کتر ینزد بهم قدم دو من، به نگاه بعد و دیکش سروصورتش  به یدست اوشیس

 :  گفت و شد

 ! کنهیم داغون آدمو!!! کطرفهی  ی عشقها از امون... یگیم یچ دونمیم-

 

  که داشتم دیام یی سو کور هی االن تا!...  ختیر یُهر دلم و   گرفت نییپا سرشو

  کرده دایپ عالقه من به دیشا میرعلی ام  و نباشه  طرفه کی  یرعلیام منو عشق

  جلو ! ختیر  دستم رو  ویپاک آب جمله اون  گفتن  با اوشیس االن اما باشه

  و  گرفتم  ام  قهیشق به دستمو! افتاد  دوران به سرم. رفت یاهیس چشمام

 :  گفت و کرد نگام ینگران با اوشیس
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 !  شده؟  ی زیچ  حنا -

 

 ! "زد؟  ی حرف چه  من به نداشت خبر"

 

 .   باشم  تنها  و نمیبش  گوشه برم  خوامیم فقط.  ستین میز یچ نه-

 

 .  نشد مانعم و  نزد  یحرف گهید نگرانش نگاه با اوشیس

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 350 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام
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   یبـــهارســلطانــ#

 226پارت#

 

 

  رسوندم ییا گوشه به  خودمو و نکردم یرعلیام و  پوپک متوجه نگامو گهید

  و  ها توجه نیا که کردمیم فکر خودم با  داشتم االن! نشستم یصندل هی ی رو و

  کل از اوشیس!!  بس و  بود یدلسوز و  ترحم یرو از یرعل یام  خوب ی اخالقا

...  پس داشت خبر پوپکم و یرعلیام  روابط  از  یحت داشت  خبر  یرعلیام یزندگ

  طرفه هی بهش نسبت من عشق دونستیم و داشت خبر  رم یام دل از  پس

 که یکم. بودن یشاد و  رقص مشغول همه و شده شلوغتر یمهمون.... اس

  و کرد نگام اخم با  یباج خان ها پله دم   رفتم،  اتاقم سمت  به و بلندشدم نشستم

 :   گفت

 !   کجا؟ -

 :  گفتم و  گرفتم  دامنو گوشه

 .    اتاقم  تو رمیم کنهیم درد سرم -

 ! کاراس؟  نیا  وقته االن -

 ...    که رمینم!... کنم استراحت کمی خوام یم! ؟ یکار چه -

 

  و دادم جوابشو  تموم تیعصبان  با!! کرد خرد  شتریب اعصابمو هم کهیزن  نیا

 ها نرده  یرو دستمو  هی.. نشد مانعم گهید و کرد اریاخت   سکوت خشم با  اونم

.  رفتم باال ها پله از سرعت به  و گرفتم دامنو  گوشه ام گهید دست با  و گرفته

  خودمو کفشام با  و کردم باز اتاقو در! بود آورده هجوم هام  گونه ی رو اشک

  نه بود مهم برام   شمیآرا نه گهید. کردم هیگر یها یها  و انداختم  تخت یرو
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  غیج  اونقدر بلند ی صدا با داشتم  دوست!! پوپک و یرعل یام نه  و یمهمون

  یتو  صدامو!  مکانش نه بود مناسب تشیموقع نه اما! بشم  آروم تا بکشم

  بلند  یصدا با  که بود عادتم. کردم ه یگر بلند یصدا  با فقط و  کردم خفه گلوم

  ز یم نهیآ جلو  االنم!  داشتم میبچگ  از  عادتو ن یا کنم، هی گر ساعتها نهی آ جلو

  از پر  صورتم.  کردن هیگر به کردم  شروع بلند  یصدا با  و  گرفتم قرار شمیآرا

  و اتاقم  به اومدنم  از ساعت هی بایتقر!! زونی آو ام  لوچه و لب و شده اشک

  دلم یوقت.  بودم کردن هیگر مشغول چنان هم من و گذشت یمهمون ترک

  قرار   نهیآ جلو هنوز. اومد یم بند  ر ید و شدیم ریسراز زود اشکام گرفتیم

 اشکام با چشمام ملیر . بود نمونده ی باق  صورتم  یرو یشیآرا  گهید و داشتم

  اون،  از  ریغ به. بود کرده اهیس  صورتمو و شده ریسراز  هام گونه یرو

  صورت که یجور بود؛ شده قرمزم  و کرده پف  اشک ختنیر شدت از چشمام

 .  بود شده نامناسب یا  چهره  به لیتبد االن ام شده ش یآرا یبایز

 

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 227پارت#

 

  ی قیموس یصدا  تا کنم گوش نیغمگ یآهنگ  فقط لحظات اون تو داشتم دوست

 و کردم انتخاب رو یکی هام یدی س یال البه  از. نرسه گوشم به نییپا شاد

  از بدتر حالم  کرد خوندن به شروع آهنگ یوقت از. دادم قرار دستگاه یرو

 ....  کردمیم زمزمه و  نشستم نهیآ مقابل  یصندل یرو کنان هق هق. شد قبل

  داخل  به یرعلیام  اومدن  متوجه که بودم  کرده بلند اونقدر  رو ی قیموس یصدا

 سرم پشت که  دمشید روبروم نهیآ  یتو کردم بلند که  سرمو ،  نشدم، اتاق

  با  و اومدم خودم به! شده رهیخ هام وناله من به نیغمگ  و مغموم و ستادهیا
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  به یرعلیام. کردم پاک  تند تند صورتمو یرو شده جمع یاشکا دستام کف

  تنش  از کتشو.  کرد قطع  رو یقیموس ی صدا و  رفت ید  یس دستگاه سمت

  به حدسم که حاال. بود کرده فرو شلوارش بیج ی تو دستاشو و بود درآورده

  تو نداشتم ،دوست نداره من به یحس  چیه یرعلیام که  بود شده لیتبد نیقی

  به.  کنه یکار بخواد و  بسوزه برام دلش بازم  و  نهیبب منو  وضع و  حال اون

  پاک  صورتمو  ی اشکا تند  تند و برداشتم ز یم یرو از یدستمال خاطرم نیهم

  یکم و اومد من سمت به دفعه هی.  بود حکمفرما  اتاق داخل  یسکوت.  کردم

 ستادهیا کمر به دست کهیحال در و  کرد اضافه مغمومش چهره به تیعصبان

 :  گفت کردیم نگام نهیآ  یتو از  و بود

    ؟  یچ  یعنی ا یباز نیا-

.    نگفتم چیه  و  زدم زل بهش  نهیآ  داخل  واز دادم قورت دهنمو آب ترس  از

  خشم  با و گرفت  بودمو نشسته روش  که یصندل گوشه دستاش با و اومد جلو

 :    گفت و فشرد  هم یرو دندوناشو

 ....   بده منو جواب-

  در و درآوردم کفشامو ، رفتم تختم سمت به بهش  اعتنا یب و بلندشدم ازجام

 :    گفتم نشستمیم تخت  لبه یرو کهیحال

 !.  ندارم ی مهمون حوصله...   کنهیم درد سرم-

 :    گفت  و ستادیا  مقابلم بازم

 !   نییپا  میبر پاشو-

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  رو جانیه یکل  و دهیرس 350 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 228پارت#

 

 :  دادم  جواب  و گرفتم  نییپا  سرمو کنم، نگاه بهش بخوام نکهیا بدون

 ...  ندارم رو  ایمهمون نجوریا حوصله...  امینم من-

 :   گفت و زد  یشخندین  تمسخر با

  ؟ !کرده گل حسادت بازم ... ؟  هیچ...   ها-
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  ی رو مدام و ستادهیا من یقدم هی در که دمید پاهاشو فقط  کردم،ینم نگاش

 .  کنهیم جابجاش  نیزم

 :   گفتم  و  گرفت لجم 

  میحسود  بدقواره الغر دختره  اون به من یکنیم فکر همش که چته تو-

 !  شه؟ یم

  م؟؟ یبرقص باهم نبود قرار مگه! زد؟  بتی غ ییهوی چرا  -

 . کنهیم درد سرم ندارم،  رقص حوصله ...   خوامینم -

 ...  یشیم خوب میبر  پاشو -

 ...  رهیم جیگ سرم...  تونم ینم گمیم -

 

 :    گفت عاجزانه و دوخت من به چشماشو  و زد زانو  مقابلم

 ! ...   شو بزرگ کم هی کنمیم خواهش... حنا-

 

 . گرفتم ازش چشمامو

  یم بالم و دست تو نقدریا  چرا گهی د ادی ینم خوشت من از که تو  دونمینم"

 ! " ؟ یپلکیم برم  و دور  و یای

 

 :    گفتم و شدم  بلند  جام از حرص با

 ... !!!   امی یب خوام  یم ن  ! زوره؟ -

 

 :    گفت و کرد نگام  یبار تأسف نگاه با  و شد بلند جاش  از

 ....   یشینم بزرگ چوقتیه تو-

 

 :    دمیکش داد تیباعصبان
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  ؟ یکشیم دکی و  بودن بزرگ   اسم فقط چرا ی بزرگ که تو-

 

  یول  رفتم عقب به  ترس از! شدن ترسناک بازم چشماش. آورد هجوم سمتم به

 .خورد  اش  هیپا به پام و  بود مبل سرم پشت

 :  گفت باخشم  و شد کمینزد 

  هی  با تو ....  کنم درست زویچ هی امیم تا رمیم کلنجار خودم  با اش همه من -

 !!! گمیم یچ  دارم بفهم!... یکنیم خراب زویچ همه یزنیم لگد

  من به چرا...   یخوا ینم منو اگه  تو...  گنگه کارات  همه تو...  فهممینم -

 ...   چ! ؟  یگینم

 

 :  گفت ظیغ با  و کنم  تموم حرفمو نذاشت

 ....  دارم وجدان  عذاب فقط من-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 "  وجدان  عذاب! شنوم؟ یم دارم یچ!..  من؟  یخدا"

 

 :  گفت و داد تکون یسر یکالفگ با

 ! یکنیم  وونهید آخرش منو! .. یذارینم اعصاب من  واسه  تو...   تو -
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  وجدان عذاب گفتن از  منظورش دمی فهمیم دیبا. رفت در سمت به و  گفت نو یا

 !!   هیچ

 

 :    گفتم یا گرفته و بلند  یصدا با

  ؟ یکنی م فرار اش  همه ؟چرایگینم من به  چرا-

 

 :    گفت و ستینگر  سرتاپامو دیترد با  و برگشت سمتم به

 ...   گمیم پوپک خاطر  به-

 :   گفتم و زدم تمسخر  سر از  یا خنده

 ! ؟ یدار  وجدان عذاب پوپک خاطر به...   تو -

 :   گفت و دیکش موهاش یال یدست

 ..    کن ولش ...  یچیه-

 

  به و  گرفتم تازه  ییروین بود دهی چرخ من نفع به یباز تاس گهید که االن

 :   گفتم برلب روزمندانهیپ یلبخند با.  رفتم سمتش

  برو!!! ؟  وجدان عذاب چرا...  یندار  من به نسبت یتعهد چی ه که تو خب-

 !   باش عموت دختر با مایقد مثل

 

  خاطر به دلم یتو  و دمیگز لبمو گوشه بودم، مونیپش خودم  گفته از کهیدرحال

  و کرد نگام موشکافانه یرعلیام. کردم نینفر  خودمو هزاربار جمله اون گفتن

 :  گفت یآه دنیکش با

 !!  یدونینم ی چیه...  یفهمی نم یچی ه تو -
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 :   گفت و  دیچرخ من سمت به  و گرفت درو رهیدستگ جمله  نیا  گفتن با

 !...  کنم مجبورت زور  به خوام ی نم...   نیبب...  نییپا  ا یب شام واسه الاقل -

 

 ! شدیم  مهربون یناراحت و  تیعصبان  اوج در!! بود مهربون چقدرم

  سرش پشت و در و  بست نقش لبم یرو  یلبخند! بودم شده کاراش  نیا عاشق

 :  گفت و  آورد داخل  سرشو و کرد باز و  در بازم اما بستم

 .  بشور  اهتویس صورت اون  کم ه ی....دخترزشت-

 

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  گفتیم راستم.  بستم محکم سرش پشت  و در و کردم ینگاه تیعصبان با

  نهی آ جلو! گشتم؟ یبرم  یمهمو به ی چطور  داغون و درب صورت نیا  حاالبا

 دنیمال به شروع بعد و کردم پاک  صورتمو مرطوب دستمال با  اول و نشستم

  یآنچنان یشا یآرا اهل  ادیز چون  نداشتم  مهارت شیآرا تو  ادیز. کردم کرم

  که نبود میمهمون از  قبل   شیآرا فیح !!   کارام با کنن سرم تو  خاک!... نبودم

 !! کردم خراب ویچ همه

 

 یساعت هی! جات  به نا  یگرفتنا آبغوره  نیا  با دختر ببرن ختتویر شور مرده

  به یدست شی آرا از  بعد. کنم  شیآرا صورتمو  دقت با داشتم یسع نهییآ جلو
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.  بود اومده سراغم به تازه ی روین هی  انگار. کردم پام کفشامو و دمیکش موهام

 ! دیام  مثل یز یچ هی

 دیبا نداشت  من به  هم یا عالقه اون  اگه  یحت خواستم ی م وی رعلیام اگه من 

  از  خواستمیم نویهم اولشم از که من!...  ارمیب  بدستش تا کردمیم خودمو یسع

  درم پا  از  شتریب آورد   ونیم به حرف  کطرفه ی  عشق از اوشیس که لحظه اون

  یانرژ و  رو ین  هی با ره،یبگ یش یپ  من به حس  اون ذاشتم یم دینبا!! آورد

 !   دمشیند اما  گشتم یرعلیام دنبال  چشمام با  و برگشتم  یمهمون به  یشتریب

 

  به ذهنم. نبود یرعلیام اما دمید کردن صحبت حال در  مهمونا نیب اوشویس

  یدنینوش خوردن  حال  در مهمونا یال  البه پوپک اما....  دیپرکش پوپک سمت

 .  بود

 

  از یکس لحظه همون!!  یرعلیام دنید از شدمیم دیام  نا کم کم داشتم گهید

 خودش سمت به  حرکت  هی با  منو و گرفت پشت  از دستمو. گرفت کمرمو پشت

 !! بود  یرعلیام. برگردوند

 

 :   گفت و  کرد نگام زنان لبخند

  و  داغون و درب صورت  اون!...  خوبه که شتم یآرا به دست!! زادیمر دست-

 !!! شه درست که دمیدیم رممکنهای غ جزء دمید من که ییا  کرده پف یچشما
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 :   گفتم و کردم یگر عشوه خنده

 !...   ممکنه یرممکنیغ ز یهرچ بزرگ آقا  بدون نویا -

 ....  یی زشتو هنوز که بگم نمی ا یول!.... خوشگله  جوجو توئه با  حق...   اوه -

 

  رهنش یپ قهی  از دکمه تا سه دو ، دمیکش  یسوت ، دمید بتشویه و  دمیچرخ  یوقت

 عادت طبق هم  رهنشویپ  نیآست و بود مشخص کامالا  ستبرش نهی وس بود باز

 دو هر شد،یم تر  یخواستن  یلیخ ی نجور ی ا! بود زده باال  آرنج تا شیشگیهم

  زل چشمام ی تو کرد یم وارد یمحسوس فشار بهش کهیحال  در و  گرفت بازومو

 :   گفت و زد

 !! ؟   بدم انقدر من یعنی -

 

  گفت و دادم تکون اونور  و نور یا رتیح  نشونه به یسر!!  دمینفهم  منظورشو

   : 

  ؟ ! زدم ادیز زخم دلت رو من-

 

 :   وگفتم کردم کج یلبخند با لبمو گوشه

 !!   الیخ یب -

 

  گر صورتش داد،یم یمیمال فشار بود، گرفته دستاش یتو  که بازوهامو دوتا

 !  بود گرفته

 :   گفت و کرد کی نزد خودش به منو

 ...  ی برقص باهام دیبا -

 :  گفتم و دادم قورت دهنمو آب 
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 ...   یگیم  زور ی دار که بازم -

 !... باشم داشته سرت  رو زور دست بعد به نیازا  دارم دوست -

 ! ؟  چه  یعنی -

...   واسم یشی م ملوس و  ناز گربه بچه  هی مثل گمیم زور بهت  یوقت آخه -

 !! یشی م تر ی خواستن یلیخ

 

 !! " ییا عقده بچه"

 . نگفتم  یچیه گهید و  گرفتم ازش چشمامو

  بازومو یرعلیام و شد شاد لحظه  همون. شدیم پخش داشت یمیمال آهنگ 

 :    گفت و داد فشار

 ..   میبرقص وسط  ایب-

 

  استفاده ش یمهربون از  منم دیبا! ...  شده مهربون بازم!.. ؟!شده چش  دونمینم 

  نفساش  و بود  کمینزد یلیخ صورتش . کردم شیهمراه و دمیخند.   کنم

  ازم نگاهشو لحظه هی یرعلیام! بود  یآرام و شاد رقص. کردیم داغ  صورتمو

 :    گفت و  خودش به  چسبوند  منو ، گرفت

 !  ؟ یکن میهمراه خوامیم... باشم الیخ یب  امشبو خوام یم-
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  رو جانیه یکل  و دهیرس 350 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

       هیهد پارت      
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  ،  دادم تکون یسر لبم،  یرو لبخند با  یول بود،  یچ منظورش قایدق دونستمینم

  توی نگران لحظه ه ی ندارم دوست که عاشقتم نقدریا من بگم بهش داشتم دوست

  االن بخصوص ،  گفت شدینم...  خب یول گمینم نه یبگ که ام  یهرچ ،  نمیبب

  بهش  یزیچ  خودم عالقه و  لیم از  دینبا ستین عاشقم  یرعلیام بردم یپ که

 :   گفتم  و بستم راهنشو یپ یها دکمه از  یکی!  گفتمیم

 ...   بازه شکمت یرو  تا -
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  اون  نداشتم  دوست ام  یطرف  از کنم، منحرف فکرشو ی جور  هی خواستمیم 

.  کرد نگام  فقط  و نگفت یچیه! باشه انینما  اون  از شتری ب با یز بتیه و  اندام

 قورت دهنمو آب. کردنیم غرق خودش ی تو منو چشماش  بهش، زدم زل منم

  یب و  چسبوندیم  خودش  به منو مدام  رقص یتو نگرفتم،  ازش  چشم یول دادم

 فاصله کردمیم حس ... بود شده یخاص   جور هی چشماش.  کردیم نگام حرف

  فرمشو خوش  یلبا داشتم دوست چقدر  صورتم،  با شهی م کم داره صورتش

 آب یرعلیام.... بار هی  فقط ایخدا....  ایخدا.  کنم لمس شده که بارم هی  یبرا

  یصدا دفعه هی که حس  اوج تو  بودم رفته . بست چشماشو  و داد قورت دهنشو

.  گرفت فاصله ازم  هوی  یرعلیام!! شانس نیا به  لعنت...   اه.  شد قطع یقیموس

  رفت عقب عقب  قدم چند. کرد رها دستمو و انداخت چشمام  یتو یقیعم نگاه

 :   گفت اونوقت و

 !! یش  گم ینر باز! شده  یچ  نمیبب رمیم االن-

 :    گفت یلبخند با و رفت گهید قدم هی

 !!   قهر  ی نر بازم-

 

  ی تو  از.  کردم  ولو  مبل یرو خودمو بعد.   ستادمیا  ییا گوشه  رفتم و دمیخند

  همه چرا دفه هی   دونم،ینم!  بدجور بودم کرده داغ.  زدیم رون یب حرارت  ام قهی

  اومد سمتم به ی دنینوش وانیل دو با همراه خنده با اوشی س!!  ختیر بهم  یچ

 :   گفت و

 !  ؟ یآشت...  رقصتون  به ولیا -

 :    گفتم و دمیخند

 .  مینبود قهر  که ما بابا یا-

 

 :   گفت یلبخند با  و گرفت مقابلم  رو یدنینوش السیگ  بهم شدن کترینزد با

 ...   یش گرم  بخور ایب-
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 :     وگفتم  زدم السیگ به رد دست ی لبخند با

 !!!   خورمی نم..من...  ممنون-

  

 .....   نکهی ا  ای یخور ی نم االن -

 .  ستمین الکل  اهل  اصال....   نه -

 

 .شد رهی خ چشمام  به یلحظات  و  بست نقش صورتش ی رو ییبا یز لبخند
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 :  گفت و گذاشت مونیکنار زیم  یرو رو ها السیگ 

 .  ستمین یالکل مشروبات اهل اصالا  منم  راستش -

 !  ؟  یکرد تعارف من  به چرا !  ؟ ...  پس -

 ..  ها یمهمون تو  خودش یرعلیام آخه...  ی نخور که زدمی نم حدس خب -

 ندارم یرعلیام کار  به یکار من  -

  اون طبق باشه شده بزرگ که ییا خونواده هر یتو  آدم....   یدونیم -

 خونواده هی تو.....   تو  مثل منم. کنهیم عمل دادن ادشی  و دهید که ییزهایچ

 . شدم  بزرگ معتقد بایتقر

 !!  ؟  خورمینم مشروب که چون! ؟  معتقدن من خونواده گفته یک حاال -
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 .   زدم حدس  خودم  شویباق...   علتشه هی نیا ...  نه -

 

  آخه یول....  کنهیم کینزد  بهم خودشو داره یادیز اوشیس کنمیم احساس

 !...  ؟  چرا

  *** 

  یول بود، شده قبل از  بهتر یلیخ باهام یرعلی ام رفتار  یمهمون شب از بعد

  یزیچ  از  انگار زد، یم حرف باهام اخم  با بودنش  مهربان وجود با  چرا دونمینم

 . آورد ینم خودش  یرو  به یول بود ناراحت

 

  از  زمستون یسرما سوز و شده تموم   کم کم هم یزییپا زانیر برگ  ی روزا

 ماه شش اون یتو  اصالا  و  رفتمینم  دانشگاه که یوجود  با. بود دهیرس راه

  خودمو کردم،ینم یحوصلگ یب احساس  یول بودم نذاشته  رون یب خونه   از پامو

  سرگرم آورد یم واسم که ییلمهایف  و ون یزیتلو یتماشا  و یرعلیام  یکتابا با

 .کردمیم

  ی خبر چیه کماکان و بودم کرده عادت آدماش  و خونه اون در یزندگ به درکل 

 که شبا یلیخ  و  و بودم دلتنگشون یلیخ  یلیخ. نداشتم م یپدر خونه از

  هم تلفن به هروقت . برد  یم خوابم تا کردمیم هیگر اونقدر بودم دلتنگشون

  ترس از  و کردنیم نگام غره چشم با  سوسن و یباج خان شدمیم کینزد

 . شدمیم کردن تلفن  الیخیب گهید

  که بزنم زنگ  خونمون  به خوامیم که بگم هم یرعلیام به نداشتم  جرات

 !  دمیترس یم العملش عکس از چون بده  بهم  رو شیگوش
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  طی شرا اون  قبول  جز یی ا چاره. کردیم تمیاذ داشت خونواده دنیند غم نیهم

 مثال دمید ینم یول اومدن یم اونجا  به عمو خان با همچنان پوپکم.   نداشتم

  اکثر  و  بود خودش تو  شتریب یرعلیام چون...  رهیبگ گرم  یرعلیام با مایقد

 . رفتیم اتاقش به و شدیم بلند  جاش  از حرف یب شام زیسرم شبا اوقات

 

  و  جر  حال در پدربزرگش با دمید  بار  نیاول  یبرا اونروز چرا   دونمینم اما 

  از  بعد و بود کالفه و یعصب دستش  از  پدربزرگم که بود  چش  دونمینم!! بحثه

  با خودش و گذاشت تنها پدربزرگو یرعلیام مطالعه سالن  ی تو مگو بگو یکم

 .  کرد ترک سالنو تیعصبان و خشم

 

  نیرزمیز باشگاه از  یورزش گرم لباس با  یرعلیام و  بود روزجمعه صبح

  واسه...  کردی م ورزش ها جمعه که بود شیشگیهم عادت نیا.  بود برگشته

  و بودم شون مشاجره شاهد دور از!  بود سالم و دهیورز  بدنش که بود نمیهم

  و ختهیر بهم  ینجوریا  یرعلیام که  هیموضوع سرچه  بحثشون دونستمینم

  و کرد خشک  حوله  با گردنشو دور تموم ی شانیپر و یخستگ با!  شده کالفه

 اما.  آوردم یم  سردر ماجرا از  یجور   هی دیبا. رفت باال طبقه به عیسر بعدم

  حرفاش از  من تا کردینم ودل درد اصالا  من با که یرعل یام! ؟ یطور  چه

 ! ارمیسردرب

 

 !"؟  فضولم مگه! چه  من به اصالا "

  

  برف زشیر  گر نظاره  ییرایپذ سالن پنجره پشت از  و شدم موضوع  ال یخیب

  ی روزا عاشق بود، کرده بارش به شروع شیپ کساعتی از که شدم یآروم

 .  خونه اطی ح  یتو امونیباز برف و  افتادم  شیپ چندسال ادی. بودم یبرف
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!! نکردم یزندگ بابام  خونه یتو  وقت چیه که یانگار!   گذشته روز چند

  و خونه اون  یتو  امیسخت وجود  با  چرا! ؟  بودم شده ی نطوریا  چرا یراست

  که بود مدت چه دونمینم! داشتم؟  دوست رو اونجا بازم یرعل یام سرد ی رفتارا

 بودم شده رهیخ  خزدهی  استخر و رونیب  به و بودم نشسته راک  یصندل یرو

...   اووه. دمیچرخ  سمتش به اومدم،  رونی ب افکارم  از ی رعلیام  یصدا با که

  ژل موهاشو! بود دهیپوش یشکالت  ور یپل ه ی و کرم  شلوار هی! بود کرده پیت

 ! رفتیم هم یمتر ده تا  عطرش یبو و زده

 

 !! یکرد خلوت  هیچ -

 !  واسم؟   یدار سراغ یسرگرم!  کنم کاریچ  یگیم تو -

 

  بسته گردنش ته دیجد  ریزنج هی. رفت اش  قهی  یتو نگاهم اومد  که جلوتر

 چند از  سرحالتر کردمیم احساس. بود  مهربون لحنش اما  آروم  صداش! بود

 .  بود رفته  اتاقش  به یکالفگ با که شهیپ ساعت

 !  ؟  رونیب می بر ی خوایم...   اوم -
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 :   وگفتم دمیپر جام  از  یخوشحال با

 ! رون؟ یب برم  تونمیم من  یعنی....   رونیب میبر  خونه  از...   هیعال-
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 :    گفت و شد انینما اش  گونه دیمروار دیسف  یدندونها از  فیرد کی  و دیخند

 . شو آماده یزود برو  حاال...  آره-

 

  برم  خونه از  خواستم یم که نیهم یول ببره کجا  منو داره  قصد دونستمینم

  اتاقم تو یشاد  با! بودم  خوشحال تی نهایب  کنم عوض ییوهوا   آب هی و  رونیب

 هم یمشک گرم شال  هی. دمیپوش مویشکالت چرم  یپالتو و گرم  شلوار هی. دمیپر

  صورت همون با و نبود حواسم اصالا  که داشتم عجله اونقدر. دمیچ یپ سرم دور

.  اومدم  رونیب اتاقم   از  و گرفتم دست به  مویدست فیک روحم یب و  شیآرا  یب

  و برن پدرمادرشون نکهی ا هول  از که بودم شده کوچولو  یها بچه  دختر مثل

  یتو شدن یزندان ماه شش از بعد! دمیپوش لباسمو یا عجله  بذارن،  جا اونو 

  دستمو. کنم ی گرد ابونیخ یکم و  برم داشتم دوست مشتاقانه االن  کاخ اون

 مایقد  مثل داشتم دوست. نییپا اومدم هارو پله همزمان و  دمیکش ها نرده یرو

  تنم  یتو پالتوم دمیترس  اما نییپا بدم  زیل خودمو ها نرده ی رو از  بابام خونه و

 رهیخ داشت.  اومد سمتم به یرعلیام دمیرس که پله نی آخر به!   بخوره جر

 دستشو! کردیم فرق  نگاهاش نوع!! بود شده چش دونمی نم کردیم نگام رهیخ

!  رهیبگ دستمو خواستیم!!  شد گشاد تعجب از چشمام.  کرد دراز سمتم به

 به دستمو  و  انداخت  گل شرم از  هام گونه.  دادمیم دست از  فرصتو دینبا

  ی پهنا که ی لبخند با و واردکرد بهش  یآرام فشار.   کردم دراز سمتش

 :  گفت بود  دربرگرفته صورتشو

  ؟ یا آماده -

  میبش  خارج سالن از  میخواستیم هم با و دادم تکان دییتأ ی  نشونه به سرمو

 !  شد رفتنمون مانع ارسالن یصدا که

 !!  یرعلیام -

  سمت به نکهیا  بدون و کرد یاخم  یکالفگ با یرعلیام و  میستادیا سرجامون

 :    گفت برگرده پدرش

 ...  بله-

 !  کجا؟  -
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 :   داد جواب گشتیبرم ارسالن سمت  به کهیحال در و کرد رها دستمو یرعلیام

 !  ن؟ یداشت یکار ،  دیخر  میبر  میخوا یم-

 !  اس؟  جمعه یدونینم!!! ....  امروز؟؟  -

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 نباشن بازم ،  دوستام مغازه تا چند  میریبعدم و  میزنیم ی دور هی  میریم...  -

 ....  کنن بازش گمیم

 

  قرمز شرتیت و  دیسف گرمکن هی. کردم سالم و  برگشتم ارسالن سمت به منم

  بود دستش در که یرداغیش  وانیل از  قولب قولب  داشت و بود دهیپوش

 گرد به یسرحال  و  ییبای ز و  یپیت خوش یبرا ساله ستی ب جوون  هی. خوردیم

 در خاص ینگاه با  پامو سرتا و داد سالممو جواب سر  با .!! دیرسینم پاش

 : گفت تحکم با و کرد ینگاه من به  لحظه همون یرعلیام! دینورد

   میبر -

 ! بود دوو  هی و  دیسف و ام ی ب لی اتومب دو عمارت جلو  محوطه یتو

 :    گفت من به ینگاه با و کرد یمکث یرعلیام

 !  م؟ یبر دوو  با یدار دوست-

 : گفتم و دادم تکون یدیق  یب با هامو شونه! کردینم ی فرق  که که من یبرا

 !   نه چراکه...  کنهینم  یفرق- 

  ینایماش. م یبر نییپا  نگیپارک تا اگه زهیل اط یح  گفتم آوردم،  نوی ا  چیسوئ -

 .  اونجان گهید

   کنهینم  یفرق -

   سوارشو  ایب  پس -

 

  با. شد سوار  خودشم و  نشستم جلو یصندل رو بازکرد، که برام لویاتومب در

  یجا خواستیم ی انگار! کرد م یتنظ  شو نهی آ و بست کمربندشو تمام  وسواس

 ! بستیم  محکم کمربندشو ینجور یا  که بره یدور
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  دنید با باغبون جالل. کرد حرکت ی خروج در سمت به د یکش که ویدست ترمز

  یسگها. کرد بازش  چهارتاق و رفت  نیآهن یدربها سمت  به یرعلیام نیماش

  دهن به زبون یرعلیام دنید با بودند کرده پارس به شروع که ارسالن اهیس

  ییشناسا اونو  فرمان، پشت یرعلیام  دنید با! بودن باهوش چقدرم..  گرفتن

  انداخت ینگاه هردومون به رتزدهیح  ،یرعلیام کنار من دنید با  جالل. کردن

  که جالل  به و   زد نییپا منو  یکنار شهیش یرعلیام. کرد خم  میسرتعظ  بعد و

 :    گفت بود ستادهیا نهیس به دست من پنجره سمت

 زهیل. کن یپاش  نمک کم هی جاده رو برو!!... ؟ یکنیم کاریچ ی دار تو جالل-

 !... میخوریم سر.... 

 :  گفت وبعد انداخت ینگاه من به یرچشمیز جالل

 ...   آقا  چشم -

 

 .  رفت کوچه داخل به  سرعت به و زد باال رو شهیش یرعلیام
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 . نداختیم  بد و یی کذا یشبها اون  ادی منو  بازم جالل افهیق  چرا دونمینم

  چشم رونیب یفضا به و  دمیکش لیاتومب  پنجره سمت به سرمو  و  کردم یاخم 

!   افتادم یاسک ستیپ ادی.  بود  برف از دهیپوش ابونا یخ تنومند  یدرختا.  دوختم

 ...  ستیپ م یرفتیم دوستام ی وباق ستاره با هوا  اون یتو شهیهم
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 :  دیکش رونیب نمی غمگ یوهوا حال از  منو یرعلی ام یصدا

 !...   یساکت -

 

 :  گفتم یلبخند با و  چرخوندم سمتش به سرمو

 ...   افتادم مایقد ادی -

 !...   سالته  پنجاه  چهل  یانگار مایقد یگیم یهمچ -

 .   یاسک ستیپ رفتمیم شهیهم که فصل  نیا ادی...  بابام خونه  ادی! نه.... -

 ! ؟   م یبر یدار دوست -

 ! بابام؟  خونه!...  کجا؟  -

 .   نداره یحرف وتو  من با که بابات....  میرینم که رو  اونجا....   نه -

 !  ؟  کجا  پس -

   یاسک ستیپ -

 !   میاوردین هم  لهیوس....   میرفتیم  زود صبح دیبا....   رهید گهید که االن -

 !   قشنگه یلیخ اونجام  االن! ؟  تهران  بام  میبر  هیچ  نظرت -

 !   هیعال....  واو  -

 

 گهید یرعلیام  شد باعث و  دیچیپ نیماش ی تو یمیقد آهنگ و خواننده یصدا

  همه یانگار. بود شلوغ شهیهم مثل  تهران  بام. بره  فرو فکر  به  و نزنه یحرف

  طیبل دوتا یرعلیام  و میرفت  نیکاب تله سمت! رونیب بودن اومده  اونروز ملت

 قسمت  اون مأمور بود ستادهیا نیکاب کنار که یمرد شد  که نوبتمون. گرفت

 : گفت و داشت نگه رو نها ی کاب از  یکی ، بود

 ! د؟ ینفر  دو فقط -

 ...   بله -

 . دینیبش  روبرو پس -
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   اما...  سوار برم خواستم  جلوتر من و  انداخت ینگاه من به یرعلیام -

 دستشو یرعلیام ،  خوردیم تکون داشت یه نیکاب .  خواستمیم یادیز تعادل

 :   گفت و کرد دراز

 ....   من به بده دستتو-

 

  ییا  لحظه ه ی و  سپردم بهش دستمو یمعطل چیه وبدون  دوختم چشم بهش

 .  شد سوار سرمن پشت خودشم  و  گذاشتم داخل  پامو
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  به نیکاب.  نشست مقابلم یلبخند با  یرعلیام  و انداختم  یصندل ی رو خودمو

 سکوت. بود زده زل  من به طور نیهم یرعلی ام و کرد حرکت جلو سمت

 .   دوختم چشم اطراف وبه  گرفتم  ازش نگاهمو!   بود برقرار  نمونیب

 ...     تو -

 

  گفتن همون بزنه، حرفشو خواستیم  دیترد با ی انگار. بود وکشدار  آرام لحنش

  نگاه بهش و برگردم سمتش به شد باعث شد خارج  دهانش از که کلمه کی

 :   داد ادامه. کنم

  ه؟ یچ  من به راجع نظرت-
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  مال حرفا نیا بگه  بهش ستین یکی!   کنه یخواستگار ازم خواستی م یانگار

 :   دادم جواب  و  گشودم هم از لبامو پوزخند با همراه!! آقا ازدواجه  از  قبل

 ....   ندارم  ینظرخاص -

 

  فقط یرعلیام! شدمیم ریتحق   نیا  از شتریب  دینبا گهید..  زدمیم دلمو حرف  دینبا

  االن بود هم او   یجا  به یا گهید  هرکس دیشا! کردیم  ترحم من به داشت

  کردم دایپ  عالقه بهش  واقعا من دونستیم یرعلیام. کردیم کارو نیهم

  و نداشت  ی ا عالقه چیه من به اون جاش  به اما کردم، ازدواج وباهاش

  هی  نقش  که بود یلیدل چه   خاطر  به دونمینم

  و  حرفاش ادی یوقت!! زد گولم یراحت  به و  کرد یباز برام  رو شهیپ عاشق

  هم لحظه اون!   کنم هیگر یکم خواست دلم افتادم عاشقانش نیدروغ حرکات

 .   داشتم حالو نیهم

 

 :   گفت اطراف  مناظر به نگاه با  کردو تازه ینفس 

 !   باشم دواریام  دیبا پس  خوبه...   یگیم بهم راهیب  و بد یکم حاال  گفتم-

  تو .  خورهیم بهم ازت  حالم فتمیم دروغات ادی که االن یگ یم راست...  آره -

 !   یرعلیام ی کرد بد من به یلیخ

 

  قورت یسخت  به انگار دهنشو آب  و دوخت من به نگاشو مونده واج و هاج

 :   گفت و داد

 ...   بگو دلته تو  حرف  یهرچ. ...  بگو -

 

 :    زدم داد با یتقر تیعصبان با
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  جور هی روز هر و  هرلحظه.... یثبات  یب آدم هی تو ...  ؟تو  بگم یچ مثالا -

 !! هنوزنشناختمت من .... من! .. یهست

 !  ؟  ی مغرور یلیخ گفتن بهت حاال  تا!  یلجباز  و  غد هم تو -

 !!  آقا خودته خاص نشانه که غرور... ه   -
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  رون یب  بشیج  از  گاریس هی و کرد پاش   ریز زدن ضربه  به شروع  پاش هی با

 و بودم شده رهی خ  حرکاتش  به فقط.   کرد روشن فندکش با  عیسر یلیخ و دیکش

  لجباز و غد یرعل یام نظر   از واقعا  من  یعنی!  کردمیم فکر حرفاش به داشتم

  و زد گارشیس به  یپوک شده یعصب  و کالفه  حرفام  از اونم دونستمیم! ؟  بودم

 ماه سه دو تا  نباش نگرون: _گفت و  کرد رها نیکاب یتو  دود یکل دفعه هی

 ....   کنمیم روشن تتو یوضع گهید

 

  نگهم خواستیم دمیشا! ؟  بده طالقم خواستی م یعنی!  دم یفهمینم  منظورشو

 ! ؟  داره

   به ای  و کارام همه خاطر  به....  یول کردم بد بهت من دیشا یگیم راست -

  کمال و تمام  اتو  هیمهر و دمیم طالق درخواست خودم امیبد همه خودت  قول

 ! باشم کرده ادا کامالا  نموید   تا کنمیم اسمت به  خونه هی  بعدم کنمیم پرداخت
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 من...  من یول!!  بده طالقم خواستیم... بود درست حدسم پس !!! ...  یوااااا

  خوادینم منو  اصالا   یرعلیام چرا !! چرا؟ ...   داره دوسم  بگه  بهم بودم منتظر

 :  گفتم  بغض با و شد  اشک پر چشمام! ؟ 

  ؟  شهیم یچ قلبم  ف یتکل پس!.. ؟  شهی م ادا  کامل نتید   ینجور ی ا یکنیم فکر-

  ی چ یگرفت عمرم از  که رو یدوسال یکی فیتکل! ام؟  شکسته دل فیتکل

  جدا  ازتم اگه  من ، نکن آروم  وجدانتو  ینجوری ا نه...  آقا نه! ... شه؟ یم

 !!    سرته پشت نم ینفر بازم.... بشم

 

  پک گارشیس به  تند تند یرعلی ام...  افتادم  هیگر به و شکست بغضم ...  بازم

 گارشویس میدیرس که نیکاب تله سمت  اون و کوه گهید سمت به یوقت و زدیم

 :    گفت و کرد ییا  سرفه تک و رونی ب  کرد پرت پنجره از

 !...  ؟ یکنیم  هیگر چرا حاال-

 :  دمی نال اشکبار یچشما با  و کردم بلند سرمو

 !..  بخندم؟  بگم  یدار توقع پس-

 

  به و شد بلند جاش از  دفه هی و دیکش رونیب  پالتوش بیج   از  آدامس بسته هی

  و  حرفاش.  گردنم دور انداخت دستشو و نشست کنارم...  اومد من سمت

 دهییزا دیشا  اش همه نا یا خب یول!! اومد  یدرنم جور  باهم اصال  حرکاتش

  عالقه و داشتن دوست از نشان حرکات نیا ممکنه که بود من دخترونه افکار

!!   سوخته برام دلش حتما پس...    بده طالقم  خوادیم گفت بهم که االن. باشه

 :  گفتم خشم با  و زدم پس دستشو

 !   نزن دست من به -
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. گذاشت دهانش یتو و دیکش رونیب  جعبه  داخل از آدامس  هی یتفاوت یب با

 با بود ستادهی ا که یمأمور. میشدی م ادهیپ دیبا و ستادی ا  نیکاب لحظه همون

  آقا -: گفت و کرد یاخم ، نیکاب درب  باگشودن هم کنار در یرعلیوام من دنید

  از  یرعلیام!! ؟  داره خطر نگفتن بهتون!! .... ؟  نینشست ی نجوریا  چرا شما

  جواب تیقاطع  با رفتیم نییپا من  از  جلوتر داشت کهیدرحال  و بلندشد جاش

 : داد

 !!  نداشت هم ی خطر  و  میاومد که یدید -

 

  منم. نگفت چی ه گهید و گرفت نییپا سرشو یرعلیام رفتار از خجالتزده مرد

  با دیبا  و بود ادیز  ن یزم و نیکاب فاصله... بشم ادهیپ وخواستم شدم بلند  جام از

  سمت به من از جلوتر  ی ناباور تینها  با یرعلیام اما شدم،یم ادهیپ یکس کمک

  امیب  تونمیم من  نهیبب نسادی وا  اصالا !! یتوجه چیه بدون..... رفت ی خروج در

  دستمو خودش  میاومد یوقت!! بود گندش  یاخالقا   اون از  نمیا!!!   نه  ای نییپا

  نیکاب یها  لبه به دستمو!! یعووض!! ستادینا  ام لحظه هی  االن اما گرفت،

....   افتادم و خورد بهم  تعادلم لحظه هی که بپرم نیزم یرو  خواستم و  گرفتم

  به بعدش و  من به یبار مالمت نگاه  من دنید با مرد.  شدم نیزم بر  نقش

 :   گفت و انداخت یرعلیام

  ظاهرشو گول یه  حاال! ؟ یدید...  دنبالش برو  یه حاال .... پاشو ....  ی وا یا-

 یگذرون  خوش ساعت هی واسه رو دخترا فقط یمدل نیا  ی پسرا!! بخور

 ! گذاشت؟  تنهات چطور یکرد نگاه!! بس و  خوانیم

 

  و مرد اون ی حرفا  یطرف  از. اومد یم دردم و بود خورده ن یزم به پهلوم

  ته دست پشت با و  کردم هم تو اخمامو! کرد داغونم یحساب  میرعلی ام رفتار

 :    گفتم و کردم پاک ام  گونه یرو  از اشکامو مانده
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 ! آقا؟  داره ی ربط چه شما به-

  داره مرد اون و  شدم ولو  نیزم یرو که دید منو تا یرعلیام  لحظه اون  یتو

  و انداخت  بهم نگاه هی ، دیدو سمتمون به سرعت به  زنهیم حرف باهام

 :   گفت کنه  بلندم خواستیم نیزم یرو  از کهیدرحال

 !  شده؟  یچ-

  اون  جلو نخواستم لحظه هی اما بلندشم، خودم و  بزنم پس  دستاشو خواستم 

.  شدم بلند جام  از  و کردم گردنش حائل  دستمو. کنم پولش هی سکه بهیغر مرد

 :  گفت و  انداخت ینگاه مرد به تیعصبان و  خشم با یرعلیام

 !!  ؟ یکردیم پچ پچ رو  یچ  بهش یداشت-

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 370 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام
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  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 241پارت#

 

 :   وگفت داشت نگه رو  یبعد نیکاب  زنان پوزخند مرد

  یبرگشت حاال ...  یذاشتینم  تنهاش یداشت  رتیغ  نقدریا اگه  تو  یفوکل جوجه -

  ؟ !یکنیم  یزبون بلبل یدارا  و

  گرفت و مرد قهی هو ی و  کرد نیزم یرو یتف خشمناک چهره همون با یرعلیام

 :    گفت و

 !   ؟ یفضول  تو مگه! ابوی چه  تو به-

 :  گفت ینگران با و شد دستپاچه مرد

  نیا  با! ... بشه؟  دردسرساز واست کنم خبر  رو  مأمورا نزار...   بکش دستتو -

 !  دارنیم نگهت شب هی کمش کم بدبخت تیوضع

 :  گفت و دیکوب مرد صورت به یمشت یرعلیام

 ...!   نه سنه رو  تو آخه ....انتر  

 

  ولش ریام زدم؛ داد شدن جمع ما دور همه مردم دمیدیم کهیحال  در ینگران با

  به نگاه وبا دیکوب  مرد دهن یتو  یا گهید مشت یرعلیام ...   میبر  ایب...   کن

.  گرفت دهنش به دستشو مرد. کرد ول  اشو  قهی من، آشفته و نگران  چهره

 دور همه مردم! شد شدیم دی نبا که یکار! بود شده خون  پراز دهانش

 : زد ادیفر تیعصبان با مرد و بودن  مونوگرفته

 !!   سوسول بچه ارمیم در پدرتو...  اطالعات  نیبزن زنگ -
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 :    گفت ظی غ با  و گرفت کمرش  به دستشو یرعلیام

 !!   محل یب   خروس ،ینکن یفضول گرون ید کار تو ی باش تو تا...   حقته-

 

  میاومد مثالا !  ما  جمعه روز  از  نمی ا نگفتم، چ یه و ستادمیا  ییا گوشه ینگران با

.   خورهی م بهم م یزندگ ن یا و  خودم از حالم! شانسو نیا بزنن گند!! یهواخور 

  با ویرعلیام  و مرد اون و اومدن ما سمت به  مأمورا قهی دق پنج از بعد

  من سمت به یرعلی ام. بود یکینزد  اون که یگاهیپا سمت بردن خودشون

 :   گفت و برگشت

 ...   ایب من همراه-

 

  و یعصب یرعلیام  که بس  از کنم، مخالفت تونستمینم  یعنی نکردم مخالفت

  به گفتن  راهیوب بد به کرد شروع مرد و  میشد معطل یکم. بود رو  ترش

  باز دفترشو  یرعلیام و من به نگاه با  بعد و کرد ساکتش مأمور.  یرعلیام

 :   گفت و کرد

 ! ن؟ یدار  هم با  ینسبت چه-

 :   گفت و انداخت باال یی ا شونه یتفاوت   یب با یرعلیام

 ....  میشوهر و زن-

 :    وگفت زد  یپوزخند مرد

 ....  گهیم دروغ جناب! .... ؟  خودت  جون آره-

 :    گفت و انداخت مرد به ینگاه تیعصبان با مأمور

 ! ؟  همراهته ییشناسا کارت-

 باشه همرامون کارت که فرودگاه م یومدین ی هواخور میاومد  ما! .... آقا نه_

  ...... 

 ...   یکس به نیبزن   زنگ خب  یلیخ -

 :    گفت  و کرد فوت ینفس باحرص یرعلیام
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 .   بابام به....   خونه  زنمیم زنگ االن  من آقا...  -

 !  ؟ یچ که -

 !   اس بنده همسر ،  خانم ن یا شما به بگه که -

 :   گفت و انداخت  من به بعد و یرعل یام به  اول شویمعن از پر نگاه مأمور

 .   بشه  حل دیبا هم دوم مسئله...  خب لهیخ_

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 242پارت#

 

 !  جناب؟  یی مسئله چه -

  ضرب مورد آقا نیا  و....   گرفته صورت آقا ن یا و شما ن یب  ونزاع یریدرگ -

 .   بشه  یدگیرس دیبا.....  گرفتن قرار شما شتم و

 . زدن تهمت همسرم و  من به  آقا ن یا اما -

  ییا  چهره بود دماغش شده جمع  خون  کردن پاک حال در یدستمال با مرد

 :   گفت یرعلیام جواب ودر دیکش درهم

  ؟  یگیم ربط  یب چرا ؟؟  زدم یتهمت چه-

 :   وگفت  اومد حرف به خشم  با یآگاه مأمور

 ... نیباش ساکت لطفا-

 ** 

  یانتظام یرو ین گاهیپا در یمعطل ساعتها از بعد و شد تموم دعوا  شکر خدارو

  دییتأ مورد هم مرد سالمت و صحت نکهی ا از  بعد و شد ر یخ  به ختم  زیچ همه
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  یب.  میرفت شاپ یکاف هی به. میاومد  رونیب و شد بسته پرونده گرفت قرار

    و  داد قهوه سفارش یرعلی ام و نشستم یصندل ی رو صدا

 :  گفت ی لبخند با بعد

 ..  بود؟  ی خر عجب مأموره -

 :   داد ادامه خنده با دید  منو تعجب یوقت و کردم  نگاش تعجب با

  زنگ  ارسالن به شهیهم اومد یم شی پ اتفاقا  نیا  از دخترامم دوست با  یوقت -

  تا  صد و بود شده خسته کارام نیا از  گهید ارسالن!...  کردنیم ولم و زدمیم

!!  کنم کارشیب  کار  واز بزنم زنگ بهش  گهید بار هی اگه که دادیم بهم فحش

  یکل بازم!! هستم حنا  با  گفتم اومد  یم تعجبش... هستم  تو  با نکرد  فکر االنم

 !...  یشینم آدم که کرد بارم  حرف

 

  و  نگفتم یچ یه!! گفت؟ یم واسم  ش یمجرد دوران خاطرات از  راحت چقدر

  با یرعلیام د،ی رس دستمون جلو که  قهوه ، شدم رهیخ رونیب  به کافه ازپنجره

 :  گفت بلندتر  یصدا

  ؟؟  کنم نیریش اتو   قهوه -

 :   گفتم اخم  با و  ستمینگر بهش  یتند

 !   ستین الزم ... نه-

 

  نیریش مشغول و کرد نگام یرچشمیز !  دلخورم دستش از هنوزم دونستیم

  ، دمینوش قلوپ  هی. دمیسرکش ظیغ با امو قهوه من و شد  خودش قهوه کردن

  خوردنش  پس. نبود   تلختر بودم درش که یقیدقا و یزندگ  اون  از  یول بود تلخ

 !!   بود تر  راحت

 :    گفت ی لبخند با  و کرد کج لبشو  گوشه یرعلیام

 ! ؟  آره یدلخور دستم  از  ی عنی نیا  ؟ یخوری م تلخ قهوه هنوزم-

 :  داد ادامه و  ندادم جوابشو
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  شیپ خب  یول...  بشه ی نطوری ا امروز  خواستم ینم من....   خب یلیخ-

 ....   واکن  اخماتو  حاال.... اومد

 

!   نداشتم  رو یحرف  چ یه حوصله....    کردم اریاخت سکوت  بازم و دمیکش ینفس

 !   بودم ودلخور یعصب  دستش از  یلیخ

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل و دهیرس370 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#
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 :  گفت و زد بهم  اشو  قهوه فنجان قاشق با

 !!   کردم اشتباه بابا  خب!....  ی لجباز گمیم یدید -

 :    گفتم بعد و کردم یمکث

 !!  یمونیپش  بعد و  یکنیم خراب کالا  رو کارا! ؟ یهست ی نجور یا شهیهم تو-

 ! ستین  تودلم یز یچ که تهش  ته...!!!...  نه -

 !!  ؟  بوده یچ بامن ازدواجت  لیدل یبد حی توض  برام  یخواینم-

 

 بلند سرشو یرعلیام.   بپرسم سؤالو اون که دمیدیم مناسب رو تیوضع االن

 :    داد جواب مکث با و کرد

  یسع دارم یول.....  ستین وقتش االن  یعنی...   گمی نم بهت لشویدل من-

  ییجدا کار هم گهید ماه سه دو وتا نکنم  تتیاذ نیا  از  شتریب  کنمیم خودمو

 .  خودمو رفتن  هم کنم درست تورو

 

  یرعلیام ، کردم نگاهش یز یبرانگ تعجب نگاه با خودشو؟  رفتن!! دیلرز دلم

 : گفت و دوخت بهم سبزروشنشو رنگ  به ی چشما یخونسرد با

 واسه دمیشا...   ششیپ برم یمدت  هی خوام یم فرستاده دعوتنامه برام یتیگ-

 .....  موندم اونجا شهیهم

 

 ! دم؟ یشنیم درست داشتم یعن ی!! من ی خدا!! نه

 

 دارم دوست که هست دلم رو عقده  اونقدر یول نکرد، ی مادر برام درسته -

  لوس  براش  خودمو بچه پسر هی ومثل   بندازم  بغلش تو  خودمو  بار هی  و برم

 .   کنم
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 :    گفتم  و بردم دهن به لب!  شدیم مچاله داشت انگار  قلبم شد، تنگ  نفسم

  ؟ یریم یک-

  حاللم.... دیبا گم یم بازم...  میشیم جدا  هم از  قبلش یول  د،یع از  بعد فتهیم -

 .  یکن

 

  داشتم.... ختمی ر خودم  یتو رو یچ  همه یول!  دیرنج هم  یلیخ  ، دیرنج دلم

  افسوس  یول  مرتبه یچ وهمه خوشه حالم که کردمیم وانمود یرعلی ام شیپ

  تا.! زدمیم پا  و دست داشتم خودی ب حال هی تو  که افسوس!  نبود  نطوریا که

 .    میخورد نهار  هم همونجا و میبود  تهران بام غروب

  ای دیخر حوصله  اصالا .  میکن دیخر  که داد شنهادیپ یرعل یام برگشت وقت

  پراز اتاق  و خونه به  زودتر هرچه داشتم  دوست.  نداشتم  رو یا گهید هرکار

 .....  کنم هیگر ییتنها  یتو ساعتها و برگردم خودم سکوت

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 244پارت#

 

  دوست کرد سوال ازم یرعلیام میگشت یبرم میداشت و شده نیماش سوار یوقت

  ،  کرد یپل و شاد  آهنگ هی  یوقت بودم  خودم الک  تو من  ید؟ولیخر  میبر دارم

 :   گفت  و  کرد ییا خنده

 !! ؟  همه تو اخمات هنوز چرا گهید ، کردم  اشتباه  گفتم که من -
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  م یناراحت لی دل دونهینم! ؟  ناراحتم  هنوز  عیوقا  اون خاطر به  کنه فک  بزار

 ، نداشت یارزش چیه برام  یزندگ!... خودشه  رفتن بدتر و خودشه از ییجدا

  موضوع ریگیپ گهید یرعلیام و ندادم یجواب چیه کرد،یم  ام  خفه داشت بغضم

 :   گفت بعد  و کرد پارک لویاتومب   بزرگ فروشگاه در دم ، نشد

 !  واکن  اخماتم...  دیخر  میبر باهم ایب خب-

 

.  بدم که نداشتم یجواب چیه. شدم ادهیپ لی اتومب از صدایب  و ندادم یجواب بازم

 فروشگاه وارد باهم! بود خبریب  اون از  یرعلیام که غصه  و  غم از  بود پر دلم

  بود یزی چ فروش به  مربوط اون  از ی قسمت هر که  دوطبقه فروشگاه هی. میشد

  جا  از یرعلیوام من دنید محض به  اونجا دار  صندوق و فروشگاه صاحب. 

  یرعلیام نکهی ا مثل. کردن استقبال  ازمون خوش  یی رو و  یشادمان با و دنیپر

  شروع نشستن به دعوت ضمن و شناختنشیم کامالا  که داشت یی ایب برو  اونجا

  به کرد شروع مرد و نشستم یرعلیام کنار حرف  یب. ازمون  ییرایپذ به کردن

 مدام که یرعل یام.  زدم چرخ اطرافمو نگاهم با!  یرعل یام با  زدن حرف

 :  کرد زمزمه گوشم لب یآرام ی صدا با بود  من رفتار متوجه

 !  ؟  میبزن  یچرخ  هی میبر  یخوا یم-

 :    گفتم  و کردم نگاش

 !  ؟  بخرم یچ-

 :   گفت و کرد نگاه صورتمو یاجزا   تموم ی لبخند با

 ! ...   یدار دوست که یهرچ-

 

 !!"  نامرد خوامینم ی زیچ گهید تو  از بعد  من.....  من یول" 

 

  خواب یلباسا سمت به ناخودآگاه و کردم تشکر دوستش از  یرعلیام  از  جلوتر

  بخرم نتونسته یدیجد  ریز لباس  چیه مدت نیا. شدم دهیکش رهایز لباس و

  قبل مال رام یز لباس همه و  کنم دیخر  که ومدمین خونه رونیب خودم اصال چون

  و داشتم الزم یبهداشت پد که هم بار  نیاول . بودم دهیخر که بود یعروس از
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  و نزاشت که کنم دیخر  خودم  یبرا  رونیب  برم خوام یم  که یرعلیام  به گفتم

  خودش گهید و  دارم  الزم یچ فهموندم  بهش تا کردم عوض رنگ بار هزار

  ماه شش از بعد  حاال. گذاشتیم اتاقم ی تو و  دیخری م برام ادیز تعداد به شهیهم

 !   زدم  زل خوابا  لباس هی  نیتریو پشت از  دیخر اومدم که

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 375 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#
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 245پارت#

 

  ،  ستادیا کنارم می رعلیام. نشست دلم به  یلیخ ،  بود کوتاه بنفش  ریحر  لباس هی

 : گفت گوشم در و کرد نگام پرمعنا ی لبخند با

  ؟ یدار دوسش-

 :   گفتم و کردم یمن ن  م   ، اومدم خودم به

 ...    میبر نه-

 دلت که یهرچ  برو االنم..   بخر  یدار دوست که یهرچ گفتم....   سایوا -

 !!   ومدمی م وگرنه...  داخل امیب شهینم که من..   بخر خوادیم

 

  نداشتم ویرعلی ام  حوصله هم ، شدینم  روم  هم ، سادمیوا  سرجام!!  پررو بچه

  وقت یلیخ  از من  دونمینم ، مغازه تو  رفتم....  بره بشه  تموم زودتر گفتم... 

  و  ریز رو همه حرص  با. بود ادیز  جنس  تنوع ای بودم ومدهین  بازار  به شیپ

  از داشتم دوست  و کردمیم ادیز ذوق  ر یز لباس واسه شهی هم البته  ، کردم رو

.   لباسخوابا سراغ  رفتم و کردم جدا دست پنج.  باشم داشته دست هی یهررنگ

  ی ا گوجه قرمز ه ی و  بنفش ر یحر همون و یمشک ریحر هی  خوابا لباس ن یب از

 ستادهیا مغازه به پشت که یرعلیام.  رونیب زدم مغازه از  و  کردم انتخاب هم

 :   گفت زنان لبخند دستم پر یلونها ینا دنید با بود

 ! ؟  یکرد  یخال که رو مغازه -

 ...  ر یبگ ریز لباس خودت واسه  برو هم تو....  گهید خب -

 .  ادیم پوستتم به رنگش!!  ها بود خوشگل ؟ ! یگرفت هم رو  بنفشه  نمیبب....  -

 

  ی حیمل لبخند!! کرد ف یتعر  ازم قشنگ چقدر.    ختیر یهر دلم یخوشحال از

 :    گفتم و زدم

 .    گرفتم آره-
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 !  ؟  یگرفت ی چ گهید...   خوبه -

 

 !!"   داره رو  چقدرم!! چه  تو به"

 :   گفتم  و کردم جمع  امو  لوچه و لب

 ! ؟  باشه داشته یربط  تو  به  کنمینم فکر -

 :   گفت و دیکش موهاش یال یدست و انداخت  گل هاش گونه

 .    دمیپرس ی نجوریهم-

 

.  کردم دیخر خودم  ی برا یحساب و  رفتم کفش و  فیک و  یفروش مانتو سمت

  ش یآرا لوازم سمت به یرعلیام که میبر صندوق سمت  میخواستی م سر آخر

 :    گفت و کرد اشاره

   ؟ یریبگ شی آرا  لوازم یخواینم-

 :   دادم جواب  یتفاوت یب با

 .   دارم ، ستین  الزم ادیز نه -

 :   وگفت کرد رکانهیز  ییا خنده

 .  روحه یب  صورتت نقدری ا...  رم یبگ واست خودم ایب  اصال...  ر یبگ برو-

 

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 246پارت#

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  492 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 

  خونه  از  شیآرا یب  ینجوریهم صبح که افتاد ادمی تازه! ؟  سرم بر خاک   یوا

  با  یرعلیام.  دمیکش صورتم  به یودست  کردم نگاش خجالتزده!   رونیب زدم

 :  گفت داشت لب  به که یلبخند همون

 !   شتیپ ادیب کنه  رغبت آدم تا کن ش یآرا خودتو کم هی-

 

  کن ش یآرا گهیم  بار هی!  چشه ستی ن معلوم نیا  اصال.  ختم ی ر بهم حرفش از

 گفت چشمامو  فقط که اون  یول....  خوشگله ی نجوریهم چشمات گهیم بار هی

  ولع با  و ارمین  کم خواستم!  هستم ی خنگ عجب!!!  خوشگله  شیآرا بدون! 

 :   وگفتم رونیب  دادم فوت ینفس

 !  ؟  توام کردن رغبت محتاج من مگه!!   بخواد دلت میلیخ-

 کرد بسته  و باز  آروم چشماشو...   دی درخش بایز  ییا خنده  از  یرعلیام صورت

 :    گفت و

 !!   بود شده تنگ  حنا  نیا واسه دلم....  شد حاال-

 !  ؟  یانداز یم دست منو ی دار تو پس -

  لوازم  واست خودم  تا  ایب حاال ! نمیبب  اخموتو  ی  چهره ندارم دوست فقط نه -

  واست رو مارکها نیبهتر و دونمیم  شتریب خودت از کن  باور  رم، یبگ یشیآرا

 .  کنمیم انتخاب

 

  نیبهتر گفت،یم راستم واالنصاف الحق. کردم شیهمراه و  نگفتم یچیه

 انتخاب برام لب رژ  رنگ نوع ده که  بود نیا  جالب یول د،یخر برام رو مارکها

 . کرد

.  داشت ارزش برام ایدن هی بودم یرعلی ام با که نیهم!! نبود بد کل در اونروز 

  رو  یباج خان یصدا  دیتقل کنان خنده  یرعلیام که میبود خونه  به برگشتن وقت

  وقت از" گهی م بهمون کلفتش یصدا با  خونه  میبر االن اگه گفت و آورد در

.  م یکن ریس شکممونو  برگشتن از  قبل  االن بهتره پس!" گذشته شام صرف

  هم کنار خنده  با  و دمیخند  بهش یکل ! زد حرف یباج خان خود مثل که واقعا
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  به پسر نیا شدی نم باورم. میکرد صرف کی  درجه رستوران هی ی تو رو شام

  محبتها ن یا ی همه و  باشه نداشته یا   عالقه چیه من به ی خوب  و ی مهربان نیا

  منحرف  خودمو فکر  دینبا خب یول!  باشه یا  گهید زیچ  هر ای ترحم  خاطر  به

  یرعلیام!!  بس و  بود خودم ی  دخترانه یپوشال افکار اش همه نایا!! کردمیم

  خودش قول به...   نداشتم رو  ینقش چ یه شیزندگ یتو من پس رفت،یم داشت

 !! بود اش شناسنامه یتو  اسمم  فقط

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 380 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام
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  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 247پارت#

 

  شتر یب و  شتریب  ترسم میشدیم کینزد دیع امیّ ا به و گذشت شتریب زمان چه هر

  کاشیا! کایآمر  به خودش  رفتن بعدم  و یرعلیام  از ییجدا  از ترس! شدیم

 داشت، دهیفا  چه!! افسوس یول!  دارم دوسش چقدر  بگم بهش تونستمیم

!  کنم رشیدرگ خودمو من دینبا و خواد   ینم منو که گفتیم بهم ادیز  احتمال

  یم ام خنده افکارم و  خودم به! خوردمی م یذوق تو دینبا بود،  بهتر سکوتم پس

  بعد و  کنم حذف  شیزندگ از  پوپکو همه از اول  کردمیم فکر خودم  با...  اومد

  خواب چه  آقا نداشتم خبر   یول!... بشه ام  وابسته  تا کنم ک ینزد بهش  خودمو

 اّما ذهنشه یتو   یچ یرعلیام بودم دهیفهم گرچه! اشه  کلّه یتو  ییالها یخ و

 ! کنم رفتار  یعاد کردمیم یسع

  رونیب خودش  با  منو اوقات یگاه ی حت  کرد،یم توجه من به شتریب  میرعلیام 

  حاال رون،ی ب برم  خونه  از تونستمی م یرعلیام خود با  فقط البته و برد یم

 !!!  دونهیم خدا بود گرفته پدربزرگش از امو  اجازه یچطور 

 

.  رفتم منینش  اتاق  و باال  ی  طبقه به  شام صرف از بعد شب هر مثل شب هی

  یفضا تموم پوپک بلند یها خنده ی صدا بودن، اونجا هم عمو  خان و  پوپک

ر و ه ره ر نیا  دونمینم. بود کرده پر  رو خونه رک  !  بود؟  یچ واسه کردناش  ک 

 .  اومد یم بدم ازش  نقدری ا چرا  دونمینم...   کنم اش خفه  برم خواستیم دلم

  ادی اونموقع!! شدیم همکالم یرعل یام با که شدیم شتریب یزمان تمیحساس

  خره  خر دندونام با داشتم دوست شدم،یم باهاش اش  رابطه  و یرعلیام  یحرفا

 . بجوم  شو

  باال  ی طبقه به خاطر  نیهم به ...  رفتیم راه اعصابم  یرو  هاش خنده یصدا

  ماهواره کانال به.  کنم منحرف  خودمو ذهن ونیزیتلو کردن روشن با تا اومدم

  ظاهر به. شدیم پخش  داشت یخارج آهنگ  هی. زدم ُزل  ونیزیتلو  به و زدم

  پوپک و یرعلیام ش یپ المیخ  و فکر تشی واقع اّما دمید  یم ونو ی زیتلو داشتم
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  ی برا کهیحال  در و داده لم یراحت ی مبل یرو  خشم و اضطراب شدت از! بود

  دستباف فرش  و نیزم  یرو محکم پامو بودم، بسته چشمامو شتریب  آرامش

 نداشت یزندگ و  کار  یریکب یا ی دختره نیا  دونمینم. دمیکوب یم داشتم  پام ریز

  پسر هی...   داره حقم خب!... کردن؟  یدلبر واسه نجایا اومد یم اش همه که

  تکون کنارش از دمیبا کرده، دستکش رو آقا  لحاظ هر از  و یمامان و ناز

 !!  نخوره

 

  لحظه همون. دیچک درشتم یچشما  از اشک  قطره هی همزمان و دمیکش یآه

  یرو یکس کردم احساس و  خورد یتکون  مبل  شد، قطع هو ی ون یزیتلو  یصدا

  و کنم باز چشمامو عیسر یلیخ شد باعث یرعلی ام یصدا.  نشست کنارم  اون،

 .  کنم جور و  جمع هم خودمو

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

 ی بـــهارســلطانــ#

 248پارت#

 

 !   ؟ یزیبر  بهم نقدریا شده باعث یچ-

 

  هی!! بود کینزد بهم یلیخ نشسته،  کنارم یرعلیام دمید کردم باز که چشمامو

  عضله. بود پاش خطدار یمشک گرمکن هی و یمشک چسبان و  تنگ شرتیت

  مثل بود دلربا و   بایز خودشم  و بود  زده رونیب محکمش  و  سفت یبازو یها

 .  لرزوند شتر یب منو  دل و  بود نیدلنش و  آرام  لحنش! شهیهم

 :  گفتم و کردم پاک  امو گونه  یرو اشک کردم، نگاش

 !...  شدم خسته یزندگ نیا  از -
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 :  دادم ادامه و شد زونیآو ام  لوچه و لب 

 ! ؟ یفهمیم!!... تونمینم گهید یرعلیام -

 

 شد رهیخ چشمام  عمق به کرد،یم فرق شهیهم با نگاهش طرز اّما کرد، نگام 

  لحن  با و گرفت خودش به غم  رنگ اش  چهره داد، قورت دهنشو آب و

 :   گفت ینیغمگ

 ...     حنا  منو  ببخش...  خوامیم معذرت بگم تونمیم فقط  من...  من-

 :   گفتم گرفته و  محزون ییصدا  با و  گرفت شدت ام هیگر

  طرف  ه ی از...   ندارم تحمل  گهید...  یرعلیام کن تمومش  خدا  تورو-

  طرف  از خونه، یاهال تخم و  اخم  طرف هی از عمارت،  نیا  یتو میسردرگم

 ...   قوزه باال  قوز که پوپکم...    تو یهایلیم یب گهید

  خط   خط که قرمز تاپ هی شد، دهیکش بازم ی قهی سمت به بازم یرعلیام نگاه

  گردنبند هنوز.  بود پام کوتاهم گشاد یدامن شلوار هی! بود تنم داشت یمشک

  انداخت،  گردنم دور دستشو شد، کترمینزد یرعلیام! بود گردنم ی تو اوشیس

 :  گفت و زد کنار بود  گرفته گردنمو دور  که یبلند یموها

 !   آره؟  پوپکه سر  مشکل بازم پس-

 :  گفتم  و  گرفتم ازش نگامو

.  کنهیم یمحل کم من به اش همه که  اونه...  دارم کارش  به کاریچ  من رینخ-

  انگار و کرد لمس اونو دستش با رفت، گردنم پالک  یتو  صاف یرعلیام نگاه

 :   گفت رفت،یم داشت یا گهید سمت به فکرش که

 !   پالک؟؟  ن یا  یرو نوشته یچ-

  کردم فرو ام قهی  یتو سرمو ناخودآگاه و دیکش پر یرعلی ام حرف سمت ذهنم

 :   گفتم و

 نوشته؟؟؟؟ یزی چ مگه...  دونمینم-
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   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل و دهیرس380 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 249پارت#

 

  یحکاک ی نوشته کردیم یسع کهی حال در و  آورد کتری نزد سرشو یرعلیام

 :   گفت و کرد هم یتو یاخم بخونه، پالکو یرو شده
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 ...    خوند شهیم یول سخته-

 

 :   گفتم و دمیکش  عقب یکم خودمو کردم،یم حس  ام نهیس ی رو  داغشو ینفسها

 !! ستین داش یپ اوش،یس  از خبر   چه یراست-

 .   نمشیب یم روز هر بایتقر...   کارشه مشغول-

 !   بزنه؟  سر بهت ادینم چرا خب- 

 ! ؟ یدارشید مشتاق یل یخ  انگار! ... ه؟ یچ-

  همه اون  با اوشیس اونم...  دوستمونه خب! ...  ؟ یزنیم  که هیحرف چه  نیا- 

 ! محبت

 !!!   یکن  فشیتعر خوادینم-

 !  ؟ یبپاش زخمم  به نمک نجایا  یاومد! چته؟  تو-

 !!!   یدار مشکل  تو اصال! ؟ یزخم چه! ؟ ینمک چه-

 !  یدار  مشکل تو  اتفاقا-

  

 :   دادم ادامه و شدم بلند جام  از عیسر

  اونم...   خورهی م بر بهت نقدری ا زنمیم حرف خانم  پوپک از  من یوقت چطور 

 ....  من حاال!! نیدار که یدرخشان ی گذشته اون  با !... ؟ یچ

 :  گفت و بلندشد جاش  از  خشونت با  و  کرد قطع  حرفمو

 ..!!  یبکوبون  سرم یتو  منو ی گذشته قهید به  دم ی ندار حق گهید-

  دو یکی  نیا بذار...  شده تموم تحّملم خدا  به...  نکن شروع بازم توروخدا-

 .  بگذره منوال نیهم به هم ماه

 

  ی گوشه بود، گرفته  کمرش به دستشو کهیحال در و  گرفت دهن به زبون

 :  گفتم میدماغ تو  یصدا  با و گرفتم  یدستمال با دماغمو آب. دیجو  لبشو
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 شتیپ گهید ماه دو یکی تا من  مگه آخه!! رتیغ همه نیا  چرا دونمینم-

 !!   ستمین

 :   گفت و شد غرق نگام  یتو نگاش

 ! باشه داشته یخاص  نظر  زنم  رو یکس چیه ندارم دوست  و  یزنم اونموقع تا-

  برت  هوا یانگار !...  یکنیم زنم زنم،  و شوهرم شوهرم، یلیخ  هیمدت هیچ-

 !! داشته

 !!   داشته برت هوا که یی تو ن یا اتفاقا ...   ه  -

 !  خاطرخواهتم؟   یکنیم فکر نکنه! تو؟  اونم! هوا؟ ...  ه  -

 ...     کنمینم یفکر چیه من...  من- 

 !...   نکن زنم  زنم نقدرمیا  و می ستین  یشوهر و زن  چیه هم با تو  و من-

 

 .دیکش دستمو آرنج پشت از  که برم اتاقم سمت به خواستم 

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 250پارت#

 

 :   گفت و داد پس حرص با  نفسشو د،یکشیم خودش سمت به منو کهیحال در

 !  ؟ یدون یم یچ بودنو  شوهر و  زن تو  نم یبب...  -

 

  نگامو بزنم، یالیخ یب  به خودمو خواستم! بود شده ق لق بد و  یعصبان بازم

 : دادم  جواب  و گرفتم ازش
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 !  کن ولم...  ندارم حوصله یرعلیام-

 !   ذهنته ی تو تو  که باشم یشوهر همون  خوامیم...  نه-

 :   گفتم یتأن با! بود  یعصب و سرد! شدم رهیخ چشماش به

 ...   خوامینم  کشهیم خودش دنبال بودنو  شوهر اسم  فقط وکهیشوهر من-

 ! رفته؟  ادتی...   خوام یم من که یباش  یزن همون یداد  قول  من به  تو یول-

 ! نبودم؟  مگه!! خب-

 !   اریب در گردنت از گردنبندو نیا- 

 

  فقط بودن شوهر از !!! بدبخت حسود. رفتم اتاقم سمت  به ی جواب چیه بدون

  ش یآرا زیم جلو  و  بستم محکم درو پا پشت با  و اومدم اتاقم  به ! بود بلد نو یا

 لمسش دست با  کهیحال در و بردم  گردنم پالک سمت به دستمو. نشستم

 اومده مثالا " دمینال لب ر یز و پوشاند اشک  از یا پرده چشمامو کردم،یم

  که آخ... آخ!...  یبزن  حرف یستی ن بلد اصالا !... ؟ یکن  دردودل باهام یبود

 ! "  رنجونهیم دلمو حرفات چقدر

 

  ی جد و مصّمم. گرفت قرار در چارچوب در یرعلیام و شد باز  اتاق  در ییهوی

  و بست سرش  پشت درو و  اومد جلو دوختم،  بهش اشکبارمو یچشما!! بود

ل  نشیخشمگ یچشما  به  و شدم بلند جام از !  کرد دشیکل اتفاقا .  زدم ز 

 :  گفت تحّکم  با و داد  جلو  اشو نهیس! کنه؟  کاریچ  خواستیم

 ! کنه؟ یم ینیسنگ دلت یتو یحرف-

 :   گفتم ام کرده بغض  یصدا با  و  گرفتم ازش نگامو

 ...    حرفه از  پر من دل  -

 : گفت  ش یعصب لحن با و فشرد محکم بازوهامو

 ! ؟ یزنینم  حرف چرا ...   بگو -
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 .  گفتم  یآخ  که بود ادیز نقدریا بازوهام  رو فشارش 

 :   گفت و داد فشارش بازم و شد دهیکش بازوم سمت به نگاهش 

! ...  باشه؟  یچجور دیبا  نظرت به شوهر! باشم؟  یچطور   من ی خوایم ینگفت-

 ...   باشم تیواقع  شوهر بعد به نی ا  از  خوامیم...  بگو

 

  و گذاشتم رومندشین  یدستا یرو دستمو نداشتم، بازوهامو درد تحّمل گهید

 :   گفتم

 !  ادیم دردم...  کن ولم یرعلیام-

 

  به زبون شد،  پخش  صورتم یرو  داغش  ینفسها کرد، ک ینزد بهم سرشو

 :   گفت و زد لبش

 ! کنم ینم ولت ینگ تا-

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 385 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   
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6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 251پارت#

 

 :  گفتم و شد شتریب اشکام شّدت

 !!!   بردار سرم از  دست فقط خوام، ینم یچیه من...  من -

 :  گفت و گرفت  امو  چونه ظیغ  با  و کرد ول بازومو

  هر راحت االن تونم ی م و یزنم قانونا و  شرعا تو...  نداره یکار من ی برا-

 گهید... ات یواقع  شوهر شمیم اونوقتم...  بدم  انجام باهات بخواد دلم یکار

 !!!  یفهمینم  تو  که فیح ...  فی ح! ...  یول... !  ستین شوهر اسمم  فقط

 

 "  ؟ !فهممینم رو  یچ من دونمینم"

 

 :   گفتم ی لجباز با

  ینیبینم خودت یتو  جرأتو  نیا دوما ،یبزن من به دست یندار حق  تو اوالا -

 ...   که
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 ! " چه؟  یعنی گذاشتن ریش ُدم یرو پا دمیفهم  ایخدا  یوا"

 

 :   گفت و دوخت بهم چشماشو یوحش ریش ه ی مثل و گرفت ُگر تیعصبان  از

 ...    دمیم  نشونت جرأتو  حاال-

 

  یم خودم به  دیب مثل ترس  از داد، ُهل تخت سمت به  منو و  گرفت بازومو

 :  دی غرّ  خشم  از. دمیلرز

  خوامیم...  کن  یباز  عاشقو و عی مط زن  هی نقش واسم...   باش زود االی-

 ...   باشم  تیواقع شوهر

 

 :   گفتم دهیبر دهیبر  و شد سرخ صورتم هیگر شدت از

 !  کنمیم خواهش...   برو...   خوامی نم یچیه من... مَ ... یرعلیام... ام.. ام-

 

  ستادیا  جاش سر داغونه،  حالم یلیخ دی فهم انگار ست،ینگر گندم حال و من به

  دونمینم نشست، تخت یرو  و اومد جلو بعدم شد، رهیخ کردنم  هیگر به و

  در و کردم مچاله  خودمو. کردمیم  سکته داشتم ترس از ! بود؟  یچ قصدش

  تا گرفتم صورتم یرو دستامو بودم افتاده سکسکه به هیگر شدت از کهیحال

 !   نباشه  اشکبارم و داغون صورت شاهد

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 252پارت#
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 شده آروم یکم انگار...  دیچ یپ  اتاق ی فضا  در دودش یبو و  زد آتش یگاریس

.  کنم باز امو بسته یچشما شد باعث قلبش از  آرومتر  و  لرزان ی صدا بود،

 .  بود دوخته جلوش  به چشماشو  و بود لبش  ی گوشه گاریس

 

  آدم هی من...   من! شمیم متنفر نه  که بد...   ادیم بدم خودم از  وقتا یگاه -

 ...    خودمیب

 

  لحظه هی نیخشمگ  و  لجباز و ُغد یرعل یام! شدم زده رتی ح  حرفاش دنیشن از

  ؟ !!گفتیم یچ داشت  االن شه،یهم و  شیپ

  بازم کرد،یم یخال من سمت به دودشو  کهیحال در و زد گارشیس به یپُک

 :   گفت کوتاه یمکث با و کرد نگاه  داغونمو ی چهره

 !! ؟ یگرفتیم قرار  میزندگ ریمس ی تو تو، دیبا  چرا دونمینم-

 

 در. ستین من  از  بهتر حالش دونستمیم یول آوردم، ینم در  سر حرفاش  از 

  ُزل بهش  حرفیب  و کردم حائلش دستامو بودم، کرده بغل   زانوهامو کهیحال

 :  بود سخنگو که بود یرعلیام بازم. زدم

 !! ستین  خودش  یجا سر یچ یه!! ختهیر  بهم میزندگ کنمیم احساس-

 

 دماغشو ؟ !بود غمناک  انگار چشماش شد، رهیخ چشمام به  و کرد بلند سرشو

 :   گفت و دیکش باال

 من یزندگ! گم؟ یم یچ  یفهمیم...  کنم  میزندگ و  خودم ری درگ تورو خوامینم-

 ...   هم تو خوامینم...  ستین درش  یچیه ه، یخال و  پوچ
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...   دارم دوست رو  یپوچ و  یریدرگ  نیا  من بگم، و بزنم داد خواستیم دلم

 باشم باهات تی زندگ یباق خوام یم...  باشم همراهت سفر  نیا  تو  خوامیم اصالا 

...   بودمش دهیند  مظلوم نقدریا وقت  چیه گرفت،یم آتش براش داشت دلم... 

 .  بکنم یکار  براش داشتم دوست

 برگشت، سمتم به بازم  و رفت اتاق در سمت به دیترد با  و شد بلند جاش  از

  هی  با و رفت  پنجره سمت به من به ینگاه  با و کرد جدا  لبش از گارشویس

  رهیخ نگاه همون با بعد.  نییپا کرد پرت پنجره  از گارویس ی مانده ته حرکت

 .  اومد  سمتم به اش

  و سر به یدست نشست،  تخت ی  لبه بازم! انگار بود خجالتزده و دستپاچه

  شیشونیپ یرو   عرق زیر یها دانه و  بود قرمز چشماش  د،یکش صورتش

  بیج سمت به دستشو  حالش  اون با  داد، یم نشون قراریب  یلیخ. بود شده جمع

 .درآورد اون  از  کیکوچ ی جعبه  هی و  برد شلوارش

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 385 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 
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 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 253پارت#

 

 :  گفت و کرد بلند سرشو د،یلرزیم دستاش کهیحال در

 ...    گرفتم تو  واسه ایب -

 

  جعبه در. شدم  رهیخ  دستاش به و دادم خودم  به یتکون!!! شد تا  چهار چشمام

 :  گفت و  کرد باز رو

 ! برگشتم مسافرت از  که موقع همون گرفتم، واست ش یپ وقت یلیخ -

 

  جعبه داخل به و  کردم پاک دستم پشت با  هامو گونه یرو شده جمع یاشکا

  لحظه  هی آورد،   جلو دستاشو. بود داخلش دیمروار یگردنبند. کردم نگاه

  مالمت نگاه. دمیکش عقب یکم خودمو!  کنه کاریچ  خوادیم  دونستمینم! دمیترس

 :  گفت و آورد گردنم سمت به دستشو بعد و  انداخت بهم  یبار

 ...    بنداز گردنت نو یا  بجاش و ار یب در رویزنج نیا-

 

  ی رو از . بود حسادت  یرو از دادنشم کادو پس ! ... شد تا دو چشمام!!! عجبا

 !!! گرفته واسم و گردنبند نیا  رفته یحسود
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 :   گفتم  فقط   و زدم ی پوزخند

 !!!  یا  وونهید تو-

 

  رونی ب اش  جعبه  داخل از  و گردنبند شد، رهیخ  بهم یا  منتظره ریغ نگاه با

 :  گفت کوتاه یمکث با  و آورد

 ...   یکنیم  فکر یچطور  بهم راجع ستین  مهم برام-

 ...   ارمیم درش خب یل یخ! اوشهیس گردنبند  نیا سر مشکل اگه-

 

  به دستمو. نداشت کشش گهید مغزم  کنم،  کل کل  اون  از  شتر یب خواستمینم

  تبخشیرضا  یلبخند با همراه کنم، باز  قفلشو خواستم  و بردم گردنم سمت

 :   گفت و گذاشت دستم یرو دستشو

 . کنم باز  قفلشو خودم بذار-

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

                   

 

  سرد_برزخ#

  سرد_برزخ#

 254پارت#

 

 گهید زدنم حرف  حال  و رفتیم ج یگ سرم...  بود خسته یلیخ  ام  هیروح

  جلو  سرشو و  شد کمتر امون فاصله. انداختم دستامو و  نگفتم ی چیه. نداشتم

  خورد،یم که گردنم به داغش ینفسها ... کرد باز رو  گردنبند قفل   و آورد

  چشمام جلو  و  آورد  در جعبه  داخل از  خودشو گردنبند. داشتم یبیعج  احساس

 :   گفت و گرفت
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 ! ؟ ینکرد نگاش اصالا  که ومدین خوشت-

 

 :  گفتم و کردم لمسش دست  با! گرفت چشمامو دهایمروار یدرخشندگ

 ...   ممنون-

 

  و  آروم یصدا  با بست، یم قفلشو کهیحال  در و گرفت گردنم  دور و گردنبند

 :   گفت محزون  یلحن

  یادگاری واسه...  یشد جدا ازم  یوقت یحتّ  باشه، گردنت  شهیهم دارم دوست-

 .  یباش داشته من از

 

! شد؟ یم یچ دلم فیتکل پس !!! بود من از  ییجدا  فکر به  بازم!!! بود شده ُخل

  قراریب  و  آرام لحن همون با و رفتی م لیتحل داشت کمکم صداش! چرا؟  آخه

 :  گفت و کرد نگاه چشمام  یتو

  حوصله کم عادت شدن، تابیب آه...هاست گله تنگم دل   در و  توام قراریب-

  و من ن یب و یهست  دلم در... آب در افتاده که مهتاب رخ  عکس مثل... هاست

 ....  هاست فاصله تو

 دارد؟  یفرق چه  تنگ قفس با آسمان

 .....  است  ختنی ر فرو میب  مرا لحظه هر تو یب

 ...  هاست زلزله گسل یرو  به  که یشهر مثل

  مسئله حل جواب تو  سکوت و عشق و  یدور ی مسئله از پرسمت یم باز

 ...  هاست

 

 !!! خوند واسم شعرو اون   احساس  با چقدر

  نکارویا باهام  چرا ؟ !!من عشق چرا آخه شده؟  عوض زدنت  حرف  چرا آخه

 ندهیآ  یخوایم  نکنه... یبرد تاراج به احساسمو یرعلیام ؟؟ یرعلیام یکرد
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  منو اگه!...  نکن وابسته نیا  از  شتریب منو توروخدا  ؟ !یریبگ ازم  امو

 . بکنم دل  بتونم راحت که کن ی کار یخواینم

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 385 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 255پارت#
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 هم سر پشت بار چند دهنشو آب. دوخت بهم  شویبارون و  خمارو یچشما

 مشغول پشت از و موهام سمت  برد لرزانشو  یدستا از  یکی. داد قورت

  یصدا...  اش نهیس ی رو چسبوندم آروم  سرمو منم. شد موهام تاب نوازش 

  عطر داشتم  منم... دیکشیم بو  موهامو داشت. دمیشنی م قشو یعم ینفسها

  میرعلیام...  باال بردم سرمو اراده یب . کردمیم استشمام نفسهام با  خوشبوشو

  نکهیا  یبرا  خواهش... بود  زیچ هی  جفتمون  نگاه ی تو... کردیم نگام داشت

 !!!... فیح  یول بشکنه سکوتو مهر  یکی اون

  شدت و شدی م کمتر و کم داشت یه صورتم با یرعلیام  صورت  ی فاصله 

  و  امو چونه  ری ز گذاشت دستشو...  شدیم شتریب  و شتری ب داشت منم ینفسها

  خودمو. خواستن  تب  . زدیم موج تب و  تمنّا نگاش تو ...  باال آورد سرمو

  نمونده ی زیچ گهید. نییپا اومد سرش. خواستمیم منم...  دستش به سپردم

 ...   بستم  منم... بست چشماشو. بود

  سر پشت و شد زده در به یتلنگر هوی که بودم لبام شدن داغ منتظر  آن هر

 : اومد  پوپک یصدا  اون

 !!! ؟ یینجایا  تو...   ریام-

 

  تخت به دهیبر نفس من و گرفت فاصله من از عیسر یرعلیام...... اه!!!یلعنت

  که صداش  با  بازم پوپک . داد تکون یسر یکالفگ با یرعلیام. دادم هیتک

 : گفت دیکشیم خط  اعصابم   یرو  یانگار

 ...   منتظرته  اتاقش   تو...   داره کارت آقاجون ...  ریام -

 

  سر به نگاه هی.  شد بلند تخت  یرو از   یتأن با بعد  و زد ُزل چشمام به یرعلیام

  خلوت زنش با که نده بروز  یچیه خواستیم یانگار... انداخت لباسش و

 !!!  یلعنت...  کرده

 

 :   گفت مشیمال لحن با بازم برگشت، سمتم به و رفت در دم  
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  عاطفه محک ها  فاصله نیا دیشا. وفاست و  مهر از ست،ی ن  فاصله از صحبت-

 !!!  هاست

 

  فی توص قابل که بود  یبیغر بیعج جور  هی حالم...   گرفتم ازش نگامو عیسر

 .  بست سرش پشت محکم درو و رفت یرعل یام. ستین کردن

 ** 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

                

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 256پارت#

 

  باهام یعنی! بود کرده احضار اتاقش  یتو یچ  واسه منو  خان  ریاردش دونمینم

  مرتب یچ همه دم،یکش لباسم به یدست ستادم،یا که در پشت ؟ !داشت؟  کاریچ

  دیسف  بندار کفش  هی و یمشک ساپورت هی با  مویقنار  زرد پانچ لباس. بود

  ت ل  هی با  و کرده رها ام شونه  دور  بلندمو و  تابدار ی موها. بودم دهیپوش

  یچ خاطر  به  اضطرابم   دونمینم. بودم زده پشت  به جلو  از  اونو زرد  یونیپاپ

  زدم در به یتلنگر!!! داشتم رخانی اردش از که یناخودآگاه ترس دیشا! بود؟ 

 :   گفت فقط  درهم یاخما با من دنید با  و  بود نشسته زشیم پشت. شدم وارد و

 ...    نیبش ایب-

 

 .  گرفتم قرار   زشیم جلو  داشتم، ریز به سر کهیحال در و  رفتم جلو

 

 ...    نیبنش گمینم مگه-
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  یا  لحظه رخانیاردش اونوقت و نشستم  زشیم کنار یراحت مبل  یرو  یتأن با

 :   گفت زبرش و  خشن یصدا  با  بعد و کرد درنگ

 ! ه؟ یرعلیام من یپسر  ی  نوه  تنها یدونیم-

 

.  دادمیم تکون پامم هی و  رفتمیم ور دستم ی انگشتا با داشتم کردم، بلند سرمو

 :  داد ادامه من به ستنینگر  با رخانیاردش

  نیا وارثان تنها و هستن من ی ها نوه تنها پوپک  و  یرعلیام  واقع در -

  یرعلیام پسر البته  و مهمه یلیخ  برام یرعلیام  البته...که... که!!! خاندان

 ...    مهمتره

 

 !بزنه؟  حرف یچ به  راجع خوادیم دونستمینم. ختیر یهرّ  دلم

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 257پارت#

 

  خودم و  نمی بب وی رعلیام ی  بچه مردنم از  قبل خوامیم. گوره لب پام هی دونمیم-

  بچه هی زودتر چه هر خوام یم...   کنم نییتع وپسرشو  یرعلیام االرث سهم

 ...   یاریب

 

  و من ی رابطه از  اون! گفت؟ یم  یچ داشت رخانیاردش!!! من ی خدا  یوا

...    مینداشت ییا  رابطه چیه هم با حاال  تا نداشت خبر !!! نداشت خبر  یرعلیام
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  یکس و  میخوابی م هم از جدا  ی اتاقا ی تو ما که دونستنیم  نویا همه حداقل  یول

  چرا دونمینم وجود نیا  با!...  بود نکرده اعتراض موضوع نیا  به حاال تا هم

  توجه مورد کردمیم احساس! بودم؟  خوشحال  موضوع نیا  دنیشن از

 . گرفتم  قرار  خانواده یاعضا یباق  و رخانیاردش

  شیپ  منو دارن  دوست حتما!... کرده دور ذهنش از  طالقو یرعلیام  حتما پس

 ! دنیم شدن دار  بچه شنهادیپ بهم که  دارن نگه خودشون

 

 :   داد ادامه  و شد رهیخ چشمام یتو  رخانیاردش

  به  خونه  نیا ی تو  یاومد نم یبب...  گفتم  م یرعلیام خود به موضوعو نیا من-

  نگذشته ماه دو شوهر  ی خونه یآورد یم زنو تا قبلنا!...  هان؟  یالیخ چه

 راست راست که خبره  چه نجایا  التیخ  به تو حاال...  اومد یم باال شکمش

 ...    یزنیم چرخ خودت واسه یدار

 ...!!!    یرعلیام... من...  یول-

  شوهرشو دیبا... کنه یدلبر شوهرش واسه دیبا  زن... نشنوم یچیه!! شیه-

 ...    سمتش برو تو، طرفت ادینم یرعلی ام اگه.  کنه رام

 

  ؟ !!بود  یچ تشیّ ن! خواست؟ یم یچ من از  واقعا! ارم؟ ی ینم  در سر حرفاش از

 

 تو گهید ماه سه تا اگه  که گفتم یرعل یام به...    حرفه حرفم من که یدونیم-

  و یرعلیام ارث  سهم قطعا... دمینم  االرثشو سهم وگرنه  چیه که یشد باردار

 ...  یبکن   تصّورشو تو که  باشه یاون از شتریب  یلیخ  تونهیم پسرش

 

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  514 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

                

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 258پارت#

 

  و بوده اساس و  هیپا ی ب ازدواج ن یا...  نکردم ازدواج   تجارت  یبرا من-

 .  کنم مهلکه نیا  وارد هم رو گهید نفر هی که نم یبینم یلزوم من پس...  هست

  خانم یول...   یبری م یپ ایقضا به کم کم  یدار که خوبه...  خوبه...   ه  ... -

 ...   میدار کار هم با هنوز ما. زوده هنوز کوچولو 

 ...    رمیم  رونیب یرعلیام یزندگ از  زود یلیخ من-

 !!!  تو اّما. بزنم حرف  باهات دوستانه  خواستمیم من...  یر یم تند یلیخ  یدار-

 !!!   ندارم شما ی حرفا دنیشن به  ی اقیاشت چیه من-

  چنان  وگرنه...  یدار فرصت ماه سه.  یکن انتخاب دیبا راهو هی...    خب یلیخ-

  ن یدورتر فرستمی م و یرعلیام...   ینکن  فراموش وقت چیه  که ارمیب سرت ییبال

 ...   یبپوس تا ی مونیم خونه ن یا یتو  شهیهم واسه هم  تو  و جهان ی  نقطه

 

  ازش...  زد حرفاشو تموم  خشونت و  دیتهد  با!!! آوردم ینم  در سر حرفاش از

 دیبا! کنن؟؟  کاریچ   من با خواستنیم! گهید نداشتم زدن حرف جرأت و دمیترس

 !  ه؟ یچ پدربزرگش تین  و قصد دم یفهمیم دیبا...   زدمی م حرف یرعلیام با

 

  در به چندبار! داره؟  یقصد چه رخانی اردش بگم و  برم اتاقش  به گرفتم  میتصم

 : گفتم  واش ی  ییصدا با.  نکرد باز درو یکس  اّما زدم ضربه  یچوب

 ! ؟ یهست یرعلیام -
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  شدن باز با بودم  چسبونده  یچوب در به سرمو که من  و  شد باز ییهو ی در 

  شرم از! یرعلی ام بغل  تو فتمیب و بدم دست از تعادلمو بود کینزد  اون  ییهوی

  قرار روبروم  درهم و  محزون یا چهره با یرعلیام  اما...انداخت گل هام گونه

 :   گفت و گرفت

 !  شده؟  ی زیچ-

 ...    بزنم  حرف باهات  خوامی م یعنی...  نه-

 ...  تو  ایب-

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 390 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام
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! نامرتب یها  ورقه  و  کتاب از پره  که دمید کارشو زیم شدم،  که اتاقش  داخل

  تختش یرو   اونطرفتر و شده  خاموش  گاریس از بود  پر شمیگاریس ریز

 !!! بود دیبع  قیدق و  وسواس  یرعلیام از ! بود خته یر بهم  و نامرتب

ن و اومد  جلو و بست  اتاقو در سرم پشت و ستادمیا جام سر  :    گفت کنان من م 

   اس  ختهی ر بهم  نجا یا  یببخش-

 ! ستین مهم نه-

  شتیپ اومدم یم. بود یکاف یزد یم وارید به ضربه  هی  یداشت یکار اگه-

 ام یم بعداا  رمی م یندار شویآمادگ اگه  حاال. شتیپ  امیب خودم   خواستم...  نه-

   ابداا ...   نه...  نه-

 

  بهم دستاشو کف مدام و زنهیم حرف  استرس  با! هوله انگار! چشه؟  بچه نیا

 :   گفتم و  نشستم نم، یبش مبل یرو که کرد درخواست ازم. ماله یم

   ریام-

   جانَم-

 !!!   ینگفت  یز یچ من به رخانیاردش ی حرفا به  راجع چرا   تو...   تو-

 :  گفت و ستینگر بهم رتزدهیح  یچشما با

 !  گفته؟  یچ رخانیاردش مگه ؟ یچ-

  اس زنده خودش تا  پسرتو  و تو ارث خوادی م و بشم دار  بچه دیبا من نکهیا_

  بده
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 :  گفت و دیکش یق ی عم نفس بود، ستادهیا مقابلم کهیحال در

  بود  گفته خودمم به -

    خب-

  میبش جدا هم  از  میخوایم که ما. زننیم ادیز  حرفا  نیا از  اونا...   نداره خب-

   ؟ !هیچ  ایباز مسخره نیا  و بچه گهید

 ءیش که بدون  نم یا...   باشم یمصرف ی کاال هی مثل  خوامینم  منم بدون نو یا-

 !!! بندازم پس پسر  براتون که ستمین خاندانت  و تو  یمصرف

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 260پارت#

 

 :   گفت کوتاه یدرنگ با و شد رهی خ  قایدق چشمام  یتو

 ...   نبود ی نجوریا احوالمون و  اوضاع حاال  یبود  اگه! یستین-

  رابطه چ یه تو با من دوننیم نکهیا وجود با چرا ! ه؟ یچ پدربزرگت حرف پس-

 !  خوان؟ ی م بچه  ازم ندارم  ییا

 

 : دادم ادامه  ام کرده بغض ی صدا با و  شد یبارون چشمام

 !!! ممکن شکل  ن یبدتر به تو  از  یدور ای دادن پس  بچه ا ی که کنهیم دمیتهد -
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 :  گفت و  کرد دعوت آرامش  به منو دید اشکهامو  تا و شد ک ینزد بهم

   نخور غّصه تو...  کنمیم درستش خودم-

  ای! ؟ یایب در پدربزرگت جلو  یتونیم  نظرت به! ؟ یکنیم درستش  رو یچ یچ-

   ؟ !!حرفه  فقط

...    یول. نگفتم نه گفتن یچ هر حاال   تا براشون بودم ی کوک عروسک مثل-

  ادیب سرت که ییبالها شاهد. باشم  تو یبدبخت شاهد خوامینم گهید یول

  به رو  هیقض  اصل چرا ! ه؟ یچ پدربزرگت ی نقشه یگینم  بهم  چرا یرعلیام-

 ! ؟ یگینم من

   وقتش به یول گمیم ... دلم زیعز گمیم-

 !  افتاد؟  اتفاقا   ی همه یوقت!  گذشت؟  کار  از کار ی وقت! ؟  هیک وقتش - 

  بده فرصت بهم-

 

  که کنم ترک  اتاقشو ی ناراحت  با خواستم   و  رفتم اتاق در سمت به عیسر

 :   گفت و گرفت جلومو شتابزده

 !  ؟ یریم کجا-

 !  ندارم یا گهی د کار. برم خوام یم-

!  میشخص میحر  همون ای اتاقم  تو  یاومد که هیبار  نیاول  مثالا .. سایوا- 

 ! ؟ یبش  ییرایپذ یخواینم

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  رو جانیه یکل  و دهیرس 395 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 261پارت#

 

  یپوزخند  با و کردم پاک  انگشتم  نوک با  بود چشمام ی گوشه که یاشک قطره

 :   گفتم

   ؟ !شه؟ یم هم ییرایپذ من  از  خونه نیا  تو نجایا مگه! ؟ ییرا یپذ چه-

 !!   ؟ یکنیم کاریچ باهام یدار  حنا...   حنا-

 ...   من با نیدار که نیهست ات خونواده و  تو  نیا که فعالا ...   ؟ !!من...   ه  ... -
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  به گونه التماس رنگ لحنش گرفت،یم دستمو کهیحال در  و آورد جلو دستشو

 :   گفت و  گرفت خود

 ..   دارم اجیاحت بهت ... حنا...  ینیبنش یایب  خوامیم ازت-

 

  یبرا نقشه! اس؟   نقشه بازم ای! راسته؟  یعنی! شنوم؟ یم  دارم یچ!!! خدا ای 

 :  گفتم و کردم شتری ب اخممو!... هاشون؟  خواسته  به دنیرس

 !!!  کنم باور حرفاتو گهید تونمی نم راستش...  نه -

 .   زنمیم حرف باهات قلبم ته  از دارم من یول...  یول-

 !!   ندارم باورش که نزن!! نزن-

 .  ارمیب یدنینوش  هی واست تا نیبش الاقل یول...   توئه  با  حق...   خب لهیخ-

 

  شیپ یساعت  مکررم ی هاییتنها و  احوال   و اوضاع اون ی تو  نبودم لمیم یب

  اّما بودم خاطر آزرده  یلیخ گرچه ...  بشم همکالمش و نمیبنش کسم نیزتریعز

 سمت به شد مطمئن که موندنم از . ستادمیا  جام سر و کردم گوش قلبمو  یندا

  تا  دو که خواست  سوسن از شماره تا دو  یکی گرفتن ضمن  و  رفت تلفن یگوش

 زشیم سمت یدستپاچگ با گذاشت  که رو  یگوش. باال ارهیب  داغ یرکاکائویش

 :  گفت کتاباش کردن جمع  ضمن و رفت

 !   ؟ ینیبنش ی اینم چرا  -

 

  اقتدار   با و کردم تازه ینفس اون ی لبه  یرو نشستن با و  رفتم تختش سمت به

 :   گفتم و کردم بلند سرمو

 ! ه؟ ینجوریا اتاقت شهیهم-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 262پارت#

 

 سمت به قطورشو ی کتابا از یجمع خواستیم کهیحال در  و کرد بلند سرشو

  و دوخت چشم  بهم خاص ینگاه با ببره،  بود اتاق  ی گوشه که اش کتابخانه

 : گفت

 .  ندارم و ی کار چیه دماغ و دل روزه چند...  نه -

 

 که یخشک لبخند همون با و کردم سوار  هم یرو پاهامو  و زدم لم تخت یرو

 :   گفتم بود لبم ی گوشه

  ایدن نیا به متعلق ی انگار...  ندارم ویکار چیه دماغ  و دل منم  روزا نیا-

 !!! گمشده هدفم یانگار...   ستمین

 

 نگام. رفت زیم سمت به بازم  و  داد یجا  کتابها ی  قفسه  یتو  رو کتابا

  به یتلنگر  لحظه همون!! دزدهیم ازم نگاهشو داره کردمی م احساس کرد،ینم

  ی رو  رو ینیس  حرف یب شد، اتاق وارد ر یش ینیس با سوسن  و شد زده در

 سمت به ه،یظاهر  دونستمیم خوب که ی لبخند با یرعلیام.  رفت و گذاشت زیم

 :  گفت و رفت زیم

 ...   چسبه یم داغ یکاکائو ریش نیا  خوردن االن...   ایب  پاشو فعالا  -

 

  یجا به ینگاه با و  انداختم یمبل  یرو  خودمو و شدم  بلند جام  از  صدا یب

 :   گفتم اتاق، یجا

 !!!  متنوع و پلوغ  شلوغ...  مونه یم  بازارشام  مثل اتاقت-
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 :   گفت و کرد  یا خنده ذوقزده 

 ! ؟ یگیم یجد-

 ...    زهی چ هی اش گوشه هر...  آره-

 ...    بودم اتاق نیا  تو  حاال  تا یبچگ از-

 

  پر تختخواب سمت به نگام! بوده پوپک  با که افتادم  یی وقتا ادی ناخودآگاه

 .دیکش

 

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 400 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی  فصل اتمام بمحض و گذاشته سر پشت

           د یکن عجله هیباق یری عضوگ فرصت تا. زانمیعز شهیم شروع

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک
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 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 263پارت#

 

 :   گفت و شد محو صورتش از خنده  که زد ییحدسا هی نگام از  یرعلیام انگار

 ...    نشه سرد بخور  رتویش-

 

 .  گرفتم دونفره تخت از نگامو

 

 !  شده؟  ی زیچ-

 

  که مهمه برام اونقدرهام  پوپک با اش  رابطه کنه فکر خودش ش یپ خواستمینم

 :   گفتم و زدم  یتلخ لبخند! بخورم غصه خاطرش  به

 ...   افتادم ی ا خاطره ادی...  نه-

 :   گفت و کرد  نگام یچشم ریز

 .  نجایا بود اومده ستاره ش یپ وقت چند...   حنا...   یراست-

 !!   ام؟  عمه دختر.... ستاره -

 ...   آره-

 !   نگفته؟  ی زیچ من به یکس چرا پس...   پس- 
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  راهش یخانباج...   دنتید ادین یکس  بود قرار  یدونیم  که تو!!! گهید خب-

 !  فرستاده کادو هی واست یول!...  داخل ادیب نداده

 ...    ارشیب ! کجاس؟ ! کو؟  خب-

 ...    دمیم نشونت ارمیم بعد  بخور رتویش قبلش-

 

 ...   دمیکش سر یرعلیام ی رتزدهی ح  یچشما جلو  داغو  ر یش وانیل جانزدهیه

 

 :   گفت و کرد نگام بایز  یا خنده با یرعلیام

 !...  خبرته؟  چه-

 ...    ام  جانزدهیه آخه-

 ...    گفتمیم زودتر یل یخ  ،یشیم خوشحال  نقدر یا  دونستمیم اگه-

 

  مقابلم  آورد، رونی ب گرفته کادو یا جعبه و  رفت اتاقش ی  گوشه کمد سمت به

 :   گفت و  داد قرار

 .  خانمه ستاره ی نشده باز  ی جعبه نیا-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 264پارت#

 

  و کاغذ...  افتاد  نشیب  از یکاغذ اّما  جعبه کردن باز به کردم شروع ولع با

 :   گفت  بگم یزی چ نکهیا  از  قبل کاغذ، دنید با یرعل یام. گرفتم بدست
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 ...   نوشته نامه واست  نکهیا مثل دنتی د ادیب نذاشتن  یوقت-

 

  امروز...   جونم حنا سالم"  خوندن  به کردم شروع و کردم باز یتند و کاغذ

  که گفتن  و  داخل امیب نذاشتن متأسفانه یول دنتید  ی برا خونتون اومدم

  دونمینم...  اس ازدهی ساعت! خوابه؟   وقت االن شده گور به گور  یا ! یخواب

!  نشد جور انگار یول  نمت،یب یم و  امیم امروز  گفتم! بگم؟  یچ  و بگم  کجا از

  تو  خاک! دانشگاه؟  یایب ذارهینم اوسکولت  شوهر اون نمیبب...   نداره یاشکال

  نبود نون لقمه هی یی دا ی  خونه تو  آخه!!! کردنت شوهر با  کنن سرت اون

  من از احوالتو نگرانتن،  یلیخ طفلکا  ییدا زن  و ییدا ...   یا ! ... ؟ یکن کوفتت

  کنم  فکر خب یول.  شدن نگران و ناراحت شتریب دانشگاه ی اینم  گفتم پرسن،یم

 واسه شده حالت  یایجو  و کرده تلفن دماغت گند   شوهر به بار  هی ییدا زن

...   رنیگ ینم  سراغتو من از گهید و شده راحت یکم الشونیخ که نهیهم

اخالقت شوهر اگه شده  گور به  گور یراست   نمت،یبب ایب سر هی داد اجازه گند 

  اومدم بگم خواستم  فقط ناقابله، هم کادو نیا! زده لک واست ینگ یبگ دلم

 ..."   یجوووون یس یس  دارید دیام  به... نداره  قابلتو وگرنه دنتید

 

  یسر بست، نقش لبام یرو ناخودآگاه خنده ستاره، نیریش جمالت خوندن با

  هی. شد جعبه کردن باز نوبت االن. گذاشتم یا گوشه  و کاغذ و دادم تکان

 هستم یسرکار  ای دمیفهم!  بود جعبه  هی بازم کردم که بازش!! بزرگ   ی جعبه

  و  کرد نگام یکنجکاو با یرعلیام!!! طرفم  خانم ستاره یا ینکاریر یش با بازم ای

 : گفت

 !!  لهیتعط کال  ات عمه دختر نیا -

 ! ستاره هی و هستم من! ی گیم یچ  بفهم...  ا -

 !   ستین  یزیچ  که ستاره هی  بخواه، جون شما بابا نه- 

 

.  برد  ماتم اش چهره   به و کردم بلند  سرمو شیاحساس ی جمله  نیا دنیشن با

 کرد ییا خنده ام شگفتزده نگاه دنی د با! کرد بلغور  یچ د ینفهم خودشم انگار

 :   گفت و
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 !!!  اس  بامزه عجب خانم ستاره!... هست یچ مین ی بب کن،  بازش حاال-

 

  هی...   ختیریم ادیز  کرمها نیا  از. کردم باز ی گرید از بعد یکی  رو ها جعبه

.  بود طال دسبند هی کردم، بازش خنده  با بود، جعبه نیآخر  کی کوچ ی جعبه

  رو خنده افتادم  که اشیکار نیریش ادی و  دادم تکون یسر. خوشگل  و  فیظر

 :  گفت و گرفت بدست  رو نامه ی ورقه لبخندزنان یرعلی ام...   شد یجار لبام

 !  ؟ یدیخند یم مدام که بود نوشته واست ی چ نیا  تو حاال -

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 265پارت#

 

 :   گفتم و  دمیقاپ ازش  رو نامه

 ...    هیخصوص گهید نیا...   ا -

 :   گفت و کرد نگام خنده با

 !!  م؟ یداشت بابا نه-

 !   نه که چرا  آره-

 

  اتاق ی گهید سمت به و دادم یخال  جا منم  و اومد سمتم به هو ی گفتم  نو یا

  یتو  و کاغذ!!! بود  کرده گل آقا طنتی ش انگار اومد، سمتم  به کنان خنده.  رفتم

 :  گفتم و کردم مچاله دستام

 ...   نیبدون دینبا شما که و یزیچ  هر رخانیام ر ینخ -
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  از من و شد کمتر  و  کم امون فاصله اومد، سمتم به و  گرفت قرار روبروم  

  دستشو دو هر یلبخند با و ستادیا  جلوم  یرعلیام. برخوردم  وارید به پشت

 :   گفت و گذاشت وار ید ی رو سرم کنار

 ! ؟ یکنیم  مشیقا  االن...  خب-

 

  ی حرف و کردم یجار  لبام یرو مکرآلود ی لبخند و زدم پلک  آروم چشمامو

 یها دانه! دمی شن یم وضوح به نفسهاشو یصدا! شد رهی خ  چشمام ی تو. نزدم

  یب  غول مثل! بود شده ترسناک بازم!  بود شده جمع شیشونیپ  یرو عرقم زیر

  رو خورد ُسر چشمام یرو  از نگاش  کردم، حبس نفسهامو! شدیم دم و شاخ

  نرمشو یلبا! شد  پاره دلم بند کردم  احساس  و آورد جلو  سرشو دفه هی و لبام

 !!! گرفت نیآتش و محکم ی بوسه هی و گذاشت لبام ی رو  وقفه یب

 کردمینم فکرشو  اصالا !!  منتظره ریغ چه! کرد؟؟  کاریچ نی ا!!! من ی خدا  یوا

  نه یحال با  یرعلیام  که بودم شوک یتو  هنوز!! بکنه  نکارویا  بخواد االن

  هی که رفت ع یسر نقدریا!! در سمت دیپر و گرفت فاصله ازم  خوب چندان

.  کرد جور و جمع خودشو  که فتهیب و بده دست از تعادلشو بود ک ینزد لحظه

  نیری ش طعم گذاشتم، لبام یرو دستمو ی ناباور با کرد،یم  فرار ازم داشت بازم

  دواریام دیبا من  پس!! گرمش نفس...  خوشش عطر.  آوردم ادی به لباشو

  زدم یا  قهقه یسرخوش از!... بود شده عوض حالش یرعلیام...   آره! شدمیم

  انداختم  تخت یرو  خودمو تموم یشاد با.   زدم یچرخ اتاق یتو  خودم دور و

  داد،یم رویام  ی بو. داشت یندیخوشا ی بو. کردم فرو بالشش  یتو  سرمو و

  خجالت لحظه هی. شد وارد کبارهی  به سوسن و شد باز  اتاق در لحظه همون

 :  گفت و ستادیا سرجاش! دمیکش

 ...    نییپا نیایب  شام صرف وقت گفتن ریام  آقا...   خانم -

 

  برم خواستیم! بود فکرم به.  نییپا بود  رفته ری ام. رفت و   گفت رو جمله  نیا 

 ...   بخورم شام و
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  عیسر بردارم  رو  ستاره یکادو نکهیا  بدون و بلندشدم جام  از نشاط  و یشاد با

  ی غذاخور سالن به خودمو رفتم، نییپا  که ها پلّه از و  شدم خارج اتاق از

  یرعلیام پس! بودن یباج خان و خان ارسالن  و رخانیاردش  فقط اّما رسوندم،

 خوردن واسه امیب  بود گفته من به  چرا گهید نبود خودش یوقت! بود؟  کجا

  و برم من خواستی م تشیمسئول حس  خاطر به شهیهم  مثل دمیشا!... شام؟ 

  و  رفتم جلو انیاطراف  خاص ینگاهها ری ز. شدم منگ و  ج یگ!! بخورم غذامو

  نبود که یرعلی ام. نشستم هایصندل از  یکی  یرو یلیم یب  با بعد و کردم سالم

  خشم با  یباج  خان! نداشتم نشستن  جز  ی ا چاره خب! شد کور  اشتهام

 :   گفت و کرد نگام  شیشگیهم

 ...    زمیبر سوپ  برات ریبگ  بشقابتو-

 :   گفتم  واش ی  ییصدا با

 ...   ندارم  لیم ممنون-

 !   ؟ ینخور غذاتو شیپ شهیم مگه-

 

 همون کردم، بلند سرمو. شد من  معطوف خان ارسالن  و رخانیاردش نگاه

 :  انداخت  نیطن  سالن یفضا  یتو یرعل یام ی صدا لحظه

 ...   گشنمه یلیخ...   زیبر من واسه ی باج خان -
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  یشاداب با  و  کنهیم پاک دستمال با دستاشو داره دمید کردم بلند که سرمو

 سرمو. دمیکش خجالت لحظه هی...  کنهیم نگاه  منو اشه چهره یتو  که یخاص

 :  گفتم ی باج خان  به یلبخند با  و ن ییپا انداختم

 ...    زیبر منم یبرا  -

 

  یرعلیام. ختی ر برام قارچ سوپ مالقه هی و کرد نگام موشکافانه یباج خان

  احساس. کرد نگام بازم لبخندزنان و کرد یجمع دسته یسالم نشست،  روبروم

  ی صدا با و شدم  غرق نگاش یتو . زنه یم حرف  باهام نگاش با داره کردمیم

 :   گفتیم داشت یرعلیام به خطاب که اومدم خودم  به خان ارسالن

 ! ؟ یبود  ییجا یرعلیام-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 267پارت#

 

 : گفت  و دیکش سر سوپ قاشق هی  اشتها با

 گهید یانگار...  سادمیوا کم هی در دم   گم،یم رونویب ...  هیزی انگ دل  یهوا -

 ...   ستین  سرد قبل  ی روزا مثل هوا...  داده یخنک  به جاشو  هوا یسرد

 !  بارون؟  ن یا  تو  اونم!  ؟ یبخور سرما که رونیب یرفت  لباس  نیا  با آخه-

 

  با یا سرمه شرتیت  هی خانه، ارسالن  با حق  که دمید انداختم  بهش که نگاه هی

  ی  افهیق عجب! بود خورده  سیخ  و لول  سرشم یمو. بود تنش گرمکن هی
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 خنده!  گفتمینم دروغ بود شده دخترُکش و یمامان واقعا  بگم  اگه! داشت یناز

 : گفت و کرد دل  ته از  یا

 !!! میبلرز  بادا نیا  با  میستین ی دیب...    میجوون ما -

 

  یوقت و کرد نگام یرچشمیز دم،یسرکش سوپ گهید قاشق  هی و زدم  یلبخند 

 با شدن غذاشون سرو   مشغول و شد پرت  حواسشون رخانیاردش و ارسالن

 :  گفت بهم خطاب اشاره  و مایا

 !!!   در اون  به نیا!  ؟ یکنیم تیاذ منو -

 

! شد غذاش سرو   مشغول خنده با  همراه و زد بهم یچشمک...   جووووونمم

  با و زدم  یا سرفه ! کرد ریگ گلوم تو  سوپ و نشست بدنم ی رو یسرد عرق

  پارچ از  برام  آب وانیل هی مهیسراس یرعلیام. گرفتم  دهانمو یجلو یدستمال

  یباج خان.  گرفتم آبو  وان یل و شدم رهیخ  چشماش ی تو گرفت، مقابلم و ختیر

 :  دیغر لب ریز  و نشست من کنار بود، نفر دو ما یپ   حواسش  تموم انگار که

 !  کن سرو منظم و  مرتب غذاتو -

 

 :  داد ادامه و  کردم یباج خان زمخت و نیخشمگ ی چهره معطوف  نگامو 

 !!! خانم ستین کردن یدلبر ی جا نجایا-

 

 

   دارد_یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  جانیه یکل و دهیرس 405 پارت بهvip کانال یتو  سرد_برزخ # دوستان   

    گذاشته  سر پشت رو

 

  و حنا یخودکش        رسهیم یک پس دنیپرس یم همه  که ییاونجا       

          داستان جاناتیه و اتفاقات یباق و یخودکش لیدل

 

.  زانمیعز شهیم شروع  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی   فصل اتمام بمحض

 عجله نکرده دایپ شیافزا  تی عضو حق  و  هیباق ی ریعضوگ  فرصت تا

           دیکن

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام
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  بفهمه داشت یسع که دوختم  چشم یرعل یام  به بازم و دمی نوش آب از  قولب هی

  آبو از مهین وانیل یول  نه ای دیشن دونمینم! گه؟ یم یچ من به  داره یباج خان

  زیانگ رتیح  یچشما  جلو و داشت برش و برد دست گذاشتم،  زیم یرو که

  یرعلیام  از!!! خورد  آبو ی ماندهی باق و دیکش سر  آبو ی خال مهین وانیل همه

!!!  زد وانمی ل به لب و خورد منو یدهن آّب شدینم باورم! بود دیبع  وسواس

  به خطاب داشت لب به که ی لبخند همون با بعدم  نبود، سرجاش حالش انگار

 :  گفت یباج خان

 .   داره دوست یماه آخه...   بزار یماه حنا واسه  لطفا ی باج خان -

 

! دارم؟  دوست ی چ نگفتم تو به حاال  تا که من آخه! شد گرد تعجب  از چشمام 

 ادیم ادمی کم کم که حاال!... ؟ !هستم  یسوخار یماه عاشق من دهیفهم  کجا از

  دوست یماه که  گفتم و دادم پلو یماه سفارش  رستوران یتو بار  هی نمیبیم

 و دیکش یماه من واسه ناچاراا  یباج خان اومد، خوشم!! بوده ادشی!!!دارم

  هم یتو نگامون  و دیخند  اونم. ستمینگر  و یرعلیام روزمندانهیپ  یلبخند با من

  طبقه به...  خوردم یماه ریس دل ه ی و بود شده باز کامالا  اشتهام.  خورد گره

  باال ها پلّه  از  سرم پشت میرعلیام   رفتم،یم که منینش سالن سمت و  باال ی

 :  گفت یبلند مهین  یصدا با  و اومد

 !   ؟ یدار دوست انو یپ -

 :   گفتم  و  برگشتم سمتش به

 ...   کنم دنبالش که نشد یول اومد یم خوشم یقیموس از شهیهم...  آره-

 :   گفت و اومد جلو

 ! بزنم؟  واست  انویپ  یخوا یم-

 !...   نه  که چرا-

 خواستیم کهیحال  در گرفت قرار که پشتش  رفت، انویپ سمت به و دیخند

 :  گفت کنه مشیتنظ

...   بوده امرزمیخداب  ی عمه مال گنیم البته ماست، یخونوادگ یانو یپ  نیا -

 ! بوده ساز و انو یپ عاشق اون...   کرده هیهد بهش آقابزرگ زمونا  اون
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 :   گفتم و  ستادمیا کنارش

 ! ؟ یبزن دلکشو"  من   عاشقم" یتونیم-
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  حرفام  تو  یعنی.  نگفت  چیه و شد قی دق چشمام یتو  یقدر و کرد بلند سرشو

 !! کنه؟ یم نگام ی نجوریا که کردم یاشتباه

 !   گفتم؟؟  یچ  یدیشن! ؟ یرعلیام-

 ...   آره-

 !   خب؟ - 

 !  گم؟ یم آهنگو! ؟ یدار دوسش–

 !   یلیخ...   آره–

 ...    کنمیم خودمو  تالش...  باشه–

 

  یرو دستشو  ماهرانه. نشستم کنارش یصندل  یرو تبخشیرضا ی لبخند با

 . کرد نواختن  به شروع  و گذاشت ها هیکالو

 ....  قرارمیب یعاشق من، عاشقم"

 ...  زارم  دل از  خبر  ندارد کس

 ...   ندارم سر در تو جز  ییآرزو

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  534 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 ....   خرسندم  تو از  یلبخند به من

 ...  آرزومندم مه ی ا  تو مهر

 ...  خواهم وفا  تو  از  بندم  پا تو بر 

 ... جان بازم رهت به تا  خواهم، خدا  ز من 

 ....  بگسستم همه  از  وستمیپ  تو به تا 

 ....   کن سفر افقها در من با  و  زیخ 

 ...  ُکن سحر مینس چو  ی دلنواز 

 ...  بلبل  همچو ُکن  گر نغمه  را، دل ساز

 !!" ُکن سر نغمه بلبل،  همچو ُکن سر نغمه 

 

  و  بایز یصدا   اون از  شتر یب و  باشیز  متن و آهنگ در غرق مدت تموم

  و  یخوشحال  با و  دمیکوب بهم دستامو یشاد با . بودم شده  یرعلیام نیدلنش

 :   گفتم فراوان ذوق

 !!!  یخوند قشنگ یلیخ...   یمرس-

 ...    کردم خودمو  تالش تموم...   گهید...  ی دار اریاخت -

 !!!   گمیم صداتو...  یبود یعال-

 !  ؟ یبزن  انویپ یبلد! ؟ یچ  تو...!!!...   بابا نه-

 ...    نداشتم  یا تجربه  حاال  تا...  نه-

 ...    کن امتحان  ایب یدار  دوست اگه خب-

    تونم ینم...   نه...  نه-

  تونهیم یرممکنیغ هر شهیهم...   تونم ی نم ینگ وقت چی ه باشه ادتی...  ایب-

 !   یکن باور که یبشرط بشه ممکن

 .  کن امتحان  بار هی ای ب  نداره آخه...  آخه-
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  از یرعلیام که  وقت تموم . گرفتم قرار  انویپ پشت و شدم  بلند میصندل یرو  از

  نیدلنش یصدا  به حواسم گفت،یم برام  داشت اصطالحاتش  و واژگان و  انویپ

  کردمیم احساس.  شدیم زیانگ  خاطره واسم داشت کم کم اونشب. بود گرمش و

 درب به یوقت و  نکرد رو کار نیا  اّما بگه  یزیچ  بهم  خوادیم یرعلیام

 :  گفت یمکث با و  ستادیا سرجاش میدیرس اتاقامون

 ...   یبخواب خوب-

 

  فکر  او به  فقط و ستادمیا در پشت. رفتم  اتاقم  به زود و  گفتم ریشببخ  هی 

  داشتم  ازین بهش داشتم، یگند حال.  پوشاند اشک  از  یا هاله چشمامو. کردم

  دیبا  ینجوریا  چرا! چرا؟  آخه  یول! بود  وجودم  یتو خواستن مثل  یحس هی...  

  دهیکش درهم ی رهیدستگ همزمان و شد زده در به یا  ضربه! کرد؟  یزندگ

  مواجه باهاش بازم شد باز که در.  دمیکش کنار اون پشت از بالفاصله شد،

 !!!  ستاره یکادو جعبه  آخ شدم،

 :   گفت و گرفت مقابلم خنده با!! بود رفته ادمی من یخدا

 !...  یگذاشت  جا  کادوتو ایب-

 

 :  گفتم  دم،یکشیم لبم ی گوشه که یتصنّع  یلبخند با و  گرفتم رو جعبه

 ...   یمرس-

 !   خانم ستاره ی  نامه نمیا  ایب-
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  و  گرفتم و کاغذ دیترد  با. گرفت مقابلم و کرد صاف یکم  رو شده مچاله ورق

 : داد ادامه کنان خنده

 ! ؟ یچ گهید...  میشد که اوسکولم! میاخالق گند   گهید حاال...   زادیمر دست -

 !   میدار  هم با یلیخ  ایشوخ ن یا از  ستاره و من ...  نشو  ناراحت-

 !!!  ستین کار  در بخششها  نیا از  گهید بگو  بهش یول  بخشمیم بارو  نیا-

 :   گفتم یمحزون یصدا با

  دونمینم خودمم که یحبس  تو دارم من رفته ادتی انگار! بگم؟  بهش  کجا-

 !! برمیم سر به  هیچ واسه

 : گفت  کوتاه یدرنگ با و دی کش هم در یا  چهره

 ...   شهیم درست یچ همه -

 

  با و کرد نگام رون،یب بره خواستیم کهیحال در و گرفت درو ی رهیدستگ

 :  داد ادامه اقتدار 

 ...   دمیم قول بهت -

 :     یبَهارُسلطان ی  ُرمانها    
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  درو بازم اّما د،ی چک  اشک قطره هی. گذاشتم  هم ی رو آروم چشمامو. بست درو

 :  گفت و دیکش یآه میابر  یچشما  به نگاه با  و کرد باز

 ! اد؟ یم کجا از اشک همه نیا  دونمینم من...  نکن هیگر یخودیب هم گهید -
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  روبروم و  داخل اومد گرفتم، چشمام  جلو دستامو و کردم نگاه چشماش  یتو

  و رفتیم یه که نبود راحت براش اونجا  از کندن دل انگار. ستادیا

 !! گشتیبرم

 

 :  گفت و کرد صاف  آرامشو یصدا

   مپرس که ام دهیکش یعشق درد-

   مپرس که ام دهیچش  یهجر زهر

   کار آخر  و جهان در ام گشته

   مپرس که  ام دهیبرگز یدلبر

   درش خاک  یهوا در آنچنان

   مپرس که ام دهید آب رودیم

  دهانش  از  خود گوش به من

   مپرس  که ام ده یشن یسخنان دوش

   یمگو که یگزیم چه لب من یسو

   مپرس که ام دهیگز یلعل لب

   شیخو  ییگدا  ی  کلبه در تو یب

   مپرس که ام  دهیکش ییرنجها

  عشق ره در بیغر حافظ همچو

   مپرس که ام دهیرس یمقام به

 

  هم یرو  آروم  چشمامو!! خوند اشعارشو یاحساس  و  عاشقونه چه بازم

  تموم که اشعارش! دادمیم گوش اش شبونه ییالال به داشتم انگار و گذاشته

 :  گفتم یآرام به و کردم باز چشمامو شد

 ! نداده؟  رخ  یاشتباه -
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 : گفت و جنباند  یسر مبهم و مات

 ! بابت؟  -

 !   ؟ یمعمار ای یبود اتی ادب  یدانشجو نکهیا-

  دارم، عالقه  هم یریمش به. بلدم حافظو  اشعار یکم هی  راستش!!!... آهان-

 ...   شدم مند عالقه شتریب  داا یجد یعنی

 !   چرا؟  بپرسم تونمیم-

 :   داد جوابمو مکث با و شد رهی خ چشمام به یکم هی

 ... دله حرف  حرفاش-

 

  رو حرفا  اون و  برگشت منظور  چه  به اصالا !!! خوند شعرو اون  چرا دونمینم

  اّما کنه خالصم  و بگه...  داره دوسم آره بگه بهم داشتم دوست...!!! زد

  ی کلبه به خودش قول به رفت،  و کرد آرومم یکم شهیهم مثل...  نگفت

 . رفت خودش

 

                   

 

  جانیه یکل و دهیرس 410 پارت بهvip کانال یتو  سرد_برزخ # دوستان   

    گذاشته  سر پشت رو

 

  و حنا یخودکش        رسهیم یک پس دنیپرس یم همه  که ییاونجا       

          داستان جاناتیه و اتفاقات یباق و یخودکش لیدل
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.  زانمیعز شهیم شروع  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی   فصل اتمام بمحض

 عجله نکرده دایپ شیافزا  تی عضو حق  و  هیباق ی ریعضوگ  فرصت تا

           دیکن

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 272پارت#

 

 دلمو بار هر اونجا  به پوپک  یاومدنا! بود ییخبرها  انگار  خونه  یتو

  انگار یول دعوتن یمهمون به همه هفته آخر که دمیشن یرعل یام از ! لرزوندیم

 .گفتینم  یزیچ  بهم یکس چون رفتم، یم دینبا من

 

 دیرس  نظرم به  یول! ببرن هم شونوی مهمون  و  خودشونو  شور مرده! الیخ یب 

 فالن که ادیم  عشوه من جلو مدام خانم  پوپک که هیعال و توپ یمهمون هی

 !!  اوردمین  هنوز جواهراتمو و لباس فالن و  کردم پرو لباسمو
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 .  یمهمون روز تا  یرعلیام  از  یحتّ  دمینپرس  یزیچ گهید 

 

  ی الیاتومب بر  سوار  کیش و یرسم یلباسا با رو همه  پنجشنبه روز  عصر 

...   گشتیم یرعلی ام دنبال چشمام. رنیم عمارت از دارن که دمید کشونیش

.  زدیم برق  دور از شهیهم مثل کفشاشم بود، دهیپوش یا  سرمه شلوار و کت

  الغر  دراز ی دختره! بود ستادهیا   کنارش ی ا ژهیو  و خاص  لباس با  پوپک

  هی و بود کرده جمع همه موهاشو. بود با یز لباسش واالنصاف  الحق!!! یمردن

  ی رو تا  جلو از   و بلند پشت  از لباس. بود دهیپوش بایز  و  دیسف ر یحر لباس

  دیسف برجسته گل ییا دسته و  تور کهیت هی با  و  باز باال از و  اومد یم زانوش 

.  بود دهیبخش بهش  یا کننده رهیخ یی بایز که بود، شده ده یپوش ییطال  دور و

  گر  نظاره دور از  غرور با  و گرفته دست به اشو یدست  ف یک یخاص ژست با

 سمتم به داره  که دوختم  یرعلیام به  چشمامو و  گرفتم ازش  نگامو. بود من

  خواستنیم و بودن  هم کنار  نفر دو  اون نکهی ا از  گرفتمی م ش یآت داشتم. ادیم

  به بردن، یم یپ  ضعفم  به دینبا! آوردم ینم خودم  یرو به  یول یمهمون برن

 !! بود من ضعف دنید منتظر که پوپک خصوص

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 273پارت#

 

 :   گفت یآرام لحن با  و گرفت قرار روبروم یرعلیام

 ! برگردم؟  تا یمونیم تو...   حنا-
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  اال  اله ال ... یمن  فکر به یلیخ  اگه تو   بگم و  بتوپم بهش  خواستیم دلم... آخ

 :  گفت و چرخوندم   رومو!! ّلّا 

  ی باج خان! اس  ژهیو یمهمون هی  نیا . برم ینم خودم  با  تورو که ببخش  -

 .  باش خودت مواظب  خدا  تورو اس  خونه

 

 :  گفتم اخم  با و نکردم نگاش

 !   باش نداشته من کار  به میکار. بگذرون خوش   برو -

 

  داخل سمت به سرعت به  بزنه یحرف بخواد نکهی ا از  قبل  و دیفهم  منظورمو

 .  رفتم عمارت

 

  دونمینم. کردی نم افاقه بودم دهیچیپ  خودم دور که هم یشنل  و  بود سرد هوا 

! نبود؟  سردش  و بود سادهیوا یلخت لباس اون با ی چطور دهیبر  سیگ  پوپک

 ها نرده به دستمو!!! بده نشون من به لباسشو مدل فقط خواستی م یانگار

 نکهی ا مثل دمیکش دراز تختم ی رو اتاقم  یتو یساعت. رفتم  باال  عجله با و  گرفتم

  رو خونه و  رفتم  ن ییپا کنجکاو یچشما با  و شدم بلند جام  از! بودن رفته همه

  اون تو یباج خان بودن. بود شده حکمفرما بزرگ   ی خونه تو  یسکوت دم،ییپا

  اطراف به جستجوگرمو نگاه ؟ !نبود  داشیپ  انگار یول بود، ینعمت هم اوصاف 

 :   ترسوند منو صداش با سرم  پشت از  هوی  دوختم،

 !  دختر؟  یگرد یم یزی چ دنبال-

 

 :  گفتم و گذاشتم قلبم ی رو دستمو و  دمیچرخ سمتش به 

 !  دمیترس ی وا -

 

 !!! شدیم ظاهر  لباش یرو خنده  بود بار  نیاول کرد، یمضحک ی خنده
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 !   ؟ یترسیم من یصدا  با  ییترسو  نقدریا-

 

 یعاد حالت در خاصت  ی  چهره  نیا و  کلفتت یصدا  اون با  تو!  یریکپ یا آخه"

 !!" یترسناک ام

  

 ...    بخور شامتو ایب  اته گشنه اگه-

  

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

                   

 

  جانیه یکل و دهیرس 410 پارت بهvip کانال یتو  سرد_برزخ # دوستان   

    گذاشته  سر پشت رو

 

  و حنا یخودکش        رسهیم یک پس دنیپرس یم همه  که ییاونجا       

          داستان جاناتیه و اتفاقات یباق و یخودکش لیدل

 

.  زانمیعز شهیم شروع  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی   فصل اتمام بمحض

 عجله نکرده دایپ شیافزا  تی عضو حق  و  هیباق ی ریعضوگ  فرصت تا

           دیکن

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  543 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 274پارت#

 

  که یبزرگ زیم پشت.  میرفت  آشپزخانه سمت به و  افتادم راه سرش پشت صدایب

  ی باج  خان دونستمیم بودم، ساکت. نشستم  بود  آشپزخونه وسط

  هی  و پلو بشقاب هی.  نگفتم  یچیه و  ادینم خوشش  اصالا  ی فضول و  یپرحرف از

 :   گفت و گذاشت جلوم  یسبز قورمه کاسه

 !   چته؟ -

 

 :  گفتم و کردم نگاش

 !  ستین یز یچ -

  از  دونمیم...  یکن عادت رفتنا و اومدن نیا  به دیبا  تو چون...  باشه دمینبا-

 !  کایآمر  برن یزود به  قراره که یدونیم چه   تو  اصالا ... پوپکه

 

  ام  کرده خی یچشما  با  و کرد خی پام و دست! کرد سقوط  ییهوی  انگار فشارم

 :   گفت و دوختم چشم  رزنیپ به

 ...    بخور شامتو حاال...   یدار خبر کردمیم فکر-
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 :   گفتم و دوختم  چشم رزنی پ ی  چهره به  یناباور با شد، کور  اشتهام

 !  برن؟  قراره یک-

 ...    گهید  ماه دو یکی نیهم-

 

 "؟ !رهیم خودش گفتی م که یرعلیام یول"

  که آخ! کردم باور میقد مثل  حرفاشو  ی همه که یوا!! یوا  ساده من   بر ی وا 

 .  شدم بلند  جام از ؟ !زودباورم و ساده چقدر

 

    ؟ !ینخورد  یزیچ  هنوز  که تو...  کجا-

 ...     ندارم لیم-

 

 ...   ستادمیا  جام سر و  کرد ام  متوجه صداش رفتم، در سمت به

  پس...   یهست یباز  نیا ی بازنده تو ینخوا  چه  و یبخوا   چه جون دختر-

 !!   نکن  تالشتو ی خودیب

 

  به و  رونیب  زدم آشپزخانه از بود، کرده سد گلومو راه که یآتش یبغض با

 عمارت رون یب گر نظاره پشتش از  و  رفتم سالن داخل بزرگ ی پنجره سمت

  بازم یقیدقا  از بعد  یباج خان! من یزندگ مثل  بود خشک  و سرد هوا. شدم

 :   گفت و  شد سبز جلوم

 !   ؟ یندار  یکار من با ن،یی پا باغ  برم خوام یم-

 

 . افتاد جونم به یمحسوس ترس  و وهم نییپا  باغ اسم دنیشن با
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 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 275پارت#

 

 :   گفتم بالفاصله

 ! ؟ ینر شهیم-

 !   چرا؟ -

 ...   ترسمیم ییتنها نجای ا آخه ...  خب-

 ...    یول.  بمونم نجای ا تونم ینم که من -

! ؟ یکنیم یزندگ اونجا  یچطور  شما...   اس متروکه که  نییپا  باغ آخه یول-

 ! ؟ یخوابی م اونجا نکهی ا یعنی

  یمیقد ی خونه  یزنیم حرف  ازش  تو که یباغ  اون...    خوابم ینم اونجا  من-

 .   هستم اونجا به دهینرس اتاق  هی تو من...   بودن  خانم مهلقا

 !  هستن؟  یک خانم مهلقا-

  اون  که نییپا باغ  یتو  شوهرش با...   بودن رخانیاردش دختر !!!...  مهلقا-

  یلیخ  خانمو مهلقا  رخانیاردش کردن،یم یزندگ داشت ی رونق و رنگ سالها

  از نذاشتن که بود خاطرم نیهم به  نداشت، شوییجدا تحّمل و داشتن دوست

 ...  گرفتن  یعروس براشون عمارتم نیهم یتو   و برن  خونه نیا

! شوهرش؟  پس! کرد؟  فوت چرا  نهی ا  منظورم یعنی! مرد؟  یچ واسه...  خب-

 !!  بچه

 

 :   گفت اخم با  و شد رهیخ چشمام  یتو  یباج خان
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   ؟ یپرسیم سؤال  یاد یز یدار که بازم_

 

 !"کنهی م قفل دهنشو حساس ی حرفا وقت شهیهم که نمی ا!!! بابا یا"

 

 :   گفتم و کردم  سیخ  زبون با لبمو 

 ...   شدم کنجکاو آخه-

 ...     ینش کنجکاو بهتره-

 

  دمیدو دنبالش کوچولوها  بچه مثل رفت، یخروج در   سمت به و زد  حرفو نیا

 :   گفتم و

 ...   ترسمیم یی تنها  نجایا  من نرو، خدا  تورو   یخانباج-

 

 ! رفت و نزدم یحرف گهید که دمی ترس اونقدر کرد؛ نگام خشم  با و برگشت

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  جانیه یکل و دهیرس 410 پارت بهvip کانال یتو  سرد_برزخ # دوستان   

    گذاشته  سر پشت رو

 

  و حنا یخودکش        رسهیم یک پس دنیپرس یم همه  که ییاونجا       

          داستان جاناتیه و اتفاقات یباق و یخودکش لیدل
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.  زانمیعز شهیم شروع  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی   فصل اتمام بمحض

 عجله نکرده دایپ شیافزا  تی عضو حق  و  هیباق ی ریعضوگ  فرصت تا

           دیکن

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 276پارت#

 

  یوا! ادهاشیفر!  زن  اون.  افتادم شی پ ماه چند  وحشتناک  یکابوسها ادی بازم

 !! من یخدا

 

  خود به  اضطراب  و ترس شدت از . نشستم  جام سر  و گرفتم سرم دور دستمو 

 لرزه به دلمو گذشته وحشتناک یکابوسها و خاطرات  یادآوری.  دمیچیپ

  خدا هم حاال! گذاشت؟  تنهام یرعلیام  چرا. بود نجایا  نفر  هی کاش  یا! درآورد
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  یمهمون. روزکوهی ف ی جاده برن بود  قرا! گردنیبرم یمهمون  از یک دونهیم

  هیطوالن راهشون چون نباشم منتظرشون دیبا پس. شدیم  برگزار   الیو هی  یتو

 .  گردنیبرم رید و

  امن اونجا . اتاقم ی تو  برم یوحشتناک زیچ  هر دنید و یاتفاق  هر از  قبل بهتره 

 .تره

 

 که سالن ی ها پلّه سمت برم خواستم  و دمیپر  جام از  ها گرفته برق  مثل 

  وحشت و ترس شدت از! در شدن باز  مثل  ییصدا اومد، در سمت از  ییصدا

 ! زد خشکم جام سر

 

 !! "باشه ی باج خان کنه  خدا ! بابالحوائج  ای" 

 

 در سمت به بود که یبدبخت هر با نکردم، غلط زدمیم داشتم رو سکته بگم اگه

 دلم...  دیوز یم داشت باد و بود باز مهین در دم،یند  رو  یکس اّما برگشتم

  هزارتا درها اون!! باطل ال یخ یزه اّما!! کرده باز درو باد دیشا که شد خوش

  هی با  اونم شد؛ینم باز که ی راحت به و داشت زهرمار و  کوفت و سرقت ضد

  جمع فکرامو داشتم!!! گمیم خودمو...   وونهید ی  دختره!!! باد وزش

  بود کرده خی پام و دست! ؟ یچطور آخه  یول ذاشتمیم کنار ترسو دیبا! کردمیم

  به ییلویک ستی دو ی ها وزنه انگار  نداشتم، رفتن راه قدرت اصالا ! دیلرزیم و

 !!بود شده ن یسنگ نقدریا که بودن شده وصل  پام

 

 :   دمینال و شدم متوّسل  ی زور هر به  دارم خش  ی صدا با 

 !   ؟ ییتو  یباج  خان! اونجاس؟  یک-

 

 ! کرد؟ یم تمیاذ! کرد؟ یم یباز من با داشت یکس ی عنی!... دمینشن  ییصدا چیه
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  که چون !... افتاد یم برام اتفاقا  نیا  از  بودم خونه تو  تنها  یوقت چرا آخه

  ی  تقه  یصدا که هست سروصدا اونقدر  و داره ییایب برو خونه گهید یوقتا

  ادی. شمینم دور  منینش اتاق و اتاقم  از شبا ادیز که منم!! شهینم دهیشن در

  لحظه هی گفتیم بهم دمیترسیم ی زیچ  از  یوقت شهیهم که افتادم بابا حرف

  اّما کردم، کارو نیهم. بشم  سبک تا بکشم  قیعم نفس  تا چند   و ببندم چشمامو

  یا  صحنه با جاش به و  ومدین سراغم  به یآرامش چیه کردم باز چشمامو  یوقت

 !...  ستهی با کار از بود کینزد  قلبم که شدم مواجه

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 277پارت#

 

 عمارت بزرگ در   از  و شده دور چشمام  یجلو  از سرعت به یاهیس جسم

 .  رفت رونیب

  بلند  نفس هم سر پشت چندبار  و  فشردم قلبم  یرو دستمو!! من ی خدا  یوا

  دراز  و  الغر.  گهید ز یچ هر  ای جن ا ی بود انسان دونمینم  که ءیش نیا. دمیکش

 نشون پشت  گوژ انسان  هی مثل نداشت هم یا  چهره و   صورت چ یه و بود

 . دادیم

 

  یچراغها. بزنم  صدا  وی باج خان  و  برم گرفتم  میتصم و دمیدو در سمت به

  سوز و گذاشتم رونیب که پامو بودن، روشن همه خداروشکر عمارت رونیب

  هم هوا و تنمه شرتیت هی  فقط  که دمیفهم نشست بدنم پوست یرو سرما

 .  دمیچیپ   خودم به  ترس و سرما شدت از!! سرده
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  بلند ی صدا با داشتم توان تا و ستادمی ا عمارت ی جلو پس جلو برم دمیترسیم

  در   ی  تقه یصدا  لحظه همون! بود؟  کجا دونمینم اّما زدم، صدا  وی باج خان

 رهیدستگ و برگشتم عقب به سرعت  به  کرد، خودش متوجه منو بازم عمارت

!  نشد باز کردم یکار هر ؟ !بود شده د یکل انگار در اّما کردم نییپا و  باال درو ی

  یتو  خودم  بجز یکس که شدمیم مطمئن داشتم گهید کردم،یم کاریچ  دیبا االن

  ی خبر اّما زدم  صدا عاجزانه و یباج  خان بازم! باشه دزد  دمیشا...  اس  خونه

...   آره باشه  بهتر   برم راه دیشا بود، گرفته ام قروچه دندون سرما از. نشد

  راه تند تند افتادم، راه به شده سنگفرش ی جاده ی رو. شهیم گرمم ی نجوریا

  خودش خدا که کردمیم دعا لب ریز  تند تند و دمیمال یم بهم  دستامو و  رفتمیم

  شدم، استخر کی نزد که نیهم قبل ی  دفعه مثل بازم...   کنه دور ازم  ترسو  نیا

 . دمیشن یی صدا و سر

 

  خودم  با اش همه مدت نیا  یتو!! داشت تیواقع پس! زن همون غیج  یصدا

  داشتم بازم حاال  اّما بوده االتمیخ  و وهم اتفاقات اون  ی همه دیشا کردمیم فکر

  باغ ی درختها ن یب از  زن یادهایفر. گرفتم رو صدا دنبال. بودم یم شاهدشون

 .  شدیم کترینزد لحظه هر صدا ؟ !بود  کیتار جا همه که اونجا اومد، یم

 

  یخطر هر با  مبارزه یبرا خودمو  دیبا. زدم ُزل  جلوم به  و ستادمیا گوشه هی

 !نه! داشتم؟  جرأتشو ایآ  یچطور اّما کردمیم آماده

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  جانیه یکل و دهیرس 420 پارت بهvip کانال یتو  سرد_برزخ # دوستان   

    گذاشته  سر پشت رو
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  و حنا یخودکش        رسهیم یک پس دنیپرس یم همه  که ییاونجا       

          داستان جاناتیه و اتفاقات یباق و یخودکش لیدل

 

.  زانمیعز شهیم شروع  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی   فصل اتمام بمحض

 عجله نکرده دایپ شیافزا  تی عضو حق  و  هیباق ی ریعضوگ  فرصت تا

           دیکن

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 278پارت#

 

  چشم ی تو  تونمیم یعنی ؟ !نکنم سکته  و  نمی بب بازم اهویس  جسم اون تونمیم ایآ

 !ممکنه ریغ نی ا  نه...   نه!... کنم؟   نگاه روحیب  زن اون
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 !! شهینم نگو  وقت چی ه گفت بهم که افتادم  یرعلیام حرف  ادی 

 من مگه. بکشم خودم یتو  ترسو  نیا  بتونم دمیشا بود، یرعلیام با  حق آره

  دیبا. زنمیم  صدا خدامو  فقط پس.  بزرگتره همه از که خدا ... ندارم  خدارو

 ! کنهینم فراموش که منو کنه، کمکم

 

 شده عرق س یخ . بود افتاده رعشه به  بدنم تموم که بودم  دهیترس اونقدر 

 !  خشکه و سرد هنوزم هوا و زمستونه انگار نه انگار. بودم

 

.  کردیم فرار  ی زیچ  از  انگار د،یدویم داشت درختا یالبال از پوش  دیسف زن

  کمک انگار و دی کشیم غیج مدام زن  کردم، نگاش و کردم باز خوب چشمامو

  یتو کمتر ینجور یا...   درخت ی بوته  هی  کنار ستادمیا ی ا گوشه. خواستیم

  سر یمرغ مثل  و  زد یچرخ خودش  دور شد که استخر  ک ینزد زن بودم، دید

  استخر ی تو قامت بلند یمرد ی هی سا نکهیا  تا رفتیم نییپا و باال مدام کنده

 !  افتاد آب

 

  یموها پشت از. کرد دنبالش مرد و  کرد فرار به شروع و  دیکش غیج  بازم زن

  چرا من ی خدا یوا !! داد چرخ  خودش دور اونو  و  دیچیپ  دستاش تو  زنو کمند

 ! هستن؟  ی ک اونا اصال! کرد؟ یم کارو نی ا چارهی ب زن  اون با

 !!  آشناس برام یلیخ  مرد ی چهره

 

  به کرد شروع  و  کرد نیزم بر نقش زنو لگد با! زد؟ یم  کتک زنو  چرا  یول

 " ... کردم غلــط " گفتیم و زدیم داد مدام زن! چارهی ب  زن به زدن ضربه

 

.  زدیم کتک  زنو وقفه یب که نبود بدهکار حرفها   نیا به  گوشش انگار مرد

  یعوض رت  یغ ی ب مرد اون  پشت از و  برم داشتم دوست! شد  تموم گهید طاقتم
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  کمربند آخر ی   لحظه! چرا؟   آخه. زدیم مظلومو  زن اون چرا ...   کنم خفه رو

 !شدیم بد حالم داشت گهید...  زدن  شاّلق به کرد شروع  و آورد در شلوارشو

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#
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  ها بوته پشت از د،یرس سر  به طاقتم...   دیبار یم چشمام  از فواره  مثل اشک

 : زدم  ادیفر  و دمیپر رونیب

 ...   کن ولش...   ش؟؟ یزنیم چرا  -

 

 

 !  دیشن ینم منو ی صدا که انگار کردیم خودشو کار داشت کماکان مرد یول

 

 : زدم  داد بازم و  رفتم جلو

 !  ش؟ یزن یم چرا...  توام  با یآها -

 

 ! دمیند  یحرکت اّما

  شلوارش  بیج از  یدار ضامن  و ز یت ی چاقو مرد دمید یناباور کمال در

 :  گفت زن  به خطاب و درآورد

 !  مرگه فقط  انتیخ  جواب... انت؟؟؟ یخ!... کشمتیم-

 

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  554 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 : زدی م ضجه زن 

  خودته  ی بچه نیا!...  نکردم انتیخ  تو  به من...  کن رحم  بهم...   کن رحم -

 ...   گمیم راست خدا به

 ..   اس حرومزاده  هی موجود نیا  یدونیم خوب...   ببند  فتویکث دهن-

 ....   اته خونواده  و خودت غلط افکار فقط  نایا ...  نه...  -

 

  اون دیبا...  باشم کینزد از  قتل هی  شاهد تونستمینم شد، تموم  طاقتم گهید 

  دو اون سمت به! دادمیم نجات ُدم و  شاخ یب غول  اون دست از  رو چارهیب زن

 : گفتم و  زدم کلیه یقو مرد پشت به یدست  پشت از  و  دمیدو نفر

 !   ؟ یکنیم کاریچ  ی دار تو...  یآها -

 

  نقش که زن ی  هیناح  از  حواسش که لحظه همون و برگشت من سمت به مرد

  نشیخشمگ ی چهره با مرد بلندشد، جاش   از زن. شد پرت بود، شده نیزم بر

 از! ؟ یهست یک  گهید تو: گفت و اومد سمتم به آهسته یقدمها  با و کرد نگام

 :    گفتم  دهیبر دهیبر برداشتم، یم گام عقب به واشی  واشی مرد، ترس

 !  ش؟ یزنی م چرا-

 ...     دارم ارشویاخت ..  زنمه! چه؟  تو به_

 ...    نزنش  داره گناه خب-

  نیسنگ نظرت به  جرمش...  کرده انتیخ  بهم! اون؟  ای دارم گناه من ؟ !گناه؟  –

 !  ست؟؟ ین

 ! ؟ یمطمئن تو آخه...  آخه-

 !  نه  که چرا...  آره -

 

 ... بشه معطوف سمتش به نگام شد باعث  زن یصدا
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 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  جانیه یکل و دهیرس 420 پارت بهvip کانال یتو  سرد_برزخ # دوستان   

    گذاشته  سر پشت رو

 

  و حنا یخودکش        رسهیم یک پس دنیپرس یم همه  که ییاونجا       

          داستان جاناتیه و اتفاقات یباق و یخودکش لیدل

 

.  زانمیعز شهیم شروع  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی   فصل اتمام بمحض

 عجله نکرده دایپ شیافزا  تی عضو حق  و  هیباق ی ریعضوگ  فرصت تا

           دیکن

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

         فروش  نیادم یدیآ

@ahura1616 
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  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 280پارت#

 

 

 من به مادرت نکردم، انتیخ بهت وقت  چیه من! یدونینم یچیه تو ...  نه-

 !!  دونهیم خوب خودشم... زنهیم بهتون

  م یزندگ از  ننگو ی  لّکه نیا تا کشت دی با فقط  رو تو . شو خفه اصالا ... کن بس-

 !   کنم پاک

 

. کرد حمله  سمتش به زیآم جنون  یحالت با و برگشت زن سمت به مرد

  رو از یسنگ تکه  اطرافم به ینگاه با! کنم کاریچ دونستمینم! شدم دستپاچه

  عواقب به اصالا . کردم پرتاب مرد سمت به  لرزان یدستا با و  برداشتم نیزم

 !  نکردم فکر کار

  ؟ !کنمیم کاریچ  دارم دونستمینم

 

  دستش از  چاقو.  ستادیا سرجاش  و  کرد اصابت مرد سر ی  گوشه به سنگ

  هی هم چارهیب  زن!! شد من گر نظاره  مبهوت یچشما با  و  افتاد  نیزم یرو

ز گوشه  یلگدها انگار. دادیم مالش مدام شکمش یرو دستشو و  بود کرده ک 

 . بود درآورده پا  از  اونو مرد

  یچشما  با. بود  گرفته جهیسرگ انگار. اومد من سمت به لنگان لنگان مرد

  و کرد نگام اخم با  مرد اّما رفتم، عقب به قدم  چند و کردم نگاش ام وحشتزده

 : گفت
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  پس منو  یکارا تاوان ی دار تو  و دمیرس هدفم به. شدم موفق  کارم یتو من-

 ! ؟ یفهمی م... یدیم

 

 : داد ادامه  و  زد یا  قهقهه مرد

  ادیم سرت بالها نیا ی همه ،یشی م بدبختترم ! یبدبخت  یلیخ  تو ... بدبخت -

 !   باش دورت  چندان نه شوم ی ندهی آ منتظر  فقط  و  فقط

 

 دستام کف  با و  بردم کار به بازوهام  تو  داشتم یانرژ  چه  هر من و  دیخند بازم

 تعادلش مرد. دادم ُهلش بود استخر  که پشت طرف به و  دمیکوب اش  نهیس به

  قطعا زده خی آب و سرما اون  ی تو! افتاد آب از  پُر  استخر یتو  و  خورد هم به

 ! ُمرد یم

 ! ؟ !کشتم آدم من! کردم؟  کاریچ من

 

   گفت؟؟ یم یچ داشت من به  مرد نیا! ؟ یک آخه

  و بود اومده سراغم  به بازم ام  جهیگ سر. بودم منگ شدم،یم جیگ داشتم

 سمت اون  به امو   توجه خان ارسالن  یسگها یصدا د،یکشیم ر یت استخونام

 دهید یکس اّما ؟ !کردنیم پارس ینطوریا  که بود اومده ی کس حتما کرد، جلب

  ادی لحظه هی. رفتم  سمت اون به خوران تلو  تلو. دمیدینم رو یکس من! شدینم

 !!نبود یکس اّما کردم نگاه سرم  پشت به الفور   یف. افتادم پوش  دیسف زن

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 281پارت#
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 کردم نگاه هم استخر   داخل به ؟ !نبود زن  از  یخبر کردم  تماشا خوب  اطرافمو

  اّما! افته؟   یم آب ی رو حتما باشه مرده اگه نبود؟  آب  یتو مرد از  یاثر

  دارم دونستمینم خودمم! دنیدو به کردم شروع. رفتمیم اونجا  از دیبا! کجاس؟ 

 اهیس یسگها شدم  کینزد ی خروج  یدرها به یوقت دم،ی دویم فقط .  رمیم کجا

  خشکم جام سر  بودن، دنیکش زوزه  حال  در و شده رهیخ  من به خان ارسالن

  انتظار  در بود مدتها انگار و بودن دوخته من به  شونویوحش یچشما! زد

  و  رتیح کمال در دفه هی  و بود باز هاشون قاّلده!! بودن ی ا طعمه نیهمچ

 .  شدند ور حمله من سمت به  یناباور

 

  دوتا  اون  توان  پر یپاها.  کنم فرار  تونستم ینم. بده نجات  منو نبود یقدرت چیه

 ! دیدو یم شتابتر پر  و عتر یسر من توان یب ی پاها از درنده سگ

 

  فرار به پا و اومد  سراغم به یمیعظ  یروین! دادمیم دست از  دمویام دینبا اّما

  یفکر خواستم   تا.  گذاشتم اون  ی لبه یرو پا شدم که استخر  کینزد. گذاشتم

  داشتم. افتادم آب  یتو و خورد زیل  رپامیز رمیبگ کار به کندمو عقل و بکنم

 که نیهم بودم، بلد شنا یکم!! ستنی ز  و موندن ی برا تقالّ  زدم،یم پا و دست

  استخر سرد آب  اّما. کنن  گم گورشونو سگها تا بمونم آب ریز  و رم یبگ نفس

 !!! ارمیب دووم اون از  شتریب  نداد اجازه من به ماه اسفند  یتو

  *** 

 

 چشمام  به یدیشد نور و بود دیسف جا همه بازم کردم باز که چشمامو

  حس! بودم؟  کجا  من بود، ساکت جا همه. گرفتم  چشمام یرو  دستامو. برخورد

  از شتر یب یول افتادم شب اون ادی هوی . کردیم تمیّ اذ دماغمه، ی تو  یزیچ کردم

 :   دمینال لب ر ی ز!! باشه نجایا کاش! یرعلی ام. داشتم از ین یرعلیام به همه

 ...   یرعلیام-
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  چیه! بودن شده خورد انگار استخونام. بود حس یب   و کرخت بدنم تموم 

  از  دستامو و کرد  عادت نور  به کم  کم چشمام! بشم بلند  جام  از  نداشتم ی توان

  اتاق  هی بودم، ده یکش دراز مارستانی ب  دیسف تخت یرو من. برداشتم  اون  یرو

 :  دمینال ی بلندتر یصدا با! خلوت و یخال

 ...  یرعلیام! نجاس؟ ی ا یک -

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                   

 

  جانیه یکل و دهیرس 425 پارت بهvip کانال یتو  سرد_برزخ # دوستان   

       گذاشته  سر پشت رو

 

.  زانمیعز شهیم شروع  دوم فصل یپارتگذار  اونجا، در کی   فصل اتمام بمحض

 عجله نکرده دایپ شیافزا  تی عضو حق  و  هیباق ی ریعضوگ  فرصت تا

           دیکن

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

     فروش  نیادم
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@ahura1616 

 

                      

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 282پارت#

 

  انگار دنشید با . شد اتاق وارد مهیسراس  یرعلیام و شد  باز  اتاق در   ناگهان

  بشم  بلند جام از خواستم. کردمیم دای پ توان   داشتم انگار! دیدو رگهام به خون

ُرمها اّما  . بخورم ُجم  نذاشتن بازوهام به شده وصل  مزاحم یس 

  و درهم اشم  چهره.  بود آلود پُف و  قرمز چشماش اومد، نمی بال به یرعلیام 

 !بود؟  من خاطر  به  یعنی! بود ناراحت

 

 :  گفتم بغض با 

 !   نجام؟ ی ا چرا  من یرعلیام...   ریام -

 

  کاریچ داره دونستینم خودش  انگار د،یلرزیم داشت آورد، جلو دستشو

 :   گفت  و کرد نوازش هامو  گونه انگشتاش  نوک با آروم !... کنه؟ یم

 ...  یمارستانیب تو بگردم دورت-

 

 ..  دیچک  فرو چشمم ی گوشه از  اشک قطره هی 

 !!!...  ستین خوش  حالم...  ریام -
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  از  کامالا  نویا ... کنه خفه بغضشو  تا رفتیم کلنجار خودش  با داشت یانگار

  نوک  با بعد و شد رهیخ چشمام به مکث با!! دمیفهمیم قرمزش یچشما

 : گفت یآروم  لحن با  و کرد پاک اشکمو انگشتاش

  کنهیم خوب تورو  استراحت  فقط...  یکن استراحت دیبا  تو... زمیعز ی حنا -

  ... 

 

.  دادم تکون دستامو! بود یخواستن  چقدر که آخ . شدم رهیخ چشماش به

  ی اعضا جزء  جزء! دارم از ین بهش  چقدر دونستیم یانگار  شد، ام  متوجه

 ...   لبام دستام، تا گرفته قلبم  از. داشتن ازین  بهش بدنم

 !  ازین ... بود ازمین  کردنش حس

 

  صدایب. داد فشار و  گرفت دستش یتو  محکم و  آورد دستام سمت به دستاشو

  به فقط لحظه اون . میبزن یحرف  میتونستینم کدوم چیه شدم، رهیخ  بهش

 ! کردمیم فکر  تشینها  ی ب عشق و یرعلیام

 

 ستین  مهم برام گهید دادم، فشار گرمشو یدستا و گذاشتم هم یرو چشمامو

  خورد غرورمو اصالا . میرعلیام عاشق من! نه که چرا ... دارم دوسش بدونه

 .  شکنمیم غرورمو عشقش و یرعلیام خاطر  به کنمیم

 

 !   ا؟ یک یآقا اومدن هوش به-

 

 دستاشو یرعلیام. گشودم چشمامو د،یکش رونیب عالمم از  منو پرستار  یصدا

 :   گفت پرستار  جواب در و دیکش رونیب  انگشتام ن یب از

 ...  پرستار  خانم بله-
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 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 283پارت#

 

 :  گفت و انداخت من به ینگاه خنده  با و اومد  جلو  جوان خانم

  یروبراه نمیبب  حاال ! یکرد جون  نصف که شوهرتو نیا...!!! خانم؟   یچطور -

 ! نه؟  ای

 

  تیواقع  نیا یعنی باشه؟  شده من نگران حد نیا  تا ی رعلیام  کنمینم باور

 !  داشت؟ 

 

..  دیدزد ازم نگاهشو که دیکشیم خجالت ازم انگار.  دوختم  بهش  متعجبمو نگاه

 !  بود پرستار حرف   خاطر به دمیشا

 . شد  سرخ  هاش گونه و  گرفت ریز به سرشو

 !" بشه فدات حنا  یاله...   بشم اتیح  و  شرم اون  قربون"

ک  به کرد شروع و گرفت نبضمو  پرستار    . تمیوضع  کردن چ 

 :  دادم جواب ام دورگه یصدا  با لب ریز 

 ...    خوبم باشه  کنارم یرعلیام -

 

  تختم  از قدم  هی من از جمله نی ا دنیشن  با یرعلیام و  دیخند پرستار  خانم

  داشتم من نبود  خوشحال   انگار! افتاد  جونش به  شیتشو انگار   و گرفت فاصله
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ُرمم در یآمپول پرستار . کردمیم ازین  و عالقه ابراز  بهش   با و کرد یخال س 

 :  گفت داشت لب به هنوز  که یلبخند

 در شهیهم انشاّلّا ...   نیدار دوست  یلیخ رو گهیهمد هردوتون که معلومه-

 ! عالقه  و عشق نیهم با نی باش هم با  و هم کنار

 

 .  رفت رونیب اتاق  از  خوشرو  و  جوان  زن مو ینداد یجواب یرعلیام  نه و من نه

 

! بود؟   قراری ب  و تاب یب  چرا دونمینم کرد، تازه ینفس  و کرد نگام یرعلیام

 !!  بودم جی گ! چرا؟  اّما! شد خارج اتاق  از  حرف یب

 

  و یلعنت بغض . کردیم تیاذ روحمو داشت بازم ییکذا شب اون یادآوری

  تو انداختمش  خودم دست با که افتادم یمرد ادی. دادم قورت خردکنمو اعصاب

  از چرا! نه؟  ای بود مرده! بود؟  اومده سرش به ییبال چه  یعنی!...  استخر

  از یکس حاال  تا دیشا!... مارستانم؟ یب من چندوقته اصالا ! دم؟ ینپرس یرعلیام

 ...  بزنم  یحرف دینبا. باشه نبرده ییبو ماجرا

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 284پارت#

 

  دیسف  روپوش با  یمرد و شد باز اتاق   در یلعنت اوضاع  و  حال همون ی تو 

 نهیمعا به کرد  شروع و  اومد سراغم به مرد. شدند اتاق  وارد یرعلیام همراه

  داخل قوه چراغ با دکترمه، دمیفهم  حرفاش از .یرعلیام با  زدن حرف  و کردن
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  با و کرد یبررس گوشهامو داخل  یحتّ   و زبونم  ریز دماغم، ی تو چشمامو،

 : د یپرس ازم  یخونسرد

 

 !   استخر؟  یتو یافتاد چرا  ادتهی -

 

 لحظات مثل و ستادهیا  اونطرفتر که یرعل یام به نگاه هی خوردم،  جا سؤالش  از

 :   دادم جواب مکث با بعد و  انداختم  بود قراری ب شیپ

 ...   ادمهی کنمیم فکر آره-

  هی با  اونم! ؟ یکردیم کاریچ  اطیح یتو  یسرد اون به یهوا  یگینم...  خب-

  آدم هی خودت نظر به! خ؟ ی آّب حوض هی ی تو  یانداخت خودتو  نازک  رپوشیز

 ! کنه؟ یم نکارویا سالم

 

 :   گفت و  کرد قطع  دکترو حرف ینگران با یرعلیام

 ...   دهیترس یکم  حنا  ایگو و  نبود خونه یکس شب اون-

 

 :   گفت و دوخت چشم یرعلیام به دکتر

...   دمیپرس  نوی ا خانمت  حافظه یسالمت و  صحت از اطالع   جهت  فقط من-

 ! م؟؟ یدار !...میندار که یخاص  منظور

  نگهبان یسگها  ترس از  حنا که گفت و  بوده اونجا  خونه  مستخدم یول...  نه-

 .  استخر یتو افتاده  و خورده  زیل پاش

 

  یتو  ی نگران و بده دکترو  جواب من  یجا به داشت یسع یرعلیام  چرا دونمینم

  و  نوشتن به کرد شروع کامل ناتیمعا از  بعد دکتر. زدیم  موج صداش و نگاه

 : گفت رهیبگ قبلو ی صحبتها دنبال  نکهیا بدون

 ...   جوون  ر یبگ داروهاشو برو-
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 ! باشه؟   نجای ا دیبا یک تا  بپرسم شهیم دکتر-

 ...    هستن ما مهمون فعالا - 

 

 :  گفتم و  دوختم چشم  دکتر ی مقتدرانه  ی  چهره به  ینگران با

  باشم؟  یک تا دیبا دکتر؟  نجامیا  روزه چند-

  اون  از  ریغ به...  شده وارد  بهت شوک هی...  یینجایا ساعته چهار و ستیب-

 شده بدنت وارد استخر از  که یآب عالوه به .... و یشد د ی شد یدچارسرمازدگ

  خارج محض به مهندس جناب اشو  همه و بود کم  خوشبختانه البته که

  ی برا نکن عجله پس ...  بودن کرده یخال شکمتون از... استخر از  کردنتون

 ...    خونه  به رفتن

 

 

 !" بوده؟   اونجا میرعلیام اونشب مگه"

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 285پارت#

 

 :   داد ادامه و ستینگر یرعلیام به جمله  نیا  گفتن با دکتر

 !  دختر؟  ینگران  چرا  گهید نخورده تکون اتاقت در پشت از هیثان هی که شازده-
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 نگاهمو! زدیم حرف  صداش خوش  و میمال لحن  با و  خونسرد  یلیخ دکتر 

 .  نگفتم یچیه گهید و کردم یرعلیام معصوم  و پاک  نگاه معطوف

 

 !!  داشته محبّت همه نیا من به یرعل یام شهینم باورم

  به نگاشو حرفی ب و اومد تختم کنار به یرعلی ام و رفت  رونیب  اتاق  از دکتر

  کهیحال در و دوخت  کنارم ی پنجره به چشماشو  یلحظات از بعد.  انداخت من

 :   گفت بود شده رونیب  گر نظاره

  انیاطراف زور  به و  نداشتم رو  یمهمون ی  حوصله اصالا   اونشب من راستش-

  که هم یوقت.  برگشتم و شد خراب نمیماش راه، یتو شد خوب...  افتادم راه

...   یافتاد استخر  یتو که دمید رو تو  و دمیشن رو سگها  پارس  یصدا دمیرس

 ...   دمیرس زود روشکر خدا

 

  با...   سوزهیم  گلوم تو کردمیم احساس  بزنم، حرف راحت یلیخ  تونستمینم

 :  گفتم یکنجکاو  با وجود نیا

 !  بود؟  خونه ام  یباج خان...   ریام -

  تورو من بعدش و اومد اونم...   رونیب دمیکش استخر  از تورو ی وقت...  آره-

 ...  مارستانیب رسوندم

  که نبود زدم صدا ویباج  خان یهرچ ...  بودم دهیترس اونشب من...  من -

 ...   بده جوابمو

 

 :  گفت و زد  ی لبخند یمهربان با و نشست تخت ی لبه  یرو  کنارم یرعلیام

 ! ؟ یخوب خودت...    حرفارو  نیا  کن ول-

 

  که رو ییزهایچ  اون ی همه داشتم دوست بودم، جیگ! بگم؟   یچ دونستمینم

! بشه درست شر  واسم دمیترسی م...   دمیترسیم اّما بگم یرعلیام به بودم دهید

  کاریچ  خونه  اون  یتو بودن یک اونا خب  یول! ... بود یکش آدم بحث
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  یکارا تاوان  دارم" گفت من به اومد یم  ادمی داشت مرد اون یحرفا! کردن؟ یم

! بود؟  یک اون  اصالا ! شناختمش؟ ی م من مگه آخه یول!".... دم؟ یم پس اونو 

 !بود؟  آشنا برام اش  چهره  چرا

 

  دمیشن ینم که بودم  غرق  افکارم یتو  اونقدر اّما زدیم صدام داشت یرعلیام 

 ! گه؟ یم یچ داره

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

                         

 

  رو جانیه یکل  و دهیرس 430 پارت  بهvip کانال یتو  سرد_برزخ# دوستان

  کی  فصل اتمام بمحض و میهست ک ی  فصل یآخرا  گهید و گذاشته سر پشت

 . زانمیعز شهی م شروع دوم فصل  ی پارتگذار  اونجا، در

           د یکن عجله هیباق یر یعضوگ فرصت تا 

 و ربادبمانیدرمس. #میدارvipیتو کامل هم گهید رمان تا دو

  تو_یبرا_من_قلب#

 

 تومان  هزار15 تیعضو  حق   

6037991931097061 

 یمل بانک

 ی بهارسلطان بنام

             فروش  نیادم

@ahura1616 
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 ! ؟ ییکجا خانم حنا ...   یهو ...  حنا-

 ...  ستین  یچیه... - 

 !   ؟ یندار یکار  فعالا  گردم،یبرم و رمیبگ داروهاتو  رمیم ن یبب....   نجامیا من -

 

 ."  کنم فکر داشتم دوست فقط گمیم یچ دارم دمیفهمینم اصالا "

 **** 

  یسرما از  و  شد یعیطب دنمیکش  نفس  تا موندم مارستانیب  گهید روز دو 

  گلوم و زدمی م ُسرفه هنوزم البته.  شد کاسته یکم بودم خورده که یدیشد

 . بود نوشته  برام  دارو عالمه کی  دکتر اّما سوختیم

 

  تا.  میبرگشت خونه سمت به مارستانیب از  لشیاتومب   سوار و یرعلیام همراه

  کدوممون چیه  و م یکرد گوش آهنگ لیاتومب   ستمیس از  فقط   خونه به دنیرس

  عمارت بزرگ درب سمت به شده سنگفرش ی جاده  از نو یماش. م ینزد یحرف

.  بود قبل  یباران  و سرد یروزها از   بهتر هوا. کرد توقف عمارت جلو و برد

 !بود  ی بهار  هوا و بود کرده باز چترشو  آفتاب

  باز برام لویاتومب درب عجله با و شد ادهیپ  لی اتومب  از من از  زودتر یرعلیام 

  رفتم،  راه قدم  سه دو کمکش با و انداخت  ام شونه دور  مرتب پالتومو  و کرد

  یا  چاره خب اّما  رفتمیم راه یکوک عروسک مثل. بود حس  یب و کرخت پاهام

 .رفتیم نیب از شیحس  یب تا  رفتمیم  راه  کم کم دیبا نبود
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  بوته پشت از . کرد جلب  خودش به و ی رعلیام و  من توّجه  خان ارسالن  یصدا 

  ی رو ُکتشو  و ستادهیا  یا گوشه کردم، نگاه صدا سمت به جاده کنار یها

 :   گفت و  زد ی پوزخند یرعلی ام  و من دنید با. بود انداخته هاش شونه

 ...   عروس ریخ به دنیرس-

 

  متنفر  ازشون...  دادیم هارش و اهیس یسگها خورد به پاچه  و گوشت داشت

  طعمه دونستنیم ی انگار. شدم رهیخ  بهشون تنفر   با و ستادمیا جام  سر. بودم

 ارسالن!! دنیکشیم زوزه و کردنی م نگام خشم با که هستم شبشون اون  ی

 :  گفت زنان پوزخند  و دیکش گردنشون و سر به یدست

  گفتم...  پلکن  یم استخر دوروبر  اش  همه...  تابن یب  نقدریا  چرا دونمینم-

  ها بسته زبون نیا  که ستین توش یزی چ نم یبب کنه یخال آبشو امروز جالل

 ...   قرارنیب ی نجوریا
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 همه که کنن ی خال استخرو آب اگه!!!  س خونده  ام فاتحه...  جونم   خدا  یوا

 !شه؟ یم رو یچ

  تونهیم اون باشه یهرچ...  بگم یرعلیام به دیبا! کنم؟  کاریچ  دیبا حاال 

 . کنه کمکم بتونه دمیشا و  داره نگه رازمو
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  بودم غرق افکارم  یتو ستم،ینگر بهش ی تند من و گرفت بغلمو  ریز یرعلیام

 !نبودم رفتارم متوّجه... 

 :   گفت و کرد یمکث تندم، نگاه از  رتزدهیح  یرعلیام 

 ...    داخل  میبر کنمیم کمکت-

 

  ی پلّه چند از کرد، یهمراه منو پدرش به  توجه بدون یرعلیام  و  نگفتم یچیه

  چند  و رفت پدرش سمت به یرعلیام  بعد و رفتم  باال کمکش با عمارت یورود

  باهاش تندخو  و  یعصب که بود دایپ  اش چهره از  زد، حرف باهاش یا کلمه

  بهم  یباج خان  وبعد خونه یمستخدما میشد که عمارت داخل ...  زنهیم حرف

  خاصش نگاه با دونستم ینم. بود  حرف از  پر  یخانباج  نگاه. گفتن  رمقدمیخ

  فکر به منو  ینجور یا مشکوکش ی چهره دمیشا! بگه؟  یچ  بهم خوادیم

 !!  واداشت

  بزنم حرف یرعلیام با شب اون  به راجع  نتونستم زدم بی نه خودم به چه هر

 .   رفت و گذاشت تنها اتاقم ی تو  منو ری ام البته

 *** 

 

  به  یندیناخوشا  اضطراب کرده یخال  استخرو  آب جالل دمیفهم یوقت بعد روز

  اتاق  در هوی که زدمیم قدم اتاقم یتو مدام و  نداشتم  قرار  و  آرام. اومد سراغم

  لبخندزنان  و  دیکش یسرک اتاق ی تو  بدست ینیس هی با  یرعلیام و شد باز

 :   گفت

 ! هست؟  اجازه-

 

.  بود تنم راحت لباس دست هی دم،یکش لباسام و ام دهیژول  یموها به یدست

  واسم خودش فقط بودم اومده  خونه  به مارستانیب از که  قبل  روز از یرعلیام

  دونمینم. کردی م ترک  اتاقو   بعد و دادیم خوردم به آخرشو تا  و آورد یم غذا

  از مواظبت خودش  قول به ای ذاشتمیم داشتن دوست یپا  به دیبا کاراشو  نیا

 !!  بودم اش  خونه  ی تو  که یوقت تا من
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  رو ینیس شد، شمیتشو  و دلهره و نامناسب رفتار متوجه  انگار اومد  که داخل

 :   گفت و گذاشت تخت  یرو عادت طبق

 !  خوبه؟  حالت-

 

  یتو  یسر خنده  با بدم، نشون خونسرد خودمو خواستم  و  رفتم سمتش به

 :   گفتم و دمیکش ینیس

  ؟؟ یآورد یچ  واسم  حاال!... باشم؟  بد شما یپرستار با شهیم مگه...  آره-

 ...    نیبب خودت-

 

   چنجه گوشت و گوشت ی  لهیف و  ی سبز و  سوپ و ریموس ماست! به به" 

 . "  بود دهیچی پ نان  یتو که

 

 :  گفتم و  زدم یحیمل لبخند

 ! همه؟  نیا! خبره؟  چه -

 . نه یبگ دینبا_
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 :   گفت و گرفت واسم رو شده کباب گوشت از  لقمه هی 

   کن باز  دهنتو ایب-

 

  یرو  کنارش! کرد یم عادتم بد. کردی م خرابم  خونه محبتاش با داشت اش همه

 :  گفتم داشتم لب به که یکمرنگ لبخند همون با  و  نشستم آروم  تخت

    یکنیم  لوسم کم کم یدار-

  ی نجوریا شهیهم...  ر ینخ.  خبراس نیا  از شهیهم ینکن فکر. بخور ریبگ-

 !   یبامز یشد نشده ماه هی باشه

 

  خنده شدت  از!! مزه با! شد بُر روده خنده از  خودش  و  گفت رو  جمله نیا

 :  داد ادامه و  شد سرخ هاش گونه

    ؟ !چاقالوئه ی  بامزه خرس همون! ادته؟ ی ویبامز-

 :  دادم جواب لب ریز  یدلخور با من و  دیخند بازم

  ام  یلیخ. بودم  چاق  و  تپل امیبچگ  من اتفاقا! یبخند خی  رو...  ه ر ه ر-

 !   بودم خوشگل

 

 .شد غرق چشمام  یتو نباری ا و شد دور  لباش  از خنده. کرد نگاه چشمام  یتو

 

 :   گفتم لج سر از و  کردم تازه ینفس 

  غذا  بهش انگار الغره بس  از...  عموت دختر نیهم! خوبه   الغر گفته یک-

 !!  رهیم در جونش یریبگ دماغشو. دنینم

 

 :   گفت و  شد یجد اش  چهره  پوپک اسم دنیشن با

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  573 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  وگرنه ینش چاق  که گفتم من. یستی ن  چاق  که توم. یدار مردم کار به چکار-

 ...  هیعال کلتیه ی نجوریا

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  یخاص لذت با و  چپوند خودش  دهن تو هم لقمه هی  و  گفت رو  جمله نیا

 .کرد دنیجو  به شروع

  تو  نخواستم. کایآمر  بره پوپک با قراره   گفت که افتادم ی باج خان حرف  ادی 

  ساعتها کرد ازم که یفی تعر یول. کردم سکوت فقط  کنم، مطرحش تیموقع  اون

  کلتیه" گفت  که انداخت  یم نیطن  ذهنم یتو صداش مدام. بود کرده شارژم

 ..."  هیعال

 

  که ویآخر  ی لقمه کرد، میهمراه خودشم البته و داد خوردم به  غذارو تموم

 :  دمیپرس بود مشخص صدام  یتو انگار که ترس با گرفتم  دهانم یتو

 !  کردن؟  یخال استخرو آب-

 

  کمربند شی شگیهم عادت طبق  و  شد بلند جاش  از یتفاوت   یب با یرعلیام

 :  گفت و دیکش  باال  کم هی شلوارشو

 کنه یم زیتم کفشو داره جالل. آره -

 !  چرا؟ -

     ینجور یهم...  یچیه-
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  بازم دیترد با.  دمیگنج ینم خودم پوست  یتو یخوشحال از  داشتم  گفتم، دروغ

 :   دمیپرس

 !!  ستنین آروم سگها گفت بابات! نبود؟  آب ی تو ی زیچ-

 اگه! حنا؟  شده  یز یچ. حساسه سگهاش یرو یخودیب  ارسالن...   بابا نه-

   بگو  من به هس یحرف

 !   ستین ی حرف...   نه... نه..-

 !   ؟ یمطمئن-

 ...    آره-

 

  اتاق  ی پنجره سمت به راحت الیخ  با  من و رفت رونیب  اتاق  از یرعلیام

.  بکشم سرک رونیب به  پنجره از کردم یسع و دمیکش کنار رو  ها پرده رفتم،

.  دید رو زهایچ  یبعض شدیم خب یول  نبود دایپ  من اتاق  سمت اون  از  استخر

  و ادیم اطیح یتو  بلندش یها چکمه  و مخصوص یلباسا با که دمیدیم جاللو

  و  عطر خوش  یبو همزمان و دمیکش یراحت  نفس. هی ز یتم مشغول و رهیم

  تا. داشتم ی لذتبخش حس  چه. دمیکش هام هیر به نفسم با  رو ی بهار مینس

 .  شد  راحت المیخ یحدود

  *** 
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 .شدم مطمئن گهید دمید  استخرو یآب کف کی نزد از  خودم  یوقت

  اس زنده االن اگه! افتاد؟  آب یتو  مرد اون داشتم نانی اطم  من آخه یول 

 !  زن؟  اون! ...  اومد؟  رونیب استخر  از یک اصالا ! کجاست؟ 

 

  ی رو شنل  هی و  بود یز یانگ دل  یهوا. بزنم  اطراف  یتو  یچرخ گرفتم  میتصم

  همه بزرگ و ک یکوچ یدرختا  رفتم، باغ وسط  به بودم،  انداخته  ام شونه سر

  یخال ی برا. دادنیم رو  بهار فصل  و شدن نو ی مژده و بودن کرده شکوفه

  گوش به آسمون از ها پرنده یصدا  ی گدار گاه. بود یمناسب یجا ذهن کردن

  به! نبود اطراف  اون  تو  یزیچ  ای یکس اّما  گشتم باغو تموم !  بس و دیرسیم

 .کرد جلب خود به نگامو ینی ماش بوق  یصدا که برگشتم عمارت سمت

  و اومد یم خونه به  زودتر  روزا اون. گشتیم بر شرکت از  بود، یرعلیام 

 .  گذروندیم من شیپ  و خونه  یتو  وقتشو شتریب

 

  چشماش ازرو  شو یآفتاب نکیع شدم،  حرکتش مانع و ستادمیا نیماش ی روبرو

  چرا...  شدمیم خسته داشتم خودم گهید. شد غرق نگام  یتو  و برداشت

  رفتم یم کهیحال در و کنار اومدم کردم؟؟  سد نشویماش راه که کردینم ی اعتراض

  یتأن  با! بود فکر تو  انگار زدم، شی کنار ی  شهیش به یا  ضربه  لیاتومب سمت

 :   گفتم و کردم یا  خنده کرد، سالم و د یکش نییپا رو شهیش

 ! ؟ ییکجا! چته؟ ...   سالم-

 ...   ستی ن  یزیچ ...  یچیه-

 !   ؟ یاومد زود_

 !   ؟ یا  هیپا  رون،یب  میبر گفتم نداشتم،  حوصله ی چی ه...  اوهوم..  –

 ! ستمی ن من دعوا میریم قبل ی  دفه مثل اگه باشم گفته یول...  آره-

    میگذرونیم خوش میریم فقط  نباری ا...  بگردم دورت نه...   نه... - 
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 ماه دو یکی ی دعواها و  ها کل کل از گهید دمیدیم کردمیم  فکر که خودم با

  با  میلیخ  و  بود شده شنو حرف  و آروم یرعلیام! ستین  یخبر  شمونیپ

  جدا هم از  خوش  ی خاطره با خواستیم دمیشا...  کردیم  رفتار من با عطوفت

 !کایآمر بره و  باشه راحت الشیخ  ی نجوریا  و میبش

  قولش به یرعلی ام! مارمیب و شکسته قلب حال  به سوخت، خودم  حال به دلم 

  گرفتمیم گرمشو یدستا یوقت. کرد  فراهم برام ویشاد لحظات واقعا   و کرد وفا

  و کنم بغلش داشتم دوست. دادیم  نشون العمل عکس  بدنم  یسلولها تموم

  ته از  خوشه،  بهش دلم چقدر بگم بهش .  بزنم ُزل زاللش یچشما به ساعتها

  بهش دلمو حرف  که تونستمینم که افسوس یول...   نذاره تنهام بزنم داد دل

  یچیه یول  کنه عالقه ابراز  بهم  و بشه قدم  شیپ اون  داشتم دوست. بزنم

 داشتن دوست و  عالقه ابراز بهم ی لیخ یعروس از  قبل اگرچه...  گفتینم

!! نداشت تی واقع! بود دروغ موقعش اون  یحرفا ی همه...  اّما بود کرده

 .کنم باور  تونستمینم کردیم عالقه ابراز  بهم اگه  االن  نمیهم واسه

 

.  میزد اطراف  یپاساژها ی تو دورم هی  م،یخورد  رستوران ه ی تو که شامو 

  فکر!  نبود خوش دلم اّما.  بدم انجام دارم یدیخر اگه داشت اصرار یرعلیام

 .  دادیم عذابم یرعلی ام  از  ییجدا  و رفتن
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  پاساژ دوم ی طبقه بعدم  دیخر یروسر و شلوار  و  مانتو دست دو برام خودش

 :   گفت بهم یلبخند با  میرفت که

 نگاه هی.  ریبگ لباس برو یدار دوس  اگه اس، زنونه یلباسها ی مغازه اونجا-

  لباس دیخر  یبرا یاصرار  چه بگم و  بتوپم بهش  داشتم دوست انداختم، بهش

  تو به گهید یست ین من شیپ گهید ماه هی از  شتر یب که تو ؟ یدار من ی  زنونه

  به خون...   کردیم میعصب داشت دلم ی حرفا...   پوشمیم  یچ من مربوط  چه

 :   گفتم خشم  با و  دیدو صورتم

 !  ندارم یاجیاحت دارم، لباس...  نکرده الزم-

 

  و  ارهین خودش  یرو به خواست اّما شد شوکه کم هی برخوردم طرز  از  انگار

 :  گفت لبخندزنان

    کنم  انتخاب واست من بارو ن یا ایب ...  خب -

 ...   دارم لباس-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 292پارت#

 

 سمت اون  به بازم یرعلیام نگاه میگذشت که زنانه خواب لباس  نیتر یو  کنار از

 :  گفتم ی تند به و کردم نگاش و کرد یمکث لحظه هی و  دیچرخ

  میبر زود بهتره  پس ندارم  رو یالک  ی دایخر  ی حوصله من رخانیام  نیبب-

 !  خونه
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! کردم؟  یکار من االن ؟ !یبود خوب که حاال  تا! ؟ یناراحت یچ  از  تو  نمیبب-

 ! زدم؟   ینامربوط حرف

  استراحت و خونه برم دارم دوست...   ام  خسته...  ندارم حوصله  فقط...  نه-

 .  کنم

 ...    یدار دوست که هرجور ....دلم زی عز...  باشه-

 

  اش شده پارک  لی اتومب سمت به میاومد رون یب که پاساژ از  و  نزد یحرف گهید

 . م یبرگشت خونه سمت به نیماش بر  سوار صدای ب و  میرفت

 

  داره نگهم  خوادی م و داره دوستم بگه ومدین در زبونش  اون  از  بار هی المصب 

  ی پنجره از و  دادم فرو  مویلعنت بغض  و شد گرفته حالم  شیپ  از  شتریب...  

 ...   دوختم  رونی ب  به نگاهمو لی اتومب

  *** 

  دیجد سال آغاز منتظر  و کرده تن به نو یلباسا همه. دیرس ره از  نو سال شب

  نه  و پدر نه که بود ماهها االن بود، گرفته دلم. بودن سال لی تحو ی  لحظه و

  هم رو حنانه یهوا  دلم. بودم دهینشن هم صداشونو یحتّ  بودم، دهیند مادرمو

  آخرش دمید یم و  شدیم تموم  روزا اون دیبا نداشتم  یا چاره خب اّما بود کرده

 !شه؟ یم ختم کجا به

  من به حواسش پوپک .  بودن اونجا  سال  لیتحو  یبرا هم  عمو خان  و پوپک  

  دامن دور که ری حر  دیسف دامن و کت هی...   ذاشتمینم محلش ادیز من اّما بود

  تو  رنگ  هی. بود دیجد موهاشم رنگ.  بود کرده تن به بود شده نیتزئ  پور یگ با

.  اومد یم بهش  یلیخ روشن یرنگا و  بود دیسف پوستش ،ییطال یها هیما

  و کمرنگ ش یآرا هی. نییپا رفتم اسپرت  پیت با پوپک برخالف  من یول

  کلوش دامن و ر یحر بلند ی نایآست با  دخترانه کوتاه راهنی پ  هی و  کردم مختصر

  شونه دور و کرده باز  سر فرق  از موهامم. دمیپوش کمرنگ یصورت رنگ به

 گوشواره و  دستبند و  گردنبند یبرا  هم میاقوتی جواهرات از. کردم رها هام

  شتر یب نفسم به اعتماد هم یزمان. بودم خوب  که خودم نظر به. کردم استفاده
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  پامو تا سر زش یبرانگ نیتحس نگاه با من دنید با که دمید ویرعلیام که شد

 .  کرد برانداز 
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ت لباسامونو یرعلیام  با انگار  ی ساده رهنیپ هی  اونم که میبود کرده س 

  و بود باز رهنشیپ از دکمه دو. بود دهیپوش  دیسف شلوار با کمرنگ  یصورت

  وسط ل یتحو سال ی برا یشکوه با  زیم. بود زانیآو گردنش ته هم ری زنج هی

  با ناتی تزئ با  همراه بایز  اریبس یجامها  در نیس هفت. بود شده دهیچ سالن

.  بود هم یمختلف یهاین یریش و  گل زی م ی جا ی جا در. بود  گرفته قرار یشکوه

 چشمم. داشت  قرار زیم وسط که بود  بزرگ ی سبزه دسته هی همه از  جالبتر

  زمان و گرفتن قرار  زیم پشت همه. اومد  وجد به ییبای ز همه اون دنید از

  سال من به فقط   که یکس تنها اّما  گفتند، کیتبر  و دیع همه به  لیتحو  سال

 .بود یرعلیام گفت کیتبر و دیجد

 

  و یلیم چیه . دندیکش صف رخانیاردش یبوس دست  یبرا نوبت به همه 

  بلند جام  از یرعلی ام ی اشاره با بودم مجبور اّما نداشتم  کار نیا  یبرا یرغبت

 سمت به رخانیاردش  از بعد.  میبر  رخانیاردش  شیپ خودش همراه به و شدم

 نگاهم هی  یحتّ  پوپک  به نداشتم دوست اّما  رفتم هم عمو  خان  و خان ارسالن

 و داد دست یرعلیام با من چشم  جلو یشرمیب کمال در اون اّما  بندازم،

  با! بشه کوفتت  یاله! کرد ماچ چلپ چلپ  صورتشو دوطرف و دیکش خودشو
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  داخل به و کردم ترک  سالنو سرعت به بعد و  ستمینگر بهش تنفر   از پر ینگاه

 .  رفتم اطیح

  یفضا  تو هم گهید لحظه هی  یحتّ  نداشتم دوست بود، یمطبوع و ی آفتاب عصر

  اطیح به من سر  پشت یرعلیام یانگار . باشم سالن ینکردن تحمل  و مسموم

 :   کرد خودش متوجه منو صداش با بالفاصله  چون  اومد،

 ! ؟ ینی بب کادومو ی خواینم! رون؟ یب  یاومد  چرا-

 

 من به یرعلیام.  گرفت وجودمو یپا سرتا یمفرط یشاد  برگشتم، سمتش به

  صورتش اجزاء تموم  شهیهم مثل. بود قبل  از  بشاشتر اش  چهره شد، کترینزد

 : زدیم لبخند من به داشت

 .  بدم بهت کادومو هیبق  جلو  خوام یم تو ایب -
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  دستش دستموتو شتر یب نشاط  و یشاد با  و کرد دراز من  سمت به دستاشو

  ینی ریش و زدن  گپ مشغول همه.  شدم سالن وارد همراهش به و گذاشتم

  در که بود  یباج خان شهیهم معمول طبق مستخدما ن یب  از.  بودند خوردن

  من اومدن با. بود ییرایپذ مشغول و  داشت حضور یخونوادگ جمع  در و اونجا

 دستمو فشار  یرعلیام. دیدو سمتمون به نگاهها موج  سالن به یرعلیام و

  کاناپه ی رو یوقت و برد یخال ی کاناپه سمت به خودش با منو  و کرد محکمتر

 :   گفت و کرد ی ا خنده ان،یاطراف  منتظر یچشما به نگاه با نشستم،
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  با خوامیم که  گرفتم حنا واسه تازه  سال و نوروز  مناسبت به کادو هی من-

 .   ادیب  خوشش دوارمیام کنم،  میتقد بهش االن  شما ی اجازه

 

  از . رفتیم  ضعف خاص متانت  اون  با زدنش حرف  طرز  واسه داشت دلم

  چشم  جلو یرعلیام  نکهی ا از شد،یم آب دلم یتو قند یواشکی داشت هم یطرف

 .  کردیم میتقد کادو من به داشت پوپک خصوص به همه

 

  با رخانیاردش لحظه  همون رفت، زیم سمت به و شد بلند جاش  از یرعلیام

 :   گفت و  اومد حرف  به اش  چهره با شده نیعج  اخم همون

...   نوبت به ابی آس  سایوا!...  ؟ یدار عجله یلیخ دادنت کادو واسه نکهی ا مثل-

 ...   مجلسه بزرگ  نوبت االن

 

  بلند سر رخانیاردش.  شد رهیخ رخانیاردش  به و و ستادی ا  جاش سر یرعلیام

 :  گفت و کرد

  رامسر محمودآباد، کالردشت، یباغا  و نهایزم بودم داده  بهت  که یقول طبق  -

  راثیم م یتقس ی  هیبق...   زدم اسمت به  رو  روزکوهیف و لواسون ن یهمچن...  و

 !!! شد باردار  خانمت یوقت! ؟ یفهمیم که منظورمو ...   بعد یبرا  مونهیم هم

 

 به دستاشو رخانیاردش اّما  بزنه یحرف  خواست  خت،یر بهم یرعلیام  ی چهره

 :  داد ادامه و  گرفت باال اون بودن ساکت عالمت

  بردن،  خودشونو  سهم روانیانوش هم  و  ارسالن هم...  محفوظه هم هیبق سهم-

  و  خونه دوتا سند فعالا  یول...  دارم ها نقشه پوپکم یبرا! گلم پوپک  مونهیم

 ...   مونده جانمیآذربا یملکها البته کردم، آماده براش باغو
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  با . نبود یراض  پدربزرگش  ارث میتقس  از انگار دیکش هم  در یا  چهره  پوپک

  شیسانت ده یکفشا  تق  تق  یصدا! ن یزم به زدن ضربه به کرد شروع پاهاش

 !بود آور سرسام واقعا

 

  ز یم یرو از بود  یکیکوچ ی جعبه  که منو  یکادو یحرف چ یه یب یرعلیام 

 سمت از یحرکت  هرگونه مانع رخانیاردش  قبلش اّما اومد،  سمتم به و برداشت

 :  گفت یپوزخند با همراه و شد یرعلیام

!...  باشه مونده هم ی ا ناگفته  حرف کنم ینم فکر...  ندارم یحرف گهید من -

 !  کنم استراحت  برم خوام یم...   اریب  منو چرخ  یباج  خان...   باال رمیم

 

  خان و کرد  ترک مجلسو  استراحت ی  بهانه به هم خان ارسالن اون از بعد

 !یرعلی ام و موندم من فقط...  کردن رفتن قصد پوپکم و عمو

  شو یناراحت و بغض ی همه داشت...  کرد نگام فقط  و اومد  سمتم به یرعلیام 

 شینیغمگ شاهد خواستم ی نم... کنم خوشحالش خواستم  کرد،یم پنهان لفافه در

 :   گفتم و  دادم قورت گلومو بغض یلبخند با باشم، ط یشرا اون  یتو

 !  گذرهیم خوش  شتریب که میباش  یدونفر خودمون...   نداره یبیع-

 

  خاطر  به دونستمیم د،یکش حسرت سر از یآه نشست، کاناپه یرو کنارم

 یرعلیام تا نکردن صبر لحظه هی یحتّ   اونا...   ناراحته غرورش شدن شکسته

 اون شاهد که  بود عمد یرو  از کارشون نیهم گرچه!! بده من به کادوشو

 :  گفت و گرفت مقابلم رو کادو یرعلیام!  نباشن لحظه

 ...   ینی بهتر  که خودت  به میتقد -
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 :  گفتم و گرفتم رو کادو لرزانم  یدستا  با د،یتاب  صورتم  به یخوشحال انوار

 ...   یمررس-

 !   ؟ یدار دوست مو قهیسل  ن یبب...  کن بازش_

 :   گفتم و دادم  تکون  یسر خنده با

 ...    باشه بد شهیم مگه-
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  با!  شمال ی تو ال یو دار منگوله سند  هی!!  من یخدا! بود سند هی همه از  اول

 :  گفتم  و دمیکوب  هم به دستامو ادیز  ذوق و خنده

 ...   ریام یمرس -

 ! نیبب اشو  هیبق  حاال-

 

  اون  و بود مانکن تن که یهمون! بود یزرشک تور و ر یحر  خواب لباس هی

  من مغازه اون تو   میبر گفت بهم ریام  یچ هر...   رونیب می رفت دیخر واسه روز

 مغازه اون دم   از  خواستینم که بود گرفته رو آقا  چشم لباس نیا  پس!!  نرفتم

 ! بخوره؟  جم

 :   گفتم ذوقزده و کردم بلند لباسو

 ...   نداره حرف  ات  قهی سل...  خوشگله-
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 ...    باشه مبارکت-

 

  طور هی یرعلیام  امروز! شدمیم آب خجالت از  داشتم قش ی دق ینگاهها ریز

  و تاب گهید شدم، بلند جام از! شد  علت بر دیمز لباسم ن یا!! بود شده خاص

 !!  نداشتم نشوی سنگ ینگاهها تحّمل

  تراشم خوش و  لخت یپاها معطوف  اش رهیخ نگاه کهیحال در و دیکش دستمو

 :   گفت و داد قورت دهنشو آب بود، شده

 !   ؟ یریم کجا-

 

 :   دادم جواب و انداختم  گوشم پشت موهامو آزادم دست با

 .   بکنم  استراحت کم هی  باال برم  منم ،یچیه-

 

 :   گفت و کرد فی ظر  یاخم ی لبخند با

 !  کنم؟  کاریچ من پس که نه یا  منظورم! ... ؟ یچ من پس-

 

  کنارم در و یباش شمیپ  لحظه هر  تو خدامه از که من!  برم قربونت یاله"

 !" یباش

 

 :  گفتم درنگ با  میدرون  لی م برخالف

 !  کن استراحت هیبق  مثل ...  دونمیم  چه...  بخواب کم  هی برو  هم تو  خب -

 

 :   گفت و برخاست  جاش  از داشت، لب به  که یحی مل لبخند با

 ...   شمال میریم هم با ما!...یخواینم استراحت  هم تو!...  نه-

   ؟؟؟ یچ-
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 !  ؟ ینیبب دمیخر  برات که رو ییالیو ی خواینم مگه-

 !   تا؟  دو خودمون! االن؟   یول...   چرا-

 !   م؟ یبر یدار  دوست...  آره خب-

 ...   آره معلومه خب-

 .   میفتیب راه  یزود تا کن حاضر  لباساتو برو  پس-

 

  لی تبد تیواقع  به داشت االتمیخ همه! دمیگنج ینم پوستم یتو  یخوشحال از

 :  زد صدام یرعلیام دم،یدو ها پلّه سمت به ینشدن وصف یشاد با. شدیم

 !  ؟ یبر ینم  کادوتو پس! کجا؟ -
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  به یرعلیام همراه  و گرفتم بدست  و یزرشک لباس و سند عجله با  و برگشتم

 .  میرفت  اتاقامون داخل یمکث با کدوم هر. م یرفت باال ی  طبقه

  به کمد داخل  از لباس کردن جمع به کردم شروع و آوردم یچمدون بالفاصله

!  کنم باور  لحظاتو اون  تونستمینم. زد یم تند یلیخ داشت  قلبم  ضربان. چمدان

  ی قهیسل به یرعلیام که هم موی ا  روزهیف و دیسف اسپرت  شلوار و مانتو

  وی رعلیام یصدا  اّما اومدم،  رونیب اتاقم   از  و دمیپوش بود گرفته برام خودش

  ی صدا و  بود باز مهین رفتم، در سمت به دم،یشن یم پدربزرگش اتاق  داخل از

 :  گفتیم داشت تیعصبان  با که  اومد یم یرعلیام

 ! ...  ن؟ یندار  ازم انتظارو   نیا مگه...  نیخوا  ینم بچه شما مگه-
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  اّما گفت یچ  دمینفهم!  زدیم حرف  واشی!  نبود واضح   صداش رخانیاردش

 :   گرفت اوج صداش  بازم یرعلیام

  التم یتعط آخر! ن؟ یترسیم یچ از ...  م یرینم که ز یون بابا...  شمال میریم ما-

 .  میگردیبرم

 

 :  بشنوم صداشو که کردم یسع یلیخ   یعنی اومد، رخانیاردش  ی صدا بار  نیا 

 ...   یفتی ن دختر نیا  دام یتو باش مواظب...  باش مواظب یرعلیام-

 ...    مهیحال یچ همه من! ام؟  ساله جدهی ه جوون من مگه جون آقا بابا_

! گم؟ یم یچ یفهمیم ، یکن انتیخ بهش دینبا باشه ادتی...  توئه سهم  پوپک-

 ...!   پسر  ینبند دل
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 !"دم؟ یشنیم یچ  داشتم من...   یوا"

 

  باور  تونستم ینم! بودن؟  ضینق  و ضد  هم نقدربایا  چرا کارها نیا  و  حرفا  نیا 

  دونستنیم مناسب هم یبرا  پوپکو و  یرعلیام و خواستنی نم منو اگه! کنم؟ 

 ! کار؟ یچ  خواستنیم منو ی  بچه گهید پس
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 من دنید با اومد،  رونیب  اتاق  از میرعلیام که گرفتم فاصله اتاق  در از  قدم چند

 :   گفت یساختگ یلبخند با و  خورد یتکان رخانیاردش اتاق در دم  

 ! ؟ یا آماده! ؟ یینجایا  تو...  ا -

 :  دادم جواب لب ریز

 ...    آره-

 

  و کرد نگام دیترد با  کنه، فرار مهلکه  اون  از  زودتر  چه هر خواستی م یانگار

.  برگشت لباسهاش چمدان با  یلحظات از  پس  و رفت اتاقش به  وقت فوت بدون

 :  گفت و اومد  سمتم به کنان خنده و کرد دیکل شیشگیهم عادت طبق  اتاقشو

   ؟ !ادیم بهت چقدر  مانتو نیا -

 

  به حرف یب  و بودم رخانیاردش با  حرفاش شوک  یتو  هنوز نگفتم،  یچیه

  داد جا که لشیاتومب  داخل رو چمدونها. میشد خارج عمارت داخل از همراهش

 درخواست ازم  پرنسس هی مثل محترمانه و کرد قفل  هم ی تو دستاشو خنده با

  به داشتم! بود گرفته تازه انگار. بشم خوشگلش یمشک ل ی اتومب سوار که کرد

 :داد جوابم  یرعلیام خود که کردمیم فکر سؤالم  نیا

 ! نه؟  خوشگله- 

 ...    مبارکه...  آره-

 :  گفت و دیکش  کاپوتش یرو یدست

 ...   دادم سفارش ه،یخارج ...   یمرس -

 !   خواد؟ ی م مبارکا واقعا پس-

 ! خانم؟  یشینم  سوار حاال ...   برم قربونت-
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  ستمیس به بستم  که و کمربند. نشستم جلو یصندل رو و  شدم سوار  حرف یب

  پدال  ی رو پاشو  بست که کمربندشو یرعلیام. کردم نگاه لش یاتومب ی  شرفتهیپ

 .  رفت عمارت یخروج در سمت به و فشرد گاز
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 تموم! شد؟ یم یچ  آخرش واقعا! شه؟ یم ختم  کجا به جاده  نیا  آخر دونستمینم

  ی رو ویرعلیام  نیسنگ ینگاهها و  بودم ور  غوطه افکارم  یتو ساعتها اون

  کردیم ادیز و کم  ضبطو یصدا یگاه و  بود حرف ی ب اونم. کردمیم حس  خودم

  بفهمونه  بهم رفتارش ن یا با خواستیم  یانگار. کردیم خاموشش هم یگاه و

 .  نبود یشگیهم یرعلیام  اون...   بود قراریب  آدم هی مثل  واقعا...  قرارهیب که

 

  در چیپ ی جاده  یتو که دیدرخشیم آسمان یتو ماه قرص و شده ک یتار هوا

.  بودم صدایب  هنوزم. کرد متوقف  لویاتومب  خانه قهوه  هی  کنار چالوس  چیپ

  و  حال تشی واقع  اّما داره نگه  جا هی که داشتم دوست و بودم شده خسته  واقعا

  گهید اتفاق همه اون اومدن وجود  به از  بعد. نداشتم زدنو حرف ی  حوصله

  حواسمو یرعلیام کمربند شدن باز  یصدا...   نداشتم گفتن یبرا یحرف انگار

 : کرد جلب سمتش به

 ! ؟ یستین   گرسنه...  یخانم -
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 جمالت  نیا تونستمی نم! کنم؟  باورش  تونستمینم ؟ !دمیشنیم دیجد کلمات!! جان

  واسه تیحما همه نیا!!  تهیواقع حرفاش  که کنم باورش  و  بشنوم ازش  بارویز

  چه یعنی!! زدی م حرف   مون بچه به  راجع رخانیاردش با  که دمیشن! بود؟  یچ

...   نه! بودم؟  شده طعمه هی براش  نکنه! من؟  و سفر  نیا! داشت؟  یتیّ ن  و قصد

 !  خوامینم اصال  عشقو بدون ی  رابطه من

 

  و گرم یدستا  نوازش  متوجه و کردم فکر مسئله اون به قویدقا اون ی همه

 دمید اومدم خودم  به  که لحظه هی! نشدم هام گونه  یرو یرعلیام ی مردانه

 :  گهیم و کنهیم نوازش امو  گونه دست پشت با داره

 !  ؟ یساکت  چرا! ... چته؟ -

 

  هی یصندل یرو  خودمو. بود شده  تندتر  نفسهام. خورد  گره نگاهش تو نگام

  حرکتم  نیا از   یانگار  برداره؛ دستشو تا  چرخوندم سرمو و دمیکش باال کم

  هوا  یتو  و کرد مشت دستاشو بشه، کینزد  بهم ندارم دوست که زد حدس

 :  گفت و شد گم چشمام عمق  یتو  و داد تاب

  پناه دیبا یک به آخه...  هان! ... ن؟ یکنیم تم یاذ نقدریا چرا ! ...  ؟ یلعنت چته-

 ! ببرم؟ 
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  ُزل بهش رتیح   کمال در یول! هیچ  منظورش  دونستمینم ق یدق و  خوب هنوز

 که جاده ی گهید سمت به و شد ادهیپ نیماش از سرعت به که دمید و زدم

 . رفت بودن، قیعم یها دّره اطرافش

  نقدری ا چرا . گرفت سرش پشت قائم صورت به و کرد قاّلب  هم یتو دستاشو 

 من با  آخه یول  داشت جنگ سر همه با ی انگار! بود؟  ری درگ و خسته  روحش

  از گهید ماه هی تا  که خودشم قول  به! ...  نداشتم کارش به  یکار که من! چرا؟ 

 !بود؟   یچ رمنتظرهیغ رفتار همه نیا  لیدل...  رفتمیم رونیب شیزندگ

 سمت به نگاهمو. نمیبب  چشماش تو غمو و  ینگران تونستمینم وجود نیا  با 

 .  گرفتم بود  ستادهیا یرعلیام که ییجا جاده، گهید

  کتشو که دمید! بود  بهتر ینجور یا   آره. ششیپ  برم که زد  فکرم به  لحظه هی

 سرد هوا  یلیخ  یکوهستان یهوا اون  یتو شبم وقت اون و  بود نکرده تنش

  با و  برداشتم نیماش عقب یصندل یرو  از  کتشو زدن هم به  چشم  هی ی تو! بود

 جاده به پشت که بهش ینگاه با و شدم ادهیپ نیماش از  کمربندم کردن باز

  و کرده باز هم از پاهاشو امتداد  پر یکوهها سمت به یسنگالخ ی جاده  یرو

 .  رفتم بود، ستاده یا کمر به دست

 

  شونه یرو  کتو  ی حرکت چیه یب شدم  کینزد  که بهش!! بود سرد یحساب هوا

 دستام نکهی ا یبرا   بازم یول بود پام ام یسانت ده یکفشا  گرچه. انداختم  هاش

  به سرعت به و خورد  یتکان. کردم بلند خودمو یکم برسه هاش شونه سر به

 اّما کردم،یم احساس اش  چهره  یتو وضوح  به رو یشاد. برگشت سمتم

  مین  و دیکش جلو  کتشو یها لبه! کنه  پنهون احساسشو خواستی م چرا دونمینم

 :  گفتم لب ریز و  انداخت بهم ینگاه

  لباس  بدون اونم  ییهوا نیهمچ هی تو رونیب یزد نیماش  از  تو که ینجور یا -

 ! یخوریم  سرما حتما  گفتم گرم

 

  بهم  دلش تو  انگار  کرد، نثارم سردش و  رهیخ ینگاهها همون از نگاه هی

 !خودمم  خر گفت،یم
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 :  گفت یسرد لحن با  و دیکش حالتش  خوش  یموها یتو یدست

 کنم؟؟؟  تشکر دیبا -

 

  جلوم به کهیحال  در و  ستادمیا نهیس به دست کنارش یقدم ک ی ی فاصله در

 :   دادم جواب  اخم با کردمیم نگاه

 ! یراحت که جور هر-

  

 !! " کرد رفتار  خودش مثل د یبا آقا  نیا  با انگار"

 

    میبخور  یزیچ  هی م یبر ایب-

 

  طرف  که یرستوران بسمت من از  جلوتر   خودش و  نگفتم ی چیه جوابش در

 !  ؟ .رفت بود،  اش شده پارک لیاتومب کنار و جاده گهید
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  رونیب یگاریس پاکت داشبورد داخل از  کرد حرکت و میشد که نیماش سوار

  فندکش با دیکش  لب به  اونو از  نخ هی   یوقت  و زد پاکت یرو  یا  ضربه. دیکش

  ل یاتومب داخل  یفضا یتو و زد هم سر پشت پوک چند  و زد  شیآت گارویس
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 ی شهیش  خواستم و  کردم یا  سرفه تک  اعتراض ی  نشانه به. کرد رها

  سمت ی شهیش خودش من از  قبل که  بکشم نییپا لویاتومب

  از  رونیب سرشو  تند  یچهای پ تو یرانندگ ن یح در و دیکش ن ییپا خودشو

  روشن گاریس پشت گاریس. زدیم یمحکم پوک  گاریس به  و دیکشیم لی اتومب

 .شدمیم نگرانش  داشتم  کم کم و کردیم

 

 :  گفتم نگرانتر  یلحن و  نگران ی چهره با 

 ! ؟ یچ واسه آخه گاری س نهمهیا! ؟ یکنیم دود چقدر گهید بسه-

 

  گرفته انگشتش دو  با و  بود لبش ی  گوشه که یگاریس  به یمحکمتر پوک

 :  گفت یمصّمم لحن با  و زد بود

 .  کنهیم آرومم شهیهم .. قمهیرف گاریس-

  ی ذاریم پاش به  جونتو  یدار کنار،  بذار نابابو  ق یرف نیا ! ؟ یمتیق  چه به اّما-

 ! ؟ یفهمیم

 

 .  را یگ و خاص ینگاهها همون  از نگاه هی کرد نگام

 

 !   ؟ یمن نگران-

 

 دوست حس ن یا! وجود تمام با  بودم نگرانش  واقعا ! بگم؟   یچ دونستمینم

  هر که لذّتبخش و ن یریش حس نی ا گرفت؟ ینم فاصله وجودم از  چرا  داشتن

 .  شدیم شتریب  و شتری ب ساعت هر و قهیدق

  واقعا دونمیم کهیصورت در نه بگم  یچطور  آخه بگم دروغ بهش  تونستمینم

 داشتن دوست ن یا اّما!  نگرانشم مهمتر همه از ...  عاشقشم...  دارم دوسش

  نگران و عاشق من فقط ...   آره! من؟  فقط چرا! باشه؟  کطرفهی دیبا  چرا
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  تو بارم هی که اون  مثل.. خودش مثل منم...  نه بگم خواستم لحظه هی! باشم؟ 

 ستین عاشق!! ستین عاشق که اون  یول...  نکرده عالقه ابراز  بهم مدت نیا

  خاطرش به موی زندگ تموم من عاشقم، من. گذرهیم یچ  من دل تو  بفهمه که

 .ومدین  در صدام و  باختم

 

 :   گفتم و گذاشتم هم رو  لحظه هی چشمامو

 ! ؟ ی فهمی م یچ تو! نبود؟  نگران شهیم مگه-
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  سمت به لیاتومب  شدن منحرف و جاده ی رو کهایالست شدن دهییسا یصدا

  ی  صحنه دنید و چشمام کردن باز محض به که بود  یطور من یکنار

  هنوزم. گرفتم هام قه یشق کنار دستامو و  دمیکش یبنفش غیج  وحشت  از  روبروم

 به دستشو ادی ز دقت با  هیثان از  یکسر  در یرعلیام...  بودم سردرگم و مات

  م ینکن برخورد اومد  یم روبرو از  که یونیکام با تا چوندیپ جاده گهید سمت

  مطمئن ونیکام رفتن از یوقت یرعلیام. زدی م ام نهیس ی تو شدت به قلبم...  

 وجود به تصادف شوک  یتو  اونم  انگار .  کرد متوقف یا  گوشه نویماش شد،

  ونیکام یطوالن بوق یصدا  هنوزم گذاشت، فرمان یرو سرشو بود ومدهین

 :   گفتم لرزان ییصدا با . بود  مغزم یتو

 ! نیماش اون  دل تو  میبر  بود کینزد! ؟ یکرد کاریچ  تو-
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  داشتم که بود بی عج نگاهش  اونقدر.  شد غرق چشمام یتو  و کرد بلند سرشو

  ینجور یا  چرا...   بود  یچ منظورش  دونمینم...  دمیترسی م ازش واشی  واشی

 :   گفتم و  دمیکش یقیعم نفس! بود شده رهیخ  بهم

 ...   بشه تموم  یلعنت ی جاده نیا   و میبرس زودتر بذار! ؟ یری نم چرا حاال-

 

  در حرکت به  لویاتومب  مبهم یسکوت در و نشست لبش  ی گوشه یکج لبخند

. گرفت دست  به بازم گارویس پاکت که بودم  رفتارش سردرگم هنوزم آورد،

 کمال در که باشه دتریشد اعتراضم   نباریا  و بشم ور حمله  سمتش به خواستم 

  کرد پرت ن یماش ی پنجره از  پاکتو ام  زده رتیح یچشما  مقابل و تعجب

  داشبورد از  بازم بود  گرفته صورتشو تموم  که یپهن لبخند  با بعد و  رونیب

  و دیپاش خودش سمت به بار سه دو و  آورد در یعطر ی شهیش نیماش

 نگاه دقت با رفتارشو داشتم گشاد یچشا  با  هنوزم. گذاشت دهنش تو میآدامس

 :   گفت و  کرد نگام لحظه هی بود لبش  ی گوشه که ی لبخند با که کردمیم

 !  ؟ یخواستینم نویا مگه...  گهید بخند...   بخند حاال خب-

 !!!  یترسونی م منو ی دار تو-

 : گفت  کردیم شتریب داشت نو یماش سرعت کهیحال  در و زد  یا  قهقهه

 ! ؟ یچ  واسه  آخه! ترس؟ -

  نقدریا شهیم مگه...  یهست ی جور  هی لحظه هر!... ستی ن یعاد رفتارت تو-

 ! ض؟ ینق  و ضد

...   ینباش نگران گهید خوام ی م...  کردم نکارویا  تو خاطر  به من خب...  خب-

 بده فرصت بهم  فقط   تو...   دمیم قول  بهت خدا  به...  نکنم تتیاذ گهید خوام یم

  خوب  قیرف  ه ی بد قیرف  نیا  یجا  گهید...  نکشم گاریس گهید دمیم قول ...  

 !  ست؟ ین بهتر ی نجوریا  کنم،یم نیگزیجا

 ! ؟ یرعل یام  خوبه حالت-

 ...   بهترم شهیهم از ...  آره- 

 

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  595 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#
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 دمینفهم ساعت  اون  و  لحظه اون !... کرد رفتار باهام ینجور یا  چرا دمینفهم

   و ساده  یرعلیام...   من  یرعلیام دمیفهم خوب بعدها...   بعدها اّما

 !...!!!  دمشی فهم یم شتریب کاشی ا!...  بود خوشحال  همه  اون  چرا عاشقم

 ** 

  رو. نبودم الیو زدن دید فکر به که بودم  خسته اونقدر. الی و  میدیرس شب آخر

  با بود اونجا داریسرا که الغر و دهی ژول مرد هی. دادیم نشون دلباز و ایدر به

  کنار قسمت همون که کشیکوچ  خونه داخل از سرعت به  لی اتومب  بوق دنیشن

  سرش که یبافتن کاله دست دو هر با. اومد  رونیب بود شده بنا  یورود یدرها

  ما لی اتومب سمت به خندان  یا چهره  با و دیکش گوشش یها لبه یرو  بودو

  داخل  به لویاتومب یرعلی ام و کرد باز  چهارطاق  بزرگو یآهن یدرها. شتافت

  ما به خودشو  دوان دوان رمردیپ دی کش که رو یدست ترمز کرد،  توقف و برد

  با کهیحال در و  آورد داخل  دستاشو یرعلیام سمت باز پنجره از و رسوند

  دید که منم. کرد یاحوالپرس باهاش شادمان و ذوقزده داد، یم دست یرعلیام

 :  گفت و  گرفت ریز به  سرشو بعد  و انداخت  بهم یچشم گوشه

 ! هستن؟  خانومتون گمیم  کیتبر آقا یراست -

 

 :  داد جواب من  به ز یبرانگ  نیتحس ینگاه با  و داد هیتک ش یصندل به یرعلیام

  هستن  خانم  حنا بنده خانم  شونیا ...  بله -
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  کنم سالم خواستم بزنه  یحرف  بخواد رمردیپ نکهی ا از  قبل و دادم تکان یسر

 :  گفت و گرفت یشیپ  ش یلکیگ نیریش لهجه با رمردی پ البته که

  خوشبخت که شاّلّا  ان . نیاومد  خوش  یلیخ.  جان خانم شد عرض سالم_

 !  دبختیسف و نیبش

 

 :  گفت و چرخاند یرعلیام سمت به نگاهشو رمردی پ بعد و کردم تشّکر

  پر خچالمی. کردم مرتب نیبود گفته خودتون که همونطور  رو الیو  داخل آقا-

 ...  ستین  یکسر و کم  چ یه و روشنه شوفاژم. لهیوس از کردم

   طال دستت خب یلیخ-

 

 مانع دستش با  رمردیپ که ببره ساختمون ی جلو  به نویماش خواست یرعلیام

  یتند حرکتش  از متعجب یرعلیام  بزنه،  یحرف بازم خواستیم یانگار شد،

  یرعلیام به  بعد و من به ینگاه شرمسار  یا  چهره با  رمردیپ و کرد نگاش

  و رمردیپ  یلبخند با یرعلیام  بعد و کرد یپچ پچ یرعلیام  گوش در و  انداخت

 :  گفت و ستینگر

    یمشت ممنون -
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  جواب داشت لب به  که یحیمل لبخند همون با و گرفت فاصله نیماش از رمردیپ

 :  داد
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 ...  نیدار حق  یلیخ ما گردن به  آقا و شما...  آقا  اس فه یوظ-

 !  چطوره؟   گلرخ یراست-

  شما دیفهم یوقت...   بهتره یلیخ دومش یجراح  از بعد خدا  شکر...  آقا خوبه-

 . شد خوشحال   یلیخ نیایم

 ...     بشه بهترم شاّلّا یا-

 ...     آقا نیدار لطف شما-

 

.  دیپرس یمشت  از احوالشو یرعلیام  که یهمون...  بودم گلرخ  فکر یتو  هنوز

  ساختمون  یجلو  کهیحال در و درآورد حرکت به سرعت  به  لویاتومب یرعلیام

 :  گفت کردیم متوقف

  امالک  و باغ داریسرا  حاال  تا میقد از و کننیم یزندگ هم  با  دخترش و یمشت-

  هی دچار ش یپ سال چند  دخترش...  ه ییخدا  با مرد. بودن شمال  یتو پدربزرگ

  که هم یپول یب  د،یکش دردسر یلیخ طفلک ...  کبده سرطان گفتن شد، یضیمر

  نیبهتر و تهران  ادیب تونست ما  کمک با  خب اّما...  بود  اش گهید درد هی

  دکترا...   خوبه گهیم یمشت سال چهار سه از  بعد االنم...   کنن شیجراح  دکترا

 ...   کردن دوارشونیام

 ! بزرگه؟  یعنی! سالشه؟  چند-

 ساده و  خوشگل دختر  هی خودته، سال  و  سن تو شه،یم سالش ستیب...  آره- 

 ...   اس

 

  نیا  نکنه...  خوشگله گفتیم راحت چقدر...  کرد یتند طپش قلبم لحظه هی

  آرامش  دیبا ی ک و کجا من ایخدا! بوده؟  سابقش  یدخترا  دوست جزء دخترم

 :  گفتم یا گزنده و   تند لحن با و گرفت  لجم!... باشم؟  داشته

 ! ؟ یکن یم فیتعر  ینجور یا  گرونید از شهیهم-
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  اش  جمله اون  که دیفهم خودشم شد، رهیخ  چشمام به و  کرد یمکث لحظه هی

 : گفت و نشست لبش  یرو یلبخند شده، میدلخور باعث

 ! کرد فیتعر  رو باشه داشته اقتشویل یهرک دیبا ...   نه که شهیهم -

 

  چیه بدون و  کردم باز هم رو کمربندم همزمان ، کردم باز که لویاتومب در

  یمشت یصدا. شد ادهیپ من سر پشت میرعلیام. شدم ادهیپ نیماش از  یحرف

  یرعلیام.  ارمی ی م التونویوسا من داخل نیبر شما آقا: دی چیپ  گوشم ی تو بازم

  عقب صندوق  از  رو چمدونا که کرد یحال رو یمشت اشاره  با کنمیم فکر که

  یواشی  یصدا با  شد کمینزد یوقت و  افتاد  راه به من سر پشت  ارهیدرب لی اتومب

 :   گفت

 ...   دمیشوخ بابا...  یشد دلخور  چرا حاال-
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  یرو دمیرس که یچوب درب به و رفتم باال  ساختمان یجلو  مرمر یها پلّه از

 : گفت و کرد تازه ینفس  ستاد،یا کنارم هم یرعلیام. ستادمیا پاگرد

 ! ؟ یکنیم عادتم بد  کم کم یدار-

 

 با یرعلیام  و دادم تکان تعجب  ی معنا به یسر دم،ینفهم  قی دق منظورشو

 :   داد ادامه  یلبخند

 ...   بچسبم یکی ی پا و  پر به نقدر یا نداشتم عادت-
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 !  زنه منظورم-

 

 :  گفتم و کردم  فوت ینفس حرص با

  ی ایب نگفته یکس...  یبد ادامه تیمی قد عادت به یتونیم  االنم! ؟ یچ که خب -

 ...    دنبالم

 

  در و چرخاند دهانش تو یقشنگ طرز  به بود دهانش  یتو  که رو یآدامس

  اونوقت و کرد  پرتاب یسمت به آدامسو بود گرفته کمرش به دستاشو کهیحال

 : گفت

شت؟  شهیم یک اونوقت-    خره؟؟ ی م جون  به زدناتو  نق نیا یک!نازک 

 ...     خوامینم ی نجوریا  نازکش ...  خوامینم-

 

  که بزرگ و نیسنگ چمدان دو  حمل با ها پلّه  یرو دنشیرس و یمشت اومدن با

  در و گرفت من از نگاهشو یرعلی ام کنه،یم بلندشون زور  به داره بود دایپ

 :  گفت رفتیم نییپا ها پلّه از داشت یمشت سمت به کهیحال

 ...   نهیسنگ کنم کمکت بذار یمشت-

 .  ارمشونی یم خودم  داخل  دییبفرما شما آقا نکنه درد دستتون-

 

.  اومد باال  ها پلّه از دومرتبه و گرفت بدست  رو چمدونا از  یکی یرعلیام

.  بود بسته در  اّما کردم نییپا  و باال  چندبار  و گرفتم در رهیدستگ یرو دستمو

 دسته شلوارش بی ج از  و  ستادیا کنارم یا  هانهیسف  اندر عاقل نگاه با یرعلیام

  قبل از بشاشتر یی ا چهره با و ستادیا  یکنار . کرد باز درو  و درآورد یدیکل

 :   گفت

 !...  خانم؟  داخل دییفرما ینم-
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  تا ستادمیا در جلو همونجا  و  بود کیتار  جا همه. شدم داخل یحرف  گفتن بدون

 و گذاشت سالن از  یا  گوشه چمدانو یمشت. شدن وارد هم  یمشت و یرعلیام

  لحظه هی چشمام  به ییروشنا خوردن  با. کرد روشن رو  چراغها بالفاصله

 . زدم زل روبروم  به و  جلورفته اومدم قدم چند  بعد و گذاشتم هم یرو چشمامو

  در. شدم روبرو بود پنجره دورتادور که بزرگ نسبتا  ییرا یپذ سالن هی با 

  یچوب یها پلّه اون یکنار سمت و  داشت قرار آشپزخانه سالن، ی جنوب ضلع

  سالن هم گهید سمت در و داشت قرار کردیم وصل باال به  رو  نییپا  طبقه که

  ی گرید و خواب  اتاق  تا دو دمیفهم  بعداا  که داشتند قرار  هم فیرد در در، سه

 . بود ی بهداشت سیسرو

 

  جا همه. رفتم آشپزخونه سمت به که بود یمشت با صحبت مشغول یرعلیام

  هم یسلطنت  و  یراحت مبلمان دست دو . کیش لیوسا از  بود  پر و مرتب

  و شده نصب وارید یرو یبزرگ ونی زیتلو طرفتر اون  و داشت قرار درسالن

  و ییلباسشو و  بزرگ خچال ی. نداشت  یکثر و کم چیه که هم آشپزخونه داخل

 .  بود همه و همه آشپزخونه در الزم یبرق  لیوسا تموم

 

  که بودم فکر نیا  یتو  و نشستم  کانتر پشت بلند یهایصندل از  یکی یرو

  که گرفته االن  ای بزنه اسمم  به خوادی م و داشته  قبل  از رو  الیو  نیا یرعلیام

 :  گفت و  کرد باز هم از  دستاشو لبخندزنان و اومد  سمتم به خودش

 !   ؟ یدار دوسش چطوره؟  خب-
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 :   گفتم و کردم بلند سرمو

 ...   یمرس... خوبه-

 :  گفت و دوخت  چشم چشمام،  یتو شد کترینزد که من به

  یکی نیا  گرفتم  م یتصم نیهم واسه ته، یموقع نیبهتر یتو رامسر یالیو  نیا -

 ...    ادیب خوشت دوارمیام...  کنم  انتخاب واست رو

 :  گفتم و  گرفتم باال سمت به نگاهمو  و شدم بلند جام از ...  داد سؤاالمو جواب

 ! باالن؟   اتاقا -

 ! ست؟ ین ات گرسنه...  دمیم نشون بهت میر یم االن...  آره-

 !   میخورد شام که  راه تو...  نه...  -

 .  بره در مونیخستگ  م یبخور ارمیب یدنینوش هی نیبش  ایب حاال-

 .   بخوابم خوامیم ام  خسته...  نه-

 

  بود  رازدار و  معنا  پر سکوتش!!! یحرف چ یه بدون...  زد ُزل چشمام  یتو

  چرا! بودم افتاده لج دنده یرو من بود شده خوب یرعلیام  که االن!! انگار

   بود من نوبت حاالم کردیم تمی اذ دیبا  اون اش همه
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 : شد روحم سوهان یمشت یصدا بازم کردم، کج پلکان سمت به راهمو 
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 ...    اجازتون  با برم من ن یندار ی کار اگه آقا-

 ...     برو نه-

 ...    اجازه با...  گذاشتم  اتاقتون یتو  التونویوسا همه-

 

  پلّه  از خواستم   و  گذاشتم ی چیپ  چیپ ی چوب  پلّه یرو  پامو رفت  رونیب که یمشت

 :  گفت و جلو  اومد یرعلی ام که باال برم ها

 .   بدم نشونت  رو اتاقا امیم باهات-

 

 سرجام دمیرس که دوم طبقه به.  رفتم  باال ها پلّه  از  جلوتر  خودم و  نزدم یحرف

  کهیت  کی ی راحت  یمبلها دورتادور که بود متر ستیب حدود  منینش هی ستادم،یا

  دو . بودن اطراف در هم اتاقا. بود شده پهن  وسط فرش و بود شده گذاشته

 . گهیهمد یروبرو طرف اون و  طرف نیا  اتاق

 

 :  گفت و ستادیا  منینش وسط من از  جلوتر  یرعلیام

   اتاق  تا دو نم ییپا البته هست استراحتم  واسه جا  و دارن  تخت همه اتاقا-

 ...   کنه حاضر  واَسمون...   نجاروی ا ی اتاقا  از یکی یمشت گفتم یول هست

 

  دلم تو یشیتشو اش جمله  نیا دنیشن یول  گفت دیترد و مکث با  آخرشو جمله

  آب  دوختم، چشم  بهش دیترد با! داد؟ یم یمعن چه حرفش  نیا.  انداخت پا به

 :  گفتم دادم قورت که دهنمو

 ...   که گفتم ام  خسته من -

 

 :  گفت و دیکش یسرد آه شد، رخ  در رخ  جلوم

  اگه گفتم فقط...   ندارم کارت به ی کار...  یا  خسته دونمیم ...   خب یلیخ-

 ! نیهم باشه یکی اتاقمون یباش داشته دوست

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  603 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 

 همه نه بگم اگه! بگم؟  یچ که کن کمکم  خودت ایخدا! بدم؟  جوابشو دیبا یچ

  که بوده  نیا آرزوم کسالهی م،یرعلیام عاشق که من کنم،ی م خراب  تهامویموقع

 دیشا نخواد،  منو دیشا آره بگم اگه شم،یپ  ادیب و بکنه  یی ا عالقه ابراز  بهم

  دار بچه یبرا  پدربزرگشو حرف  و باشه من ش یپ بخواد ازشین  رفع یبرا   فقط

 !...  کنم؟  کار یچ  دیبا پس...   کنه یعمل بخواد شدن

 

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

                

                    دوم فصل  شروع و vipکانال در اول فصل  انیپا

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 308پارت#

 

 .   بدم  نشون بهت اتاقو  میبر  تا  ایب حاال-

 

  گرم گرم شد، وصل  بدنم به فاز سه  برق  انگار گرفت دستش یتو که دستمو

  گلومو آزادم دست با ...  ستین دنیکش نفس  ی برا ییجا کردمیم احساس شدم،

  انگار شد، رهیخ  من به یرعلیام. کردم ُشل  سرمو دور شال و دادم فشار یکم

 :    گفت و  کرد وارد دستم به  یآرام فشار. شد حالتم  رییتغ متوجه

 ...   بگو  بهم هست یحرف اگه! حنا؟  شده ی زیچ-
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 !   ستین  یزی چ...  نه-

 

  سمت به منو فهمه،یم حالمو گهیم بهم داره کردم احساس که کرد نگام ی طور

  باز  که درو و چرخوند   قفل یتو  رو دیکل. برد راست سمت یاتاقا  از یکی در  

 :  گفت و  دیکش داخل سمت  به دستشو کرد

 ...   خانم  دییبفرما-

 

  اتاق  چراغ.  کردم احساس یمحسوس ییروشنا کردم  اتاق   یتو که سرمو

. شدیم احساس اون  ی جا یجا   در نور  یسو کور  چند اّما  بود خاموش

 گوشه گوشه. بود  ییایرو  و بایز  چقدر. زد برقو  دیکل و  بست درو یرعلیام

  یرو یحت. بود شده پر روشن یشمعها از  تخت کنار و  پوش  کف  یرو  اتاق

  اتاق هی! بود شده درست یرنگ یگلبرگها و شمع با قلب  شکل  هی اتاق پارکت

 و شمعها شدن روشن با که قرمز  و یمشک ونیدکوراس با نیدلنش و  بزرگ

  نفره  دو تختخواب. بود گرفته خودش  به قرمز  رنگ شتری ب قرمزش  یگلبرگها

  ی بو که یرنگ ی گلبرگا  از  بود پر اون  دیسف تشک  یرو که بود اتاق وسط یا

  دل  در ونیزیتلو  هی چرخوندم که سرمو. بود  برگرفته در اتاقو تموم  خوشش

 بود شده دهیچ مقابلش  مبلمانم دست هی که کردم مشاهده تخت یروبرو  وارید

  که بود تراس یرو  به یدر و  بزرگ پنجره هی  ونیزیتلو راست سمت درست و

 تخت کنار هم گه ید سمت. بود شده  نیآذ و دهیپوش یرنگ یها کرکره پرده با

 که بودم شده ذوق و  ییبایز همه نیا  غرق. بود ی وارید کمد  هی و یشیآرا  زیم

  گرفت قرار روبروم لب به یلبخند با یرعلیام

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  دخترش  با گفتم و زدم زنگ یمشت  به  شمال میایب هم با  گرفتم میتصم یوقت-

 کنن  مرتب رو نجای ا انیب

    ؟ !کرده نییتز  نجاروی ا خوشگل چه  نیبب. دله اهل یمشت پس-

  زدم  حرف گلرخ با خودم یعنی...   داشتم رو دهیا  نیا  خودم نه -

 

 .بود شده من تیحساس متوجه انگار  و آورد گلرخو اسم  دیترد با بازم

 

 : داد ادامه و  دیمال بهم دستاشو. زدم  ُزل بهش سرزنشَگرم نگاه با

  جوونه دخترش باألخره. کنه ادهی پ  خوب مو دهیا  نتونه یمشت دمیترس آخه-

  نجا یا  ارهیب رز  گل شاخه صدیس عشقت به گفتم بهش. خوامی م یچ من فهمهیم

 ! ه؟ یچ نمادش که یدون یم اتاق نیهم تو

 

 : گفت خنده  با بپرسم یسؤال  نکهیا  از  قبل و کردم  نگاش تعجب با

  یعنی...  ارهیب یارغوان  و سرخ  و  دیسف رز  گفتم...   یرز عاشق دونمیم-

 !!!  ابد تا صادقانه داشتن دوست هی یعنی. داشتن دوست تینها

 

 در داشت یرعل یام! بگم ی زیچ گهید تونستم ی نم. بود شده قفل  انگار دهانم

  بار نیا  یعنی کردم یم کاریچ دیبا اّما  زد،یم حرف من به داشتن دوست مورد

!!  بود دروغ اش همه اش گذشته یحرفا مثل دمیشا ا ی! نبود؟   قبل بار مثل

  خوشبو یگلبرگا از  بود پر اتاقمون !! بود کرده کارو نیهم میعروس شب ادمهی

 !!بود عشق اونم ...   داشت کم ز یچ هی شب اون یول! دهیارک  تازه و

 

 :  گفتم و کردم ی اخم  افکارم نیا دنی رس جهینت  به  از بعد 
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  قبالا   تو. کنم باور  تو  شاعرانه و کی رمانت ی کارا نیا  و حرفا  نیا  تونمینم من-

 !یکرد یداشتن دوست ابراز نیهمچ من به هم

  عذر ازت خاطرش به  و مونمیپش ام گذشته یکارا همه از  من...  دونمیم-

 خوام یم

  تا و  هییجدا ما راه یدونیم یوقت دهی م یمعن چه کارات نی ا! ه؟ یچ گهید پس-

 میهست هم شیپ گهید ماه هی

 !  کردم دایپ عشقمو تازه من...  بزنم یحرف ییجدا  به راجع اصالا  خوامینم من-

  مثل اس  نقشه اش همه نامیا  یگینم چرا!  ؟ !یزنیم دیجد یحرفا ! عشق؟ ...  ه  -

 خودت لیم با یدار افتاده، رتیگ ساده  ُخل  دختر  هی یدونیم که تو.  قبل دفعه

 !  یدیم بادش یسمت هر به

  لطفا . کننیم  تمیاذ  یکاف اندازه به بیغر و بیعج احساسات ن یا...  هیکاف-

 !! نکن بدترم گهید

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

    نداره یمشخص میتا  یول هرروز چهارشنبه  تا شنبه از یپارتگذار    

 رهیگیقرارم_کانال_داخل_گانیتاانتهارا #

    دارند  عجله درخواندن که یزانیعز یبراvipکانال   
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   یبـــهارســلطانــ#
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 صد  یحرفا نیا  خاطر به من! ه؟ یا غهیص چه گهید بیغر  و بیعج احساسات-

 دونمینم! اومده؟  سرم یی بال چه دونمی نم خودمم...  نجامیا  حاال شما غاز هی من

...   بابا...  دادم دست از  ویچ همه! میزندگ تو افتاد هوی بود  یدرد چه نیا

 !!  میآزاد...  درسم...  دانشگاه...  مامان

 

  یچشما با یرعلی ام. شدم خاموش و  رفت لیتحل صدام ام خورده گلو بغض با

 :   گفت و گرفت کمرش به دستاشو نیخشمگ

  خواستمینم هرگز من! اومده؟  شی پ وضع  نیا که خوشحالم من یکرد فکر-

  دمینفهم شد، ی چ اّما!!  برم بعدش ی تها یمسئول و یزندگ  و  گرفتن زن  بار ریز

 ...   تو ! اومد سرم بال  نیا که شد یچ

 کردمیم فکر دیبا ...   خورد  ظاهرتو گول  که بودم  یدختر همون من! ؟ یچ من-

 خودشه  یکارا دنبال  شهیهم...  شهینم  آدم وقت چیه یالابال و هرزه آدم هی که

 ...    مونهیم حی تفر هی  مثل براش   ازدواج و

  اّما باشم که یچ هر من...  بزن بهم  کم رو یهرزگ انگ ...   حنا کن بس-

 ...   ستمین هرزه

 

  چشمام جلو دستمو نشستم،یم تخت  لبه یرو کهیحال در و شکست بغضم

  یط  اتاقو عرض و  طول شانی پر  و کالفه. کردم هیگر  یها یها و  گرفتم

 :   گفت و دیکش موهاش یال یدست کرد،یم

  حاال تا  میزندگ یتو  من...  کنمیم رفتار باهات صادقانه دارم نبار یا  من خدا به-

 ...   یول...   نکردم  التماس  یزن چیه به

 

  و  دوخت چشم بهم  نادم و سرخورده  ی ا چهره با  و زد زانو جلوم شد، کمینزد

 :   داد ادامه

 التماست بشه  هم اگه و...   گمیم  راستشو بهت وجودم تموم با  االن یول-

 ...   یببخش  منو که کنمیم
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...   داره تناقض من واسه اش همه انتیاطراف  و  تو یرفتارا شدم، جیگ من-

 !  کنم؟  باور  تورو  االنم  تونمیم یچطور 

  و  رمیم یبخوا   حرفام اثبات یبرا   یحرف  هر ،یامتحان  ،هریکار هر اگه-

 .  زنمیم گولت االنم  که نگو...  هرزه نگو  بهم گهید لطفا یول ...   دمیم انجامش

 

  یچشما یتو  نگاه قدرت  اون از شتریب  گهید گرفتم، ازش   سمویخ یچشما

 . نداشتم زاللشو

 

 بدست چمدانشو رفت،یم در سمت به کهیحال در و شد بلند جاش  از هو ی 

 :   گفت و گرفت

  یزیچ بهت االنم کاشیا...   زوده هنوز نکهی ا مثل  یبغل  اتاق رمیم من-

 !! مشکله کردنش تبرئه باشه متهم  که یکس...  گفتمینم

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 311پارت#

 

 قدرت...  نداشتم زدن  حرف قدرت یول...   نرو بگم و بزنم داد داشتم دوست

 !! دارم دوستت بگم نکهیا

 

 :  گفت و برگشت  سمتم به یمکث با و دیکش درو رهیدستگ

 مدت نیا  تو بخصوص  بودم صادق تو با  یکس هر از شتری ب میزندگ  یتو من -

...    نبودم  وقتم چ یه...  ستمین هرزه...  ی کن فکر اشتباه موردم در خوامینم...  
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  ی دختر چیه  به یحت و  نداشتم یدختر  چیه به نظرخاص پوپک   از ریغ من

  یروزها کی شر...  بزنم دست بهشون تا  نبودن من مال اونا...  نزدم دست

  مواقع اون تو که قیرف هی. بود پوپک فقط  میزندگ یاهیس  و  یبدبخت و  ییتنها

 گاریس نیهم  مثل  پوپک! نیهم دادیم نیتسک دردامو موقت مسکن هی مثل

  مطمئن...  دادیم نیتسک دردامو  که موقت و  بد قیرف  هی...   واسم موندیم

 !  باش

 

 !  دیکوب هم  یرو محکم درو رفت رونیب  که اتاق از

  به  امیخودزن هم باز . دیرس اوج به  اشکام ختنیر و شد بلند  ام  هیگر هق هق 

  آخه...   صورتم  و سر  تو زدن به کردم شروع دست دو هر  با  و اومد سراغم

  دیبا  چرا! کردم؟  خرابش  من  که نبود ییبایز همه  نیا  و  اتاق  نیا  فیح

 ! شد؟ یم ی نطوریا

  که من. کنم  جلب خودم سمت به  و یرعلیام توجه بودم  گرفته میتصم که من

  پس . کنم حذف  شیزندگ از  پوپکم  و دارم نگهش شده ی طور هر خواستم یم

 به دیبا! کنم؟؟   کاریچ دیبا حاال!کردم خراب رو یچ همه  خودم االن! شد؟  یچ

  دروغ بهم اول از  چرا که بگه بده،  حیتوض واسم رو یچ  همه بگم یرعلیام

 .  بفهمم صداقتشو شده ی طور   هر دیبا. گفته

 

  دماغم جلو رزو  ی گلبرگا از یمشت و  دمیکش دراز تخت  یرو لباسا همون با

  گوشه و آوردم  در تنم از  مانتومو زور به.  دنیکش بو به  کردم شروع و  گرفتم

 .  برد  خوابم  سیخ یچشما  همون با و انداختم تخت یرو یا

 ** 

.  بودم قبل روز  از  شادابتر ی لیخ امروز. کرد سرحالم یحساب  گرم آب دوش هی

  نهی آ یتو  خودم  به و  بود تنم ام حوله  هنوز و  گرفتم قرار میشیآرا ز یم یجلو

  صبحها داشتم دوست شهیهم. شدم اتاق  پنجره متوجه دفعه هی که بودم زده ُزل

 یم بدم یکیتار  از  ییجورا هی..  بزنم کنار رو  ها پنجره پرده یکار  هر از  اول

  ییبایز اریبس منظره با زدم که باال  رو ها پرده و  رفتم پنجره سمت به. اومد
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  نترییپا  و کرانیب  یآب ی ایدر. بود ینقاش یتابلو هی مثل  درست. شدم روبرو

 . ساختمون جلو  یدرختها  و ساحل هم

  دیسف لباس دست هی! بود  زیسحرخ عجب. شدم یرعلیام  متوجه لحظه هی

 داشت موهاشو باد. بود ستادهی ا  ایدر یروبرو و بود تنش  خونه ی راحت

  برم دیبا!! کردی م مرور قبلو شب اتفاقات حتما  بود، فکر  یتو . کردیم نوازش 

 .  کنم دور ازش  رو  یناراحت قبل شب  ی حرفا  جبران به و

  کنار امیب  پنجره  لب از  خواستم!! شی زندگ یتو دهینکش یسخت  کم هم یرعلیام

 سمت به داره که دمید رو یجوان  دختر هوی  که نییپا برم  و  بپوشم لباس و

 ...    رهیم یرعلیام

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

 سرد _برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#
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  اش  چهره دور  از! داشت سر به هم  یروسر که شلوار و  بلوز  هی با  دختر هی

 و سن هم. باشه  یمشت دختر گلرخ که زدمیم حدس اّما نبود مشخص ی خوب به

  کرد شروع باهاش و  برگشت دختر سمت  به یرعلیام. دادیم نشون خودم سال

  دلم یتو. شدمی م نگران  و یعصب کم کم داشتم گهید. دنی خند  و زدن حرف  به

  نداره، رابطه یدختر چیه با که گفت خودش ری ام نه گفتمی م خودم به مدام هم

  کنار پنجره جلو  از  خودمو...   آره زنهیم یمعمول یحرفا باهاش داره حتما

  دمیپوش لباس دست هی  تند تند. بشن  دور  مغزم از  مزاحم ی فکرا اون تا دمیکش

 گهید ،یرعلیام  و بودم من تنها االن... کردمیم انتخاب  رو نهایبهتر دیبا اّما

  مزاحممون تونست ی نم یکس...  نبود آدماش و باشکوه  خونه  اون  از  یخبر

 .باشه
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  دم،یپوش  کمرنگ یصورت جذب شرتیت  هی با  دخترانه نیج  شلوارک هی 

  یناخنا ...  صورتم ش یآرا به کردم شروع بعد  و بافته  طرف دو از موهامم

  از  یخبر اّما...   رفتم پنجره سمت  به بازم  و زدم یصورت الک پامم و دست

  ی وقت و دمی کش یسمت به  و بود یی کشو پنجره! نبود دختر  اون  و یرعلیام

  یهوا . بشه خشک زودتر  ناخنم الک  تا گرفتم  م ینس به رو دستامو کردم بازش

  از و کردم تازه ینفس آورد، یم وجد  به آدمو و  بود خنک و سرد یصبحگاه

 .  کردم رابیس هامو هیر یقدر دلکش یهوا  اون

  *** 

  آخر پلّه به شدم،  نییپا طبقه از ییصداها متوجه  نییپا اومدم یم که ها پلّه از

   وسطش که ی گرد زیم و آشپزخونه  یتو  رفت صاف نگام دمیرس که

  یرو  یلبخند شد  ام متوجه که یرعلیام.  بود نشسته پشتش یرعلیام  و بود

  به رو  و من به  پشت بود باهاش ساحل کنار  که یدختر همون اّما دیماس لباش

  که بود پر توپم   اونقدر زد،یم حرف و  بود یچا  ختنی ر حال در گاز سمت

 .  گفتیم یچ یرعلی ام با داشت دمینفهم

 

  یصحبتا  به توجه بدون و بلندشد جاش از  یتند یرعلیام  و زد خشکم سرجام

 :   گفت و زد ُزل من به  دخترک،

 ...  زم؟ یعز یشد داریب-

 

  تو بخوره زمی عز بگم  و بتوپم بهش داشتم دوست که بودم یعصبان اونقدر

  رهیخ نگاه با و برگشت من سمت  به دخترک  لحظه همون که...  سرت فرق

 .  زد ُزل من به اش
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   یبـــهارســلطانــ#

 313پارت#

 

  کهیحال در و  اومد سمتم به لبخندزنان یرعلیام شدم که آشپزخانه داخل

 :  گفت گرفتیم دست در دستامو

 ...   نیبش ایب کرده حاضر واسمون رو صبحونه و دهیکش زحمت گلرخ-

 

 :  گفت و کرد  صاف  صداشو دختر

  دار یسرا یمشت دختر گلرخم، من...  دنتون ید از خوشحالم  یلیخ...   سالم -

 ...    نجایا

 

  ی انگشتها نیب   از دستامو بعد و ستادمیا  جام سر  یحرف چ یه بدون لحظه  چند

 داشت، نیدلنش ییصدا  و قشنگ لحن دختر نیا...  دمیکش رون یب یرعلیام

 !بود کرده  مجزا  اشو  افهیق پاکشم و  معصوم چهره

 :   گفتم و رفتم  سمتش به 

 ...    ر یبخ  صبح...  سالم-

 

  مقابلم میرعلی ام. نشستم زیم پشت نزنم،  حرف   اون از  شتر یب دادم ح یترج

  محزون یا چهره با یچشم  ریز و  بود شده رفتارم  یسرد متوجه. نشست

  فقط پس ...  گذاشت زیم یرو  بود ختهی ر که ی چا وانیل دو گلرخ. کردیم نگام

  امیم دارم منم دونستینم  که اون!!! بود ختهی ر یچا یرعلی ام و  خودش  یبرا

 ! نییپا

 

 :   گفت یلبخند با 

 ...   خانم  نیبخور  مهیکلس از سرشار ه،ی محل ماستش و کره-
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  دیشن یرعلیام فقط  که یطور   واشی  یی صدا با و کردم فوت حرص  با نفسمو

 :   گفتم

 !! شدم خوردنتون  صبحونه صرف مزاحم  نکهی ا مثل-

 

 :  گفت خشم  با و شد برافروخته  اش  چهره

 !!  یریگی م پاچه یصبح  اول-

  ؟ !است ان یب  به حاجت چه است  انیع که یز یچ...   رمیگینم پاچه من-

 ...    تو ! ؟ یفهمیم ی چ تو-

 

  جام  از...  دیشن گلرخم آخرشو  جمله شدمیم متشنج و یعصب کم کم داشتم گهید

 :  گفتم و  کردم قطع پوزخند  و  ییترشرو با  حرفشو  و شدم بلند

   و خنگ  بودم، نجوریا شهیهم یگیم راست!! فهممینم  یچیه من...  آره-

 !!!  باور زود و ساده

 !  ؟ یکنیم  شلوغش یدار چرا-

  یآقا کردم  خراب صبحتو  اول ! ه؟ یچ...   ه  !... ؟ یکنیم  شلوغش ی دار تو-

 ! ا؟ یک

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 314پارت#

 

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  614 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  و  دیکوب صبحانه ز یم یرو یمحکم مشت خشم فرط  از  و شد بلند جاش  از

 : گفت

 دهیفا  کنمیم مدارا من یهرچ...  یار یم در کفرمو گهید ی دار ...  گهید بسه -

 ...   نداره

  بر ی وا!! احمق من بر  یوا !... کردنته؟  مدارا نیا! ؟ یکن یم مدارا تو! ؟ یچ-

 !!  ساده من

  با خانم تو!! استمدارهیس آقا من حتما و یهست ساده خانم تو اش همه حاال-

 !...  آره؟ !! کاره هرزه آقا من و یهست عفته

 

  اوج به  تشیعصبان...  شدیم پخش  خونه ی تو که بود بلند نقدریا  صداش تن

  بند نفسم که بودم دهیترس  اونقدر...  دیبار  یم خون چشماش از  و بود دهیرس

  کردن پنهان ی برا  بود لونه هی منتظر که بودم شده موش هی  مثل...  اومد

 ...  خودش

  با و  اومد حرف به  گلرخ که ندم بروز  ترسمو خواستم و   گرفتم نییپا سرمو 

 :   گفت نیغمگ ییصدا و  ینگران

  منتظر مهندس ی آقا خدا  به خانم حنا!!  بود من ریتقص  اش همه دیببخش  یوا-

 ...   کنن لی م شونو صبحونه شما با و دیپاش خواب از که بودن شما

 

  بشم، کالم هم گلرخ  با تیعصبان  و  یبحران ط یشرا اون تو  خواستینم دلم

  خاطر نیهم به. کنم  یخال سرش یرو  کدورتمو  و تیعصبان تموم دمیترسیم

  در سمت به و بود رفته رونیب آشپزخانه  از کهیحال در یرعلیام و شدم ساکت

 :   گفت کنان غرولند رفتیم سالن ی خروج

  واسه زوده هنوز...  ب کشم  دیبا...! نرفته زادیآدم به زشیچ چیه من یزندگ-

 !  آرامش

 

  به رو در که یمحکم ضربه یصدا  و شد قطع صداش رفت  رونی ب که در از

 نشست چشمام  یتو  اشک  و  غم از ی ا هاله. دیچیپ  خونه  تموم یتو  دیکوب هم
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  یرو مقابلم گلرخ!! کارام نیا با من  بر  مرگ. پوشاندم صورتمو دست دو با و

   رایگ  و نیغمگ هنوزم صداش نشست؛ یصندل

 ...  بود

 ...  ندارم  یارتباط چیه ایک  یآقا  با من خدا  به -

 

  ییرو چه  با  دونمینم  پررو دختره...  کردم نگاش زاغ و کردم بلند سرمو

 !!! زدیم یرعلی ام با رابطه و  ارتباط  از دم و  زدیم حرف  ی نطوریا

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  دراز  شتریب یلی خ  مشیگل از پاشو داره که بفهمونم بهش نگاهم با خواستم یم

 : داد ادامه که کنهیم

 

  از  رو ایک ی آقا  یول...  یول...    بودم دهیند حاال  تا شمارو من خانم  حنا -

  زنش به دلم یتو کردن ازدواج  دمیشن یوقت نیکن باور شناسم،یم یبچگ

  تمومه یچ همه شوهرت چون! پاکه چشم  چون!  چرا؟  نی دونیم شد، میحسود

  هی حال به تا شمال اومدن یم که  سالها نیا همه تو...    بهینج با و  آقا...  

  خانمم پوپک  با  و یکه؛خونوادگ ییوقتا یحت. دمیند ازشون زننده و  بد رفتار

...   جوونا  از ی لیخ مثل کردنینم برخورد ی طور ایک یآقا . نجایا اومدن یم

  و  یالیخی ب به زننیم و  خورنیم مشروب خرخره تا که یینا یا  از!... که نیدونیم
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  ام  نداشته برادر چشم  به من...  کردن رفتار  آقا مثل شهیهم  خدا  به! یعار یب

  من حق در که یشماریب  یمحبتها خاطر به و کردم نگاه بهشون شهیهم

 . دونمیم ونشونیمد شهیهم خودمو داشتن،

 همه خواستیم دلم.نجا یا  انیب  خوانی م گفتن  و  گرفتن تماس آقام با که روزید

 شب اونم   رز گل شاخه صدیس دیخر. بدم  انجام احسن  نحو  به خودم  کاراشونو

  یسار خود تا و  رفتمیپذ  دل و جون با  من یول نبود یآسون   کار لیتحو  سال

 دلم. نمید  ی ادا  خاطر  به. ادیب خوششون   آقا تا دمیخر شمع و  گل و  رفتم

...   نیبگ نی تحس انتخابتون و قهی سل به و  نیبش خوشحال شما خواستیم

...   زم یبر تختخواب یرو  و  کنم پرپر رو گال گفتنیم یشور  چه  با نیدونینم

  اش همه...  نمی بچ نیزم یرو  رو گهید شاخه چند  و زیم  یرو شو شاخه چند

  ماشاّلّا  هزار ماشاّلّا  آخه. خوانیم  خودشون که نشه یهمون  داشتم استرس

 ! ان  قهیسل خوش یلیخ

 

 ! شد؟  تموم  داتیتمج  و ف یتعر -

  

  خدا  به...  ادی ن شی پ یسوتفاهم خوامیم فقط  من خدا به...    خوامیم معذرت -

  حتما گفتمیم دلم یتو همش من.  داشتن جانی ه و شور چقدر  آقا دیدونینم

  مرد هی  آخه. مهمه  براش نقدریا اتاق ن ییتز که داره خانمش به یادیز عالقه

  امروز. دهیم انجام همسرش واسه نکارارویا ادیم داشتنش دوست تینها  یتو

  امیب خواستم   ختم یر  که رو ی چا...  نیا یب تا موننیم شما منتظر گفتن صبحم

 ...   کنم  صداتون
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  واسه ریش وانیل هی  بود ز یم یرو که  ینی چ ی قور  از بودم، شده آرومتر یکم

 گفتیم یرعلیام  چرا...  بودم فکرش یتو  هنوزم دم،یکش سر و  ختمیر خودم

  کم یچیه یآزاد و  یماد لحاظ هر  از  که اون! نرفته؟   زادیآدم به شیزندگ

  به دیبا  اولم از! دعوا بدون و عاقالنه نبار یا  بزنم حرف باهاش دیبا!! نداشت

  اگه...!   باشه تونهینم یرعلیام لقمه دختر  نیا که قبوالندم یم وبمیمع مغز

  بار هی یحت   مونیزندگ از گذشته ماه چند نیا  تو  چرا بود هرزه یرعلیام

  اون!! هستم  ش یشرع و ی قانون زن  که من... کنه تعرض من به نخواست

 ...  من با ی ا  رابطه  چ یه بدون اّما بشه جدا  من از خواستیم

 ستین  یا هرزه پسر  یرعلیام! نهیهم ه یقض اصل  کنمیم  فکرشو  که االن آره 

  که بود ییحرفا بخاطر  همشم بهش شدم ن یبدب و شکاک یلیخ  گهید من... 

  رمیگ یم یباز به اعصابشو  فقط خنگول من! دمیشنیم راجبش دانشکده یتو

 !  امیباز  بچه با

 

 :   گفت بلند  ی صدا با  گلرخ. رفتم  در سمت به و شدم بلند  جام از  یتند

 ! ن؟ ینخورد ی زیچ که شمام ...   نیریم کجا-

 ...    یرعلیام دنبال  رم یم...  گردمیبرم-

 

  آروم  ی موجها به  و بود نشسته یآب  کرانیب  یایدر به رو  یسنگ تخته یرو

  به که بگم و  کنم  بغلش برم خواستیم دلم یلیخ.  بود شده رهیخ یصبحگاه

 !!کاذب غرور نیا  از امون اّما ببخشه منو  ام بچگونه  یکارا خاطر

 و شدم کشینزد! برنگردوند سمتم به  سرشو اّما شد، ام  متوجه رفتم که جلو 

 :  گفتم و ستادمیا ا یدر به رو یکوچک سنگ  تخته یرو

  یگاه حصرش  یب ییبا یز و یآروم نیح  در یول...  قشنگه یلیخ ایدر-

 ...   ادهیز  یلیخ ابهتش.. ترسونهیم آدمو
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 " یرعلی ام خود مثل درست"

 

  نکهیا  مثل. دمی ند و دمینشن  ازش یحرف  ای یالعمل عکس  چ یه زدم که حرفمو

 !!  بود دلخور یحساب

 

 دور دستامو. کردم سرما احساس لحظه هی و نشست پوستم  یرو سرما سوز

  پام  کوتاه شلوارک هی آخه بود، سردش لختم  یپا ساق  اّما  کردم حلقه خودم

 !! نکرد نگام من  به  اصالا  که اون ؟ !شد شدنم سرد متوجه  چطور  دونمینم! بود

 

 !!   یخوریم سرما تو برو-

 

  داد، بدنم به یخاص   یگرما وجود نی ا  با...  بود سرد لحنش اّما  گرم صداش

 :   گفتم و نشست لبم  یرو یلبخند

 ...   میبر  هم با پاشو-
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  ملوس بچه پسر هی مثل . بود حرف  از  پر نگاهش برگردوند، سمتم به سرشو

 .  بود شده معصوم و
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 : گفت  و  راند لبش گوشه به یپوزخند گرفت، سمتم به چشماشو

  چ یه از  تونمینم  من یدونیم که تو!  ات؟  هرزه شوهر دنبال یافتاد شد یچ -

 !!...  باشه هم ام خونه داریسرا دختر اگه یحت بگذرم یدختر

 

  دم،یکش خجالت  ازش  بودم بسته بهش  که ییافترا و تهمت همه اون  خاطر  به

 . ندازهیم متلک بهم داره دونستمیم

 :  گفتم و شدم رهیخ پاهام  ریز  زیر و درشت یسنگا به گرفتم، ر یز به سرمو 

  ذهنم یتو  یادیز  سؤاالت و  حرفا  کن قبول...  بزنم  حرف باهات دیبا من -

 ...   نده عذابم نیا  از  شتریب خدا  تورو یرعلیام...  سردرگمم من...  دارم

 

 خواستیم دیشا. شد رهیخ چشمام به و  شد بلند بزرگ سنگ  تخته یرو  از

!  ؟ یک آخه یول  گفتیم نویهم شهی هم" ... وقتش به یول گمیم باشه" بگه

 ...   بودم شده خسته گهید

  *** 

  یرعلیام نکهیا  از بعد. بود مونده یباق نخورده دست قبل شب مثل  هنوز اتاقم

 کراستی اومدم ساختمان داخل  به سرما فرط از و گذاشتم تنها ساحل کنار رو

 .کردم ولو تخت  یرو خودمو و  اومدم  اتاقم به

 شده یبارون  اشک از  چشمام و بود اومده سراغم به بازم یشگیهم سردرد 

! شد زده در به ی ا  ضربه لحظه همون تو! شد؟ یم یچ آخرش دونستم ینم. بود

  با  رو بود چشمام گوشه که یاشک قطره و  کردم جور  و جمع یکم خودمو

  سر خیس گرفت، قرار در چارچوب تو  که یرعلیام. کردم پاک انگشتم  نوک

  چرا  چشماش.  زد زل بهم  و کرد فرو  موهاش تو  پنجه یرعلیام.  نشستم جام

 بست پاش پشت با درو مکث با. بود خورده  گره هم یتو  نگامون! بود؟  قرمز

 . اومد جلو  و
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  یرعلیام  افهیق اّما!!  کنم خراب کارو گهید دینبا! بگه؟  یچ  من به خواستیم 

!!  بود چشماش  یتو نیخشمگ یها  اژده دو انگار! بود؟  شده ینجور یا  چرا

 !  بود؟  یعصبان یچ  خاطر به بازم

 

  تخت لب و اومد  سمتم به! ساحل کنار  رفتم  ازش کردن  ییدلجو یبرا که من

  یچشما  با و زد یم نفس  نفس. کردم جمع  کم هی خودمو  ترس از نشست، که

 ! داشتینم  بر  ازم  چشم خمارش
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 !   ؟ یکرد هیگر-

  و  زدم یتلخ لبخند  و...  بود دستم  در که یدستمال همون با گرفتم  مو ینیب آب

 :   دادم جواب

 ...   اشکامه  هامیدلتنگ و  هاییتنها   تو من ق یرف گارته،یس تو  ق یرف اگه-

 

  خواستیم قایدق  دونمینم...   بکشه صورتم  یرو  خواست  و آورد جلو دستشو

 .  نخوره بهم دستاش تا دمیکش عقب یکم خودمو ازش...  کنه چکار

 

 :  گفت و  کرد یا  خنده حرکتم  دنید از
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 !  ؟ یکنیم ینجوریا  چرا! ...  چته؟  -

 

  نهیبب دیدینم  که شو افهیق!! یستی ن ینی شبیپ  قابل اصالا  که تو  بگم خواستم 

 !!  نهیخشمگ چقدر

 

  بذارم  دیجد و  کیفابر  قی رف هی جاش به  و کنم  ترک خوامیم گارویس که من-

 ...    یبذار کنار اشکاتو دیبا  هم تو...  

 

 .. بزنم بهش حرفامو همه دیبا  گهید یول!! بود اش  کلّه تو  یچ دونمینم

 

 :  گفتم دادم قورت  که دهنمو آب 

  ادتی اگه...   تو...   بدونم خودمو  فیتکل  خوامیم گهید من...   ریام  نیبب -

  ی ریم خودتم  که یگفت یعنی. میشی م جدا  هم از  دیع از بعد  یگفت من به باشه

 ...   مادرت شیپ کایآمر

 

 : گفت یکوتاه مکث با و شد  دور لباش از  لبخند

 همه خواستم...   بگم بهت خواستم   شمال میاومد که شبید من خب...  خب-

 !! نشد یول  بگم حرفامو

...   چرا! ؟ یکرد ازدواج من با  چرا  نکهیا  از...   بگو اولش  از...   بگو خب-

   ؟ !ینداشت بهم  ی ا عالقه چ یه یوقت

 

  یا  لحظه چند صدایب  یرعلیام. بود آلود حزن  لحنم و داشت بغض  هنوز صدام

 پرده ن یب از  رفت، اتاق پنجره سمت به و شد بلند جاش از  بعد و کرد نگام

 :   گفت و کرد ینگاه  رونیب به ها کرکره

 ...   بهت گمیم-
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  رفتن راه  با و بود  برهنه پاهام رفتم، سمتش به شتاب با  و گرفتم  ز یخ  جام از

 .  داد دست بهم  یندیناخوشا حس  پارکت یرو

 

 :  داد ادامه  نیاندوهگ و هم  در یا  چهره  با د،یچرخ سمتم به یرعلیام

 ...  بدم ح یتوض  رو یچ همه و نمیبش  من که سخته یلیخ  کن باور  حنا..  حنا-

 

  ینگران با و کردم بلند سرمو شدنش  چشم  در چشم ی برا و  گرفتم  قرار  مقابلش

 :   گفتم

!! اد؟ ین در کمیج  و بزنم  پا و دست تیوضع نیا  تو یک  تا من ی خوایم پس-

 احساسات همه تو!!...  باش منصف کم هی...   یرعلیام! ... ؟ یچ  که آخرش

 ...   ی گرفت یباز  به منو

 ...   کردم ازدواج  تو  با  ام خونواده خواست به من که درسته حنا...   حنا-

 

 !!!" بود درست حدسم پس!!! من یخدا  یوا"
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 : داد  ادامه  و گرفت ازم نگاهشو یشرمسار با
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  انتقامشونو ی نجوری ا خواستن...    دارن یمیقد  نهیک هی تو  خونواده از  اونا  -

 ...   رنیبگ

 

 :  گفتم و  کردم قطع حرفشو  زنان پوزخند

 !!!  گرفتن خوب  انتقامشونو...   خوبه یلیخ ...   خوبه -

...   ازت  و مونمیپش کردم حقت در  که ییهایبد همه از...  کارام همه از من-

  بهت من. ستمین  سابق یرعلیام اون  گهید من کن باور...  خوامیم معذرت

 ...   حنا  دارم دوستت من...   من. کردم دایپ عالقه

  احمق من...   ی خوند گوشم در  یلیخ  قشنگ  یحرفا  نیا  از اونموقعم  تو-

 ...    بهیفر اش همه...  اس نقشه اش همه دونستمینم

.  زهیعز یلیخ   واسم االن که خودت  جون  به یول...  زدم گولت من...  آره-

 دوست وجودم تموم با  من...  من...   درسته االنم  و لحظه نیا  یحرفا همه

 !!! دارم یحال چه بگم  دونمینم...   حنا دارم

 

  جلو دستاشو یرعل یام!!! دنیلرز به کرد شروع جانیه و  خشم شدت از بدنم

 . کرد نگام عاجزانه و گرفت دستاش ی تو  خموی  و لرزان  یدستا آروم و آورد

  یچشما  ریز بزنم مشت هی داشتم دوست که بودم یعصبان دستش از  اونقدر

  از  چرا دونمینم یول. باشه همون ماجرا زدمیم حدس که من!! خوشگلش

  دلخور  ازش اونقدر!! شدم متشنج و  شوکه همه نیا تیموقع اون  تو دنشیشن

  اتاق  از  و بزنم  داد سرش زیآم جنون حد در داشتم دوست که بودم یعصب و

 .  کنم رونش یب

  اون  تو  تونستمینم  یمیتصم چیه. بود رفته تاراج به انگار  فکرم و قدرت تموم

 .  رمیبگ  طیشرا

  یحرکت چیه  د،یبوس  صدایب چندبار و برد لباش سمت  به دستامو یرعلیام

.  گرفت آغوشش یتو محکم و دیکش خودش سمت به منو . بکنم  تونستمینم

...   زنهیم رونیب داره پهلوم  ی استخوانا کردم احساس کرد بغلم محکم اونقدر
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 دادیم نشون ساله جدهیه پسر  هی مثل درست حالش! بود  مقطع و  گرم نفساش

   ... 
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 همه که بودم دهیشن خودش زبون  از که االن.  نداشتم آغوششو  تحمل گهید

 !باشم  کنارش نداشتم دوست بوده  دروغ حرفاش

  گرم آغوش  آرزوم که من!! دادیم آزارم شتر یب ام گذشته خاطرات و ادی 

  به! واسم بود شده کیتار  و تنگ  یحصار مثل االن اّما بود لمسش و یرعلیام

  من ز یر جثه  و بود یقو و رومندی ن دستاش. کردم جدا  ازش خودمو زحمت

 . آورد یم کم شهیهم مقابلش

...   ببارن بازم که دادم اجازه  نباری ا من و  بود گرفته شدت بازم اشکام 

  گرفته یباز به  منو یرعلیام  نکهیا از ! ه؟ یچ هام هیگر یاصل   لیدل دونستمینم

 !!!عاشقمه کردیم اعتراف  االن نکهیا  ای بود

 

  التماسگونه و  زد ُزل  چشمام به عاجز و و  یابر  یمایس  همون با یرعلیام 

 : گفت

   ویناراحت   طاقت گهید.. نکن هی گر خدا  تورو .....  بگردم دورت من یاله-

 !  ندارم

 

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  625 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  نبار یا  یعنی! زد؟ یم من به  حرفارو  نیا داشت که بود یرعل یام  خود ن یا یعنی

  رو گذشته غم  دینبا!  نبود مهم برام یچیه گهید! داشت؟  دوستم عاشقانه

 !! کردیم عالقه  ابراز بهم داشت یرعلیام که بود االن  مهم...  خوردمیم

 ..  رون یب برم  خواستم و  دمیکش رونیب آغوشش  از ی تند خودمو

  بود گرفته دنیبار شیپ ساعت از که  بارون  ریز رفتن  با حرارت  نیا دیشا آره

 ...   اومدم نییپا ها پلّه  از  مهیسراس و کردم  باز درو . بره ن یب از

 : گفتیم مدام محزونش  و گرفته یصدا  با و کرد دنبالم شتابان یرعلیام

 !!  نزدم حرفامو همه من سایوا ! ؟ یریم کجا ...   حنا...   حنا -

 

  اون به که بود  سخت یلیخ برهنه  ی پا با  و بود یسنگ و  ی ا صخره ایدر لب

  یرو و رفتم ...  بود گرم گرم عشق  یگرما از وجودم...  من یول یبر سمت

 .  ستادمیا یبلند

  پاهام به نش یسنگ ی موجا و بود یطوفان شدت به امیدر و  دیباریم بارون

 . کردیم برخورد

 :   اومد سرم پشت از  یرعلیام  یصدا 

  من...  یش  دور  ازم ذارمینم چوقتیه گهید که بدون  نویا...   حنا...   حنا-

  وجودم همه تو ...  تو ...  حنا ...  دارم یم نگه خودم کنار تورو شهیهم واسه

 ...   یندار  خبر  و یشد
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  اومده کنارم. دمی چرخ   سمتش به و شدم گرم  شتریب قشنگش  یحرفا دنیشن از

  افهیق. بود آورده چشماش جلو  و بود کرده سیخ موهاشو تموم بارون . بود

 :   گفت و کرد نگام  ینگران با.  بود شده تر یداشتن دوست و  ملوس اش

 ...   رمینم هم کایآمر  و شمینم  جدا ازت-

 

  اونم   لبام یرو  لبخند دنید با ...  نشست صورتم ی رو یمحو  لبخند ناخودآگاه

 .  شد لی تبد  بایز ی ا  قهقهه به که لبخند هی. دیخند

 :   زد ادیفر  و گرفت آسمون سمت به من از نگاهشو

 ...   ممنونم  ازت ایخدا ... یمرس  جونم   خدا...   ایخدا-

 

 که س دانشگاه لجباز و ُغد یرعلیام  همون یرعلیام نیا  کنم باور  تونستمینم

  رهیخ  بهش سکوت تو!! کنهیم تشکر خدا  از من لبخند هی  خاطر  به داره االن

 . شدم

 

 :   گفت احساس  از  پر ییصدا  با  و دوخت من به نگاشو  بازم یرعلیام

  ی خواستگار هی ... کنم ی خواستگار  ازت گهید بار هی امروز خوامی م...  حنا-

 ...  یواقع

 

 : داد ادامه  عیسر دید که منو کنجکاو نگاه! گه؟ یم یچ  داره شدینم باورم

 !  ؟ یدار  قبول...    کنهیم فرق ایدن  یایخواستگار همه با  یخواستگار نیا_

 ...    اوهوم-

  و  احساس پر قلب  نیا واسه تورو  قشنگ  بارون نیا  ریز  ایدر کنار  االن خب-

 ...   کنمیم  ی خواستگار عاشقم
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  کردن طعمه منو  چرا بگو! اد؟ یم بدش من از نقدری ا رخانی اردش  چرا  بگو  اول-

 ! چرا؟  بگو ! تو؟  واسه

 !   پرسن؟ ینم جا  هی که سؤالو نیا همه خوب  دختر...  ا _

 !   سؤاله؟  از پر ذهنم  یدونینم که تو  آخه-

  فقط االن ...  بعداا   یول...  گمیم واست  اشو همه ستین وقتش االن  خب یلیخ-

  بهم عمر آخر  تا و شهیهم تا دارم  دوست...  بشنوم ازت  جوابو هی خوام یم

 ...   بله یبگ

 

  جلو بردم دستمو شدم، اریاخت  یب شدم، اراده یب زد،ی م تند تند داشت قلبم

.  کنم بغلش بازم  خواستمیم! کنم لمسش خواستمیم رم،یبگ دستاشو خواستم یم

  ازم قلبش ته از  داره و مهیواقع عاشق دونستمیم  که االن  خصوص به

 دستم که نیهم یول کنم  فداش جونمو  خواستمیم اصالا .  کنهیم ی خواستگار

  از  قبل و نیزم خوردم پشت با و شد ی خال پام  ریز کنه لمس دستاشو خواست

 . شدم خروشان  یایدر نیسنگ یموجا گرفتار  کنم کنترل خودمو  بتونم نکهیا
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  تقالّ  که هرچه. رسوند من به خودشو  و دیپر نییپا ها صخره  یرو از یرعلیام

  نداشتم  رو یحرکت  چیه ییتوانا اّما بدم نجات  خودمو و شم بلند جام از کردمیم

  سرمو ریز و شد  دوال شونیپر  و آشفته.  رسوند بهم خودشو یرعلیام  نکهیا تا

  رو ما یبرخورد هر با  و رفتنیم  و اومدن یم ی نطوریهم موجا کرد، بلند

 ...  دادنیم ُهل  جلو به محکم
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 !   ؟ یخوب...   جونم حنا-

 

  بدتر حالمو و  رفت دهنم ی تو ایدر شور آب  بدم جواب کردم باز که دهانمو

  و  گرفت زانوهام ریز اشو گهید دست هی و  سرم ریز دستشو هی یرعلیام. کرد

  یهوا  اون یتو بتونم که ی طور بلند یصدا  با کنه بلندم  خواست  که لحظه هی

   هم از لباشو بشنوم،  مواج  یای در خروش و  یباران

 :  گفت و کرد باز

 !!!  حاال  تا بودم دهیند رو دستپاچه نقدریا  عروس...   حنا -

 

  یبرا...  رفتیم  ضعف  براش داشت  دلم که دل ته از  و نی ریش نقدری ا...  دیخند

  و  گردنش دور انداختم  دستمو دارم نگه  شتریب آغوشش ی تو خودمو نکهیا

 با اشکامم. بود شده اتریر ی ب و زاللتر شهیهم از چشماش. شدم رهیخ  بهش

.  چسبوندم اش نه یس به سرمو...  بود  شده مخلوط ایدر  آب و  بارون  قطرات

 دهان خواستم   هیگر با. بود دهیچسب  بدنش به و بود شده  سیخ  تمام رهنشیپ

  نفس  ذاشتن،ینم  مزاحم یاشکا اّما  رونی ب زمیبر دلمه تو که یهرچ و  کنم باز

 :  گفتم دهیبر دهیبر  و  زنان نفس

  عاشقم که بود آرزوم... یکن عالقه ابراز  بهم  یروز هی تو  که بود خدام  از من-

 ...   یباش

 

 :   گفت و بود شده مهربونتر شهیهم  از  نگاش...  کرد نگاهم  یخاص یشاد با 

  برام تو  بجز  یز یچ گهید که بدون! شدم عاشقت من!... یشد موفق تو آره-

 ...   نداره تیاهم

  *** 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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   یبـــهارســلطانــ#

 323پارت#

 

 

  روز اون  بارون. گذشت من از  شیخواستگار  و یرعلیام اعتراف  از  روز دو

  به یبد یلیخ یسرماخوردگ شد باعث یساحل یها صخره ی رو افتادنم و

  دایپ یدگیخراش  پام تمام و بود کرده دایپ  یکوفتگ هم بدنم تموم.   ادیب سراغم

  یپرستار ازم مرتب خودش و بود کرده خبر برام  دکتر یرعلیام بود، کرده

 در. دادیم نشون بهم داشت خوششو  یرو یزندگ کردمیم احساس. کردیم

  دیکشیم ریت بدنم  یاستخوانا تموم و  بودم  گرفته یبد یل یخ  یضیمر که یحال

  کنار دم هر و   لحظه هر داشتم دوست و  بود کرده رابمیس عشق عطش اّما

  باز  اتاق در که شدم داریب  خواب از تازه و دهیکش دراز تخت  یرو. باشم رمیام

  و بست نقش لبش یرو  یلبخند من  دنید با. شد اتاق  وارد یرعلیام و شد

 :   گفت

 !  ؟ یشد داریب...  خانم  سالم...  بَ -

 

 :   گفتم محسوس یشاد با و  زدم لبخند دل ته از

 ...   آره-

 :   افزود چشمام یتو ینگاه با و نشست  تخت لبه یرو کنارم

 ! ؟ ی خانم بهتره حالت_

 

  م یشانیپ ی رو و  آورد جلو دستشو یرعل یام  و دادم تکون مثبت یمعنا به یسر

 :  گفت داشت لب به که ییبای ز لبخند همون با یمکث از بعد و  داد قرار

 ...   شده قطع تبتم  خوبه،  -

 .   بهترم که معلومه  شما یایپرستار با_
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  نوک کهی درحال یخاص طنتیش  با  و ُسرخورد میشونیپ ی رو از دستاش

 : گفت دادیم فشار دماغمو

 ...  کشد دیبا هندوستان جور خواهد  طاووس هرکه... گهید... گهید-

 

 دنمیکش خجالت از  که یرعلیام. انداختم ر یز سرمو و شد یارغوان هام گونه

 : گفت  بود گرفته اش خنده

   م؟ یبزن  یچرخ  رونی ب میبر  هم با یبهتر  اگه هیچ  نظرت-

 

  مخالفت دیبا چرا شدیم بهتروبهتر داشت یچ همه که حاال  کردم، فوت نفسمو

 : گفتم  لبخند با  پس بود  بهتر حالم!! کردمیم

 ...  باشه-

 ...  شهیم عوض تمیروح  ینجور یا  م،یبر پاشو  زمیعز  نیآفر -

 ** 

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 رومندین و  یقو یدستا تو دستام مدت تموم... میگشت رو  شهر تمام روز  اون

 . بود بایز چقدرم!!! بود شوهرم
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  یهوا و حال زنده یقی موس یاجرا.  میخورد  یسنت رستوان هی تو  رو شام 

 ...  دادیم هردومون به  یخوب

  من به نهمهیا یرعل یام نکهیا  از دمیگنج ینم خودم پوست تو  ادیز یخوشحال از

  نیا  از بودم شده مست من و گرفتیم برام  لقمه... کردیم مّحبت و  لطف

 !  عشق و محبّت یایدر

 

  هی خورد، زنگ یرعلیام  لیموبا که  میبود نیماش سوار ال یو  به برگشتن وقت

  جلو به چشماشو  و کردیم یرانندگ کهیدرحال و  انداخت یگوش  صفحه به نگاه

 :   داد جواب دوخته

 ...  دییبفرما بله-

 ...  دیخوب شما... سالم-

  یمرس -

 ...  میشمال هنوز نه -

  ؟ یک -

 ! د؟ ییکجا  االن -

 !...  د؟ یاومد یک با -

 !!! خوبم گمینم مگه... آره... خوبم... نه -

 !!!  خداحافظ فعالا ...  خب  یلیخ -

 

 فرمان یرو که دستش هی. کرد پرتش داشبورد یرو کرد قطع که رو یگوش

  صورت به  لیاتومب درب پنجره از شده باز قسمت  یرو اشو گهید دست بود،

 !  رفت یبی عج فکر ی تو . داد کهیت سرش  به و داده قرار قائم

 نکهی ا  یبرا.  باشه پدرش زدمیم حدس !... گرفت؟  تماس باهاش که بود یک

 :  گفتم لبخند و یشاد از سرشار  یلحن با کنم نوعوضیماش داخل یفضا

 ..  ام  ییهوا  نجوریا  عاشق من... هیزیتم  یهوا عجب-
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  از  اونو کالا  افکارش انگار!!  نبود عالم نیا  ی تو اصالا ... نزد  یحرف  چیه اما 

...  نداد یجواب هم باز  اما زدم صداش  و کردم نگاه بهش!! کردن پرت تیواقع

  روبه به و بودند ستادهیا حرکتیب پلکهاش و زاغ چشماش!! دمیترس لحظه هی

 :  گفتم دادم تکونش که یبار دوسه و زدم  بازوش به یدست... بود رهیخ  روش

  ؟؟ ییکجا... یرعلیام...  ریام -

 

  و رفت در دستش  از نیماش کنترل لحظه هی و برگشت من سمت به یتند

 ...  چرخاند ی زود فرمانو که کند برخورد یکنار نیماش با  بود کینزد

 ! کرد؟  تلفن بهت بود یک! ر؟ یام شده یزیچ ! چته؟  -

 

  به کرد شروع نیاندوهگ  یصورت و درهم یاخما با بده منو جواب  نکهیا بدون

 دمیفهم... کنه تصادف باهاش خواست که ینیماش راننده به گفتن راهیبدوب

  ه ی گذروندن از بعد  اونم!! دهیم فحش ینجور ی ا که داغونه اش  هیروح اوضاع

 !! یماندن  ادی به و  خوش روز

 

 .   بشه آروم  تا نزنم  یحرف گهید دادم  حیترج و شدم ساکت
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  درها و میرون یب  داشت خبر یمشت. بود باز  طاق چهار  درا  همه میدیرس الیو به

 سمت به نویماش  الیو یسنگالخ جاده  یرو سرعت به یرعلیام  بود،  نبسته رو

 !!  شدم لیاتومب هی متوجه ستادهی ا که ساختمون  یجلو و داد حرکت جلو

  بزنم  یحرف خواستم. کردم نگاه شده  پارک نیماش به رتی ح  و تعجب کمال در

 : گفت نش یاندوهگ یصدا  با  و اومد  حرف  به  یرعلیام خود که

 ....    نجا ی ا اومده ارسالن -

 ! ارسالن؟  -

 .  کرد تلفن بهم که بود  خودش!! اوهوم -

 !  نجا؟ یا اومده چرا !...  خب؟  -

 

  انداخت یم چشم  روبرو به کهیحال در و کرد یمکث!! دیفهم کنم فکر  منظورمو

 : گفت

 ...  برگرده و کنه  خراب هامویشاد نجا یا اومده... شناسمشون یم خودم فقط -

 

  پسر با دیبا  چرا ارسالن  آخه!!! چرا یول ه؟؟ یچ منظورش دمینفهم قیدق

 !! داشت  قتی حق  نیا یعنی! بکنه؟  کارو نیا  خودش

 : گفتم و دوختم  چشم یرعلی ام به بازم  سؤال  و رتیح  از  یایدن با

  چرا؟؟؟   آخه یول-

 

  دوختم، چشم رونیب به شد، زده  من یکنار شهیش به  ی تلنگر لحظه همون

 سمت به یکم خودشو  زدم نییپا که رو شهیش بود، ستادهی ا نیماش کنار یمشت

 :  گفت و کرد سالم نگران ییا  چهره  با و کرد  خم  لیاتومب   داخل

  یبرگشتن وقت بزنم  سر محله طالش ینا یزم به بودم رفته  من خدا  به آقا -

 !! اومدن یساعت هی  که گفته گلرخ... دمید ارسالنو  آقا نیماش
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  تشویعصبان آخر در و کردیم نگاه ی مشت به ییترشرو با وقت تموم یرعلیام

 :  زد داد خشم با کنه،  یخال  رمردیپ سر یرو  خواستیم انگار

  هی ی برا برم کجا  دیبا من آخه... ؟ !یر یبگ گل رو شده خراب  نیا  در ینتونست-

 ! آرامش؟  ذره

 

 : گفت  یشرمسار با و رافکندیز به سرشو دیناام ییا  چهره با یمشت

  شونیا  باالخره کنم  یادب  یب ارسالن آقا  به  تونمینم که من...  شرمنده آقا بخدا-

 ....  دارن  حق ما گردن به

 

  آرام   یلحن با کنم آرامش  کمی خواستم کرد، فوت نفسشو تیعصبان  با یرعلیام

 :  گفتم

 .   رجانی ام ارین فشار خودت  به نقدری ا حاال-

 

  که لیاتومب   از. نگفت  چیه و دوخت  چشم چشمام به نافذش و  رایگ یچشما با

 :  گفتم مهربانم و آرام  لحن همون با میشدیم ادهیپ

  واسمون  تای عصبان نیا ... ارین  فشار خودت به نقدرمیا  و داخل م یبر حاال-

 ...!!  سمه

 

 !!  حرفیب  و صدا یب.  شد ادهیپ بلیاتوم از
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 یمشت به اشاره با بود نییپا سرش  کرد،یم گوش  حرفام  به فقط داشت انگار

  به من و شد دور  کنارمون از سالنه سالنه یمشت... بره که فهموندم بهش

 :  گفتم خنده  با و  رفتم سمتش

 !...  ؟یکرد درست خودت  واسه هیچ  افهیق نیا   حاال!...  کن نگاش-

 

  لحظه هر و  شهیهم از سکوتش...  شد رهیخ  بهم بازم و  گرفت باال سرشو

 :   دام ادامه و ستادمیا  روبروش لبخند با بود باتریز واسم

 !! شه؟ یم ها بچه پسر  مثل ات چهره ین یغمگ یوقت یدونیم-

 

  ینیسنگ دلش ی تو ی بیعج غم انگار... نداد  یجواب و  گرفت ریز به سرشو

  کنم نوازشش  خواستم   بردم، صورتش سمت به دستامو  و رفتم  جلو!! کردیم

 !!  رفت ساختمان داخل به سرعت به  و داد پس دستامو  یناباور  کمال در اما

  روزه  دو نیا عاشق یرعلیام همون یرعلیام نیا مگه! کرد؟؟  ینجور یا  چرا

  قلبم ! بزنه؟  پس  ی دلخور با  منو دیبا چرا ! نبود؟  من حسرت در مگه ؟ !!ستین

 !! شد  نیسنگ نیسنگ... نداشت قدرت انگار پاهام!! خورد ر یت انگار

  به حرکتیب مجسمه مثل  نشستم، ساختمون دم ی ورود یها پله ی رو همونجا

 من و کرد  درخشش به شروع چشمام  ین ین در اشک. دوختم چشم جلو

 سد گلومو راه شیآت  و گرم بغض هی. داشتم رو اونا با مقابله توان نیکمتر

  که پلک هی. بدم قورت دهنمو آب  تونستمینم که بود بد  حالم نقدیا بود، کرده

 ...  دیچک فرو  چشمام از اشک  یا  قطره زدم

  هی... بودم کرده ر یگ مطلق یکیتار  یتو انگار...  لرزش به کرد شروع دستام

 ! شی پ راه نه داشتم پس راه نه که بست بن

 

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  636 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

!!  نه  یوا!  باشه نقشه و دروغ بازم  یرعلیام روز  دو ن یا ی حرفا نکنه

  حاالها حاال میزندگ  کهنه گره نیا انگار آره!! کردم گم راهمو کردمیم احساس

  پله اون  یرو مدت چه دونم ینم.. یکن کمکم خودت مگه ایخدا !! شهینم باز

 !! سال هی ...روز هی... ساعت  هی... نخوردم تکون و نشستم سرد یها

 

 من. کردیم نفوذ بدنم داخل  به داشت بازم و نشسته پوستم  یرو سرما سوز

  یهوا  اون صدایب  داشتم بازم...  بودم داکردهیپ نجات یسرماخوردگ  از تازه

 سرما هر به داشتم عادت که من... کردمیم بدنم یسلوال وارد  مزاحمو  و سرد

  یم بعد عواقب منتظر دیبا  االنم!! بدم  نشون العمل عکس ییا ساده یخوردگ

  پاهام... بشم بلند جام  از  تونستمینم  اما!! زدن سرفه به کردم شروع!! بودم

 !! بود شده قفل انگار

 

  جام  از  اما... اومد  رونیب  ساختمون داخل  از یکس دمی فهم در تقه  یصدا با

...  شد رد کنارم از سرعت به یکس.  برنگشتم سمت اون  به و نخوردم تکون

  و رفت لشیاتومب سمت به شتاب با من به  یتوجه چیه بدون  بود خان ارسالن

 ...  کرد باز خودش  ی برا درو موتیر با

  یبو! بود خوشپوش  و مرتب شهیهم مثل و دهیپوش اسپرت وشلوار کت

 نگاه هی ستینگر  من به ستادیا که  لشیاتومب   کنار! دیچی پ فضا یتو  عطرش

 !!  تنفر  و پرخشم
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  و  خشم با و کرد باز دهان که بودم اش  نهیک پر  و بد نگاه  فکر یتو  هنوز

 :  گفت اندوه

 یشی م صاحب پسرمو هات یباز  زنک خاله نی ا با  یکرد فکر اگه-

  ایآسون نیهم  به  پس... منه یی دارا تموم  پسر اون بدون نمی ا!... یکورخوند

 !...  یاریب درش چنگم از  ذارمینم

 

  و  گرفت اوج صداش  که بزنم  یحرف خواستم ... هیچ  منظورش دونستمینم هنوز

 : داد ادامه

...  یکن هیگر زار زار  خودت  حال به  ینی بش کنمیم یکار... کنمیم ات  چارهیب -

 ...  کن تماشا و  نیبش حاال

 

 اومده رونیب  ساختمون  ازداخل اونم که دمیفهم... اومد که یرعلی ام یصدا

 و شده رمق یب  و  خشک چوب تکه دو  مثل ام  یلعنت یپاها  چرا  دونمینم یول

 .  بدم تکونشون   تونستمینم

 

 !!  یاریم در منو  کفر یدار... برو  نجای ا از  ارسالن -

  یعاشق و عشق از  حاال تا  یک آخه! ؟ !یکنیم کاریچ یدار یدونینم تو  پسر -

  پدر  ... من نیهم  اش نمونه!... د؟ یباش نفر نیدوم تو تا دهی رس خوب یجاها به

  طول سال چند! شد؟  ی چ میآسمون  عشق پس !! کجاس! کو؟ ... خودتم  احمق  

 !  د؟ یکش

 

  روبه و ستادیا !! کردمیم حس خودم  اشوکنار هیسا اومد، جلوتر  یرعلیام

 :   دیکش ادیفر پدرش

 بابا مقدسه  یلیخ  عشق... نکن ی قاط عشق با  رو هوس کنم یم خواهش-

 

 .  دادیم قرار خطاب  بابا کلمه با ارسالنو ،یرعلیام دمیشنی م که بود بار  نیاول
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!!  بود یبارون چشماش  و گرفته  اش  چهره... چرخوندم سمتش به سرمو

  ترک   رو الیو  سرعت به و شد لشیاتومب بر  سوار بعد  و کرد یمکث ارسالن

 .کرد

 

  راحت یکم عشقش و یرعلیام بابت از  المیخ  الاقل!! گرفت شدت هام هیگر 

  به کردم شروع  صدا یب  و گرفتم  ریز  به سرمو! نشدم چهی باز  که نیا از ... شد

 . ختنی ر اشک

 

  گرفت خودش گرم یدستا یتو کردمو خی یدستا و نشست کنارم که یرعلیام 

 .  گرفت اوج هقم هق

  بازم  پاشو... خهی  دستات... داخل میبر  پاشو!  ؟ یکنیم ه یگر ی دار که بازم -

 !  یخوریم سرما

 !  تونمینم...  -

 !  خوب؟  دختر هیحرف چه ن یا  آخه!! تونمینم یگفت  که بازم...! ...  -

 

 :  گفتم آلودم  اشک و  گرفته یصدا  با و زدم زل چشماش  یتو

 ...  برم راه تونمینم... قفله انگار پاهام-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 328پارت#

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  639 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 

  که بود مقاوم و  صبور انگار اما بود ریسراز صورتش اجزاء   تموم  از غم

 ...  کنه پنهان لفافه در غماشو همه و  بزنه لبخند من به  یخودی ب خواستیم

 !!  کلک یا!...  آره؟  کنم؟  بغلت  یخوای م پس...!!  آهان -

 

  باال ها پله از و  دیکش آغوشش یتو  سرعت به منو بزنم یحرف خواستم تا

 .  رفت

 

 : گفت داشت، لب به  که یلبخند همون با

  لوس واسم خودتو  یدار کننیم ناز باباشون واسه که کوچولوها دختر نیع-

  آره؟؟ ...یکنیم

 

  حرفو نیا کردمی م یطونیش هر هربار!... انداخت بابام ادی منو  اش  جمله نیا

 !.... کردمیم لوس واسش  شتر یب خودمو من و  زدیم بهم

 :   گفتم کردمو محکمتر گردنش دور دستمامو

 ....  ی شیم خسته... نمیسنگ..ریام ن یزم بزارم-

  ییلوی ک پنجاه زهیم زهیر دختر هی  به زورم یبگ  یخوا ی م یعنی...   ا  -

 ! رسه؟ ینم

 ...  ی کن بغل  ساعتها منو  یبتون دمیبا... خب -

 

 .  کردم ییا  سرفه تک  حرفم ادامه به شد، غرق چشمام  یتو! کرد یمکث

 !! گهید هستم  فنچت  منم... یمون یم بزرگ و دم و  شاخیب  قول هی مثل-
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  مثالم از دمیشا. شد لبخند بدون و  ی جد اش  چهره! دمیترس ازش  لحظه هی

 !!  ومدی ن خوشش

 

 : گفتم خنده  با حرفم جبران به

 ! استخون و پوست ذره  هی  ای کلیه کلیه ای!!!  بشه  یچ ما بچه-

 

  نیا! کردم خرابتر و  کار انگار! بود رهیخ چشمام  یتو  حالت همون به بازم

  داره هوله چقدر  دختره گهیم االن!! کنن  سرم تو خاک ؟ !زدم من بود یچ مثال

  نیا در اصالا !! بزنم حرف   وقتا ی بعض تونمینم چرا  من! زنهیم بچه حرف

 ! بهتره رمیبگ گل دهنمو

 کردیم نگام مصمم و  بد نقدریا نکهیا   از شدیم سخت واسم داشت دنیکش نفس

  ی فرار راه چی ه و بودم  یزندان آغوشش  حصار در یول  شدمیم معذب داشتم

  اتاقم  سمت به منو صدا یب  و رفت باال  ی چوب  یها پله از یق یدقا از  بعد. نداشتم

 ... برد

  حاالها حاال  زدم من که یگند نیا !  گفتمیم یزیچ دمینبا!  نزدم یحرف گهید 

 ! کنم نگاه چشماش یتو  شدینم روم

  جدا آغوشش  از و  گذاشت تخت یرو  منو که بود خاموش هنوز اتاق  چراغ

  روم و دیکشی م رون یب زانوم  و سر ر یز از دستاشو که نطور یهم اما!! کرد

  برخورد صورتم به گرمش ینفسها بود، سرم کنار سرش بود، زده مهیخ

  س یخ ی  چشما کهیدرحال دیکش نوازش حالت  به صورتم یرو دستاشو کرد،یم

 : گفت کردیم پاک اشکمو از

 ! ؟ یبود ترک یتو مثالا ... یکن یم هیگر باشه بارت  نیآخر-
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 :  گفتم لبخند  با! بود  دلسوزانه و مهربون  اما  یعصب. اومد  خوشم لحنش از

 !!!   نبود ادمی-

  ده امشب  بود قبل ی روزا اگه!... سه؟ ینمیوا  قولش  یپا بده قول  هی آدم مگه -

 !!...  دمیکشیم شتریب گاریس تا

 

  پاش  از کفشاشو نشستیم تخت  لبه کهیدرحال و کرد  بلند  روم از  خودشو

 :  داد ادامه و درآورد

 ...  کشمینم گهید تو  عشق به االن یول-

 !!  کردنشه ترک دفعه ه ی منظورم...  سخته آخه  یول -

 ! گهید تو به  من   عشق   یبها نم ی ا... تونم یم کنم اراده  اگه ستین سخت -

 

.  کرد پرت یی ا  گوشه به و کرد جا  کفشاش ی تو درآورد که پاشو  یجورابا

  خونه داخل  کفش با بود؟  میقد یوسواس یرعلیام همون یرعلیام  نیا  واقعا

  متوجه خودشم انگار!! کردینم شوت جا هی کفشاشو ینجور ی ا و شدینم

 :   گفت و شد بلند جاش  از خنده  با ، بود شده شیدیجد ی رفتارا

  و یوسواس  سابق مثل  چرا گهیم. کرده ر ییتغ  رفتارام  تموم گهیم ارسالن-

 آب یکس یدهن وانیل از نداشت سابقه قبلنا...   گهیم راستم! ؟  یستین قیدق

  یها نشونه از  نمی ا گهید خب!!  کردم استفاده تو وانی ل از  بارها اما  بخورم

 !! کن ولش گهیم تازه ارسالن. ارهیدرم داره  منو پدر...   هیعاشق

    ریام -

 !   ر یام جااااان -
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 ! ؟  گفتیم یچ ! ؟  نجایا بود اومده چرا   خان ارسالن -

 

 :   گفت و کرد روشن  رو چراغا بود شده در  کینزد کهیحال در

   چند نیا  تو آخه! ... نه ای  خوبه حالم بفهمه خواستیم....   من دنید اومد-

  نگران نکهی ا  مثل ، ندادم جواب  گرفتنیم تماس باهام هرکدومشون روزه

 ! بود شده

 !!  ؟  بود گرفته تماس باهات یک مگه -

 !   پوپک...  عمو خان  و ارسالن -

 

  سرمو و دمیگز  لبمو ظ یغ با!   شدیم بد حالم هم اسمش دنیشن با..   اه

 .   برگردوندم

 

 :    گفت بالفاصله شد حالتم  متوجه که یرعلیام

 !   باشن داشته ی رفتار چه بعداا  و گنیم یچ ستی ن  مهم.... ال یخ یب-

 

  به...  بود  گرفته جون پاهام انگار.  نمی بنش سرجام خواستم زحمت یکم با

  تخت  به و گرفتم کار به  زورمو تموم دادم، هیتک تشک به که دستامم کمک

 .   نشستم  سرجام و دادم هیتک
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 :   گفت  خنده با بود زده  زل بهم که یرعلیام

 ! شد؟  خوب! ؟  پاهاته  منظورم! ؟  یخوب-

 

 تا کنهیم درد پام  گفتم دروغ به من بگه خواستی م!!  هیچ  منظورش  دونستمیم

 :   گفتم و کردم نگاش چپ  چپ!!  کنه بغلم آقا

 ...   حسه یب  هنوز ...  آقا  ر ینخ -

 

 :    گفت و  دیخند بلند  یصدا با

 !  ؟  ی ندار یکار  رمیگیم دوش رمی م من...   خب یلیخ-

 

  یچشما با ؟  بخوابه  جدا  ازم  بازم خواست یم نکنه ؟  بره کجا خواستیم مگه

 :    گفت و شد قدم  شیپ  خودش که بزنم ی حرف  خواستم و ستمینگر بهش متعجبم

  ؟  کنهیم تتی اذ هنوزم کفشام یبو  ؟  هیچ-

 

  قیدق حالمو انگار  یول!!  ختی ریم مزه چقدر!!  پسر  نیا دست از  یوا

 ! کردیم تمی اذ داشت که دیفهمیم

 :   گفتم یدلخور با و دمیکش درهم یا  چهره

 !!..    یبر  ییجا خوادینم-

 

  از  انگار  ییجورا  هی! شد ریانگ رتی ح  شتریب  هرلحظه و شهیهم از  اش  چهره

ن  من...  شده متعجب ام  جمله نیا دنیشن  :  گفتم دیترد با و کردم یم 

 ...   کن استفاده نجایا ازحموم  خب! ؟  نداره حموم نجایا مگه م ..  -

 ...   اس  گهید اتاق المیوسا  و چمدون  آخه -
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 :    گفتم  لحنم همون با من اما.  گفت تموم یتمندی رضا با شو جمله

 ...    گمیم چمدونتو..    ارشیب  برو خب-

..   نداره  جون که پاهاتم  ،یا  خسته  االن تو ..  شهی نم!!  گهید نه  د..  -

 !  باشم  نجایا شمیم مزاحمت

 

 !  کردیم تمیاذ حرفاش  با ی نجوریا که ازهین از  پر  وجودم  تمام دونستیم انگار

 :   گفتم  و دمیکش درهم یا  چهره ناز با

 ! خوابن؟ یم هم از  جدا دوماد و عروس که هیعسل ماه جور چه  نیا -

 

 :  گفت خنده با  و  اومد جلو ... بزنم  کامل حرفمو نذاشت

 !   خواد؟ یم یچ دلش  عروس یبگ شهیم-

 

  تکون کم هی کم هی پاهامو. گرفتم ری ز به سرمو  انداخت،  گل شرم از هام گونه

 من به  که همونطور یرعلیام. شدم  بلند تخت یرو از یتأن   با بود، بهتر دادم

 :   گفت حرفاش  ادامه در زنان لبخند بود زده زل

  خانم؟؟  عروس اسینجور یا!...  آره؟  ندارم یمشکل چی ه و  خوبم من یعنی-
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  لبخند ناز با کرد یتالق هم با نگاهمون  یوقت  ستم،ینگر بهش کردم بلند سرمو

 :  گفتم و زدم

  ؟؟؟ یبزار  تنها خوشگلو عروس نیا ادی یم دلت-

 

   بهم  قدم دو زنان  لبخند اومد، خوشش یلیخ  ام جمله  ن یا دنیشن از  انگار

 :  گفت و شد کترینزد

 ..  بگردم دوررررت  نه!... من عشق نه -

 :  گفتم عشوه با و  کردم یدلبر دوباره

 ...   یرعلیام -

 !  یرعلیام جااااااان -

 !  رمنیام... ریام... نزار   تنهام چوقتیه گهید پس -

 

  انداختم، آغوشش یتو  عیسر خودمو  کرد، دراز سمتم به دستاشو جلوتر، اومد

  یتو  اونم زدم، زل  بهش و دمیکش عقب سرمو کرد، حلقه دورم محکم دستاشو

  از  داشتم... دیکشیم زبونه عشق یها شعله چشماش از.  موند رهیخ چشمام

 : وارگفت زمزمه نطور یهم که شدمیم خودی ب خود

 ....  تو-

 

  و  هوس طعم. میفرستاد  رونیب نهی س از  نمونویسنگ ینفسها هم با همزمان

  همونجا که کنم  وادارش خواستمیم . کردیم ام ونهید داشت خواستنش عشق

 دوست و دمیدینم رو یکس یرعلیام  جز... ببوسه منو خواستمیم... بمونه

  چه اما! ارمیدرب ریزنج  و  قل  به خودم یبرا  قلبشو شهیهم واسه داشتم

 !  ؟ یطور
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  به نگاه هی. شدیم موندگار و خاص شب هی هردومون یبرا شب اون دیبا

.  بود سرم  دور  هم شال یحت. بود تنم  رونیب یلباسا  هنوز. انداختم خودم

 :  گفت آروم ی صدا  و و زمزمه حالت  به حرفشو یباق ی رعلیام لحظه همون

 ...  واسم بشه  ایدن شب نیتری طوالن  خوامیم...  باشم  تو مست  خوامیم امشب-

 

 : دادم جواب و گذاشتم هم  یرو آروم چشمامو

 .  زمیعز... ریام سازمیم باهات امویدن خوامیم... هستم خواستنت  از  پر منم- 

 

  موج تمنّا و خواستن  عطش نگاش یتو. دیکش سرم یرو  نوازش با دستشو

  همون... آوردم  خودم با  خوشگل خواب لباس یکل افتاد ادمی  لحظه هی! زدیم

 شروع شب  نیاول  ذاشتمیم دینبا آره... دیخر  واسم یرعلیام خود که یلباس

 :  گفتم و   گرفتم فاصله  ازش هو ی بشه، شروع یالک مونیزناشو یزندگ

 ....   یاریب  لباساتو یر ینم-

 ...  رمیم... چرا...  -

 .  کنمیم عوض لباسامو منم یریبگ  دوش  تو  تا پس -

 

 گرفتیم فاصله  ازم کهیدرحال و زد  یمعنادار لبخند د،ی فهم منظورمو انگار

 : گفت

 ...  گردمیبرم و رمیگی م دوش اتاق همون-
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  دستپاچه... زدم دید خودمو و دمیدو نه یآ سمت به عجله با  رفت رونیب  اتاق از

  از  اول! کنم چکار و  بپوشم  یچ!! کنم شروع کجا از دونستمینم. بودم رانیح و

  و ر یز تند تند.  بودم چپونده چمدونم  یتو رو همه رفتم لباسام وقت سر همه

  سال روز یرعلیام که رو یزرشک  ریحر  خواب لباس همون و کردم روشون

  از  و  انداختم بهش نگاه هی. دمیکش رونیب  لباسا نیب از  رو  داد کادو بهم لی تحو

 ...  بپوشم که شدم بلند جام

  کردم شروع و نشستم  نهیآ  یجلو و گرفتم  عیسر و کوتاه دوش  هی همه از  اول

  انجام  کارامو تموم برگرده اتاق  به یرعلیام  نکهیا  از قبل  د یبا. خودم شی آرا به

  معرض به رو همه و کردم شونیپر   گردنم دور حالتمو  خوش  یموها... بدم

  روغن کم هی... دمیمال لبام یرو یش یآت قرمز لب رژه هی  بعد گذاشتم، شینما

  شییبایز یزرشک تور لباس  ریز که تراشمم خوش  و ک یبار یپاها به

  جام از !! بود خوب  یچ همه. باشه  باتر یز و  براق تا دمیمال بود شده دوچندان

 !! زدم  عطر و شدم بلند

 

  و دیرسیم زانوهام ی باال تا و شدیم بسته پشت  از و داشت نک یبند دو لباس

  اش هیبق  و  دهیپوش رانم   یرو تا  تنه باال قسمت از که بود نیا  به شیقشنگ

!  زدم رجهی ش تخت یتو و زدم ی چرخ  خودم دور یشاد با . بود  تور  ریحر

 هام خواسته به  که بودم من نیا! دمی گنج ینم پوستم یتو یخوشحال  از داشتم

 !بود خواب دمیشا!! دونمینم ؟ !بودم دهیرس

  هی... دوختم  سقف به نگاهمو و دمی کش دراز  باز طاق صورت  به تخت  یرو! 

 .  رفتیم سر داشت گهید ام حوصله...  بزنم خواب به خودمو زد سرم به دفه

  آخه!! نبود  کن ول گهید االن!!  کنم چکار یرعلیام ابیغ در دونستمینم

  وسواس نیا! گرفتیم دوش شب و  صبح  که بود بدن نی ا  یرو یچ دونمینم

 ! کردیم یعصب آدمو اوقات یگاه بودنش
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  که دینکش طول  قه یدق پنج... بستم چشمامو  آروم و دمیکش  خودم  یرو رو، پتو

 :   اومد صداش بود  خودش انگار آره... اومد در تقه یصدا

 !  ؟ یخواینم مهمون-

 

 دستشو چمدون  انگار... بستم محکم چشمامو  بود، ام نقشه  یاجرا  وقت حاال

 : گفت یآرام ی صدا با و ذاشتیم ییا گوشه داشت

 !  ؟  خوابه  وقت   چه ... بابا  یا -

  

  فکر یعنی!! نکردم هول  برات من یعنی  ینجوریا !! بود گرفته ام خنده دلم یتو

  هول از من!! باطل  ال یخ یزه... میخودمون یول!!  ام دستپاچه نقدریا من نکن

 !کردمیم اجرا  نقشه و زدمیم خواب  به خودمو  ی نجوریا  داشتم ریام

 

 مشامم به عطرش ی بو! شد نییپا   و باال تخت که نشست تخت یرو  انگار 

  از  پتو کردم احساس لحظه هی! شدیم عوض کم کم داشت حالم گهید! خورد

  االن  نکهیا از  شد، خی س بدنم یمو تموم...  ختی ر یهر دلم! رفت کنار روم

 !  بودم کرده خی  کردیم برانداز بدنمو  تموم داشت یرعلیام

 

 : دیرس گوشم به بازه آرامش یصدا

 !!  دختر یمحشر تو...  خوشگله نقدریا  تنت به دونستمیم-
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  منو دفه هی کرد،یم مستم شتریب داشت عطرش . بود سوزان و داغ نفساش

  احساس  از  پر یصدا  با کردیم بغلم کهیدرحال و دیکش خودش سمت به محکم

 : گفت

  ؟ یکن  استقبال مهمونت از ی خوای نم!... ؟ یکن وا  چشماتو ی خواینم_

 

  تو  خودمو کردم باز که چشمامو کنم، ی باز نقش اون از  شتریب  نتونستم گهید

  دور که دستاش ی رو دستمامو... دمید شده ریاس صورت به  تنگش آغوش

 :  گفتم و  گرفتم  بود شده حلقه کمرم

 ...  یـــرعلیام-

 

  به گوشمو الله... کرد گوشم کینزد لباشو و  بود سرم کنار سرش کهیدرحال

 :  گفت و  گرفت زبون

 .....  بره قربونت  ریام که بگو ... ر یام جووون -

 

  دیکش باال خودشو  کم هی میشد چشم تو   چشم یوقت و برگشتم سمتش به دفه هی

  یهوا دلم  اش همه چرا دونمینم!  کرد پخش  صورتم  یرو یقیعم نفس  و

 :  کردم نجوا واشی  و کردم خمار چشمامو!  نرمشو و  سیخ  یلبا! کردیم لباشو

 ...  عشقم دارم اج یاحت بهت  یوقت  هر از  شتریب -

 

  به شروع بعد  و گذاشت لبام  یرو لباشو  آروم کرد کینزد صورتم به سرشو

  خودی ب خودم  از حالم. شدمیم وونهید داشتم گهید! کرد بازوهام کردن لمس

  لحاظ هر از دیبا. بود کرده پر بدنمو  یسلولها تموم عشق، تب   و گرما و شده

 ارمغان به عشقم  یبرا رو پراحساس  و ییایرو شب  هی و  شدمیم نیبهتر

 :  گفتم دهیبر ینفسها  با و  کردم جدا پرحرارتش  و  گرم یلبا  از  لبمو. ذاشتمیم
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  ؟  برقصم  واست  یدار دوست -

 

  بایتقر خنده و یشاد با  و کرد بغلم محکم. شد گشاده یخوشحال از  اش  چهره

 :   زد ادیفر

 ...  آره که معلومه-

 

 :  گفتم یا  عشوه با و نشستم سرجام دفه هی محسوس یشاد با منم

   برقصم تا  بخون برام پس-

 

 

 :     یبَهارُسلطان ی  ُرمانها    

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 334پارت#

 

 

  اش  قهی  یتو دستشو رسه،یم انیپا به داره گهید تحملش و  طاقت دونستمیم

  با و نشست سرجاش بعد و داد مالش اشو  نهیس قفسه ی بار  چند و  کرد فرو

 : گفت مکث

  ؟؟  زمیعز بخونم  واست یچ-

 

 کمرم به دستمامو ستادم،یا روبروش   ام  برهنه یپا  با و شدم بلند تخت یرو  از

 :  گفتم و  گرفتم

 ...  برقصم صدات آهنگ  با خوامیم  فقط فقط...  یهرچ-
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  یوارس نگاش  پامو تا  سر زد، زل بهم  بازم  و دیکش صورتش و سر به یدست

 :  گفت و کرد

  یعنی...  دوستامه  از یکی مال  که خونم یم واست آهنگ  هی... باااااشه-

 ...  رونیب بده آلبومشو  یزود به که خونه،یم داره... زهیچ

 

 :  گفتم و کردم نگاش دلبرانه  و گرفتم کمرم به دستمو

   خونه؟؟ ی م یچ!!...  خب-

  خوب صدام اگه... دارم دوستش یلی خ... آهنگش هم شعرش هم... قشنگه -

 .  خوندمشی م تو  واسه حتما بود

 ...  محشره صدات  که تو -

 !  ؟ یندازی م دستم یدار...  ه   -

 !  بخون حاال...  گمیم یجد!! نه -

 ...  رمیبگ ازت یقول هی خوام ی م قبلش -

 

 :  گفتم و  شد ی جد ام  چهره 

 !  میبمون  وفادار بهم شهیهم  که نیا ! ؟ یقول چه-

 :  گفت و داد تکان یمنف عالمت به سرشو

 ...   نُچ نُچ..   -

 ! م؟ ینزار   تنها رو  گهیهمد که نیا -

 ...   نه -

 ! م؟ یباش  هم اور ی اروی که  نیا! ...  ؟ یچ خب -

 ...  خواهشه  هی ازت من قول  یول... درست همه نا یا -

 !  یکنجکاو از ُمردم... بگو خب -
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  شرتیت از  بازوهاش. شد جلب کلشیه به  ام توجه شد، بلند تخت یرو  از

  از  تریجد چهره با  و گرفت باال  سرشو... بود زده رونیب  شیارغوان  جذب

 : گفت  و  کرد نگام قبلترش

  یول!...  یهرچ  ای گمیم زور  بهت دارم یکن فکر بزنم  حرف یلیتحم خوامینم-

...  توم  و نگرفته  شکل نمونیب  ییا رابطه  چ یه هنوز که گم یم االن  نیا  بخاطر

 ...  گمیم ی دار فیتشر کوچولو  ذره هی یدون یبهترم که خودت

  تو  واسه بازم بشه سالمم یس  اگه من خدا  به... ؟ !!کوچولو ی گفت بازم -

 !!!!  کوچولوام

 !! زشتو   جوجو یکنیم قهر  چرا خب  یلیخ -
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   ؟؟ یچ  گهید... یزنیم بهم رو القابا  و چسب بر همه... گهید بسه -

 ! ؟ !باش... نکن خراب  امشبو ه ی... گهید نزن غر -

 !!!!  بزن حرفتو -

...  عمرم تموم واسه ...  خوامیم ام شهیهم واسه رو  تو من... جونم   حنا  نیبب -

 ! ؟ !خب یکن قهر  دینبا  و زنمیم بهت  لیدل با زنمی م ی حرف  هی اگه پس

 ...  بگو ! ... خب -

 ...  گم یم یچ  بفهم پس -
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 ! ؟ یدیم  لفتش نقدری ا چرا  -

  دمیشا ای فعالا  و ی بمون یباق خودم ی کوچولو حنا حاالها حاال  تو خوامیم -

 ...  نزنه سرت به شدن مامان و شدن  بزرگ   فکر چوقتیه

 

 متعجب و دگرگون چهره  با بعد و دیکش  یراحت نفس  آخرش جمله گفتن از بعد

 .  شد روبرو من

  بودم ستادهیا روبروش کمر  به دست که کهیدرحال و شدم زاغ چشماش  یتو

 :  گفتم

  ه؟؟ یچ  منظورت! ؟ یگیم چه ی دار تو-

 کنار شهیهم واسه م یخوایم بعد به ن یا  از  تو و من گمیم...  اس ساده یلیخ -

 !! نیهم یبش دار  بچه  تو خوام ینم...  میبمون  و میباش هم عاشق.. میباش هم

 ! ه؟ یا خواسته چه  نیا  آخه -

  تو چون... رهی بگ  صورت ییا  رابطه هر نکهیا  از  قبل... بگم خواستم   االن -

 !!!  باش مواظب االن نیهم از...  گمیم که  یندار  اشو  تجربه

 

  خواستیم مثالا ...  ومدی نم خوشم کالمش لحن  و  حرفاش از  داشتم کم کم گهید

  تو!... کنه یادآوری نو یهم خواستی م... داره اشو  تجربه خودش بگه من به

  درحال یرعلیام  کنار کردنش مجسم و پوپک  آوردن  خاطر  به لحظه اون

 !  زدیم بهم داشت حالمو ...  معاشقه

 :    گفتم  و دمیکش درهم یا  چهره

 ...    که واقعا-

 

 .   گذاشتم هم یرو مو پلکا لحظه هی شتریب  آرامش  خاطر به  و کردم پشت بهش

 :    گفت واشی  ی باصدا  و گرفت آروم  بازوهامو پشت از

 !   کنمیم خواهش....   نکن بد فکر-
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 :    گفتم ظی غ با ، کنم لمسم اصال  نداشتم دوست لحظه اون تو

 !!...  ؟  باتجربه یآقا  کنم فکر چطور دیبا-

 

 :  دادم  ادامه خشم  با و برگشتم سمتش به  ییهوی

 !  جمع حواست و یباش  مواظب دیبا یدار شو  تجربه که تو-

 

  ی معنا به یسر و   گرفت کمرش به دستشو...  ومدین خوشش  انگار  ام طعنه از

 : گفت و داد تکان تاسف

  ؟ !یکرد برداشت بد من  حرف از  تو  باز -

  زنت دینبا مگه! ؟  ستمین زنت من  مگه! ... ؟  کنم برداشت چطور  یخوا یم-

  منتظر  پدربزرگت مگه ؟ یکنیم که هی چ  رمعقوالنهیغ خواهش نیا گهید بمونم؟ 

  ی تو سوال  اش همه چرا  یلعنت! ؟ یکن یم مخالفت چرا گهید! ست؟ ین  تو پسر

 !!! ؟  ی اریم وجود به ذهنم
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.  نزدم یمهم حرف  که من!  ؟  یکن یم شلوغش نقدریا   چرا حنا... خدا  یا-

  دم رو گربه حرف   نیا  با االن گفتم. ادینم خوشم بچه  از  اصالا  من راستش

 خب  یلیخ زدم  ینامربوط حرف  من و  یشد ناراحتم اگه  باشم کشته حجله

 !!   ال یخ یب آره.....  الیخ  یب. کردم اشتباه  من...  معذرت
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  ریز  یطرف از  و ارمیب  کم خواستمینم  اما نداختی م چنگ  گلومو داشت بغضم

  از  تر  آرام  یکم.  دادم قورت یسخت  به دهنمو آب.  کنم  هیگر  و بزنم  قولم

 . کنم خراب یالک یحرفا  با امشبو  دینبا. بودم شده شیپ لحظات

 

 :    گفتم یتر  میمال لحن با 

 بخون آهنگتو  حاال. یبگ تو که یهرچ ....  خب لهیخ-

 

  بغلم محکم ، آورد   هجوم سمتم به ی خوشحال  با و گرفت  خود به یشاد چهره

 .چرخاند هوا  ی تو و کرد

 

 :    گفتم و دمیخند 

 ...   رهیم جی گ سرم ...   نییپا بزارم! ؟ یکنیم کاریچ-

 

 بود، کرده حلقه کمرم دور دستامو که همونطور و ستادیا که پا  پاشنه یرو

 :  گفت و شد گم چشمام  یتو

    یگرفت  دستامو که کیتار   کوچه اون  ی تو -

  مردمیم یخوشحال شدت از داشتم

   گوشم ی تو  آروم تو بست  بن کوچه اون  یتو

 !  آوردم  کم ،یخوایم  منو یگفت یوقت

    م یبود شده تنها که خلوت کوچه اون  یتو

   خوردمی نم باتو  و یچیه غصه

    بودم تو کینزد که کی بار کوچه اون  یتو

  توسپردم دست به رو جونم و دل
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  یشد من عشق که ، یکرد خودت ونیمد منو

   یشد من زمهربونیعز همدمم، یشد

  من  ش یپ یموند که یکرد خودت ونیمد منو

 !!!   یشد من جون  و قلب تو ،یشد من زیچ همه

  شده ها قصه ه یشب میزندگ ، من یزندگ تو  یاومد که تو

    ، دلم تو ندارم یدرد چیه گهید

 ...   شده راه به رو دوباره یچ همه

   میزندگ گرفته یخوشبخت  رنگ من، یزندگ تو  یاومد که تو

 .  میبچگ مثل شده حالم و  حس شم،ینم  فردا دلواپس گهید

 

  بشکن. پا  نوک  یرو  دنیرقص به کردم شروع  نرمک نرم  و  گرفتم فاصله ازش

 . خوندیم واسم داشت حالش و  حس  تموم  با و زدیم

  ساعتو یها عقربه خواستیم دلم. واسم بود شده شهیهم از  قشنگتر صداش

  صداش خوش   آهنگ  .  نشه تموم یی ایرو شب اون  تا نگهدارم شهیهم واسه

 . بود کرده خودش  مسخ منو و بود انداخته  نیطن  اتاق  یتو

  *** 
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   گرفته برق مثل. دمید تنها تخت ی رو خودمو بازکردم که چشمامو
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   یرعلیام از یخبر   و افتاده تخت  نییپا  خوابم لباس...  نشستم سرجام ها

 !   نبود

 

  دنی رقص و یرعلیام خوندن  ، آوردم  خاطر به قبلو شب ناخودآگاه

  و بست نقش  لبم یرو  یلبخند.....  ها یآغوش هم و معاشقه هم بعد!  من

 .   کردم یادآوری ذهنم در رو  شیپ شب عاشق یرعلیام

 دلم ر یز یمختصر درد شدم بلند ی وقت  از.   رفتم  حموم  به و شدم بلند ازجام

  از  تا دادم مالش رشکممویز یکم بادست ستادمیا گرم  آب دوش  ریز. دیچیپ

 موهامو.  دمیپوش لباس دست هی حمام از  اومدن رون یب بعداز ، بشه کم دردش

  شدم،یم سردرد  دچار شهیهم سیخ  ی موها با ، کردم خشک یکم سشوار با

  کردم جمع سرم یباال  رو همه و کردم  خشک یکم سشوار  با  موها کل نیبنابرا 

 . بستم یمحکم کش با و

 

 کراستی اومدم  رونیب  که اتاق  از! نبود داش یپ که بود کجا یرعلیام  دونمینم 

  آشپزخونه سمت به سرمو!! نبود خونه یکس انگار...   نییپا  طبقه  به رفتم

..   صبحانه  ل یوسا از  بود پر زیم.  رفتم داخل... نبود اونجا  یکس چرخوندم

 ..  بود  یرعلیام کار حتما

 درست خودم  ی برا  عسل و خامه لقمه هی.   نشستم زیم  پشت و  زدم یلبخند

 .  داشتم دیشد ضعف  احساس  و بود ام  گرسنه یلیخ.  کردم

  سمت از که یی صدا.   شدیم شتریب  و  شتریب  لحظه هر که هم شکمم ریز درد

 .   بره سمت اون به نگام شد باعث اومد سالن یورود درب

  یتو من  دنید با. شد خونه وارد پرت و  خرت و لهیوس یکل با یرعلیام

  یرو شرت  ییسو ه ی. ستادیا سرجاش لحظه هی و کرد یا  خنده  آشپزخونه

  و  مختلف یها  لهیوس  از بود پر دستش دو هر و دهیپوش شیآب  نیج  شلوار

  دادیم قرار آشپزخونه کانتر  یرو  رو  لوناینا هیدرحال و  اومد جلو ! یخوراک

 :   گفت و کرد سالم

 ...    یخانم  ریبخ ظهرت-
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  هی دمیشا ای  فیلط و  ندیخوشا احساس  هی....  داشتم یاحساس  چه بگم دونمینم

 :   گفتم و کردم نگاش لبخند با!! محسوس شرم

  ؟ ! تو  یبود   کجا.....  سالم-

 

  حرکتش  از  د، یبوس مویشونیپ و  آورد جلو سرشو دفه هی  ، اومد سمتم به

 و نشست یصندل  ی رو کنارم  ، ارمین  خودم ی رو به کردم یسع اما! شدم شوکه

 :    گفت

 .بود  یخال خچالی.  گرفتم لهیوس کم  هی رفتم-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

 ی بـــهارســلطانــ#

 338پارت#

 

 

 :  گفت مکث  با و کرد نگام یرچشمیز نگفتم، یچیه گه ید و کردم سکوت

 !  ؟  یخوب-

 !  ؟  یساکت چرا پس ....   اوهوم -

 !!!  ؟  بگم یچ دی با!  دونم ین..  خب -

 

  که نطوریهم و  بود شده رهیخ دستام به یرعلیام. دمیمال تست  نان یرو کره

 : گفت کردیم نگام
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  یبزن  حرف باهاشون  و یبزن زنگ  خونتون  به یدار دوست گمیم....   حنا -

 ! ؟ 

 

  از  یموج کردم، بلند سرمو شدم، ذوقزده یکل حرفش  دنیشن از کهیدرحال

 :   گفتم و گرفت صورتمو  تموم یشاد

  ؟  یگیم راست-

   مادرت به بگم بهت خواستمیم اش همه روز چند نیا  تو  راستش...  آره -

 ...  بگو کی تبر بهشون دیع. بزن زنگ

 

 :   گفتم و بلندشدم جام  از  یخوشحال با

 !!  یکرد خوشحالم چقدر   یدونینم....  یرعل یام  یمرس یوا-

 ..    بعد  بخور غذاتو اول  نیبش حاال -

 !  ؟  غذا-

 ....  دمیخر جگر واست رفتم  ، گذشته دوازدهم از ساعت..  خانم  یچ  پس -

 

  زیم ی رو و برداشت  ویکی  کانتر یرو  یکایپالست  نیب از  و شد بلند جاش  از

  و کرده جدا ازش لقمه هی و بازکرد رو  سنگک نان بعد و  کرد دایپ  براش ییجا

 :   گفت و گرفت دهانم جلو

 ..   بخور -

 

  ازش  رو لقمه خواستم  و آوردم باال دستمو مکث با افتاد نگاش  یتو نگام

 :  گفت و داد تکون ی سر زنان لبخند یرعلی ام اما رمیبگ

 ...  رمیگیم لقمه واست  خودم...  کن وا   دهنتو. نه -
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 :   گفت و چپوند دهنم یتو  رو لقمه و کردم باز دهنمو خنده با

 ! ؟  ایدر ای جنگل  م یبر یدار دوست....  یگرد شمال م یریم امروز از-

 .......   خوبه   هردوش....  نه  که چرا...  آره -

 

 دهنش ی تو و  گریج  از  کهیت هی خودشم و گذاشت دهنم یتو گهید لقمه هی

 :  گفت بعد و  کرد فرو

 .  دارم  مونیزندگ و خودمون واسه نقشه ی کل تهران میبرگرد -

 

 :   گفتم  و  کردم یا خنده  ذوق و یشاد سر از

  ؟  یگ یم راست من جون-

 .  کنم یم جدا خونمونو  زمیعز آره -

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 339پارت#

 

 

 !  ؟  دنینم رو اجازه ن یا اونا آخه  یول -

  و  ذارمینم....   برمتی م اونجا از  و  رمی گیم دستتو....  ندن اجازه توننینم -

  ش یپ وقت یل یخ  از  خودمو میتصم من....  دمینم بهشون  دخالتو حق  اجازه

 .   گرفتم

   ؟  یمیتصم چه -
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  حرف همه دارم نگه خودم شیپ شهیهم واسه رو تو که گرفتم  میتصم  یوقت -

 .....   دمیخر  جون  به رو  ثایحد و

 

  لقمه از داشتم  من و  میبود زده زل گه یهمد چهره به هردومون که همونطور

  و خمار یچشما  بست نقش لبش یرو  یی بایز لبخند خوردمیم ریام دست یها

. شد نگاهم غرق و دوخت من به رو شدیم تر دهیکش لبخند هر با که نافذشو

  ریت شکمم ریز  کدفعهی اما...  دیخند  یم یچ به و کردیم  فکر یچ  به دونمینم

 .  گفتم یآخ  و بردم شکمم سمت به دستمو. دیکش

 :   گفت و  کرد نگاه بهم ینگران با و دیخشک یرعلیام  یلبا یرو  لبخند

 ! ؟ ییهو ی شد چت...  حنا -

 

 :   گفتم و دادم قورت بود  یزور هر به دهنم یتو  رو لقمه

 ...  ستین ی زیچ-

 !!   یدار ی ناراحت هی معلومه  افتیق از ! ... ؟  ستی ن یز یچ  و یچ  یچ -

 .  دارم درد دل کم هی...  -

 

 :    گفت مکث با و  راند لبش گوشه به یلبخند

 ...    هیعیطب-

 

   الشیخ!!  هیعیطب  گهیم راحت  چقد! باش رو آقا...   کردم نگاش یتند 

  در بالفاصله...خودشه  سر ریز اش همه دردا نیا انگار نه  انگار...   راحته

 :   گفت یدستپاچگ با حرفش  ادامه

 !  آخه..  دیشا گفتم! ؟  ستین یعیطب  خب -
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 :    گفتم و کردم نگاش  اخم  با بازم 

 !   اس گذشته یها  تجربه  از نم یا حتما_

 

  به دارم که دیفهم  خوب منظورمو . گرفت خود  به تیجد و  غم رنگ  اش  چهره

  خوره مثل درد ن یا آخه یول.....   کنمیم سرزنشش پوپک با  اش رابطه خاطر

 چنبره  وجودمو همه  مار مثل حسادت  ش ین چرا   دونمینم...  بود افتاده جونم  به

 !؟  بود زده

..   افتادم یم پوپک  با رابطش  ادی به ناخودآگاه کردیم که یهرکار یرعلیام 

  و زاشتینم راحتم م یمنف افکار  و پوپک ارتباط ادی معاشقه نیح  شبمید یحت

   شدم تیاذ یلیخ

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 340پارت#

 

 

  داشتم خودمم اما بود چطور  حالش دونمینم کرد، پشت بهم و شد بلند جاش  از

 گهید خوادینم پوپکو  یرعلیام گهید  که االن. شدمیم کالفه زبونم ش ین نیا  از

 ؟ ..!کنم تش یاذ زبونام شین  و  حرفام  با دیبا  چرا

 

 :  گفت محزون و گرفته ی صدا با  بود بهم  پشتش که نطور یهم 

  یبنداز ام ه  گذشته ادی منو هات  طعنه و  تشر  با هرلحظه ی بخوا  اگه حنا-

 .....    یکنیم اهیس کم کم منو و  خودتو  یزندگ...

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  663 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 

 :   داد ادامه و گرفت اوج یکم صداش  و برگشت سمتم به

  کن فراموش  مو  گذشته کنمیم خواهش ازت....  منو بفهم  کنم یم خواهش  حنا -

 ...  ننداز خاطراتم ادی منو گهید کنمیم التماس بهت.. 

 

  بگم بهش  و  بزنم  زار خواستیم دلم بود گونه والتماس مظلوم کالمش لحن

 .  نگفتم چیه و کردم نگاه چشماش  به فقط یول...  ببخشه منو

 دست و کمر به  دستمو هی و کردم دوال  خودمو یکم د،یچ ی پ دلم ریز درد بازم

 .  گرفتم  ام  قهیکنارشق امو گهید

 گرفت امو چونه  ریز کرد، نگام ینگران  با  و شد خم پام  یجلو اومد یرعلیام

 :   باالبرد وسرمو

 ...  دکتر میبر تا یناراحت  اگه... حنا-

 :  گفتم  و دمیگز لبمو گوشه

 . بده بهم مسکن هی  شهیم خوب... نه -

 

  از و  ختیر  بهم تند  تند رو همه و رفت  هیاول یکمکها جعبه سمت به الفور یف

.  آورد برام آب  وانی ل هی با و دیکش رونیب  یا بسته دواها و  قرص یال البه

  جام  از  خوردم که و  قرص. گرفت مقابلم و  کرد خارج قرص ازبسته کپسولو

 . شدم بلند

 ...  بخور  گرتو یج  هیبق  نیبش -

 !  ممنون.... کشهی نم دلم....خورمینم -

  یخون  کم و  فشار سابقه یدونیم بهتر که خودت.... بخور نیبش  حنا -

 !  ؟ یکن ضعف بازم یخوا ی م.... یدار
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 کرده سد گلومو راه خفه بغض هی زدم، زل  چشماش به ستادم یا که روبروش 

  العمل عکس یحرف  هر به و بودم شده نازک دل نقدریا  چرا دونم ینم. بود

 ! گرفتیم ام  هیگر و داده نشون

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 341پارت#

 

 

  گرفت صورتمو  طرف  هردو و  آورد جلو دستاشو ستینگر چشمام  به میرعلیام

 !  ببلعم تنشو عطر خواستم ی م بود، تنگ آغوشش یبرا دلم.  کرد نوازش آروم  و

 تمیاذ گهید  که بگو...  ینزن یحرف  ام گذشته از گهید بده  قول بهم...  حنا -

 .....  حرفات با یکنینم

 

 :  گفتم یتأن  با و دادم قورت دهنمو آب

 ...  خوامیم معذرت -

 

 : داد  فشارم محکم و دیکش آغوشش یتو  منو  هو ی و دیکش دستشو

 ...  زمیعز-

 

 :  گفت و  کرد تازه گرمشو ینفسها  و دیبوس سرمو  سرهم پشت چندبار
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  یلیخ ....کردم بد بهت یلیخ...  ببخش منو تو... برم نازکت  دل اون  قربون-

 !!  دارم توقعو   نیا ازت   االنم کردم تتیاذ

   یول... کنم تت یاذ  حرفام  با نقدریا   دینبا.... یگیم راست تو ... ستین مهم -

  ؟ !!نه دارم  حق.... منم خب

  دورت توئه با حق  اصال... یگیم راست  تو...  بشم فدات  آره... زدلمیعز آره -

 !!! بگردم

 !   نکنم فکر بهش گهید کنمیم یسع -

 **** 

  حس دی نورخورش  مقابل ایکناردر ییا ماسه یشنها یرو دنیکش دراز

   کرانیب یآب  یموجا سمت به دورترازمن یرعلیام. داد یم بهم یندیخوشا

   و برداشتم بود کنارم که ویعکاس  ن یدورب. بود دوخته چشم  بهش  و ستادهیا

  گرفتم که رو ی اول.  بود یقشنگ صحنه. رمیبگ عکس ییتا  چند ازش  خواستم 

  یعکسا... گرفتم رو یبعد برگشت که سمتم به یرعلیام ... زدم صداش بعد

 سمتم به یرعلی ام! اومد یم خوشم  ی ناگهان یعکسا از شه یهم شدیم یقشنگ

 :   وگفت کرد نگام  زنان لبخند و اومد

   ؟؟ !خوشگله  جوجو یکنیم کاریچ  یدار-

 

...  کردم جمع یزود  خودمو کنه تمیاذ من حرکت جبران  به ادیب خوادیم دمیفهم

 .  دادنم قلقلک  به کرد شروع و رسوند بهم خودشو اما

 

  خودش آغوش  تو  منو  حرکت هی به  یرعلیوام دمیچیپ خودم به خنده شدت از

 دورم دستاشو. نشوند پاهاش  یرو منو  و نشست گرم یها ماسه یرو د،یکش

 دوست عشقو  و  احساس محاصره  نیا .... کرد احاطه روم کامال و کرد حلقه

 :  وگفت گرفت دست  به نو یدورب... داشتم

   اس دونفره عکس نوبت حاال-
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 :  کردم نگاش و دمیکش عقب یکم سرمو

 !  م؟ یریبگ  یچطور -

 .کنمیم  مشیتنظ االن -

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  که ییمحبتها  و  یرعلیام  کنار و رفتی م یبهبود روبه داشت کم کم دردم دل

 مادرم به یرعلیام  یگوش با.... کردمی نم ی کسر و کم چیه  احساس کردیم بهم

  ینم  هیگر و شوق شدت از  اولش  دو هر. زدم حرف  باهاش یکل و کردم تلفن

  یحدود تا من  و  بود دلواپسم و نگران اش همه مادر....میبزن  حرف   میتونست

  حنانه و بابا و  خودش  یهایدلتنگ از...  کردم راحت خودم بابت از  الشویخ

 مدت نیا  تو که من یی وفا ی ب از.... نبودم در خونه بودن کور  و  سوت از. گفت

  مدت نیا که نگفتم یچی ه من و!! گذاشتم خبر ی ب و مادر و  دمینپرس احوالشونو 

   طبق... ختمی ر اشک  صدای ب فقط ... دونستیم چه مادر  و گذشته من بر یچ

  و رمیم ندهیآ یماهها ی ط گفتم مادر به بود، داده بهم یرعلیام که یقول

 .  زنم یم سر بهشون

  به م،یبود دهیکش نقشه مونیزندگ واسه یکل برگردم، هم دانشگاه به قرارشد 

 .   کنه حل  رو یچ همه زمان تا می کن  شهیپ صبر یکم دی با  فقط یرعلیام  قول

  کوفته و خسته  ی لیخ کهیحال در میگشت یبرم  الیو به جنگل از  ی وقت شب اون

  ساختمون یروبرو  رو شده پارک نیماش دو  الیو به شدن وارد ن یح میبود

!!  بود شده دایپ یرعلیام خونواده  سروکله بازم!!  الحوائج ابابی..... میدید
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  از  برافروخته و متفکر  یا چهره با یرعلیام! نبودن بردار دست انگار

 :   گفت و شد ادهیپ  لی اتومب

 !  نجا؟ یا باشه اومده  آقاجونم نکنه-

 

  رو یلیوسا سبد کهیدرحال! شد اضافه  نشیخشمگ چهره  به هم دلهره و ترس

  آوردم یم رونیب  ل یاتومب عقب صندوق از  میبود برده جنگل  به خودمون با که

 :  گفتم یمیمال  و آرام  لحن  با کنم؛ کم ش ینگران  و شیتشو   از یکم خواستم 

 !  هستن ما مهمون  اونا االن ... داره یرادیا  چه خب -

  و  سبد و کرد یمکث من، به عطوفتش   و  محبت از سرشار نگاه  با و اومد جلو

 :  گفت و  گرفت دستم از

 !!  برندار نیسنگ ز یچ نگفتم مگه برم قوربونت-

 :   گفتم ناز با و زدم یمیمال لبخند

 ....  ستین نیسنگ-

  یندار هم یحساب و درست هی بن و  یندار  یوزن که شما واسه... چرا  -

 ...  نهیسنگ

 

 :  گفتم م یرفتیم باال  ساختمونو یورود  یها پله از کهیحال  در و  کردم یا خنده

 !  خب؟ ... ینکن یتلخ اوقات خوامیم ازت...  ریام -

 

  و گرفت و در رهیدستگ بعد دوخت، بهم  چشماشو و کرد ی مکث دیرس که در دم

 :   گفت ینفس کردن تازه با

 . برسن شون خواسته به ذارم ینم باش مطمئن-
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 تموم. شدم وارد متعاقبش  منم و شد ساختمان داخل گفت  که رو  جمله نیا

  هی یرو  و روشن  سالن داخل ونیز یتلو  و بود روشن  ال یو داخل ی چراغها

 !  نبود خونه  داخل انگار یکس یول .  بود ی خارج کانال

.  رفت آشپزخانه سمت به و زد دید اطرافشو  اش  کنجکاوانه نگاه با یرعلیام

  با  و ستمینگریم  اطرافمو  داشتم  همونجا واز  بودم ستادهیا  سرجام هنوز من اما

 . گشتمی م یکس دنبال چشمام

 ستادهیا  که ییا  هیزاو ازاون من اومد،  آشپزخونه داخل  از یی صدا لحظه همون

 به که دمید پوپکو لحظه هی اما ؟ !هی ک نمی بب دمید یرونم آشپزخونه  داخل  بودم

  اون ی رو لوی وسا و سبد و ستادهی ا  آشپزخانه کانتر کنار که یرعلیام سمت

 .  اومد  داد،یم قرار

 زدن هم به چشم   هی در و کرد کینزد یرعلیام به خودشو یخاص یشاد با

  یرعلیام...!!! دنشیبوس به کرد  شروع و  انداخت ریام  آغوش به خودشو

  هوا ی تو  و دور پوپک و  خودش از دستاشو یحت و ستادهیا  خشک  نطوریهم

 ....  ومد یم جوش به داشت خونم   خشم و  تنفر شدت از.  بود گرفته

  که االن....  بده انجام بخواد دلش یهرکار تونهیم کرده  فکر یر یکپیا دختره

 زن هم جسمأ یرعلیوام من گهید االن.... نگم یچیه ستی ن  قبل ماه چند گهید

  بزارم دینبا پس! میهست هم عاشق.... میبست  مانیپ و عهد هم با و  میشوهر و

  از  قبل رفتم، که جلو  کنه، کینزد م یزندگ و یرعلیام  به  خودشو دختر  نیا

  از  پوپکو  خشم  و یکالفگ با یرعلیام بکنم  یحرکت  ای بزنم ی حرف بخوام  نکهیا

 .  کرد جدا  خودش
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  یرعلیام به  خاص ییا کرشمه با  و کرد زون یآو اشو لوچه  و لب بالفاصله

 : گفت

 ! ؟ یشد  ف یضع  نقدریا  چرا!... ؟ یخوب رجونمیام-

 :  گفت تحکم با یرعلیام

 ! نجا؟ یا  یاومد یباک-

 !  زدنه؟  حرف  طرز چه  نیا....  ریام...  ا -

 !  برقصم؟   و بزنم دست!..... کنم؟  کاریچ  یخوایم -

 !!  شدم دلتنگت چقدر یدونیم.... ریام -

 

  شوهرم یبرا داشت ی نجوریا که دید ینم اونجا  منو انگار  اصال  شعوریب دختره

  از  پاشو نیا  از  شتریب  بدم اجازه دینبا.... بزنم  ی حرف دیبا گه ید ؟ !کردیم یدلبر

 !  کنه درازتر مشیگل

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 344پارت#

 

  و  قرمز چشماش  چرخوند، من سمت به نگاهشو ی رعلیام لحظه همون

  من نکهیا از قبل  و  دیکش صورتش  به یدست ینگران با  بود، شده پرالتهاب

 : گفت بزنم یحرف بخوام

  خوامینم.... دارم دوست یلیخ زنمم....  دارم زن گهید.... من.... من پوپک  -

  کنم، یم حفظش دندونم و  چنگ با شده ی هرطور یعنی.... بپاشه ازهم میزندگ

 !  خب؟  رونیب یبکش من یخصوص یزندگ  از پاتو  بهتره پس
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  هی بود، گرفته گر خشم از  چشماش!!... بود شده یدنید لحظه اون  پوپک افهیق

  به که رو یبند  شیپ تیعصبان  با و  انداخت من به وسپس یرعلیام به نگاه

  کرد پرت زیم ی رو! بود ساالد کردن درست مشغول ظاهرا  و بود بسته گردن

 . دیپر رونیب  آشپزخونه از  و

 یرعلیام سمت  به  رفتن از  قبل اما بره باال طبقه  یها پله سمت به خواستیم 

 :  گفت مرتعش یصدا  با تیعصبان فرط   از و برگشت

....  نه! اس؟ یآسون نیهم به یکرد الی خ....ی نکاروبکنیا من با  یندار  حق  تو -

 ! ؟ یفهمیم  یسوزوند منو شهی ر  تو!  یکرد یباز من احساس با  تو!! نه

 

  یانگار. بود شرمسار و نادم  اش  چهره گرفت، نیی پا سرشو یرعلیام

  و آورد هجوم پوپک یچشما به اشک  کنه، نگاه پوپک یچشما تو  تونستینم

 : داد ادامه  شد یبارون چشماش که ییا  لحظه

  فراموش  قرارهاتو   و قول همه  تو.... یکنیم بد من با ی دار تو  یرعلیام -

  یگیم االن یکن  یعروس یصور دختره نیا با  بود قرار  تو ....تو.... ؟ !!یکرد

   ؟ !!نوی ا!.... ؟ یدار دوسش

 

 :داد ادامه زشیتمسخرآم لحن با و گرفت من سمت به اشو اشاره انگشت

 !!  ؟ یدار دوست رو  یپاپت دختره نیا- 

 

 یرعلیام  اما بزنم  یحرف  خواستم یرعلیام به نگاه با و شد  برافروخته ام  چهره

  یجلو  آرامش و سکوت نشانه به انگشتشو....  اومد جلو  و شد مانعم بازم

 ... گرفت شینیب
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 !  کنه هیتخل  خودشو بزار.... کنمیم خواهش...  نگو   یچیه!! شیه -

 

 :   گفتم و  دوختم یرعل یام  به بارمو سرزنش نگاه یکالفگ با

 ! کنم؟  سکوت  چقدر آخه! باشم؟  ساکت تونمیم یچطور -

 

  دور کهیحال در و کرد دراز سمتم به دستاشو و شد کتری نزد من به یرعلیام

  جمالتم دییتأ ی معنا به یسر بود کرده محاصره رومندشین یدستا با کمرمو

 :  گفت و داد تکان

  ح یتوض برات من مگه ست،ین  وقتش  االن  یول یگیم یچ  دونم یم.... دونمیم -

 !  عاشقتم وجودم  تموم با  که االنه مهم نگفتم مگه! ندادم؟ 

 

  هنوز که پوپک. زدیم موج ینگران  و اضطراب از یرعلیام ی صدا و نگاه 

  خشم با بود  یرعلیام و من گر نظاره حرص با  و بود ستادهیا  ها پله یرو

 : گفت طعنه با  پوزخندزنان و  کرد بلند صداشو

 !! بخت خوش زوج باشه کامتون  به امیا  ایراحت نیهم به  زارمینم-

 

  ن یمت و  آرام زش یدآمیتهد لحن جواب  در و برگشت پوپک سمت به یرعلیام

 :   گفت

 دوست اصال  من خدا  به خوام،یم معذرت ازت یچ همه  خاطر به  من پوپک-

 عاشق وجود تموم با  من.... بگم نو یا دیبا  یول... اومد شی پ  تیوضع ن یا ندارم

 معذرت ازت....  کنم فکر خودش جز ییا گهید کس به  تونمی نم و زنمم
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  هی ای دوست ه ی عنوان به  فقط من  نبودم، تو عاشق وقت چیه من... خوام یم

 بهت من  عالقه و  لیم از نشان  ارتباطم اون  و کردمیم نگات عمو دختر

 ....  نبود

 

  یتو نیخشمگ  یاژدها دو انگار بود شده خون کاسه دو مثل پوپک  یچشما

  از  مرگبار یسکوت در بود گداخته صورتش که حال همون با!! بودن چشماش

 . رفت باال ها پله

  خودمو داشت ی فیخف  لرزش دستام و شده جانی ه دستخوش بدنم تموم که من 

  و ندم دست از  تعادلمو تا گرفتم  اونجا  به دستامو و رسوندم آشپزخانه کانتر به

 .  فتمین  نیزم یرو

  نفس  کی و آورد رونی ب خچالی  از آبو  ی بطر رفت، آشپزخانه داخل  یرعلیام

 جلب  زیم به نگاهش و توجه. گذاشت ز یم یرو و یخال ی بطر  بعد. دیکش سر

 و شده خورد  ازش  ینصف. بود ز یم ی رو کاهو  و وفلفل  اریخ  و گوجه. شد

 دهانش یتو  و برداشت  یاریخ  تکه. داشت قرار یا   شهیش ظرف  داخل

  و دلخور دستت از  من یعنی نیا برگردوندم رومو . زد زل من به بعد گذاشت،

 !!!  ام یعصب
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   هی با شهیهم ه ینجوریهم پوپک...  شهیم درست یچ همه دمیم قول بهت -

 !  وبس کنهیم یخال خودشو  وهوار داد

 !!  کنه یخال روسرمن خودشو دینبا....  -
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 ! بکن یاستراحت   هی باال  میبر ا یب... باش  آروم توم االن .....  خب  یلیخ -

 !  یرعلیام  جون!....  یرعلیام -

 ! ؟ یکن نامم به قراره و یکرد هیهد من به  رو جا  نیا  دوننینم خونوادت -

 !  چرا؟ ....  دونمینم -

 من یول داره،  خود  یجا پدرت حاال!!...  نجایا انیم قهید  به دم نکهیا  واسه -

 ! کنم تحمل نجای وا دختر نیا  وجود خوامینم

 ....  باال م یبر فعال.... کنمیم صحبت باهاشون من باشه...  -

 ** 

  دونمینم!  برد خوابم.  دمیکش دراز تخت یرو  و کردم عوض لباسامو اتاق  یتو

  دونستمینم قیدق  شدم داریب ییسروصداها دنیشن با که شتریب ای بود ساعت هی

 .  بودم محض یکیتار  یتو... چنده ساعت و کجام

 

  ازدهی ساعت.  کردم روشن و زیم  یرو ساعت و بردم زیم سمت به دستمو

  ی حت.... اومدم  اتاق  به  میبرگشت جنگل از  یرعلیام با افتاد ادمی تازه بود، شب

  سروصداها نیا اما  شدم بلند وازجام دادم خودم به یتکان بودم  نخورده هم شام

 !  بود؟  یچ

  ی نجوریا. کردم بازش  حرکت هی وبا گرفتم  رو رهیدستگ و رفتم در سمت به

  از  صداش!! بود  نجای ا اونم !! بود رخانیاردش یصدا.  تراومد  واضح صدا

 :  دیکشیم داد داشت که ومدیم نییپا

  فرض احمق  رو ما نکنه!! یکنیم کاریچ یدار باشه حواست یرعلیام-

 ! ؟ !یکرد

 

 :   شد بلند میرعل یام ی عصب یصدا

  من گفتم.... ریدختروبگ ن یا نیگفت شما.... نکردم یخالف کار من جون آقا-

  اصرار.... نیکرد  اصرار  اما ندارم تشو یموقع  گفتم نرفتم، رباری ز.... خوامینم

 !  نیبود خودتون  منافع فکر  به فقط شما!! اصرار پشت
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 !  بود خودتم منافع نکهیا  مثل -

 ....  بشم دختر نیا عاشق روز هی که دمید ی نم خوابم یتو  اما -
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   نیا عاشق!!  یک عاشق اونم !! پسر کدومه عاشق آخه!... ه؟ یچ عشق -

  ؟ !!دختره

....  کنمیم خواهش   یول بکنم یاحترام یب  بهتون خوامینم  من بزرگ آقا -

  براتون  و دارم  دوستتون!... نی نکن سرزنشم نیازا  شتر یب کنمیم التماس

 ....  ن یکن منع منو ن یازا  شتریب دمینم اجازه یول قائلم  احترام

 چارهی ب دختر اون  تو!...  ؟ یکنیم چکار هست  معلوم چ یه تو آخه -

 ....  خدا  امون به یکرد ول  روهمونجور 

   پوپک  داشتن نگه و  ازدواج یبرا   ییا عالقه هم حنا  گرفتن از  قبل من -

 !  نداره حنا  به یربط.... نداشتم

....  یزار و هیگر شده کارش  حاال تا سرشب از ،یشکوند  دلشو تو آخه  یول -

 .  یبکن  کارو نیا  پوپک با  یتونینم تو

  میداشت هم با  رابطه هی ما.... خودش یزندگ یپ بره  دیبا  اون  بزرگ آقا -

 هم موقعه اون  من ضمن در.... گذرهیم سال هی مدت اون  از  یول... درست

 . نکردم فکر پوپک  با  ازدواج  به وقت چیه

  یدخترعمو با  که یباش رتیغ یب ی لیخ  دیبا تو ....تو.... یکرد اشتباه خب -

 !!  ینبود باهاش ازدواج فکر به یگیم حاالم!!... یکرد  نکارارویا خودت
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  تن. اومدم یسمت  به و  بستم اتاقو   در. نداشتم حرفاشونو دنیشن طاقت گهید

  نقطه  نیباالتر در درست. زدم زل ییا گوشه به و  انداختم  یمبل یرو  پرتنشمو

  اونقدرا  یخوشبخت که فهمم یم االن ی ول... کردمیم احساس خودمو یخوشبخت

  آرامش یول آورده  رو بهم  یخوشبخت  کردمیم فکر فقط  من! ستین کینزد هم

 !!....  ومدیم بدست سخت من یبرا   یخوشبخت و

  اتاق در که بودم نشسته مطلق یکی تار  یتو  و  بود خاموش اتاق چراغ هنوز

 چهارچوب در  یرعلیام قامت. اومد  اتاق داخل  به ییروشنا کدفعهی و شد باز

....  بود دهیند مبل یرو منو یانگار نکرد روشن چراغو. گرفت قرار در

 تازه انگار! دیپر  جا از  هیثان دوسه از بعد اما انداخت تخت ی رو خودشو

 .  بود شده من نبود متوجه

 : گفت  و  دوخت من به رانشویح یچشما کردم که  روشن رو آباژور

 ! دختر؟  یکنی م کاریچ  اونجا  تو -

 

 :   دادم جواب و نشست لبم  کنج تلخ  لبخند هی

  کم هی صداتونو  تن  نیتونستینم.... شدم  داریب رخانیواردش تو یسروصدا  از-

 ! ن؟ ییپا نیاریب
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 : گفت و زد زل  ام چهره به نشست، کاناپه ی رو  کنارم اومد جلو
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 ...  خب -

 !  ؟  یچ که خب

 !   ؟ یدیشن  حرفامونو  یبگ یخوا یم-

  به نکهیا! گهید ...یبش عاشقم یروز  هی ینکرد فکر یگفت که دمیشن.... آره-

 ....  یکرد ازدواج بامن آقابزرگت اصرار 

 ...  من هم راحته اونا  الیخ  هم ی نجوری ا همشون، دست رو  ختم یر  رو یپاک آب-

 !  درسته؟  خوانی نم منو اونا!! شده سخت کارت یول-

 ! ستین  امینجوری ا نه....... -

 ....   هست چرا-

  خونه تو نکهیا!  هیچ  انتقامشون  اصال!!  رنیبگ  انتقام  خواستن ی م چرا پس-

 !  کنن؟  میزندون

 !   بود ن یا شیکی دیشا خب...  خب-

 !  ؟  یرعلی ام  یگینم چرا پس-

  پس .... میکن  یزندگ باهم سال یسالها میخوای م ما!... بگم؟  داره یلیدل چه-

 ....  منن خونواده اونا باشه یهرچ.... یبش  متنفر اونا  از  تو نم یبینم یلزوم

 

  با و شدم حرفاش الیخ یب.  کنم اصرار  اون  از  شتریب دینبا !! گفتیم راستم

 :   گفتم و دوختم  چشم بازش  قهی  به یلبخند

 ! تهران؟  میگردیم بر یک-

 !   ؟ یدار  عجله هیچ-

 ....  عشقم با  دیجد یزندگ شروع....  دارم مونو  دیجد یزندگ شروع عجله-
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  به  دستامو. انداختم  آغوشش ی تو خودمو حرکت  هی با و کرد باز ازهم دستاشو

  داخل دستمو بود باز اش دکمه سه که  رهنشیپ  نیب واز  بردم اش نهیس سمت

 :  گفتم کردم، که  لمس بدنشو و بردم

 !  یرعلیام هستم تو با که هیوقت  میزندگ لحظات نینتر یریش -

 

  هی با و داد  قرار  زانوهام  ریز دسشتشو دو و کرد وارد بهم یمحکم فشار

  صورتش با صورتم. میگرفت قرار هم  یروبرو . نشوند پاهاش یرو منو حرکت

.  دیچی پ یم بهم  داغمون ینفسها شعاع که یطور. داشت یکم یلیخ فاصله

  که لبام یرو  نرمشو یلبها. شد کمتر و کم فاصله و  آورد جلوتر  سرشو

  و  بودم خودم  حال  یتو یلحظات کردم احساس بازم لباشو خوش  طعم گذاشت

  دور دستمو منم. کردیم نوازش کمرمو ،  دیبوسیم منو  نکهیا  نیح یرعلیام

 همون با بعد  لحظه چند....  دمشیبوس   وجودم  تموم با و  کردم حلقه گردنش

  یچشما برد، یم تخت سمت به  کهیحال در و کرده بغل منو یرعلی ام حال

 :  گفت بخش  تیرضا یلبخند با و  دوخت بهم خمارشو

   پا و دست کنمیم جبران  تلخو یروزا همه... کنمیم بهشت برات  رو ایدن -

 ....  ییحنا

  *** 
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 یرعلیام که شدم داریب  خواب  از  یوقت گذشته یروزا معمول طبق  بازم

  من بار هی نشد!! زهیسحرخ  نقدری ا  چرا  پسر ن یا دونمینم !!! ستین سرجاش
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  و  دیسف راه راه  پانچ  لباس اومدم که  رون یب  و حموم  رفتم!....  بشم داریب قبلش

 جمع موهامو تموم.  کردم پام رشیز دمیسف  ساپورت هی و دمیپوش مویخاکستر

.  دمیکش آشپزخانه  داخل سرک هی رفتم که ن ییپا طبقه. بستم یاسب دم و کرده

 .  دیچ  یم رو صبحانه زیم داشت گلرخ

 

 :   گفت و زد یلبخند من دنید با

 ...  خانم  ریخ  به  صبح.... سالم-

 :   گفتم و  شدم آشپزخانه داخل

 ...  ؟ !یخوب... سالم-

 

  ه ی یعنی نداشتم دختر اون به نسبت ی خاص حس گهید حاال  تا روز  اون از

 .  بودم مانیپش  رفتارمم از  ییجورا 

 

 .   بگم بهتون  گفتن و  یرو ادهیپ رفتن  آقا یراست.... جان  خانم ممنون-

 ....   ممنون... باشه-

 ...  زیسرم دییبفرما-

 !  بخوره؟  صبحونه ومدهین یکس-

 !  منظورتونه؟  خانم  پوپک  و خان  ریاردش.....-

 ....  اوهوم-

 .  خورنیم صبحونه یبرگشتن گفتن هم ر یام آقا . نییپا ومدنی ن هنوز .... ر ینخ- 

 

  پله از  پوپک لحظه همون دم،یسرکش پرتقالو   آب وانیل  نشستم، که زیم سر

  چهره! بود دهیخواب  کنم  فکر ما یروبرو اتاق  ی تو. اومد ن ییپا باال  طبقه یها

  هی. نداشت یشی آرا  چیه شهیهم برخالف صورتشم. بود  وس یمأ و گرفته  اش

  جمع سرش یباال  ر یگ هی با بلندشو  ی موها و بود  تنش ی طوس  شلوار و بلوز
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  اتاق سمت به و شد رد  آشپزخانه کنار از  گلرخ  منو به توجه بدون. بود کرده

 .شد اتاق وارد در به یتلنگر با  و رفت بود نییپا  طبقه که پدربزرگش

  بودم  اون یجا  به منم اگه دیشا. دیکش ر یت قلبم کردم که  پوپکو  فکر  لحظه هی

!...  کردیم نکارویا باهاش یرعلی ام دیبا  چرا....  بود بدتر  ازاون   حالم االن

  براش دلم لحظه هی چرا دونم ینم....... کردینم توجه  بهش وقت چیه کاشیا

  میپرت حواس و  من به  پوپک یتوجه یب و  رفتن متوجه که گلرخ... سوخت

 : وگفت زد صدام بود شده

  خوبه؟   حالتون...  خانم -

 

 :   گفتم مکث با  و  گرفتم صبحانه زی م از  امو رهیخ نگاه

 !  نجا؟ یا اومدن یرعلیام و  پوپک قبلنا-
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 ....   بار  هی فقط ....  ومدنیم یخونوادگ شهیهم.... آره  راستش خب-

 !  اومدن؟   تنها-

  رفتن روز   دو هی اونا یول بودن  خانم ارسالن و  خان  ریاردش.... نه-

 ....  موندن نجایا  ینفر  دو اونا و محمودآباد
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 به گهید کس با یرعلیام  تصور و  تحمل چرا دونمینم! شد بد دفه هی حالم

  تصور از  فراتر اشون  رابطه پس..... بود سخت برام  نقدریا  پوپک خصوص

 !!!  بود من

 

  اون  تو من....بودن باوقار شهیهم ایک ی آقا گفتم  بهتون هم قبالا  من البته_

 ....  دمی ند ازشون نادرست حرکت  هی بار هی مدتم

 

 زمان با خودمو  دیبا!! بوده.... بوده یهرچ... کردم گوش فقط! نگفتم یچیه

  منو عاشقونه یرعلیام که االنه  مهم یعل ریام  قول  به... بدم ق یتطب حال

 گذاشتم دهنم ی تو  و دمیمال روش خامه  یکم و برداشتم  نون  تکه هی. خوادیم

  در از  پوپک و ریاردش همزمان و  شد باز رخانیاردش  اتاق در موقع همون

  از. کرد تیهدا آشپزخانه سمت به  بزرگشو  پدر لچر یو پوپک . رونیب اومدن

 باهام رفتارشون بزنم  حدس یخوب   به تونستمیم نکهی ا با  و شدم بلند جام

 سمت روبه  لچر یو درهم و  عبوس ی ا چهره با  پوپک! کردم سالم هیچطور 

  اما. گفت ریبخ صبح و سالم و ستادیا سرجاش  صاف گلرخم. برد  زیم یباال

  واقعا دمینفهم بود  گنگ نقدریا صداش. داد جواب  فقط  لب ری ز خان ریاردش

 .  گفت یچ

  که بدم ادامه ام  صبحونه خوردن به اونا   به توجه یب خواستم  و نشستم سرجام

 :  گفت گلرخ به خطاب   خشدارش یصدا با  و اومد  حرف به  ییهوی  خان ریاردش

 ی بر  یتونی م تو -

 

  از ی حرف چی ه بدون بعد و کرد نگاه  لحظه هی  منو نگران یچشما  با گلرخ

 . شد خارج الیو  داخل
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 من به د،یکشی م سر رو ر یش وانیل داشت که رخانیاردش گلرخ،  رفتن از بعد

  بود  نییپا سرم. کردم احساس  یخوب  به خودم به نگاهشو  ینیسنگ. ستینگریم

 :  گفت و اومد باال بازم  رمردیپ یصدا  که رفتمیم ور نون تکه هی  با داشتم و

 !!  دختر تو... یه -

 

 ! نه؟  ا ی زنهیم حرف داره من با بشم مطمئن تا کردم نگاش و گرفتم  باال سرمو

  دهنمو آب! بود خشمناک   و سرد و یعصب  چشماش. میبود شده چشم  تو چشم

 : داد ادامه  و دادم قورت

 !...  باشه خودت یپ حواست....یکرد پهن یرعلیام واسه یبزرگ  تور -

  یچ دونستمینم خورد،یم یچا داشت حرف ی ب و  بود نییپا  سرش هنوز پوپک

 .  بود شده تنش  و جانی ه دچار بدنم. بگم

 

  یکرد فکر....  خورهیم گول یا اشاره  هر با.... زودباوره و ساده پسر اون-

  و  پسر اون  تیخرک یها عشوه با  یتونینم  تو!! رینخ! شده؟  عاشقت واقعا

  ینیب یم نجایا   که دخترو نیا....  داره ادیز صاحب پسر  اون!!....  یبزن گول

 !  ؟ یدیفهم یبش  اون مالک میدینم اجازه تو به ما پس.... صاحباشه از یکی

 

  واز  امده تالطم به قلبم . دادم فرو  سوزانمو و  گرم ینفسا.... کردم بلند سرمو

 یدفاع هی زدمیم  یحرف  دیبا. زدیم یتند  به  ام نهی س یتو  خشم و جانیه شدت

 !!!  خودم از
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  نحست خونواده اون خودتو  شر از  شهیهم یبرا یشد  حامله نکهیا  از بعد-

....  یکن در به  راه از  و پسر  اون نکن یسع موقع اون تا  پس... میشیم راحت

 ....  یبرس هدفت اون  به ی تونیم نکن فکر

 

 خودم از  و بزنم یحساب و درست حرف   هی بتونم تا بردم کار به  توانمو تموم

 :   گفتم  و دادم رونیب نفسمو بکنم یدفاع هی

  بعداا  و شما یبرا   ارمیب بچه من که  نیکن رونیب ذهنتون  از و  فکر نیا شمام-

 !!  نیبنداز  دورم و ن یکن تفم

 

  یرعلیام. شد ده یکش سمت اون  به حواسمون همه اومد که سالن درب یصدا

 به کراستی و  شد وارد تن  به ییا سرمه یورزش گرمکن دست هی با

  پوپک و خان  ریاردش به بعد من به  اول  نگرانشو یچشما.  اومد  آشپزخونه

 .  کرد سالم و  انداخت
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 !!   نیبش  ایب آقاااا ....   سالم-

 

. نشست یصندل یرو  کنارم و کرد نگاه منو نگرانش  نگاه  با بازم یرعلیام

 : گفت و کرد نشیخشمگ  صورت یچاشن یتلخ لبخند رخانیاردش
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 .   کردمیم اختالط همسرت با میداشت-

 

  یچشما با باشه گفته چه من به پدربزرگش زدیم حدس  انگار که یرعلیام

  به بازم یرعلیام سکوت با رخانیاردش. نگفت چیه و زد  زل من به مشوشش

 :  گفت و اومد  حرف

  که یدونیم.... میهست قرارمون و  قول   سر هنوز ما گفتمیم زنت به داشتم-

 !  ه؟ یچ  منظورم

 

 :   گفت مهیسراس و کرد نگاه خان ریاردش  به ی تند به یرعلیام

  ینم یجد  منو یحرفا چرا.... کردم  صحبت شما با شبید من جون پدر-

 ! ن؟ یریگ

!  خوره؟ یم من درد چه  به حرفا اون!!....  ییا ساده چقدر  تو.... پسر  یآ...  -

 ؟ !میداشت باهم  ییقرارا و ی قول چه نرفته  که ادتی یزنیم  قوالت ر یز ی دار تو

 !! نه

  اسمم به امالک و ملک هرچه ست،ی ن مهم  برام یقرار چی ه گهید من.... من-

 !!  خوامی نم  یچیه.... گردونم برش حاضرم نیزد

  

  که ام ییتا   حاتم!!! ... یکنیم  دبه ی دار تو.... شهی نم  که ینجوری ا.... -

 !!  یدیم کادو.... یبخشی م.... یشد

  به رو  الیو  نیا ی تیگ که نیدونیم خوب  خودتونم!! ستین امالک   جزء الیو  نیا-

 ....  زده اسمم

  ؟ یکنیم لیم و   فیح  رو سوخته پدر من راثیم ی نجوریا  هم بعداا  البد خب-

 !  هان؟ 

 

 یمشت شد،  شانیپر و  خو تند میرعلیام  گرفت، اوج  که خان ریاردش یصدا

 : گفت و  دیکوب زیم یرو
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  خوام، ینم ازتون  ی چیه.... گردونمیبرم بهتون یزد نامم به حاال  تا که یهرچ -

 !!  نیبردار سرم از  دست فقط

 

 با دم،ید یم  نیخشمگ نقدریا بزرگش پدر مقابل  رو یرعلیام  بود بار  نیاول

 : کردم  نجوا لب ریز و  کردم نگاش ینگران

 ...  باش   آروم  رجانیام -

 

 :  زد ادیفر زبرش  و خشن  یصدا با  بازم  رخانیاردش اما

  تا دیبا....  داره شرط هی تو با معامله کردن فسخ.... یخوند   کور آقا  ر ینخ -

 .  یاریب در خودت عقد به پوپکو بعدم ،ی ببر  شیپ کامل و  تموم  مو نقشه آخر
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 : زد  داد و  دیپر جا  از خشم  تینها در یرعلیام

 !!  کنمینم غلطا نیا  از من...  نیکن تمومش...  -

 !   ؟ یبر یم باال من واسه صداتو ی دار!! بز  کره واشی...  شیه-

 

 :  گفت لرزانش  یصدا با  و دیکش سروصورتش  به یدست یرعلیام

 !  نینکن  ازمن درخواستو ن یا یول....  خوامیم معذرت من-
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  خشم با یرعلیام  به رو  و شد بلند جاش از  دفه هی که بود  پوپک  نوبت  بار نیا

 :   گفت

  ازدواج ی برا که نشدم بدبخت  نقدریا  هنوز ! .... ؟ یکرد فکر یچ خودت شیپ-

!!....  یشرفیب  یلیخ...  یپست... یرذل تو .... تو.... کنم لیذل خودمو باهات

  قرار   چهیباز منو  قلب  و احساس و  یزندگ سال دو نکهیا  واسه  چرا؟  یدونیم

 دوسم یزمان ه ی یبگ یندار  نوی ا شهامت یحت االن تو .... تو.... یداد

 !!...  یداشت

 ....   پوپک کن بس-

 .  بگم  سالتو چند ی حرفا االن خانومت  جلو  بزار....  کنم بس چرا  نه-

 !   دادم حیتوض   ویچ همه حنا ی برا من- 

  ام صدقه  قربون شهیهم ینگفت! ؟ یزد ییحرفا چه من به  ینگفت!!...  نه-

 ! رفته؟  ادتی هیچ....  یآورد یم  واسم رو کادوها نیبهتر  شهیهم! یرفتیم

  ازدواج  وعده  تو  به وقت چیه  من یول.... دونمیم رو  نایا همه من.... -

 !  یکرد فکر اشتباه خودت ش یپ که یبود  تو  نیا....  ندادم

 

  آشپزخونه از  و شدم بلند  یدلخور با  نداشتم،  رو اونها یها کل کل تحمل گهید

 . زدم رونیب

 :   گفت  و  کرد دنبال منو  نگران  یچشما و یدستپاچگ  با یرعلیام 

 ! ؟ یر یم کجا  سایوا حنا-

 

  هیگر. رفتم  ساحل سمت به عیسر ی قدمها با  و شدم خارج ساختمون  داخل از

 ....  دوختم چشم  یآب یایدر به  و نشستم یسنگ تخته ی رو و  گرفت ام

  که یهرچ چرا ! شه؟ ینم  جدا ازش  یرعلیام یلعنت گذشته نیا  چرا.... چرا

  نشان العمل عکس حرفاش   و پوپک  به چرا! شد؟ ینم باشم  الیخی ب خواستم یم

   ؟ !دادمیم
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  قبل  ی ابر  و یبارون یروزا  برخالف  و کرده باز  چتر نیزم  یرو یمیمال آفتاب

  و دوختم  یآب آسمان  به چشم و کردم بلند سرمو. بود مطبوع و  گرم اونروز

 : دمینال رلبیز

 گهید.... بشه تموم بزار   زودتر یهرچ.... کن تموم روزارو  ن یا خودت  ایخدا -

 !   ندارم طاقت

 

  و ببندم لب شد باعث  و کرد خودش  متوجه منو سر پشت  از یرعلی ام یصدا

 .  نگم یزیچ گهید

 !   ؟ یخوب....  حنا-

 

  پاک اشکام از  صورتمو دست کف  با کهیحال در و  دوختم سمتش نگاهموبه

 : دادم جواب گرفته یصدا با کردمیم

 ....  شمینم بهتر نیازا  -

 

  داغون  اش چهره....  برد  فرو  بشیج  یتو دستاشو ستاد،ی ا  کنارم و اومد جلو

 .  بود غمناک و
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 ! کنم؟  چکار دیبا گهید دونم ینم خدا  به.... خوام یم معذرت من -

 

 :   گفتم و  دوختم چشم  نشیغمگ چهره به  و شدم بلند  جام از

 ....  نباشه کس  چی ه که ییجا هی....  گهید خونه هی  میبر و  تهران   میبرگرد ایب-

 : گفت و راند لبش گوشه  به ی تلخ لبخند

  نفوذ کم یکن یم فکر....  کننیم  دامیپ  فوراا  میبر  جا هر!! دختر ییا ساده -

 !!! دارن

 .  میریم  رانیا  از  اصالا ....  یتوبگ   که هرجا.... دور یجا  هی میریم خب

 !!  ستین  ایآسون نیا به....  شهینم....  نه-

 !  م؟ ی چکارکن یگیم خب-

 گهید ببره زمان مدت هی حاال....  مدت هی تا اونجا میریم خرمیم خونه هی فعالا -

 ....  کننیم ینجور یا  تنده تبشون االن.... شهیم یعاد یچ همه

  و سپردم مردونش و  گرم آغوش  به خودمو یشاد با و اومد  لبام یرو یلبخند

 :  گفتم

 ....  عشقم مونمیم شتیپ شهیهم تا -

 

 ...  فشرد  خودش به  منو و کرد حلقه دورم دستاشو

 ** 
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  چیه!! بود محض الیخ  هی آوردم بدست بازم کردمیم احساس  که رو یآرامش

 !!  ارمیب بدستش نتونستم وقت

  من رابطه یحت!... کردیم رییتغ داشت یچ همه پوپک و رخان یاردش اومدن با

  تو  شتر یب و بود ریدرگ فکرش یرعل یام!  نبود ش یپ یروزا  مثل میرعلیام و

 .داشت جروبحث رخانیاردش با که هم ییوقتا هی. بود خودش

 

  قبول اما میباش  خونه  هی دنبال  و میبرگرد  تهران به دادم شنهادیپ  یرعلیام به 

 عمارت به بازم روز پونزده از بعد.... میموند شمال التیتعط آخر تا و نکرد

  یبرا که بودم کرده  عادت خونه اون  به ییجورا  هی دیشا  م یبرگشت رخانیاردش

  کردیم فرق گذشته با تمی وضع االن دمی شا نداشتم،  یبد حس اونجا  به برگشتن

  و من دنید با سوسن  و ی باج خان و  نبود سابق یرعلیام  اون گهید یرعلیام

  یباج خان. گرفتن  ازما رو چمدونا  و اومدن سمتمون به  مشتاقانه یرعلیام

 . بود سرد من با  رفتارش شهیهم مثل

 : گفت و کرد یگرم یروبوس یرعلیام  با اما 

 ....  برگرده اونجا به گهید که کردهینم فکر -

 :  داد جوابشو یمکث با یرعلیام

 !!  برگشتم کوتاه مدت هی یبرا  -

 

 :   گفت و دوخت یرعلیام  به اشو موشکافانه نگاه  یباج خان

 !!  نکن تباه  نکارای ا با  تو ندهیآ ؟ !پسر  یکن چکار یخوا یم-

 !  بشه خوادی م یهرچ بذار-

 !!  فتیدرن باهاشون!! یشناسیم رخانویاردش آقا  و  پدرتو توکه اما-
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  سرم از دست خوام ی م فقط. خوامینم  ازشون یچیه....  فتمینم در نه.... -

 !!  نیهم بردارن

 

 :  داد  ادامه و دوخت من به نگاهشو  یباج خان

 ....  یبش مونیپش نکن  یکار یرعلیام-

 ! گرفتم خودمو میتصم من ی باج خان نه-

 !  ؟ !دنید واست ییخوابها چه ی دونینم که تو  یول- 

 

  یباج خان به چشماش با و  ستادیا سرجاش خیس جمله نی ا  دنیشن با یرعلیام

 :   گفت و زد زل

 !  یباج خان بگو  یدونیم یز یچ اگه-
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 :   گفت و کرد یمن من یدستپاچگ با  یباج خان

 ...  یشناسیم رو  اونا که تو گمیم من نه...  نه-

 

 : گفت ساختمان داخل به ینگاه با و دیکش حسرت  سر  از یآه یرعلیام
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  دیبا هم حاال  پس.... کرده پهن  اش  نوه واسه رخانیاردش  خود  دامو نیا-

 !! نهی بب  عواقبشو و نهیبش

 

  از  هم با.... بود کور و سوت و خلوت نبود یکس انگار میشد که عمارت داخل

  با م،یکرد یمکث دو هر میدیرس  مون اتاقها در به یوقت و م یرفت باال پلکان

 :  گفتم و دوختم نافذش یچشما  به چشمامو  یلبخند

 ....  میباش خدمت در دییبفرما_

 

  ی ا شونه بده، مزاح  با منو  مزاح جواب که بود  یاون  از داغونتر  یرعلیام اما

 :  داد جواب یزهرخند با  و انداخت باال

 ...  نجای ا ی ایب ی تونیتوم....  برهیم خوابم خودم اتاق  تو  فقط  من -

 

 .شد  کردنش  باز مشغول دیکل با  و رفت اتاقش سمت به و  گفت نو یا

! باشه داشته  و  رفتار نیا باهام نداشتم انتظار . کردم نگاه بهش  واج   و هاج 

  مشغول و دمی کش رون یب  یتند اتاقمو دیکل و  گشتم فمویک  داخل لج  سر از منم

 :    گفت و گذاشت ن یزم یرو کنارم رو چمدونا سوسن که شدم در شدن باز

 !  ببرم؟   کجا آقا-

 

  در لج سر از   و  یناراحت با دارم که شد من متوجه لحظه اون که یرعلیام

 :   گفت مکث با و کرد نگاه سوسن به....  کنمیم باز  اتاقمو

 ....  برو تو داخل برمش یم خودم-

 ...   چشم-

 

  داخل  حرف یب  و  بهش  توجه یب. اومد من سمت به یرعلیام و رفت سوسن

 .  شدم اتاقم
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 !  ؟ یریم کجا  حنا-

 !....  که ینیبیم_

 ....   من اتاق  میبر ایب_

 ...  برهیم  خوابم  اونجا  و  راحتم خودم  اتاق  تو منم-

 !  من؟  گفتم یچ مگه!! برخورد بهت چرا   حاال.... -

  فراموش   اطرافتو که یخودت ریدرگ اونقدر فقط .... ینگفت یخاص  یزیچ  تو-

 !! یکرد

 ....  خوام یم معذرت من..... من-

  مثل میتونیم شهیم یعاد طتتیشرا که یوقت تا.... ندارم یحرف باشه.... - 

 نباشه سختشون ادیز هم خونه یاهال  دیشا ینجوریا باشه  جدا  اتاقمون سابق

 !! دمیدزد پسرشونو قاب من که

 

  ییدلجو  وازم  داخل ادیب بودم  منتظر. بستم محکم رو در  و گفتم  رو  جمله نیا

  یها یها و  زدم رجهیش تخت یرو !! ومدی ن.... شدم  منتظر هرچه اما کنه

 .   کردم هیگر

 ** 
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  روزها اما بودم دیجد ی ا حادثه ای  خبر  وقوع منتظر بعد ی روزا و  بعد روز 

 گهید دیرس یم  نظرم به  گرفته و سرد یرعلیام! گذشتنی م هم یپ  از و یعاد
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  حرف هم یکس با  و بود خودش  یتو نکهی ا خصوص به نداشتم شویدور طاقت

 .  زدینم

 

  گفتم بهش و نشستم  روبروش اتاقش  یتو  رفتم شب هی و   سررفته ام  حوصله

  خوادیم.... رهیدرگ فکرش گفتیم اما!!"  سرده باهام چرا و  ناراحته  یچ از"

 .نشدم چش یپاپ  اون  از  شتر یب گهید.... ببره خونه اون  از  منو

 داشتن یسرد  و  رفتارخشک باهام  سابق  مثل هم رخانیاردش  و  خان ارسالن 

  یرعلیام و  من عالقه به یپ که چرا   بودن سرد و عبوس شتر یب االنم دیشا

 !! بودن پسرخونوادشون تک نگران  خودشون نظر  به االن دیشا و بودن برده

 

  پوپک  روز هی  نکهیا  تا دیرسیم نظر به یعاد و یمعمول شهیهم مثل یچ همه

  قبراق و  سرحال! بودمش دهیند گهی د شمال تو دنشید از  بعد....  اونجا اومد

  و افسرده  دختر اون ! بود آورده بدست کجا  از  نشاطو همه اون  دونمینم! بود

  ایآسون  نیا  به که دمید یم محال  دمید شمال تو من که ییا خورده شکست

 .  معطربود و پوش  خوش شهیهم مثل  حال هر به یول ؟ !ارهیب بدست شویشاداب

 

  برنج با داشت و نشسته من کنار  یرعلیام.... بودن جمع همه شام زیسرم

 !! کردیم  یباز  بشقابش  یتو

 داشت نظر ریز  ویرعلیام حرکات و بود نشسته روبروش که پوپک

 :   گفت و  کرد زدن حرف به شروع پوزخندزنان

 .   بدم یپارت خوامیم عموجان-

 

 :  گفت و دیکش دهان به  گوشتو و برنج پراز قاشق بشاش  ی ا چهره با ارسالن

 ! مناسبت؟  به -

 

 :  گفت و دوخت یرعلیام به نگاهشو مکث با  پوپک
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 !  یرعلیام رفتن....  مناسبت به -

 

 و مات! منظورشه؟  کجا به یرعلیام رفتن دونستمینم! دمینفهم  منظورشو قایدق

 !! دیخشک  دستم یتو  قاشق و  گرفته چشم  یرعلیام به مبهوت
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  هی واونوقت ستینگر پوپک  به یچشم  ریز بود،  آرام و خونسرد یرعلیام

  کرد، خوردن به شروع شمرده شمرده و دیکش دهانش ی تو  رو  پلو  از قاشق

 !!  نبود دیجد و  یدنیشن براش  پوپک حرف انگار

 

 :   داد ادامه   لبخند با  پوپک

 ....  رمیبگ یپارت   یگودبا خوامیم خودمون   خونه  یتو-

 !  ه؟ یچ نظرتون -

 

 :   داد جواب یخاص یشاد با ارسالن

 ....  هیعال-

 

 :   گفت و دوخت چشم  یرعلیام به عشوه با  و کرد نازک یچشم پشت  پوپک
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 !  ؟ یرعلی ام  هیچ خودت  نظر-

 

 :  داد جواب یرسم  و  خشک یلیخ

 .  ندارم  یخاص  نظر-

 

  به خطاب واش ی ی صدا  با و  رو نیا از و  دمیترک یم یفضول  از داشتم گهید اما

 :   گفتم یرعلیام

 !! ؟ یپارت یگودبا یرعلیام-

 

  رخانیاردش و ارسالن بعد پوپک، به  اول   نگاشو بعد و دیسرکش آب  وانیل هی

  و  یعصب د،یبار  یم خون انگار چشماش از . گرفت من سمت به سپس و

 !!  کرده پنهان لفافه  در رو خشمش که دی رسیم نظر به  رانیح

 

 ....   خوام   ینم ایباز جلف  نیا  و  یپارت یگودبا رفتنم   یبرا من-

 

.  رفت باال ها  پله از و شد بلند جاش  از  عیسر گفت، رو جمله نیا که نیهم

 ! بود؟  افتاده ی اتفاق  چه یعنی!!  نداد  که منم جواب

  خشن  و تند لحن با رخانیاردش که برم  دنبالش خواستم و شدم بلند  جام از

 : گفت

 ....  صبرکن -

 

  حضور اونا و بود یخور   غذا بزرگ  زیم که سرم پشت به  اما ستادمیا سرجام

 . نکردم نگاه داشتن
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 یزود نیهم  به و اومده یرعلیام ی زای و....یبش رفتنش مانع یتونی نم تو-

 ....  سفره عازم

 

 به! بود؟  نزده من به  یحرف یرعل یام  چرا پس.... شد پاره دلم بند انگار

  و  ستمینگر نفر سه اون شاد چهره  به غمبارم چشمان با و برگشتم سمتشون

 :   گفتم

 !   رمیم باهاش منم .... رهینم تنها  یرعلیام-

 : گفت  بلند  یصدا  با و زد ی ا قهقهه ارسالن

 !...  ببره؟  رو تو که برهی م خودش با بچه مگه! .... ؟ !تو -

 ....  یمونیم نجا یا هم شما.... رهیم تنهام....  رهیم یرعلیام!! نه-

   الزم رو شما بچه !.... ؟ یاریب  واسمون بچه هی یخوا ینم خانم  عروس-

 ....  میدار

 

  گهید افتاد خنده  به عشوه با پوپکم.... سالن ی تو ارسالن  یها خنده دنیچ یپ با

  من بچه!! کردی م هنگ داشت مغزم! نداشتم تمسخرهاشونو تحمل   نیازا شتریب

  نمیچیم کنارهم رو پازلها نیا  یهرچ چرا! کار؟ یچ خواستنیم رو یرعلیام و

 !!  کنمینم دایپ  سوأالتم ی برا یجواب چیه
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 هرچه دیبا  رفتم  ر یام اتاق سمت به  میمستق. رفتم باال  طبقه به سرعت به

  یچشما با و کردم باز درومحکم. کردمیم روشن باهاش خودمو   فیتکل زودتر

 . شدم اتاقش وارد  خشم و  جانیه از  ماالمال یقلب و قرمز

  با و خوردم مقطعمو  ی نفسها. ست ینگر منو متعجب  یچشما  با یرعلیام 

 : گفتم آلود بغض یصدا

 ! ؟ یبر  یخوا ی م.... ؟ یکرد کاریچ  من با  تو.... ریام -

 

 دیکش یم ادیفر  چشماش. بود نگران  و محزون اش چهره.  ستادیا سرجاش

.  رگرفتیز سرشو و کرد یسکوت.... بودن  یباران  و یابر  شیپ  یقیدقا تا که

 :  گفتم و  دیفروچک چشمام از  اشک  قطره ه ی رفتم،   جلو چندقدم

 ! ؟ یبزار تنها  منو  یخوا یم  تو! گن؟ یم یچ  نایا-

 : گفت و  داد تکان هوا در یدست شانیپر  و کالفه و داد تکان یسر

 !  گم؟ یم یچ یفهمیم  یبر  نیب  از  تو خوام ی نم من... من... حنا-

 مگه! کا؟ یامر  یر یچرام  تو برم؟  نی ازب دیبا چرا   من!... ؟ یگیم یچ ی دار تو-

 !  هات؟  وعده همه شد ی چ! کو؟  پس! م؟ یر ی بگ خونه  نبود  قرار

 .   بدم  حیتوض واست تا  باش آروم تو-

 کالا  من با رفتارت تو  میبرگشت شمال از که یوقت از.... باشم  آروم  تونمینم-

 !!  بفهمم اتویمهر یب ن یا لیدل تونمینم کنمیم فکرشو  یهرچ.... کرده فرق
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 کهیدرحال و گرفت دستش دو  نیب سرمو و گرفت قرار  مقابلم و اومد سمتم به

 شستش انگشت با  بود دوخته  من اشکبار یچشما  به سرخشو یچشما

 : گفت و سترد اشکهامو

  مونیزندگ و تو فکر  به چقدر دونهی م خدا  فقط .... نکردم  یمهر  یب بهت من -

 !! هستم

 

  غمبارم لحن با  و گرفتم  پرموش  و رومند ین  یمچها یرو  و کردم بلند دستامو

 :   گفتم

 ! ؟ ی بزار تنهام و  یبر ی خوایم نیهم واسه-

  من.... رمیم که کنم یم وانمود  نطوریا  دارم..... رمینم جا  چیه من.... رمینم-

  نجا یا  از زودتر هرچه  تا بگرده مناسب خونه هی دنبال واسم سپردم اوشیس به

 .  میبر

 

 :   گفتم و دمیخند و ه یگر ونی م و دیدو صورتم به یشاد انوار

 ! ؟ یگیم راست-

 

  آغوش دلم. داشتم از ین بهش.  داد تکان  حرفام  دییتأ یمعنا به ی سر و دیخند

  به خودمو لحظه  هی.   بود تمنا و  خواهش پراز  درونم  و  خواستیم گرمشو

  بدنشو عطر کهی حال در و  چسبوندم اش   شونه سر به لبمو و سپردم آغوشش

  شوکه حرکتم نی ا دنید از  انگار. دمیبوس  اشو  شونه تند تند دمیکشیم بو .... با

 ! بود شده

 :   گفت و دیکش لب به  بایز ییا خنده کرد، سرموبلند و  گرفت امو  چونه ریز

 !! که  یکرد یکیمات شرتمویت! ؟ یکرد کاریچ-

 :  گفتم و دمیخند  بازم  سرشوق از

 .  کنم هیتخل مویانرژ  ی نجوریا  خواستمیم -
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 !!...   زمیعز-

 

  بوسه عاشق! کرد  باران بوسه صورتمو بعد و  دیبوس سرمو و کرد بغلم بازم

  صورتم   رو گرمشو ینفسا!.... داغش و  نرم  یلبها عاشق و.... بودم هاش

 : گفت و کرد نگاه چشمامو مکث با و دیپاش

 !  حنا؟ -

 

 :   گفتم و شدم گم سبزش  یچشما تو وقفه ی ب!! تمنا و درد از  پربود چشماش

 ...  جونم-

 ! ؟ یگذرونیم چطور  منو بدون یروزا .... میبش جدا ازهم  روز هی اگه_

 !   ؟ یکنیم فکر روزا اون به تو  یعنی-

 ...   شمیتشو  و  ترس یتو   مدام راستش آره-

  بشم جدا  ازت روز هی  اگه کنم تحملش تونمینم سخته،  برام تو  بدون لحظات...-

 ....  سختره برام مردن بار هزار  از

 

 :   گفت و فشرد خودش  به محکم و کرد بغلم  بازم عیسر یلیخ

 .  نزارم تنهات دمیم قول  بهت-
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  بچه  ما از خونوادت چرا....  یبگ  واسم رو یچ همه خوامیم ازت....  ریام-

   ؟ !!خوانیم

 !  زدن؟  حرف  بازم-

  منم و کایامر  یریم تو  گهیم... دی کش ش یپ حرفشو  بازم بابات  االن.... آره-

 !!  ارمیب ا یبدن رو تو  بچه و بمونم  نجایا

 !!   ببرن گور به دیبا  رو  آرزو  نیا یول-

 !!  شهینم  که ینطوریا  آخه-

 !   ؟ یچطور -

  خوانیم رو  ما بچه اونا! لش؟ یدل خب!! مینش دار بچه  عمر تاآخر نکهیا -

 ! چکار؟ 

 !!  خب نکن  فکر اصالا   بهش-

 ! ؟ یریم  طفره دادن جواب از  شهیهم چرا..... ممکنه چطور ن یا یول- 

 ....   زهیبر بهم اعصابت خوامینم-

 ....  باشم آروم دمیم قول .... بگو  تو یول-

  رو یچ همه  باش مطمئن خودمون  خونه میرفت   یوقت.... نه امشب.... نه -

 . کنمیم ف یتعر واست

 ** 

 !!   ستمین  که بچه جون مامان-

 .   باش خودت  مواظب حال هر به-

 .....   باشه-

  یلیخ  طفلک....  بکن تلفن هی هم  ناتیم خاله به یتونست اگه حنا یراست-

 رهیگیم ازم  احوالتو و دلتنگته

 ....   شده تنگ براش دلم یلیخ منم!! جون خاله  یوا-
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  ازم تیزندگ و تو از  شهیهم طفلک..... رهیگیم احوالتو  یلیخ محمدم درضمن-

 کنه یم سوأل

 

  روبروم  که یرعل یام چهره به نگاه  با و  افتادم  پته تته به محمد اسم دنیباشن 

 :   گفتم بود نشسته

   نیبرسون سالم بهش .... ممنون-

 

  و کرد دنبال تاب و  آب با  حرفاشو!! نبود  ماجرا کن ول خانم  مامانم انگار اما

 : گفت

  هی انگشتش  هی هر از....  خونشون م یرفت.... داره یخانم زن چه  یدونینم -

  با !!... هنوز االنم .... خب یول..... خانم... خوشگل!! کدبانو.....باره یهنرم

  شیزندگ و  خونه سرگرم که خوبه بازم  میکرد حقش  در ما که یکار اون

 .....  شده

 

  ادیب یگوش از مادر یصدا دمیترسی م رفتم،  پنجره سمت  به و شدم بلند ازجام

 :   دادم جواب  یتند بشنوه  یرعلیام و  رونیب

 .  باشه خوب  ش یزندگ که شاهللایا-

 

  تموم  زودتر هرچه وی لعنت بحث  نیا مادر داشتم دوست!! کردم یم سکته داشتم

 .  دوختم چشم  اطیح  داخل به اتاق  پنجره  از و کردم پشت یرعلیام به! کنه
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  شوک یتو رو ما همه ی کرد تو که یی کارا اون  با !.... بگم؟   یچ وهللا  دونمینم-

 .....  محمد و  تو االن نبود ینجور یا  اگه!! یگذاشت

 

  حرکت  هی با. شدم ریغافلگ یرعلیام  یناگهان حرکت با بزنم  حرف خواستم تا

  رتیح یچشما با  و برگشتم سمتش به و گرفت بدست گوشم کنار از رو یگوش

  گهید دست و  گرفته گوشش به رو  یگوش دست هی با. شدم گرش  نظاره بار

 دلم!! کردیم گوش  خط ور  اون و مادر ی حرفا داشت و  گرفته کمرش به شو

 !! دیلرز

 

  همون با. بود یعصب  و نیخشمگ یرعل یام چهره!!! چکارکنم  دیبا دونستمینم

.  شد قطع لحظه هی مادر یصدا  انگار. کرد سالم مقتدرانه یعصب چهره

 :  گفت بود زده زل من  رانیح یچشما به کهیحال در یرعلیام

 !  دخترتون؟  به  حرفا  نیا گفتن واسه نشده رید کم هی نظرتون به مادرجون -

 : زد داد بایتقر خشم با یرعلیام که گفت یچ مادر دونمینم

  گوش فال من.... من..... خب  یلیخ.... گمیم یچ من نیکن گوش شما.... نه -

  از  یاحوالپرس  یجا  به شما و زهیبر  بهم میزندگ دمینم اجازه  یول!! نسادمیوا

  تون برادرزاده  وعالقه عشق گفتن و  کردنش سرزنش به یکن شروع دخترت

  دوست رو حنا  نیبکن فکرشو که ی زیهرچ  از  شتریب من.... آره!..... بهش

 ....  دارم

  یصدا با شدم که کترینزد یرعلیام  به و دادم مالش بهم کردمو خی یدستا

 :   گفتم لرزانم

 !! گهید بسه! کن قطعش توروخدا ریام-

 شدت از کهیحال  در و گرفت فاصله ازم  بکنه ی توجه  حرفم   به نکهیا بدون

 :   گفت و زدیم قدم  اتاق  تو خشم
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 گهید که االن....  بوده حنا خاطرخواه  و خواستگار  یزمان هی آقا اون-

 گهید پس .... ارشمیاخت صاحب من.... هستم حنا شوهر من االن....  ستین

  من..... نیبد شستشو رو حنا مغز حرفاتون نیا  روزبا هر  شما  نم یبینم یلزوم

  رهیبگ تماس خودم یگوش با بار هی  روز چند هر شما با که  دادم اجازه  حنا به

  حرفاتون با که دمینم شما به حقو نیا  گهید یول ن یبزن زنگ بهش هم شما و

 ....  ن یزیبر  بهم فکرشو

 

  دور  از. کرد پرت  تخت ی رو به خشم   فرط واز کرد قطع  ظی غ با رو یگوش

  کارو نیا  چرا دونم ینم. انداختم مبل یرو  خودمو  یدلخور با و کردم نگاش

  و لجباز  پسر نیا  کله تو عقل انگار!! شده ناراحت یکل مادر االن حتما! کرد؟ 

 .  برگردوندم رومو کنم توجه بهش نکهیا  بدون. اومد سمتم  به!! ستین شق کله

 

 ....  بشه ینجور ی ا خواستمی نم من.... من-
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 .  دوختم چشم پام  ریز یقال  گل به اخم  با  ندادم  جوابشو بازم

 .  کنه مشغول ذهنتو حرفا ی بعض خوامینم-

 ....  یحسود یگی نم چرا ....  کن بس- 
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  چون... دارم دوست چون. شمیم  ی عصب بشه کینزد بهت یکس نکهیا  از- 

 ...  عاشقتم

 نیتوه من به کارت نیا  با تو ! خوامینم ویمدل نیا داشتن دوست من-

 !  کنه؟ یم یفکر چه  مادر حاال!.... یکرد

  منظورو  هی مادرت اگه....  خورهیم  تو  درد چه به  حرفا ن یا  دونمینم من آخه-

 ! نداره؟   ییا نقشه

  چه گهید!! کردم شوهر سرم ریخ  منم.... گرفته زن محمد... گهید کن بس-

 !  ؟ یمنظور

 :   گفت تیعصبان با  و  گرفت فاصله ازم

  و نیزم انگار... دونمینم!! کردن ی کی به دست من واسه همه چرا دونمینم-

 !! جنگنیم باهام دارن زمان

 

  رفتارم از .... کنه هیگر خواستیم که انگار. بود نیغمگ و  لرزان صداش

  خوب  اصالا  شی روان  و ه یروح وضع.... داره گناه یرعلیام... شدم مانیپش

  خونسردانه بعد و کردم مکث لحظه هی !!  بشم روحش سوهان دینبا منم ست،ین

 :   گفتم

  ام  عاشقانه و کترمینزد بهت یکس هر از  که عشقتم! ستمی ن زمان و نیزم من-

 ! دارم دوست

 

 : داد جواب  درنگ با و دیکش موهاش یال یدست د،یکش یقیعم نفس

... شدم عاشقت  سخت... بدم دستت از  ندارم دوست من حنا... حنا.... دونمیم-

  اگه یحت بجنگم، زمان و  نیزم با دارم دوست عشق نیا از  حفاظت ی برا االنم

  باشه  تو مادر ای خودم پدر

 ** 

  زیانگ  دل و ی باران هوا. میبود نشسته نیماش ی تو اوشیس خونه ی روبرو

  در از  خودش که کردمیم نگاه اوشیس یپدر خونه ساختمون به داشتم. بود
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 سمت به  باران قطرات  ری ز. بود مرتب و  پوش خوش شهیهم مثل . اومد  رونیب

  دیکش داخل به خودشو حرکت  هی با و  کرد روباز یپشت درب و  دیدو ما لی اتومب

 .  کرد سالم و

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 364پارت#

 

 

 :   گفتم ی لبخند با  و  برگشتم سمتش به

  اوش؟ یس یخوب سالم-

  روبروشو نهیآ  آورد، یدرم حرکت  به  لویاتومب کهیحال در  و دیخند میرعلیام

 :   وگفت کرد م یتنظ

 ! ؟ !اهیس یچطور -

 !   خبر؟  چه شما... خوبم...  ها بچه یمرس-

 ....   ممنون یدیکش که یی زحمتها واسه اوشیس... م یخوب هم ما-

 ....   هی حرف  چه ن یا بابا یا-

 : گفت  گرفته جانب به  حق ی ا  افهیق با  و دیپر ما  حرف   وسط یرعلیام

 ....  بدم زحمتش  تا مونده حاال...  یزحمت چه-

 !! یطفل داره گناه... اوشویس یدار کارشی چ... یرعلیام....  ا-
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 886 از  705 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 شد باعث اوشیس یصدا!! بود خاص  و رهیخ نگاهش... کرد نگام یرعلیام

 عکس و یرعلیام  متوجه اوشمیس ی انگار.  میایب خودمون  به یرعلیام و من

  منحرف رو ما ذهن خواست  حرفاش  با  که شد خودش به من حرف  به العملش

 .   کنه

...  اس  طبقه ده  مجتمع هی ی تو میکن  نگاه م یبر میخوا یم  که ییا  خونه  نیاول-

  از  خارج  اس، قهی سل خوش  یلیخ صاحبش کالا .... نداره  حرف   ونشیدکوراس

 ....  نینی بیم میر یم االن کنه،یم یزندگ کشورم

 

 :  وگفت دوخت چشم اوش یس به مقابل نهیآ  از یرعلیام

 ! اه؟ یس چطوره بابات -

 ....   ستین بد-

 ! بودم گرفتار  کم هی که یدون یم... دنشید امیب  نتونستم  من ببخش-

 !  شه؟ یم  یچ نبخشم اگه مثالا -

    ؟ !داره؟  دنینبخش به عادت  مهربونت قلب آخه! ؟ ینبخش  تو....!!  تو-

 

  رونیب مناظر به ل یاتومب پنجره از  و  کردمیم گوش حرفاشون به صدا یب داشتم

...  بربخوره  یرعلیام به بازم  و  بزنم حرف دمیترسیم واقعا. ستمینگریم

 عکس اوشی س به نسبت من حرف هر  به و بود حساس نقدر یا  چرا دونمینم

 !! دادیم نشون العمل

  و  شد متوقف  ابونیخ  از یسمت در نیماش که م یرفت راهو از  چقدر  دونمینم 

 :   زد صدام ی بار دوسه یرعلیام

 . کردم نگاش  و برگردوندم سرمو!!  حنا توام   با... حنا-

 !   تو؟   یخوب-

 : گفتم  و دمیچ  فرو لب! باشم؟  خوب  یزاریم مگه تو  بگم خواستم 

 ...  اوهوم-
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 886 از  706 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 .  م ینیبب رو خونه  نییپا  میبر پاشو-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 365پارت#

 

 

.  رفت مجتمع سمت به سرعت به و شد ادهیپ لی اتومب از  ما از  جلوتر اوشیس

  کرد لمیحا دستشو. اومد سمتم به یرعلیام. میشد ادهیپ همزمان یرعلیوام من

  که یالب یتو  و  میرفت که مجتمع داخل به. باشم امان در باران قطرات  از تا

  از  نظرو  مورد واحد دیکل و رفت ینگهبان سمت به  اوشیس میگرفت قرار

  ستادیا کنارم یرعل یام. میرفت هشتم طبقه  به  آسانسور با. گرفت اونجا  داریسرا

 .  بود مونیدونفر مقابل اوشیس و

 

  و بم  یصدا  و اومد حرف به اوشیس که کردمیم نگاه وارید درو به داشتم

  عسلتونوبهتون ماه رفت ادمی یراست کرد جلب خودش  اموبه  توجه راشیگ

 .  بگم  کیتبر

 :   داد جواب و  دیخند یرعلیام

 ....  بشه خودتم قسمت  روز هی شالل یا-

 

 :  گفت و  انداخت من به ینگاه یرچشمیز اوشیس

 ...  داره رو خانما قهر و زدن غر و  اخم و  گرفتن زن  حوصله  یک بابا نه -
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 886 از  707 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  زدمینم حرف  یرعلیام  با االن  چون!!!  بودم من منظورش همه کردم احساس

  یدستا آن کی . برگردوندم رومو!! زد حرفو نیا  بودم ده یکش درهم چهره و

 دیکشیم آغوش در منو کهیحال در  و  دراومد من حصار  در یرعلیام رومندین

 :  گفت لبخندزنان

 ....!! داره یعالم چه ی عاشق یدونینم تو ... قشنگه  اخماشونم -

 

  روشو و کرد نگاه رو  یرعلیوام  من زاللش یچشما با رهیخ  رهیخ اوشیس

  و شد خارج  اونجا از  ما از  قبل و  ستادیا  آسانسور لحظه همون. برگردوند

 .کرد باز  رو ده واحد درب

  ییبایز اریبس  ینما. میشد روبرو یبزرگ ییرایپذ سالن با م یرفت که  داخل 

  خونه اونجا  از شهر تموم مشاهده و  بزرگ پنجره دو گرفتن قرار با که داشت

  هم ی روبرو که خوابا  اتاق بعد و آشپزخونه سمت به. بود کرده رباتر دل رو

  یرعلیام که رفتم لباسا کمد سمت  به شدم که خواب اتاق داخل . رفتم بودند

  توجه بدون. رفت  اتاق پنجره سمت  به و  بست و در سرش پشت شد، وارد

 .  کردم اونجا یتماشا مشغول خودمو و کردم  وباز کمد درب بهش

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#
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 !  اومد؟  خوشت! چطوره؟ -

 ....   قشنگه... آره- 
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 886 از  708 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 :   گفت و کرد نگام  زیانگ  دل یلبخند با  و اومد سمتم به

 ....  کنمیم  عوض رنگشم یدار  دوست اگه... نداره حرف  که خوابم  اتاق-

 !   خوبه که  رنگش... بابا نه-

 ....   خب یلیخ-

 

.  گرفت آغوش به منو  پشت از یناگهان  طور  به یرعلی ام بستم که کمدو در

  و  خوردیم صورتم به داشت گرمش ینفسا.  کرد خم صورتم، کینزد سرشو

 . کردیم عوض حالمو

 

 !   ؟ یدلخور دستم از بگردم دورت-

 :  کرد لهیپ بازم ... ندادم جوابشو

 ...  بگو ی دلخور ازم  اگه -

 !!   ندارم شو حوصله  اصالا ....  ریام-

 ...   شهینم که ی نجوریا-

 

 : گفت و کرده بغلم محکم خنده  با!! بود کرده گل آقا  مزاح نکهی ا مثل

  یعل فعالا  حاال!کنم ینم ولت  ینخند تا.... یکن یآشت دیبا... ی بر زارم ینم... نه -

 ...  بده  بهم ماچ هی الحساب

 !!   شنوه یم... رونهیب اوشیس زشته... نییپا ار یب صداتو  ؟ !ریام-

 ...!   زنمیم  حرف خودم  زن با دارم نکهی ا مثل ... بشنوه خب-

 

  یتو  زدم لبخند یوقت و شد کینزد  لبام به لبخند چرخوندم، سمتش به سرمو

 و  شده شروع لبام یرو از  اش بوسه.  داد قرار لبم  یرو محکم لباشو  لحظه هی

  خلسه یتو  و  بستم  چشمامو. دیچرخ گردنم دور و هام  گونه یرو جیتدر به
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 886 از  709 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 سر پشت کمد به  منو آن  کی!! اطرافم  به توجه یب رفتم  فرو   نیریش ییا

  دور  به مانتوم ر یز دستاشو کهیحال در  و کرده باز سرمو  دور شال و  چسبوند

 : گفت یقشنگ  احساس با همراه   دیکشیم بو گردنمو  داشت و گرفته کمرم

 " .بودنت... "کندیم آرامم  که یدونستیم کاش-

 ". دنتید... "کندیم آرامم 

 ". تیصدا ... "کندیم آرامم

 ".  تیها خنده... "کندیم آرامم 

 . توست  کنار در من آرامش

 ....  توست خواستن در من آرامش

 

  م،یشد غرق هم یچشما  یتو گرفتم، دستام نیب سرشو  و کردم باز چشمامو

 :  گفتم یآروم  یصدا  با و دادم قورت دهنمو آب

  حسود نقدریا عشقم یول... بودم دنبالش سالها که یهست یعشق همون تو -

 !! بده صیروتشخ آدما نیب  فرق کنمیم خواهش!! نباش

 !!   شه ینم یول! خوامیم-

 !  ؟ یچ که یکنیم یحسود خودت زن  به یدار  تو یول-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 886 از  710 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  بهتر من از  اوشویس تو که  کنمیم فکر اش همه  من.... یول... آخه-

 ....  ی کرد فیتعر  ازش شهیهم تو .... یدونیم

  اوشیس درسته!... دم؟ یم حیترج  تو به اونو  فی تعر هی به  آخه!!....  وونهید-

 .....  بدم  حشی ترج تو  به شهینم لیدل یول هییآقا و  خوب پسر

 

  دور دستامو. رفتم  جلو بود شده بچه  پسر  هی نیع معصوم  و  مظلوم اش  چهره

 :   گفتم و زدم زل چشماش یتو  لبخندزنان و کردم زونیآو گردنش

 دوست شتریب  جونم از  رو تو من خدا  به.... کن دور خودت  از حسادتو  نیا-

  نیبهتر و  نیتریم یصم راجع خوامینم....  مشترکمونه دوست اوش یس..... دارم

 ....   یبکن   بد یفکرا قتیرف

 : گفت کوتاه یمکث با و  زد زل چشمام  یتو

 حسادت ه ی وقتا یبعض....  فقط کنمینم و نکرده بد  فکر  وقت چیه من -

 ! نیهم  سراغم ادیم احمقانه

 

 :   گفتم کردم که لمسش و گذاشتم  لباش یرو امو اشاره انگشت

 ! خب؟   نشنوم حرفو   نیا  گهید!... شیه-

 

  و  گرفته دستشو یلبخند با و گذاشت هم یرو  حرفام دییتأ  نشانه به چشماشو

 :   گفت یآروم  یصدا  با که بشم خارج اتاق   از خواستم 

 ! کن سرت تویروسر...حنا-

 

  حرف داشت بازم. بودم زده حرف وارید واسه انگار!! کردم نگاش یتند

 !  زدیم خودشو

ن من، درهم چهره دنید با  : گفت و کرد یمن م 

 !....  رونیب  یبر  یجور نیهم نکنه گفتم .... شده قرمز گردنت ریز  آخه -
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 886 از  711 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 

  به.  نبود مشخص ی زیچ  اما نم یبب امو  قهی  یتو خواستم و  گرفتم ریز به سرمو

 گردنمو بود شده  نصب کمد از یقسمت که ی ا نهی آ واز  رفتم یوارید کمد سمت

  منو اگه اوشیس ی نجوریا!...  بود شده قرمز!!  گفتیم راست. کردم نگاه

 .شدمیم آب خجالت از دیدیم

 و  انداختم  ام شونه دور شالمو برگشتم که یرعلیام سمت به کردم ی ا خنده 

 :   گفتم

....  یکرد قرمز و  کبود بدنمو تموم! ییاشتها خوش  ماشاهللا هزار ماشاهللا-

 ...  برگشتم تن  به تن جنگ   هی از کنهیم فکر ندونه یکی

 !!   ییا خوشمزه نقدریا  کنم کاریچ-

 

 : گفتم  رفتمیم در سمت  به کهیحال در و کردم نازک یچشم پشت

 !! هیکل باشه نرفته   خواب  اگه اوشیس حاال تا .... رونیب  میبر  ایب  خب لهیخ -

 

.  زدم چرخ اطرافمو نگاهم با. رفتم رون یب یرعلیام  از جلوتر  و کردم باز درو

 تماشا رونو یب  داشت انگار و ستادی ا  سالن بزرگ پنجره سمت به  رو اوشیس

 !!  کردیم

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 886 از  712 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 ....  م یسیبنو اشو قولنامه  میبر  ایب....  نداره حرف نجایا  جون ایس-

 

  بود دستش هی  در لشیموبا یگوش برگشت، یرعلیام  یصدا سمت به اوشیس

  من به و برگرفت یرعلیام از نگاهشو.  شلوارش بیج یتو  اش گهید دست و

  ستادیا نهیشوم  کنار  و زد سالن یتو یچرخ یشاد با بازم یرعلیام. ستینگر

 :   گفت و

 ! فروشه؟ ی م چند نگفته-

 

  صورتش به یدست گذاشتیم شلوارش بیج  یتو  شویگوش کهیحال در اوشیس

 :   وگفت دیکش

 مورد دو اون  میبر نیخوایم اگه  خب فروش، واسه گذاشته یمتر.... چرا-

 ! اومد؟   خوشتون  دیشا مین یبب ام گهید

 

 : وگفت گرفت دست ی تو بازوهاشو  رفت قشیرف  سمت به یرعلیام

 ....  کنمیم جبران منم شاهللایا .... قیرف نکنه درد دستت-

  

  نقدریا پسر  ن یا چرا   دونمینم.... نزد  یحرف  و گرفت ری ز به سرشو اوشیس

  ییا  رفته لیتحل ی صدا با و شد درهم اش  چهره! بود خودش ی تو  و مظلوم

 :   گفت

 . م یسیبنو  قراردادشو بنگاه میبر  خب لهیخ-

 :  گفت زنان لبخند و.... اوش یس شونه یرو  یدست با یرعلیام

  یا یب روز  هی یکردیم فکرشو میبود شده آشنا  حنا با تازه که روزا  اون -

 ! ؟ ی نیبب  هم کنار رو ما شدن عاشق و یکن معامله خونه واسمون
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 886 از  713 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  به ینگاه مین  با  و گرفت یرعلیام  از  چشم یجد  و متفکر یچهرا  با اوشیس

 : گفت من

 . بودم نکرده رو نجایا فکر وقت چیه... نه -

 :   داد جواب و کرد ی ا خنده یرعلیام

 !!  نه قیرف شهیم ممکن تونهیم یرممکنیغ هر-

 ....  توئه با  حق آره-

 

  شد، خارج خونه  از ما از  قبل  و گفت ی جد و  متفکرانه رو  جمله  نیا اوشیس

  نظرم  به نیغمگ نقدریا  چرا دونمینم . ستین  خوش ادیز  حالش کردم احساس

  خجالت  ییجوارا هی دمیشا. رهیدرم هام نگاه  ریز از کردمی م احساس. دیرسیم

 .  بود اش چهره یتو  شرم و

 

 رو غمزده  و  ناراحت  چهره اون  اوشیس چرا  بردمینم ی پ اصالا   روزا اون

 !!! داره

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 369پارت#

 

  ک یش رستوران  هی در رو شام اوشی س و یرعلیام  با خونه به برگشت راه در

  و مرده دل. دم یپرس شیض یمر و پدرش  مورد در اوشیس از.  میکرد صرف

  لحظه اون . رفته یجراح غیت  ریز و  هییایمیش جانباز  پدرش داد جواب مغموم

 سپاه فرمانده پدرش. شده بزرگ نیمتد خونواده هی در اوشیس دمیفهم که بود
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  714 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  بودم نزده حدس موقع  اون تا دیشا.  بود یفارس اتیادب استاد مادرشم و بوده

  از  شد یم البته!! باشه شده بزرگ یت ی ترب  و فرهنگ  نیهمچ هی با اوشیس که

 . باشه شده بزرگ  لی اص خونواده  هی در که دیفهم بودنش نیمت  و نجابت

 .  میبرگشت  رخانیاردش  خونه سمت به هم ما و برگشت  خونه  به اوشیس 

 

  میشدیم خونه وارد میداشت  هم با و کرد  پارک عمارت مقابل لویاتومب یرعلیام

 :  زد صدام که

 یجد شد  یحرف  من رفتن به راجع  و  داخل میرفت اگه  االن ن یبب.... حنا -

  یتی گ اونورم و  کارامه کردن درست دنبال بابا راستش...؟ !خب....  یرینگ

  یاوک طموی بل  تونمیم گهید هفته  دو  تا فوقش.... فرستاده دعوتنامه واسم

 ....  کنم

 ....  رینگ  دل به اومد ونی م به  یحرف  اگه پس-

 !  ؟ یکن یم ی باز نقش  یدار تو  واقعا یرعلیام-

 !   ؟ یدار شک بهم هنوزم نکنه! دختر؟  چته.....-

 !!   نه......نه...-

 

 دست یتو دستامو و  گرفته قرار روبروم کهیحال در  و شد ک ینزد بهم

 :  گفت و کرد تازه ینفس ماه  بهشتیارد  زیانگ دل  یهوا یتو گرفتیم

 شده اگه کنم،  یباز  نقش خونه یاهال شیپ  نجایا  از رفتنمون تا  مجبورم من-

 .  کن یهمکار باهام توهم پس ببرم،  آخر تا مو نقشه  دیبا رمیبگ  طمیبل هی

 !   ندارم  یحرف که  من.... خب لهیخ-

 

.  میشد سالن وارد  و  میرفت باال عمارت  یها پله از  هم با و فشرد محکم دستمو

  دچار  چرا دونمینم!! شدیم دهیشن سالن داخل از  ییسروصدا بود، شلوغ انگار

  یباج خان به م یرفت جلو که هم با  کرد خ ی دستام بازم.  شدم ی فیخف استرس
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  715 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 یشاداب با یرعلی ام!! شهیهم مثل بود عبوس  و نیخشمگ  چشماش. میبرخورد

 .  کردم سالم بهش رلبیز منم کرد، سالم

 

 : گفت هردومون یسرتاپا کردن نظاره با و ستادیا  سرجاش یباج خان

 ! اومدنه؟  وقت چه  نیا کننیم جمع شامو زیم دارن-

 :   داد جواب یلبخند با یرعلیام

 ....  نکنه درد دستت..... ستین امون گرسنه جون  یباج خان-

 : وگفت ستینگر یرعلیام  به قاطعانه

  تمیگوش به چه هر گفتیم.... منتظرته رخانیاردش که  برو.... خب   لهیخ -

 !!  ینداد  جواب زده زنگ

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 370پارت#

 

 

  لشویموبا یگوش کهیحال در و برد  شلوارش بیج سمت  به دستشو یرعلیام

  با یگوش صفحه به نگاه با و گرفت خود  به ی متعجب چهره آورد یم در

 : گفت یمحسوس افسوس

 !  ؟ !دمینشن چرا!! خورده  زنگ یدوبار  یکی.... گهیم راست.... یوا   یا -

 :  گفت لب ریز و انداخت من به ی زیانگ نفرت نگاه  یباج خان

 !! یالک  و  پوچ یحرفا از پرشده ات  کله.... یشنوینم معلومه خب -
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  716 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 :  گفتم لب ریز لجم  از. گذشت ما کنار واز گفت رو  جمله نیا

 !!  یعوض-

 .  انداخت من به ینیخشمگ نگاه یرعلیام

 ! ؟ یزنیم هیحرف  چه نیا ... حنا...  ا -

 نگام چپ چپ  نیهمچ!! بردم باباشو ارث انگار! کرد؟  نگام چطور  یدید-

 !!  ندازهیم کهیت و کنهیم

 !!  رینگ دل به  رو حرفا  نیا  گفتم بهت االن نکهی ا مثل-

 !!   بشنوم حرف  هم خونه مستخدم از  دیبا دونستمینم...  -

....  بودم گفته بهت که من.... ستین مستخدم مثل  یباج خان.... کنهینم یفرق-

 ! کرده بزرگم بوده  من هیدا اون

 !!   ندارم جروبحث حوصله....  خب لهیخ-

 

  دنبال به دستمو و داد تکان یدیناام دمیشا افسوس یمعنا به یسر یرعلیام

  ز یم سر خونه  یاهال هنوز ... میشد  یغذاخور سالن وارد باهم دیکش خودش

 . شد جلب  سمتمون به توجهشون  اونجا به ما ورود   با و بودن شام

  و  کنم حفظ  نفسمو اعتمادبه کردم یسع....بودن هم عمو  خان و  پوپک

 !  ارمین  کم جلوشون

 

  یسکوت. کردم سالم او  از  تیتبع به منم و کرد یجمع دسته سالم یرعلیام  اول

  بشه بلند ییصدا  لحظه  هر منتظرم !! بود  یرسم و  خشک محفل ! شد فرما حکم

 دفعه  نیا  دینبا خب یول بشه شروع جمع یها ه یکنا و  گوشه بازم و

  چرا گهید کنهی م ی باز نقش  اونا جلو داره یرعلیام دونمی م که من... روببازم

 ! باشم ناراحت
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  717 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  زی م یرو از ی دندان خالل کهیحال  ودر شد بلند زیم پشت از  خان ارسالن 

 :   گفت و اومد یرعلیوام من سمت  به ذاشتیم لبش گوشه و برداشته

 ! گذشت؟  خوش-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 371پارت#

 

 

 :  داد جواب  لب ریز بعد  و انداخت ینگاه من به چشم گوشه از یرعلیام

 ....  میباش باهم شتری ب  گفتم آخره ی روزا-

 

  عجب... کرد نگاه  منو بعدش و  گرفت یرعلیام از  چشماشو خان ارسالن

  مخصوصا بودن هم به  هیشب پسر و  پدر  که واالنصاف الحق!! داشت ییچشما

 ! چشماشون

 ! ن؟ یگذروند خوش یحساب! ؟ یچ  شما خانم  عروس-

 

 :  گفت شتابزده  یرعلیام که بدم جواب خواستم  و دادم قورت دهنمو آب

 !  پاسخه؟  و پرسش مسابقه! ارسالن-

 

 وهردو شد بلند  جاش از  تیعصبان  و  خشم فرط   از رخانیاردش لحظه  دراون

 :  گفت و  دیکوب زیم  یرو محکم دستشو
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  718 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  کاریچ و ییکجا هست معلوم چ یه.... پاسخه و پرسش جلسه آره...  -

 ! رو؟  ما ای یکرد فرض  احمق  و مسخره خودتو تو نمیبب! ؟ یکنیم

 ....   من آقاجون-

 ! بکن  یخوایم یغلط هر  بعد بشه تموم  حرفم  بزار.... ! شو خفه-

 ...   من خب-

  و عشق قصه.... کنم روشن دیبا فتو یتکل  زودتر هرچه!... یشد یاغی تو-

  یتو سالهاس  محبت و عشق!! یخوند  کور یول!... واسم؟  یگذاشت یعاشق

  ندهیآ هقته  واسه  طتیبل که ببند ساکتو برو  حاالم .... شده دفن خونه نیا

 ....  حاضره

 

  و کرد بلند سرشو یرعلیام....  ختیر  یهر دلم حرفاش دنیشن از  چرا دونمینم

 :  گفت مرتعش یصدا با

 ! ؟ یزود نی ا  به!... فتمینم راه ندهیآ  هفته تا من یول-

 

 :  وگفت  گرفت قرار  یرعلیام یقدم دو در ارسالن

  هوا و آب خاطر   به فقط سفر نی ا... یگردیبرم  و یر یم سفر ن یا به  تو -

  گرگ مثل کشهیم انتظارتو اونجا  داره که یخانم  اون وگرنه.... کردنته عوض

  ن یوا داره نگه  خودش کنار  رو تو  شهیهم واسه که کرده زیت دندون واست

  شروع اونجا به  رفتن محض به  پس....  ستین ندیشای خو  من واسه چندان

 مدت نیا  یتو که یاتفاقات  و نور یا  کردن فراموش و یخوشگذرون به یکنیم

  طالق خانمو  نیوا  و تهران  یگردیبرم روزم  چهل از بعد!...  افتاد واست

  دلتو یالک نکن یسع گهید پس ... نی شیم جدا  ازهم ی توافق  طور  وبه.... یدیم

 !!...  یدار نگهش یتون یم که ی کن خوش

 

  رفت، باال یها پله سمت به خشم  با و کرد نگاه پدرشو تنفر  با یرعلیام 

 : وگفت برگشت اونا سمت  به بازم و کرد یمکث
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  719 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  برم حنا دادن طالق  از بعد من که نیاریب  در گوشتون رواز پنبه نیا هم شما -

...  رمیگیم ازتون  آخر قرون تا حقمو  تموم ضمن در.... گهید زن هی سراغ

 ....  ن یبزن نامم به  بوده قرار  که یهرچ

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 372پارت#

 

 

 سمت به مکث با بازم  و اومد من سمت به رانیح و  مهیسراس یرعلیام

 : داد ادامه و برگشت ارسالن

  ندهیآ  و...احساسم  با دمینم اجازه بهتون و  کنمیم یزندگ مستقل بعد به نیازا  -

 !!...  نیکن ی باز ام

 

  با و اومد حرف به  لحظه همون عمو خان! بود شده سرکنده مرغ مثل

 :   گفت ییترشرو

  حاال تا  ما از کدوم چیه باشه ادتی.... ی ریم تند  یلیخ یدار  تو .... پسر یه-

 !....  یگیم ی چ بفهم...میبگ فی اراج  نیازا  آقابزرگمون جلو  مینداشت  حق

 

  ی نفرت با کهیحال  در و شد کینزد من  به قدم کی و شد  بلند  جاش از  پوپکم

 :  گفت یپوزخند با  همراه...  کردیم براندازم آشکارا

 یک یشد عاشقش که یونیپر شاه دختر نیا کنهیم فکر  ندونه یکس حاال -

   ؟ !!!هست
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  720 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 :  گفتم یتند به و کردم نگاش  اخم   با.... کردمیم سکته داشتم  حرص از

 !  شدن من عاشق و دلداده که بودن  خان یرعلیام خود  نیا  روشکر خدا-

 !  برگرفت در سالنو تموم که بود بلند  اش  هیکر  یصدا اونقدر.... زد ییا  قهقهه

 !!...   مسخرهاس!  ؟ !عاشق! دلداده؟ -

 

 .  بزنه حرف  یخونسرد با کرد یسع  و اومد  پوپک و من سمت به یرعلیام

   بدجور خاطرش  به بعداا  که نگو یزی چ باش زدنت حرف   مواظب پوپک-

 !!  یبش خ یتوب

 !  ؟ یکنیم دمیتهد-

 ....   کن  فک یدار  دوست طور هر-

 

 :  کرد زمزمه گرفت،یم اش  هیگر داشت پوپک

 ...  میرسیم هم به-

 

  بلند، یگامها با  و  گرفت فاصله ازمون  میبزن یحرف  میبتون ما نکهیا  از  قبل و

 .  رفت باال طبقه  به دوان دوان

  یم دخترشو نگران یچشما با کهیحال در عمو خان و شد  او متوجه همه نگاه

 :   گفت دییپا

  ر یتحق نیازا  شتری ب  دخترمو دمینم اجازه  بهت!! واشتری کم هی...پسر.... یهو-

 !....  یکن

  مدام که اونه نی ا!!  ندارم دخترتون  کار  به یکار من.... که دینی بیم عمو خان-

 ....  چهی پ یم من ی پروپا به

 

 :   دیغر و  اومد حرف  به نیخشمگ  یصدا با رخانیاردش  بار نیا
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  721 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 خودت مواظب.... بشه زی لبر صبرم کاسه.... کنمیم تحملت بدجور دارم گهید-

 !! پسر باش عشقت و

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 373پارت#

 

 

 من به  لحظه ه ی نگرانش یچشما با  و  دیچرخ پدربزرگش سمت به یرعلیام

  با  و ستادیا  سرپا همونجا رفتیم  که کنسول کنار خانم ارسالن... ستینگر

 :  گفت ی تلخ لبخند

 ....  یبچرخ و  یبر  سرخود نطوریهم که شهینم.... کرد  رام دیبا رو تو -

 

  ادامه اقتدار  با خان ارسالن و دوخت پدرش دهان به چشم بار  نیا یرعلیام

 :  داد

  ما گرفتن انتقام واسه فقط  و دختر  نیا  تو! یبر  شیپ نقشه بدون که شهینم-

 !  تو  و ما ن یب بود  قرار هی  نیا! رفته؟  ادتی نکنه!!... وبس  یگرفت

  دختر  نیا  مهر... که کردم فسخش یوقت .... کردم فسخ  و قرارداد   نیا من یول-

 !!  بشم جدا  ازش  تونمی نم مهیقانون و  یشرع زن چون حاالم! نشست دلم به

  خالف مردم هی بق  مگه نمیبب !! یقانون  و یشرع زن!! گشادتو دهن اون ببند-

 ! کنن؟ یم ازدواج  شرع
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  722 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 که یزمان تا من که نیا گهید یازدواجا  و  عشقا با من  عشق فرق...  نه-

  شیخصوص  میحر یتو  پا بارم هی ی حت نشد تیتثب قلبم یتو حنا عشق

 !   رفتم سمتش به و شدم عاشق وجونم   دل با من.... نذاشتم

 :   گفت کنان مسخره و دیخند بلند  ی صدا با ارسالن

 !  شازده؟  اومد ن یریش یبز دهن به علف  حاال!  ؟ ... خب-

 

  ا یح!! بودن یک  گهید نایا  من یخدا...  اومدم درد به واقعا رش یتحق دنیشن از

  تنگنا به یرعلیام کردمیم احساس!! بودن کرده یق شرمو  داده قورت رو

 ! بود گرفته قرار  اش خونواده یها  طعنه  و  حرفا محاصره سو  هر از اومده،

  و بزنم یحرف دمی ترسیم یول! بدم نجاتش منجالب نیازا  تا  کن کمکم من یخدا 

  و گرفتم دهن به  زبون خاطر نیهم  به  رم،یبگ قرار  انیاطراف   ی نهی ک موج با

 .  دوختم چشم یرعلیام  مغموم چهره به

 

  و  لرزان یصدا  با  و رفت پدربزرگش سمت به سرکنده مرغ مثل یرعلیام

 :  گفت واشی

 کنمیم آماده سفرم واسه خودمو و رم یم من.... نیباش نداشته یکار حنا  به -

  ن یا ن یبزار! نی باش نداشته کارمون  به یکار کنمیم خواهش گهید هفته تا اما

  طالق زمان تا پدرش خونه  فرستمیم رو  حنا  بعدم و میباش  هم کنار رو هفته هی

 ....  دادگاه و

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 374پارت#
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 886 از  723 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 

 

  ته از  و  یواقع  یلیخ!!  باشه دروغ  و نقشه یرعلیام یحرفا ن یا شدینم باورم

  عوض و یرعلی ام واقعا حرفا نیا دمی شا! کردم شک لحظه هی زد،ی م حرف دل

 !  باشه  حلش راه تنها نیا دمیشا!! باشد کرده

 

 :   گفت هیکنا با و  راند  یپوزخند لبش گوشه  به رخانیاردش

 !  ؟ یبکن رودل یکنی نم فکر!  ؟ یندار یا  گهید امر .... گهید-

  که ستین یومادر پدر هر  یآرزو مگه! ؟ !خواستم شما از  یچ من مگه آخه-

 ! نه؟ یبب  اشو بچه  یخوشبخت

 نقشه همه به  یزد گند نیانداخت  راه شما که یعاشق و عشق  داستان نیا با-

  دختر نیا   با ی دونیم تو....  یرعلیام  ستین تو لقمه  دختر نیا !... هامون

  دیبا دختر نیا !!... میکن یخوشبخت ی آرزو واست ما  که یشینم خوشبخت

 ...   دادیم پس  پدرشو یکارا  تاوان

 !!...  آقاجون کنم یم خواهش-

  چه نشناسه پدرشو  یخوایم ! ؟ یکن مشیقا ازش  یک تا ی خوایم هیچ-

  یروز  چه به  منو  چاره  یب  دختر   ،یکن  ی مخف ازش یخوا یم! بوده؟   یتکاریجنا

 ! کشوند؟ 

 

  دوست! شدمی م دار یب خواب  از انگار!! دمیشنیم دیجد  ی زای چ کم کم داشتم

  زودتر  هرچه و بزنه حرفاشو  رخانیاردش  بزاره و باشه ساکت یرعلیام داشتم

  به ماجراها همه که دمیفهمیم داشتم  االن....  ارهیب در یلعنت یمعما نیازا منو

 !!  شدیم ختم پدر

 ....   دمیم ح ی توض  حنا واسه رو  یچ همه خودم من-

 :   گفتم یتند با
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  تیهو دارم من.... نجامی ا ی چ واسه بدونم   بزار.... بشنوم  خوامیم یرعلیام نه-

 !!  کنمیم گم خودمو

 

 : گفت  بزنه یحرف بخواد یرعل یام نکهیا  از  قبل  لبخند با رخانیاردش

 همه دختر اون!...  کردیم فرق  دخترا همه با که داشتم  دختر هی یزمان هی -

  رو  مهلقا ارسالن،  و  روانی انوش آوردن  ایبدن از  بعد مهتاج! بود من یزندگ

  خواستمیم.... داشتم براش آرزوها!! زبون نیری ش و بود ی تغار ته.  آورد ایبدن

  دستم از...   اما.  بود چشمم  نور....  ارم یب براش  و داماد ن یبهتر کنم عروسش

  کردن نابودش... گرفتنش ... دیپر
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  چهره گفتیم که  یی ا هرجمله با گرفت خودش  به غم رنگ رخانیاردش یمایس

 !!کردیم هیگر هم یگاه... دیخندیم یگاه شدیم عوض ش

 .  دادیم گوش رمردیپ اون یحرفا به داشت و نشسته  ییا گوشه هرکس 

 داشتم نیاندوهگ  یا  چهره  با و زدم زل  ییا  گوشه به بود،  بدتر ازهمه من حال

  خی پام و دست. دادمیم گوش  رو سپهساالر رخانیاردش دختر دادن دست از غم

 تیواقع  به داشت اتمیحدس کم کم. بود نمونده  تنم به خون  انگار و بود کرده

 !!  شدیم لیتبد
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  هی که باشه سرنزده  ازش  ییخطا  ای یکار پدرم کردمیم  خدا خدا  دل  در فقط

 شهیهم که یدلسوز و  مهربان پدر اون  ۀچهر...  کنه کدر  برام اشو  چهره عمر

 !!  بود اورمی اروی یزندگ یتو

 

 ....   کرد یا سرفه تک  رخانیاردش

 .  آورد براش آب وانیل هی  یباج خان

 

 :  داد وادامه کرد  صاف  صداشو یباج  خان رفتن با و دیسرکش آبو   وانیل رمردیپ

  اون و من الفت  و وانس  شدیم بزرگتر و  بزرگ داشت  روز  به روز  مهلقا -

  دخترم ... دیرس  سر خواستگاراش اومدن زمان نکهیا  تا شدیم شتر یب و  شتریب

  یبرا اما... داشت ادیز  خواستگار رستانیدب زمان از! کرده لی تحص و  بود بایز

  خواستم. بره دانشگاه به خواستی م نکهیا  تا آورد ی م یا  بهونه هرکس

  روزگار بد از اما...  باشه داشته هی عال التیتحص اونجا  تا فرانسه بفرستمش

  خونواده  و خونه نیا  یتو  انگار که  یلعنت عشق نیازا آخ!! شد عاشق دخترم

...  آه!!...  خورهی م سنگ به سرشون همه هم یمدت از بعد!!... شده یموروث

  خوادی م.... فرانسه  بره خوادینم گفته  بهش مهلقا" گفت و  اومد  مهتاج روز هی

  دختر" گفتم و دمیکش داد.... شده یعصب ...." کنه ازدواج و  بمونه جا نیهم

  گفت و شمی پ اومد  خودش!! نبود کن ول مهلقا اما!" حرفا؟   نیا  به روچه

 که کرد التماس!  کرد هیگر اما!! یکرد خودی ب گفتم... فرانسه بره خوادینم

  با کم کم .... کنه ازدواج داره دوستش که یکس با  و بمونه نجا یهم بدم اجازه

  ییا شازده نیا   بگو حاال  خب یلیخ  گفتم و شدم نرم انیاطراف   و مهلقا یحرفا

 هیمرد همون پسر....  آقا  نیا دمیشن ی ناباور کمال با! ه؟ یک برده  کفت از دل که

 !!  قیتوف   حاج پسر  نیافش!!  قهرم باهاش سالهاس من که
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 به شده گشاد یچشما  با!! دیپر سرم از  برق پدربزرگم  و  پدر اسم دنیشن با

...  من یخدا  یوا!! دراومد ازآب درست حدسم... دوختم چشم رخانیاردش

  ؟ !سال همه نیا! ممکنه؟  چطور   آخه یول! باشه؟  راست ممکنه حرفا  ن یا یعنی

  اش  گذشته از وقت   چیه بابا  چرا! شه؟ یم یچ مامان به بابا  عشق فیتکل پس

 !! نداشت جواب که داشتم ذهن یتو یادیز سوأالت! بود؟  نزده یحرف

 

  پدر.... رهینم  جوب  هی یتو  آبمون  مرد نیا خونواده با ما دخترم  گفتم بهش-

  جانیآذربا ی تو....  داشته یدشمن پدرمن با یشد عاشقش تو  که مرد نیا

  ادمهی بودم بچه من که  یزمون و بوده یا  فهیطا  جنگ  نشونیب

  دختر اما...  داشتن ونزاع  جنگ باهم  مختلف مسائل سر  از  فهیطا دو شهیهم

!  ستمین پدرت من  گهید یبش آقا نیا   زن و  یبر  اگه گفتم!!  نکرد گوش حرف

  خودمو میتصم من یول  واجبه احترامت و یپدرم" گفت  کرد نگاه چشمام تو

  منو خونه  از بارم چند هر  اگه... حصره و  حد یب  نیافش و  من عشق... گرفتم

 ...."  عاشقتم  و  دارم دوستت بازم.... زنمیسرم بهت و ام یم بازم ی کن رونیب

 

  براش دلم چرا !! ستیگر صدا یب و  گرفت ریز به سرشو رخانیاردش

  شهیهم چون!! بودمش دهیند یاحساس نقدریا  حاال تا چون دیشا! سوخت؟ یم

  هی ی حرفها  به داشتم االن  و داشتم ازش و  رحم  یب و خشن  مرد هی ر یتصو

  و رفت پدرش سمت به عمو خان!! دادمیم گوش  عاجز و  سوخته دل پدر

 ! رمردیپ   یها شونه نوازش به کرد شروع  صدایب

  نیهم بابام! شد؟یم زنده برام داشت بابا و  من خاطرات  ر یتصو چرا دونمینم

  من اما بدم یمنف جواب یرعلی ام  به که کرد تقاضا  من از  عاجزانه طور

 .  بودم گرفته خودمو م یتصم مصرانه
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 :   گفت و کرد صاف  اشو رفته لیتحل  روی پ ی صدا رخانیاردش

  حاج کنم باور دونستم ینم.... یخواستگار  ادیب شده قرار  نیافش که گفت-

  و نهیک! ؟ !کنه یخواستگار پسرش واسه  دخترم از  و  من خونه ادیب ق یتوف

 نیهم واسه...  باشم نیب  خوش که نداد رو  اجازه  نیا بهم ما یمیقد کدورت

.  گذاشتم میکنار ز یرمیز و کردم ماشه  پراز   امو دولوله تفنگ یخواستگار شب

  خواستن یم مثالا !! بودن یمعمول و  یعاد ظاهر  به اما.... اومدن خواستگارا 

  بود جوون  دخترم! زنی ریم دور رو  ها نهیک همه وصلت نیا  با  که کنن وانمود

 یهرکس اما بودم مخالف من بازم.... رفتن  اومدن جلسه دو  یکی!! زودباور و

....  کنن عوض نظرمو و دهیعق خواستن یم و زدیم یحرف  رفتیم و اومدیم

  دونستمیم که بودم  خودم  تنها.... ببره تیواقع به یپ خواستینم یکس انگار

  روز آخرش و  کرد هیته  دخترشو جهاز  مهتاج!! بس و  هیچ فاجعه عمق

 .  دیرس فرا   ازم دخترم ییجدا  و یعروس
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  نیا  از مهلقا رفتن!! بود  سخت برام  مرد که یروز اندازه  به روز اون دیشا_

 ! همانا هم ما یهای بدبخت شروع و همانا خونه

  ساکت و افسرده...  دمیند میقد یمهلقا اون رو مهلقا گهید دوماه یکی از بعد

   شتریب  نجا یا  اومد یم وقت  وهر نبود یخبر  شی میقد یانرژ   از بود

 !زدیم زل  ییا  گوشه به اوقات
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...  بدم نجاتش زود تا بگه برام رو  هیقض اصل   گفتم!!... هیخبر  حتما دمیفهم 

 ...  نداره حرف و  خوبه شیزندگ گفت  و رفت طفره اما

  فقط ما مدت اون  یتو . اومد ینم ما  خونه  به نیافش گهید  گذشت گهید ماه دو

  نیافش یپدر  خونه  یتو دخترم می رفت یدعوت عنوان به اونا   خونه  به بار هی

  یپا به  هم اونا یمال تیموقع! کردیم یزندگ نیافش  خواهر  و ومادر پدر همراه

  و فهی طا ینایزم تصرف   از آورد بدست قیتوف  که م یثروت  یباق....  دیرسینم ما

 !  بود ما خاندان

  خاطر.... رفتم قی توف خونه  به مهتاج زور به که داشتم نهی ک نقدریا  ازشون

  فکر خودم با....!! بود شبام و  روزا همدم تنها ....  بود زیعز  یلیخ  برام مهتاج

  یسخت یتو دخترم دیبا چرا دارم که یامالک  و مال و ثروت همه نیا با کردم

 .  کنه یزندگ

 

 که کردم شنهادی پ بهش ام  خونه اومد مهلقا  که یروز  و گرفتم  دیجد  میتصم هی

  بار  ریز اما...  کنن یزندگ  خونه ن ییپا ساختمون تو  و  ادیب  نیافش  با تونهیم

  چرا گفت مهتاجم! باشه  خونه سر  دوماد نداره دوست  نیافش گفت و نرفت

  گفتم خودم با! ؟ ....دارم کارش به چکار  ؟ !دارم یبرنم شونیزندگ سر از دست

  خودش به ذهنمو  ارسالن فکر اما بشم  الشیخی ب خواستم مدت هی! گهیم راستم

  یتیگ و ارسالن یعاشق و عشق  داستان دنیشن نوبت  بار ن یا. کرد مشغول

 خونواده هی  از  یتی گ. خوادیم و  دختر نیهم گفتیم مصرانه ارسالن! بود

  یتو  ارسالن با  خودش  و بود فرش تاجر  پدرش. بود یتهران ثروتمند  و ل یاص

  گفتم!! نداشت  کم  یزیچ  هم ییبایز  و یخوشگل واز خوندنیم درس دانشگاه

  خودمون که  رو  یکس لیفام  یتو  از  ایب و  کن فراموش و  دختر نیا ارسالن

  هاتو عموزاده از یکی  روانیانوش  مثل توم  کن، انتخاب  رو یکی میشناسیم

  خودتو  مثل درست بود سرکش و یاغ ی روزا اون ارسالن اما.... کن انتخاب

 !!  تو  و  االن مثل درست نه؛ گفت!!... یرعلیام
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 پشت ما به کهی حال  در و کرد توهم  اخماشو  حرفا  نیا دنیشن  با خان ارسالن

 ! کردیم روشن باکالسشو پیپ داشت بود کرده

 

  یکل و بود خونوادش فرزند  تنها! یت یگ ی خواستگار  میرفت بود  یزحمت هر به-

 سر ارسالنم  و یتیگ یعروس مراسم و دینکش طول  یل یخ. داشت وپوز  دک

  برادرش یعروس یبرا  مهلقا که بود یروز  اون روز  نیسختتر اما. دیرس

 !!  ومدین

 

  گفتن و رفتن اما.... ومدهین  چرا  که بشن  ایجو  و خونشون برن که سپردم

  تلف ینگران از  داشتم! دادنینم جواب   هم خونه تلفن....  نبوده خونه یکس

  کردن یراه از بعد شب آخر!  بود یمهمون یتو  فقط  جسمم شب آخر  تا. شدمیم

 دم که مهلقا جان یب ی الشه! شدم  شوکه دمید که ییا صحنه دنید از مهمونا

  رو خدا! دادن  بهمون  خبرشو اومدن  خونه  یخدمتکارا و  بود افتاده  خونه در

 !! بود زنده شکر

  ی رو زبون یب روز چند....  میبود سرش باال  صبح  تا و می کرد خبر   دکتر براش

 !!بود افتاده تخت

 .... بشم  هیقض  ریگیپ خواستم   شخصا خودم نباریا 

 غامیپ فرستادن ی برا آدمامو از نفر  دوسه! خوردیم  خونمو داشت خون 

  که دادن غامیپ اما هیچ  حسابشون حرف  نمیبب  انیب  گفتم!! ق ی توف خونه فرستادم

  گفتم.... م یبرگردون  رو مهلقا هم  ما دیبا و انینم من خونه  به وقت چیه
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  م ینفرست پس رو  مهلقا اگه  گفتن اما!!  هرگز کنمینم رو نکاریا! رممکنهیغ

 !!ارنیم  سرش ی بدتر یبال

  گفتم.... خواستنیم تهران  تو نیزم  قطعه چند سند همراه به  رو مهلقا البته 

 !! شد شد،یم دینبا که ی کار خب اما.....  بکنم  نکارویا که محاله

 همراه به اسلحه  ختنی ر بهم رو جا  همه و  خونه  تو ختنیر آدماش شب هی 

 خودشون با زور   به رو سندها و مهلقا . میبکن  یکار میتونست ینم ما و داشتن

 ....  رفتن  و بردن

  فطرتا  پست اون  دنبال  و میشد نیماش  سوار مهتاج همراه رفتنشون  از بعد 

 !!   بشم مهلقا  الیخی ب تونستم ی نم م،یافتاد

 

  ضجه مدام مهتاج. دیبار یم یدیشد  بارون. رفتیم شهر  از  خارج  به لی اتومب

 داشتم شتاب با!!  هستن یک ستین  معلوم نایا  اصالا  دنیدزد دخترشو که زدیم

  اومد  یم روبرو از  که ونیکام هی با  چیپ هیسر متاسفانه که کردمیم یرانندگ

  زش یر باران بارش شدت از هم کوه و بود لغزنده جاده....  میکرد تصادف

  از  مهتاجمو مو،یزندگ اور  ی  و اری حادثه  اون  یتو..... میافتاد دره ته ما!! کرد

  تخت یرو  ماهها!!  افتادم مارستانیب  تخت  یرو خودممم و دادم دست

 !  برم  راه تونستمینم بود شده نیسنگ  پاهام فقط !  شده چم  دونستمینم.... بودم

!  شدم فلج شهیهم واسه من که دمیفهم !  کردنیم پچ  پچ  هم گوش در ها بچه

...  کرد رییتغ یچ  همه!!  اورم یاروی و  همدم شد لچریو نی ا  بعد به روز  اون از

 داه دست از  مهلقامو.... بودم داده دست  از  پاهامو!  نبود کنارم گهید مهتاج

 !!!   بودم
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  شونه  بازم عمو خان. گرفت ریز به  سرشو  و کرد قطع  حرفشو  خان ریاردش

 : گفت کنان زمزمه و کردیم نوازش و   رمردیپ فی نح یها

 !  جون؟  آقا ستین  یکاف امشب واسه -

 

  پاک انگشت  نوک با و بود شده جمع  چشمش گوشه که رو یاشک رخانیاردش

 : گفت و دیکش یآه کرد،

  و آباد بفهمه دختر  نیا  که بگم... بگم رو یچ همه امشب خوام یم.... نه -

 !!   کردن چکار و  انیک اجدادش

 

! بودم؟  یک  ی نوه من واقعا داشت صحت رخانیاردش  یحرفا واقعا اگه

 ! شدم  ج یگ... گفته؟  زور  نقدریا  چرا پدربزرگم

 

 : گفت کردیم نگاه من یچشما به کهیحال در کرد بلند  سرشو رخانیاردش 

  که بارم اون!! بود کرده نرم  پنجه و دست طهیافر زن اون ی رکتکایز مهلقام -

 بعدها و بود کرده کبود بدنشو تمام بودن انداخته من خونه دم جونشو یب بدن

  به اونو  مدام  خشنه  و یعصب زن هی شوهرش مادر که کرد اعتراف مهلقا

 ....  رهیگیم بادکتک

  یبرا فرستادن غامیپ  بازم که بود گذشته ماجراها اون و  تصادف از ماه چند

 .  بشم  مهلقا الیخیب گهید تونستم ینم ششونیپ برم سندها انتقال

  کردن قبول. برمیم خودم با  رو مهلقا سندها اون  انتقال ی ازا در گفتم  و  رفتم 

 شده فقط مهلقا  کار اما.  ام  خونه آوردم خودم با  رو مهلقا!!  یآسون نیهم به

  جدا ازش  خوادینم و داره دوست شوهرشم گفتیم  یطرف از! هیگر بود

  و ادیب شوهرتم  که یری نگ طالق ازش زارمیم شرط هی خب یلیخ  گفتم.... بشه
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  و  دخترم بابت از  المیخ  حداقل ینجوری ا. کنه یزندگ باهات خونه  نیهم یتو

 .   راحتتربود شیسالمت

  ی تو  و زنش سراغ اومد یمدت از بعد و  اونجا ادیب که  بود خداش  از نیافش

  همه گهید کردمیم احساس بودم  خوشحال.... شدن ساکن نییپا ساختمون

  دخترم شی پ  راحت  الیخ با گهی د تونمیم و شده تموم م ینگران  و اضطراب

  با شد دایپ نی افش مادر سروکله یمدت از  بعد اما بود خوب  لی اوا. کنم یزندگ

  خب.  بزنه سر  پسرش به کباری وقت هرچند خوادیم که گفت یزار و هیگر

  و ادیب  که دادم اجازه بود شده آروم  یکم مهلقا و  نیافش  یزندگ چون

  دمینفهم که افسوس صدهزار  و افسوس اما  بزنه سر پسرش  به یهرازگاه

 !! شده من خونه وارد نقشه  با طهی افر  زن اون
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  ی تو نداشتم  خبر....  شد شتریب و   شتریب آمدش و رفت ماه دوسه از بعد

  داخل به ی هواخور ی برا که روز هی نکهی ا تا .... فتهیم یاتفاقات  چه شونیزندگ

  متوجه.... بزنم مهلقا به سر  هی و  برم گفتم خودم با بودم رفته باغ

  دختر یزییپا  سرد ی هوا اون  یتو  طهی افر اون دمید!! شدم ییسروصداها

!  زنهیم صورتش و دست به چوب  با داره و  انداخته استخر ی تو معصوممو

  زودتر هرچه د یبا گهیم بهش مدام  دمید!  کردم میقا خودمو اما  دیرکشیت قلبم

....  ختیریم  اشک هم چارهی ب مهلقا... رهیبگ براشون من از  خودشو سهم

 سمت به و درآوردم حرکت  به لچرمویو  عتریسر هرچه و اومد سر طاقتم گهید

 بعدم  و دیخند  فقط اما! کنه؟ یم کاریچ  داره گفتم؛ خشم با. رفتم  ی روان زن اون

  ها مرافه و  دعوا... جامه  استخر یتو  بزنم  حرف  ادیز منم اگه  گفت جوابم در

 !!  نکرد دایپ خاتمه استخر  لب همونجا
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  بزاره خونه اون  یتو  پاشو  نداره حق گهید مادرش گفتم بهش  اومد که نیافش

 !  کنه جوابش تونهینم و مادرشه گفت یشرمیب  کمال با اما

  مخصوصا  داشتن دعوا باهم اوقات  اکثر  و نبود خوب  دخترم با  اش  رابطه

 !...   شد باردار  مهلقا  که یوقت

 حالشو تی رعا مادرش نه و نی افش نه اما داشت یسخت  یحاملگ دخترم

  خودشم مهلقا اما آوردم یم خودم عمارت به رو  مهلقا وقتا شتریب!  کردنینم

!!   بودن کرده جادوجنبلش انگار!!   نیافش شیپ رفتیم و نداشت طاقت

 که گفتینم یچ ی ه برادراش و من ش یپ دیدیم که ییکتکها و آزر  از چوقتیه

 !  میریبگ  طالقشو  و  میبفهم ما

  به نبود  ییجدا  به حاضر گهید مهلقا  یول بود گرفته اوج دعواهاشون

  یهرکار تونستمیم!! بود اومده ون یم به هم بچه یپا  االن نکهیا  خصوص

  خاطر به اما بکشم رو  طهی افر  اون سروصدا  یب که داشتم آدم اونقدر.... بکنم

  شکنجه معصومو  طفل   اون  نقدریا نکهیا  تا  ننداختم راه به  یخون  چیه.... مهلقا

 !!  داد دست از  اشو  بچه آخرش  که دادن یجسم و  یروح

  تحمل   رو یادیز  فشار گفتن دکترا! مرد شکمش یتو ماهه چهار  اش  بچه

 !! افتاده اتفاق ن یا و زده کتکش  نیافش دمیفهم بعدها که کرده

  حرف   بار ریز گهید اما!  ارنیب در چنگم   از  زور  به رو خونه   اون  خواستنیم

 گذشت که سال کی  نکهی ا مخصوصا ! نداشت یتموم جروبحثاشون.  نرفتم زور

  و  زد ضجه! کرد هیگر!  بشه دار  بچه تونهینم گهید گفتن دخترم به  دکترا و

 !! شد تموم خودش  جون متیق به اما  رهیبگ انتقامشو خوادیم حتما گهید گفت

....  اما کنم  رآبیز سرشونو یواشکی  خواستم....  دمیکش ها نقشه براشون

 !!افتاد.... فتادیم دینبا که  یاتفاق اون  زودتر
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  یوقت.... موندن خونه   و ومدنین نیافش  و  مهلقا میبود دعوت یمهمون شب هی

  یدیشد یدعوا  نیافش  با مهلقا! بود افتاده  ییکذا اتفاق  اون  میبرگشت  خونه به

  طرف نیا  به بود خورده نیافش از که  یادیز یکتکا و  دعوا از  بعد و بود کرده

 شاهد تنها یباج  خان!  بود گرفته  نیافش  کشتن به میتصم  و بود اومده باغ

  حیتوض پرونده  بازپرس  یبرا انویجر  هم یباج خان خود بعداا  و بود ماجرا

  بود گفته نیافش به  مدام و بود برداشته چاقو هی آشپزخونه   از  مهلقا ایگو. داد

  تا بود کرده یخال  شانه نیافش اما  بکشم، تورو   دیبا و یهست ام  بچه قاتل تو

  بود کرده فرو ن یافش شکم یتو  چاقو هی  مهلقا و بودن شده ریدرگ باهم نکهیا

  ضربه  دو و گرفته مهلقا از رو چاقو  کنه دفاع خودش  از نکه یا  یبرا نمی افش و

 !!  بودش  انداخته بزرگ   استخر یتو هم بعد  و بود دهیکوب اش  نهیس به محکم

 

  و  بود افتاده آب  یباال دخترم  جان یب  جسد! بود شده خون  در غرق خونه همه

  یبرا  و بودن شده نور  یب  و زاغ چشماش! بود شده  قرمز قرمز   آب رنگ

 بود شده امون خونه....شد مارستانیب  یراه نیافش! کرد وداع ما با شهیهم

  از  شهیهم یبرا رو  مهلقا!  اوردمیم  کم داشتم گهید...بازپرسا و  مأمورا یجا

 شهادت با اما کردم تیشکا نیافش از ! بودم  فلج و  ناتوان خودم.  دادم دست

 ! داد رعمدیغ رو  قتل  حکم  یقاض بود، یباج خان همون  که ماجرا شاهد تنها

  رو کارا همه انگار! نشد  اما رمیبگ نو یافش  قصاص حکم که کردم تالش هرچه

  از بعد  و برد سر به زندان تو مدت ه ی نیافش ؟ ! بودن کرده درست من از  قبل

  ی مقدار پرداخت  با! شد تبرئه یناباور کمال با  و اومد حکمش سال کی گذشت

 !!   نشد  داشیپ گه ید و رفت اش  خونه  به و شد آزاد ام، چارهی ب دختر  خون هید

  بارها. افتاد  جونم  به خوره مثل حاال   تا روز اون  از دخترم انتقام تلخ زهر

  کنن ل هش و رنی بگ ریز  رو یعوض  اون  نیماش با که بسپرم آدمام به خواستم 

 !!  نه اما
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  چیه و گذشت سال چند.... دادمیم زجرش دیبا!!  شدینم یخال  دلم بار ی نجوریا

  چندان میرعلی ام اومدن ا یبدن یحت!!  شدم حرف کم و افسرده!  نکردم یکار

  از بعد ارسالنم شد، ساله چهار سه یرعلی ام نکهیا  از بعد !! نکرد خوشحالم

  شتریب  و شتریب داشت دلم یغمها! شد جدا ازش  ،یتیگ با ادیز یکشمکشا

 ! شدیم

 

  به. بودن کنارم و  روز و شب که  بودن یکسان تنها یرعلیوام  ارسالن اما

  طونیش  و زبون  نیریش!! میزندگ همه بود شده.... گرفتم اُنس  بدجور  یرعلیام

  بهش زنش! بود  داغون ارسالن اما.  بود دهیبخش  خونم  به تازه جون هی بود

 !!  شیگذرون خوش یپ   ایدن سر اون بود رفته  و بود کرده انتیخ

 

  و پوپک.... دیرس گوشم به بزرگم عروس سرطان خبر بعد مدت هی

  به شهیهم یبرا ماتم  رنگ من خونه گهید انگار! شدن  تنها هم روانیاونش

 ! نبود توش   ییروشنا  نقطه هی و بود شده اهیس دلم! بود  گرفته خودش
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  اش خونواده و  خائن ن یافش از  انتقام  فکر به اش همه من و گذشتن ساال اون

  از بعد  قیتوف حاج....  شده دختره دو  صاحب و  گرفته زن  که داشتم خبر. بودم

  سال هر حرام مال همه اون خوردن  و یغصب نیزم  همه اون دنیکش باال

  هم رو خدا  تونهیم ی نجوریا کردیم فکر!! دیکشیم آب جانماز و مکه رفتیم
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  همه از  من یبرا  انتقام اما شدم خوشحال دمیشن مرگشو خبر  یوقت! بزنه؟  گول

 !  زد سرم به نقشه هی فکر  نکهیا تا  بود بخشتر  لذت زیچ

 ارسالن  با. داشتم ازین  یرعلیام و  ارسالن کمک به کردنش یعمل یبرا  یول

  تنها  اون....  رونیب بکشم  ماجرا نیازا   پسرشو یپا که  گفت گذاشتم ونیدرم

  گفتم یرعلیام  به!! نشدم  منصرف من  اما...  وبله   اله   و  داره پسرو هی نیهم

  واسه رو نقشه  اون  بود من یجا به  هم یا گهید هرکس که  کرد مخالفت چنان

 !!ستادمیا  خودم یپا  ی رو من اما!  کردیم فراموش شهیهم

  انتخاب شویک ی... داره برورو خوش و  خوشگل  دختر دو  گفتم یرعلیام به 

  دخترا عکس یحت نشد یراض یرعلیام اما زهیبر باهاشو ازدواج  طرح و کنه

 ....  نهیبب  رو

 

  حال  در ویرعلیام ی ناباور کمال در" هایترکاشوند" یعروس یتو نکهیا تا

  پوست ی تو یخوشحال از.... دمید  نیافش کهیکوچ دختر با رقص و  صحبت

 !دمیگنج ینم خودم

  ثروتمو همه ارهیب  ام خونه   به و دختر نیا  و  کنه قبول اگه  گفتم یرعلیام به 

  خاطرات نیافش دنید از بعد شب اون  ارسالن و  روانیانوش. زم یریم پاش به

  یاجرا  ی برا یرعل یام کردن یراض در یسع و شد زنده  براشون گذشته تلخ

 .... بودن نقشه

  هی گفت فقط  کرد،  قبول یمدت از بعد اما کردیم سکوت  فقط اولش یرعلیام 

  خودش به یی جورا هی و بشناسه  و دختر  نیا که داره اجیاحت زمان مدت

 !    شد موفقم  خدا شکر  که کنه اش  وابسته

  

  از!! یرعلی ام از  بودم دلخور  و  یعصب پدر از!! ازغصه بود پرشده دلم

  اونا  یپا به  مویجوان  و یزندگ من!!... کارم طمع مادربزرگ و  پدربزرگ

  قلبم  بود، خون  دلم! دادمیم اشونویکار  ندانم تاوان  داشتم.... دادمیم داشتم

  یپ انگار اومد  سمتم به یرعلیام! فشردیم گلومو نیسنگ بغض و  بود گرفته

  ستادیا که کنارم!! پاس به دلم در  یآشوب چه دونستیم و  بود برده حالم به

 :  گفت و  فشرد گرمش یدستا یتو محکم دستامو  و آورد جلو دستشو
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 !؟ یکن استراحت  یبر  یخوایم -
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  تونستمینم  و بود کرده سد گلومو راه که بود فشرده  و  یقو نقدریا  بغضم

 .   دادم تکان نییپا و  باال یمنف عالمت به سرمو . بزنم یحرف

 

  یواشتر ی  یصدا  با زدیم ادیفر چشماش ی تو  ینگران از  یموج که یرعلیام

 : گفت

!!  نبودم زایجورچ   نیا و  انتقام فکر به  وقت چیه من که  بدون نو یا ... حنا-

  دمیفهم یوقت یول! کردمینم  قبول و  شنهادیپ  نیا هرگز ینبود تو اگه دیشا

 خودش به حواسمو همه هم دانشگاه یتو که هیدختر نی هم نظر مورد دختر

....  داشتم دوست باهاتو زدن سروکله  ییجورا هی....  اومد خوشم کرده مشغول

 ! نبود آزارت و تیاذ قصدم  که خورمیم قسم

 

 :   گفت نیخشمگ و  بلند یصدا  با  خان ریاردش

  اون مگه... بود انتقام قصدمون  ما اما  نبود آزار    و ت یاذ قصدت... دیشا-

  نیزتریعز  از انتقاممو دیبا من! ؟ !شد  پَرپَر چطور مهلقا که رفته ادمی رو روزا

  من مثل اون!! بود حرفا نیازا  زرنگتر نیافش  خب یول  گرفتمیم نیافش کس

  من مثل اون کنه،یم تحمل دخترشو  یدور فقط   االن و نگرفت  قرار فشار تحت

 !! نشد یعمل که....   داشتم ها نقشه.... دیند چشماش جلو  دخترشو شدن پرپر
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 : داد ادامه و دوخت یرعلیام به آلودشو غضب نگاه رخانیاردش

 که کردمیم یکار  دیبا من! کرد خراب  رو یچ همه پسر نی ا  یعاشق و عشق -

  دار بچه وقت چیه گهید و بده دست از  اشو  بچه مهلقام مثل نیافش دختر

....  رمیگیم باش مطمئن .... و رمیبگ  ازت سختو  انتقام نی ا  گرفتم میتصم! نشه

  بره گلوتون از  خوش  آب زارمی نم و  دنبالتون امیم ن یبر  که ایدن یهرجا

  و  اری  پسر نیا....  ی ریگیم ازم ممیرعلیام ی دار االن نکهی ا مخصوص... نییپا

  نیافش خونواده زارم ینم....  بوده  مهتاج  و  مهلقا از بعد میزندگ دوران همدم

 !!  ببرن ن یازب روهم  ام مونده وارث تنها

 

  به  و پوشاند چشمامو  اشک  از  یا  هاله نداشتم، حرفاشو دنیشن تحمل گهید

  یصدا انگار رفتنم  از  بعد. کردم ترک   مجلسو و  رفتم باال  ها پله از سرعت

 ! کردیم جروبحث  پدربزرگش با که شد بلند یرعلیام

 

  خودم  حال به دلم! بود شده دهیشن یماجراها  ریدرگ فکرم!  بودم  خسته یلیخ

  از یحت ومدیم بدم همه از.  بود امده سرم که ییبال همه نیا  از! سوختیم

 ....  یرعلیام

 !  شدم؟ یم آدم همه نیا طعمه من دیبا  چرا  آخه!  نمیبب  اونم  یحت نداشتم دوست
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  و  برداشتم خواب  لباس هی. لباسام سمت رفتم و کردم  باز  اتاقمو  در بدجور

  مجال ام کرده خی   و لرزان یدستا و اشک  قطرات. شدم لباسم ضیتعو مشغول

  یصدا  با  اتاق  در حال همون در. کنم عوض لباسمو یراحت به دادینم

 !  یببرزخم هی مثل درست!! تو دیپر  پوپک و شد باز  یناهنجار

 :  گفتم اخم با  و کردم صاف  تنم  خوابمو لباس عیسر

   ؟ !نیبزن در ستین بد! خانم شازده داره، در شده خراب  نیا -

 :  گفت پوزخند با و شد کینزد  بهم قدم هی

 !! یافتاد راه خوب!... زشت ی کوچولو جوجه -

 

  و کردم پاک دست هی با اشکامو! کردم نگاش متفکرانه  و کردم کج  صورتمو

 : گفت خشم با...  بدم یخونسرد و  ییاعتنا یب  با  جوابشو خواستم 

  یبش صاحب مو یرعلیام ایآسون نیا  به ی تونینم!...  احمقم؟  یکنیم فکر-

  وونهی د و خور  مفت مادربزرگ پدرو اون لنگه یهست یکی توهم.... طهی افر

  و یبکش زجر دیبا فقط  تو.... تو.... یندار رو یزندگ ن یا اقتیل تو!!...  ات

 معشوقه  وقتم چیه! یهست و  یبود چهی توباز! بدبخت ی بد پس تقاص

!  یکورخوند.... یبش مالک مویرعلیام هات عشوه نیا با  یتونی نم.... یستین

 !!  یخرکن و  ریام  یتونینم تو

 

 : زدم ادیفر وقفه یب و دیرس  اوج  به خشمم گهید

  قرار یرعلیام  چهیباز  که ییتو  نیا  اتفاقا....  اتو وامونده دهن اون  ببند -

 !! من نه گذاشت  ات نهیس به رد دست یرعلیام  که ییتو ن یا  ینیب یم.... یگرفت

 ! ؟ یمطمئن-

 ....  آره- 

 !  بدبخت رونی ب یشد پرت  خونه نی ا  از  تو کنم اراده من!  یستین یتوعدد- 

....  ندارم ی خطر  برات من گهید!... ؟ یخوریم حرص نقدری ا چرا   یمطمئن اگه-

 !!  باش خونسرد پس

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  740 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 

 اومد خشم با لحظه چند از  بعد اما! شد الل  بگم تونم یم قایدق. شد گرد چشماش

 :   گفت  و دستش گرفت رو  ام  چونه. طرفم به

  دوران به تازه یپاپت الدنگ    ی  تو  اگه! بچه گمیم یچ ن یبب کن  گوش خوب-

!  نکن شک دم،یم باد به دودمانتو بدم دست از  ویرعلیام من یبش باعث دهیرس

  کنار بکش یرعلیام یزندگ از  خودتو شهیهم واسه پس. کنمیم اهیس تویزندگ

 !  باش نداشته کارش به یکار گهید و
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  همه نیا دن یشن از بعد!!  یعوض آشغال. چشماش ی تو  زدم زل نفرت با

 !!   نکبت دختره واسم، بود  شده قوز  یباال قوز نم یا  ناگوار یخبرا 

 

 : کردم زمزمه

 ....  رون یب گمشو -

 

 بعد! عقب به بشه پرت سرم شد باعث که دستش با داد هل شدت به امو  چونه

 . رونیب  رفت اتاقم  از  بلند یقدمها با م

  تند اشکام! یکرد بد! پوپک  یبدکرد.  زدم چمپاته  تخت یرو  ینیجن  حالت به 

 اما! زدیم شدت  به ام  نهیس ی تو قلبم و  خوردیم سر هام گونه یرو داشت تند

  ی بدبخت و بالها  تمام خاطر به  خب! .... ؟ یک خاطر به! کردم؟ یم هیگر دیبا  چرا
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  اش خونواده و  پدر دمیفهم تازه نکهی ا خاطر  به! بود اومده سرم به که ییها

  و بالها تموم  و  اش خونواده و یرعلیام  خاطر به!! کردن چکار  و بودن یک

 دلم تا کردمی م هیگر نقدری ا دیبا!   بود بهتر   ینجوریا آره!! هاشون شکنجه

 ! شدیم یخال

 

  خاموش  چراغ.  شد وارد بود یرعلیام نبار یا  و اومد در شدن باز  یصدا بازم

  داغون. نمی بب  تونستمی م یخوب به اشو  چهره  خواب چراغ نور  ر یز اما بود

  به خودمو  انداخت، بهم نگاه هی نشست، تخت لبه یرو  و  اومد جلو !! بود

  اش هیگر  یصدا  با اما.... گذاشتم هم یرو چشمامو  عیسر و  زدم خواب

!  دیلرزیم داشت هاش شونه و   گرفته ر یز به سرشو. کردم باز چشممو

 بلند ازجام! رفت ادمی خودم یغمها  تموم ! ختیریم اشک داشت من ی  رعلیام

  دست با شد که من متوجه . رفتم سمتش به تخت  یرو وپا دست چهار و شدم

 ! گرفت اوج اش  هیگر  انگار و  گرفت چشماشو جلو

.  چرخوندم  خودم سمت به  و گرفتم دستام نیب سرشو  و بردم باال دستامو 

  و عجز نداشت دوست انگار. گرفت ازم نگاه  و کرد پاک دست با اشکاشو

 مرد هی یرعلی ام اما بودم کرده هیگر  منم بود پر دلم منم.... نم یبب  اشو هیگر

 .  بود سخت براش  من جلو کردن ه یگر و بود

 

 :   گفتم و کردم  تَر  لب اما! بود آلود  حزن  و  لرزان صدام

  یها غصه تموم  انگار... رمیدلگ زمان و  نیزم از .... گرفته دلت من مثل  توم-

 ! دلم تنگ اومدن عالم

 

 !!   آه اشک  و  بود سکوت جوابم

  و  گذاشتم اش شونه  ی رو سرمو کردم، حلقه  دورش دستمو و نشستم کنارش

 :   گفتم

 ! م؟ یبش هاشون ی خودخواه و هامون خونواده یفدا  دیبا تو و  من چرا... ریام-
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  خودش به محکم نقدریا گرفت آغوشم در دست هردو با  و  آورد باال دستشو

  نهیس یپهنا به سرمو.... شنیم خورد دارن استخونام  کردم احساس که فشرد

 !! کرد س یخ اشو  نهیس اشکام.  چسبوندم اش

 

 : گفت نیاندوهگ و  گرفته و کرد صاف رو  بود صداش در که ییها رگه

 .  زارمینم تنهات وقت چ یه باش مطمئن -

 ....  مینزار  تنها و گریهمد وقت چ یه که میکن آرزو... ر یام کن  نوآرزویا-

 ما سرنوشت در  اگه  دیپرس خدا  از ی کس.... یگیم تو که نهیهم دیشا.... آره-

 در دیشا گهیم  خدا! داره؟  یسود چه کن آرزو  ی ا نوشته قبل   از  رو زیچ همه

 ......!  کرد آرزو  هرچه باشم نوشته سرنوشت

 ....  نشستیم کنارش آمدیم دوست شکستیم و گرفت یم دل تا کاش-

 ...  بمان من با مهربان نوشتم یم کمان نیرنگ  هر یرو شدیم کاش

 ....  بود باد دست به  غمها و نهیک بود آباد ما قلب شدیم کاش

 ....  نداشت یآغوش هم باران  نم نم. نداشت یفراموش دل شدیم کاش

 ...  یبندگ قاب پشت در شود تا یزندگ یکاشها شدیم کاش

 .....  شوند  پنهان ها غصه انیم در. شوند مهمان کاشها شدیم کاش

 .....  نبود نیرنگ ها نهیک  ی پا رد. نبود نیغمگ آسمان شدیم کاش

 .....  رهنیپ نیا گشاد شدی م برتنم ومن، دیچرخیم برعکس ساعتم
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 .....  خواب یجا  میبرا مادرهم ی  پا آب، سرمشق   یکودک دبستان، آن

 .....  ی هرکس دست به دادمی نم دل... یدلواپس از کردمیم برون  خود

 ...  ستی ن  تکرار قابل  هرگز ف یح . ستیارنیبس بد  و خوب ،یهست عمر

 

  شعرم قشنگ نقدری ا دونستمینم.....  یهست یک گهی د تو بابا.  ه ه اووه-

  ؟ !!یبلد

  و حافظ و شاهنامه.... خوندیم کتاب واسم شهیهم بزرگ آقا  بودم که بچه

  سرک اتیادب ی کتابا تو یگاه خودمم  بعدش سال چند  یول....زایچ  نیازا

 !  برمیم ت لذ خوندن  شعر از .... دمیکشیم

 !    خوبه یل یخ که نیا .... یوا-

 !   ؟ یجد-

 ....   هستم ییَمردا  جور نی ا عاشق من.... آره-

 

  بعد و مینگفت  چی ه یلحظات.....میموند رهیخ که هم ی بارون یچشما  یتو

 :   گفت و گرفت ازم چشماشو یرعلیام

 !!   سراغم اومده  بد اضطراب  هی چرا دونمینم-

 :   گفتم زده  جانیه.... هستم ی نجوریا خودم فقط کردمیم فکر 

  دارن دلم تو انگار...  ینگران و اضطراب مثل  یز یچ هی دارم یبد حال  هی منم-

 !....  شورنیم رخت

 !!     امشبه و  آقابزرگ یحرفا  مال دیشا خب-

 !!    پوپک خاطر به دمیشا... دیشا-

  ؟ !پوپک؟ -
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  راجع....گفت  بهم  اومد در دهنش از  که یهرچ و اتاقم تو اومد.... آره-

 !   رمیبگ ازش  رو  تو  که ترسهیم!!... به؟ 

 ....   زنهیم ادیز  حرفا  نیازا - 

  و  بزارم دست رو دست یدار توقع کنهیم یخال سرم رو  خودشو  یوقت-

 !   ندم؟  جوابشو

 ! ندادم؟  هشدار بهش نظرت به! ؟  کنم کاریچ من یگیم خب-

 ....  ام خسته!!....  میعصبان  کس ازهمه.... ازهمه.... دلخورم یلیخ-

 !    کنم  جبران   واست رو  روزا نیا همه دمیم قول....  زمیعز دونمیم-

 

 :   گفتم مکث یکم با و شدم رهیخ   محزونش چهره به

 دارم دوست دمیفهم   رو یچ همه که االن !  ؟  یبد حی توض برام  شهیم یرعلیام-

 ! بود؟   قرار یچ از   انیجر یبگ خودت

 

  گشود سخن به لب آروم  و دیکش کمندم یموها به یدست... شد رهیخ  بهم  اونم

 :  گفت و

 ....   گمیم برات باشه -

 

 :   گفت و دیکش سرحسرت از یآه یرعل یام  و گذاشتم اش شونه یرو سرمو
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  شوهرش و  مهلقا عمه به  راجع که  دمیشن یم هیبق و پدربزرگ  از شهیهم-

  خودم  بار و کار به سرم... دونستمینم  یدرست به انو یجر  کل  یول زننیم حرف

  خصوص به  ییا  نهیزم هر در داشتم دوست نکهی ا. بود  مشغول درسام و

  کالسو یباال نمره  که بستمیم کار به  خودمو تالش همه  باشم نیبهتر درسام

  یلیخ اوشی س.... بدم  اختصاص خودم به دانشگاه در  چه و مدرسه در چه

  و  پول ی برا نه  خواستیم خودم واسه  منو که بود دوستم تنها کردیم آرومم

 همه... دانشگاه م یرفت باهم...  بودم باهاش  وقتمو شتریب....  ام گهید یزهایچ

 ....  و  ام شبونه  یها یمهمون!  من ی هایالوات   از  ریغ به بود مشترک کارامون

 ایبدن یمذهب خونواده  هی تو  اون خب. بده رمییتغ کردیم  تالش  یلیخ اوشیس

! ؟ یچ من یول  داشت بینج  و باوقار مادر هی! من برعکس درست بود اومده

  نبود کم اوشیس و  من یاختالفا!! گذاشت تنهام و کرد انت یخ پدرم به مادرم

  پسر  نیا نگفت خودش با  چوقتیه! نکرد ترکم  وقت چیه  چرا دونمینم یول ؟ !

 منعم هم کارا  یلیخ  از اوشیس!...  داره خطر  واسم و ناباب دوست شهیم

  که بود شده باعث زهامیچ  نیا  و.... برم  خالفها   یبعض دور ذاشتینم و کردیم

  با  یوقت  یحت بگم  بهش دلهامو و درد همه و باشم داشته بهش  یادیز اعتماد

  دارم دوسش گفت اوشیس. گفتم  اوشیس به و  رفتم کردم،  برقرار رابطه پوپکم

  اشتباه کارت نیا  گفت!!..... دونمینم ی عنی!  نه گفتم.... گفتیم پوپکو!! نه ای

  که دادم انجام  یزشت عمل چه من مگه! توبه؟  دمیخند.... کن توبه  فوراا  بوده

 !! ستین که بهیغر عمومه دختر پوپک !  ؟  کنم توبه

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 388پارت#

 

 

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  746 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  انجام گناهو  عمل نیا   که ستین درست.... نامحرمته زن  اون گفت اوشیس

 یهست یمسلمون بچه عجب بابا برو گفتم و نکردم گوش حرفش به.... یداد

  اوشیس گفتم و گذشت یمدت نکهیا  تا داد تکون سرشو فقط اوشیس!!  تو

  عالقه بهش!! واسم ساعته هی حیتفر  هی شده.... کردم عادت پوپک به گهید

!!  ستین حرفا  نیا  و یعاشق بحث  یول!! نه ادین خوشم  ازش  نکهیا  نه ندارم

  خواسته اصالا !!   خوامی م یچ دونمینم  خودممم.... کنمیم  برآورده  ازموین  فقط

  بهش.... شهی نم  گفتم.... کنم توبه  و کنم  ترکش گفت بازم اوش یس ؟ !هیچ ام

  کلمه! ؟  ازدواج...  کنم  ازدواج باهاش  و ش یخواستگار برم گفت کردم عادت

  به متعهد خودمو نداشتم دوست وقت چیه!! بود گانهی ب برام   یلیخ ازدواج 

  بودن یادیز ی دخترا جمله از یادی ز یآدما دوروبرم.... نمیبب  یکس ای  یزیچ

  خوره  مثل.... ارهیب  در خودش سلطه به  منو پوپک  بکنم فکرشو  تونستمینم

  طرفم  نیا از... باشم الشیخی ب تونستمینم....بود افتاده  وجودم به هیقض  نیا

  نمید ی ادا  یبرا  منم خب....  دیخریم کادو و کردیم عالقه ابراز   بهم  مدام پوپک

  میزندگ تو  رو تو بار  نیاول  یبرا نکهی ا تا .... گرفتم کادو  واسش یبار  چند هی

...  نیدیخند یم  نیداشت و  یبود ات  عمه دختر ستاره با! ادمهی قشنگ!! دمید

 زود خوشگلو  یدخترا چهره....  یوارد تازه دمیفهم دمتید که دور از

  نیا  گفتم اوشیس به  و بود بهت  حواسم  یروز  چند هی! کردمیم ییشناسا

  رمیم گفتم... هی اول ترم  دونمیم یول نه  گفت اوشیس! ؟ یشناسینم ه؟ یک دختره

  بابا  یا  گفتم....  کنه منصرفم خواست  اوشیس اما دمیم شنهادیپ  هی بهش  و

 !!!  یدوست شنهادیپ هی...  رمشیبگ  که خوامینم  گفتم توروخدا، کن ول....ایس

 

  یلبخند هم با هردو و زد زل چشمام  به  اونم. کردم نگاش و کردم بلند سرمو

 :   گفت یرعلیام و میزد

  یگذاشت ام  نهیس به رد دست ینطور ی ا و دادم شنهادی پ  بهت اومدم  میوقت-

  اهلش  دختر نیا  نکارو یا نکن گفتیم  اوشیس.... یکرد مشغول  ذهنمو شتریب

 مدت هی شد اگرم!! نه گفتم!! ستین  ها برنامه نیا  اهل هی باوقار دختر! ستین

 !! درازه زبون یلیخ چون....  کنمیم ش تیاذ
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 :   داد ادامه بعد.... دیخند و فشرد خودش   به محکم منو

  خبر  خودتم!! یرفتیم راه اعصابم  رو یداشت اتیمحل کم  و کارات با گهید-

  حالتو منم شده جور  هر داشتم دوست!... یدیم عذابم  یدار چقدر ینداشت

 !....    هان دیببخش  البته....  یفتیب کردن غلط به که رمیبگ

 !!    یرعلیام تو  یی پررو چقدر  که واقعا...هه هه-

  بد نقدریا خوردت شدینم عسل من  ه ی با خودتم تو !  ستمیپرون ... !!  بابا نه-

 !!   یاسک ستیپ  روز یوا   یوا... یبود اخم

 

  هردومون.... د یترک اتاق   یتو خنده بمب انگار!! خنده ری ز میزد هم با دو هر

 :   گفت  و  دیبوس مویشونیپ ی رعلیام! میافتاد کارامون و روز اون ادی

  تو رفتار  و حرکات  اما بود کمک قصدم  نداشتم، یبد تین  واقعا روز اون-

 !  شد خنک دلم زدم بهت که یلیس  اون  با!   کرد میعصب

   ؟ !زدم کتکت که بشکنه دستم  ی اله یبگ دیبا.... ا_

  دختر  هی رو  تو  که روز اون  یول....  زنمیم حرفو   نیا االن...  آره....  زمیعز-

  و مارستانیب که  بعدم.... کنم یچی ق پَراتو داشتم دوست دمی دیم طونیش و  تخس

 !!  بود ییروزا  عجب.... و محمد آقا دست از خوردن کتک

!!  باشم تفاوتیب  تونستمینم بهت نسبت گهید که بود بعد به  روزا  اون  از منم-

 !! نبود مشخص خودم  با فم یتکل!!  کنم چکار  خوامیم دونستمینم

 !   ؟  اومد یم خوشت من از روزا اون یعنی-
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 !!  بود اومده  شیپ دلم تو یدوگانگ هی دمیشا.... آره-

 امتحانات جلسه مراقب  با رفتارت خاطر  به یوقت ترم امتحانات وقت چرا پس-

 !  ؟ یبد قورتم خشم با  ی خواست دادم تذکر

  دوست! ارمین کم  جلوت  خواستمیم!!....  ینکرد بارم حرف کم توم  خب.... -

 ...  هستم یخنگ و  یچلفت پا و دست دختر یکن فکر نداشتم

 یم خوشم طنتاتیش عالوه به  بودنت تخس و بودن  شر از  من.... ابداا -

  خودمو ی جور  هی نجا یا  اومد یم میوقت .... رفتمینم پوپک  شیپ گهید.... اومد

 گهید دوارهیام  گفت و  شد خوشحال....  گفتم اوشمیس به....  دمیدزد یم ازش

  نشیگزیجا  رو یا گهید کس که شرط  نیا  به یول.... یول  نرم سراغش

  اوش یس.... یبود تو  منظورش ... دمیفهم خوب منظورشو فکرکنم...  نکنم

  سابقه حاال تا که دونستیم.... یکرد جمع  حواسمو و فکر  تو که دونستیم

  دونستمینم خودمم ... کنه مشغول  خودش  به فکرمو نقدری ا  دختر هی نداشته

  ییجورا هی  یول یدار نامزد دونستمیم گهید میطرف  از  کنمیم چکار دارم

....  بزنم سروکله باهات کم  هی و رمی بگ قرار راهت سر شه یهم داشتم دوست

  باور !!  نبود   میحال من اما. نکن تشیاذ داره گناه دختره گفتیم اوشیس

  بهت خواب از  قبل  شبا.... دمتیدی م روز  اون یوقت وقتا  یبعض یول یکنینم

 !!...  کردمیم فکر
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  مدام و بود دهیکش نیافش خونواده یبرا  دشویجد نقشه بزرگم آقا روزا اون تو

  که رو یدختر تونستم ینم هرگز  اما.... کنم قبول انتخابشو گفتیم من به

  که بار هر!!   متنفربودم ازدواج  کلمه از  اصالا  ؟ !کنم قبول راحت شناسمینم
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  نکهیا تا کردمیم دور بحثشون از خودمو  یجور  هی دنیکشیم شیپ  بحثشو

  خودش یعروس  به  منم رفتن البته!!   یعروس واسه زیتبر  میرفت دیع امیا  یتو

  قرار  و داشت  یمهمون.... یعروس ادیب  پوپک نبود قرار!....   داشت انیجر

  از  اش  رفته اروپا دوست تا  چند.... اونجا  ارهیب مهموناشم و عمارت ادیب بود

  پوپک  ش یپ و  یعروس این هم  تو خب  گفت آقابزرگ!!  برگشتن اونجا

  و  پوپک شیپ موندن فکر اما نداشتم  اومدن یعروس حوصله اصالا !.... بمون

  تهران اگه کردم فکر خودم  با!! نبود ندیخوشا  برام اصالا   دوستاش، اون دنید

 ....  برگردم پوپک سمت  به  بازم دیشا بمونم،

  و بمونم  تهران خواستیم دلش هستم لیم یب مدتهاس  دونستیم که پوپکم

  و  نمونم خونه گفت زدم حرف  که اوشیس با اما. داشت کردنم یراض در یسع

 دلم گفتم همه  به دروغ  به.... دارم نگه دور پوپک  از خودمو  شده طور هر

 شب نکهیا   از غافل شدم همسفر باهاشون و  خوادیم یعروس و مسافرت

  باور  تونستمینم  اصالا !! تو به هیشب دختره  هی کردم فکر!! دمید رو تو یعروس

 ساده ییا مقنعه  دختر همون دیدرخشیم الماس مث که خوشگل  دختر نیا کنم

 !! باشه دانشگاه

 

 !!  ینفس به اعتماد با  چقدر.... پسر  تو دست از-

  اون به یآذر رقص اونم   رقص حال  در جمع  تو  که رو تو!....   خدا به  وهللا- 

 باهاش شده یطور  هر گفتم دلم تو! شد شتریب  یلیخ وشوقم شور دمید یقشنگ

 ....  تهیموقع  هی نیا  گفتم  خودم با....  رقصمیم

  فکر حرفا  نیا  و  ازدواج به اصالا  یگیم که تو ؟  یچ  واسه تیموقع هی-

  ؟ !؟  یکردینم

  شتریب  دونم یم چه.... باشم باهات نکهیا  یبرا تی موقع هی!!  نه...  نه-

  چرا دونم ینم.... یبود جذاب  و مبهم  برام  یی جورا هی راستش.... بشناسمت

 !!  داشتم کشش سمتت به  نقدریا

 !!   ؟  ید یرقص باهام میمست عالم تو  و  یاومد آره-

  قشنگ باهاتو دنیرقص لذت یول  بودم مست کم هی.... یگیم راست آره-

 ....  کردم احساس
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  نهیک  ازش سالها پدربزرگم که نی افش آقا همون پدرت دمید دنیرقص از بعد

  دیشا گفتم... شناختمینم نویافش!! ارسالنه و  عمو خان با  صحبت حال در داره

!!  بود مشاجره و دعوا  به هیشب جروبحثشون و  حرفا آخه باشه شده دعوا

  گفت تصورم برخالف و  زد یلبخند هی .... دمیپرس ازش  و  پدربزرگ  سمت رفتم

  خواستمیم که رو یز یچ همون گفت... دمینفهم  منظورشو!! پسر زادیمر دست

 !  ؟ یشناسیم یدیرقص باهاش که وی دختر ن یا تو... ادیم بدست داره

  تو  کیوعل سالم هی حد در دیشا... آره یعنی...  نه  گفتم! ؟ یچ بگم دونستمینم

  باهاش خواستمیم که همون.... نهیافش دختر  نیا گفت خنده با بازم!!  دانشگاه

 !! کردم هنگ....  عمارتم ی تو شی ار یب و  یکن ازدواج 
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 خواستیم ازم همش پدربزرگ  اما..... افتادم شک ی تو!! بگم  یچ دونستمینم

  گهید طرف  واز  یبود  تو نظر  مورد فرد  ی طرف از  کنم فکر خوب  شنهادشیپ به

  و ندم دستت از شده هرجور  خواستم!! نبودم لیم یب  بهت نسبت ادیز هم

 !! ی نزد  زنگ بهم شدم  منتظر که هرچه اما دادم بهت مو شماره

 شنهادیپ به همش! خودم مثل یهست  ی لجباز و ُغد دختر که  شدم مطمئن گهید

  چه!  کنم یزندگ  باهات مدت هی که دمید ینم هم بد......کردمیم فکر آقابزرگ 

  خودت به حواسمو و  توجه نخواه خواه  که یبود  یدختر تو .... داشت یاشکال

  اما. نمتی بب تا دانشگاه اومدم و کردم یجد  مویتصم پس.... یبود کرده جلب

  کم  نیا ییجورا   هی انگار راستش.... شدم مواجه تو ی هایمحل یب با بازم

 ستین یمعمول دختر هی دختر  نیا  گفتم بزرگ   آقا به!! داشتم دوست رو  هایمحل

  و دیخند آقابزرگ....  کنم رامش تا بره  یم زمان کم هی.... ولجبازه مغرور!! 
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 شاپ یکاف  تو گذاشتم قرار باهات که ی روز....  یشیم  موفق  مطمئنم گفت

  نقشه از . کنه  منصرفم کارم نیا  از  کرد اصرار  یلیخ اوشیس مینیبب گرویهمد

 امیم که ست ین عشق و عالقه  یرو از دونستیم و  داشت خبر  آقابزرگم

  که بود ن یا!  کنه  مونمیپش تونهینم  و هیجد  ممیتصم گفتم من اما....  سراغت

 ....   و شاپ  یکاف رسوند خودشو من یقبل خبر  بدون

  همش!! هست  ی حرف ه ی اوشیس و  تو  نیب زد حدس شدی م روز اون .... آره-

 ! ادته؟ ی ازش  یرفتیم غره چشم

 !!!  ینکرد ف یتعر اوشیس  از  کم هم تو...  آره-

 !   ؟ یکرد شروع بازم! حسود...  ا- 

  یدختر چیه نداشت سابقه شب اون تا!!   اونشب  یختیر  بهم اعصابمو همه -

  شدن منحرف  به که بعدشم خب....  کنه کل  کل باهام و رهیبگ رادیا  ازم  نقدریا

  به  خونم وگرنه شدم آروم کم هی  مارستانیب تو! شد ختم  اتوبان تو نیماش

 ....  بود اومده  جوش

 !  بودم؟  کرده فی تعر اوشیس  از نکهی ا خاطر  به-

  و مخالفتا  و ها کل کل  نیهم خاطر  به.... بود هیقض  از یبخش هی اون .... نه-

!!  یزد بهم توینامزد  و یشد جدا محمد از  یگفت بعدشم... گمیم گرفتنات رادیا

 سوخت برات دلم.... شدم ناراحت و  مونیپش کارم از  قایعم  لحظه هی راستش

  خونواده بهت  گفتم  دروغ به نمیهم  خاطر  به! بزارم؟  سرکارت دیبا  چرا گفتم

  دیترد و شک تو  راستش!...  کنم  ی راض اومدن یخواستگار ی برا دیبا امو

  از نقدری ا.... بازم   عمو خان و ارسالن و  پدربزرگ یصحبتها با اما ؟ !افتادم

  خودم با که گفتن و گفتن بود کرده  مهلقا عمه با که یناگوار ی کارا و  نیافش

 ! خودشه لنگه دخترشم حتما بوده ینجوریا  یپدر  اگه گفتم
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  قرار هی باهات که دمیفهم بعدها یحت....  کنه منصرفم خواست بازم اوشیس_

  نشده موفقم که کنه مطلع رو  تو انیجر ن یا از  روز  اون کرده یسع و گذاشته

 ....   بعدش اتفاق همه اون و یعروس که هم بعد!! بود

 

  بعد و  اتاق  یتو گذاشت زدن قدم به رو  بنا کرد، تازه ینفس و شد بلند جاش  از

 :   گفت بهم، ستن ینگر با و دیکش موهاش یال یدست

  لحظه اون یحت. کردمیم سرزنش کارم  خاطر  به خودمو  وقتا یلیخ  راستش-

 عاشقونه  شعر واست داشتم مثال و  بودم گذاشته قلبم ی رو  دستتو که ییا

  قلب تپش  یصدا  ی عنی ایدن یقیموس نیقشنگتر" یگفت  تو که کردمیم بلغور

  دیبا  چرا  آخه! آدم  گنیم منم به گفتم!  شد بد حالم  هوی!" تهیزندگ همه که یکس

  شب تا! بود  یمقطع احساسم نیا  خب یول ؟ !بزنم گول  رو چارهی ب دختر  نیا

  اون تا خواستم ینم گهید!... شد عوض بهت راجع  نظرم کل  به که!!! یعروس

  خوش  و خوشگل دختر نی ا گفتم یم خودم  با لیاوا .... باشم پست حد

  خب  یول....خوابم  اتاق  یتو باشه برام   یخوب  قیرف تونهیم پس .... هیکلیه

 سوءاستفاده ازت  جوره همه نخواستم! اومد  بدم افکارم همه از یعروس شب

  از اونشب نیهم واسه!  یاومد خوش برو  بگم سال هی  بعد.....  بعدم و کنم

 !!!  فتهی ن یاتفاق  که رونیب  زدم اتاق

  آبوت یجود  لم یف تو آقائه همون شما  دیببخش!!...  یمرد عجب.... اوففف-

 ! داشتم؟  دوستش شهیهم من که یجنتلمن  و  آل دهیا مرد همون! ن؟ یستین

 

 : وگفت کرد نگام قرمزش نافذ  یچشما با و اومد خنده  به حرفم از

  ؟ !بشم  پابندت ی نجوریا  روز هی کردمینم فکرشو که من.... خره-

 !   شد؟  یچ بعدش بگو، واسم....  بگو خب-
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  باغ....  تو  آزار  و  تیاذ.... هاش نقشه یاجرا  به کرد شروع آقابزرگ بعدش-

  یتو رو تو اصرارداشت  آقابزرگ... گهید یزاهایچ و  صداها  اون  و نییپا

 !....  بده زجر شده شکنجه مهلقا که ییجاها

 !!    دمیترس یلیخ دمیکش زجر یلیخ  من... من-

  راستش... کنن تیاذ تورو  و نباشه خونه یکس که دادی م بیترت رو ییوقتا-

  خاطر  به!....   نبود قبول  قابل  برام  تیوضع اون... کنم تحمل   تونستمینم

  مجابشون نتونستم کردم یهرکار کنم ترک عمارتو مدت ه ی دیبا  گفتن مخالفتام

  واقع در اما!!   رفتم مسافرت به مثال من.... کنن نظر  صرف میتصم نیازا کنم

  و  یروح عذاب... بودم فکرت به  همش یول....  بودم خودم آپارتمان یتو

  تلفن با  و گرفتمی م خبر زود زود عمارت از ! بود اومده سراغم به یبد  یروان

  ناگفته البته.... کنم کسب خبر اونجا  احوال و  اوضاع  از داشتم یسع کردن

 باهات برخورد  و دنتید وقت عمارت، از  رفتنم  از  قبل یمدت هی که نمونه

  یبیعج جور  هی!! کردیم داغ  بدنم!! شهیم عوض حالم  کردمیم احساس

  احساس نیا  جلو  تونستمینم!! بود یب یغر  بیعج جور هی حالم ... آره... شدمیم

  نکهیا تا باشم التیخ  یب  تونستمینم  رفتم عمارت از میوقت !!   رمیبگ و دیجد

  تتیاذ  ییتنها تو  شبونه تا کردن ترک رو  خونه هیبق و آقابزرگ  شدم خبردار

  تا بود داده پول  بودن،  تئاتر گریباز  که مرد و زن اون  به آقابزرگ.... کنن

 !!  ینجوریا بده یروح  عذاب رو تو  و  بندازن راه جلو  رو ش ینما  اون باغ  یتو

 !  داشتن؟  وجود واقعا اونا یعنی-

 گهید. گرفتن کار ن یا ی برا یخوب   پول. هستن ستی آرت هردوشون آره_

  صبحش. بود شمی پ  شب اون اوشمیس.... باشم التیخی ب ازاون  شتریب  تونستمینم

  بازم! ادیب تونهینم گفت اوش یس.... بزنه بهت سر هی و  ادیب گفتم  اوشیس به

 ادیب ستین ودرست خونه تو  ییتنها  زن هی تو که گفتی م شو یتکرار  یحرفا

  اومد  یوقت تا اما برگشت  یعصر اوشیس. ادیب که کردم  متقاعدش.... شتیپ

  واسم  تو  حال از  و  خونه برگشت که بعدشم.... زدم زنگ بهش یبار  چند هی

 کرده شک  مسئله نیا به انگار اوشمیس! شدم نگرانت  واقعا گهید. گفت

 !!! بود پا  به یآشوب  دلم تو انگار.... بود
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  آقابزرگ  با ارسالنم...  خونه برگردم  خوامیم گفتم ارسالن  به و شرکت رفتم_

 هاشون نقشه  یاجرا  کار به یکار گهید که شرط نی ا به و کرد مشورت

 دنتید ی برا!! داشتم یخاص شوق  شورو  هی..... خونه  برگشتم باشم نداشته

  شدم روبرو تو  یسرد با و دنتید اومدم  یوقت خب یول! کردمیم یشمار لحظه

  شیپ  پوپک  حرف باشه ادتی اگه شب اون!!!  خورد ذوقم  یتو ییجورا هی

 داشتم دوست یول  چرا   دونمینم.... داشتم رابطه پوپک با گفتم  بهت من و اومد

  شتر یب و  شتریب زمان  هرچه بعدم یروزا. باشم روراست و صادق گهید باهات

  عقل کالا  که هم  یمهمون ی تو!! بهت  نسبت شدیم شتریب رغبتم و لیم گذشتیم

  خودمم!!   نبود  خوش  اصالا  حالم....  بودم شده مست مست  !.... یبرد سرم از

مه دونستمینم   دوچندان  یبود دهیپوش که یلباس و با یز ش یآرا  اون با ! ؟  چ 

  دونم ینم یول.... ی نداشت خبر و یکرد خودت  فتهیش منو  و  یبود شده باتریز

  رفته در دهنش از   دمیترس اوشیس از!! ینموند و  یختیر  بهم  هوی  تو شد یچ

  یچ  بهش کجاس حنا  گفتم و بردم هجوم  سمتش به. باشه زده ی حرف و باشه

 ...  نزده یحرف  گفت مبهوت و مات اوشیس اما! ؟ یگفت

 حرف باهات طی شرا اون  تو ستی ن  خوش اصالا  حالت  دمید اتاقت  تو اومدم

  و  بود ضینق  و ضد حالم گهید طرف از... بودم متشنج و ی عصب!!!! بزنم

 ارتیاخت یب و مست و دادمیم دست از  هواسمو و   هوش داشتم انگار

  گفتم  خودم  با... شدم خوشحال یلیخ دمتید مهمونا  نیب بازم  یوقت.... شدمیم

  عطش  نیا  و  برقصم باهات داشتم دوست!! داشته ری تأث  روت حرفام حتما

  یسراپا تموم و  نشد کم خواستن عطش نیا  اما! کنه فروکش  کم هی خواستنم

 ....  شتیپ  امیب گفتمیم خودم به همش شب اون. بود گرفته وجودمو
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  نقدرمیا ... ستین تیقانون  زن االن  دختر نیا مگه پسر آخه گفتمیم دلم تو

!!  نه اما هیمناسب  تیموقع االن.... ششیپ  یری نم چرا گهی د کرده عوض حالتو

  تونهینم و زودگذره احساس هی احساس  نیا که کردم متقاعد خودمو.... نه

  گهید زی چ هی خب  یول شتیپ امیب ازمی ن ی رو  از خواستم یم  دیشا.... باشه خوب

 دوست!! بود ی بیعج کشش چه  دونمینم.... دادیم سوق سمتت به منو هم

  و رفتارا  با تو اوقات یگاه خب یول... بگذرونم باهات رو  یشتریب وقت داشتم

  و بودن هرزه انگ فوراا  کردمیم یهرکار یختیریم  بهم اعصابمو  یلیخ حرفات

  سر کایامر به  من رفتن بحث نکهیا  تا.... ؟ !یزدیم روم تو پوپک با  رابطه

  سر هی گفتیم مدام  و کردیم تلفن بهم همش یتیگ ساله چند   نیا  تو.... گرفت

  و  برم داشتم دوست وقتا یگاه یول نداشتم  دنشید ی برا ی شوق.... ششیپ برم

....  بزنم بهش رو شده تلمبار دلم یتو  حرف  یهرچ  و نمشی بب ک ینزد از

  به رفتن ی برا هرحال  به یول دونم ینم!! واسم داشت مادرانه حس دمیشا

 یبود شده م یزندگ وارد هم تو که طی شرا اون  تو  اما نبودم  ل یم یب کایامر

  بهم  مدام بزرگ آقا  کنم چکار دیبا دونستمینم!! بود شده سخت برام میتصم

....  نداشتن خبر  امون رابطه از اونا....  یبش باردار  تو  که کنم یکار گفتیم

 سمت و باشم  خوددار  نقدریا من که دیگنج ینم کدومشون چیه عقل  تو دیشا

  اون از یبش حامله  تو اگه که بود نی ا  اش  نقشه آقابزرگ !!.... باشم ومدهی ن تو

  یکار دیبا گفتی م.... بشه شروع من سمت از  تاتیواذ ایکار  کتک  بعد به وقت

 ات شکنجه ممکن صورت هر به دیبا ....  نره نییپا گلوت  از  خوش آب که کنم

 .کنم

!  نبودم تفاوت  یب بهت نسبت گه ید من!! بود ممکن چطور  نیا  آخه اما 

  خوب نویا  یول دارم بهت نسبت یاحساس چه دونستمینم درست خودمم

 دنید و کردن تیاذ کالا ... کنم بلند روت دست اومد ینم دلم که دونستمیم

 .... نداشتم  دوست اشکتو

  پس دیپرسیم  ازم  روز هر آقابزرگ.... بودم کرده ریگ  یا  مخمصه بد ی تو 

  نیا  گفتم  و کردم جروبحث باهاش  ؟ !یتونینم  اگه!!! بز  کره بچه نیا شد یچ

  دارم توقع ازتون  و منه زن االن باشه یهرچ اون....  نکنن تکرار گهید حرفو 

  که بود یطور رفتارم کردم احساس!.....  نینکن نیتوه رتمیغ  و شعور به

  اوردنین روم  به اما....  باشه ییخبرا دلم یتو زدن حدس ارسالن  و آقابزرگ 
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  یقطع  بایتقر هم  کایامر  به رفتنم نکهیا  خصوص به کنم عجله دیبا گفتن فقط و

 ....  برم  دیع از بعد  بود قرار  و بود شده

  به چه  منو آخه! کارام واسه کردمیم  لعنت خودمو مدام..... داشتم یسگ حال

  ؟ !داشتن دوست به  چه منو !! تو
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 ....  نبود خوش حالم بازم کردم هی هد بهت رو  دیمروار  گردنبند که شبم اون

  به  خودتو  بعداا  ستین ی زیچ گهید که بوسه هی خب  گفتمیم دلم تو همش

 ....  بخواد دلش اون دمیشا!!... یکن  سرزنش خاطرش

 

 :   گفتم عیوسر وتند  نشست م یشونیپ ی رو  فیظر یاخم شد، رهیخ  بهم و دیخند

 .....   خواستیم دلت خودت...  رررررمینخ ... ا -

 

 :  داد ادامه خندان  لب با بازم

  عواقبشم  از  خب یول....رببوسمتیس دل هی که بودم فرصت هی  منتظر-

  نیهم.... کنم لمس بدنتو  و  بشم کینزد  بهت دمیترسیم کالا  اصالا .... دمیترسیم

  یادیز یدخترا  با   میزندگ تو!! بود کرده جدا  برام هیبق با رو تو که بود احساسا

  هربار!! نداشتم بهشون نسبت احساسو نیا  وقت چ ی ه یول شدم روبرو

  منصرف که  اومد  یم شیپ  یزیچ  هی ی کار هی بشم کی نزد بهت خواستم یم

  دار بچه به راجع یخواست  و اتاقم تو  یاومد که یشب همون نکهیا  تا... شدمیم
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  نییپا باالخره  انتظارام...  یبزن حرف  بود  گفته بهت آقابزرگ  که شدنمون

  اتاق تو اگه!! همانا شدنم خودیب  خود  از و همانا لبهات دنیبوس.... گرفت

 اون باهات خواستینم دلم من شدیم  ختم  کتریبار یجاها  به کار حتما موندمیم

  زدم که اتاق از !! شکستمیم بودم داده خودم  به که رو ی قول و کردمیم کارو

  گرما نیا  و بود  داغ داغ بدنم....  کرد  آرومم یکم بودن بارون  ریز فقط  رونیب

   تیسرا بدنم به ازکجا دونمینم

  بهت حالم  و حس!!  تو بدن یگرما  ا ی بود عشق یگرما دونم ینم....  بود کرده

  تو  دیجد میتصم داشتم!! چمه  قایدق دونستم ینم خودمم.... شد شتر یب و  شتریب

 که کردناش تیاذ از  بدم طالقش  اگه.... گفتم خودم  با.... گرفتمیم ذهنم

  بعد....  کنم تحمل شو یجدا نتونم  دیشا!! نه  طالق!! نه گفتمیم بازم .... بهتره

!....  ؟ یکن تحمل  شویجدا یتونینم که یدار  دوسش اگه! پسر؟  چته  گفتمیم بازم

 !! افتاده وضع نیا  به وروزم حال  که دارم دوسش دمیشا.... دونمینم

! نه که کردمیم نی نفر  خودمو و گشتمی برم یه و اتاقت دم اومدم یم شب اون 

  خوش   طعم بدجور.... خواستیم باهاتو یآغوش هم دلم.... ستین  وقتش االن

  یبرا  شدیم شتریب و  شتریب  روز هر  آقابزرگم  یفشارا....  بود کرده مستم لبات

  تو  با  حاال تا من  گفتم بهشون آخرش  که.... شدن دار بچه  به تو کردن وادار

  تونستنینم!! شد زاغ  رتیح  از چشماشون.... نداشتم  یی زناشو رابطه چیه

 !! کنن قبول تونستن ینم هم لشویدل!! کنن باور

  قبول و  نیگفت  یهرچ حاال  تا اگه من گفتم و دستشون رو ختم یر  رو یپاک آب

  لعنتم و  تف.... کنم تیاذ و  دختر ن یا  نینخوا ازم گهید....  ستمین گهید کردم

!  کردن بارم کنه  خطور  ذهنت به که ی حرف هر یبکن فکرشو که یهرچ!! کردن

  بازم  گرفتن میتصم. نشدم مونیپش بودم گرفته که یمیتصم  و خواسته  از یول

 ... کنن شروع اشونو  شبونه یتایاذ

  خونه  یتو رو تو  تونستمینم!! بود بد  حالم. دادن رفتنو  یمهمون  بیترت نباریا 

 برده  یپ االن چون  ارنیم سرت رو  بالها ن یسختتر دونستمیم.... بزارم تنها

  ام ینم بگم و کنم مخالفت اونم از  شتریب  تونستمی نم....توام طرف منم که بودن

  م یتصم یمهمون یوسطا !!! نبود دلم تو  دل یول باهاشون رفتم !! یمهمون

 . عمارت برگشتم و شدم م یج....  برگردم گرفتم
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 شدم متوجه استخر کنار  و باغ  تو از یسروصداها با! دمی رس هم یموقع خوب

 ! افتاده  یاتفاق حتما که
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 دمید.... رسوندم اونجا  به خودمو و  کردم پارک یا گوشه نویماش مهیسراس

  ینم!!  رونیب بکشش ازآب گنی م اش همه و  استخرن دور  ینفر سه دو

 ! هیک قایدق  منظورشون  دونستم

....  آوردن هجوم سمتم به ستیآرت مرد و زن شدن من متوجه تا و  رفتم جلو 

  خانمه....  آقا زدن ادیفر!! دیچک یم آب ازش  داشت و بود سیخ پا سرتا مرده

  کم هی نیبزار " گفتیم که دمیشن  م یباج  خان یصدا!!  استخر ی تو افتاده

 .... نیاریب  درش بعد.... بمونه

 تا باشه نشده وارد بهش شوکم ستی ن معلوم!! زنهیم خی خانم  نه" گفت مرد" 

 !!"  حاال

  یباج خان یصدا ....  استخر تو زدم رجهیش و  نشدم وقت فوت منتظر گهید 

  یکیتار  اون  تو بردم آب ریز  سرمو.... نکن  کارو نیا یرعلیام زد داد که اومد

.  نکردم داتیپ بازم و  رفتم استخر یها گوشه به نبود داتیپ  اما.... نمیبب بدنتو

  ایب آقا  گفت بهم مرده همون که کردم تازه  نفس و دمیکش  رونیب  آب از سرمو

  جسد...استخر طرف  اون  رفتم  و  آب تو  دمیپر بازم...  نجاس ی ا.... سمت نیا

 لب.... رون یب دمیپر آب از  و  بغلم تو دمیکش عیسر جونتو مهین

  بالفاصله بود کرده باد شکمت و یبود  خورده یادیز آب.... استخرگذاشتمت

 ...  دهنت از آب دنیکش رونیب به کردم شروع
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 :   داد ادامه و  زد زل چشمام  یتو

  انجام یهرکار تیسالمت خاطر به و نجاتت ی برا داشتم دوست لحظه اون-

! دیچکی م آب ازش  که بود تنت  نازک  لباس هی.... بود خی بدنت!! بدم

  س یخ و دیچکیم آب روم  سرو از که خودمم کنم گرمت ی چطور دونستمینم

  هم یباج خان....  اریب  واسم  پتو  تا دوسه ی باج خان زدم داد!! بودم سیخ

  یمخالفت نداشت  جرأت گهید نگرانتم چقدر دونستیم!  بود دهیترس یحساب

  واقعا دونستمینم  و  بودم  آشفته و نگران.... ارهیب  پتو رفت  الفور  یف.... بکنه

  خانم....استخر تو  یافتاد و کردن دنبالت در دم یسگها گفتن!! نه  ای ییا زنده

  ی باج خان..... بود بسته هاشونو قالده و  بود کرده آروم  رو سگها یباج خان

 چسپونده خودم به رو  تو مبهوت و مات همونطور من و اورژانس   به زد زنگ

  سابق آدم گهید یبمون زنده اگه  دادم قول خودم به لحظه همون....بود

  به انتظارم  و یاومد هوش به خداروشکر....  یبش تیاذ نزارم  گهید.... نباشم

  باشم کنارت فقط داشتم دوست.... بود شده منقلب قلبم  و آشفته   حالم. اومد سر

  م یتصم! کنم جبران یکم هی مو گذشته یرفتارا  ازت یپرستار با ی جور هی و

  با  یلیخ بود سخت.... دارم نگهت خودم شیپ شهیهم واسه نکهیا  گرفتم دیجد

  دونستمیم گرچه..... گرفتم مویقطع ممویتصم  آخرش یول   رفتم  کلنجار خودم

  مهم برام  خب یول   بخرم  جون به دیبا رو  خطرا  یلیخ دیبا  تو  داشتن نگه  یبرا

  بهت و زی چ همه و  اونجا میری م گفتم و دادم بیترت شمالو سفر .... نبود

 .....  گمیم
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  صورتشو  تموم و  انداختم آغوشش  تو  خودمو شوق سر  واز شدم بلند ازجام

  و داشتم مانیا  خودم  به یرعلیام عشق به گهید حاال....  کردم بوسه در غرق

  هنوز انیم نی ا  که یزی چ یول. کردیم درک وجودم تمام  با عشقشو صداقت

 !!  بود داش یتهد و  پوپک   وجود دادیم آزارم  و کردیم نگرانم

 

 :  گفتم ینگران با

 !  کرد دمیتهد بدجور!! ترسمی م یلیخ پوپک از  من یرعلیام -

 

 : گفت ام  چهره به نگاه  با  و کرد جدا  خودش  از  ییا  لحظه هی منو

 ! بکنه؟   تونه یم یکار  چه مثالا .... بابا نه -

 ...  بکنه  مونییجدا  یبرا  یکار هر تونهیم من از انتقام و  تنفر.... خب-

 :  گفت بعد  و رفت فرو  فکر به  لحظه هی

  نرم دستم ی تو  موم مثل خوش  حرف  با .... شناسمیم  خودم  وفقط پوپک  -

 .....  شهیم

   خوش؟؟؟  حرف از  هیچ  منظورت-

 :  گفت و کرد کج لبشو ی لبخند با

 ! سراغش؟  برم باز  یترسیم ه؟ یچ -

 :  گفتم یتند به.....  کنم یم فکر ی نجوری ا بفهمه خواستمینم

 !  اصالا !!  نه... نه -

 !!    نه دارم نگه هردوتونو ستین بدم -

 به بار دوسه مشت با و ومدی ن خوشم  اصالا   شیشوخ  از... کردم نگاش خشم با

 :   گفتم و دمیکوب ستبرش نهیس

 !!  یتونیم مگه.....ا-
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 مچ کهیحال در  و  کرد بایز  ییا خنده  اومد، خوشش  ام زنونه حسادت از  انگار

  تخت یتو منو حرکت هی با گرفتی م رومندشین دست ی تو  فمویضع یدستا

  و گردن ر یز دنیبوس به کرد شروع  و  زد مهیخ روم  خودش و  خوابوند

  اون  ور  نیا سرمو... نداشتم  برابرش در یمقاومت و تحمل گونه چیه. صورتم

 :  گفتم فقط  و  دادم تکون ور

 ....  دستم مچ!!  واشتری یرعلیام -

 :  زدم داد نباریا .  دیکش  دراز روم کامل و  کرد شتریب فشارشو

 !! ینش نی سنگ نقدریا....  یبخور کمتر شهینم!!  ی نیسنگ چقدر ی وا -

 

   لمس بدنمو داشت خواب لباس  ر یز از  کهیحال در و  دیخند عاشقانه بازم

 :  گفت مشیمال و آرام  یصدا با کردیم

 !!  نیبگ شما  که هرچه... چشم -

 

 داشتم دوست اومد وجودم به خواستن به لیدل شدیم عوض داشت باز حالم

 فکرشو شب اون که افسوس   اما.... اما!....  شمیم خسته تا  ببوسمش  اونقدر

  چقدر و!....  ماست یآغوش هم نیآخر یآغوش هم و یکی نزد نیا که کردمینم

  شب کی شب اون  و  بود اتاقمون ی تو عشق.... بود قشنگ عشق لمس

 ....  زد رقم برامون رو خاطره پراز و  ییایرو

 ** 
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  که بود دهیخواب هنوز  یرعلیام شهیهم برخالف . کردم آغاز رو  ینشاط با  صبح

  رهیخ  بهش یلحظات داشت یی بایز و  مظلوم  چهره....  شدم داریب  خواب از من

  از  بعد. بود برده  نازشو یچشما خواب  و دهیکش دراز دمر صورت به. شدم

 .  بلندشدم جام واز افتادم قبلمون شب  نیریش رابطه ادی ییا خنده با مکث یکم

  ی جلو کردم، تنم  که امو  حوله.  گرفتم دوش و  رفته حموم به  یهرکار از  قبل

 .   گرفتم قرار   شمیزآرایم

 

   ؟ !!یخانم  یشد ز یسحرخ-

 

 دهیکش دراز تخت یرو  برهنه مهین بدن با هنوز  که چرخوندم سمتش به سرمو

 .  بود

 :   گفتم حیمل ی لبخند با دمیمال یم صورتم به چربمو دست کهیحال در

 !! آقا .... ر یخ  به صبح-

 

 : گفت و دوخت بهم چشماشو ت لذ با و گرفت سرش ریز دستشو

 .  کن تنت لباس.... ی نجوری ا ی خوریم سرما -

 !!!   تنبل یآقا   پاشو.... پاشو...-

 !!   واسمون یایم افه  نهمهیا  یشد داریب  زود روز  هی  خوبه- 

 

 ینگاه با  بازم. کردم رها سرم پشت موهامو و کردم یا خنده کرشمه با

 کهیحال در و شدیم بلند شیجا  واز کرد ندازم برا  یفتگیش  و عشق از سرشار

 : گفت رفتیم حموم سمت به

 ...  جوجوووو عاااااشقتمممممم!!  هیلی خ  ینکن ام  وونهید -

  *** 
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  خودشون انگار!!  همچنان عموهم،  خان و  پوپک. بودن  همه صبحانه زیسرم

  برخالف و نشستم یرعلیکنارام ؟ !!  ت لپن  نجایا شهیهم ندارن  یزندگ و  خونه

  نیتحس با یرعلیام... میبود شاداب و   سرحال نفر  دو ما خانواده ی اعضا یباق

 سالن یتو  که یسکوت یتو ....بود من به  حواسش  تموم و کردیم نگام

  تست نان کهیت هی  دییپا یم و یرعلیام و  منو یچشم  ریز پوپک  و بود حکمفرما

  لب ریز یرعلیام  که اون  یرو خامه دنیمال به کردم شروع و گرفتم دست به

 : کرد زمزمه

 ....   بخور  عسل با -

 

  یتو  و کردم نگاش ..... ندارم دوست عسل دونستیم!! بودم من منظورش

 :  گفت لبخند با  و زد زل چشمام

 !!  بخور خوبه واست نهیریش -

 

!....  دیکشیم نازمو  ینجوریا  شنونیم همه دونستی؟م!بود پرو چقدر!!   عجبا

 ....  اومد  ینم بدم که منم

 :  گفتم و زدم لبخند روش به عشوه با

 !!  ندالم دوس عسل-

 

 داره و ماست به پوپک  حواس دونستمیم.... گفتم  ناز با  رو  جمله نیا عمداا 

  در و نکرد ینامرد میرعلی ام!! ارمیدرب لجشو  خواستم! کنهیم گوش حرفامونو 

 درست واسم  خودش که ییا لقمه  کهیحال ودر فشرد دستامو خنده  با جوابم

 :   گفت چپوند یم  دهنم یتو بود، کرده

  و ورزشکار  خودم مثل دیبا من زن.... یبخور دیبا!...  ؟  هیچ ندارم دوست-

 !  یکن ورزش  و  یبخور یچ همه د یبا.... باشه سرحال

 

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  764 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  رو لقمه زنان لبخند.... ترکهیم غصه  از داره دمید یم  چشماش از که آخ

 :  گفتم و خوردم

 ...  بود خوشمزه  جونم   ریام ؛یمرس -

 !   رم؟ یبگ لقمه واست   بازم یخوا یم-

 

 . اومد  حرف  به خورده گره یاخما  با خان ارسالن که  بدم  جوابشو خواستم 
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  یجا  نجایا.ا...  لطفا خوابتون  اتاق  تو نی ببر  اتونو عاشقونه یمکرها و عشوه-

 ....  ستین  بردنا قلوه و  دل نیا

 

 گرفت،یم  ییا  تازه جون انگار  خان، ارسالن جمله  نیا  دنیشن با  پوپک

 . زد یپوزخند و خورد یتکان شیدرجا

 .   م ینزد یحرف گهید و میشد ساکت  یرعلیام  و من اما 

 : وگفت اومد  حرف به موقع همون رخانیاردش

  لیوک  دفتر برو شرکت ی بر نکهیا  از قبل یخورد که تو صبحونه یرعلیام-

 ....  کرده درست کاراتو که یهمون بابات،
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  بشقاب یرو محکم داشت دست  در که رو  یریپن کارد یکالفگ با یرعلیام

 :  گفت و دیکوب

 !  نم؟ یبب و یک دیبا برم مسافرت  نیا  به خوامینم بگم  اگه  من.... بابا  یا -

 

 :  دیغر  خشم  با رخانیاردش

  باشه خودت به حواست !!   یشد هوا  سربه و سرخود یلیخ .... یکنیم توغلط-

  ....! 

  چرا   آخه.... ندارم رو  یالک سفر هی  حوصله....  نجاسیا  دلم من آقاجون آخه-

 !!  نیفهم ینم

 

 :  وگفت دیکوب زیم  یرو محکم و بلندشد ازجاش رخانیاردش

  یدونیم خودت.... گذرمیم موضوع ن یا کنار از ساده نکن فک..... یرعلیام-

  ی کار یبرا  دستم نکن یکار پس .... بوده ن یریش و مهم  برام  چقدر  انتقام نیا

  نیا که یکنی م کیتحر   منو یدار  فقط کارات نیا  با.... بازشه بشه دینبا که

 !!  بس  و نیهم! کنم دور  ازت  زویانگ وسوسه عشق و هوس

 

 . نگفت چیه گهید یرعلیام

 ....  منم یرعلیام ز یانگ وسوسه عشق  و  هوس از منظور  دونستنیم خوب همه

  اون  از  شتریب اما  دیفهم یم بزرگشو پدر منظور  یخوب به یرعلیام خود یحت

 .  گرفت دهان به زبون  و نکرد بحث باهاش

  از  آرامتر  ییصدا با  و اومد  حرف به  بازهم رخانیاردش سکوت ی قیدقا از بعد

 :  گفت قبل  لحظات

  لچرمیو نیا  یرو درسته. هستم کارات انیجر در کامالا  من که باشه حواست -

  به که نکن ی کار پس....  ارنی م خبر برام که دارم رونیب ییکالغها یول

 ....   نباشه صالحت
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  به اش  چهره از. ستینگر رخانیاردش چهره  به و گرفت  باال سرشو یرعلیام

....  اومد وجودش به  ینگران  و شیتشو. شدیم دهید اضطراب  و  ترس وضوح 

 !!   فتهیب ی خواداتفاقیم که انگار. کردمیم خطر  احساس خودم با همش
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.  نداشتم گهی د رو  حرفا اون دنیشن  طاقت.... شدم بلند صبحانه  زیم سر از

 :   گفت  و  کرد نگام نگرانش  یچشمها  با و گرفت  دستمو مچ یرعلیام

 !  ؟ یریکجام-

 !!    شدم ری س.... اتاقم-

 :   گفت و کرد واشتری  صداشو یرعلیام

 .....  رونی ب برمت یم خودم با   کن حاضر  خودتو-

 :   گفتم و دمیکش باال ابروهامو زده شگفت

 ! کجا؟ -

 ....   کن  حاضر  خودتو تو-

 : گفت یرعلی ام به خطاب بلند یصدا   با خان ارسالن

  یبر  دیبا توئه منظر  یاسد!!  شهی م رید داره..... بروحاضرشو یرعلیام -

 ....  دفترش

 :   گفت و  کرد وارد دستم به یآروم  فشار یرعلیام
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 . کن حاضر  خودتو  برو-

 

  یال البه از شلوار و مانتو دست هی عیسر. رفتم  اتاقم  یسو  به دوان دوان

 .  دمیپر رون یب  اتاق  از و کردم تنم و دمیکش رونی ب کمدم یتو یلباسا

  و  زیت نگاه با و  کرد یبررس سرتاپامو دم،یرس خان ارسالن به  ها پله نییپا 

 :   گفت بهم نافذش

 !  ن؟ یبری م فیتشر کجا ! ؟  ریخ  به اقور -

 

!  داشت؟  شباهت پدرش به یرعلی ام  چقدر. کردم نگاه سبزش  یچشما  یتو

  جوابشو  یچ دونستمینم!  بود یرعلی ام یبزرگسال  و یری پ  از ی ریتصو انگار

 .   شد کتری نزد بهم  قدم هی بدم،

 :  گفت و دیکش موهاش یال یدست

  گهید من پسر و  کارتو ،یکن جمع گهی د ساکتو دیبا.... دخترجون برو....  برو-

 !  شده تموم

 

  چشماش  یتو خشم با.  بودم زار یب کوبوندن یم سرم یتو  مدام که جمله نیا  از

 :   گفتم و ستمینگر

  اون  باش مطمئن جدابشم پسرت  از  بخوام اگرمن..... شوهرمنه شما پسر-

 ....  زارهینم تنهام

 :   گفت و  گرفت تمسخر رنگ  اش  چهره

  رخانیاردش من  پدر  توهنوز کجاس؟   کو؟  یول  زدن حرفا ن یازا  شما مثل  ایلیخ-

  در یباز سرتق یبخوا  نیازا  شتریب  اگه!.... ؟ ینشناخت  رو ایک سپهساالر

  خونواده هیبق  و  خودت چون !  ینیب ی م بد باش مطمئن یچ ی بپ  پاش وبه یاریب

 ....  باشه خطر   در تونهیم ات
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....  اومد وجودم  به ینگران از یموج!  بود خطرناک و دیجد  برام حرفش نیا

  با و  گفت رو جمله  نیا ارسالن. شدی م ختم  بد یجاها به داشت کار واقعا گهید

  یسخت به دهنمو وآب دادم هیتک سرم پشت  ستون به. شد دور  من از اقتدار 

....  دمشیند گهید صبحانه صرف  از بعد.  نبود  داشیپ م یرعلیام. دادم قورت

  یراحت کار آدم  هی کردن دایپ موند  یم قصر  مثل که بزرگ  خونه  اون  یتو

  بودم، دوخته  چشم  بود نامعلوم ییا  نقطه که روم  روبه به  که نطوریهم! نبود

  از که ماندیم باد زوده مثل برام  صداش. ادیم سمتم به داره که دمید وی باج خان

  یخوب به صداشو که بود ر یدرگ و مشغول نقدریا  فکرم!!.... شدیم دهیشن دور

 .  بشنوم  تونستمینم

 

 !!    نباش منتظر گفت.... رفت پدرش با یرعلیام-

 

  دور ازم سرعت به  بزنم  یحرف خواستم  تا و کردم نگاش  خشم و  رتیح با

 :  گفتم شدم کینزد  بهش که قدم  هی و کردم دنبالش دوان دوان..... شد

  ستادیا سرجاش  یباج خان!! که ببره  خودش با  منم بود قرار! رفت؟   کجا آخه-

 :   گفت اخم با  و کرد کج سمتم به گردنشو و

  ضمن در.... داشت ی ادار  یکارا اون...  ببره خودش  با رو تو  ی ستین که بچه-

  یهرکار اونا. نده خودت دست کار. یباش خودت  فکر  به شتریب بهتره

  اونو  یهست  دشمنشون که تو زارنینم و دارن دوست  پسرشونو ....  کننیم

  یزندگ فکر....  باشه مشغول خودت  کار  به سرت برو حاال!....  یبقاپ ازشون
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  ینم خوشبخت  هم کنار نفر  دو شما  چون کن دور ات کله از  میرعلیام با

 ....  نیش

 

  ی ک به.... کنم کاریچ  دیبا دونستمینم! بود کرده احاطه ذهنمو مختلف یفکرا

.  کرد شتریب استرسمو  ام ی باج خان و ارسالن دهنده تکان یحرفا! ببرم؟  پناه

 ....  رفتمیم  و اومدم یم اتاقم یتو  سرکنده مرغ مثل

  چه بود  قرار  یعنی.... مزاحم و بد  فکر همه نیازا شدمی م خسته داشتم گهید

  دیشا آره. گرفت جلوشو  دینبا یاتفاق  هر وقوع از  قبل چرا ؟ !ادیب سرمن ییبال

 دمیبع! کنن؟  ستین  سربه منم و بره یرعلیام نکنه! ارنیب  سرم ییبال بخوان

  دیبا دارن من از خونواده ن یا کل که  ییجو انتقام حس  و  نهیک نیا  با!  ستین

 سر به دست و یرعلیام  چطور ستین  معلوم حاالم. باشم یاتفاق  هر منتظر

 . شد ی بارون بازم چشمام! کنه یخداحافظ  ازم و ادیب  ونزاشتن کردن

....  دادیم و یرعلیام ی بو فشردم، سرم یرو  بالشمو و دمیکش دراز تختم یرو

  چرا بود؟  یقانون چه ن یا آخه. بشم جدا  ازش  که بقبوالنم  خودم  به خواستمینم

  فکر دیبا  اما.  بود  شده یقاط باهم آهم و اشک ! ؟  میکن یزندگ  هم کنار ما دینبا

  و  بکنم تلفن خونه  به که فکرکردم  خودم با  لحظه هی....  کردمیم یتر یاساس

 !  فتهیب یاتفاق  پدر ای مادر ی برا دیشا.... بدم قرار کارام انیجر در مادرمو
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  همه بود نور ی ب و ک یتار. رفتم یرعلیام  اتاق  به و شدم بلند  جام از  یتند

 کردم دیکل سرم  پشت و در. نبود اتاق  تو  ینور چیه و بود دهیکش رو ها پرده
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  اتاقش تو جداگانه  تلفن خط  هی یرعل یام. رفتم تلفن سمت به راست کی و

 .  کردم تلفن  خونه به  همونجا  از. داشت

 

 ....  دیچی پ  گوشم تو حنانه   یصدا  یاپیپ بوق سه دنیشن از بعد

 ....   الم  س....حنانه... الو-

 !   ؟ یخودت! حنا؟ -

   اوهوم-

 !   ه؟ ینجوریا صدات چرا !  ؟ یچطور - 

 !  د؟ یخوب همه....مامان.... بابا! ؟ یچطور  تو .... خوبم-

 از!!! باشه؟   راحت المونیخ زارهی م تو از یدور مگه  یول.... م یستیبدن - 

....  نزده حرف جمله سه رفته هم  یرو با با  حاال تا یرفت  خونه از  که یوقت

 .  بدتره اون  از که مامانم..... ستین  خوش اصالا  حالش....  گرفته یافسردگ

 

  ییجورا  هی و دونستمیم خوب بدشو حال   و بابا مخالفت همه اون  لیدل که االن

  به حق  یصدا  با دمیدیم خودم مشکل همه نیا  یوبان  باعث و مقصر  اونو 

 :  گفتم گرفته جانب

  مخالف نقدریا  من ازدواج  با چرا دونمیم االن....باشه  ناراحت دمیبا بابا -

  از  ییایدر تو منو و نگفت  یزیچ  من به اش گذشته به  راجع...  بابا.... بود

 ! کرد غرق ییتنها به مشکالت

  نیا  تو  اون! داره؟  یگناه چه بابا! ؟ یگیم یچ یدار هست معلوم چیه.... -

 !  بود  تو ادی و فکر به همش مدت

  اونا.... دارن  بابا  از یمیقد نهیک خونواده ن یا!!  گمیم ی چ  دارم دونمیم آره-

....  نگفت من به  رو نای ا  از کدوم چیه  بابا  و بودن  پدربزرگ و بابا یقبل دشمن

 ....  کرد رهام یی تنها به
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  ییصدا  با. بود افتاده هیگر به انگار هم حنانه.  شد اشک س یخ بازم چشمام

 :  گفت شیپ  لحظات از  تر گرفته

 !  شده ذره هی واست دلمون خدا  به! ؟ یبزن سر هی   یاینم چرا ...  حنا -

 :   گفتم و دمیکش یآه

 ....  االنم !! جیتدر به و   کم کم.... دادم دست از مویچ همه من-

 

 :   گفتم دهیبر دهیبر و  گرفت اوج   ام هیگر

  یم یرعلیام بدون من... بدم دست  از  خوام یم کبارهی به مویزندگ همه االنم-

 ! رمیم

 !   افتاده؟   یاتفاق! ؟  یگ  یم یدار ی چ..... -

 !  ستین  گفتنش وقت االن یول!....   افتاده اتفاق  زهایچ  یلیخ.... -

 !   ؟ یکرد دایپ یمشکل یرعلیام  با.... بگو  یزیچ  هی حداقل -

 !....    انیاطراف  اما.... نه-

 ...  حنا باش  آروم- 

 

 :     یبَهارُسلطان ی  ُرمانها    

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 402پارت#

 

  تر امن  و آرومتر  جا همه از یرعلیام  نور کم اتاق! کردی م درد شدت به سرم

  اون  و شدیم حساس  نور به چشمام سردرد وقت  نکهیا مخصوصا.... برام  بود

 گذاشتینم معده درد اما دمیکش دراز تخت یرو. کردی نم تمیاذ  کیتار  اتاق

 و شدم بلند ازجام. کردیم تمیاذ شدت به سردرد و  معده درد. باشم آرام
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  نهارم  افتاد  ادمی تازه... بود شده  کی تار هوا. بخورم  ی زیچ  و  برم خواستم 

.  ستین  خونه  یکس یانگار زدم حدس  رفتم که نیی پا طبقه به.  نخوردم

 !!   نبود یکس اما دمیکش یسرک داخلش به  و  رفتم  آشپزخونه

 .  بود ساکت و خلوت هم یغذاخور و مطالعه سالن

  به یناگهان طور  به برگشت راه در. نبود یکس اونجام رفتم  منینش طرف  به

  به ی قرمز شال و دیسف یی مانتو. گشت یبرم ییجا  از انگار. برخوردم  پوپک

  ش یآرا و بود گذاشته اون  از  رونیب بلوندشو  یموها از دسته هی که داشت سر

  توجه که داشت دست به لهیوس  از پر  لون ینا هی!! بود کرده هم یظی غل و تند

  اخم با و کرد جمع  اشو  لوچه و لب من دنید با. کرد  جلب خودش  به امو

 ....  برگردوند روشو

 !!  یر یکپ یا دختره!! شیا

  باال ی اتاقا  طرف  به ها پله  از سرش پشت ! ادیم خوشم ازش یلیخ  من یانگار

 !داره؟  کاریچ نجا یا  نمیبب شدم  کنجکاو. افتادم راه

  یب و  زاغ یچشما با  و دیچرخ  سمتم به یتند دیرس که کان پله  یانتها به 

 :   گفت  و زد  زل بهم  حالتش

 ! ؟ یمفتش ؟  یکنیم دنبالم یدار چرا... ه؟ یچ-

 

  و دمیکش عقب  کم هی خودمو شدم، شوکه  لحظه هی برخوردش طرز  از که من

 :   گفتم

 ....  اتاقم  رمیم دارم!! نکردم دنبال تورو-

 : گفت تنفر  با و داد یتاب  هوا یتو دستاشو

 !   یبمون  نجایا نمونده یادیز وقت که خوبه!!!  اتاقم...  اتاقم-

 

  و  لی ف یانگار بود،  بلندتر من از  یلیخ  قدش شعوریب !! ستادمیا روبروش 

  باال  یا شانه ی دیق یب  با باشم، اعتنا  یب بهش  نسبت خواستم!! میبود فنجان

 :  گفتم و انداختم
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 !  میبمون نجا یا  اصالا  میندار  قصد یرعلیام  با اتفاقا.... بهتر   چه خب -

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#
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 هم ی رو دندوناشو خشم با و شد دیسف  و سرخ!  شد عوض اش  چهره رنگ

 :   وگفت فشرد

 من عاشق اول از  یرعلیام...  بدون نو یا!!...   ادینم جا  چیتوه با یرعلیام-

 !  کنهینم فراموش اولشو عشق وقت چ یه اون....  بوده

 

 : دادم جواب پوزخندزنان!! زدیم حرف  نفس اعتمادبه  با چقدرم

  ی جوان زودگذر  هوس هی اون.... باور  خوش  خانم نبوده  عشق اسمش  اون -

 !  بس و بوده

  هنوز یرعلیام   االنم که کنمیم ثابت بهت.... ی کورخوند یول!  نطور؟ یا که -

 ...  خادیم منو

 !  کن؟  ثابت-

  اش گذشته خوش خاطرات همه اون  با  منو تونهیم چطور   یرعلیام... بدبخت-

 بهت وقتش  به.... دارم عکس و  لمیف  رابطمون همه  از....  منه؟  فراموش

  خوادی م منو هنوز یرعلیام!  نذاشته  پام به یالک وقتشو  ی بدون که دمیم نشون

  خوشبختنانه  که.... گرفته چشماشو  جلو  تو زودگذر عشق هوس فقط  االنم

 !! شهیم بهتر  کم کم داره
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 باهاش یرعلیام کردن مجسم بازم. کردمیم سکته حرفاش دنیشن  از داشتم

 .دادیم عذابم

  تر لب تمسخر با و اومد  حرف به پوپک بازم  نباریا  و برگردوندم رومو  اخم با 

 :   وگفت کرد

  نیا  بهتره  هم تو .... کنمیم ثابت بهت نو یا .... خودمه مال  آخرش و  اول-

 ....  یاومد ازش که  ییا شده خراب  اون تو  ی ببر هاتو عشوه

 !   اد یب در دهنت از یُگه  هر دمینم  اجازه بهت...  یعوض شو خفه-

 

 : گرفتیم محکم شرتمو یت  قهی تنفر  و خشم شدت از کهیحال در شد کمینزد

 ....  رو ایباز یکول نیا کن جمعش!!  ی زپرت دختره نزن  داد... ی هوووو-

 

  محکم و ختمیر روش دهنمو آب فقط  خشم با و شدم  رهیخ صورتش  یتو

  هی مثل سر پشت از  اما.  برداشتم گام اتاقم سمت به و کردم جدا  ازش  خودمو

  رفتنم مانع و دیکش خودش سمت به  سرمو یمو و دیکش یی ا نعره یزخم ببر

 .  برگشتم  سمتش به. بود چنگش  یتو موهام!  شد

  اون  از کم  منم!  بود سوزان اخگر  دو مثل  وحشتناک  و سرخ چشماش

 : زدم ادیفر  بلند یصدا  با!!  نبودم یعصبان

 !!   وونیح  کن ولم -
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  یتو یمحکم ی لیوس چوندی پ سرمو یمو خشم  با!  نبود  کن ول انگار اما

!!  بود شتریب دردش سر یمو دنیکش با کردیم درد سرم!!!  خوابوند گوشم

  تو  تمیعصبان اوج  اما ستمینگر بهش   یناباور با و شد اشک  پراز چشمام

  اگه. زدم گوشش تو یکی و بردم باال دستمو داشتم توان  تا  و  بود لحظه همون

  و شد تر یعصب من از  اون !!.... گرفتمینم آروم وقت چیه کردمینم  کارو نیا

 ...  دیکش ادیفر نی خشمگ یاژدها مثل

  الیخ که کنمی م ی کار... کنمیم ات چارهیب !  ارمیب سرت ییبال چه دونمیم_

 .  ی ببر خواب به  و یرعلیام داشتن

 

  بود اتاقش  تک که ییجا سالن  یانتها به سرعت به  و  گفت رو  جمله نیا

  هیگر  بلند یصدا  با و  کردم ولو تخت ی رو مو یدلتنگ پراز  و  پرتنش تن!! رفت

 ادیم در دهنش از   که یهرچ دختر نی ا چرا !  ؟  بشم خورد نقدر یا  دیبا چرا . کردم

 ! گه؟ یم من به و

  فراموش  کل  به رو  یگرسنگ... زدم حرف   خودم با بازم  و کردم هیگر بازم

  خوابام لباس کشو سمت به بود ی توان  و زور  هر با و شدم  بلند جام  از!!  کردم

 .... کردم  تنم  و  دمیکش رونیب رو  لباسا از  یکی اتاق  یکیتار ی تو و  رفتم

  چرا! آخه؟  بود کجا شب وقت  اون تا !!   بودم ریدلگ و یعصبان  میعل ریام  از 

  و  خوار  نقدریا که کردینم برخورد ی جد دختره نیا  با چرا! نبود؟  من فکر به

  هم و آباژور دم،یکش دراز تخت یرو دمیپوش که لباسمو.... نکنه لمیذل

  قهر من با که بود مدتها آرامش انگار  اما باشه شتریب آرامشم تا کردم خاموش

 !!   بود

  در به گوشمو  و شدم بلند  ازجام. ادیم ییسروصداها رونیب از  کردم احساس

  رونیب  به و کردم باز  صدای ب و یواشکی درو !  بود مردونه صدا.  چسبوندم

 دمید و یرعلیام پوپک اتاق  کنار سالن ی انتها یناباور  کمال با. دمیکش یسرک

  کوتاه ژوب ی نیم هی.   بود در چارچوب  در پوپکم... ستادهیا من به پشت که

  و بلند گردن. بود کرده جمع سرش  یباال موهاشو  تموم و بود دهیپوش

  همون تو و داشت صورت به هم یظ یغل و  تند  شیآرا و کرده انینما فشو یظر

! کرد؟ یم کاریچ  اونجا  یرعلیام یول. دیخندیم و گفتیم یرعلیام  با داشت حال
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  تونستیم یچ شب وقت اون اونا حرف اصالا ! ؟  بود زده و  پیت ن یا چرا   پوپک

   باشه؟ 

 

  از  دور کارم نیا  دمید و کردم فکر اما بشم  زدنشون حرف  مانع و  برم خواستم 

  یچ دارن هم با  نم یبب و ستم یبا همونجا که بود نیا  بهتر  پس . فرهنگه و ادب

  احساس.... کردم تازه ینفس و بردم  فرو  اتاق  تو سرمو لحظه هی ؟ !گنیم

  از نه دمیکش رون یب سرمو که نیهم اما.... رهیگیم شی آت داره گلوم کردمیم

 ! ؟  رفتن   کجا!!  پوپک نه بود یخبر  یرعلیام

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 405پارت#

 

 سمت به لخت و  برهنه یپا  با و اومدم  رونیب  اتاق  از محزون و زده رتیح

  و سرگردان و کرده گم اشو بچه که بودم یمادر مثل. رفتم  پوپک اتاق

  به ی خنجر یانگار. دمیشن  پوپکو قهقهه یصدا شدم که اتاق   کینزد! رانهیح

  به بازم ویرعلیام! شد موفق  پوپک  پس. زد خشکم سرجام! کردن فرو  قلبم

  اون تو  حاال من ی خدا ی وا! رفت؟  ی رعلیام چرا   آخر یول دیکش خودش سمت

  یصدا  فقط....  ستادمیا  ییا گوشه یناباور  با! فته؟ یب ی اتفاق  چه قراره اتاق

  هم یرعلیام یصدا  یقیدقا از  بعد.... اومد یم پوپک یزدنا  حرف و ها خنده

 داره حتما که شد خوش دلم! گفت؟ یم  یچ  یول!  زدیم حرف داشت آره...  اومد

 افکار همه دمیشن  که ییصداها بعد یلحظات  اما!  زنهیم حرف پوپک با دوستانه

  و عشوه و خنده  یصدا! شد؟  پنبه کردم رشته هرچه... کرد  پاک ذهنمو مثبت

 ! کرد منحرف  کالا  مغزمو.... پوپک  کردن یدلبر
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 قالب در یرعلیام خود! بود نکرده فراموشش هنوز یرعلیام گفتیم راست

  ادینم دلش حتما!!  داره نگه هردومونو داره یاشکال چه خب  گفت بهم  یشوخ

  ی ب چیه بهش دمیند مدتم نیا  تو چون بزنه عموش دختر نهیس به رد دست

  اونجا در موندن!دارم وجدان عذاب  بهش نسبت گفتیم فقط  و  بکنه یاحترام

  بدتر و بد داشت  حالم.  کردیم تمیاذ صداها  اون... دونستمینم صالح گهید رو

 ! شدیم

 

  یبهداشت سیسرو سمت به. بود قراری ب و  گرم بدنم.  انداختم  اتاقم یتو  خودمو

  چشم  خودم دهیپر رنگ چهره  به گرفتم قرار  که نهیآ جلو  و  رفتم

...  ختمیر صورتم یرو به سرد آب مشت سه مشت، دو مشت، هی و  دوختم

  کنم باور تونستمینم! فتاد؟ ی م یاتفاق  چه  داشت اتاق  اون ی تو  االن.  من یخدا

 !!  سخت یلیخ....  بود سخت برام انتیخ

 

  یآنچنان لباس شدمیم خفه داشتم!! بود گرمم بازم اما اومدم رونیب توالت از

  و ومدی م رانم کشاله یرو  تا که بنفش تور خواب لباس ه ی!  نداشتم تن به هم

  یمو و دمیکش  گردنم ریز یدست. شدیم بسته پشت از ک یبند دو صورت به

  زدم اتاقم از !  شدمینم بند جا ه ی کردم جمع سرم یباال  ی ریگ با گردنمو

  عاشقانه یحرفا!  بود هنوزم سروصداها.... رفتم  اتاق سمت به بازم....  رونیب

  از.....  گناه اون از  خواستمیم. شدم دور  اونجا از سرعت  به.... عشق ابراز و

  با. بشم دور دیرسیم مشام به ازش انتیخ  یبو داشت االن که ییجا  اون

  ی باز ی فضا و  اط یح  به خودمو خواستم....  رفتم پلکان سمت به بلند یگامها

 سالن سرنبش اما.... باشه داشته تنفس یبرا   یکاف یهوا  که ییجا....  برسونم

 دهیپر یکم صورتش رنگ  و قرمز چشماش... برخوردم ارسالن به ناگهان

 خوب پامو سرتا  و ستادیا  اونم! کردم  نگاهش ترس  با و ستادمیا  سرجام... بود

 ....  کرد نگاه

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 با کردیم شل داشت گردنشو دور کراوات کهیحال در و دیکش گردنش به یدست

 :  گفت یخمار  و دهیکش یصدا

 !  خوشگله؟  عروس یشیم سبز  جلوم همش  تو  امروز  چرا-

 

 دلهره با. دمیترس ازش  ییجورا هی...  بود کرده رییتغ انگار  زدنش حرف  لحن

 قدم هی ارسالن  اما رفتم،  عقب به قدم هی و  دادم قورت دهنمو آب  اضطراب و

 . بود نشسته شیشون یپ یرو  زعرقیر  یها دانه! اومد جلو

 :   وگفت کرد نگام خمارش یچشما  با و زد  یلبخند 

 ؟ !نه بکشه پدر دیبا  و  پسر جور.... رمی بگ  کین  فال به دیبا-

 

 :   گفتم  دهیبر دهیبر! نبود  یعیطب حالش! شد  شتر یوب  شتریب ترسم

 ....  جاس اون یعل ر یام...ریام-

 

  یرعلیام بودن از  خواستم ی م گرفتم، اشاره  به پوپک  اتاق سمت به انگشتمو

  برده کف از  هوش هردو پسر و  پدر که بودم نیا  از غافل  اما کنم مطلعش

  با ارسالن! بود؟   تیوضع اون  یتو  یرعلیام بودن به  یدلخوش چه!! بودن

  از دستشو تکان کی  با و  برد لختم و  برهنه نهی س یتو نگاهشو یخاص لذت

 :  گفت لبخندزنان و کرد حلقه  کمرم دور پشت

  بایز!! یشد بای ز ی لیخ امشب تو... بگذره بد بهت یرعلی ام نبود در ذارمینم-

 !!  دلربا و
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 بود شده قفل  گلوم انگار اما  بخوام کمک و بکشم هوار ... بکشم  غیج خواستم 

  رونیب صدا اما بگم،  یزیچ .... بزنم یحرف که کردم باز دهان.... نداشتم  نفس

 !!ومدینم

  به... بود من ییجز  توان از  شتریب  یلیخ ارسالن  ی زوربازو و قدرت 

  سمت به منو! داشتم رو ی توان و تحمل نیکمتر  که طیشرا  اون  یتو خصوص

 خواب  یتو که  بودم شده ییوقتا مثل...کردیم گزگز داشت گلوم... برد  اتاقش

 ....  بزنم یحرف  و بکشم ادیفر تونستمینم  که ییا آشفته  یخوابها.... دمیدیم

  مست  ... نبود خوش  اصالا  حالش!! دراومد لرزه به  قلبم و  بست محکم اتاقو  در

  ستینگر بهم شهوت از  پر ینگاه با و  ستادیا  کمینزد. هوش یب و بود مست

 :  گفت خنده  با و

 !!   دختر یهست یلَعبت عجب... یهست یت ی گ به هیشب  توچقدر-

 

  ی رو خمارشو  یپلکها کرد، نگاه رو  باال به پاهام  نوک  از و  کرد خم سرشو

 :  گفت ی واشتری   یصدا  با و نهاد هم

 !! دارهیبرنم ازت دست سگ توله   اون که نهیهم -

 :   گفتم  اندوه  و غم از  ماالمال یقلب و  خشم با

  هرگز.... هرگز باشه  تو  مثل اگه یرعلیام!...  ستنین وونیح  تو مثل که همه-

 !  کنمیفکرنم هم لحظه هی بهش و  خوامشینم گهید

 

 !! بلند  یصدا  با اونم دیخند

 !   باشه؟  یک به هیشب  یخوا ی م!!.... پدر از  نشان ندارد پسرکو-

 !  زتیچ همه به..... همه به.... فتیکث ذات به....  تو  به تف-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  دور . آورد سمتم به دستاشو و ستادیا روبروم  فاصله  بدون!!  شد کمینزد

  تجاوز نیا  خواستمی نم.... داشتم یمزخرف و گند یلیخ  حال. داد ماساژ گردنشو

 !  دمید ینم لحظاتو اون و مردم یم داشتم دوست!  کنم  قبول رو شرمانه یب

  کینزد بهم  فشویکث دهان که بشم مانعش خواستم  دستام با  و  برگردوندم رومو

  سمتم به سرشو و گرفت دستش یتو دستامو داشت  که ی قدرت با اما کنه

!  دادیم تعفن  ی بو...  کردم احساس  گوشم کنار گرمشو ی نفسها. کرد کینزد

  و  چرخوندم یا گهید سمت به سرمو تنفر با! ومدیم ازش مشروب بد  یبو

 : گفت یکنان  زمزمه  و خمار ی صدا  با. کنه کینزد بهم دهانشو نذاشتم

  و یتغار توته! ؟ یکنیم ینجوری ا چرا ....  کنمینم تت یاذ کوچولو  خانم -

 ....  بگذره بهت  بد که زارم ینم!! ینیافش زُدردونهیعز

 :   دمیکش داد خشم با

 !  ارین   زبون به  منو پدر اسم! آشغال  شو خفه-

 !  ؟ یکن زابراه رو  همه یخوا ی م... شبه نصفه کی ساعت...  واشتری!! شیه-

 ....   یبزن  بهم فتویکث دست  ی ندار حق  تو .... آشغال اونطرف شو گم-

 .   یهست یمامان و خوشگل  نظرم به تو!... ادینم بدم ازت که من-

 

  آره... افتادم خدا  ادی دلم ی تو بخوام؟  کمک یازک! چکارکنم؟   دیبا دونستمینم

  خدا  گفتم  و کردم التماس! کترهینزد آدم به  زیچ ازهمه  و کس همه از گنیم

  خدا کنمیم  خواهش ازت! بده نجاتم  یشنو یم صدامو واقعا و یهست اگه

 حالم! کردیم تلوپ تاالب ام نهیس  یتو  قراریب  گنجشک هی  مثل قلبم !! جون

  و  تحمل گهید! بود افتاده رعشه به دلهره و ترس شدت  از بدنم . بود داغون

 ! نداشتم مقابله ی برا  توان
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 سمت به منو یطوالن ییا  قهقهه  وبا کرد م بلند نیزم یرو  از دست هی با

 :  گفت و برد  تختش

 !!...  فرستاد واسم  خدا که یبود هیهد هی امشب تو-

 :  زدم داد و شد پرت یسمت به دهانم آب خشم  فرط از

  هم رو  تو مثل ییآشغاال... مقدسه  و  پاک  خدا....  آشغال  ارین  رو خدا  اسم -

 !!! نداره دوست اصالا 

  بچه اون  حرف  که هم تو!!... بلدن  حرفام  نیا خانم  عروس دونستمینم...  به-

  نمونه.... هست هم  ما با خدا .... ستی ن اونا  مال فقط که خدا  ؟ یزنیم رو مومنا

 ! فرستاد من واسه ییکادو  عجب که امشب اش

  قرار ذهنت  یشوموتو  اتین  و اعمال  نیا  و کنارته که طانهی ش نیا  اتفاقا-

 !!!  نکن انتخاب دوست اشتباه.... داده

  من راز یغ.... رسهینم دادت به یکس یبزن داد که یهرچ!!...  واشی!! شیه-

  هم رو دوتا اون  خب!!....  ستین  خونه تو یکس یرعل یام و  پوپک تو  و

 !! بشنوه ستین یکس.... خودشونن یعشقباز مشغول که یدونیم

 

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 ستادهیا سرپا کهیحال  در اونطرفتر خودش و کرد رها تخت تو  منو حرکت هی با

  زیوت  تند  اگه... شد شلوارش کمربند  بازکردن حال در کردیم تماشام لذت با و

 . کنم فرار دستش از  و  نییپا بپرم  تخت کنار از شدی م دیشا!!  بودم یم
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 گوشه که رفت یکوچک خچال ی سمت به ی لبخند با که  بود  فکر نیهم یتو

  تو من یخدا...  آورد  رونیب وهیآبم  تا دو و  کرد باز خچالوی  در. بود  اتاقش

  یهایدنینوش و مشروب یها شهیش از  پربود! بود؟   خبر  چه خچال ی  اون

 !!  مختلف

 

 :  گفت و دیخند

  سرد بخورم آب اگه دارم دوست من نکن، تعجب... نه!..؟ یکرد تعجب -

  نجایا خچالوی نیا  نمیهم واسه  پس !! والکل یدنینوش نطوریهم... باشه

 خانم حاللشه نوع  از نیا....  یبخور هم تو دارم دوست م حاال...  گذاشتم

 !!  احکام

 

  در کهیحال  در و  ستادیا ییا گوشه. نگفتم  چیه و دادم تکون  یسر تنفر  با

 :  گفت و  دیکش رونیب  شلوارشو کمربند....کردیم باز رو  وهیآبم

 حساب من رو  یتونیم یشد جدا که ازش.... شهینم شوهر  تو واسه یرعلیام-

 !  بفهمه میکس زارمینم..... میباش دوست باهم م یتونیم ما .... یدونیم... یکن

 

...  کنه دنبالم تونستینم  و بود مست.... بود فرار یبرا   یمناسب وقت االن

  با  و شدم زیخ  مین جام  از!!  وهیآبم خوردن حال در و بود صحبتهاش سرگرم

 :  دمیکش داد و شتافتم در سمت  به  دمیپر نییپا که تخت ی رو از  حرکت هی

 !!!....   یعوض آشغال-

 

  در واز  کردم یم یکی دوتا تا دو  رو  ها پله  هیگر با! دمیپر  رونی ب در از

  خودش قول به اگه ...  رمیم کجا دارم  دونستم ینم. دمیپر رونیب عمارت ی خروج

 شب موقع اون  تو چون ..... بود شده خونده ام  فاتحه نبود عمارت یتو یکس

  نفس نفس و بودم دهیترس اونقدر. برم نداشتم  رو ییجا نامناسب لباس اون با

  ای کنهیم دنبالم یوحش گرگ اون نم یبب کردمینم نگاه سرمو پشت که زدمیم
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  783 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  چیه من و دیچک  یم صورتم یرو  فواره مثل  اشکام.... دمیدو یم فقط!! نه

 !   نداشتم اونا  با  مقابله یبرا  ی توان

 

  عمق از  صداش.  داشتم یبد یلیخ یل یخ  و بیعج حال...  سوختیم داشت گلوم

  به که بودم نشده  زیخ  مین  تخت یرو  از  هنوز!! دیکش  رونیب م یواه االتیخ

 که بود محض ال یخ همش!! بخورم جم  ازجام نذاشت و  آورد هجوم سمتم

  اشک  ین ین در چشمام!!  کنم دایپ نجات دم و شاخ  یب قول  اون دست از  بتونم

 ...  دیجوش

 :  گفتم و کردم هیگر

 !!....  بگذر ازمن کنمیم خواهش ازت -

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 409پارت#

 

 دکمه کردن باز به کرد شروع! ومد؟ ی ن!! نه اما!!  ادیب رحم به دلش دیشا گفتم

  یتو پامو و دست!! زدم  زل بهش ی ناباور  با من و!! دشیسف رهنیپ یها

 !! نداشت شنوا گوش انگار.... ختم یر واشک کردم جمع شکمم

  به  شلوارشو برهنه  مین یبدن با کهی حال  در و دیکش رونی ب  نییپا  از شلوارشم

  داشتم نگه جلوم خودم از  دفاع یبرا دستامو اومد سمتم به کردیم پرت یسمت

  ضجه.... کردم التماس و زدم هق  هق.... شد شتریب اشکهام شدت و

  و بدنم  دنیکش بو به کرد شروع  و کرد حلقه  دورم دستاشو...زدم

  دور خودم از کردم یسع دستاشو... شدیم چندشم!! بود بد حالم.... دنیبوس

!! کردیم لمس بدنمو  خوابم  لباس ریز  از داشت!! بود محکم و  یقو اما!! کنم
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  784 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  من اما بود شده خودی ب خود از  حالش و بودن شده قرمز شتریب چشماش

  تنم  از لباسمو خواستی م!...  کنم دایپ  نجات دستش از که بودم دواریام هنوزم

 ....  زد سرم به یفکر که ارهیب در

 :  گفتم یتند

 !!  زهیبر  ترسم خوامی م.... خوامیم.... خوامیم مشروب منم -

 

 :   گفت و شد قتریعم نگاهش یلبخند با بعد و زد خشکش جاش  در یا  لحظه

 ! آره؟  یشد گرم  انگار....  خب یلیخ-

 

 :   گفتم و دادم ادامه مو  نقشه و  نگفتم یچی ه اما کنم تف صورتش  تو خواستم یم

 .   آره.....  خب خب-

 :  گفت و  زشدیخ  مین جاش  از

 . ارمیم واست باشه -

 !!    یبزن  کلک اگه حالت به ی وا  یول!..... یشیم ترم  گرم ی نجوریا-

 !!....   یچ   کلک.... نه...  نه-

  زور بهت  پدرم زارمینم گهید.... سازمیم برات رو ا یدن یباش من با اگه-

 .....  کنمیم درست  رو  یچ همه.... بگه

 !!   ار یب واسم  خچالی از  برو  حاال-

 

  از رفت که خچالی سمت بود کرده  دا یپ تازه یدیام انگار!! شد بلند جاش  از

 : گفتم و زدم  یتصنع لبخند..... برگشت سمتم به یتند .... شدم بلند جام

 ....  شتیپ امیب  خامیم- 
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  785 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  چکار دیبا ....  خدا  یا!  بود زیت  یلیخ  که نیا!! یوا  یا.  ستادیا سرجاش

  رونیب  خچالی از  ی بطر هی داشتیبرنم  ازم  چشم که حال همون با! ؟ !کردمیم

  قرار  که مقابلش و  نییپا اومدم  تخت از!....  اومد سمتم به عیسر و دیکش

 :  گفت و کرد نگام!!   شدم قیدق اش هرزه  یچشما  یتو  گرفتم

 ! ؟  یمعطل چرا بخور....  ایب -

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 410پارت#

 

 .  گرفت مقابلم  و کرد باز  رو  یبطر

 .  بود وجودم  یسراپا در همه ترس  و غم ش،ی تشو  ،ینگران د،یترد

  هر بخواد نکهی ا  از  قبل اما گرفتم بدست رو  یبطر  و شدم زاغ چشماش  یتو

 !!بود زهرمار مثل .... خوردم قلپ  هی گرفتم بدست رو ی بطر  بکنه یحرکت

 !  زدم بهم چشمامو 

  و  گرفتم سمتش  رو شهیش بعد و خوردم گهید قلپ هی دیخند  که نیهم....دیخند

 کردن پرتاب  با و  کردم یخال صورتش ی رو و مشروب عیما همه لحظه هی

  و بردم هجوم در سمت به شهیش  شدن شکسته یصدا  و یسمت به  یبطر

 !! نکردم نگاه سرمو پشت گهید..... فرار

 : گفتیم که دمیشن  هوارشو و داد ی صدا یول 

 !!    چشمام...  سوختم یآ -

 .... دمیدو  یم فقط

 !!  یلعنت خونه اون  از رونیب عمارت  از  رونیب سمت به 
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  786 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 :   گفتم خودم با

  ترک گاهو طانیش نیا گهید دمیم قول  یبد نجاتم   اگه... بده نجاتم جون خدا-

....  دمیدویم شده سنگفرش جاده رو داشتم اومدم خودم  به یی هوی  اما.... کنم

 !! بدنم  ی اعضا همه و همه.... درونم.... بدنم بودم نجس که من

  اش  بسته و  باز. دید ینم خوب انگار  چشمام. دمید رو یاهیس جسم جاده کنار 

 یکس که کردم حس  اطراف در یدود دنید با شدم که کتری نزد و  کینزد. کردم

....  نه اما! بدتر؟  ارسالن  از باشه درنده وونیح  هی بازم نکنه! ؟ یک اما باشه

....  یمشک نی ج  شلوار و  شرتیت. بود دهیپوش یمشک سرتا! بود یرعلیام!! 

  پوپک   اتاق ی تو خونه  داخل یرعلیام مگه آخه یول دی کشیم گاریس داشت

 ساده من.... آره! رونیب اومده و شده تموم کارش حتما! شدم جیگ! نبود؟ 

  بدبختتراز .... کنن  احمقم سر تو  خاک باورم؟  خوش چقدر باش  الویخ  خوش

 شدم کترینزد که یرعلیام به! دیترکیم داشت دلم! شه؟ ی م دایپ مگه آخه من

  له پا پاشنه با و انداخت  نیزم یرو گارشویس. کرد نگام  یرعلیام. ستادمیا

 سریمُ  کردنش انیب که داشتم نهیس در یدرد.... گرفت اوج هام هیگر. کرد

 !! ومدیم سرم  ییبال چه داشت من ی خدا.... سوختمیم داشتم! نبود

 .  بود اندوهبار و  محزون اش چهره اومد کمینزد

 :   گفت تعجب  با و داد تکان یسر

 ! ؟  افتاده یاتفاق! چته؟ ! ؟ یخودت حنا-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 411پارت#
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  787 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 کرده دنبالم ارسالن نمیبب کردم نگاه  سرم پشت به. بود اومده  بند زبونم انگار

  در و اومد کمینزد یرعلیام.... دیلرزیم داشت پام و دست! نبود یکس! نه؟  ای

 که آلوده آغوش  نیا!...   کنم تحمل  آغوششو تونستمینم...  دیکش آغوشم

  هم به داشت حالمو همه و همه ناپاک نفس نیا!!  برام بود ا یدن یجا  نیامنتر

  رتیح باعث حرکتم  نیا. دمیکش  رونیب آغوشش از خودمو تنفر با! زدیم

 : گفت شده، گشاد رتیح  از یچشمان  با و شد یرعلیام

   ؟ !!حنا  ستین خوب حالت تو افتاده؟   یاتفاق چه -

 : دمیکش ادیفر  خشم با

 !....  ستین  خوب حالشون  خونه  نیا یآدما!  خوبه حالم من -

 !!    باش داشته تحمل  کم هی گفتم بهت حنا!...  ؟  شده یچ باز-

  نشه حفظ حرمتا  توش که ییا  خونه!  تحمل؟  نیازا شتریب !!.... یوا! تحمل؟ -

 ! امن؟  یجا شهیم! خونه؟  شهیم کرد انتیخ  توش  بشه راحت و

 ....  یول.....  پوپک اتاق  به من رفتن  و امشبه منظورت دونمیم نیبب-

  یشینم سابق یرعلیام گهید تو ..... کنم تحملش  تونمینم گهید!!! باش ساکت -

 !....   من واسه

 !  افتادم؟؟  چشمتون از شبه هی شد  چطور! ؟  چرا اونوقت! ؟  من یک....هه-

 

  با  و دیفروچک ام  گونه از  اشک ییا قطره. شدم غرق سرخش  یچشما  یتو

 :   گفتم تیعصبان

  فراموش اومد سرم  که رو  ییبال نیا  تونم ینم....  یرعلیام ی کرد بد من به تو-

 .....  کنم

 

 :  زد ادیفر  ییدلجو چیه بدون  بود یعصب و خسته

 !  ؟ یکن باور حرفام   به تا بخورم  قرآن  و قسم  برات دیبا حتما ....  گهید هیکاف-
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  788 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  حرف من  با داره ی طور نیا که باشه یرعلیام خود  ن یا که شدینم باورم

 :  گفتم و دادم تکون  اونور  و  نوریا یسر  یناباور با.... زنهیم

 !....  داشتم تو  خونه  یتو  من م م -

 

" گفتم شده خورد شو یباق دلم یتو. بزنم  حرفمو  هیبق نتونستم هیگر شدت از

  کاریچ باهام خواستی م پدرت.... پدرت  یخبرندار.... شدمیم عفت یب داشتم

 !!"کنه

 

  پا به خون  گفتمی م اگرم  یطرف  از...  بگم  بهش  موضوعو ن یا  راحت  تونستمینم

 ... طیشرا  اون  یتو بود بهتر نگفتنش ...  نه!! نه!!! یرعلیام! شدیم

 :   گفت و  زد ش یآت یگاریس ی ناراحت با و داد تکان هوا یتو دستاشو 

  هینجوریا یعاشق  و  گرفتن زن اگه....  شمیم وونهید دارم گهید خدا  به بابا-

  خسته.... کنمیم فراموش  خودمم اسم  داره گهید.... دراومد پدرم....  مینخواست

 !؟ !یک تا  آخه... شدم

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 412پارت#

 

 یخستگ  و یناراحت ابراز   حاال  تا چرا! ؟؟  داشت یتازگ واسم یرعلیام  یحرفا

 . شد پاره دلم بند انگار! شکست دلم! بود؟  نکرده

  و نشستم نیزم ی رو همونجا  و رفته یی ا گوشه به ستمی با سرجام تونستمینم

 ! ختنیر اشک  به کردم شروع
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  789 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 :   گفت و  زد گارشیس به یپوک کرد، نگام افسرده و  متعجب یرعلیام 

 ...  رونیب ی ایب لباسا نیا  با که نشده   گرم انقدر هوا-

 !   ی خوری م سرما.... باال  برو-

 

 .  شدمیم یعصب و کالفه  ش ییاعتنا یب  و یتفاوت  یب از داشتم گهید

 

 : زدم ادیفر  یعصب و نیخشمگ

 ! ؟؟  پدرت ا ی!!  پوپک ! ؟ یک شیپ  باال برم -

 

 :   گفت و شد رهیخ  اشکبارم یچشما  به  واج و هاج

 ! ه؟ یچ  منظورت-

 

  از  سیخ صورت به یدست. بودم افتاده کردن سکسکه  به. شدم بلند  جام از

 :   گفتم و دمیکش اشکم

 ....  یچیه-

 

 : گفت و زد گارشیس به گهید یپوک  گرفت، قرار  میقدم  هی در و اومد جلو

  چرا!  داشتم یا  رابطه پوپک  با  من یبگ یخوا یم چرا... حنا  بزن حرف - 

 ! ؟ یکنیم تمیاذ هات هیکنا با  نقدریا

 !!   ؟ ینداشت-

 

  نشانه به و  کردم ی ا سرفه تک شد، پخش  صورتم  یتو گارشیس دود

 :   گفتم و  گرفتم دماغمو یجلو گارشیس  دنیکش به اعتراض

 !  ؟  یداشت تحمل و  صبر قدر نیهم!  ؟  ینبود گاریس ترک ی تو...  تو مگه-
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  790 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 

: گفت و دیکش یآه بهم، قیعم ینگاه  با و شد غرق چشمانم در

  خوش اصالا  حالم!!... امشب دمیکشی م دیبا.... ستین خوش  حالم!!....شدینم

 !!  نبود

 !   ؟  بود  خبر چه امشب مگه... هه-

  ازهمه.... گهید دمیبر  ولل  به بابا! ؟ یزنیم تشرم نقدریا  چرا... گهید بسه-

 !! فشار همه ن یا ر یز شمیم له دارم... فشار.... جافشار

 

 یداشت ارزششو! واقعا ایآ!!! شدم  شوکه واقعا  بلندش  ی صدا و  حرکتش از

 دست و  کنم قبول رو یسخت همه نی ا  خاطرت به یداشت  ارزششو! ؟ یرعلیام

  ی برا ییجا کردمیم احساس گهید!! بشم؟  عفت یب پدرت دست به آخربخوام 

 ....  کردمیم ترک  رو اونجا  زودتر هرچه  دیبا... ندارم موندن

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 413پارت#

 

  بیعج  ییروین .  افتادم راه به عمارت داخل  سمت به و کردم جزم خودمو عزم

  دفاع خودم از  تونمیم که گفتیم بهم دلم در ییندا  و اومد سراغم به

 ....  یبجنگ  یتونی م پس. حنا یهست ی قو  تو...زدیم ادیفر  درونم ی ندا. کنم

 

  یترس  باال برم خواستم  که ها پله از.  بود پرکرده عمارتو  داخل بیعج یسکوت

 پامو و دست دی نبا.... کنم غلبه بهش کردم تالش اما اومد  سراغم به محسوس
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 886 از  791 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  از  یخبر شکر  رو خدا  اتاقم  یتو کردم پرت  خودمو بلند یگامها با کردمیم گم

  که ستادمیا یکم  همونجا و داده هی تک در به  زنان نفس  نفس!! نبود ارسالن

  تو ضرورمو  یلباسها همه و رفتم لباسهام کمد سمت به  بعد. اومد  جا حالم

  خواستم که نیهم.... دمیپوش وشلوار مانتو دست هی عیسر و چپوندم یچمدون

  دست به قابو... افتاد  یرعلیام و خودم عکس قاب به نگام  بشم خارج اتاق از

...  میگرفت ساحل لب شمال که بود عکس همان.... زدم زل بهش  و  گرفتم

.  میدیخند یم  میداشت هردومون و  گرفته آغوشش  یتو  محکم منو یرعلیام

  به رو قاب! بود؟   نقدرکمیا میزندگ خوش  ی روزها چرا گرفت گلومو بغض

  ترس شدت از . شد باز در دفه هی که  بشم  خارج  اتاق  از خواستم و گرفتم دست

  ی راحت نفس نبود، ارسالن نکهیا بابت  از....  کردم ییا ناله  و  دمیچیپ  خود به

 .  دمیکش

 : وگفت کرد نگاهم شگفتزده دستم چمدون دنید با یرعلیام

 !!! یکرد کاله  و شال! شب؟  وقت ن یا  کجا یسالمت به -

 :  گفتم یخونسرد  با باشم،  اعتنا یب  خودش  مثل خواستم 

 ....  نجاسی ا  بهتراز  برم هرجا -

 !  ؟   دتهیجد حرف... هه-

 ....   نمیبی م خونه نی ا  یتو هم یدیجد یزهایچ  چون..... آره-

  که ستین رسم.... سربزنه که یاشتباه هرکار و  یخالف هر شده خراب نیا  تو-

 !...  رونیب بره  درش از تنها  زن هی شب نصف

  صبح   کنم صبر  تونمینم که پره شده خراب ن یا از دلم نقدریا!!! ....   دادنزن-

 ....  بشه

 

  ستینگر بهم اش  ختهی ر بهم  و داغون صورت و سرخ  یچشما با اومد جلو

 :   وگفت

 !!!  کنم رها ابونهایخ ی تو زنمو شب  نصفه که نشدم برسر  خاک  نقدری ا هنوز-
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  از  حرف داشت!! یرعلیام  یبرا دمیشا!!... سوخت یلیخ  خودم  یبرا دلم

  تجاوز بهم بود کینزد  خونه نی هم تو دونستینم!.... یوا! زد؟ یم رتیغ

 ! بفهمه؟  اگه ی وا ؟ !ادیب سرم ییبال  چه خواستی م دونستینم... بشه

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 414پارت#

 

 :  گفتم و  کردم نگاش بغض با

  یوقت یول باشه  داشته تیامن و باشه  آرام مکانت که داره  آرامش یوقت شب -

 !! باشه ناامن یهست درش که ییاونجا ... مکانت که شهیم ناآروم

 

 :   گفت و دیکش درهم یی ا چهره خشم با

 کاسه و یکن یم تکرارش یه که اومده سراغت به نجایا  یناامن  چه حاال-

 ! کرده؟  زیلبر صبرتو 

 

  باورم ! بود؟  یا  گهید کس  هی انگار! شده؟  ینجوریا یرعلیام امشب  چرا ایخدا

 : گفتم یدینوم با! باشه؟  من یرعلیام شدینم

 .... یرعلیام یباش خودت  شهینم باورم -

 :  داد جواب  پوزخندزنان

 !  ؟ ینیب یم پوپک چشم از  نم یا نکنه-

 :  زدم ادیفر پرتنش  و یعصب
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 ....  خورهیم بهم حالم اسمشم دنیشن از-

  یعمو دختر فقط پوپک ...  یکنیم یقاط مسائلو همه ی دار تو حنا  نیبب-

 ....  منه

...  یکرد فراموشش تو که کردم فکر   احمق من که نجاسیا  مشکل!!... نه-

  ی تو عشقش یها شهیر هنوزم  دونستمینم.... داشتم  ییجا یب  انتظار ازت

 !...  مزاحمم که منم ن یا و  وجودته

  گذشته نیا!!! من... بدم صلهیف موضوع نیا  به خواستمی م فقط من... من-

 !! دهیم عذابم  اش همه یلعنت

  منم بره دیبا که ی کس اون...  ام اضافه  نجای ا من... نگو یچیه گهید!!  شیه_

 !!  پوپک  نه و  تو نه

 ...   یمونیم نجا یا  توم-

   مونه، یم خوردن  آب مثل مثل فساد و گناه توش که ییا  خونه ی تو!! نه-

 ....  رم یم نجای ا از  االن  نیهم من... مونمینم

 

 :   گفتم یجد و دی کش پشت از  مانتومو  اما رفتم در سمت به

 ....  بشه  صبح تا  نیبش...نیبش گفتم-

 

 "برم  خواستیم پس"

 !!بشه صبح تا  نمیبش گفتیم 

 !! کردینم التماس موندنم یبرا گهید 

 ! بود؟  کوتاه چقدر عشقتم  عمر... آه

....  گرفتم ام قهی شق  به دستمو.... داشتم تهوع حالت!! رفتیم جیگ داشت سرم

  در رخ باهم که نمیبش کنه کمکم خواست و شد کمینزد ستین خوب حالم دیفهم

 :   دمیکش ادیفر غضب با  و میشد رخ

 !!! یزنینم دست من به-
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 !  ؟ ی خورد  یچ تو !... تو!!...  نمیبب... سایوا-

 

  تته با و اومدم خودم به!! دندیکوب  ام کله ی تو محکم ین یسنگ پتک با انگار

 :   گفتم پته

 !!   یچیه من م م-

 : گفت شد،یم رفتنم مانع کهیحال در  و  گرفت لباسمو قهی

   ؟ یخورد مشروب چرا! امشب؟  شده مرگت چه تو-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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   یبـــهارســلطانــ#

 415پارت#

 

 :  گفتم یتند به  و گرفتم ازش  چشمامو و  کنم  انکار خواستم یم

 !!  کن ولم.... نخوردم مشروب من -

 ! ؟ یکن انکار  رو یلعنت ی بو  نیا  یخوایم_

  سرپوش خودتو  یرفتارا  که! ؟ یچ که یکن نم یج نیس االن  یخوایم! ؟ یچ که-

 !  ؟ یبزار

 

  رفت ییا گوشه  به  و کرد رها امو قهی...  شد شل دستش و شد گم چشمام  یتو

 !!  زد  شیآت گاریس  حرفی ب  و صدایب و
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 ؟ !کنه آرومم تونستینم ز یچ چیه  و کس چیه گهید! دمیبر کردمیم احساس

 امشب کاش! شد؟  ینجور یا  چرا!! ختیر  بهم یچ همه ییا دفه هی  چرا!!  ایخدا

  فرداها  و فردا آخه!! شدیم بدتر و بد  داشت حالم... بود یم  میزندگ شب نیآخر

 امشب  اصالا  رفتمیم کجا دیبا! شدم؟ یم یچ من! رفت؟ یم  یرعلیام! ه؟ یچطور 

...  نداشتم بابا  از  یخوش  دل چیه! نه  اونجا پدر؟   خونه! برم؟  کجا خواستم یم

  ناپاک یچشما  یتو  تونمیم چطور.... واسم نداره یت یامن گهید که نجامیا

 امشب که یننگ  با! کنم؟  تحمل  پوپکو وجود همه از بدتر! کنم؟  نگاه ارسالن

 من....بودم ناتوان من! نه!!... کردمیم تا دیبا چطور  ارهیب بار  به خواستیم

  رباریز  تونمینم.... ستمین  یقو من.... نداشتم کبارهی به و درد همه نیا  تحمل

 انیپا امشب  که بود نیا  نهیگز ن یبهتر  دیشا!! کنم علم قد مشکل همه نیا

  انمیاطراف و خود مشکالت یتموم  به بتونم ی نجوریا  دیشا... باشه میزندگ

   ی ا چاره اما شدیم منفعل  تصورش  از  فکرمم. بدم خاتمه

 . بود  حل راه نیبهتر... نداشتم

 

 نشسته  طور به مبل یرو تا کرد و کرد روشن گاریس پشت گاریس یرعلیام 

 یقدر! کرده؟   انتیخ پاکم عشق به کنم باور  تونستمینم  هنوزم! برد خوابش

  ی اتفاق  هر نکهیا از   قبل و آوردم کاغذ و  قلم بعد...  کردم نگاش  و ستادمیا سرپا

  زل  یرعلیام چهره به بازم  قبلش که سم یبنو خواستم و بردم قلم به دست فتهیب

  تابه چون نداشت  یخاص یمعن چندان برام ایدن اون .... دمیترسیم!! نه....  زدم

  نیب که ی برزخ از دمیشنیم شهیهم آخه یول!....  بودم نکرده  فکر مرگ به حال

  چیه!! نبودم یبد آدم که من یول!! بدکار یآدما عذابگاه و  جهانه  دو نیا

  خودمو خواستم ی م االن.... فقط... فقط....  بترسم که بود نزده  سر ازم  ییخطا

! مرگه؟  از بعد برزخ از  بهتر  هستم توش االن  که یبرزخ مگه آخه....  کشتمیم

  یزندگ نیا  به....  ومدهین یکس تا... حنا  االی خوادینم دست  دست گهید پس

 ....   بده خاتمه

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  ی رو و خودکار  لرزان یدستا با! نمیبب ارسالنو لحظه هی   یحت گهید خوامینم

 :  نوشتم و دمیکش کاغذ دیسف  صفحه

  دمیبر دل گهید. دم یرس خط آخر  به من...سوزمیم دارم ســـرد بـــرزخ نیا  تو-

 !!!!  ویخستگـ چشمام  بغض   ــزنهیم ــادی فر داره و یزندگ از

  عشــق افسوس اما...  داشتم دوستت شهیهم! دارم دوستــت.... مهــربانم"

  تو  نیدروغ عشق و زودگذر یهوسها  کنار در ییجا من یآسمان و  پاک

  تمام به دارم دوست یلیخ ... شمی ندین  نگونهیا  خواهدی م دلم یلیخ.... ندارد

  دوست که هست نبودنم  ی برا یلی دال!! شودینم اما باشم نیب  خوش مسائل

 است  رفتن  فقط  بهانه  تنها!! توانمینم  که افسوس اما بزنم ادیفر  را آنها داشتم

.....   داشتم دوستت یلیخ! افسوسها  و وآهها یمانیم تو  و  رومیم من! بس و

  کی  مثل تو کنار میزندگ.....ماندیم ناتمام میاهایرو همه و  روم یم من....دارم و

 یخواهیم یهرک با..... شکست درهم را میاهایرو همه که  بود ی جیتدر مرگ

...  برگرفته در را آسمان یاهیس و است شب!!! نکن فراموشم یول.... باش

 یاهیبرس  تواندینم هم ماه ییروشنا یحت ...  همند مثل من قلب و آسمان یاهیس

  با دیبا ردیپذ انیپا دیبا اهیس شب نیا اما!....  بخشد یی ا  جلوه کمیتار قلب

  دوارمیام....  ببخشد  انیپا اش یاهیس  به ز ین شب خودم یزندگ به دادن خاتمه

!  یکن درکم یبتوان ... یخواند را نامه نیوا یبرخاست نتیر یش خواب از  یوقت

 اما  میکن یزندگ باهم سالها داشتم دوست.... میباش کنارهم خواستیم دلم یلیخ

  یفرد نیاول   که نه یا  درخواستم نیآخر!!... ببخشمت دیشا  که ببخش!!... نشد

 ...."  نمیر یش یایرو  خداحافظ....  باشـــد مادرم  یکنیم خبر که

 

   جمع ام کرده خی  یها گونه یرو  اشک  قطرات و افتاد   دستم از خودکار

 .رساندم کمد سمت به خودمو نیسنگ یگامها با و دمیکش یآه. شدند
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  یم خون  از  شهیهم نداشتم دستمو رگ  زدن جرأت.  گشتم قرص دنبال 

  از....  بود قرص  خوردن دیرسیم ذهنم به که ی راحت و آسون راه تنها . دمیترس

 شروع هم سر پشت و کردم مشت رو  همه برداشتم قرص  بسته چند کمدم یتو

 .....   آه و اشک  با....دنیبلع کردم

 گرید و دمیکش دراز آرام ی کنار... شهیم نیسنگ داره چشمام  کردم احساس 

 !  چیه

 * 

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 د،یکش یم ر یت بدنم. دمید ینم درست رو ی زیچ.  بود تار  و  کیتار جا همه

  ی برا نبود ژن یاکس انگار و سوختیم داشت گلوم ... زد یم ُزق  استخوانهام

  تخت  یرو تنها  یاتاق تو. بود انفجار حال در گهید که  سرم!! دنیکش نفس

  راه از من  و  بودن دوروبرم  یادیز یدستگاهها. بودم دهیکش دراز یبلند

 چشمام. دمیکشیم نفس یسخت به  داشتم بود وصل بهم که یژنیاکس دستگاه

  من به  که هیچ دستگاهها و  دم نیا!! بودم  کجا من. شدیم نیسنگ داشت دوباره

 ! ام؟  مرده دمیشا! نم؟ ی بیم خواب دارم نکنه! وصله؟ 

!  قراره؟  چه  از هی قض  بفهمم  شتریب آرامش با بلکه تا نهادم هم یرو  رو پلکهام

 . برد خوابم زودم یلیخ  و بودم ناتوان  و  خسته یلیخ

.  نبود کنارم ی کس انگار اما  همونجام که دمید بازم کرد  باز چشم که دوباره 

  یرو مادر. شد  روشنتر و روشن چشمام جلو  کم کم! تاربود یکم دمید یجلو
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 کردن زمزمه حال در و گرفت دستش  یتو دستمو ونیگر یچشما  با! بود سرم

  ام  ینیب  یرو  که یژنیاکس  وجود با.  نبودم دنشیشن به قادر من که هییحرفها

  صدامو  زور به!! بودم  ناتوان. دمیکشیم نفس  زور به  بازم داشت قرار

  ازهم یسخت روبه  همم به دهیچسب  یلبها!! بود ام تشنه.... کنم بلند خواستم 

 :  دمینال و کردم باز

 ....  آببب-

 : گفت و دیچک مادر چشم  از اشک  یا  قطره

 .  یبخور  یز یچ دینبا  فعالا ! یبخور  شهینم....  بشم فدات یاله -

 :  دمینال گونه التماس

 !....  خوامیم آب....تشنمه.... کنم یم خواهش-

 

 سمت به سرمو.  دیرس گوشم به  یا گه ید کس یصدا گرفت، شدت مادر هیگر

.  ستادنیا سرم  رو چپم سمت که دمی د رو ستاره و  حنانه  برگردوندم یا گهید

  نیهم تا بخورم قسم  حاضرم که بود کرده پف چشماشون و  صورت  نقدریا

  خاله. راست سمت به برگردوندم سرمو یحال  یب با. بودن هیگر حال در لحظه

 .  بود  سرخ سرخ اونم  یچشما بود، ستادهیا  ما کنار هم نایم

 :  گفت عجز با و شد بلند مادر  یصدا که بودم شانی پر  و سردرگم هنوز

  یبرا..... بشه مرگت شیپ مادر یاله.....! بشه فدات مادر ی اله.... جان حنا-

  یخودکش ینبود ی دختر نیهمچ که  تو! ؟ یآورد سرخودت رو  بال ن یا یچ

 سخت برات تحملش که کردن تتی اذ نقدری ا....بگرده دورت مادر!! یکن

 .... ؟ !شد

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#
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  بود یچ دونمی نم  که ییقرصها" یرعل یام... پوپک!  ارسالن! کیتار شب  "

  پس!!! مارستانیب اومدم  یچ یبرا   افتاد ادمی تازه!   ایخدا  یوا!! خوردم

 !کجاس؟  یرعلیام

 

  یسخت به و   بردم باال دستمو. ستمینگر اطرافمو و چرخاندم  سرمو یتند 

  بود دماغم ی رو که رو  یژنیاکس

 :   دمینال  و برداشتم

 ....  یرعلیام-

 

 :  گفت خشم  با و اومد جلو  قدم ک ی حنانه

 !  ؟ یزنیم صداش! ؟ یستین بردار  دست آورده سرت بال همه نیا  که حاال -

 

 همشون کاش!  آخ ؟ !بگم یچ دی با دونستمینم که بودم  منگ و  جیگ  نقدریا

!   کنم هیگر خون  خودم یبدبخت حال  به خواستم یم ذاشتنیم تنهام  و رفتنیم

 :  گفت و گرفت دستش ی تو دستامو اشکبار یچشما  وبا اومد جلو ستاره

 !  ؟ یکرد و نکاریا  چرا ....  حناجان-

 

 : گفت  ستاره جواب در و سترد چشماشو گوشه  دستمال با نایم خاله

 جواب شما یسوألها  به  تونهینم االن  که اون....  گهید ه یکاف.... جان ستاره-

  گلمونو دسته مثل  دختر بازم خدا  که شکر مرتبه صدهزار رو  خدا....  بده

 !! نداره ینگران گهید....  برگردوند بهمون
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 اون ادمهی! نبود؟  یرعلیام  چرا! اومده؟   سرم ییبال چه.  گرفت گلومو بغض

!!  رفتارش... خودش.... حرفاش! بود شده ی جورخاص  هی یرعلی ام.... شب

 .  ختمی ر اشک  یا قطره یآرام  به و گذاشتم هم یرو چشمامو

 :  کرد زمزمه و فشرد یآرام به دستمو مامان

 ....  بزن حرف  چته! ؟ یکنیم هیگر  چرا!   برم  قربونت یاله-

 

  و تیجمع دنید با  و اتاق  ی تو اومدن ی پرستار خانم  و  دکتر لحظه همون

 :   دیغر دکتر من، تیوضع

!  لطفا رونیب د ییبفرما! ن؟ یکرد شلوغ و ضیمر دور نقدریا  چرا! خبره؟  چه-

 ! ستین مناسب براش اصالا  تیوضع نیا

 

  تختم نییپا پرونده ف یظر  یاخم با  دکتر و رفتن  کنار یکم  تختم کنار از همه

  سرم یباال یدستگاهها سمت به پرستار. شد زدن ورق  مشغول و برداشت رو

  به  ینگران با و فشرد دستمو مامان. شد تمیوضع کردن  چک  مشغول و اومد

  هم اومدن بند  ال یخ  و خوردنیم  ُسر صورتم   یرو دونه دونه که ییاشکها

  کرد هیبق  و مامان به  رو تم یوضع کردن چک  از بعد دکتر. کردیم نگاه نداشتن

 :   گفت و

 ! ن؟ یینجایا هنوز که شماها-

 :   گفت و کرد یمکث مامان

  دکتر! ؟  چطوره  دخترم حال .... بشه راحت المونیخ  میخواهیم جون  دکتر خب-

 :   گفت و کرد یپوف ،یکوتاه مکث از بعد  و کرد مادر به رو

  از. ماست مهمون فعالا   خانم ن یا البته!  جاست  به و درسته زیچ  همه خوبه،-

 .  شهیم بهترم  که  شاهللایا...  بخوره عاتیما تونهیم امشب

 

 .  دیدرخش نگاهشون در یبرق هیبق و مامان
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 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 419پارت#

 

 

 :  گفت و دی چرخ من سمت دکتر

  کجای  بخشو آرام  و مسکن قرص همه  نیا  چرا  ینگفت.... خانوما  خانم خب-

 !  چرا؟   اونوقت! کنه؟  یخودکش دیبا ا یک خان ارسالن عروس آخه ! ؟ !یخورد

 

  خاطر به من!!  شدم له مرد اون خاطر  به من! ؟ ....ایک  ارسالن....  ارسالن"

 ."   زدم احمقانه  کار نیا به دست پدرش و یرعلیام

 

 .  دمیشن بازم  و  دکتر یصدا که بودم  بارم اسف تی وضع خودمو غرق

  تیرضا با که خواست  قبلش یول.  دنتهید منتظر یلیخ.... رونهیب شوهرت -

 . دنتید ادیب خودت کامل

 

  با. ی جد و انسالیم مرد هی. دیرسیم نظرم به مهربان  و  رفتار  خوش دکتر

! باشه دوستاش از  احتماالا  که  گفت بهم ششم حس  ارسالن اسم آوردن

 یم که شب اون ادی! داشتم؟  یرعلی ام به نسبت یاحساس چه  بگم دونستمینم

  و اش درآمده صدقه از  یچشمها اون  با  ارسالن چهره!  شدیم بد حالم افتادم

 !کردیم متشنج حالمو زدی م که یینفسها نفس

 :  گفتم دارم خش  و  رفته ل یتحل یصدا با  و دادم تکان یسر 

 .  نمی روبب یکس خوام ی نم فعالا  -
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 : گفت و کرد اداشتی پرونده یتو  یزی چ  یخونسرد با دکتر

  دست که بوده یمشکل حتما که دونمیم! شوهرتم یخونوادگ ی دوستا از من -

....  یکرد دای پ  نجات یحتم مرگ ه ی از  که بدون  نمیا یول  یزد یخودکش به

 که یباش یرعلی ام ونیمد دیبا نم یا! بدون تو یزندگ دوباره یها لحظه قدر پس

  یتو  و  پسر  اون و نکن یلجباز  پس! مارستانیب رسوندت یزود

 ....  انتظارنزار 

 

 : گفت و برگشت سمتم به  بازم و شد دور من از  یقدم سه دو دکتر

  به منتظر  و نخورده تکون اتاق نی ا  در و مارستانیب از روزه دوسه ن یتوا-

 ! نزار انتظارش در نی ا  از  شتریب...  پس... بوده اومدنت هوش

 

  اتاق  از خواست دکتر . رمیبگ میتصم یخوب  به تونستمینم!  بودم منگ و جیگ

 کمینزد ستاره.  رفت رونیب  اتاق از  دنبالش  و زد صداش  مادر که بشه خارج

  کنارمو یدستگاهها پرستار  خانم  که بزنه یحرف خواست نایم خاله و شد

 :  گفت و کرد یبررس

 . داره از ین استراحت به  ضیمر  ن،یکن یخال اتاقو  هم شما بهتره -

 

  اتاق از بعدش و  انداختن من به ینگاه حرف   یب حنانه  و  ستاره و نایم خاله

  ی رو اشکهام زشیر فشار  اتاق،  از ه یبق و پرستار شدن خارج   با. شدن خارج

 همه نیا  و حادثه  نیازا بعد بود قرار  من خدا  یا. شد  شتریب هم هام گونه

 ! کنم؟  یزندگ چطور بود افتاده برام   که اتفاق

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 420پارت#

 

  خونه  اون به گهید نداشتم دوست! ومدم؟ یم کنار ارسالن  مسئله با دیبا چطور 

  رو من به تجاوز قصد پدرت گفتمیم یــرعلــیام به چطور ! برگردم یلعنت

   ؟؟ !!داشته

  دم،یکوب یم  تشک یرو  خوردمو  گره یمشتا ختم،یریم  اشک  که نطوریهم

  و  گرفتم قرار طعمه مورد راحت چه!  شدم چهی باز راحت  چه!  ُمردم یم کاش

  از  دارم عشقمو راحت چه!...  دادم  پس  رو بابا یکارها تقاص راحت چه

 سمت به بره  ای بزاره تنهام یرعلیام  که نبود مهم برام گهید! دمیم دست

  تحمل یول بود  مهم برام هنوزم!!  سخت و  بود مهم برام.... چرا !...  پوپک

 ! ؟ !چگونه! ؟ یچطور آخه!  شدیم تر آسوده برام دیبا درد اون کردن

  و شد باز اتاق در کدفعهی که بودم ور  غوطه آورخودم عذاب ی فکرا ی تو 

  اومد راست هی. بست  و  در اتاق  یتو  اومد دهیژول و درهم  ی ا افهیق با یرعلیام

  احساس! بود نیاندوهگ  و مرتب نا و درهم  اش  چهره و داشت شیر ته. سمتم

  رتیح!! بود شده عوض اش  چهره  رنگ  که اونقدر شناسمش ینم کردمیم

 ! کردم نگاش زده

 

  کمرنگ یپوزخند و  تیعصبان با  و کرد سرتاپام به ینگاه ستاد،یا  نمیبربال

 : گفت

 که زده سر  ازم  ییخطا چه  االغ من مگه.... ؟ ینی منوبب یندار  دوست چرا-

 ! ؟ یآورد خودت  روسر بال نی ا  و   یکرد ی نجوریا

 

 کردن تازه با  و  دمیکش صورتم به یدست. آروم و باشم خونسرد کردم یسع

 :  گفتم ،ینفس

 .  ندارم زدن حرف حوصله....  بردار سرم  از دست! کن ولم -
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  یسع که ییصدا  با  و دستاش نیب گرفت صورتمو خشونت  با و شد ک ینزد بهم

 : گفت  نره باال یلیخ کردیم

 !! ؟  هان! ؟ یکرد رو  نکاریا  چرا!!! عقل  کم دختره آخه -

 

  باز باشم، مسلط  خودم به کردم یسع اما دیدرخش چشمانم ی ن ین در اشک

 :  گفتم و خنده ری ز زدم ها وونهید مثل و  سرم به زد باز شد، ادیز میروان  فشار

  خوردم ادیز قرص کردیم درد ادیز سرم چون فقط نکردم، یخودکش من -

 ! نیهم

  یلعنت شب اون  نمیبب ... ؟ یکرد فرض احمق منو هم تو!  یگیم دورغ یدار-

 ! ؟ یزی بر  بهم ی نجوریا که شد باعث یاتفاق چه

 

  از دست تا دادم تکون راست و چپ به صورتمو  بزنم، پس دستشو کردم یسع

  ه ر یخ آلود خشم و یاشک  و سرخ  یچشما با بود، دهیفا   یب اما بداره، سرم

  و  دمیکوب دستش مچ یتو یمشت  خواستی م جواب و چشمام  یتو بود شده

 :  گفتم

 !  کن ولم -

 !   بزن حرف ! ؟  افتاده یاتفاق چه  بگو بهم... حنا-

 

  قانعش  حرفا  نیا انگار اما! بشه خورد و  بفهمه ارسالنو هیقض  خواستمینم

 ! کردینم

 ....   ای یزنیم حرف-

 !  نیبگ  زور نیبلد فقط  همتون! ؟ یچ ای-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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   یبـــهارســلطانــ#

 421پارت#

 

  دکتر روکه  یژنیاکس یماسک. آوردم کم  نفس  بازم و افتادم  کردن سرفه به

  و  کرد ول صورتمو! دیلرز  اش چونه. زدم چنگ  بود زده کنار صورتم یرو

.  پوشوند دست با  خودشو صورت بعدم.  کرد وصل برام ژنو یاکس مهیسراس

  اگه!  صداشو بشنو.... بشنو  خدا آره!!! خدا ی ا.... دیلرز یم ه یگر با صداش

 به هردومون  یبدبخت از  که بشنو رو  یــرعلیام  یصدا ی شنو ینم منو  یصدا

 هیگر یک واسه اما  خت،یریم اشک داشت و رفت یا گوشه به. افتاده ضجه

 ! خودش؟  ای من! کرد؟ یم

 

 دنید با شد، انینما در ی تو اوشیس قامت بار  نیا شد،  باز بازم  اتاق در

 : گفت  و کرد نگاهش دیترد  با اومد  جلو هاش هیگر  یصدا  و یرعلیام

  حنا از که  تو!!  ضیمر ادتیع  یاومد تو مثالا  ه؟ یوضع چه  نیرایام... ا-

 ....  یبدتر

 

  ی لبخند و گذاشت زیم یرو داشت، دست به یگل دسته اومد، جلو  اوشیس

 :  گفت و دیپاش  صورتم یرو

  از گهید که شاهللایا .... رو دوباره تولد  نیا  خانم حنا باشه  کیتبر.... ک یتبر -

 .  نزنه سرت  به خام  یفکرها نیا

 

 ! ـــاوشیس یبرا  بدم تکون یسر تونستم   فقط

 

 :   گفت و برگشت یرعلیام سمت  به خنده با اوشیس
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 دماغتو آب بس از  ینشد خسته روزه سه.... یرعلیام بساطو   نیا کن جمع-

 ! ؟ یگرفت

 

  برام یرعلیام  حاال تا من یخودکش از  بعد که دمیفهم اوش یس حرف   نیا با

  و رفت سمتش به اوشیس. انداختم بهش ینگاه!! بوده ناراحت  و نگران

  از  حرف یب یرعلیام بعدم....  دمینشن من که باهاش زدن  حرف به کرد شروع

  که بگه و شمی پ ادیب بودم منتظر! رفت؟  چرا!!  شکست دلم... شد خارج  اتاق

  اساس  و هیپا یب  هم رفتاراش  و شب  اون یحرفها  و خوادیم منو شهیهم مثل

  به اوشیس. گذاشت تنها اوشویس و  من و رفت یناباور  کمال در اما!!! بوده

 ومدی م تختم  کنار  به کهیحال در و  شد رهیخ من به سپس و  یرعلیام رفتن

 :   گفت

  در دم از  روز و  شب یینجایا  تو که روزه  سه نیا ! اس خسته  یلیخ یرعلیام-

 ....  بکنه ی استراحت  هی بره....  خونه  فرستادمش حاال....  نخورده  تکون اتاقت

 

  تنهام یرعلیام دیبا  چرا اومدم هوش به تازه من که االن  آخه!! کردمینم باور

  کایامر به  یرعلیام پرواز که افتادم ن یا ادی!! دیلرز دلم لحظه هی! ؟  بزاره

 ... بود آخرهفته

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 422پارت#

 

 :   دمیپرس  ینگران با

 !!   بره؟  خوادیم یرعلیام.... شنبه پنج اس؟  چندشنبه  امروز-
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 ! کجا؟ -

 

 : گفتم  و برداشتم  صورتم  یرو از  ژنویاکس

 یرعلیام....  ؟ !اوش یس بگو راستشو!!  امشبه مال  پروازش... کایامر -

 ! بره؟  خوادیم

 

 :  گفت و شد رهی خ نگرانم  یچشمها  ی تو اوشیس

  خونه رهیم گفت...  داغونه اش  هیروح.... رهینم  ییجا ریام خدا  به.... بابا نه -

 ! کردنیم تلفن  بهش مدام آخه! گردهیبرم و

 !   ؟  پوپک! ؟ یک-

 !!   هم.... پدرش! نه پوپک فقط! نه-

  نفع به یچ همه که فعالا ! شدن موفق اونا!! کردن خودشونو کار که آخرش  -

 ! شد؟  تموم  اونا

  اصالا  من راستش یول!...  گذشته بوده یهرچ!!... یباش دوار یام  دیبا تو-

 یومحکم ی قو دختر کردمیم  فکر شهیهم ی عنی.... تو کردمینم فکرشو

 ....  یباش

 !!   کنم؟  خالص خودمو  و بشم خورد ینجوریا  یکردینم فکر-

 !   تو به  راجع داشتم یا گهی د یفکرا  من!... نه-

 ...   اوشیس شدم خورد یلیخ من!! بُزدلم  و ف یضع آدم هی من یگیم راست آره-

 

 :  گفتم مقطع و دهیبر دهیبر  افتاد، شماره به نفسهام و شد  ی بارون بازم چشمام

 !!  بده حالم.   کردن ام ل ه یرعلیام خونواده.... شدم خورد  من.... اوشیس -

 

 : وگفت شد رهی خ  اشکبارم یچشما به  ینگران با اوشیس
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 !!  کنمیم خواهش... باش  آروم -

  چه یدونینم  که تو!....  باشم؟  آروم  تونمیم یچطور !...  اوشیس... یوا-

  اومده؟  سرم ییبالها

 .   دارم خبر اناتیجر ازهمه.... دونمیم-

 گهیم ریام...  آخرشم! کردن؟  تمیاذ چقدر! شکوندن؟   دلمو چقدر یدونیم-

 !!   داره وجدان غذاب خانم  پوپک به نسبت

 ! نکن  فکر اشتباه یرعلیام  به راجع.... نه-

 .  گذاشتم صورتم یرو  و  زدم چنگ ماسکو د،یلرز اشکهام شدت از  ام  چونه

 

 :  گفت و شد  ام رهی خ اضطراب  و  ینگران با اوشیس

 .....  یاریب  فشار نقدریا  خودت  به دینبا  تو -

 

  یدیشد جانیه دستخوش  بدنم.... سوخت یم گلوم هنوز گرفتم، یم نفس  تندتند

 . شدیم تموم و گذشتیم زودتر لحظات اون  کاش یا. بود شده

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 423پارت#

 

  ییا  گوشه به و  گرفت ازم  یتند نگاهشو اما ستادیا  تختم یکینزد در اوشیس

  تونستم یم کاش! ادیب  سرم خواستی م یی بال چه بگم تونستمیم کاش. شد رهیخ
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 پدر   بگم تونستم یم کاش!! گاه قتل شده برام دوستش  خونه بگم

 :  گفت و شد رهی خ  من به ینگران با اوش یس و گرفت اوج   ام هیگر !....دوستش

  از االن  تو و شده تموم یچ همه که ینی بیم....حنا باش آروم  کنم یم خواهش-

 ! ستین ینگران   یجا گهید. رونیب یاومد  خونه اون

 

 :  گفتم ببرم،  باال صدامو کردم یسع کهیحال در و بردم کار به زورمو  تموم

  یلیخ من به یرعلیام خونواده....  دمی رس خط  آخر  به گهید  من... من اوشیس-

 !....  پدرش!  کردن بد

 ! رنیبگ انتقام  تو  از خواستنی م فقط اونا.... دونم یم... باش  آروم-

  عروس..... من  به خواستیم ارسالن... ارسالن...  پدرش!  ؟ یمتیق  چه به یول-

 !....  کنه تجاوز !!  خودش

 

  به و زده زل من گند حال  به و زد خشکش!! شد زاغ رتیح  از چشمانش

. داد قورت یسخت به دهانشو  آب اونوقت و شد رهی خ  اشکبارم یچشما

 . نداشتم کردنش مهار به ی توان چیه و  ختی ریم ام  گونه یرو  آسا لیس اشکهام

 

 :  دادم ادامه آلود بغض و  گرفته ی صدا با 

 یزندگ یرعلیام   با تونمیم چطور  آخه یول.... بگم تونمی نم یرعلیام به من -

  سرم ییبال هر!  ؟  داشت بهم  فویکث  نظر  و  تین  نیا پدرش که یمرد با! کنم؟ 

  یب تجاوز  ن یا یول کردم یفراموش عشقمون و یرعلی ام خاطر به آوردن

 ....  شدم خورد  من.... کنم  فراموش تونمینم رو شرمانه

 !   کرد باور شهینم!!  هینکردن باور نی ا .... من ی خدا  یوا-

 شد خراب یچ همه یول. بودم یرعلی ام عاشق وجودم تموم با من.... من... -

  یخبر  و  بود پوپک شیپ  میرعلیام و   بود اریاخت  یب و مست اونشب پدرش! 

 !!   اوشیس....  نداشت زنش  از

 ....   کنمیم خواهش!  باش  آروم-

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 
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 شب اون !...! کرد انتیخ من به ی رعلیام! باشم؟  آروم آخه تونمیم چطور -

  بودم فرارنکرده مست مرد اون دست از  خودم اگه.  بود میزندگ شب نیاهتریس

 !!  آورد یم سرم ییبالها  چه نبود معلوم

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 424پارت#

 

 

 :  کرد فرو موهاش تو پنجه و کرد پشت من به غم و  یناراحت شدت از اوشیس

 !  چرا؟  یرعلیام آخه یول!!!....  ممکنه زیچ  نیبدتر  نیا -

 ....   بود شده یخاص  جور هی  شب اون یرعلیام-

 !...   بدونه؟   رو هیقض نیا  یرعلیام اگه-

 

  اشکبار  و داغون چهره  و اوشیس دنید با  و شد اتاق وارد مادر لحظه همون

 دنید با اوشمیس . کرد نگاه هردومونو رهیخ  رهیخ و کرد  یمکث شیجا در من

 :   گفت ی واشتری  یصدا  با و کرد من  به رو  بعد و کرد سالم یدستپاچگ با مادر

  هیقض  از اگه ... ر ینگ میتصم عجوالنه و  نکن فکر بد  یرعلیام  به راجع-

 !! شهیم داغون  بفهمه یز یچ پدرش

 

  آروم چشمامو لحظه هی اوشیس جمالت  دییتأ  ودر گرفتم دماغم یرو ژنمویاکس

 .  رفت در سمت به و شد دور من از  سرعت به اوشیس. گذاشتم هم یرو
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  زد زل چشمام به شد، کینزد من به  وسپس  شد رهیخ اوشیس رفتن به مادر

 : گفت ینگران  دل با و

 ! بود؟  یرعلیام دوست آقا نیا...  حنا -

 

 گهید که داشتم کم نفس  اونقدر. دادم تکون مادر سخن دییتأ یمعنا به سرمو

  دست پشت با کهی حال در و کرد نگاهم کنجکاوانه  مادر. نداشتم زدن حرف حال

 :  گفت کردی م پاک  امو گونه  یرو شده جمع یاشکها

 ! ؟ یکرد  هیگر و  یآورد فشار خودت  به ینطور یا که  گفتیم یچ بهت-

 

  باال دستمو. بود  نگرانم  قبلنا مثل . دوختم چشم مادر نگران شهیهم یچشما به

  آروم  نشویاندوهگ و  نگران یچشما مادر. فشردم دستاشو یآرام  به و آوردم

 : گفت  و نهاد هم یرو

....  بگذره تلخ بهت زارمینم گهید ی ول ، یگذروند رو یسخت  یزندگ دونمیم -

 !! نداره عاقبت آخر عشقا  ن یا ی بدون دیبا االن

 

  گذاشتم  هم یرو  چشمامو  خاطر نیهم به  نداشتم، و مادر با  زدن حرف حوصله

 ....  بشم  غرق خودم گند حال  تو  خواستم . زدم خواب به  خودمو و

 ** 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  دونستمینم هنوز! شدم رونیب  از ییسروصداها متوجه کردم باز که چشمامو

  سرمو. گذراندم سر پشت  رو یسخت شب دونستم یم خب یول!! هیساعت چه

  به  دیخورش نور یعمود پرده یمنفذها از چرخوندم که  اتاق  پنجره سمت به

  تموم!  نبود اتاق در یکس... شده صبح دادیم نشان  نیا و  دیتاب یم اتاق  داخل

  جام از . شن یم پودر دارن استخونام کردمیم احساس و شده کرخت بدنم

  روز  از بهتر  دنمیکش نفس. برداشتم  دماغم یرو از  ژنویاکس  و خوردم یتکون

...  بخورم  عاتیما تونستمیم بود شمیپ مادر که قبلم شب از.  بود شده قبل

.  نداشتم  خودم دادن تکان یبرا  یتوان چیه اما بشم  بلند جام  از خواستم 

.  بود یرعلیام ی صدا  نکهیا مثل.شدی م ادتریز و ادیز داشت انگار سروصداها

  صبح  واقعا یول .  بود ومدهین شمیپ گهید بود کرده ترکم  هیگر با که روز ید از

 !!  بود خبر  چه مارستانیب  تو جمعه

 

  حدسم.  گرفت قرار که در چارچوب در یرعلیام قامت و شد باز  ییهوی  اتاق در

  یچشما با. بود یرعلیام  خود سر ر یز سروصداها همه که  وستیپ تیواقع  به

 .زدم زل او  به کنجکاوم

  رهنیپ هی.  بود قبل روز  از سرحالتر و   مرتب. اومد  داخل به  قدم ک ی یرعلیام 

 عادت طبق. بود دهیپوش ییا  سورمه کتان شلوار با  یا  سورمه راه راه

  گردنشو  ریزنج و دستبند و بود زده باال  آرنج تا رهنشوی پ نیآست شیشگیهم

  نظر  به یعصب یکم و  زدیم برق چشماش. بود کرده زونیآو خودش به هم

 . شد  اتاق  داخل سرش پشت هم مادر. دیرسیم

 

 :  کرد خودش متوجه  منو یرعلی ام یصدا

 !  نم؟ یبب خودمو  زن دینبا  من چرا-

 

 : داد جواب  و کرد یفیظر   اخم  و گرفت قرار  یرعلیام مقابل مادر

   تو به زارمینم گهید من.... بود اشتباه شما با  اولم از  من دختر  ازدواج -

 ....  کنه فکر
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 886 از  813 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 !  ببرمش خواست دلم که ییهرجا تونمیم االن و  اس بنده زن شما دختر -

  سر رو بال  ن یا بود خوشبخت  تو ش یپ اگه  من دختر.... ی کنیم غلط تو-

 .  آورد ینم خودش

  خوش  حالم  من... دینکن میعصب  نیا  از شتر یب کنمیم خواهش  دیجاو خانم-

 !! ستین

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  درچشم چشم نکرد، مکث لحظه هی  من تخت به دنیرس  تا و  اومد جلو مادر

 :   گفت  ش یعصب لحن همون با و دوخت من

  یگینم  چرا! کردن؟  کاریچ  تو با  اش خونواده  و پسر  نیا یگینم  چرا حنا-

 ! ؟ یکن یزندگ ششیپ گهید یخواینم

 

  منتظر  یچشما  با. بودم شوک در یرعل یام و مادر خشن    یرفتارها از  هنوزم

 کمر به دست اتاق   وسط! ویرعلیام  بعدم.... کردم نگاه و  مادر نگران و

  نیا!  چرا آخه یول کردیم نگاه منو  نافذش و  رایگ  یچشما  با و ستادهیا

  و  مغرور دمشید که اول ی روزا  مثل  چرا! بود؟  کرده  فرق  نقدریا یرعلیام

  شب اون! نکرد  ام  ییدلجو هی ازم یحت !! سمتم؟  اومد ینم  و بود شده لجباز

  رفتار  م بعد!! صداها اون و  پوپک  اتاق  به یرعلیام رفتن.... اومد ادمی بازم

  و مادر یحرفا  از کدوم چیه گهید.... زدم زل بهش .... باهام ندشیناخوشا

  شب و بود جمعه  روز صبح....  کردمیم فکر یرعلیام خود  به فقط  دمیشن ینم
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  بود نرفته یرعل یام!! من شیپ ... بود نجایا  هنوزم اما داشت پرواز  طیبل  قبل

 !  پوپک؟  ای من خاطر  به! چرا؟   آخه یول

 

 ! ؟ یدینم  جواب  چرا! شده؟  چت هست معلوم چیه  مادر... حنا....  حنا-

 

  حرف و دهیم تکونم داره یدلواپس با که دمید و مادر اومدم که خودم به

 :   گفتم و ستمینگر چشماش تو . زنهیم

 ....   بله-

 !!   یکرد جون  نصفه  منو .... مادر-

 

 دهیکش رنج  چهره به بود وجودم  در که یخستگ تموم  با و کردم سرموبلند

 :   گفتم و زدم زل مادر

 ....  بخون یی الال واسم امیبچگ مثل... مامان-

 

  آرامش یصدا  با کردیم نوازشم  کهیحال در و دیکش صورتم به یدست مادر

 :   گفت

  الال مهتاب دوباره آمد.... الال سنجاب.... الال گنجشک-

 ....  دیخواب دخترم .... یی الال... الال.... ییالال.... الال

  شهیب دهیخواب !  ساکت  قورباغه شهیهم مثل

   یییالال  الال .... ییالال الال

   الال.... الال  جنگل

   الال الال برکه

 ....  فردا صبح  تا خوش برهمه شب

   ییالال الال
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 .....  یی حنا الال ییالالالال.... ییحنا الال

 

  ادی خودش فیلط  و نرم  یصدا  با اونم خوندی م ییالال واسم مادر که مدت تموم

 .   بود شده جمع  چشمام  تو اشک افتادم که م یبچگ دوران

  تحت اونم مادر  ی صدا انگار  خورد گره  هم یرعلیام نگاه در ییا  لحظه نگام

  با.  بود رفته فرو یقیعم فکر به  و ستادهیا  ییا گوشه.  بود داده قرار ریتأث

 :   گفتم  آروم  یصدا با که بزنه یحرف  خواست من چهره به ستنینگر

  یلیخ  بود که هرچه  یول....باشه کوتاه نقدریا عشقمون عمر کردمینم فکر-

 !!   بود آور  شکنجه  و تلخ

 

  و نیخشمگ ینگاه با  و اومد سمتم به  من، از جمله نی ا  دنیشن با یرعلیام

 :  گفت آور  هراس

 شد باعث یچ آخه! حنا؟   یزنینم حرف چرا! کردم؟  چکارت من یگینم چرا  -

 ! ؟ یکن یخودکش که

 

  گفتنشو  ی ارای یعن ی! کنم انیب  خواستمینم  که ییحرفا  از!!  غصه از پربود دلم

  با مادر. گرفت دنیبار  چشمانم از آسا برق  اشک  قطرات  بود  بد حالم! نداشتم

 :  دیکش ادیفر اندوه  و  ینگران با میبارون  یچشمها دنید

  از!....  خورهیم غصه چقدر که ینیب  یم! ؟ یدار یبرنم سرش  از دست چرا  -

 ....  برو  نجایا

 

  نگران یچشما  با و  سرم یرو  اومد مادر ی حرفا به  توجه بدون یرعلیام

 :  گفت و کرد  معطوفم نگاهشو

 ....  بزن حرف   حنا -
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  چه  دونستمینم!!  بودن باهم کشمکش در قلبم و  عقل.... داشتم  دیترد  یبدجور

 !  بود بهتر  یمیتصم

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  لوح ساده یدار  شهیهم مثل چرا  گفتیم و  زدیم بینه بهم ی زیچ  هی بازم یول

  دینبا.... کرده انتیخ تو  به اون! ؟ یکن فرار   تیواقع  از  یخوایم! ؟ یشیم

!  کنهینم فراموش  وقت چیه پوپکو باش مطمئن! یکن  فراموش انتشو یخ

  ارسالنو!... ؟ یکن تحملش و یبمون  بیرق هی و یمیقد عشق هی با  یتونیم

  قلبم! ؟ یکنیم  فرار ازش و  ینیبب  اونو ترس  با دیبا یک  تا! ؟ یکنیم کاریچ

 ومدی م ازش ندا هی  فقط! نداشت گفتن ی برا  یحرف گهید.... آورد یم کم داشت

 !!   خوردینم درد به تنها داشتن دوست فقط  آخه یول!...  داشتن دوست نام به

 

 :  گفتم و کردم صاف یصداموکم

 !!   نمتی بب خوام ی نم....  رون یب  برو -

 

  به  پرستار دو اومدن  با و شد خکوبیم سرجاش!! شد ران یح  و شوکه انگار

 !   شد پا به ییا  همهمه اتاق  داخل

  زشی ر!! برام بود باد نیسنگ یها سوزه مثل صداها امواج !!  دمیشنینم یچیه

 با. دمید یم  و یرعلیام نیاندوهگ یچشما فقط  و بود گرفته شدت اشکهام
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  بر  روزمندیپ چهره با مادر. رفت رونیب اتاق از گرد عقب پرستارها اومدن

  و  بودم خودم  فقط !  دمیشن ینم اونم یصدا . زدیم حرف  داشت و ستادیا  نمیبال

  قلبش یتو  ندارم ییجا گهید نکنه!! نخواد منو یرعلیام  گهید نکنه.... خودم

 !!! 

 ** 

  ه ی که دمیچرخ ییسروصداها سمت  به  و دیچک اهمیس یچشما  از  یاشک قطره

  در و ییدا زن ... نایم خاله....  عمه..... ستاره.... حنانه شد اتاق  وارد دفه

 ....  محمد آخر

  کم  نفس داشتم! شد ران یح محمد دنید از چشمام! شدن وارد  گل دسته با همه

  باهام همه باشم  تفاوت ی ب خواستم... نشستم سرجام مادر  کمک به! آوردم یم

  هی اومد، جلو دی رس  که ییدا زن به نوبت   دن،یپرس احوالمو  و کردن یروبوس

 :   گفت یمعنادار لحن با و کرد ماچم

  بد دوارمیام خورده سنگ به سرت که حاال! روشن چشممون!....  حنا؟   یخوب-

 !  یبد صیتشخ و  روزگار خوب و

ن مادر   و کنه عوض رو  ییدا  زن حرف خواست  یانیم در پا با و کرد یمن م 

 :   گفت

 .  نیبخور  جونو   حنا شدن خوب  ینیریش ن یایب حاال-

 

  دهیپوش شلوار  و کت شهیهم مثل. اومد جلو  محمد و رفت یکنار  به ییدا زن

د  و  مبهم چهره همون  با!  بود گرفته خود به  ی جد چهره  و بود   سالم شیج 

 . بزنم ی حرف  نتونستم اما دادم، تکون یسر. کرد

 :   گفت  و  داد قرار مییجلو زی م یرو گلشو دسته 

 کردم ی سع. خونه یبرگرد و  بشه بهتر حالت زودتر هرچه دوارمیام-

 .  رم یبگ آسامو لیس  یاشکها  یجلو و کنم  حفظ   مویخونسرد

 :   کردم تشکر ازش  کلمه هی با و دادم فرو مویلعنت بغض

 ! ممنون-
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 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 428پارت#

 

  به همه و بود مالقات وقت. بود شده پا به  اتاق  یتو ییا  وهمهمه صدا سرو

 با مدام که ستاره و  حنانه. بودن شاداب و  سرحال من، ه یروح ضیتعو خاطر

 اش همه جمع ونی م در اما وادارن، خنده به منو کردنیم یسع حرفاشون

  مادر از که هرچه حاال  تا  قبل  روز از! بود؟  ومدهی ن چرا ! بودم  بابا دنید منتظر

 چکار من مگه آخه اما!  چونهیپ  یم حرفمو ییجورا   هی رمیگیم سراغشو

  رها خودم  حال به  منو  و  مقصربود هم بابا  خود که بود نی ا از  ریغ ایآ! کردم؟ 

   کرد؟ 

  زدم؛ زل مارستانیب اطیح  رونیب به  بازم اتاق  پنجره واز برگردوندم سرمو

  با مارستانیب  پرستاران!! نبودم چه بودم من چه داشت  انیجر  هنوزم یزندگ

  در یسمت به هرکس مردم و  رفتن یم  و اومدن یم دیسپ ی روپوشها و لباسها

  پشت از که  ییآدمها ون یم. بود معمول  از شلوغتر مارستانیب ! بود حرکت

  و ستادهیا یی ا گوشه! افتاد اوشیس و  یرعلیام به چشمم دمید یم پنجره

 دود گاری س هم یرعلیام و کردیم صحبت یرعلیام  ی برا داشت اوشیس

  یول! نگه یزی چ یرعلیام به ارسالن به راجع اوشیس!  من؟  یخدا. کردیم

 .....  شهیم خورد بفهمه یرعلیام  اگه گفت من به خودش اوشیس!! نه

 ؟ !بود اتاقم  از رونی ب همهش چرا !! اومد  ینم دنمید به یرعل یام چرا   آخه یول

  اوشیس و یرعلیام به  حواسم  و فکر  تموم! بود؟  یچ واسه رفتارها نیا  آخه

 .  اومدم  رونیب  افکارم از نایم خاله بلند  یصدا  با که بود

  یزیچ  چرا....  یباش داشته  گفتن  واسه  حرف یکل دیبا حاال  جون حنا-

 ! ؟ !یگینم
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 :   گفت  نایم خاله جواب ودر  کرد یا خنده ستاره

 !!   اس زنده که کنه  قبول خوادی نم شوکه، تو انگار  هنوز حنا  بابا یا-

 

 یچ ُمردمیم اگه!  داشتم؟  فاصله مرگ با کم  نقدریا من یعن ی!  من ی خدا  یوا

  کاش. بشم راحت یزندگ نیا دست از  خواستم یم که من! بهتر خب! شد؟ یم

  هم یرو چشمامو!  کاش یا ! بود نرسونده مارستانیب به زود منو یرعلیام

  و  کس چی ه با  زدن حرف حوصله و  بود  ریدرگ روحم بودم، خسته نهادم،

  محمد خاص ینگاهها  ریز از  خودمو  خواستیم دلم یا گهید طرف از. نداشتم

  بده خوردم به وهیم آب خواستیزورم  به و اومد سمتم به مادر. بکشم رونیب

 .  نداشتم  اشتها اما

 

  و یرعلیام  و شد باز  اتاق در هو ی  که بود انکار من  از  و  اصرار مادر از

 ! شدن اتاق وارد هم با اوشیس

 

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 به ورودشون  محض به و داشت دست در دهیچ یپ کادو سرخ گل یا دسته

  ینگران اما!  بشه  یچ خوادیم دونستمینم. شد اونا متوجه همه نگاه  اتاق،

 .اومد سراغم به یمبهم
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  از تیتبع به هم اوشیس. اومد من سمت به مقتدرانه و  بلند یگامها با 

  مغرورتر یرعلیام اما. کرد سالم یهمگ به  او  جلوتراز و  اومد  جلو یرعلیام

  در تیجمع نی ب  وهم محمد نکهیا خصوص به بکنه سالم که بود حرفا   نیازا

  خوادیوم گرفته  شعله حسادتش شیآت   االن دونستمیم خوب. کرد مشاهده اتاق

 یرعلی ام به و  گذاشت زیم ی رو رو  وهیم آب وانیل مادر.  ارهیدرب و محمد لج

  ه ی ازش که زدمیم  حدس.  بود شناخته  خوب و  یرعلیام اونم  یانگار. ستینگر

  مادر اومد، کنارم  به میمستق یرعلیام. بده بروز  خوادینم  که ترسهیم خورده

  مقابلم گلو دسته یرعلیام اما. نگفت ی چیه و رفت عقب  و  دیکش کنار خودشو

  بوسه بازم. دی بوس  مویشانیپ  الفور  یف آورد جلو سرشو لبخند هی  با و گرفت

  به و  گرفتم ازش   گلو دسته حرفی ب . شدم گرم و کردم احساس  گرمشو یها

 شده ینجور یا چرا  دونم ینم بود، قرمز خون دوکاسه مثل.  شدم رهیخ چشماش

 ! بود؟ 

 

 :   گفت بالفاصله و دیکش لبش گوشه به کمرنگ  یلبخند

 !  ؟ یخوب-

 

  محلش یب تیجمع  نیا  جلو و  نزنم ی حرف  اگه دونستمیم! بگم؟   یچ دونستمینم

 : دادم  جواب وقت فوت بدون خاطر نیهم به شکوندم، غرورشو کنم

 ....  بهترم  -

 

 وهی آبم وانیل به ینگاه با یرعلیام بعد و شد ایجو   احوالمو  یلبخند با اوشیس

 : گفت بودم نخورده  و بود کرده حاضر برام مادر که یا

 ! ؟ یخورد ی زیچ  حنا -

 .   ندارم اشتها  یعنی!...  نه-

 !   حرف   شهینم که نیا-
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!!  زد زل چشمام  به. سرم یباال اومد و گرفت دست به رو  وهیآبم وانیل

  یتو  ی حرف هی. کردیم نگاه بهم یخاص جور  هی! کردیم فرق روزید با نگاهش

 مادر که کنه بلندم  جا از  خواست  و  آورد دستشو. زدیم  موج انگار نگاهش

 : گفت و شکست دفه ه ی اتاقو سکوت

 !!  شوهر ی آقا شهیم زحمتت -

 

  یهر دلم.... کنهیم یعصبان شدت به رو یرعلیام مادر هی کنا و  تشر دونستمیم

 . کرد بلند جام از  منو  و ستینگر مادر به نفرت با یرعلی ام خت،یر

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  سه یروسر  ی تو دست با بود گرفته چشمامو جلو که  موهامو از  یا دسته

  که بود یعصب و  خشن اونقدر. نگفت چی ه و چپوند داشتم سر به که گوشه

 یکم ترس با. خورمی نم رو وهی آبم بگم و بشم کالم هم باهاش دمیترسیم

 .دمینوش

  گل ازآب و بزنه تشر  خواستیم یه و  نبود  ماجرا کن ول  مادر ی انگار اما 

 : گفت یی ا گزنده لحن با!! رهیبگ یماه آلود

  نیا گهید و  ی بر بهتره..... ندارد شما یدروغ محبت ن یا به  یاجیاحت  حنا -

 !  نشه داتیپ  اطراف
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  ی برق سوختیم آتش  از  سوزان اخگر دو مثل که یرعلی ام نیخشمگ یچشما

 نگاه. نخورد یتکان گهید که دیخشک  دستش تو وهی آبم وانیل انگار. زد

 :  گفت و دوخت مادر به خشمناکشو

  تو  چرا! ؟  یکن یم ثابت  یچطور!   ی بود مادر حنا  یبرا یکن ادعا یتونینم -

  دخترت از  یاحوال چرا ! ؟  ی سربزن بهش یومدی ن  بار  هی کسالی نیا

 ! ؟  فداکار مادر هی یشد االن  شد ی؟چینگرفت

 

 :   داد جواب و  گرفت قرار یرعلیام  مقابل اقتدار  با مادر

 !!....   لطفا!! باش مؤدب-

 

  ادامه و گذاشت ز یم یرو  وانویل یآرام  به نشست، یرعلیام رولب ی پوزخند

 :  داد

  یمادر و پدر چه شما! کنم؟  باور  رو شما حرکت کدوم دیبا  دونم ینم.... جالبه-

  یالک ن یتونینم   پس! ن؟ ینگرفت دخترتون خبراز هی بارم  هی یحت که نیهست

  دخترشو و  ادیب خواد ینم  االنم ی حت  نیافش  آقا....  نیباش  شیزندگ نگران

 ....  نهیبب

 

 ....:  کرد مشت دستاشو تیعصبان فرط از شده متشنج و یعصب مادر 

 ..  تو....  تو-

 

 در یسع فشردیم محکم و مادر بازوان کهیحال در و دی دو  سمتش به حنانه

  هیبق بار رتیح  نگاه به روزمندانشویپ نگاه یرعلیام اما  کرد،  کردنش آرام

 :   داد ادامه و دوخت

 گهید من  یول.... هست و بوده  نیافش آقا با من خونواده یاصل مشکل-

 ! بشه پدرش  گذشته یقربان  و نهیبب   بیآس حنا  زارمینم
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 :  دیکش داد بایتقر تیعصبان با حنانه

  به که شما!.... ؟ یکن ثابت  رو یچ  ی خوایم حرفات  نیا با .... گهید کن بس -

 !  ؟ یخوایم یچ گهید نیدیرس هدفتون

 

 :  گفت جسورانه  و  ستادیا مادر و  حنانه  مقابل کمر به دست یرعلیام

  میتصم من  و  زنمه حنا....  نیریبگ  میتصم میزندگ واسه شما زارمینم من-

 !!  نینش آش تراز داغ کاسه لطفا  پس....  چکارنکنه و  چکارکنه که رمیگیم

 

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#
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  جلو  و رفتیم جیگ داشت سرم  کنم، تحمل  اون  از شتریب  تونستمینم گهید

  کوتاه کدوم چیه  نداشت، یتموم یلعنت بحث اون انگار. رفتیم یاهیس چشمام

  یرعلیام. گفتیم یحرف هرکس و اومده  حرف به کم کم هم هیبق اومدن ینم

  حالم....  زدیم  حرف من به تشیمالک حس از  مدام و بود شانیپر و یعصب

  کالفه داشتم یرعلیام  یجای ب یتایحما  و حرفها   از گهید. خوردیم هم به داشت

  رفت و کرد رها منو یلعنت شب اون  چرا خواستیم منو اونقدر اگه. شدمیم

 دیشا شوم اتفاقات اون و مشکالت اون  همه یبان و باعث.... پوپک  سراغ

  افتاد ینم اتفاقات  نیازا کدوم چیه حاال ذاشتینم تنهام اگه!! بود یرعلیام خود

 !! 

  داد بلند یصدا  با و  گرفتم کار به  داشتم توان هرچه شد زیلبر صبرم گهید

 :  دمیکش
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 !! نیند  عذابم نیازا   شتریب!! گهید نیکن تمومش-

 

  یرعلیام  د،یچرخ  من سمت به نگاهها همه و شد آرام و ساکت کبارهی  به اتاق

 :   گفتم بود صدام در که یفیخف  لرزش با  و دیترک بغضم  و  ستادیا کنارم

  یکوتاه من حق در همتون شما.... کنه ینم دوا من از  یدرد االن  حرفها نیا-

 ....  نیبزار  تنهام خوامی م.... نیکرد

 

  دنید شاهد تا دمیکش سرم  یرو محکم رو  ملحفه و دمیکش دراز تخت رو کامل

 .  نباشن اشکهام

 

  از  گهید تا غرورم به دادم هیتک....نگفتم دردمو اما کردم هیگر ... کردم هیگر" 

 ....."  فتمین پا

 

 دونستمینم خودمم... هیبق مثل! رفت  میرعلیام.  رفتن یهمگ و شد خلوت  اتاق

  دوست گهید  طرف از و اومد یم  بدم ازش طرف هی از!  دارم یبد  حال چه

 !   بود اومده سراغم به یبد یدوگانگ.... نزاره  تنهام داشتم
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  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 432پارت#

 

Vip_Roman



 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  825 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

  روز چند اون.  موندم مارستانیب در گهید روز چهار  اومدنم هوش  به از بعد

  اومد یم میرعلیام. ذاشتنینم تنهام  و بودن کنارم مدام ستاره و  حنانه و مادر

 دوست. رفتیم  و کردیم نگام دور از  فقط . شدینم کمینزد گهید یول رفتیم و

  ینم مالقتم به همچنان که پدرمم.  نباشم رشیدرگ و باشه آزاد فکرم داشت

 .  اومد

 

  نایم خاله و حنانه و مادر دادن، خونه به  صیترخ اجازه دکتر  که یآخر روز

 اما  دمید اتاق در  پشت رو یرعلیام  صبحم اول از . بودن  اومده مارستانیب به

  نا یم خاله و بود اتاقم لیوسا کردن جمع مشغول مادر. بود ومدهین  اتاق  داخل

  وارد حنانه که کردیم جمع خچالو ی  داخل یها وهیآبم  و کمپوت و ینیریش هم

 :  گفت و شد اتاق

 .  کنه امضاء  و ادیب شوهرش دیبا گنیم مامان -

 

 : گفت لب ر یز و  دوخت حنانه  به بعد  و من به نگاهشو گوشه اول مادر

 !   سالنه تو  که اون ... یگفتیم بهش خب-

 : گفت ییاعتنا  یب با  و انداخت  باال ییا  شانه حنانه

 !! انگار  ستشین دمشیند -

 

  اما نزنن،  حرف ینجور یا شوهرم درباره  که بزنم داد سرشون خواستیم دلم

  اون  تو  چرا ! کردم؟ یم یطرفدار  یرعلیام  از  یچطور دیبا  آخه!...  تونستمینم

! ومدن؟ ین مارستانیب  به دنمید به اش خونواده  یاعضا از  کدوم چیه روز ده

 !  ؟  پوپک ای ارسالن! اومد؟  یم یک

 

....  شدن جمع  سرم یتو عالم یفکرها تموم و شدم رهی خ  یا  گوشه به بازم

  رخانیاردش عمارت همون ای خودم خونه به! کردم؟ یم کاریچ دیبا  واقعا

 !!   تحمل قابل ریغ  و بود سخت برام  هردو!! بابا خونه ای گشتمیبرم
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  من خی و سرد نگاه  به بایز  یلبخند با و  آورد تخت یرو لباسهامو نایم خاله

 :   گفت و ستینگر

 ....  خونه ی برگرد دیبا که پاشو.  کن عوض لباساتو پاشو خوشگلم خانم-

 

  بستم یم شرط.  بود میمجرد زمان ی لباسا. زدم زل لباسام به یحرکت چیه یب

  حرف پراز  یچشما  به حرفیب.   رو  لباسا اون آورده واسم خونه از مادر که

 :  گفت و دیبوس  امو  گونه خاله و کردم نگاه نایم خاله

 ! ه؟ یچ  متیتصم! ؟ یکن کاریچ  خودت با  یخوایم .... برم قوربونت -

 

  حرفاش بودن گنگ ی معنا به یسر یول هیچ  خاله منظور دونستمینم قایدق

 : داد ادامه خاله  بعد و دادم تکون

  یدونیم.... کنهی م دق خونه   ینر باهاش  اگه خدا  به.... نگرانته  یلیخ مایس -

  هی  یتونیم االنم! شد؟  مارستانیب ی راه بار  چند بودت دهیند که یمدت نیا  تو

 .  اونجا یبر مدت

 

 :   گفتم یسرد  و خشک  لحن با

 .... مامان شیپ رمیم-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 :   گفت بلند  یصدا با  جانیه و  سرذوق از  نایم خاله

  و شوهرت دونمیم.... شهیم درست یچ همه که شاهللایا....  جون  حنا  نیآفر-

  خونه  ایب بشه آروم کم  هی تتیوضع نکهی ا ی برا فعالا  یول ی دار دوست تمیزندگ

 ....  یرعلیام هم خوبه  تو ی برا هم بابات

 

  فراموش رو  یرعلیام  تونستمیم چطور  آخه. آورد یم  درد به قلبمو اسمش

  درباره گرفتن می تصم بابا  خونه رفتمیم مدت هی اگه گفتی م راست خاله! کنم؟ 

  افتادم که  بابا ادی و دمیکش یسرد آه. شدیم راحتتر  واسم   م،یزندگ ندهیآ

 :  گفتم بالفاصه

  ؟ !!نهی بب منو نخواد دیشا بابا یول -

 

 : گفت و  داد فشار منو یآرام  به دیکش هام شونه یرو یدست خاله

  اونقدر! ناراحته برات  فقط.... توئه عاشق نیافش! ستین نطور یا..... نه....نه -

  در رو!.... کرد  حبس خودشو  خونه  یتو  و نرفت سرکار  روز  دو که دلواپسته

 !!   نیهم سخته براش باهات شدن رو

 

  یمنف فکر دینبا! میبود هم عاشق ما داشت دوست منو بابا گفتیم راست خاله

 ! کردمیم

 

  رونیب  رو الیوسا  حنانه و مادر بودم اتاق  تو  تنها خودم دمیپوش که لباسامو

  هوی که دمشی ند اطراف   و دور اون و شد گم دفه هی هم  نایم خاله و بردنیم

  و بود آرام و نیغمگ اش  چهره. شد اتاق  وارد  بایز گل  ی ا دسته با یرعلیام

  سر یروسر داشتم و ستادهیا سرپا  که من اومد، جلو  و  بست پا پشت با درو

  مقابلم گلو و ستادی ا  ام یقدم کی فاصله  در. کرد یتالق باهاش نگاهم کردمیم

 : گفت نیدلنش لبخند با و گرفت

 !  ؟ یخوب....  یخانم....  سالم-
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 : دادم جواب  آروم  و دیچرخ گل سمت به نگام

 ....  سالم -

 

  لباش رو لبخند بود،  دلخور بازم من سرد رفتار دنید از   انگار که یرعلیام

 :  گفت و دیخشک

 ! .....   ن؟ یهم -

  یاتفاق چیه و  خوبه حالم نکهیا   ؟ یبشنو ازم  یجواب  چه  یدار توقع پس-

 ! فتاده؟ ین

 

 :  گفت لرزان ی صدا  با و  ستادیا جلوم، اومد زد که دور  هی. کردم پشت بهش

!  ؟ یگینم بهم راستشو  چرا! ؟ یکنیم  یباز  باشک میقا باهام  یدار چرا   حنا -

  تحمل یول  اومد سرت به  یسختتر یبالها تو!.... ؟   یناراحت یچ از  بگو

 ! ؟ !ینبود االن  مثل.... یکرد

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 :   گفتم و زدم زل سردش یچشما ی تو و دمیکش یآه
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  اون  از خوام یم!  باشه آزاد فکرم خوامی م.... مادر خونه برم مدت هی خوام یم-

 ! ؟ یفهمیم!....نیهم باشم  دور آدماش و  خونه

 

 :  گفت و شد رهیخ صورتم به ی ناباور با

  بهم رو حرفا  نیا  االن  چرا! چرا؟   آخه  یول!.....؟ یخودت کنمینم  باور -

 شمیپ شب  چند!....  دمیکش ها چه  خاطرت به من یدون یم تو!....  ؟ یزنیم

 ....  کایامر  نرفتم و کردم پاره  طمویبل

  و منت بار ریز که یزندگ من! ؟ ی بزار منت یخوایم! ه؟ یچ  گفتم یتند به-

 !   خوامی نم باشه یخودخواه

 !   چته؟  یگینم چرا !  چرا؟   آخه یول-

  حرف  باهات شد آرومتر ام ه یروح وقت هر.... مادرم خونه رمیم من-

 !!....   برگردم شتیپ محاله وگرنه یکن متقاعدم حرفات با دیبا.....  زنمیم

 

 : گفت و کرد نگاهم زشیانگ  رتیح  یچشما با

 !!   نیهم شدم عاشقت یادیز دونمیم.....  نجاستی ا  خطا -

 

 : گفتم کنم نگاش نکهیا بدون  و  پوشاند اشک  از  یا پرده چشمامو

!  یستین  بندیپا حرفات  یرو ادیز که  یی تو  نیا..... هستم  حرفام سرهمه من -

 !!   بفهم !  کنهی نم انتیخ عاشق آدم

 

....  نزد ی حرف چیه گهید و موند ساکت خاطر  چه  به دونمینم.  زد برق چشماش

 .برگشت من سمت به  بازم  اما رفت  اتاق در سمت و کرد یمکث

 : گفت و تابوند من به نشویسنگ نگاه  انوار 

  یبر ات خونواده دارید یبرا  یا  هفته دو یکی که دمیم اجازه بهت -

 .....  اونجا
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 :   زدم داد  و شدم یعصب هاش یونه امر  واز دی پر  مغزم از  فاز بازم

  میتصم خودم  یبرا خودم  من.... یبزن حرف من با ینجور یا  یتونی نم تو-

 !  ؟ یفهمیم رمیگیم

 

 : گفت زده شانیپر و دیکش صورتش   یتو یدست. کرد نگام بغض با

 ! ؟ یفهمیم مادرت خونه  یبر  قهر  عنوان به  ندارم دوست منم-

 دارم دوست.... فهممی نم رو یحرف  چیه گهید تشیواقع!  فهممینم!!  نه-

 !! تنها ی تنها!   خودم و   باشم خودم  فقط که  یی جا هی برم .... برم

 ....  دنبالت امیم زودتر هرچه من یول برو باشه-

  حرفات با که دنبالم ایب  یوقت....  بشه  داتیپ  بابام خونه اطراف فعالا  خوامینم- 

  با منم! ینکرد  انتیخ بهم  که..... پاکه هنوزم عشقت که  بشم  قانع یکن مجابم

 !!  باشم دور همه از  خوامی م... دور  یجا  هی ی ببر خودت

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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 گل دسته به ینگاه نگران  و دیناام یی ا  چهره با  و انداخت  بهم قیعم نگاه هی

  رفتنش با. رفت  رونیب اتاق  از  و کرد پرت نیزم ی رو اونو خشم  با و  انداخت

 ! شد شتریب و  شتریب اشکهام زشیر شدت
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 با که دمشید پنجره پشت  از. کردم هیگر  بلند یصدا  با و ستادمیا  پنجره روبه

!!   رفت و  کرد ی ط یخروج در تا  مارستانویب  اطیح مسافت بلند یگامها

  که بودم غرق  خرابم  حال ی تو...  شدن اتاق وارد یک حنانه  و مادر دمینفهم

  به  ونیگر یچشما با کردم، احساس هام شونه ی رو و  مادر دست ینیسنگ

  آشوب دلم یتو . کرد نگام معصوم  و آرام ی ا چهره با مادر برگشتم، سمتش

  به خودمو کردیم  ینیسنگ دلم یرو که یغم و اینگران  تموم با . بود  پا به یبد

 مادر. زدم  زار بلند یصدا  با و  گرفت شدت ام هیگر انداختم،  مادر آغوش

 : کرد زمزمه گوشم در مهربانانه و کرد حائل دورم دستشو

 . شهیم درست یچ همه.... زمیعز نباش نگران -

 

 : گفت شادمانه که دمیشن هم  رو نایم خاله یصدا که بود  موقع اون

 !  ن؟ یکنیم یباز  یدار که هیچ  یهند لمیف ن یا خبره؟   چه نجایا-

 

  و ستادهیا حنانه  کنار که دمید رو خاله  ونمیگر یچشما با  و کردم بلند سرمو

  زل مادر و من به هردو داره، دست به  ویرعلیام گل دسته  کهیحال در هم حنانه

 . زدن

 

 :   گفت یلبخند با خاله

 . دنبالمون اومده محمد....شد رید که میبر  نیایب-

 

 دونمینم! محمد؟  چرا خدا  یا! شد  قطع  اشکهام زشیر  محمد اسم دنیشن با

 من به ینگاه یچشم  ریز مادر!!  بشم  روبرو باهاش ادیز ندارم  دوست چرا

  و برداشت زیم ی رو از  فشو یک و رفت یسمت به یساختگ  یلبخند با و  انداخت

 : گفت

 . شهیم رید داره....  میبر خب  یلیخ -

 : گفتم اخم   با و کردم اشکمو دست پشت با
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 ....  میبر میتونستیم که خودمون!اد؟ یب  محمد گفته یک -

 

 هم خاله که زدن حدس همه انگار و!!   معترضم محمد اومدن  از من ی عنی نیا

 :  گفت یتصنع یلبخند با بالفاصله

   هیکار چه حاال گفتم دنتید ادیب زد زنگ  محمد..... بود خراب من نیماش -

 . میگردیبرم محمد با همه.....ارهیب نیماش ام  حنانه

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  و حنانه و مادر همراه به. نزدم یحرف  گهید و کردم درست سرمو دور شال

 سمت به  منو و  گرفته دست در دستمو مادر. اومدم رونی ب مارستانیب  از خاله

 به ما دنیرس با  و ستادهیا  لیاتومب  از   رونیب محمد. کرد تیهدا محمد نیماش

  کرد باز برام  لوی اتومب جلو یصندل درب کردن سالم ضمن  و زد یلبخند اونجا

 . بشم  سوار تا

 :   گفتم و کردم یتند نگاه مادر و محمد به 

 !!  ؟  نم یبش جلو من-

 ...  سوارشو برو... مادر یراحتتر جلو-

 

  مسئله نیا به دی نبا.  ادیب شیپ یسوتفاهم دیشا کنم مخالفت ادیز اگه حاال  گفتم

  هم تو  اخمامو چرا گهید. شوهردارم  که منم... داره زن که  محمد باشم نیب بد

 یم منو داره چشم تا دو کردمی م احساس همش چرا  دونمینم یول! کنم؟ 
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  تونستمینم یکار. نهیب یم منو االن و  اطرافه اون یرعلیام  داشتم نیقی !!... پاد

 دیترد  با و نشستم جام  سر حرفی ب. بشم لیاتومب   سوار نکهی ا جز  به بکنم

 .  گذشت مارستانیب  کنار از  و دراومد حرکت به نیماش.  کردم نگاه اطرافمو

 

  و حال  تو برد منو آهنگ. کرد یپل ینوستالژ   و میمال آهنگ هی حرف یب محمد

 ....  خودم  یهوا

 

 ....  مکن ی اری هوس مکن، یزار نیازا پس

 !! وانهید دل  ناکام یا  تو

   ام  نهیس مزار  به  ، ام  نهیرید غم با

 !!   وانهید دل آرام،  بخواب

  آمدم  باز تو  یب  رفتم تو با

   وانهی د دل او، ی سرکو از

   خاکسترغم، در کردم پنهان

 !!   وانهی د دل  آرزو، همه آن 

 !   ؟  یکرد ها چه دل  ی ا من با  میبگو چه

  یکرد آشنا او  عشق با مرا  تو

 ! مکن  یاری هوس! مکن یزار نیازا پس

  وانهید دل ناکام، ی توا

    ام  نهیس مزار  به  ، ام  نهیرید غم با

 ....  ونهید دل آرام،  بخواب

 

  چه  لیاتومب داخل دونستمینم  و شده اطرافم گر نظاره لی اتومب پنجره از

  ور  غوطه افکارم یتو  ی پدر خونه  به دنیرس تا شه،یم  بدل و  رد ییصحبتها
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  داخل نویماش محمد!!  نزدم  سر ابونهایخ  اون به سالهاس  کردم احساس. بودم

  با همه از  جلوتر مادر. میشد ادیپ هم با همه شد متوقف یوقت برد  اطیح

 :  گفت گرفت،یم محکم بازوهامو کهیحال  در و اومد من سمت به یخوشحال

 .....  زم یعز یاومد خوش خودت خونه به -

 

  که بگم یچ دونستمینم. بودم  بابا با یی ارویرو  و  فکر یتو گرفتم، نییپا سرمو

 : گفت بالفاصله مادر

 .  باشه خونه ،یا یب مارستانیب  از  تو تا اومده  بانک از زود  اس، خونه نم یافش -

 

  با و  زد پلک ی آرام به که بگم یچ  خوام یم دونستیم انگار کردم، بلند سرمو

 : گفت خاطر آرامش

  مونه،یپش کاراش از  یلیخ....  کرده ی بد تو  حق  در چقدر  که دونه یم نیافش -

  فکر بود نگرانت  هم موقع اون  پدرته  اون  بزن، حرف باهاش شهیهم مثل

 . باشه بهتر  نزنه گذشته  از  یحرف اگه کردیم

 

   لونینا چند  م، یبود آورده خودمون  با مارستانیب از  که یلیوسا از حنانه

 : وگفت گرفت دست به

 ! ن؟ ی سادیوا چرا مامان -

 :  گفت و  انداخت حنانه به ینگاه هی مادر

 .  میایم هم ما....  مادر نیبر شما -

 

  درب داشت که محمدم. ساختمون داخل  رفتن جلو  جلو  حنانه  و نایم خاله

  کهیحال در و کرد نگام یلبخند با. وستی پ مادر و من به بست، یم لشو یاتومب

 :  گفت بود دهینپرس  ازم یاحوال بودم شده مرخص مارستانیب از  نکهیا  از بعد

 ! عمه؟  دختر  چطوره حالت -
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 886 از  835 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

    خوبم-

 ....   خداروشکر-

 :   گفت و  کرد ییا خنده مادر

 ..... ایب محمد  با هم تو  کنم خبر  باباتو داخل رمیم جلوتر  من جون حنا-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 437پارت#

 

 هدفش مادر دونستمینم. میموند تنها  محمد و  من و رفت خرامان  خرامان مادر

 و دهیپالس صورت به ینگاه با و  ستادیا کنارم محمد! ه؟ یچ کارا  اون از

 :  گفت و کرد  یمکث روم  و  رنگیب

  وسطه یا گهید کس  یپا که بستم  شرط  خودم  با یخوا ی نم منو یگفت یوقت -

  داشتم دوستت اونقدر راستش ..... کنه خوشبختت کردم دعا شهیهم خب یول

 که دمیفهم بعدها یول. بود خودم  با ازدواج  مهتراز  واسم تیخوشبخت که

 ....   که شدم مطمئن اتفاقم ن یا  با. ستین  نطوریا

 

 اومد ینم خوشم  چرا دونم ینم. بدم گوش حرفاش  به اون  از  شتر یب خواستمینم

 :  گفتم بالفاصله.  بشنوم یربط یب حرف یرعلیام  به راجع

 .....  هیا گهید زیچ  من مشکل خوشبختم،  یرعلیام با من -

 

 محمد رفتم،یم راه ساختمون یورود در سمت به کهیحال  در و افتادم راه به

 :   گفت  و  افتاد  راه به کنارم  در ام شانه به شانه
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 .....  نداشتم ی بد منظور من-

 ! ؟  یبگ  یچ ی خوایم گهید-

 !  دمیشن شوهرت به راجع یا  گهید یحرفا  من.... من.... یول -

 

  من محمد. بودم شده تندخو و یعصب  زدم، زل  چشماش یتو  و  ستادمیا سرجام

 : گفت کنان من

 .  بود اونا   از شتری ب اقتتیل تو..... تو-

 

 :  گفتم ی خند زهر با

 ! آره؟  ی بود تو  اقتمیل  یبگ یخوا ی م حتما -

 !!   نزدم حرفو  نیا من....  نه_

 خونواده من مشکل.... خوشبختم  یرعلیام با من!!  آقا.... محمد نیبب-

 !!  فقط ربودنیام

 

 : گفتم  برگشتم محمد سمت به و  ستادمیا سرجام بازم  رفتم قدم دو

 ....  یباش داشته یموفق و  خوب یزندگ  توهم  دوارمیام-

 

 در مادرم و ستادهیا  سالن یتو نایم خاله اومدم، ساختمون داخل به تند تند

  و کردن قطع حرفشونو من اومدن با که زدنیم  حرف هم با  داشتن گهید سمت

 :  دیپرس متعجب ییا  چهره با اومد، من سمت به مادر

 ! کجاس؟  محمد پس -

 : دادم جواب یحوصلگ یب با

 .  داخل  اومد  یم داشت دونمینم -
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  چشامو و کردم ولو  اون ی رو رنجورمو و  خسته بدن و  رفتم کاناپه سمت به

 .  ادیب سراغم به  الیخ  آرامش یکم که بستم  یآرام به

  *** 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 438پارت#

 

 

  شده قبل  از دتر یسف موهاش! دادیم  نشون خسته  و رتری پ یلیخ  بابا  نظرم به

 مرده گلو در بغض با!! بود گذاشته  ریتأث  روش نقدری ا کسالی نیا  یعنی!! بود

  آرام و مهربان  شهیهم مثل و اومد جلو  بابا.  کردم سالم  و  ستادمیا روبروش 

 که باشه همون بابا  نیا شهینم باورم   من یخدا!! بود زده زل  ام  چهره به

!  بود مهربون یلیخ بابا  نیا ؟ ! زدنیم حرف   بهش راجع یرعلیام خونواده

  مرور ذهنم ی تو رخانیاردش یحرفا تموم ! رسدینم ام مورچه هی به  آزارش

   منو؟  چرا ؟ ! بابا یکرد و  نکاریا  چرا! شد

 

 :   اومد  حرف به بابا

 ! ستاده؟ یا  چرا  بابا یتغار  ته دختر-

 

  من و کردیم باز ازهم دستاشو شهیهم که مایقد  مثل و کرد باز هم از دستاشو

 .  انداختم یم آغوشش  یتو خودمو دفه هی

 

 :  گفت و فشرد  خودش  به منو محکم. گرفت دنیبار چشمام از اشک  قطرات
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 ....  بابا  بودم دلتنگت چقدر -

 

  واسه گلوم راه که بود ادیز اونقدر هام هیگر  موج. بزنم یحرف تونستم ینم 

 :   داد ادامه بابا  و کردم استشمام بدنشو ی بو. بود شده قطع ییصدا  هر جادیا

 سرت ییبالها چه بگو! ؟  اومده سرت به ی چ بگو.... بابا  نیریش دختر-

  کم تو یدردها از که بکشم عذاب انقدر  خوامیم.... بکشم عذاب تا آوردن

 ....  بشه

 

  بلندمو و دار سرتاب یمو داشتیبرم سرم از  که اونو  د،یکش شالم یرو یدست

 :   داد ادامه و کرد نوازش به شروع یشگیهم عادت طبق و گرفت دست به

  با  من.... من.... کردم کارو ن یا حقت  در که ببخشم خودمو وقت چی ه تونمینم-

 !   کردم یبزرگ انتیخ تو  به ام گذشته  به  راجع نزدن حرف

 

 : داد  ادامه و کرد نگام انیگر یچشما  با و کرد جدا  خودش از  منو

 !   تو؟  ز یعز جون متیق  به! ؟ یمتیق  چه به -

  گرفتم موینیب آب  برداشتم،  زیم یرو از یدستمال یکالفگ با   و دادم تکون یسر

 :   گفتم و

 !!!.....   بابا  بودم ناراحت و ریدلگ یلیخ شما از من-

 :   دادم ادامه  ارزان  یصدا  با و شد شتر یب و  شتریب اشکام  قطرات

 !!   اومد سرم به یچ .... یدونینم شما-

 : گفت کنان هیگر و کرد بغلم  بازم و دیکش خودش سمت به منو  بابا 

 ....   ببخش منو.... زم یعز دختر -

 

  به بازم.... بود  الزم بابا و من واسه یناراحت و بغض همه اون  و  حرفا اون

 هر خواستیم مادر!  شدن یتداع  ذهنم یتو گذشته خاطرات  و برگشتم اتاقم
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  خسته یلیخ من روان و  قلب یول.... داره نگه شاد را خونه  یفضا شده طور

  و بودم یرعلیام   دلتنگ طرف هی از....  کردم گم ی زیچ کردمیم احساس. بود

 .  رمیبگ میتصم و کنم  فکر عاقالنه خواستمیم گهید طرف از

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 439پارت#

 

 چکار دیبا دونستمینم  هنوزم. گذشت یم بابا خونه به  برگشتنم از  هفته هی

  قبلنا ومثل بشم  جدا یرعلی ام از که کردیم زمزمه گوشم در مدام مادر.... کنم

  تیوضع االن  اما و فتادهی ن یاتفاق چ یه که اصالا  کنم یزندگ خونه  همون یتو

 . کردیم فرق

  اش عاشقانه ی حرفا و  ادشی با شبها بودم، گذاشته جا یرعلیام  شیپ  قلبمو 

  نبود یآشوب چندان دلم یتو ! هم رو چشمامو و گذاشتمی م بالش  یرو سرمو

 دیشا بزنم  حرف یرعلیام  با بتونم  که  کردمیم آروم داشتم خودمو تازه دیشا

  حل مسائل همه خودمون دیجد خونه  تو م یرفتیم و کردی م قانعم حرفاش  اگه

 داد ادی من به  سالها اون در یزندگ. بود نطوری ا خودم  ال یخ  به اما... شدیم

  ما که شهینم یواونطور  میکنیم فکرشو ما که شهینم یاونطور   وقتها یلیخ

 ...  خوادیم دلمون

 ** 

 

 !    یدار مهمون  پاشو .... حنا... حنا-
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  سرم یرو مادر! روز؟  ای شبه  دونستمینم هنوز کردم، باز  آروم چشمامو

  گره یمشتها با و کردم نگاش رهیخ . بود زده زل چشمام به  و بود ستادهیا

 :   گفت و رفت در  سمت به مادر دم،یمال چشمامو ام شده

 ....  ننتیبب  شلخته ندارم دوست کن،  مرتب خودتو-

 

 : گفتم و  نشستم سرجام یکنجکاو یکم البته  و یحوصلگ یب با

 ! اومده؟  یک -

 

 :  گفت متفکرانه  و برگشت سمتم به مادر

 . عموشه دختر کنمیم فکر.  هیرعلیام  اقوام  از -

 

  ها گرفته  برق  مثل شد، راست  اندامم  بر مو ....عمو  دختر  اسم دنیشن با

 : گفتم و نشستم سرجام

 !  ؟  پوپک ؟ یچ -

 !   ؟  یکرد هول  نقدریا  چرا حاال-

 !   نجا؟ یا اومده  چرا اون یول  وا -

  به بگم خوامیم.... حنا  قبلش یول.... نهیبب  رو تو خوادی م گهیم.... دونمینم-

...  یبش خوشبخت ی تونیم...... یندار   یسن هنوز تو مادر باش، خودت فکر

 واسه رو  خونواده  نیا  دور و کن استفاده فرصت نی ا از  کنم یم خواهش

 .  بکش خط شهیهم

 

  مادر یتکرار  یحرفا  دنیشن که بودم افتاده رتیح  به پوپک اومدن  از  نقدریا

 !!   نبود لحظات اون در  حداقل. نبود یدنیشن و جالب  اصالا   برام

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 440پارت#

 

  دم،یکش بهش یدست بود  رو  و رنگی ب  که را صورتم اتاق  از مادر رفتن از بعد

 !  دیدیم منو وضع سرو نیا  با پوپک دینبا

 

  کیش و  یصورت دامن بلوز دست هی  و رفتم لباسهام کمد سمت به مهیسراس

  و کردم ش یآرا یکم صورتمو . دمیپوش و  برداشتم بود می مجرد دوران مال که

  خودم به نگاه هی . اومدم  رونیب  اتاق  از  و کردم جمع سرم  یباال موهامو تموم

  دمیکش آرام نفس هی!!  بود کم نفسم به اعتماد  فقط بود، خوب یچ همه انداختم

 ....  کنم حفظ   نفسمو به اعتماد کردم یسع و

 

  نظر  به خلوت!  نبود خونه  داخل یکس انگار. رفتم  نییپا  ها پله از  یآرام به

  انداختم،  سالن  یوارید ساعت به نگاه هی باشه؟؟  رفته پوپک  نکنه. دیرسیم

.  نبودن  خونه بابا  و  حنانه  حتما پس. دادیم نشون  رو صبح ده ساعت عقربه

  کاناپه یرو که  افتاد  پوپک به چشمام گذشتم که سالن گوشه کنسول  پشت از

 دست. گرفت ُگر دنشید از  بدنم تموم! بود قهوه دنینوش حال  در و  نشسته ییا

  به کرد شروع دستام! شدیم جانیه دستخوش  بدنم تموم دنش ید با! نبود خودم

 .  ببره حالم  به یپ  پوپک دینبا! باشم مسلط خودم  به دیبا اما دن،یلرز

 

  دوخت بهم چشماشو.  برد باال سرشو  ستادمیا که اش یقدم  کی در و  رفتم جلو

  یرو داشت دست در که ییا قهوه فنجان بود لبش گوشه که یپوزخند با و

 :  گفت و گذاشت زیم

 ....  روشن چشممون  خانما خانم  به به -
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 :  گفتم و دمیگز لبمو  گوشه ظیغل با

 !  ؟  یکن سالم ییجا  یاومد  ینگرفت ادی -

 :  گفت و  داد پلک  ناز با چشماشو و  کرد یا خنده

 !   کنمینم سالم ها  بچه  به وقت چیه من جون  جوجو.....   -

 !!    بزرگ خانم کنم سالم من رفت ادمی  یگیم راست... هه-

 

 :  گفت یعصب و محکم و شد بلند  جاش  از!!!   خشن و  شد یجد اش  چهره

 .  بشنوم  ایباز مسخره نیا  از نجا یا ومدمی ن من!!  ببند دهنتو-

 

 :  گفتم و ستادمی ا  ییا  گوشه ، باشم اعتنا   یب و  خونسرد که  بود من نوبت حاال

 ....  برو  و  بگو باش زود ؟  هیچ کارت -

 :  گفت وقفه  یب  و اومد سمتم به

  واسه پاتو بگم بهت  نجایا اومدم امروز من نقو نق  کوچولو  خانم  نیبب -

 !   رونیب بکش یرعلی ام یزندگ از شهیهم

 

  بد یرعلیام  از پوپک   جلو نداشتم دوست اما  بودم دلخور  یرعلیام  از  نکهیا با

 :   گفتم و زدم ی تلخ لبخند خاطر  نیهم به.  کنم ترک  نفعش به و  دانیم و بگم

  ؟ !؟ یریبگ یماه آلود گل  آب از  یخوایم! ؟  رسهیم تو به یچ  وسط ن یا حاال-

 :  گفت قبل  از  واشتری ییصدا  با و  میشد چشم در چشم

  مسخره زیهرچ ای کردن ییدلجو ای  یاحوالپرس  واسه نجای ا ومدمین  من نیبب -

 ....  نجایا اومدم جونم آقا خواست  به من... ؟ ! یبکن فکرشو  که یا

 ! جون؟  آقا-
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 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 441پارت#

 

  دمیبا...  دنشید به  یبر که بزارم قرار  هی باهات گفته!... بزرگم آقا آره-

 ! ؟ یدیفهم... یبر  که خودته نفع  به  چون....  یبر

 !   داره؟  کار چه من با-

  کس هر ای یرعلیام  به ی زیچ کام تا  الم هم هیقض  نیا به  راجع!  یهرچ حاال-

 !!!  بفهمه یکس ستین  قرار!... ؟ یدی فهم یگینم یا گهید

 

  بازم رخانیاردش داشتم  حتم! شد پا به  یبد یلیخ  اضطراب  و دلشوره دلم یتو

 که شد من زدن حرف  از  مانع دور از  مادر یصدا. دهید ی ا تازه  خواب  برام

 : گفت

 ما که یبگ فرستادن رو تو که ییاونا  به و  یبر  نجایا از بهتره خانم  دختر -

  و  بزنه بهش لگد هی  برسه راه سر از  یهرک که میاوردین راه   سر از  دخترمونو

....  گذشته ها گذشته اما.... میداد پسرتون  به اونو میکرد یاشتباه هی.... بره

 !!   نیباش مطمئن نویا گردهیبرنم خونه اون به حنا گهید

 

  لب یرو بر یلبخند  شدن جادیا باعث اما بود کوبنده و محکم مادر یها جمله

 :  گفت و  کرد کج لبشو گوشه یپوزخند با  همراه و  شد پوپک

   و  خوادینم رو شما دختر گهید یرعلیام  بگم بهتون نجایا اومدم منم  اتفاقا-

 ....  نینکن خوش خودتونو دل یالک پس ستین باهاش  یزندگ فکر  به اصالا 
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  با و اومدم تنگ  به  خشم از.... کنم تحمل  اون  از شتریب  تونستمینم گهید

 :  گفتم دیرسیم اوج به  تنفر از  که ییصدا

 !  کن گم گورتو زودتر هرچه -

 

  من به روزمندی پ و  خندان ییمایس با و گرفت دست به شو یدست فیک  پوپک

 :   گفت کنان زمزمه و شد کترینزد

  از یکس که باشه جمع حواست  فقط....  آدرس نم یا  سرقرار، یایب باشه ادتی-

  ؟ !!یشناسیم جونمو  آقا  که تو....  ببره ییبو   دینبا موضوع نیا

 

  و  نشستم مبل یرو  یناباور  با!!  شناختمشیم خوب!!  گفتیم راست آره

!! کردمیم چکار دیبا  یول.... نهینب مادر که کردم میقا دستم یتو  فوراا  و کاغذ

  دهید برام  ییا تازه  خواب  چه رخانی اردش! رفتم؟ یم قرار  سر به ی چطور آخه

 ! ؟  بود

 

  اقوام من یسالمت خاطر   به. بود شلوغ یلیخ  روزه چند  اون  تو  هم بابا خونه

  بعد مخصوصا  نداشتم  رو کس چیه حوصله ! زدنیسرم و  رفتنیم و اومدن یم

 مادر. نداشتم رو یکس با  زدن حرف  رغبت گهید حرفاش  و  پوپک با  دارید از

  اونجا اومدن  محمد و  ییدا خونواده گفت. نییپا برم که  سراغم اومد  بار چند

  رفتن به کنم فکر  فردا به داشتم دوست فقط... برم تونستمینم اما! من دنید

  رو  حنانه! باشه؟  آروم فکرم گذاشتیم مادر مگه یول....  رخانیاردش شیپ

  داشتم!!   خدا یا .... اومد هم ستاره  حنانه  از  بعد نییپا برم که سراغم فرستاد

!!   شد اضافه  بهش هم عمه خونه بود کم ییدا خونه کردمیم  فکر خودم با

 :  گفت یلبخند  با  و شد داخل ستاره

 ! ؟  ی خواینم مهمون  صاحبخونه -

 : گفت ی ا خنده  با حنانه

 ....  یبزن مخو  یب  نیا مخ  ی بتون تو مگه قربونت جون ستاره -
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  کنان خنده. بود  بانمک و  طونیش شهیهم مثل اومد  اتاق  داخل شتاب با ستاره

 :   گفت

 ! ؟ ! بکنه ینافرمان  تونهیم مگه-
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  با و  تخت کنار  نشست. اومد سمتم به  دنبالش به ستاره رفت  رونی ب که حنانه

  فشرد محکم بازوهامو ستاره. میدیکش آغوش  در رو گریهمد همونجا یلبخند

 : گفت چشمام در شدن غرق با و

 !   ؟ یخوب -

 :  گفتم و نهادم هم  یرو آروم چشمامو

 ....  آره -

 !   ؟ یاریم در هیچ  ایباز نیا ..... پس.... شکر رو خدا خب-

 !   رو؟  یچ-

 !   ؟  اتاقت از  رونیب ی اینم و یکرد اعتصاب که نیهم-

    ؟ ! ی زنیم رو هیبق حرف  که توهم... بابا  یا -

  مثالا ... بساطو نیا  کن جمع پاشو...  ؟ ! یگیم راست تو بگم  یخوایم پس  ا -

  یکار هر بابا نه!...؟ یخورد یعاطف و یعشق شکست یبگ  یخوایم ی نجوریا

 !!   یشینم لمایف تو  هیشب یبکن که هم
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  لب به که رو لبخند همون ستاره یلحظات  از پس  و خنده  ریز میزد هردومون

 :  گفت و  کرد حفظ داشت

  همه.... یدیکش  یسخت سال هی که نی هم.... یکرد یبزرگ  کار تو  حنا یدونیم-

  رو هایسخت  نیا  همه پدرجون و  مادربزرگ و یی دا یکارا  خاطر به  تو دوننیم

  که ستین خوب!  تو دنید اومدن همه ستین راهش نیا االن  خب یول یدیکش

 ! که؟  یدونیم.  تییدا خونواده مخصوصا.... ینکن ییگو اومد خوش و  یاین

  جواب  سوأل حوصله من! ندارم حوصله که نهیهم واسه...  فهممیم... آره -

 .  ندارم رو  ییدا  زن یدادنا پس

 !    نده جواب   دنیپرس رو یسوأل  هر ی بد جواب  یستین مجبور  خب-

 !    دونه ینم هم یچکیه.... ستاره دمیکش یادیز  یسخت من.... من-

 : گفت و کرد نگاهم!  زد  یبرق ستاره یچشما

  یکن یخودکش یخواست   یم چرا  آخه ی ول یدیکش یادیز یسخت  دونم یم... حنا -

 ! ؟ 

 !     کنم فکر  یحت  بهش راجع گهید خوامینم-

 !   نه؟  ا ی خوادیم  تورو   آخرش یرعلیام   اصالا !.... آخه اما-

 خواست،یم منو  واقعا یرعلی ام.... بود خوب یچ همه یول!...   دونمینم...  -

  ختی ر بهم یچ همه دفه هی.... چرا  دونمینم یول داره دوستم که گفت بهم اون

 !   یآسون نیهم به! 

 !  حنا؟   یزنینم حرف   چرا-

- !  نزن موضوع نیا  به راجع یحرف گهید کنمیم خواهش ازت جان ستاره-

 !    یراحت هرجور .... خب یلیخ

 

  اومدن.  میکن  جور  و  جمع خودمونو هردو ستاره و من شد  باعث در تقه یصدا

 . کرد رتزدهیح  بایتقر  رو  ستاره و من اتاق  داخل به مادر یناگهان

 :   گفت بعد و کرد نگامون رهیخ رهیخ مادر
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 ! ؟  یبرنگشت خودتم نکهی ا  مثه یول.... حنا دنبال یاومد تو ستاره-

 :   داد جواب و کرد یمن من ستاره

 !  میاومد یم م یداشت ییدا زن -

 

  به نباری ا و کرد  نگامون بازم مادر.... نگفتم  چ یه و ستمینگر مادر یچشما به

 :   گفت و  زد زل من یچشما

 !  ؟  ینینب رو یکس ی ک تا یخوا یم-

 .....   امیم مامان باشه-

 !!   دادم اونو  و نی ا  جواب  بس از شدم  خسته  خدا  به وهللا-

 ....   جون مامان باشه- 

 !   ی نیبش لرزشم یپا  دیبا یخورد خربزه-

 !    نینزن  طعنه گهید قرآن تورو یول... دونمیم.... دونمیم-

  تندم لحن با.  رفت رون یب  اتاق از نیخشمگ  یکم و نگران یا  افهیق با مادر

 :   گفتم

  نیا  شیپ برم حتما داره دوست که هیچ   خانم مامان یجا یب   یاصرارا دونمینم-

 .  مهمونا
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  بچه!  دنتید  اومدن ات عمه یگرام خونواده نکهیا  مثل!  بد  دختر.... !! ا -

 !!  پرور

 .  گمیم رو  ییدا خونواده!  گمینم رو شما من!!...  خب یلیخ-

 ....   نداره قرار و  آرام ییدا زن  که نهیهم واسه! اومده محمد آقا  آخه-

 !   نزن  رو  حرفا نیا داره گناه... متأهله محمد!... دختر بسه..  ا -

 !  متأهل؟  ؟ یچ-

 !  ؟؟  ستین مگه... آره...  خب-

   ؟ !... یخبر  یب  یلیخ شما نکهی ا مثل

 !  ؟؟   ستین متأهل پس ...-

 ....   کرده متارکه محمد آقا!...  نه-

 ! ؟ یگیم یجد-

 . شد جدا  زنش از  شیپ ماه چند !....  هیچ دروغم-

 !   چرا؟   آخه یول-

 

  ی لجباز و لج خاطر   به ، نداشته دوست زنشو محمد گفتیم مادرت دونمینم

 .  گرفته  و  دختر نیا مادرش

 !!    بد چقدر-

 ....   فهمهیم رو  تو حال محمد االن–

 

 : دادم جوابش  یتند ده،یم قلقلکش بازم ستاره طنتیش دونستمیم

 !  ؟  چه اون به اصالا ....بفهمه خوامینم-

 !!    نیبود نامزد!  بود عاشقت یروز هی  نکهیا  مثل. .. ا-

 ! ؟   داره یربط چه خب-
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 ....   هردوتون االن  که نهی ا ربطش - 

 ....   یرعلیام  ش یپ گردمیبرم یزود  به  من!.... نکردم  قهر که من یول-

 !  ؟ یکن کاریچ  یخوا یم تو-

 !   جدابشم ازش  ستین  قرار.... دارم دوست  شوهرمو من-

 !!!     یستین ینیب  شی پ قابل تو اصالا -

 :  گفت و  شد خارج اتاق   از  من از  جلوتر

 ....  نییپا م یبر.  باال ومدهین تییدا  تا پاشو .... پاشو -

 

  خبر  دنیشن از واقعا یول شدم خارج  اتاق از ستاره پشت و شدم بلند  جام از

  و اومدن سمتم به همه ییرایپذ سالن به رفتنم  با. شدم  ناراحت محمد طالق

  و  آرام! شد محمد ریدرگ فکرم. شد شروع یآغوش هم و  احوال و  حال

  اونم حتما! شدیم  همصحبت یکس کمتر با و  نشسته یا گوشه!! بود نیاندوهگ

  ی سپر انشیاطراف  یخودخواه خاطر به رو  یسخت لحظات و یزندگ من مثل

 داشتم دوست! بود محمد ی پ حواسم مدت اون تموم!! ناموفق ازدواج  هی! کرده

  همه یوقت! ؟ یکرد متارکه چرا ! چرا؟  محمد آخه بگم  و  بزنم  حرف باهاش

  ادشی!!! زیم  یرو  یظروفا   و ظرف کردن جمع به کرد شروع مادر رفتن،

 . افتادم مایقد ادی!!  ریبخ

 

  کنترل  و بود نشسته  کنارم که بابا و  من نیب که یسکوت  در و شدم بلند ازجام

  و بود  آشپزخونه ی تو هم حنانه . رفتم مادر سمت به داشت بدست ون یزیتلو

  یب و گذاشتم آشپزخونه زیم ی رو رو هایدست ش یپ.... مادر به کمک حال در

 : گفتم مقدمه

 !  داده؟  طالق زنشو چرا محمد مامان -
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  نبود  مهم برام.  نطوریهم هم حنانه. دوخت بهم نگاهشو و کرد یمکث هی مادر

  به مادر. بدونم سوألمو جواب داشتم دوست ! ؟  کننیم فکر یچ خودشون شیپ

 : گفت  و شد مشغول کارش

  جوونا بچه دست ازدواج ی وقت! تو مثل دونمیم یچ....  پسرا و  دختر همه مثل-

 !    گهید شهیم ی نجوری ا  نپرسن  و مادر و پدر نظر  گهید و  فتهیب

  خودش خواسته به که اون !...  باشه ی نجوریا کنمینم فکر که محمد یول-

 !!   نکرد ازدواج 

  و  رفت یآورد  سرش  به تو که یی بال خاطر به  فقط  چارهیب  محمد... آره-

  بهم محمدم یزندگ ! اون به نه یکرد رحم خودت به نه  تو  یول. کرد ازدواج 

 محمد آه  چون ینداشت یبادوام یزندگ توام !  نبود خوش  دلش  چون.....  ختیر

 ! بود سرت پشت

 !    نیند  ربط محمد به منو یزندگ خواهشا مادر-

  سرش تو که ییبال  اون  با و  بود تو  شیپ دلش بسته زبون محمد اون  اتفاقا-

  خب.... گرفت  زن یناچار یرو  واز نبود خوش دلش یزندگ به اصالا  یآورد

  و بود سرت پشت آهش!....  تو نه ارهیم دوام  خودش یزندگ نه که بود معلوم

 !   گرفت دامنتو

  مسائلو چرا.... نداره  محمد آه و محمد به یربط مشکالتم و من یزندگ مامان-

 !  ؟  نیکنیم یقاط

    ؟ ! باشه ی جور  چه  دیبا ربطش آخه-
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 بازهم  شیخونوادگ تعصب. دیکشیم خط  داشت اعصابم  یرو  مادر یحرفا  بازم

 :   گفتم  و  دمیگز لبمو حرص  با !  بود انداخته گل

  شده طعمه من!.... دادم؟  پس رو  بابا اشتباهات  تاوان  بگم دیبا چندبار من-

 ! ؟  دیفهمینم  چرا شما! بودم

 

  چشم  بهم من نیاندوهگ یصدا دنیشن  با و دنیکش کار از دست مادر و  حنانه

 : دادم ادامه لرزانم ی صدا با . دوختن

  مرگ دم بارتا چند!  بس و شدم رخانیاردش طعمه  فقط زده فلک بدبخت من -

  نشون خاطر به همه  و همه!  نکردن  اجرا  برام  که ییایباز چه!  برگشتم و  رفتم

 .  بود بابا یواقع چهره دادن

 

 :  گفت و زد زل چشمام  یتو ینگران با و  شد کینزد بهم مادر

   ؟ یکرد باور  تو -

 :   گفتم و دادم تکون یسر یسردرگم با

 ! نکنم؟  باور یخوا یم-

 

  یا  چهره بابا. برگردونم  آشپزخانه از  رونیب به سرمو شد باعث بابا  یصدا

 :   گفت و گرفت  قرار در چارچوب در که داشت قاطع  ییصدا  و  برافروخته

  بازگوش نداشتم دوست وقت چیه که اومده وجود به یاتفاقات  من گذشته تو-

  الزم و ندارم یباک یکس از ..... نکردم یبد یکس به وقت چیه من.... کنم

 ....  بگم دروغ بهت که دونمینم
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  پوش دیسپ زن  اون.  افتادم  میروح  یها شکنجه ادی یوقت شد یبارون چشمام

  به.... کرده  یباز رو  بابا  زن و رخان یاردش  دختر نقش دمیفهم بعدها که

 :   گفتم و  زدم زل  بابا یچشما

  دختر اون... پدربزرگ... بزرگ مادر... شما... دونمیم رو یچ همه من یول-

  ی تو.....  داد دست از  زنشو شما خاطر  به  خان ریاردش.  نیکرد تیاذ و

 !   شد فلج خودشم!!  تصادف

 

 :  گفت یتأن با بعد و  کرد نگام متفکرانه

 ....  کنم  صحبت باهات اونجا  خوامیم.... اتاقم تو میبر  ایب -

 همه ن یخوا یم  االنم  چرا .  میبزن  حرف مادر حضور در نجایهم دیبا .... بابا نه-

  ؟ !نیکن  میقا  رو یچ

 اشتباهاتم همه به  حاال یول!!  یبش پسر اون  زن تو  ذاشتمیم دینبا من-

 !   کنمیم اعتراف 

  منو ن،یگفتیم من ی برا تون گذشته و  خودتون از موقع همون دیبا شما-

.....  نیکن مخالفت فقط نکهیا نه!! بوده قرار   چه از  انیجر  که نیکردیم متوجه

  شاخو  قول نیکن  فکر  میعروس جشن تو  ومدنین با بعدشم! نه  نیبگ اش همه و

 !....   شده تموم و نیشکوند

 !!    زد حرف شهینم که  نجای ا....  خب یلیخ-
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  بابا به محزون  و نیاندوهگ ینگاه مادربا بزنم  یحرف بخوام من نکهیا  از  قبل

 : گفت یتند لحن  با و ستینگر

  یک تا! ؟ یکنیم  فرار ات گذشته از ی ک تا! ؟  یکن مشونیقا  یخوای بازم حاالم -

  ی جور هی شهی هم و  ینگفت یچیه  ساله چند! ؟  یکن پنهونش من از یخوا یم

  دخترتو یزندگ  و خودت  چشم تو رفت دودش تا  ینگفت نقدر یا .... یرفت طفره

 !  یداد باد به

 

  موج چشماش از  که ینگران با و دیکش یآه د،یکش موهاش یال یدست بابا

 :  وگفت دوخت چشم  مادر چهره به زدیم

  اشو ندهیآ  و  حال یزندگ اش گذشته به کردن فکر با  دینبا وقت چیه آدم -

 .  کنه خراب

 

 :   گفت و گرفت اوج  یکم مادر یصدا

 !...  نرو  طفره ازش  گفتم من! ؟  کن خرابش گفتم من مگه-

  تاوان دیبا معصومم دختر که یکرد  چکار یگینم من به سال  چند  از بعد  چرا-

 !  ؟  ینزد  حرف باهام بهش  راجع وقت  چیه چرا ! ؟  بده پس

 

  از  بود انینما  اش  چهره  در وضوح به که یناراحت با و داد تکون یسر بابا

 :   گفت و رفت رونیب  آشپزخانه

 لیتشک دادگاه هی  دفه هی.... ؟  بدم پس  جواب نفر  چند  به دیبا دونمینم من-

 !   خالص و نیکردیم ام  محاکمه و نیدادیم

 

 :  گفت ی آرامتر  لحن با و اومد مادر و  من سمت به حنانه

  ینگران هی سال همه نیا  بعداز نیخوا ی م شمام حاال.... مادرجون نیباش  آروم -

  نه شهیم خوب  حنا یزندگ نه کار نی ا با!بشه؟  یچ که نی کن درست یناراحت و

 .  نیدیم عذاب رو  بابا و  خودتون شتر یب ینجوریا!   خودتون حال
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  و باخبره ازموضوع چقدر مادر دونستمینم من راستش. گفتیم راست حنانه

  شهیهم!  مهربانه دلسوزو دونستمینومیا  فقط  یول!!  دونهیم یچ پدر ازگذشته

  حد یب هاش ی مهربون یول بود گزنده زبونش . بود حنانه  و بابا  و من نگران

 !وحصربود

 

 :  گفتم وقفه یب و افتادم  راه سربابا پشت 

  بچه  رفتن دست از  و مهلقا  به مادربزرگ و شما یکتکا خاطر به دیدونیم-

  مثل بعدشم و  بکشه منو بچه تا نشسته نیکم در رخانی اردش شکمش، داخل

 ! ؟  نشم  دار بچه گهید  که کنه یکار مهلقا

 

 :   دادم ادامه من  و  شد رهیخ من به مبهم یسکوت در د،یچرخ من سمت به بابا

 !   بود هاشون نقشه از  یکی نیا-

  یی ا خونه و یمی قد باغ اون! بود اش  شبونه یآزارها و  تیاذ اش گهید یکی

  با!!  نگفته یحرفا  و حسرت  از پربود اش همه!  نیکردیم یزندگ درش که

  همه.... کشوندنیم جنون مرز تا منو داشتن شما یزندگ شینما کردن اجرا

  روز  از بعد.... داشتم وحشت گهید خودمم هیسا از .... دمیدیم کابوس  اش

  چرا  دمیپرسیم ازخودم داشتم گهید!.... واسم شدن جادیا  شبها کم کم میعروس
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 شد یچ کردیم  یشمار لحظه من به دنیرس تا که یپسر! شدم؟  یرعلیام زن

  ی ارتباط چیه باهام بعدم! کرده؟  جدا  ازم  اتاقشو و خوادینم منو گهید که

  هی و  ارتباطه در یرعلیام با نکهی ا و  خونه اون به پوپک اومدن.... نداره

  بازم و شبونه ییتنها و هاشون یمهمون! بوده شی میقد عشق ییجورا 

  و دادیم عذابم شدت به کسالی ن یا یتو  نا یا همه!!! بد یها ی نگران  و اضطراب

  تیعصبان با بابا! بکشم؟  عذاب دیبا گناه  کدوم به و  خاطر چه  به دونستمینم

 :   گفت

 سرمو شبا آسوده یکنیم فکر بود؟  راحت المیخ مدت نی توا من یکنیم فکر-

  یا  تازه خبر  دنیشن منتظر هرساعت و  قهیهردق.... نه! ذاشتم؟ یم متکا یرو

 !   زهیریم خودشو  زهر ریاردش  زود ای ر ید دونستمیم!  بودم

  و  نیکرد بال سپر ییتنها به منو  چرا! ن؟ ینکرد نجاتم یبرا  یاقدام چی ه چرا-

 !....  ؟  ریش دهن  تو نیفرستاد بعدشم

 !  بهتره نزنم  ی حرف اگه کردمیم فکر یول کردم،  اشتباه دونم یم.... دونمیم -

 !....  چرا؟ -

 پدرت چهره و ینکن   فکر خوب موردم در گهید دمیترسیم....  دمیترسی م چون -

 .  بشه خراب ینجور ی ا قصرآرزوهات! واست بشه خراب

 !!!    سروصدا یب نیکرد خراب  روسرم اشو همه! جون  بابا شد خراب-

 

  گهید.... نشستم سروصدای ب همونجا هم خودم و شد رهیخ   ییا گوشه به نگام

 !!  کرده خراب  مویزندگ بابا که شهی م باورم کم کم داشت

 :  گفت و داد تاب  هوا  یتو دستاشو تی عصبان اوج در و رفت بابا سمت به مادر

  ؟ !بده پس من چارهی ب  دختر دیبا کارتم عقوبت و  یکرد بد تو-

 ! هست منم دختر حنا نکهیا  مثل!   نکن دخترم دخترم اونقدر گهید کن بس-

 ! بشه؟  ی نجوریا  دیبا چرا !!  مرد چرا-
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  ازشون  رو حنا   کامل وحقوق حق....  گذرمینم ازشون  آسون باش مطمئن-

  زارمینم کنمیم  تیشکا ازشون.... رم یگیم ل یوک وبراش   رمیم فردا.... رمیگیم

 ....  بره ن ییپا یراحت به گلوشون از  خوش  آب هی

 !  ؟  مشکالت و یسخت همه نیا  بعداز! ؟  االن-

 

  گرفتم  سرم طرف هردو دستمو. دادیم عذابم گهید داشت پدر و مادر یصدا

 :   زدم ادیفر خشونت وبا

 !  شمیم وونهید دارم گهید.... نیکن بس-

 .  دوختند من به  نگاهشونو شدند، ساکت

 

  و شد رهیخ اشکبارم  یچشما وبه کرد نگاهم  مهربانانه و  اومد  سمتم به حنانه

 :  گفت یآرام به

 !  آروم.... حنا باش  آروم-

 

  کنار از سرعت به  ؟ ! باشم آروم تونستمیم چطور . حرف  و  غصه از پربود دلم

 : گفتم کنان هیگر رفتمیم  اتاقم  به داشتم کهیحال  در و گذشتم حنانه

 !....  نباشه یکس که ییجا  برم دارم دوست!.... کنهینم  آرومم یچیه گهید -

 ** 
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!   رخانیاردش دنید ی برا ه،یدی جمش پارک رفتمیم دی با عصر پنج ساعت

  بودم ن یفکرا یتو . بود  برگرفته در وجودمو  تمام یبد ینگران  دل  و اضطراب

 که کنم، اعتماد  بهش  بتونم که یکس. باشه  قرار نیا انیجر  در بگم یک به که

 :   گفت و زد اتاقم در به  یا تقه مادر

 ....  حنا-

  مادر.... نشستم  تخت ی رو و کردم  وجور جمع یکم خودمو....  بازکرد و در

 : گفت و شد اتاق  وارد داشت بدست و اریس تلفن یگوش کهیحال در

 !   شوهرته.... داره کار باهات تلفن-

  ی خوایم بارته نی اول مگه! ؟  دختر چته!!  دهنم تو  اومد قلبم!!  من ی خدا  یوا

  ؟ !! یبزن  حرف یرعلیام با

 :  گفت و اومد  سمتم به مادر.... شدم ز یمخین  ازجام

  دختر خودت یول  کنم تکرار  رو روزه چند ن یا ی حرفا بازم خوامینم...  نیبب -

 ....   خوام یم  صالحتو که بفهم . یکن  چکار  یخوایم بدون پس یهست یعاقل

 

 . بره رونی ب اتاق از که شدم منتظر  و گرفتم مادر از  رو  یگوش حرف یب

  به  قلبم!!  دمیشنی م وضوح به نفسهاشو ی صدا. گرفتم گوش به  که رو یگوش 

 ! گفتم؟ یم یچ دیبا !  شد یجور هی حالم!! دیتپ یم شدت

  یرعلیام  از تو .... تو  باش آروم  حنا"گفتم  خودم با و کردم  تازه ینفس لحظه هی

 وبهت گناههیب که کنه ثابت بهت یبگ  بهش  دیبا. یخوا یم صداقتشو   فقط

 !!"  کنهیم حل رو  هیقض کل  خودش نیهم.... نکرده انتیخ

 

 :   گفتم آرامم  یصدا با

 ....  سالم-

 !  ؟ یخودت جونم  حنا..... حنا-
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 !  باشه؟   یک یخوایم پس–

   ؟ !بگردم دورت یخوب !؟  زمیعز  یخوب-

 ..........   ستمیبدن.... خوبم-

 !   ؟  ستین  خوش حالت ادیز  انگار یول -

 !  بزن حرفتو....  نه–

 .....   دنبالت امیب خوام یم-

 !  من؟  دنبال-

 !   ؟  نشده تنگ برام دلت! ست؟ ین یکاف آره-

 !!   ینزد من به حرفاتو هنوز تو یول-

  اصالا . دمیم ح یتوض واست رو ی چ همه خدا به....  دنبالت امیم.... خب-

 .  دمونیجد خونه برمتیم کراستی

 

  نو یا  داشتم، دوسش یلیخ....  زدمیم  حرف  باهاش  میباطن  لیم رغم یعل داشتم

  باهاش غرورم  حفظ  یبرا دیبا یول!  بودم دور  ازش که دمیفهمیم شتریب  االنم

 ....  زدمیم حرف نیسرسنگ

 .....  ی بد حیتوض روبرام  یچ همه  خوام ی م خونه اون به رفتن از قبل!!  نه-

 ! ؟  پره دلت یچ  از!....  ؟ یبدون رو یچ ی خوایتوم-

 !   ؟  ی دونینم تو یعنی- 

.  نزده سر ازم یی خطا  قرآن به یول....  پوپکه  به راجع  دونمیم.... فهممیم-

 !  کنم؟  ثابت بهت  رو ی چ دیبا دونمینم

  خودم یگوشا  با خودم من.... بعدشم....  اتاقش تو  یرفت  شب اون  تو....  تو-

 ....  دمیشن صداتونو

 !  ؟  ییصدا چه-

 ....!!  معاشقه....یصدا بعدم.... خانم یدنایخند و  ها عشوه و ناز-
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   نکردم یکار چیه من که خدا  به.... یکنیم  اشتباه تو  نه...  نه-

  همش چرا ؟   ی کنینم اعتراف  چرا  یکرد اشتباه اگه!!  یرعلیام گهید بسه-

 ! ؟ یگیم دروغ یدار

 ....  بزنم  حرف پوپک با  رفتم فقط شب اون من. نکردم ی کار من آخه یول-

 !  ؟   سروصداها اون  با اونم!  اتاق؟  تو  حرف_

  ازم پوپک  که زدمیم حرف باهاش خودم  و تو به راجع داشتم. بودم در دم من-

  دنبال ازصبح  که بودم تو  فکر  تو همش خدا  به! نه گفتم.... داخل  برم  خواست

  و برم  کرد اصرار ازم  یول.... بودم گذاشته تنهات و بودم رفتنم یکوفت یکارا

 ....  بزنم  حرف  باهاش اتاقش تو

  دیبا تو.... زده گولت حرفاش  با.... دونستمیم خودم.... و  داخل یرفت بعدم-

 !!   یکرد  انتیخ عشقمون  و من به  راحت نقدریا  که یباش بد یلیخ

 !    نکردم یکار چ یه یول.... یول.....  اتاقش تو  رفتم من-

  صادقانه کنمیم التماس  ازت بگو راستشو یرعلیام!! یگی م دروغ یدار چرا-

 .....  بگو راستشو  بهم

  حرفام  آخر تا و  یباورکن کنمیم التماس  ازت منم یول....  گمیم .... خب یلیخ-

 !   ینزن  یحرف چیه گهید

 ....   باشه-
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  یعنی....  داشتم یدیشد تهوع  حالت دلم تو!!   بود افتاده  دوران به سرم

  رقابل یغ و سخت برام  تصورشم!! من ی خدا  یوا ؟ ! بگه  رو ی چ خواستیم

 !   بود تحمل

  اش  کله از  بزنم حرف  باهاش کم هی دیشا گفتم. نبود  خوش حالش  پوپک-

  آخه یول! خوشه من به فقط  دلش! بدبخته  یلیخ . سوخت  براش دلم..... بپره

  از  چطور  آخه! خوامی نم رو طرفه کی داشتن دوست ن یا  من. خوام ینم من

  تواتاق رفتم !  شهینم متنفر  ازمن وجه چیه به  دختر نیا !  کنم متنفرش  خودم

  نوع!  دنشیپوش لباس!! مایقد مثل . کرده حاضر واسم کامل خودشو دمید

  گفتم ! هایدنینوش.... اتاقش   یحت! همه و همه.... موهاش و  صورت ش یآرا

  خوادینم گفت اما.... بزنم  حرف باهات میزندگ و  خودم به  راجع خوامی م پوپک

 دونستمی م دارم ازت درخواست هی فقط  امشب که گفت.... بشنوه یچیه

.  دارم تعهد بهش... دارم زن گهید من چون شهینم گفتم....  هیچ  درخواستش

  از  لباسشو.... نبود خوش   اصالا  حالش!  رفتینم توگوشش اما دارم دوستش

 قسم داره اجیاحت بهم گفتیم  مدام.... اومد سمتم به  و  کند رونی ب تنش

  تو نه  و من نه سراغ  دهیم قول گهید....  نداره کارم به یکار گهید که خوردیم

  هی مثل اما....  برگردوندم رومو..... کردمینم نگاشم  یحت  کن باور! ادین

  دونستمینم کرد، روشنش  و  ونیزیتلو   سراغ رفت!! نبود بردار دست طانیش

  اون تو دیشا.... گذاشت واسم رو شی پ  سال چند لمیف دمید ؟ !!چکارکنه  خوادیم

  خوش  و ایباز  هوس بگم  بهتر ای  ی باز عشق لمیف! یباش  دهیشن رو صداها

  به .. کنه کمیتحر شده طور  هر خواست ی م.... هامون  اونموقع  یهایگذرون

....  کردم مقاومت اما....  بکشه خودش سمت منو که  شد متوسل یزیهرچ

  عالم هی تو انگار  اما بکنم  انتیخ بهش محاله و هستم زنم عاشق گفتم بهش

 ....  اومد  بدم خودم از   یلیخ....  بود گهید

  

 :  زدم صداش...  شد قطع  صداش

 ....  یرعل یام.... یرعلیام-
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 . بود حالی ب و  گرفته. کردیم ه یگر داشت انگار. گرفت اوج یکم صداش

 : داد ادامه

  اش  وابسته خودم به نقدریا  من!.... کردم خودم  پابند ینجور یا  پوپکو من -

  از  خاطرم نی هم به و بود نامعقول کارم! کردم رهاش  دفه هی بعدم و کردم

 باهاش که کردیم التماس بهم عاجزانه شب اون  دختر اون ! متنفرشدم خودم

  بهش  ی رغبت و ل ی م گونه چیه من!! تونستم یم چطور....  اما باشم داشته  رابطه

  خ یب کار نکهیا  خاطر   به و  بزنم باهاش یحرف چیه نتونستم!  وندارم نداشته

  اونجا....  آزاد ی هوا یتو.... اط یح ی تو رفتم و  رونیب زدم اتاق  از  نکنه دایپ

  چرا ! شدمیم جیگ  داشتم!!  شون یپر و  آشفته.... رونیب یاومد  هم تو که بودم

 !  افتاد؟  یم داشت بیغر و  بیعج  اتفاقات اون

  

  صداقت ی بو وهمه همه صداش لحن... حرفاش !! نه ای  کنم باور  دونستمینم

  بود که هرچه یرعلیام.گهیم  دروغ داره که کنم باور  تونستمینم! دادیم

.  سوخته پوپک ی برا دلش گفتیم من  به راحت یلیخ اون....  نبود دروغگو

!!  باشه دروغ  اش گهید یحرفا دیبا چرا   پس. زدیم من به  داشت دلشو حرف

...  گفتیم راست آره...  باشه ونی زیتلو یصدا تونست یم هم صداها اون

 یاهیس ی پرده انگار....  داره عکس و  لمیف هاشون رابطه ازهمه گفت پوپک

  تک. شد قطع بازم  یرعلیام یصدا. رفت کنار بود گرفته چشمامو جلو که

  و دادم قورت دهنمو آب.... بزنم حرف  من بود منتظر  انگار . کرد یا سرفه

 :   گفتم
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 عشقمون به یول. یگینم دروغ  گهیم بهم یحس هی یول....  چرا دونمینم-

 اعتماد بهت  من.... بگو برام جامونده ی ا ناگفته  حرف اگه که دمیم قسمت

 !  کنمیم باور  حرفاتو  دارم... کردم

 

 :   گفتم لرزان یصدا  با .... کشهیم گاریس داره کردم احساس. کرد سرفه بازم

 !  ؟ یکشیم گاریس یرعلیام-

 

 :  گفت و کرد صاف  صداشو یاپ یپ سرفه چند از بعد

 ....  آره -

 

  گفت راستشو  یول بگه  دروغ بهم تونستیم! کرد آشکار برام صداقتشو  بازم

 . کشهیم گاریس که

   لبام یرو بخش تیرضا  یلبخند

 :  گفتم و  بست نقش

 !  ؟ یشکونیم قراراتو  و قول خوب چه -

 

 :  گفت بعد دیخند  اونم

  پربود  اتاقم  تو یی وقتا هی. کرد آرومم گاریس فقط  ینبود که  روزه چند نیا  تو-

 !دمید ینم خودمو خودم!! دود از

 !!    نکش گهید کنم یم خواهش-

 ....   آها-

 !  یطوالن خنده  هی.... دیخند

 !  زدم؟  یاشتباه حرف! ؟ یخندی م چرا-

 !   ی فکرم به بازم....  هی خوشحال  از  ام خنده دلم ز یعز نه!... نه- 
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 ....   دارم  دوست وونهید خب-

 !   ؟  یبخشی م منو پس-

 !!   خورده هی..... –

 !   یدیبخش منو  که!....  یاله برم بزرگت  دل اون  قربون-

 

  ن یا بابت از  المیخ کردمیم احساس.  دمیکش ییا تازه  نفس و  نگفتم یچیه

 . شد  راحت یکل به مسئله

 !  ؟  دنبالت امی ب  یک..... جونم حنا-

    ؟ یدار عجله-

 .....   شد ذره هی واست دلم آره-

 !   نه فعالا -

 !   ؟ یدار شک بهم  هنوزم نکنه.... که تو ! چرا؟  آخه-

 ....  باشم نجایا گهید مدت هی  بزار یول!.... نه-

 !  ؟  دنتید ام یب تونمیم پس-

 ...  فعالا  باشه  اونم ....  دونمینم...  -

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#
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  و  اضطراب یول. اومد درونم به  یا  تازه ی روین یرعلیام  با تلفن  از بعد

.  نگفتم یرعلیام به ی زیچ رخانیاردش با  قرار به راجع. داشتم  هنوز  شویتشو

  اون!! بگم  یکس به دینبا!!  باشن کرده جونمو  قصد اونا دیشا آخه یول

  بهش  فوراا  و برداشتم رو  یگوش!!  اوش یس جز به باشه تونه ینم یکس شخص

 بعد  و دیپرس احوالمو .  کرد تعجب یلیخ  صدام دنیشن از اوش یس. زدم زنگ

  اوشیس. کنه کمکم تونهیم اون فقط که اومده ش یپ برام ی کار هی گفتم بهش

  اولش . گفتم روزبراش اون مالقات  و  قرار و رخانیاردش انیجر  و کرد قبول 

 .  سرقرار میبر هم  با که دنبالم ادیب عصر شد قرار و رفتیپذ بعدم کرد سکوت

 

!! بود کرده خ ی دستام. شدمینم بند  سرجام کردم حاضر  خودمو چهار ساعت

  شروع خواست بازم یرعلیام دنید رمیم دارم بود کرده فکر  خودش شیپ مادر

 :  گفتم و شدم مانعش که اش  مادرانه یکردنا  حتی نص به کنه

  راجع که دادم فرصت  خودم به  فعالا ..... رم ینم یرعلیام شی پ من جون مامان -

 ......   کنم فکر بهش

 

  کوچه سر بودم گفته اوشیس به. رونیب زدم ازخونه و نزد یحرف گهید مادر

  رو جلو  در. سمتش رفتم  بلند یگامها با. دمید دور  از دشویسف  لیاتومب .  سهیوا

 نگاهم بعد و  کرد مکث ییا  لحظه. کردم سالم شدن سوار ضمن و کردم باز

 :  گفت و کرد

 !  ؟  یراه روبه! ؟ یخوب....  سالم-

 !   دمیم زحمتت  شهیهم من یببخش!  اوش یس.... یمرس-

 ....   کنم کمکت بتونم دوارمی ام.....  ی دار اریاخت -

 . کرد حرکت و  گفت نو یا

 ! م؟ یبر کجا  دیبا حاال-

 ..... اونجا  برم  گفتن..... هیدیجمش پارک– 

 !  ؟  باشه یچ کارشون ی زنینم حدس- 
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 !   نباشه  یرعلیام از ییجدا  حرفشون کنه خدا  فقط.... دونمینم....– 

 

. کرد نگاهم دردمند و  عاجزانه اوش یس و گفتم  رو  جمله اون  حسرت با

  شیرانندگ به! کردیم درکم حتما پس دارم دوست و یرعلیام چقدر دونستیم

 :   گفتم و کردم نگاه نیماش از  رونیب  به. زد لویاتومب  پخش دکمه و داد ادامه

 ! ؟ ی زد سر بهش! ؟  خوبه حالش! ؟ یرعلیام خبراز  چه اوشیس-

 !    خوبه.... آره-

    ؟ ! بود  گرفته یلیخ  صداش  امروز یول-

 ! ؟ یزد حرف باهاش-

 ....   صبح امروز-

 !  ؟ یپرس یم حالشو من از چرا ....  گهید خب-

 !    شی دید حتما  تو آخه–

 !  شهیم درست.... ختس ی ر بهم کم  هی...... دمشید آره-

 

  تعجب. کرد  متوقف لو یاتومب ییا  گوشه وبعد یفرع ابونیخ  هی  یتو دیچیپ

 !  ؟ یسادیوا  چرا گفتم  و کردم نگاش. کردم

  و  دیکش صورتش  به یدست! بود مضطرب و نگران نگاهش انگار! کرد نگاهم

 :   گفت

 ....  گردم یبرم االن-

 

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#
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  شتریب اوشمیس  وحاالت رفتار . رفت  یا مغازه سمت وبه شد ادهیپ لی اتومب از

.  شدم رهیخ داخلش، رفت که یا مغازه اون به! کرد ادی ز استرسمو  شی پ از

 .برگشت وهیآبم وانیل  دو با  یلحظات از بعد

 

 :  گفت و گرفت مقابلم رو  یبستن جیهو آب  وانی ل و شد سوار

 ....  بشه کم استرست از  کم هی  تا بخور -

 :   گفتم ی لبخند با  و گرفتم  ازش  وانویل

 ! ؟  یدیکش زحمت چرا....یمرس-

 

.  زدم  زل بهش که زدیم بهم  جیهو  و ی بستن بود  وانیل داخل  که ین با داشت

 : گفتم ار یاخت یب!! نیمت  و  آرام! بود یپاک و   معصوم پسر عجب

 !  ؟  یریگینم  زن چرا تو  اوشیس-

 

 :  وگفت دیخشک  لباش رو  لبخند.....  کرد نگاهم یتند

 !  حاال تا نشده قسمت البد.... خب خب -

 ....   یگیم  راست البد.... آره-

 !   ؟  مدنظرته یکس-

   گفتم ینطوریهم!.... نه.... نه-

 

  مقابل یوقت!!   کردم بلغور  یچ دونستم ینم خودمم!....   کردم یغلط عجب 

  اد،ین باهام گفتم  اوشیس به! شد دوچندان استرسم شد متوقف نیماش پارک،
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  و کنجکاو نگاه. شدم پارک وارد تنها خودم.  باشه بهم حواسش  دور  از  فقط

  رفتمیم راه آرام  و  ستمینگر یم اطرافمو  داشتم هنوز. بود اطراف به جستجوگرم 

  بلند مرد هی. برگشتم صدا سمت به.  کرد خودش  متوجه منو  یمرد یصدا که

 .بود  چهارشونه قامت

 !   ؟  دیجاو خانم-

 ..... هستم خودم بله-

 دیایب من همراه -

 

  راه سرش  پشت یحرف چیه بدون.  رخانهیاردش دسته دارو از  داشتم حتم

  ییباال ی نقطه به با یتقر و میگذشت پارک  ی درختا و ها بوته نیب  از.  افتادم

 دید سرمو پشت و گشتمیبرم مدام.  برد منو بود خلوت ار یبس که ییجا  پارک

  ریز منو مرد. بودم کرده وحشت یلیخ! نه ای هست  اوشیس نمیبب زدمیم

 کلفت گردن مرد سه. بود نشسته لچرشیو ی رو رخانیاردش.  برد ی قیآالچ

  بود آورده اونجا به منو که یمرد ستادمیا  که مقابلشون. بودند  ستادهیا کنارش

 :  گفت رخانیاردش  به خطاب

 !  ن؟ یندار  یا گهید امر  آقا -

 

  و بودم ستادهیا  جلوش  صاف. ستهیبا کنار  که فهموند دستش  با رخانیاردش

  یب معمول  طبق  اما. کردم سالم فقط  لب ر یز. کنم  حفظ موی خونسرد کردم یسع

  پوزخندزنان دی چرخ ی م دورم نکهیا ضمن  و  داد حرکت لچرشویو! موند جواب

 : گفت

 ؟  چطوره ما عروس حال -

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#
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  که دوختم چشم  گنده کله مرد سه اون به و دمیمال هم به مو کرده خی یدستا

.  نگفتم  یچیه و دادم قورت دهنمو آب. بودن ستادهیا سرجاشون مجسمه مثل

  نطور یهم. گهیم و   رهیگیم خودشو حرف دنبال  خودش رخانیاردش دونستمیم

 .شد هم

  

.  یزد یکار نیهمچ هی به دست  که یباش یشجاع دختر یلیخ دیبا....  تو-

  که نیآفر !  یکرد کارو  نیا که یدیرس خط   آخر به معلومه!گمیم رو یخودکش

.....  یکرد  راحتتر هم رو ما کار ی نجوریا.  یبرد هیقض  نیا  به یپ خودت

 همه اما بود چشمام  جلو  سخت انتقام  هی....موندم ناکام راه ن یا ی تو من گرچه

  نیا  با تو خب اما  رمیبگ دیشا و د یبا انتقاممو  نتونستم  من و شد خراب یچ

  تنش که یشد  باعث و یدیکش یادیز  یسخت که یکرد ثابت  نیافش به کارت

 !   هست انتقام گرفتن یتو  یلذت چه یدونی نم.... بلرزه یحساب

 !  ستین انتقام   گرفتن در وقت چیه هست بخشش در که یلذت یول-

 !!     عروس یزنیم خودت قشنگتراز   یحرفا-

 

 : دیکش داد ت یعصبان با و گرفت  اوج کدفعهی صداش

  نیزتریعز من! ؟  گذشت من به یچ  که ینیبب رو  ییروزا  یبود کجا تو  یول- 

  و  مهتاج..... دادم دست از نیافش توسط   و نیافش خاطر به مویزندگ یآدما

  باشم خوب یل یخ  دیبا! نه....نه! ؟  بخشش  یگیم تو اونوقت. زمیعز یمهلقا

  دخل شیپ وقت  یلیخ  دیبا. گذاشتم خودشون حال  به شو خونواده  و  نیافش که

 کردم  اشتباه  که افسوس یول.  اوردمیم تونو همه

 !  خالص و نیکشینم  چرا گهید.... نیکرد طعمه منو که شما-
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  آشوب دلم تو اما . ندارم کار ن یا یبرا  یاسترس چیه که  بدم نشون خواستم یم

 !!!  بود

 

 :   گفت و دوخت بهم رشویخ نگاه

  به  شتریب کار نی ا با . کنهینم  دوا رو  یدرد من ی برا  تو کشتن  تونمینم گهید-

  ن،یافش تا  رسونمیم بیآس اون به شتر یب.... گمیم و یرعلیام.  خودم پسر

  یول....  بشه تو گرفتار و پابند  یرعلیام دیبا  االنم که نجاس یا  من یبدبخت

 ....  باشه داشته ادامه یعاشق  و  عشق نیا  زارمینم

 

 "  ؟ !بگه یچ  خوادی م خدا ای"

 

.  کن متنفرش خودت از شده که یصورت  هر به. یجدابش  یرعلیام  از  دیبا تو-

  گهید. نهیبش دلش یتو عشق یجا به تنفر   و نباشه ات وابسته گهید کن یکار

 ! ندارم تحملشو بدم دست  از  م یرعلیام خوامینم

   میندار  هیبق کار به یکار ما خدا  به دارم، دوست یرعلیام من.... من.... یول-

    خارهی م تنشون هیبق  یول  نیندار یکار دیشا شما.... شما-

 ....  ازتون....  نطوریهم منم اس  وابسته من به یرعلیام  رخانیاردش اما-

.  یخور ینم من درد به گهید سوخته، مهره یشد تو . بشنوم گهید خوامینم-

 دلم تو  ش یآت نیا  ینطور یا. دمیرسیم  حسابتو حتما نبود یرعلیام  خاطر به اگه

.  ندارم ویرعلیام خوردن غصه طاقت  که کنم  چه کنم؟  چه  یول. شدیم خاموش

  سراغمو گهید و  کنهیم نمینفر  که دونمیم. خوادیم  خاطرتو که دونمیم

 .  رهیگینم

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#
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     نیهست سنگدل  یلیخ شما.... شما-

 

 :  دیکش داد بایتقر تنفر با و شد جمع چشماش گوشه در یاشک

 ....  گرفته رو ما دامن   که اوناس   از بال  همه نیا! ؟  تو  خاندان ای سنگدلم من -

 که شما اصالا  ؟  رسهیم شما  به یچ  میجدابش ازهم یرعلیام  و من اگه-

  ؟ !  ن ینگرفت  انتقامتونو

 .....   نگرفتم  انتقاممو آره-

  مونیپش گهید که شد یچ! ؟  نی خواست ی نم یرعلیام و من بچه مگه شما-

   ن؟ یشد

  چون شهینم  یعمل کار نیا  دونمیم گهید یول. خواستمیم تونو  بچه آره -

  دار  بچه  تو زارهینم پس. منه کله  تو یچ دونهیم. شده  تو عاشق یرعلیام

 ....  یبش

  نظر   صرف کنم یم خواهش. کنهیم  داغون رو یرعلیام  شتریب کار  نیا یول-

 !   نیکن

 ! شد؟  رفهمیش. ن یبش جدا هم از  صدا یب بعدم. بده طالق درخواست برو-

 !   چرا؟ ! ؟ یلیدل چه  به آخه-

  یا گهید خطرات وگرنه. طالق بعدم..... بشه متنفر ازت  یرعلیام کن یکار-

 ....  باشه راهت سر تونهیم

  برام گهید. خوامی نم وی رعلیام یب یزندگ  من. کنمیم قبول  رو ی خطر هر من-

 !  ادیم سرم  یی بال چه ستین مهم

 .   دمیم نشونت  ستین مهم برات اگه....  خب لهیخ-
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  دور ازم  یقدر.  فتنی ب راه دنبالش  که فهموند گارداشیباد به  سر، حرکت با

 .  دیکشینم قد ییجا به عقلم! ؟ !کردمی م کاریچ دیبا. شدن

 :  وگفتم دمیدو دنبالشون عیسر و تند

    دیکن صبر رخانیاردش -

 

 :   گفتم ستادمیا  که کشینزد و  رفتم جلو   ستاد،یا سرجاش

  انتقامتونو   ینجوری ا نبار یا  نیخوایم ؟  آره  نیکرد خونوادمو  و  بابام الیخ حتما-

  رو یچ همه و رم یم.... االن نی هم سیپل  شیپ رمیم  من یول ن؟ یکن کامل

 .....  گمیم

 

  کرد نگاهم بعدم. یطوالن یکم و مضحک خنده هی د،یخند  یزهرخند با همراه

 :   گفت و

 ! ؟  یمعطل چرا  برو خب لهیخ-

 

  مو یخونسرد اما.  نداره ابا  کارا نیا از اصالا  که اونقدر. داره نفوذ  یلیخ دونمیم

 :  گفتم و کردم حفظ 

 ... بشم جدا  ازش که بوده شما خواسته نیا که گمیم یرعلیام به -
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 :  دیغر و کرد نگاهم نانهیخشمگ نبار یا

  تونمیم اشاره  هی با!!  من.... منه دست افسارت.... نرو  تند دختر  یآها -

  ن یازا دینبا یرعلیام. باشه جمع  خوب حواست پس.  بدم باد به دودمانتو

  مهم برام یچیه گهید بفهمه یرعلیام  اگه. عنوان  چیه  به بشه مطلع انیجر

 !   یرعلیام نه تو  مردن نه!!  ستین

 

   ؟ !بود ی چ منظورش یعنی

 

 گهید یبزار  چرخم  یال چوب  تو یوقت   یول. کنم  حفظ وی رعلیام خوام یم من-

  خط  آخر  به من.... رمیگیم راحتتر نبارانتقاممویوا  ستین مهم برام  اونم

 !    ستین مهم  برام میرعلیام وقت اون گهید! دمیرس

  به االن شما. نباشه مهم براتون یرعلی ام دیتونینم شما....  رممکنهیغ نیا-

 !  بشم جدا ازش  من نیخوا یم یرعلی ام خود  خاطر

  داشته راه که ییجا  تا!!  وجب صد چه  وجب ک ی چه گذشت سر از که آب-

  و باشه  نیا از  ریغ اگه.  مهمه برام باشه قولم  و  صالح ر یز  یرعلیام و باشم

 !! ستین  مهم برام گهید  ستهیبا مقابلم  و کنه بدو  یکی باهام بخواد

 

 بهم داشت یکس انگار! دادم؟ یم یجواب چه  دیبا! ؟  کنم چکار دیبا !! من یخدا

 . کن مدارا  و  ایب کوتاه گفت،یم

 :   گفتم یآرام لحن با  واونوقت کردم  مکث لحظه  هی 

 ...  نیباش  مطمئن نویا. ادینم کوتاه اون  کنم نظر  صرف  یرعلیام از من-

 ...   بده طالق درخواست وقت اسرع در-

    کنم فکر دیبا من-

 رخانیاردش  حرف  باش مطمئن ی ول یدار دوست که هرطور ! خب لهیخ –

 !  حرفه
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  خارج   پارک از  و شدم دور ازش بلند یها باگام. ادیز یل یخ. دمیترس لحظه هی

  اوشیس یول  بود  لیاتومب. رسوندم اوش یس لی اتومب به عیسر خودمو. شدم

  و رسوند بهم  خودشو عیسر. اومد باالخره تا ستادمی ا  سرجام یکم!! نبود

 :   وگفت کرد نگام مضطرب و نگران

 ؟ !شد یچ-

 

.  داشتم تهوع و  جهیسرگ حالت بازم.  گرفتم هام قهیشق به  دستمو. ندادم یجواب

  یرو خودمو بازکرد، که نویماش درب!! بود باال جانی ه و  استرس  فرط از

 :  گفت و نشست ُرل پشت اوشمیس. انداختم یصندل

 !   ؟  یخوب-

 

 :   گفتم و گشودم لب یآرام به بعد دادم، تکون سرمو  فقط

  ؟ !چکارکنم دی با من! ؟  هیعدالت چه  نیا  آخه! چکارکنم؟   یرعلیام بدون من-

 !   گفتن؟  یچ  بهت! ؟  هیچ  هیقض-

 !   رمیبگ طالق  دیبا گفتنیم-

 !   ؟  طالق-

 !  ؟  چرا-

 

 :  گفتم ام کرده  بغض ی صدا با  و ستمینگر اوشیس به! شد اشک  پراز چشمام

  به دیبا یچ همه چرا! بگم؟  یچ یرعلیام  به آخه! چکارکنم؟   من یگیم تو -

 گریهمد چقدر  من و یرعلیام که یدون یم تو .... اوشیس! باشه؟  اجبار  و زور

 !  ؟  میکن چکار دیبا   پس.... میخوایم و

 باش  آروم-

 !!   ایخدا  یوا.... یوا-
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  گلوم بغض کردمیم احساس. زدم کنار  شالمو و بردم گردنم سمت به دستمو

  به اوشیس. کردم هیگر  بلند یصدا  با و  زدم هیگر ریز.  کنهیم ام  خفه داره

 :   وگفت کرد یمکث. نگران  و نی اندوهگ ی ا چهره با و  شد رهیخ روبروش 

  خودش باش مطمئن باشه ی نجوریا  اگه.... بسپار خدا دست به رو یچ همه-

 . کنهیم درست رو کارا همه

 !!!    تونم ینم من! ؟ یطور   چه آخه-

  مانیا  خدا، به!  خودت  به..... باش داشته مانیا! ؟ یتون ینم  که یچ یعنی-

 !  کنه درست رو کارا خودش که باش داشته

  فتهی ب اتفاق  نی ا اگه دونمیم!!رهیگی م شیآت داره دلم که  ی وا! اوشیس یوا-

  خوادیم دلم. گرفته دلم چقدر که آخ!!  آخ! شهیم داغون ن یازا   شتریب یرعلیام

 باشه یرعلی ام  فقط.... نباشه یک  چیه که ییجا  هی برم

  هی دیبا ما.....ی بر یم نیازب  خودتو ینجور یا  یدار تو  باش آروم ذره هی-

 ....  بکنم یفکر

  یز یچ موضوع نیازا یرعلیام  دینبا گهیم رخانیاردش! ؟ یفکر  چه آخه-

 ....  بدونه

 !! نی رینم رانیا  از  چرا-

 !  ؟  شهیم مگه-

 !   فهمهینم  هم یکس نیبر یقاچاق.  نه که چرا  آره-
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 !   کنهیم دامونیپ زود یلیخ.... داره نفوذ یلیخ  رخانیاردش-

 !    ستین امینجور ی ا..... بابا نه-

 ** 

  یمیتصم چه! ؟  چکارکنم دیبا!  کردمیفکرم مسئله نیا به اتاق یتو شب تمام

  هیگر..... بود  کرده ورم  و قرمز چشمام بودم، کرده هیگر که نقدریا ؟ !رمیبگ

  درخواست یبرا  یاقدام چیه بعد یروزها و  بعد روز! دادی م آرامش  بهم کردن

  اصالا ! نبود  مهم ادمیز دیتهد نیا کردمیم یکار شتابزده دینبا! نکردم طالق

  یکی روزه چند اون یتو ! گرفتمی م ی جد دینبا من بود، ساده دیتهد هی دیشا

!!   نیماش یتو. بودم مادر همراه. رفتم   رونیب  خونه  از مادر اصرار  به دوبار

 دمیشا. شمیم بیتعق  دارم که کردمیم احساس  اش همه  چرا  دونمینم اما

  ک یبوت از خواستیم مادر. کردیم بمونیتعق داشت یکس واقعا !! بود ی نجوریا

  یخاص نظر  چیه  و بودم ستادهیا مجسمه مثل. بخره لباس  برام  یفروش پوشاک

  یصدا  با که ابونیخ گهید سمت میرفت  و میاومد  رونیب مغازه از  هم با. نداشتم

 و دیکش عقب عیسر منو مادر! اومدم خودم به یلیاتومب  بلند ترمز بیمه

 !گذاشت قلبش ی رو دستشو خودش

 داشت مادر! افتاد؟  یم یاتفاق چه  داشت من یخدا! بودم شوک یتو هنوز 

 ! دیلرزیم
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 و مادر! گرفتن دورمونو  ییا وعده شد دور ما از ادی ز سرعت با لی اتومب

  دارودسته از داشتم  حتم.  کنم آرامش یکم کردم یسع  و نشوندم یا گوشه
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  اما!! بود شده شروع تهاشونی اذ! ترسوندنیم منو داشتن !! رخانهیاردش

  یدیخر  چیه نکهیا بدون ؟ !داره  ادامه یک تا  یباز نیا  دونستم ینم تشی واقع

  ی زندان خودمو  بازم و  رفتم اتاقم به یحرف  چیه بدون برگشتم خونه به بکنم

 .کردم

  حتما. بزنم  حرف باهاش  تونستمینم اما.  خطه پشت یرعلی ام گفت بهم حنانه

!!   خوابم بگو  بهش  گفتم و کردم بهونه و سردرد. دنبالم ادیب  خوادیم گفتیم

  عاقالنه و درست م یتصم هی دینبا! کردم؟ یم فرار  ازش دیبا یک تا  آخه یول

  یمخف عمر  هی دیبا! شد؟ یم یچ  گشتمیبرم یرعلیام ش یپ  اگه! ؟  گرفتمیم

 هی شاهد لحظه هر دیبا.  استرس  و ترس  با!!   بچه بدون. میکردیم یزندگ

  اومدن ینم گهید قطعا نباریا پدرومادر طرفم ن یازا. بودم یم یدیجد برنامه

 یرعلیام  شیپ اگه که بود ممکن محال اومده  وجود به اتفاقات  نیا  با. سراغم

  نهیگز نیبهتر   ییجدا دیشا پس....  بدونن  خودشون دختر  منو گشتم،یبرم

  با دیبا.... آره.... کوتاه مدت  هی یبرا م یبش جدا ازهم  فعالا  حداقل!! بود

  ازهم  یتوافق طور به کوتاه مدت هی  ی برا  گفتمیم بهش . زدمیم حرف  یرعلیام

 دلشوره.... نبود خوش حالم.  کنه دایپ سروسامان یکم اوضاع نیا  تا  میبش جدا

  ییهرغذا به و  بود کرده یبد ورم هم ام معده! دیبر یم  امانمو داشت بیعج

  احساس! بود شده سخت برام  یز یهرچ  خوردن. دادیم  نشون العمل عکس

  چ یه تونستمینم  و گرفتم یم تهوع حالت  بعدم! کنهیم ریگ گلوم  تو داره کردمیم

  دکتر به یسر  هی برم که کردیم  اصرار  بهم مادر یهرچ. بخورم   رو  یزیچ

 !ستین الزم دکتر گفتمیم. بزنم

 

.  دادم طالق یتقاضا و  رفتم بد اوضاع  اون ی تو  بود، یا   ختهیر  بهم  اوضاع 

  هی خواستیم دمیشا و باشه شمی پ شتریب داشت یسع  ط یشرا اون  تو بابام

.  بردمیم سر به  اتاقم ی تو شب آخر تا  روز تموم. ارهیب بدست دلمو ییجورا 

  حالم. ندارم اشتها گفتم یم اما بخورم  غذا لقمه ه ی و برم گفتیم مادر که هرچه

  دلم! کنم استفراغ و  رمیبگ  تهوع حالت ممکنه بخورم  غذا اگه  ست،ین خوب

 !! سکوت  و خواستیم آرامش فقط خواستینم غذا
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  وادارم خواستیم. شد اتاقم وارد  غذا پراز   ینیس هی با  بابا  که بود شب آخر

  آرام غذا خوردن با  رنجورم و شکسته دل اما  بخورم رو غذا از یکم که کنه

 :   گفت و شد بلند جاش  از من به  متفکرش و  آرام نگاه  با بابا! گرفتینم

  به ای بکنم یعذرخواه ازت....  ؟  بگم ی چ بهت  دیبا طیشرا  ن یا تو  دونمینم-

 !!  ؟ یایب  رون یب  قهر  از و یببخش منو که فتمیب پات

 !  زد؟  حرفو اون چرا. خوردم یتکان بابا جمله نیا  دنیشن از
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  داشته بابا از و  انتظار  نیا که حد  اون تا نه  اما بودم ریدلگ ازش که درسته

 : گفتم  یناراحت با کردمو نگاش یتند!! باشم

 !بابا نیگیم ن یدار یچ -

 

 :   گفت محزونش نگاه  با  و دیچرخ  سمتم به

  که یخواینم  ازم  و یاینم ها گذشته مثل  چرا ؟ یزنینم حرف   باهام چرا آخه-

 ! باشه  تو  با حق دمیشا...کنم؟  کمکت

 گهید آدم هی گذشته تو من!؟ یکردیم فکرشو تو که نبود یاون بابات چهره

 !   واست سخته کردنش قبول  االن. بودم

 !   دارم قبول رو شما طیشرا درهر من..... جون  بابا-

 ی نگران و  دلخور ازدستم یول-
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  مخالفتاتون یجا  به موقع همون چرا  که ناراحتم  نیا  از من.... آره دیشا خب-

 ! بردارم سماجتم از دست تا  نینداد حی توض واسم  رو هیقض  اصل

 

  وضوح  به رو  غم. گرفت هاشو قهیشق محکم دودست هر با  و دیکش یآه بابا

 . نم یبب تونستم یم اش  چهره در

 

 : گفت و کرد  باز  لب حال باهمون 

  امروز  به تا  چون... بگم برات ام گذشته راز  از  نتونستم اونموقع اگه من_ 

  یکس پدرم و مادر و خودم از  ریغ به   چون کردم، حبس ام  نه یس تو  رازو اون

 ی  زندگ ازم و کرده یخانم چندساله که مادرت خاطر  به من. نداشت خبر

 ! حنا دونه ینم یچیه مادرت. کردم  م یقا نحسو گذشته نی ا ده،ینپرس گذشتمو

  نیبگ  و نیبزن حرف  باهام  ییتنها گوشه  هی  نیتونست یم که شما بابا یول_ 

 !رم یم اشتباه  دارم راهو من که

 

 : یکش یپوف کالفه

  و  یبود تجربه  کم. نرفت گوشت تو  یول گفتم؛  نو یا بارها  گفتم، بهت حنا_ 

 .بود  خودم  ی  ایجوون  مثل درست سماجتام! خام

 

 :داد ادامه  و شد غرق چشمام ی تو  و سمتم برگشت

  نکرده نجاشویا فکر...یگرد یبرم و خوره یم سنگ به سرت گفتم خودم با_ 

 ! یبش یزندون  خونه هی  تو که بودم

 

  دستاش نیب سرمو  و شد کمینزد بابا .  زد حلقه چشمانم  در اشک ی ناباور با

 :گرفت
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 بد  اتفاقات  نیا و  باشن داشته یشتر  نهی ک نایا نکردم فکر خودت،  جون به_ 

 . یگردیبرم و  یریم سختته،  ماه دو یکی گفتم . باشه راهت سر

  هی من که یزد ینم حدس  نوی ا چطور ،یکرد یزندگ اونا با شما بابا یول_ 

 !ام؟  طعمه

 

 . بستم چشمامو  و  دمیکش بو  تنشو عطر د،یکش آغوشم در

 

  سرت بالها نیا  خواستم ینم من!بابا  ببخش  منو! بد...حنا کردم بد بهت من_ 

  هامو یخودخواه اونموقع دیبا من  یگیم راست...خواستم  ینم باورکن اد،یب

  دخترم؛ نجات  یبرا  بلکه خودم، راز کردن یمخف خاطر  به  نه و  زاشتمیم کنار

 !گفتمیم بهت ویچ همه

 

 : گفتم یتند. نم یبب  یطیشرا هر در  رو  بابا شدن خرد نداشتم دوست چوقتیه

 !بابا نکن ناراحت  خودتو گهید ن،ینگفت  که سرتون یفدا_ 

 

  محاسن نیب و  دیچک  اش،  گونه یرو  یاشک قطره و کرد جدا  خودش از  منو

 .شد دیناپد  صورتش

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 458پارت#

 

 دلم منم خواد، یم هاشو بچه ی  خوشبخت  شهیهم یپدرواقع  هی بدون نو یا_ 

  ینم من. باشه قت یال که ی کن ازدواج یکس با  ،یبرس نهایبهتر  به تو خواستیم

 همه یرو  پا دم،ید یم رو روزها نی ا اگه  ،یبچش رو یسخت همه نیا خواستم 
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  اون  وارد  تا گرفتم یم جلوتو شده یهرجور  و زاشتم یم دلم ی  حرفا  و رازها

 ! ینش خونه

 

 از که یدستمال  با  و یزد ی لبخند بابا. بود شده یقاط باهم اشکام و دماغم آب

 .  گرفت یمهربان با دماغمو و  صورت نم  اورد،یم در بشیج

 

  چسباند، خود  به  مرا. بود گرم پدر، آغوش  چقدر داشتم، آرامش حس  چقدر

 :گفت و دیبوس موهامو

  که افسوس اما.... دختر  اون بود شده روزم و شب. بودم مهلقا عاشق من-

  خونواده یت ینارضا با که مدت هی  از  بعد و کنهیم فروکش زود عشق تب

  رادیا شد کارمون و میشد سرد یکم هم به نسبت میکردیم ازدواج هامون

 ومادرم پدر!  تجربه یوب  خام و  بودم جوون موقع اون من. هم از  گرفتن

 اوقات یبعض نکهیازا غافل . زاشتمیم  بزرگترن  که نیا  ی  پا  به زدن،یم یهرحرف

 باد  به رو یچ  همه شونیکار ندونم  با و یزندگ رانگریو  شنیم بزرگا همون

 . دنیم

  که گرفت م یتصم پدر داشتن ازهم هامون خونواده که یمیقد نهی خاطرک به

  رخانیاردش از   انتقامشو شون،یواجداد آباد  ینهایزم گرفتن پس  و سرمهلقا

 ....  رهیبگ

  اجرا ییها برنامه چه  مهلقا و من یزندگ سر که باشه گفته برات ریاردش دیشا

 به کردن نگاه  کارم فقط روزا  اون  و بود فی ضع میریگ  میتصم قدرت! کردن

 !!  بس و بود اون و نیا دهن

 

 : گرفت  صحبتشو ادامه  آلود حزن و کرد نوازش  سرمو یمو بابا

  ی پدر خونه ادیب شد پا دخترش  خاطر به شب اون ریاردش. یگیم راست تو-

  بازم مادر، زنونه یحسدها و  نهی ک خاطر به بعدشم! کرد تصادف و من

  و کردیم یحسود مهلقا و من نیب رابطه به مادر! میکن یزندگ  هم با م ینتونست

 !! بود  زده کتکشم یحت کرد،یم تیاذ  رو مهلقا من چشم  از دور
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 !  ن؟ یکردینم اعتراض  چرا شما-

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#
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 459پارت#

 

 دست به خونه امور  همه... بود یسیرئ و ریمد زن. دمیترسیم مادرم از-

  به! برد یم حساب  و دیترسیم ازش  هم بابا خود یحت  شد،یم اداره خودش

  خونه  به یوقت خصوص به. بشم معترض رفتاراش به تونستمی نم خاطر نیهم

  که انداخت راه یزار  و  هیگر آنچنان.  میکن یزندگ اونجا که رفتم  رخانیاردش

.  زدیم سر فقط  که  لیاوا . کنه یزندگ ما  شیپ  و ادیب خوادیم گفت! نپرس  و نگو

 وقت چیه راستش. بود یباوقار و آروم دختر مهلقا! شد ماندگار کم کم بعد اما

  هایی تندخو جواب در که دمیند بود دهیرس جونش به گهید که اواخر   نیا تا

  سکوت شهیهم... بشه دهن به دهن باهاش و ترکنه لب مادر زشت ی وحرفا

  که یوقت خصوص  به شد،یم وبدتر  بد داشت روز به روز مونیزندگ! کردیم

 .  داد دست از  اشو  بچه مهلقا

  اونا! داد؟  دست از  اشو بچه که نیزدیم کتکش شما یعن ی! ؟  بود شما کار-

  ؟ !کرده انتیخ  بهتون گفتن .... نیکرد شک بهش شما گفتنیم

 !  نکردم باور یعنی. شدم یعصبان اولش من! نه-

 .....   نیبد ح یتوض انشویجر! بود؟   یچ نیبگ شهیم- 

.  بود ساواک  و  یاسیس یگروهها به وابسته که بود یبانیش اسم به  ییآقا هی-

  یتو دمید یم اواخر  ن یا اومد ینم  خوشم  ازش اصالا . رفتیم و اومد یم

  رخانیاردش یکاینزد و دوستا از ! پلکه یم یلیخ  مهلقا دور هایمهمون
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  مسئله نیا.  بود شده باز  رخانیاردش قصر  به  پاش یتازگ به که شدیم محسوب

  یلیخ  روزا اون  تو  یول! نه هستم یمتعصب  مرد بگم که نه! کردیم تم یاذ یلیخ

  فیتعر  برام ادیز  وتاب آب با مادر برگشتم خونه به  یوقت و  شدیم دیتشد داشت

  یکار سفر ه ی به من که یمهمون  هی  تو که گفت یحت!  شده یچ که کردیم

 مهلقا که بعدم....  دهیرقص سرهنگ  جناب  با مهلقا نبودم، خونه و  بودم رفته

 دمیشا!!  ستین   تو زن گهید زن، نی ا  گفت و نشست پام ر یز مادر. شد باردار

 مثل مادر اما. ستین  کاره نیا مهلقا نه  گفتم و بودم شده یعصب!!  بچه نیا

  قرار   یعصب و  یروان فشار ریز دوبار یکی. کردیم زیزویو گوشم در زنبور

 گهید بعدم. زدم کتکش....مادر کیتحر به شدیم دعوامون  هم با ی وقت و  گرفتم

  یحرف مهلقا به  من نکهیا  از برد یم ت لذ داشت مادر. نداشتم کارش به یکار

  یب زن هی  اون!! کردیم تشیاذ شدت به که خودشم!! بزنم کتکش و  بزنم

  یوب بود دهیکش ش یزندگ تو  که ییهایسخت  خاطر  به! گمیم  مادرمو! بود عاطفه

  تو  کارش تموم دود متأسفانه و داشت یادیز یها عقده بود، شده بزرگ  کس

 !  رفت تو و من چشم

 !   ؟  سوءظن هی  خاطر به! ؟   نیکشت گناهو یب زن  اون چرا! چرا؟  بابا-

  نبار یا.  ختیر  هم به پاک  مهلقا شه،ینم  دار بچه گهید گفتن  دکترا یوقت!نه-

  حرف  من با! بود ی وعصب.دادیم ریگ یچ همه به! شد ادیز  شیروان  فشار اون

 با. شدیم  مونیپش گهید بار. رهیبگ  طالق خوادیم گفت یم بار هی! زدینم

 واست گهید دختر نیا گفتیم مدام مادرم!  کنهیعصب منو خواستی م حرفاش

  دونستمینم واقعا!! شده وونهید و داده دست از عقلشو  پاک  اون . شهینم زن

 خشم  اوج تو بردیم منو  داشت کارش با مهلقا.... کنم کاریچ دیبا

 و بده دست  از  اشو بچه  که کتک  نقدریا ؟  نیزدیم کتکش چرا   آخه یول-

 !  بشه؟   بد حالش ی نجوریا

                         

 

             م یدار رو اول  فصل   یانیپا یپارتها فرداشب              

       بخونن رو پارتها و برسونن خودشونو  هستن عقب کهیکسان زودتر
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 یول! دادم دست از  خودمو کنترل  که شدم یعصب دوبار  یکی فقط من.... نه-

   نیا!!  خودمه  بچه....  بچه ن یا  و پاکه که داشتم نان یاطم بهش قلبم ته

  انداخت یم راه  دعوا باهاش یموضوع سرهر و  نبود بردار دست که بود مادر

  کتک خاطر  به  گفت داد، دست از که اشو  بچه. زد کتکش هم یبار دوسه و

 ....  بوده شما یهایکار

 !!   نشد دار  بچه گه ید که بوده حتما -

  براش بار چند   کن باور!!  کردم  توبه سالها اون از بعد من یول! دونمینم-

  هم. ببخشن منو خودش،  خدا وهم مهلقا هم که خواستم خدا از  و  کردم راتیخ

  خودش مهلقا  که فتهی ب اتفاق   اون اصالا   خواستمینم شبم اون! مادرمو هم من

  اون!  نبود خونه  یکس. شد دعوامون هم با که کرد میعصب  نقدریا.  خواست

  حالش. سراغم  اومد  چاقو  هی با مهلقا. بود رفته  خودش  خونه به مادرم شب

 بکشه منو  خوادیم گفتیم!! کردیم نم ینفر! دیکشیم داد ! نبود خوش اصالا 

  چاقو  خواستم یم!! نشد  اما کنم آرومش  خواستم یلیخ! رهی بگ  اشو بچه وانتقام

  بود هردومون ن یب  چاقو  و میشد ریدرگ هم با . نزاشت اما  رمیبگ دستش از  رو

  رمیبگ ازش  رو  چاقو  خواستم. رفت من شکم ی تو چاقو  کشمکش تو نکهیا تا

  فرو شکمش، ی تو   چاقو ناخواسته کشمکش اون  یتو  و کرد مقاومت که

  برام  یلیخ اتفاق اون.... دمیکش یادیز یسخت من!! افتاد  اتفاق اون و رفت

  از  بعد اما!!  شد تلخ کامم به یزندگ! باختم خودمو!! بود سخت و  ناگوار

  به خواستم کم کم  سال، هی اون از بعد شدنم تبرئه بعد و حبس  سال هی دنیکش

  و داشت اونور  و نور یا و دادگاه  ی تو یادیز یآشناها پدرم.برگردم یزندگ

  متهم و  قتل پرونده شد، موفق کردن،  خرج  پول و یدوندگ  یکم با باالخره

 .نشه درست نهی شیپ سوء برام تا برداره منو شدن
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  فراموش رو گذشته تلخ اتفاقات بتونم تا گشتیم خوب دختر  هی دنبال مادر  

  یمهمون هی یتو  مادرتو، روز هی نکهی ا تا . بودم افسرده هنوزم من اما.....  کنم

  شنهادشویپ مادر بعد. دمید کردیم  برگزار خونه ی تو مادر شهیهم که زنونه

 .  کردم قبول راحتتر  من و داد بهم

  باد  به امو گذشته و  بشم لیتبد گهید آدم هی  به خواستم مایس با  ازدواج با

 مایس ش یپ مویزندگ اتییجز ستین  الزم گفتیم مادرم.... بسپارم یفراموش

  یزندگ  از وقت  چیه هم مایس! بس و  داشتم ناموفق ازدواج   هی گفتم فقط. بگم

  رو ی جزئ مسائل یبعض که بود باوقار  و خانم  نقدری ا. دینپرس  سوأل  ام گذشته

  منحصر  رفتار  و  اخالق خاطر  به مونی زندگ دوام دیشا و دادینم راه  شیزندگ تو

  به مویزندگ امورات داشتم دوست شهیهم خاطر نیهم به. باشه فردش به

 ! بسپرم خودش دست

  و  پدرم یونیپادرم با بازم و شدم دی جد  بار کارو  وارد ما،یس با ازدواج  از بعد

  یسع تموم. شدم ل یتبد یا گهید آدم هی به کالا  و شده بانک وارد واسطه، چند

  و حنانه تولد با.  شد نمیهم و  بسپرم ی فراموش باد به  امو گذشته که بود ن یا ام

  عیسر یلیخ تونستم و یچ همه و گرفت یا گهید ی  هوا و  حال  میزندگ تو، بعد

 . ببرم ادی از

 

 

 دارد _یقانون_گردی پ_و_ممنوع_یکپ#

 

  سرد_برزخ#

   یبـــهارســلطانــ#

 461پارت#

 

  که ییها یسخت از بعد یول بود دهی کش یسخت بابا دیشا!! غصه از پربود دلم

  برد سر به کامل آرامش در رو سال  چند ن یا و شد آشنا مادر با بود گذرونده
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  ایآ! د؟ یدیم رو یخوشبخت  رنگ منم یزندگ ایآ کنم؟  کاری چ  دیبا! ؟ یچ من اما

  از ییجدا  از بعد! بسپارم؟  یفراموش باد به  رو یچ  همه پدر مثل  تونمیم

 دمیشا.... آره دیشا دونمینم! برسم؟  آرامش  به  و کنم یزندگ راحت یرعلیام

  که ستین ینیتضم چیه! شود تمام است ممکن ییا  رابطه  هر حال هر به!! نه

  سرباز  ارتباط  از ل یدال نیا به نکهیا  یول! ابدی ادامه عمر آخر تا ی ا  رابطه

  ،یکن محروم  را خودت  د،یخورش طلوع دنید ت لذ از که  است ن یا مثل  ؛یبزن

 ...  یزاریب غروب دنید از چون

  *** 

 

  یزخمها که کردمیم احساس هم هنوز و گذشتیم اتفاقات  آن از سالها یوقت

  یب چه عشق یب  یزندگ که دمیفهم تازه اند  بسته نهیپ بدنم یجا یدرجا گذشته

 یم ابد تا شانیجا  زخمها یبعض یگاه که دمیفهم تازه!  است  رو  و رنگ

 !!اندازد یم گذشته نیریش  رابطه ادی را تو شهیهم و ماند یم... ماند

....  بود کرده  سرد و  ریگ گوشه محکم، یزن به لی تبد مرا میروزها آن یزندگ

  حرف کم و ساکت ی زن قبل، یسالها شوق و  پرشور دختر من، از  روزگارم

 !!!  بود ساخته

 

  یم آرامش من  به "  ـــربدیه" پسرم و " ـــاوشیس" همدمم و یزندگ کیشر

 ....  نبود ی ابد آرامش کی  آرامش نیا اما دادند

 

  آرامش از هردم و  لحظه هر که  بودم گذاشته یجا به ام  گذشته در یزیچ

  و ی واقع آرامش دنبال به هرَدم و  لحظه  هر من و!! کاست یم ام یساختگ

 . بودم ام  یابد

 

  و  رفتمیم  دیبا گشتم؛یم باز وطنم به دیبا کردم، یزندگ غربت در سالها

 . دادمیم انیپا  را ناتمامم  یاهایرو دیبا  من. کردمیم تمام را  میقد  نگفته ی حرفها
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 ✩ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ➢__________________________________________________برزخ سرد 

 886 از  886 صفحه  ______________________________________________________ گروه تبادلکاری از اکیپ 

 !"  نشده  خراب که امیدن شدن  خراب اهامیرو" گفتیم شهیهم اوشیس

 

  ام گذشته به  را خوم  و  رفتمیم سال دوازده از بعد دیبا.  بود اوشیس با حق

  ناگفته گفتن و  ی خبر یب سال دوازده از  بعد یرعلیام دن ید دیشا. رساندمیم

 !!  نه دمیشا...آره دیشا...دانمینم... کرد یم آرامم  یکم ام، یزندگ یها

 

 !! ستین دوتا یکی میدردها یدیفهمیم کاش

 .  ارندیبس میزخمها یدیفهمیم کاش

 .  ندارم را  کردنش نهیپ جرأت من و

  دارتید حسرت  در یدیفهمیم کاش

 .  کنمینم تر لب  و نم ینشیم امتیق تا 

 !!  برمیم سر به  را روزها و نمی نشی م ییتنها به نبودنت در نگونهی ا من و

  

 "اول فصـــل ـــانیپـــا"

 

 ....... دارد ادامه
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

1 تراپ #

". هیگرزب یلیخ باذع ینک شومارف هدش مومت هک ویسک ینوتن هکنیا "

با نوشیگدنز زا هلحرم هی وت هک نمهفیم ییامدآ نوا طقف ور عوضوم نیا

ناوخیم و نریگیم میمصت انوا . نرذگب تارطاخ مومت زا نشیم رضاح هرخ ال

هرخ سلاباال دنچ زا دعب هک ننکیم یخلا انوا ننک. شومارف وصخش نوا هک

درک..! رکف شهب رتمک لقادح ای درک شومارف هک هشیم

ندوب کاندرد و ینیبیم تنهذ وت ونوا زاب ینکب میراکره هک هنیا تقیقح اما

شمه ای ینک رکف نوا هب یرادن یا عالهق هگید وت هک ساجنیا هیضق نیا

!... همهفب ونیا داوخیمن تزغم یلو ینیبب تمشچ ولج ونوا

!!!... ینوتن و یاوخب هتخس یلیخ

Foxit
Pencil
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لدابت هورگ پیکا زا یراک

ینوتب هک یشاب هتشادن یزیچ اما یزاسب ون زا یشاب هدامآ هتخس یلیخ

. یزاسب ون زا شاهاب

!!!.... ندنوم سبح هتشذگ ی چهلا یوت هیگرزب باذع نک رواب

مومت یوت ، گرزباقآ هتفر لیلحت یادص ، دیراذگب ماغیپ قوب یادص ندینش اب

: دیچیپ هنوخ

.. مندید ایب رس هی زورما .... یلعریما -

هدرک راک محرط یور وبش مومت هکیلا حرد و متشاد هک یمومت یگتسخ اب

هب هاگن وهی مداد مدوخ هب ینوکت . مدش ولو هپاناک ور رخآ تسد و مدوب

. متخادنا میچم تعاس

هب یبآ هی متفر و مدیرپ ماج دوب.زا حبص هن تعاس دوب! هدش مرید یلک

مدز. متروص رسو

؟! هدرکن نفلت مهب اتحاال مایپ مندرکرید یارب ، روطچ هک مدوب رکف نیا وت

دش. دنلب دوب زیم ور هک میشوگ یادص هک دوب هدشن مومت مرکف زونه

Foxit
Pencil
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.... مایپ ناه.... -

!؟ بدا یب وک سالتم سپ .... هندز فرح زرط هچ -ا.....نیا

یاسابل نیب زا متشاد هکیلا حرد و متشاذگ شخپ ور ویشوگ . متفر هنیآ ولج

: متفگ ، مدرکیم باختنا یدادم کون نهریپ هی دمک لخاد

؟ یداد بآ یلگ هتسد هچ مدیسر رید تعاس مین ....زاب هربخ -هچ

هرخ!؟ متسپاولد ...هدب مدش تنارگن یدرکرید -اباب...

.... مدرک راک محرط ور تقورید ات بشید ... مایم -االن

یچ... هی طقف .... ههجوم بخ... هلیخ -

تسرد هنیآ ولج ومتاوارک متشاد منزب یفرح هکنیا نودب

. مدوب شفرح یقاب ندینشرظتنم ... مدرکیم

.. مگیمن نک... شلو .... چون !؟؟ مگب -

؟؟ یفرحیم تدزمان اب یراد هگم ؟ یایم هفا همهنیا ارچ نبلا! بخ .... هنووید -

داد: همادا شزاون شوگ ًاعقاو و مورآ یادص واب هدنخ ریز دز

!! هتفرن هک تدای ... یراد مهم رارق زورما ... مگیم یکوا -
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. منودیم مدوخ زیرن هزم -

اب ینکیم شروج و مَج یروجچ و دادرارق نیا منیبب ؟ هفیدر یچ همه بخ -

. هسدنهم مناخ نیا

مایپ وتهلا. مدموا و مدیشوپ ومتک درک. ترپ ومساوح , هنوخ گنز یادص

. دزیم کف تشاد زونه

!!! مدوبن یسک رظتنم

دوب. عمتجم رادیارس . متخادنا یهاگن هی نز کمشچ زا شلبق . مدرک ردوزاب

. مدش هجاوم یگرزب لگ هتسد اب مدرک زاب ردوهک

یف دوعسم و متخادنارادیارس ناوجرسپ دوعسم هب هاگن هی بجعت اب

: تفگروفلا

. نوتمدخ مرایب ًاصخش نتفگ ندروآ یمناخ هی ونیا ... سدنهم -سالم

: متفگ و متفرگ وشفنب هدیکرا لگ هتسد

؟؟ تفگن وشمسا -

. ندوب ور ورب شووخ ... هتبلا و نووج مناخ هی طقف اقآ... -هن



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

2 تراپ #

متشاد متسب ورد و مدادن همادا هگید یلو هشاب هنوتیم یک راک متسنودیمن

زور هن..... ؟؟؟ همدلوت ؟ هیزور هچ منیبب مدرکیم یج حال منهذ وت هظحل هی وت

؟؟هن.... هدرم

: متفرگ تسدب ویشوگ و متفر یگف ابکال مدینش هک ومایپ یادص

؟! ینکیم رپ رپ وتدوخ یراد ... مایپ هیچ -

؟!! هدروآ لگ تارب یک ...حاال دیاسفآ وت یتشاذگ ونم هتعاس هی یباسح درم -

هلگ؟! یدیمهف اجک ....زا هگید ینوطیش -

لا یرف نیمه ... سرتخد نیمه راک مگیم ...نم متسین هک قمحا اباب... -یا

.... منااااخ
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نم؟... هب هراد یلخد هچ نوا هخآ -

.. هگید هدموا ششوخ الدب هدید هک یراب هس ود نیا وت بخ -

... تسین هک یدنه ملیف -

کب هیفالش منهذ . هگیم یچ مایپ مدینشن هگید ، دنوم هریخ لگ ور ماگن

... دروخ

*

, شردپ هنوخ رد متفر رابدص زا رتشیب شیشکدوخ زا انح.....دعب ندید متفر

یلیخ هدیکرا متسنودیم ، مدرب شفنب هدیکرا نیمه زا شارب

!!! مندید دموین ال صا یلو ... هراد سود

شدوخ یاج هب وشردام داد!!! طالق تساوخرد ... مدشیم هنووید متشاد

هک نم . مدشیم جیگ متشاد !! مدیمهفیمن وشاراک ینعم ، هنزب فرح داتسرفیم

کپوپ اب بش نوا تاقافتا همه مداد حیضوت شارب مدز، فرح انح اب

متفر هفد؟ هی دش یچ منودیمن یلو درک... لوبق منوا ... هدوب مهافتءوس

هشرس وت ییا هشقن و هنوا راک هگا مداد رادشه شهب .... گرزب ردپ غارس

یشکدوخ هک مدرک نوشیدهت یتح ، تفرن رابریز یلو هنک... شمومت رتدوز

مدز یرد ره ،هب هرادن مراک هب یراک هگید نوا تفگ گرزبردپ یلو .... منکیم

یلیخ !! شمدیدن هاگداد لوا هسلج ات اما منزب فرح انح اب هگید راب هی هک

شردام و دوب...ردپ هداتفا دوگ شلگشوخ یامشچ یاپ دوب... هدش فیعض

ردقچ متفگ و مدرک شلا بند دوب.... یرارف مزا شمه یلو ، ندوب شاهاب

... درکن ییا هجوت یلو ... مراد جایتحا شهب متفگ ... مراد شِسود

*
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هئوت هیبش یک ره هب رهش نیا وت

منکیم هاگن هدارا یب شهب

یتسین نم کیدزن هک منودیم

منکیم هابتشا مراد منودیم

اه هنووید لثم نم و یتسین وت

منزیم مدق نوراب ریز مراد

متساوخ ادخ زاردقنوا وروت

منزیم مهب ونامز و نیمز

ینوراب و گنتلد ، منووید هی لثم

ینوبایخ ره وت هریمرس ماکشا

مراد یدب ،حلا هدروخ کرت مبلق

مراد تِسود .... ردقچ یدیمهفن تقوچیه

. مدشیم مورآ ، شاگنهآ ندینش و یقداص اضر یادص اب هلا سدنچ نیا وت

و متشگرب رتفد ،زا رسدردرپ یراک زور هی زا دعب و دیرابیم نوراب تشاد

. متفر - نوجاقآ یمیدق ترامع نومه - نارواین تمس هب منیشام ِراوس

. دوبن یربخ ساال، نوا و ترامع وت ایب ورب و مَشَح و مَدَخ همهنوا زا هگید
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یاهلا س نوا وت مسک اهنت دیاش ، متشاد سود مایگچب لثم ونوجاقآ مزونه

و دزیم فرح نوا رتشیب و شندید متفریم طقف هک مدمه دوب.هی تخس

یلو درس یاوه . ندوب گرب ویب کشخ طایح یاتخرد . مدرکیم شوگ نم

گرب یازور نوا ...وت متشاد تسود ونوتسمز و زییاپ یدرس دوب، یروآ طاشن

. تساوخیم یدرس طقف ملد ؛ یزییاپ نازیر

متسنوتیم هک دوب یزیچ اهنت توکس مزاب ، ترامع لخاد متشاذگ هک وماپ

دوب یبصع الن سرا ..... دیشکرپ شیپ سلا هدزاود هب منهذ مزاب منک. شسح

!؟ هشچ متسنودیمن ًاقیقد ،

متسیس دوب.... کالهف نوجاقآ دوب.... هدزن فرح ماهاب الً صا هاگداد وت انح

...هی مدادیم شحف الن سرا یاگس یتح همه؛ هب منم دوب. هتخیر مهب همه

دش!! بارخ یچ همه هبش هی هک متخاسیم متشاد هنوقشاع یگدنز

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

3 تراپ #
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... یلعریما یدموا شوخ -

همه هک دوب یسک .اهنت دیشک نوریب مراکفا زا ونم یجاب ناخ راد هگر یادص

. درکیم یگدنز اجنوا نوجاقا اب ییاهنت و دوب هدرکن کرت وترامع ساال نوا

ریغ دوب.هب شدوخ یاجرس یچ همه دوب، هدرکن رییغت یچیه ولج..... متفر

نم.... هدیسوپ ناور و حور و هتسکش بلق زا

-سالم

.... رسپ -سالم

یلیخ تشاد گرزباقآ . مداتسیا یرانک و مدیسوب وگرزباقآ تسد و مدش مخ

زیگنارب بجعت مارب ییاروج هی اجنوا هب نم ندرک توعد ، درکیم ماگن قیقد

. هراد یفرح هی ماهاب گرزباقآ هک منزب سدح متسنوتیم دوب.

زا هک دنومهف ویجاب ناخ شتسد ،اب تشاد همادا مزونه مهب شزیت هاگن

و تفر یتمس وهب دروآرد تکرح هب وشرچلیو شدوخ شدعب هرب، اجنوا

: تفگ

وت هب نم یگتسباو ریخا لا سدنچ نیا تاقافتا زا دعب ینودیم .... یلعریما -

هدش... رتشیب و رتشیب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مهب ور یعوضوم هچ هراد دصق گزبردپ مدروایم راشف مزغم هب متشاد مزاب

؟!!! هگب

ماجنا یراک ره تارب ساال نوا وت ینودیم و یشب رود مزا متساوخن -نم

. مرایب ییا هفرح تسی ژ ولوکیاس هی تارب اکیرما زا متساوخ یتح . مداد

ومدوخ یلو مدش یبصع .... مدشیم مورآان خلت، یازور نوا هب ندرک رکف اب

.... مدرک لر تنک

یلو ... مریگب شداونوخ و نیشفا زا ومماقتنا منوتیم مدرکیم رکف -نم

!! نریگیم مزا ومگید ِیاه ییاراد هراب وهی نرتگنرز نم زا انوا مدیمهفن

یتخس و خلت یازور همه ... مدشیم کالهف ازور نوا هب ندرک رکف زا متشاد

.... مدنورذگ هک

.... منکیم شهاوخ .... گرزباقآآآآآآ هگید هسب -

: تفگ و درک ماگن هریخ هریخ دید، ومنوگ سامتلا نحل یتقو

سلا ود شدعب ... ییادج ...طالقو تنایخ ...درد رسپ یدیشک یچ منودیم -

ردپ!!! گرم و یگدرسفا
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ومایتخبدب کت کت تشاد یتقو درک. رپ کشا مغو زا ییا ههلا وشامشچ

ولو یلبم ور ومدوخ . تسشن مولگ وت یدب ضغب ، درکیم باسح یتشگنارس

دبو وحلا سح ...هی هگید کب هیفالش مزاب درک! خی ماپ و تسد ، مدرک

و مدرم أجیردت دوب... رتدب ندرم زا مارب راب رازه مدیشک هک یدرد !!! بیرغ

!! مدش دوبان

یراد ینودیم ؟!!! تسه تساوح ، ینکیم تخبدب یراد ونم .....وت اااااااااانح »

؟ هخآ مدرک تراکیچ هگم ؟ ینیبب ونم یاوخیمن هگید ؟ارچ ینکیمراکچ ماهاب

هنوخ ِمد ایب هن نک نفلت مهب هن هاگداد تقو ات هگید منکیم شهاوخ -

<<. مرادن وتاب ییا هزات فرح چیه ...نم ماباب

متفر هن مدرک ینفلت شهب هن رخآ هسلج و هاگداد زور ات هگید

دوب. تخس نم یارب شتباجا یلو دوب شدوخ ِتساوخ ... شندید

س وت انح هکاب مرخآ یاه هظحل ووت دوب ماهاب هظحلر ؛ه شوایس هکنیا زا

تشاد هنک، شوگ ومافرح هک مدرکیم سامتلا شزا و مدزیم فرح هاگداد نلا

ماود اب یلیخ یلا حشوخ نیا یلو ... مدوب لا حشوخ درکیم یدردمه ماهاب

ربخ مبلق یاهزار همه زا هک ردقنوا دنومیم مدوخ حور لثم شوایس ، دوبن

؟حملا شوایس لِا هنک تنایخ مهب هک منک کش یسکره هب متسنوتیم تشاد

، مدموین نوریب مقاتا زا رضحم متفر هک یزور وات دوبن شوخ الٌ صا

دوب.... شوایس هگا یتح مدادیمن مماه نفلت باوج

عونمم _ یپک #
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درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

4 تراپ #

مدهاش ندرک روج رکف هب یتح مدوب اهنت مدوخ طقف رضحم متفر هک یزور

تسد وزا هشب مومت رتدوز هچره متشاد تسود شتیعقاو هگید ... مدوبن

مدیدن وشوایس مدوب مدوخ ریگرد هک ردقنوا . مشب تحار یتنعل سوباک نوا

ات مروخب مسق منوتیم دوب... تحاران ...انح ایزاب ذغاک و اندز اضما زا دعب ات

؟؟ اااارچ هخآ یلو ... هشاب شتاذ وت تنایخ تسنوتیمن و دوب مرکف هب زورنوا

هک ردقنوا شلا ح ،انح هشب هدنوخ نومییادج هغیص هکنیا زا لبق یتح

ملد . درکیم شلا بند تشاد زونه ماشچ ... تلا وت تمس تفر دوبن شوخ

شزا و شمسوبب هگید راب هی طقف هدش هک مرخآراب یارب هگا تساوخیم

منک. یظفاحادخ

تمس هب هیقب و شردام و ردپ مشچ ولج و مدش دنلب ماج زا رایتخا یب

هک دیچیپ مشوگ وت مزاب منزردام یادص ؛ متفر دوب یلغب قاتا رد هک تلا وت

شوخ شلا نک...ح شلو ؟ یرادیمنرب شرس زا تسد ارچ تفگیم تشاد

.... تسین
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: متفگ طقف

... هممرحم ... همنز زونه -

یسک و ندوب فیدر مه رانک رد هس . یتشادهب سیورس سنلا وت متفر و

بآ شتروص هب تشاد و هداتسیا ییوشور یوربور انح یلو . دوبن شلخاد

... دزیم

متفر دش. لفق شاج رس و درک هاگن ونم منوا ... مدش شا هریخ یروابان اب

مدز، لز شامشچ ووت ولج

یلو وش... فرصنم راکنیا وزا ثمالایب ...ای نکب وتارکف مزاب مگب ماوخیمن -

؟؟ مشاب هتشاد تزا تساوخرد االنهی منوتیم

داد. تروق وشنهد وبآ درک ماگن طقف دزن... یفرح

هدش سیخ شرس ولج یاهوم و دوب هتسشن شتروص ور بآ زیر یاه هناد

و ولج متفر مدق دوب.ود هدش نوطیش رتو سولم شفایق یروجنیا دوب.

شسیخ و مرن یابل وور متفرگ ماتسد نیب وشرس منزب یفرح هکنیا نودب

... شمدیسوب مکحم و مدش مخ

دوب. یضار راگنا دز!! مسپ درک..هن یضارتعا هن

مه زا نومودره هک دوب عقومنوا و درک مدوخ هجوتم ونم رد هقت یادص

ونتساوخ و زاین سح یبوخ هب متسنوتیم شامشچ ،وت میتفرگ هلصاف

... تفر دشو در مرانک زا تعرس وهب دزن یفرح مزاب منک.... ساسحا

و گنت ردقنوا مارب ایند ؛ مداد شق دشوطال مومت نومنیب یچ همه یتقو
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منک!! یگدنز هظحل هی یتح هگید متشادن تسود هک دوب هدش کیرات

یم یداع رظن هب طالقهک هی یتح هشاب بوخ هنوتیم یچ همه متسنودیمن

و دوب طالمق هلئسم نتفریذپ رتزا تخس و ازور نوا زا رتیربا یلو دموا

!! دوب انح و شوایس جاودزا ندینش نوا

دوب نتشاد تسود یچره هگید هک دز یمکحم هبرض نانچنآ مهب نوشتنایخ

یطابترا چیه شوایس اب مدوب مدوخ ریگرد هک تدمنوا درک.وت کاپ منهذ زا

مقاتا وت ومدوخ هکنیا وزا دموا زور هی گرزباقآ نیمه شدعب و متشادن

... هدرک جاودزا شوایس اب انح هک تفگ و درک شنزرس یلک مدوب هدرک سبح

هدیشک مدوخ رود هک یراصح وت ؟!!زا هنکمم روطچ نیا هخآ .. دشن مرواب

شنوخ رد متفر هک رابره ...اما شوایس ندید متفر و نوریب مدموا مدوب

انح دوخ اب انح ردپ هنوخ ِمد هک بش اتهی شمدیدن مراب هی یتح . دوبن

... شمدید

الً صا دش. نوغاد مناور و حور ... مریمب طقف هظحل نوا وت متشاد تسود

دوب نیا هنک ممورآ یمک تسنوتیم هک یراک اهنت . نودن یچیه مدآ هی مدش

دشو شنیشام راوس شوایس یتقو و منک خیلا هملد ور هدقع هچ ره هک

اب یعرف نوبایخ هی ووت مدرک شلا بند درک تکرح یتمس هب ییاهنت هب

وات نییاپ شمدیشک نومرف تشپ زا روز وهب مدیچیپ شولج منیشام

تولخ نوبایخ نوا ووت بش تقونوا وت متشاد تردق هک ییاج

!! دوبن نم قح نیا هک شمتفگ رخآ هظحل طقف میدزن یفرح چیه ... شمدز

ح هچ رد دز سدح دشیمن هک دوب هدش نوغاد و برد ردقنوا شتروص رسو

... هیلا
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عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

5 تراپ #

قشع زا هگید !! نشخ و لدگنس ... هگید مدآ هی مدش هگید دعب هب بشنوا زا

هنوخ متشگرب هک بشنوا ، مدوب هدش رفنتم قشع هملک .زا دوبن یربخ میایور

و نوغاد میحور طیارش نتسنودیم همه . متسکش مدز دوب متسد ِمد یچره

مورآ ندرکیم کف یروجنیا دیاش ، نتشادن مراک هب یراک و سا هتخیر مهب

هرود وهی دوب مقاتا جنک ماج ، نیگمغ و هدرسفا اه هام و مدشن یلو ... مشیم

. متفرگ شدعب متخس یگدرسفا

هنوتیم یچ ممغ و یتحاران لیلد دموا یمن مدای هگید هک مدش یروج

... درکیمن ممورآ یچیه ... هشاب

هتفرگ قرب لثم . دیشک نوریب نوشیرپ راکفا همهنوا زا ونم ، گرزباقآ یادص

. متخود ، درمریپ هتسکش هرهچ هب وماگن تعرس وهب مدش اه
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!! منزیمن فرح هک راوید ....اب هشاب نم هب تساوح یلعریما -

..... نوجاقآ مناج -

... مگیم یچ نیبب نکاو وتاشوگ بوخ .... ناریا هتشگرب نیشفا رتخد -

نم یادخ ، مدرک کف انح ندموا هب طقف .... هگیم یچ گرزباقآ مدینشن هگید

تفر و درک رارف ناریا زا شوایس اب راگنا ییاروج هی هک سلا همهنیا زا دعب

یتقو یتح ، نتشاذن اج هب نوشدوخ زا یدر چیه ... دوبن شزا یربخ هگید

تخادنیم گنچ مدوجو وت ماقتنا سح و دوب هتفرگ ومامشچ ولج نوخ

ننودیمن نتفگ اما متفرگ وشغارس و شوایس ردپ هنوخ ِمد متفر یرابدنچ

.... ندادن مهب شزا ینوشن چیه و هتفر اجک

نارود ندرک یرپس سلا ود زا دعب مماقتنا نتفرگ سح و مدش دیماان هگید

دش. هتشک منورد ،وت یگدرسفا و یضیرم

دز، یا هقرج منهذ ، تفگ یم مارب تشاد انح ندموا زا گرزب اقآ االنهک

یم خیلا شرس یور ولا سدنچ نیا ِیاهش همه دیاب دش. اپرب ملد رد یشیتآ

وشتسوپ تساوخ یم ملد و داد یم مکلقلق تشاد ماقتنا سح ... مدرک

انح،مه هدب،مه سپ وشناوات دیاب سپ داد... ما یروجدب داد، مارازآ . منکِب

! شوایس

****

عونمم _ یپک #
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درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

6 تراپ #

متسنودیم دوب. هدش رتشیب یلیخ هگید تکرش وت یادمآ و تفر و اهایب ورب

یم وسیلا نس و فنص ره .زا میتشاذگ هک هدیدج هیمادختسا نیا هساو

دیدج ورپژه هساو راک یورین اتدنچ ، ندرکیم رپ ومادختسا مرف و ندموا

نادنچ داد،حلا مهب ور انح ندموا ربخ گرزباقآ هک لبق بش ،زا متساوخیم

یاه هشقن یارب و دوب هدموا مغارس هب یوق یورین .هی متشادن یدعاسم

. درکیم مقیوشت مدیدج

. قاتا وت دموا ندز فرح ،اب شیگشیمه تداع قبط هنزب رد هکنیا نودب مایپ

هلیوط هدش مرُف...اباب ندرک رپ هساو رتفد وت ندموا رفندص زا شیب زورما -

راک؟! یاضف دش منیا ، اجنیا

داد: همادا و درک صرح ، مدادن وشباوج و مدوب درسنوخ هکنیا زا
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؟ تاراک وت ینکب یرظن دیدجت هی یاوخیمن -وت

در دنت دوب،دنت مزیم ولج هک ومپات پل ور یاه حرط شهب هجوت یب مزاب

: تشاذگ زیم ور وشاتسد و داتسیا مرسور دموا . مدرک

لوکسا هخآ ...!! امدروایم ترس هیبالیی ًاعطق مدوب تنز هگا نم نیبب -

؟!! سدنهم نگیم موت هب نووج

: متفگ و مدرشف مه ور ومانودند طقف ، مدرکن شاگن

؟ ماااایپ یشیم هفخ -

هساو یک ...ره میظعلا دبعاش رازاب هدش ؟ هربخ هچ نوریب نیبب اباب...ورب -یا

... هگید هرب نک هبحاصم وییاتدنچ بخ .... هریم و دایم شدوخ

نیا هک ینودیم ... نشاب دلب راک طقف ، ینکیم راکچ نیبب تدوخ بخ.. یلیخ -

. همهم مساو ورپژه

: تفگ نانک هدنخ و تخادنا مهب ییا هناهیفسردنا لقاع هاگن

. میتسین لیخب هک ...ام همهم تساو ورپژه نیا منودیم -
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هرتخد نوا ، هزیریم مرک یروجنیا هراد یک و یچ هساو متسنودیم

؟؟ هنای مدب اپ نم دیاب یلو هنکرپ نهد ، تسین مدب یچمه ؛ هگیم لا"ور "یرف

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

7 تراپ #

زا یراگنا هگید ... مرادن کالٌ ویزاب مناخ ویزابرتخد هلصوح و حلا هک منم

هزیرغ مگب هکنیا ؛هن مرادن فلا خم سنج هب وحیلا سح چیه ، هتشذگ مرس

مدز. یم سپ وملا یما رتشیب ای...!!! هدش شیزیچ میسنج

ومدوخ و مشاب هتشاد رتخد زود ،هی مایپ لوق وهب هزغلب ماپ تساوخ اجره

نیا و داقتعارطاخ الٌهب .صا مدیشک سپ واپ مدش نومیشپ منک هیلخت

. متشادن ششک هگید طقف ... دوبن افرح
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چیه مدرک هدافتسا هک ینادرگناور یوراد همهنوا و یگدرسفا نارود زا دعب

تبحص هک مرتکد ،اب مدشیم بجعتم مدوخ یهاگ . متشادن یسنج لیم

هگید متفرگ میمصت ... منکیم و مدرک هدافتسا هک هییاهوراد رثا تفگ مدرک

!! دشن یلو مدرگرب ملبق یازور وهب مروخن ییوراد چیه

یاج هب نم متشاد تسود درک، منوغاد شیپ زا رتشیب الن سرا یناهگان گرم

. مدرکیم هتکس بشنوا الن سرا

مندید دموا یم هشیمه کپوپ ، مدوب دیماان و هدرسفا مزاب هامدنچ زا دعب

هگید ... مدرَم هی منک ساسحا و هشوجب مدوجو وت هک دوبن یسح چیه یلو

زا ومیسنج هزیرغ و یگنادرم سح هکنیا وزا مدشیم دیماان مدوخ زا متشاد

دوب... میخو تدشب حملا مداد تسد

لا سدنچ هک میرسپ نومه !؟نم میلعریما نم ینعی درک. دوع مزاب میگدرسفا

؟؟ ندرکیم ممهتم هزره وهب ندوب متسود ارتخد یلیخ شیپ

و وحلا سح همه یتح هدش، ضوع یچ همه . هدرک رییغت ازیچ یلیخ هن

ملد وت اضغب و افرح نیا همه ....و مداد تسد زا ومیچ همه ملا....نم یما

مهب هنودیمن سکچیه ؟! هرذگیم یچ ملد وت هنودیمن سکچیه و هدش رابملت

شاهاب ؛ متخادنا هاروتکرش هک سهلا شش هکاالن مایپ یتح ... هتشذگ یچ

. هشیم بوسحم متسود اهنت ابیرقت و متسود

، هنکن متیذا نوریب یاهادص ورس هکنیا یارب تفر نوریب قاتا زا هک مایپ

باالی هقبط متکرشرتفد . مدرک شوگ کیزوم وهی متشاذگ مشوگ ومیرفزدنه
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ومدوخ مراک اب متشاد لا سدنچ نیا و مدیرخ وشمهس دوب، دانسارتفد هی

ِیاهکخاش هک تشاد نابایخ هب فّرشم یگرزب هرجنپ . مدرکیم مرگرس

زبس گنر یهاگ و دموا یم نوا هبل رانک ور،ات هدایپ دنلب و هوبنا ناتخرد

مهب ور یشخب تذل و عوبطم سح دش، یم یطاق هک نومسآ یبآ اب اهگرب

دوب،زا مدوخ راک مقاتا لخاد یاضف و نویساروکد و حرط درک. یم لقتنم

مراب هی تقودنچره و مدرکیم هدافتسا وئرلا یعازتنا ددعتم یاهولبات

. مرایب تسدب یرتشیب یاه هدیا ات مدرکیم شضوع

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

8 تراپ #

ویرفندنچ متفگ مدوخ و دوب نیعجارم اب ندز هلک ورس لا حرد مایپ وزورنوا

مزاب هنوخ مدموا هک بش . میدنبب ور ایمادختسا هدنورپ ات هنک باختنا

. دندروآ موجه مزغم هب تارطاخ و دروخ کب فالش شیپ لا سدنچ هب منهذ

دوب. هدرک ریگرد هتشذگ اب ومنهذ مزاب ناریا هب انح ندموا مدیاش

شوایس هک دوب ینومه مدرکیم یگدنز نوا رد لا سدنچ نیا هک ینامتراپآ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

زادعب . مینک یگدنز اجنوا و میرب دوبرارق و دوب هدرک باختنا نومارب

هکنیاات ، مدرکن ییا هدافتسا چیه شزا لا سدنچ ات نم و تفر انح شندیرخ

. اجنوا مرب و منک عمج ومراب هلوک هشیمه هساو متفرگ میمصت

رتتحار گرزباقآ ترامع وت یگدنز زا مارب مدیشکیم هنوخ نوا وت هک یباذع

زا گرزب یشاقن یولبات .ثمالًهی مدرکیم مرگرس ومدوخ ازیچ یلیخ دوب،اب

شا هیاپراهچ اب ونوا . ندرک یحارط مارب شیپ ساهلا هک متشاد انح هرهچ

تساوخیم ملد هک یچره و مدادیم ششحف ، مدزیم فرح شاهاب و مدروایم

ولبات ور تراد یاهریت باترپ ما هگید یاهیمرگرس .زا متشونیم شور

دوب. شیشاقن

شاهاب رتشیب و رتشیب دوب هدش هدنز مدوجو وت ماقتنا سح هک مبشنوا

. میدیم سوباک حبص درب،ات مباوخ شدعب و مدز فرح

و نوریب مدز هنوخ زا ییا هنوحبص چیه ندروخ نودب متشاد یبیرغ حلا

رادیارس زا ریغ .هب مدیسر تکرش هب همه زا رتولج هشیمه لومعم قبط

. دوبن تکرش وت یسک ، نومتخاس

میسن ، مدرک زاب وقاتا هرجنپ یراکره عورش زا لبق . متفر مقاتا هب فرح یب

یراگیس و دروخ متروص هب هام رهم و عوبطم یاوه وت یهاگحبص کنخ

اب مایپ شدعب و رتفد مدموا یم همه زا لبق هک دوب مزور ره مدز.راک شیتآ

و نهِا طقف نم هرآ هک درکیم مراب راچیل یلک ورتفد دموا یم ، هزات نون

منک. تسرد هنوحبص هی مدوخ هساو مدوخ منوتیمن و مراد پولُت

ومراگیس نیمود . دوبن راکهدب نم ِشوگ ؛ دزیم دایز تفم یافرح نیا زا

تسد ابرد مایپ مدعب و انکراک هیقب شدعب و دموا میشنم هک مدرک نشور

دوب. هدیچیپ رتفد وت شیگزات یوب هک هزات یربرب نون ودات نتشاد
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نیمه هساو ... مدرکیم رکشت شزا و متفریم شا هقدص نوبرق مک یلیخ

هدافتسا مارب ورشرت و ومخا و غامد ِهدنَگ ِباقلا روج همه زا هشیمه

دیاش ، مدوبن تحاران میدزیم مه ِبات و پیت هب ردقنیا هکنیا ...زا درکیم

منک. خیلا شور ومدوخ تسه یکی هکاللقا دوب رتهب یروجنیا

یقافتا نیچمه مدرکیمن کف دیاش و داتفا مارب زورنوا هک یمهم قافتا

س وت مقاتا زا نوریب انح هرظتنمریغ ندید هتفیب مارب ، مراک رتفد وت زورنوا

دوب!!! تکرش نلا

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

9 تراپ #

ومنوبز هک درک دراو مهب یکوش نانچ شندید . منهد وت دایب دوب کیدزن مبلق

ننک شدر ، دموا مان تبث یارب یسکره هگید هک مدوب هتفگ مایپ .هب دروآ دنب

؟؟!! اجنوا دوب هدموا یچ هساو الٌ صا انح متسنودیمن یلو هرب...

ونم" دوب هدیدن زونه "!!! شیپ هار ..هن متشاد سپ هار دز؛هن مکشخ ماجرس
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: دزیم کف تشاد مزاب مایپ

یم زورما ویغولش نیا هخسن هگید ، مراد هبحاصم ییات نچ اب مزورما -

هش... مومت هرب میچیپ

هب ییا هداتفااج هرهچ هک ینز مگب رتهب دوب...ای انح هب مساوح طقف

دوب! هتفرگ شدوخ

یم تکرح زا مدرکیم ساسحا نآ دوب...ره هداتفا یمظنمان شپط هب مبلق

سِلا هدزاود ؟؟... شمدوب هدید یک راب نیرخآ دموا یمن مدای . هتسیا

.... شیپ

تفر مخم ور مزاب مایپ یادص هک دوب انح تام مهاگن زونه

... ساجک تساوح -

و مدز لز شهب یلو هگیم یچ هراد متسنودیمنًاقیقد ... شتمس متشگرب

؛هب تسین دعاسم حملا تسنودیم مایپ . متفر مقاتا هب فرح ،یب شدعب

: تفگ و قاتا وت درک ملا بند رطاخ نیمه

؟؟ هتچ یگیم -

: متفگ و مداد نوکت مکحم وماپ یرارقیب واب متسشن مزیم تشپ

.... هنوریب نوا یکی -

: تفگ ، یدرسنوخ هتبلا و یواکجنک واب ولج دموا مایپ
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یچ؟ هک هنوریب بخ!! -

ماتسد فک دش... دایز مسرتسا ... مدیوج وشتسوپ و مدیزگ ومبل هشوگ

: متفگ و مدز شهب یمکحم کُپ و مدرک نشور راگیس !!هی درکیم قرع تشاد

... هدموا یچ هساو نیبب -

مدرک یعس ، تفرگ ومدوجو قامعا هکات دوب راد ینعم و زیت ردقنوا شهاگن

ماج ؛زا دزیمن یفرح و دوب توکس وت زونه هکنیا وزا مشاب درسنوخ هگید

: متفگ و مدش دنلب

کشالیت وتنام ....هی هدیواج انح شمسا .... سا سهلا وود یس یس.. نز -هی

. هشنت

: تفگ و درک لول وشا هچول و درک،بل شافرح ینشاچ یدنخبل مایپ

. سئیر ممممشچ ... هشواب -

هگید یلو متخیر مهب ردقنیا شندید هکاب همهم مارب فرط تسنودیم

. تفر نوریب قاتا وزا دیسرپن دروم یب لا وس

راک رتفد دایب دیاب ارچ انح . تشذگیم تشاد یتخس هب مارب تاظحل نوا

اجکزا ونم سردآ ؟ اجنیا هدموا ارچ ... هرادنرهوش االن هگم الً صا ؟؟؟ نم

؟! هدروآ
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... متشادن شارب یباوج و دوب منهذ وت لا وس یلیخ

***

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

10 تراپ #

انح

هتشاد یساسحا هچ دیاب شندید زا منودیمن ... مدوب هدیدن ویلعریما زونه

مرواب یلعریما دوب تخس یلیخ یلو متشاد نتفگ هساو افرح یلیخ ؟! مشاب

هشخبب ونم تساوخیم ملد و متشاد هتشذگ وت ییاهاطخ هی منودیم هنک...

. مشاب هتشاد رارق و مارآ تشاذیمن مدیدش سرتسا یلو

کیس کال میتمسق ات یمک هتبلا و نردم شکبس همه ، تشاد یکیش تکرش

هی هک دادیم نوشن نیا و دوب هدش هدافتسا یفلتخم یاگنر عونت وزا دوب

وخال تیباذج رپزا هنوتیم شبحاص ...هک هکیس وکال نردم یرامعم رتفد

. هدیچ ابیز روطنیا مهرانک وکبس ود نیا هک هشاب تیق

مرف تیعمج همهنوا نویم منوتن مدیسرتیم و دوب یدایز همهمه و غولش

.ا هشب بآرب شقن مدوب هدیشک هک ییاه هشقن همه و منک رپ ور یمادختسا

و ناریا مدرگرب یتخس سلا همهنیا زا دعب مدوب هتفرگ میمصت النهک

مدرکیم یعس و مدرکیم یج حال ویچ همه منهذ وت متشاد منیبب ویلعریما
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نم و تسه یلعریما ِبناج زا یدروخرب ره لا متحا هک المن وبقب مدوخ هب

هب یلکیه یمکو تماق نایم ًابیرقت ِیاقآ ....هی مدب تسد زا ومدوخ دیابن

دیاب هک مدش هجوتم درک، تبحص هک یمک هی شاهاب و دموا یشنم تمس

هب مسدح ، ندرک شادص سدنهم هک یتقو هتبلا و هشاب ییا هراک اجنوا

دش. لیدبت نیقی

و تفرگ شتسد هب دوب هتشاذگ شزیم رانک هک ور یمادختسا یامرُف یشنم

: تفگ

، نینک تمحز عفر دعب و نینکرپ ورامرف نیا نویاقآ و امناخ ... بخ یلیخ -

. هشیم هتفرگ سامت نوتاهاب

هتشر و لغش و مدوخ مسا و مدیشک ذغاک یور وراکدوخ مورآ یلیخ

وت وزور دنچ نیا مدرک هفخ ومولگ وت ِضغب مزاب .... متشون ومیلیصحت

نومه تساوخیم ...ملد تشادن ربخ شدوخ و مدوب یلعریما زیرگ و بیقعت

نیمه هب هک سوسفا یلو مگب شهب هملد وت فرح یچ وره مرب لوا هظحل

!! دوبن اینوسآ

نووج سدنهم نومه قیقد و زیت هاگن هجوتم ، مداد هک یشنم تسد هب ومرُف

هظحل نومه ... مدموا نوریب زاسنلا یمارآ وهب مدرکن ییا هجوت یلو مدش

. مدش مرس، تشپ زا ییادص هجوتم

.... دیواج ِمناخ -

یلو تسشن مبل ور یدنخبل . هباذج ِسدنهم یاقآ نومه مدید . متشگرب

: تفگ و دموا رتولج . متفگن یزیچ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

منک. هبحاصم نوتاهاب ات دیشابًافطل امش -

سپ نریگیم سامت نوماهاب تفگن هگم هیچ!! شتین و دصق متسنودیمن

ندنل وت میلیصحت کردم نتفرگرطاخ هب دیاش ؟؟ ندرک لوبق ونم ارچ ییوهی

! هشاب

رتفد و سنلا لخاد هب متشاد نهذ وت هک وساالیت همه اب

؛ ندرکیم کرت ورتفد یرگید زا دعب یکی نتشاد نیعجارم ... متشگرب راک

. مدوب نم دنوم یم هک یسک اهنتًارهاظ

هدروخ هرگ مه هب مناجیه و سرتسا ، درکیم خی هرابود تشاد ماپ و تسد

وت مرب تفگ مهب سدنهم یاقآ نومه ... درکیم مک وملمحت تشاد هگید و دوب

. شقاتا

، مشاب طلسم مدوخ هب مدرک یعس متفر شقاتا وهب مداتفا هار شرس تشپ

: تفگ بل ریز هنک ماگن هکنیا نودب تسشن هک شزیم تشپ

دینیشب دییامرفب -

وشرس هک دش مهاگن هجوتم راگنا مدز. لز شهب و متسشن مورآ یلدنص ور

: تفگ دزو مدید هنافاکشوم و درک دنلب

؟ دوب یچ تمسا یتفگ -

درس _ خزرب #

مود _ لصف #
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ــی ناطل ــ سراه #بـــ

11 تراپ #

: مداد باوج و مدرک فاص ومادص . هینوطیش و سخت رسپ دوب مولعم

. متفگن یزیچ زونه -نم

یروجنیا .،ارچ مامشچ وت تفر فاص و دیسام شبل ور یراد ینعم دنخبل

!! درکیم هاگن

کالً مشرس ووم دوب ورُپ درگشتروص ابیز. ات تشاد یباذج هرهچ رتشیب

یزیت و ینوطیش دوب. هدرک شاتوک یلیخ یراگنا شدوخ ینعی دوب، مک

. دمویم مشچ وهب دوب زراب شراتفر وت شاگن

: تفگ یزان و قیقد یلو ، مورآ نحل اب

دیاب امش ... مسرپیمن لا وس نم الً وصا یلو ، مدیسرپن ... یگیم تسار -

... یگب و....انیا تراک قباوس وزا ینک یفرعم وتدوخ

. درکیم هاگن نامزمه مدوب هدرکرپ ور،هک یمرف تشاد

: متفگ ، هنوخ یم ومتاصخشم هراد متسنودیم هکنیا اب
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مدرکن راک ییا هفرح روط وهب مداد لیصحت همادا ندنل .. متسه دیواجانح -

. مداد یم وزِت مدوب یرامعم هورگ هی وت یهامدنچ هی یلو

: تفگ عیرس یلیخ دشو قیقد مامشچ وت مزاب و درک ثکم

؟ لهات تیعضو -

.... هقلطم -

نیا هملک نیا ندینش ضحم هب متسنودیم هچرگ . تخادنا مهب یصاخ هاگن

. دیسرپ مزاب و مدرواین مدوخ ور هب یلو ، منیب یم ولمعلا سکع

؟ دنزرف -

... رسپ -هی

و تصش ِنیدرورف جنپ و تسیب دلوتم ... دیواج انح .... یتشون هک متنس -

. راهچ

ییوررپ اب مزاب و متفگن یچیه ، دنوخیم ومنس تشاد هدرمش هدرمش یلیخ

: تفگ

، یرتگرزب نم زا سلا ....ود یشاب هتشاد وسولا نس نیا دایمن تهب -

... یدنوم بوخ یلو....هن!

یزیچ تشاذن ، مدرک یمخا ؟؟ تشاد هبحاصم هب یطبر هچ افرح نیا منودیمن

داد: همادا و مگب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

؟ هشلا سدنچ نوترسپ -

: متفگ صرح ...اب درکیم میرفک شیکلا وساالی نیا اب تشاد هگید

؟! هراد یطبر -هچ

: تفگراد ینعم دنخبل نومهاب

طیارش الً ماک ساب ام هک هنیا هب مشطبر .... هراد طبر ... هگید -هن

. مینودب ور نومنانکراک

هک نم هرب، مدب وشباوج متساوخ طقف . نوریب مدرک توف ومسفن صرح اب

! مدوب هدموین لک لک هساو

. هنوخیم سرد مشش وتکالس واالمن هدبریه شمسا ... هشلا س هدزای مرسپ -

؟؟؟؟ مگب مزاب

: تفگ یزیمآ تنطیش هدنخاب

؟؟ یدرک نامیاز هگم هدوب ستلا -هد

هنوطیش دوب... وررپ یلیخ روعشیب ...نیا مدش دنلب ماج زا عیرس یلیخ

... شنهد وت منوبوکب یکی تفگیم
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دوب!! یلعریما دش.... بلج اجنوا هب ما هجوت دشو زاب قاتا رد هظحل نومه

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

12 تراپ #

میلیخ و دوب هدش هداتفااج یلو هدش ریپ مگب هشیمن .... دموا دنب مسفن

لز شهب اهتعاس تساوخیم ملد ردقچ رت.... ینتشاد تسود و رتلگشوخ

ونم تشاد منوا ، مدرک هاگن وشتروص ءازجا کت کت . منزن مکلپ یتح و منزب

صا نم االنزا نوا منودیم ، تشاد قرف مهاب یلیخ نوماگن عون یلو دیدیم

مدش روبجم .....نم مدرک تنایخ شهب نم دیاش .... دایمن ششوخ الً

. هنودیم ور هیضق رهاظ طقف یلعریما و منک شکرت

: تفگ نووج سدنهم هب وور تفرگ مزا مخا اب وشاگن عیرس یلیخ
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؟؟ نومسآ یتسرفب کشوم یاوخیم هگم ؟ یدیم شتفل دقنیا ارچ -

تخانش الً صا ینعی ؟ تفگن نم هب یچیه ... نوریب تفر عیرس و تفگ ونیا

هک.. مدشیم جیگ متشاد ؟! درکن یبجعت چیه مندید زا ارچ ؟؟ ونم

. میریگیم سامت تاهاب یرب، ینوتیم امش -

دوب.... شاگن زرط و یلعریما نتفر هب زونه مساوح

!! شمدیدن هگید ، نوریب مدموا قاتا وزا یسرم متفگ طقف

عیرس ... هشب خیلا یمک هی ملد ور راب ات منک هیرگ مک هی متشاد تسود

خلت تارطاخ مومت متشاد . مدروآ شرد کراپ وزا مدز ونیشام تومیر

. متخیر کشا رُشرُش و مدرک یلپ گنهآ .هی مدرکیم رورم منهذ وت ومتشذگ

نوبرهم هام هولج ، نومسآ یاه هراتس

هرایم مدای ور وت ِزان یامشچ هراد مزاب

یمامشچ شیپ هشیمه ، ییوت منیبیموراجره

هرازیم نم ِرس هبرس تاگن ِزان هراد مزاب

نوراب ریز ووت نم نومابش و ازور یکشاک

، نوماه هیاس ندیصقریم نوبایخ ِسیخ نتور

... هشیمه دوب نم ِتسد وت،وت یاتسد دشیم یکشاک
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هشیمن وت یب یگدنز ... یدوب نم ِشیپ وت یکشاک

متدای ینودب ماوخیم ، یشاب هک ایند یاجره

هشیمن رُپ مه هیرگاب ، ماهیگنتلد یاج نودب

یدیدنخیم یسک رهاب ، یدوب هک یفقس ره ریز

هشیمه ات تارب هگنت نم ِلد هک هشاب تدای

، منومیم قشاع هشیمه تسه یگدنز هکیتقو ات

منوخیم وت زا هشیمه هنماب تدای هشیمه

ماه هظحل وت هدش یراج وت یاوه منکیم سح

........ ماوخیم ور وت یتخبشوخ یشاب هک ایند یاجره

مدرک هیرگ دنلب یادص اب ردقنا ، یناب مانهب زا نیگمغ گنهآ نوا ندرک شوگ اب

!!! ندید هساو تشادن ییوس نانچ مامشچ هگید هک

... دروخ منهذ وت کب هیفالش

ادج یلعریما زا هدرک مروبجم ناخ ریشدرا ؟؟ منک راکچ تیعضو نیا -اب

!! تیعضو نیا االناب هخآآ یلو منک، رفنتم مدوخ زا ونوا هدرک مروبجم مش...

وگب یلعریما هب ویچ همه انح...ورب نزب فرح -

! ندرک مدیدهت انوا ... مشیم هنووید مراد ... شوایس هشیمن -
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وماه هدقع متساوخیم و مدرکیم بقع و ولج ویتنعل گنهآ نوا شا همه

؟ دوب یروجنیا نم تشونرس ارچ هخآ منک. خیلا همه

تومیر ردپ،اب یمیدق هنوخ مدیسر و مدیچپیم انیشام نیب تعرس اب یتقو

. مدرک کراپ نوبیاس ریز طایح لخاد ونیشام و مدرک زاب ورد

نامام . متفر نومتخاس لخاد عیرس و ودنت متفرگ ومامشچ ِمن یلا متسد اب

فرح دبریه اب هراد هک مدینش یم وشادص نوریب وزا دوب سنلا وت

وت یباتک و نتسشن هپاناک ور نوشودره مدید مدرک زاب هک ورد ... هنزیم

. ندرک هاگن ونم ... هراد مشچ هب وش هعلا طم کنیع منامام و هدبریه تسد

دوب هتخود نم هب وشواکجنک هاگن نامام ، مدرک سالم بل ریز و متفر ولج

مدوب هتشگرب هک یتدم نوا ووت دوب هداد صیخشت بوخ ومیرارقیب یراگنا

دوب. مهب شساوح همه

: تفگ و دموا متمس هب هک دموا دبریه یادص

؟ یدوب اجک یمام -

درشفیم ومولگ زونه هک یضغب واب مدیشک شتشپرپ یاهوم یور یتسد

: مداد باوج

... متشاد راک ییاج -هی

درس _ خزرب #

مود _ لصف #
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ــی ناطل ــ سراه #بـــ

13 تراپ #

اب ونم دزیم لز مهب هک راب ره شگنر زبس و تشرد یامشچ درک. ماگن

. دزیم شیتآ ومبلق و درب یم هگید یایند هی هب شدوخ

: تفگ و تفر هنوخزپشآ تمس هب سالهن سالهن نامام

منک. مرگ تساو ؟ایب یدروخن هک راهان -

: متفگ یلیم یب واب مدرشف مدوخ وهب دبریه

.. نوج نامام مرادن لیم -

یروجنیا تدوخ اب ارچ .... رتخد وت تسد زا ربکا هللاو رازه -

!!! یدروخن اذغ کشجنگ هی وِدق یدموا هزور هدزنوپ ؟؟ ینکیم

نامام متسنودیمن و دوب هگید اج هی مساوح ... مدرشف مدوخ هب ودبریه مزاب

... هگیم هراد یچ

؟؟ یدرک هیرگ ارچ یگب هشیم یمام -

مممممزیزع -

حلا هب یپ مدرکیم یضغب نیرتکچوک هگا و دوب مهب شساوح هشیمه
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تسرد .... مورآ و مشب داش هنک، یراک تشاد یعس شدعب و دربیم مینورد

اندز رغ روج همه واب درک متاعارم یلیخ ساال نیا همه وت هک شوایس لثم

مدوخ شیپ یهاگ .... تفگن یچیه و تخاس مایق ال خادب و انتفرگ هنوهب و

ثعاب متفرگ هک یمیمصت اب ...نم هنمِرس ریز تاریصقت همه هک منکیم کف

ترفن وهب هروخب مهب شوایس و یلعریما سهلا دنچ و نیدنچ تقافر مدش

نوهنپ یلعریما زا ومیگدنز هلئسم نیرتمهم و نیرتگرزب مشدعب ، هشب لیدبت

.... مدرک

نیا هچرگ ... مشیم هنووید مراد دایز ندرک رکف زا یهاگ .... ایاااادخ یااااو

ویچ همه و ناریا مدرگرب مدرک مزج وممزع و متفرگ هک یمیمصت اب رخاوا

و مهوت وت؛ متسنوتیمن هگید یلو دوب فلا خم شوایس . مگب یلعریما هب

مدمه تقوچیه و مدرک تیذا و شوایس یلیخ منودیم منک... یگدنز یخلا

دوب، رتهب یراک ره زا نومارب یلیخ ییادج یلو مدوبن شارب یبوخ

شنوبرهم ردپ زا هک دوب لوبق لباقریغ و تخس دبریه هساو هکیدوجواب

. مدید رت قاعالهن وراک نیا یلو منک... شادج

و منک شعناق مدرک یعس مافرح اب یلو دوب طالق فلا خم شوایس هچرگ

و درک تسرد ناریا هب ندموا یارب ودبریه و نم یاراک مییادج زور زا دعب

. تشازن ماهنت مزاب

****

« یلعریما »

وت ندموا زا شدصق انح منودیمن ... داتفا قافتا عیرس یلیخ یچ همه

دوب! یچ اجنوا رد وراک نم ندید و متکرش

ماقتنا هی نتفرگ قاتشم ... مدوب شرادید قاتشم نوا زا رتشیب منم یلو

و یگنتلد و یتخس همهنوا صاقت تساوخیم ...ملد مدوب تخس و تفس
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تسود و تبثم ساسحا ، هجو چیه الوهب صا . مریگب شزا ومیراتفرگ

ووت مدوب رفنتم شزا رتشیب مگب دیاب دیاش و متشادن شهب تبسن و نتشاد

تسود مدرک دروخرب شاهاب و تکرش دوب هدموا هک یرابود یکی نوا

هدرک ...کف ییییضوع .... مشاب هتشاد ونکمم راتفر نیرتدب شاهاب متشاد

وشفیِک هتفر هینوسآ نیمه هب هدرک منک؟!!کف شومارف وشتنایخ منوتیم

لح یچ همه هگید ما هقلطم هگًب ؟!ثمال هشب یچ االنهک هدرگرب و هدرک

ه؟؟؟

یدب همهنوا رانک زا توافتیب منوتیمن . مشاب مورآ منوتیمن هن....!!!!نم

شدوخ و هشب نومیشپ ندرک یگدنز زا هشیمه ارب هک منک یراک دیاب . مرذگب

میدقت یتسد وود منک هشیش دیاب وشنوخ . هنک خالص وشدوخ داوخب

وشردپ ریخا ِلا سود نیا وت نم لثم منوا هک ملا حشوخ نیا منک.زا شِردام

درک. میسقت یواسم ونومقح ادخ اللقا دروم نیا ووت داد تسد زا

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

14 تراپ #

تسود ، مدرکیم توکس ًاحیجرت و متشادن یتسرد باوج مایپ وساالی یارب

دوب متسود اهنت هکاالن مایپ اب یتح میگدنز تایئزج و هتشذگ زا متشادن

. منزب یفرح
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متساوخیم تکرش وت راک هساو هک هشاب یرفنود نوا زا یکی انح متفگ شهب

درک. لوبق هراد، نهذ وت یروجاوروج وساالی یلیخ متسنودیم هک مایپ و

ات مدوب هدرک یعس درک. مادختسا هبحاصم زا دعب ور ییا هگید رتخد انحو

. نیعم تقو ات مشاب هتشادن یدروخرب شاهاب نکمم دح

اب ارسناوراک هی وت هاگشیامن هی یرازگرب . تشاد یدایز رسدرد مدیدج ورپژه

. ناریا رد هیراجاق نامز و میدق یرامعم

هک لا یرف زا ورپژهور نیا نم و دوب یگنهرف ثاریم دوخ امرفراک بخ یلو

و نیرت بان زا تساوخیم ملد واالن متفرگ درک شراذگاو و دوب شلوئسم

منک. هدافتسا اه هدیا نیرتهب

مایپ هب وشاراک همه بخ یلو ؟ هروطچ انح راک متسنودیمن قیقد زونه

اب یتقو و مشکب هلجح ِمد ور هبرگ متساوخ یراک ِلوا نیمه . مدوب هدرپس

و ًامتح ًامتح متفگ دموا مقاتا و مراک رتفد هب راب نیلوا یارب هگید موناخ

. دایز باالی تعرس اب نشاب قیقد نوشراک وت دیاب

یم مزا وشاهاگن نم لثم منوا ، مدوب هدرکن هاگن شامشچ وت میقتسم زونه

و مدرگرب لوا هظحل نومه متشاد تسود هک مدوب رفنتم شزا ردقنا ، دیدزد
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االن بخ یلو ... مگب شهب دایم رد منهد زا هک هچ وره شنهد وت منزب یکی

درک، مباطخ ایک یاقآ یتقو و مشاب درسنوخ مدرک یعس ، دوبن اراک نوا تقو

!! مدب وشباوج یچ مدیمهفن ... مدرک لفق ... منزب یفرح متسنوتن

: متفگ شهب هجوت نودب و مریگب ومفرح لا بند مداد حیجرت

؟؟؟ نم هساو یراد یچ -

ثکم هظحل درک...هی ماگن منوا . مدش هریخ شامشچ وت متفگ هک وم هلمج

: تفگ مورآ یلیخ شدعب و درک

. مدروآ ومیرامعم یاراک هنومن ییات نچ -

داد، متسدب ور یدیس شفیک لخاد زا یتقو و مدرک زارد شتمس هب ومتسد

یلیخ دعب و میدش مشچ وت مشچ مزاب ییا هظحل دش. مزیم کیدزن مشدوخ

و فلتخم یاهناکم زا هک ییاسکع . مداد رارق پات پل یور ور، یدیس سکلیر

. مدرک در مهرس تشپ دوب یرامعم کبس و عون

؟؟ هتدوخ راک انیا همه -

دوب. شادص وت یسوسحم شزرل ، مدرکیمن شاگن
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. همدوخ اهوتهالراک هنوخ یلو .... تسین مدوخ راک -یوالاه

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

15 تراپ #

: متفگ مخا و هدیشک مهرد یاهوربا منک،اب لا بند ومراک تَیدج اب متساوخ

هدافتسا ییا هفرح ناحارط و نیسدنهم ورپژهزا نیا وت ینودیمًامتح -

. نیدب نیذآ وهاگشیامن نیا نوتایحارط اب دیاب مه رفنود امش ...هک میدرک

رارق انح رانک یتقو دشو دنلب شاج مه،زا هدش مادختسا هزات هگید رتخد

. شاراک و احرط هب عجار ندز کف هب درک عورش ، تفرگ

دنلب ماج زا فرح ویب متشادن وشافرح ندرک شوگ هلصوح شتیعقاو

: متفگ و مدرک نشور راگیس هی میبیج کدنف ،اب هرجنپ تمس هب وور مدش

کیدزن وزا نیریم هکیتقو ارب نیرازب ونوتاه هدیا و افرح بخ هلیخ -
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. دینیبیم ور ارسناوراک

یتح . مدزن یفرح مدوخ و نوریب نرب قاتا زا هک مدرک نوشهجوتم متسد اب

. منیبب ور نوشنتفر متشگنرب

؛ ارسناوراک زا ندید یارب دیاب . مدش شندموا هجوتم ، دموا هک مایپ یادص

. اجنوا میتفریم

ور ارسناوراک یامن میرب رتدوز هچره دیاب تفگ و درک نفلت مهب ملا یرف

. مینک عورش وراک و مینیبب

مزا انح هب عجار مزونه متسنودیم . هرازب ودعب زور ِرارق متفگ مایپ هب

. هسرپب یزیچ مزا ماوخیمن مدنومهف شهب مراتفر اب یلو هراد لا وس

هجوتم هک مدوب هداتسیا نوبایخ هب فَرشم ، مقاتا هرجنپ تشپ دعب زور

دموا یم دیفس یاند نیشام ابهی هزور دنچ نیا .وت مدش انح ندموا

دش. هدایپ و درک کراپ نوبایخ هیشاح رد ولیبموتا . تکرش

هنوتیم یچ شتین هکنیا و متسنودیم وتکرش نیا وت شندموا تلع شاکیا

. مدرک شاگن نومتخاس لخاد هب شندموا ات مامشچ .اب هشاب

عونمم _ یپک #
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درس _ خزرب #
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ــی ناطل ــ سراه #بـــ

16 تراپ #

مدز. شیتآ هگید راگیس هی مزاب و مزیم تشپ مدموا هرجنپ رانک زا

ومدوخ مدرک یعس دوب. هدموا مغارس هب مزاب ، تدمنیا وت مررکم یادرد رس

شزا داد، ربخ تکرش هب لا یرف ندموا زا میشنم یتقو و مراد هگن مورآ

. دایب مقاتا هب متساوخ و مدرک لا بقتسا

دوب، شراک رد هربِخ واما سهلا جنپ و تسیب رتخد هی هک لا یرف ندید اب

سکع ات مدرکیم کیدزن مدوخ هب رتشیب ورتخد نیا دیاب دز... مرس هب یرکف

. منیبب ور انح لمعلا

تقو مومت ؛ هساسح لئاسم نیا ور تدشب ، هشاب شامیدق لثم هگا منودیم

یلسع مشچ رتخد دوب.هی مدوخ راکفا هب مساوح ، درکیم تبحص لا یرف هک

شوخ هشیمه هتبلا دوب،هک گنر یکشم یرتچ و هاتوک ولج زا یاهوم اب

دوب. کیش و شوپ

ره هگا هتبلا هک هینوبرهم و هداس رتخد . شمتخانشیم هک دشیم سیلا هی

. مدرکیم کف شدروم رد ًامتح متفرگیم جاودزا هب میمصت نومز
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راوس متساوخ لا یرف منک،زا عورش وم هشقن زور نومه زا متفرگ میمصت

سوسکل راوس مدوخ ِتسد رانک ارسناوراک ِدوخ وات هشب نم لیبموتا

تشپ هک دوب مایپ نیشام هب مساوح رتشیب ،اما مدرک شیهارمه میکشم

. تشاد شدوخ رانک رد وش هگید راکمه انحو و دوب تکرح ردحلا مرس

!! تساپ هب یبوشآ هچ ملد وت تسنودیمن یسک

وت دشیم رتشیب و رتشیب ماقتنا و تداسح یاه هلعش هظحل هب هظحل طقف

. مبلق

هکنیا !!زا تفگ یرد ره دز...زا فرح زیرکی لا یرف ، ارسناوراک هب ندیسرات

ِنک شوگ فرح رتخد هکنیا هنک.زا یگدنز اجنوا و اپورا هرب هراد تسود

هک یداریا اهنت دیاش . مدرکن شوگ یلیخ هک هگید یازیچ یلیخ ...و هشردپ

. متشادن تسود الً صا نم و دوب شیفرحرپ نیا تشاد

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

17 تراپ #
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طقف مساو دوب نیرتلماک و تشاد قرف همهاب مارب هک یرتخد اهنت یتقو هی

هشیمن ور ازیچ یلیخ درک، بارخ ویچ همه دز دگل هیاب دوب.اما انح

مداد تسد زا انح اب مقشع وت هک یدامتعا . دنودرگرب لوا زور هب تقوچیه

... هدرگیمنرب هگید

شدعب و میدرک کراپ ارسناوراک گرزب و زاب هطوحم وت مه رانکورانیشام

وشفرح لا بند ملا یرف و راک یاضف هب عجار نداد حیضوت هب درک عورش مایپ

هدیا و تفگ ارسناوراک نوریب هطوحم وت رداچ هایس هی هییاپرب وزا تفرگ

ش... هگید یاه

: متفگ منک شاگن هکنیا نودب دوب، تکاس زونه انح اما

؟! نیراد ییا هدیا هچ امش دیواج مناخ -

ماخ یارکف شدوخ شیپ هک دوب وخی درس ماگن ردقنوا درک، ماگن روفلا یف

. هنکن

تشپ دش.... نوگرگد حملا یاااو درک!! شسیخ و دیشک شبل ور وشنوبز

... مداتفا شا هناقشاع یاه هسوب ،دای منیبن وشا هرهچ هگید ات مدرک
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مدز: داد نوشیرپ و یبصع ، صرح زا هک دوب هدزن یفرح زونه

دلب نیگب نیتسین دلب ؟؟؟...هگا هنای نیدب هدیا دیاب هک!! ینومهم نیدموین -

.... متسین

ماهوم الی ومتسد مدز. ور افرح نوا مشخ تدش ،زا مدوب هدرک غاد یلیخ

. مدزن یفرح هگید ؛ نوریب مدرک توف ومسفن و مدیشک

. نتفگن یزیچ یلو ندرک بجعت ملمعلا سکع زا همه ًابیرقت منکیم کف

داد. ومباوج یمورآ نحل هکاب دوب انح نیا نویم نوا وت

هئارا شوت یتسد عیانص یاراک یلو هشب اپرب هک هبوخ رداچ هایس نم رظنب -

و یگنهرف راک هی نیا نوچ ... ازیچ نیا و توف تسف و یکاروخ هن هشب

... هیتنس

و منک شتیذا یروجنیا متشاد تسود ، درکیم تفلا خم لا یرف رظن اب تشاد

لا. یرف یافرح اب یتح ، هشکب رجز

. مداتسیا شولج رمک هب تسد و متشگرب

یتنس یانون و شآ لثم .. هشاب یتنس یاهاذغ یاج هنوتیم ... هراد لا کشا -هچ

. هگید یازیچ یلیخ و
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دز. مهب وشامشچ ، منکیم تقفاوم لا یرف رظن اب مراد تسنودیم

. مقفاوم نیا ...اب هشیم -

هچرازاب هی هب هشب لیدبت اجنیا دیاب ... لخاد یاضف هساو هدب هدیا ..... هگید -

. هشب راذگاو یصوصخ یادنمق اتهبعال لگشوخ و یتنس

هنانیبزیت مایپ درک،اما هاگن یدورو رد تمس هب لماک و ولج تفر مدق ود

: تفگ بل ریز و درک ماگن

؟؟ یریگیم وش هچاپ دقیا ارچ ؟! هتخیر تمهب دقنیا هک هیک هتچ؟...نیا -وت

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

18 تراپ #

. دموا انح یادص هک مدادن ومایپ باوج زونه

نیع رد هک هشاب یروج یحارط ، مینک یحارط ور هفرغ اتدنچ مینوتیم -

،ثمال هشاب هتشاد مصخشم ماوقا زا یصخشم یاناملِا ندوب باذج و نردم
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یاهیرامعم ... فلتخم یاگنهرف لماش یناریا هدکهد ...هی یرذآ ... یدرک ًا

. هشاب یگتسبمه و داحتا عون هی عقاورد ... فلتخم

منک. تفلا خم متساوخًاحیجرت یلو دموا مشوخ یلیخ داد هک یا هدیا زا

نم درک. تقفاوم شاهاب مایپ . دزیم یفرح یسکره دشو عورش ثحب

مشوگ رد یکشاوی مایپ . متفر رکف وهب مداتسیا ییا هشوگ . مدرک توکس

: تفگ

؟؟ هتچ یگیمن -

مدید مهاب وگتفگ ردحلا ور امناخ متشگرب شتمس هب مدش هک شا هجوتم

. مدزن یفرح مزاب دوب. مکیدزن مایپ هکنیا و

.... هدوب نوتنیب ییا هطبار هی منودیم هک -نم

. مدرک شاگن مخا اب

.... رتشاوی مک هی رررروعشیب !! سیه -

هدز؟!! وران تهب و هدوب ترتخد سود نکن، شرت حاال بخ هلیخ -

؟ یشیم هفخ مایپ -

؟ هبیع ندیسرپ لا ...وس گندلا منکیم لا وس مراد ... مشب هفخ ارچ -هن...

فًا.... وش...طل -الل
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دش. تکاس مایپ و میدادن همادا هگید دش، نومکیدزن هک لا یرف

***

هی نوا وت انح و نم و دشیم ماجنا تعرس هب تشاد هاگشیامن ییاپرب یاراک

یافرح زا ریغ هب هک دوب هدموین شیپ دوب، هدش تکرش دراو هک یهام

فرح هی یتح و مینزب یا هگید فرح هاگشیامن و راک هب عجار یلومعم

مشکب شیپ وشفرح تساوخیم ملد شتسار . میرایب شیپ هتشذگ زا کیچوک

. منزب فرح ماوخب دوب تخس یلو مگب شهب وماه هتفگان همه و

هک منک شتیذا ردقنا ، تساوخیم ملد و متفرگیم تخس شهب راک وت یلیخ

احرط ًافاصنا . تشادن ینعم شارب یگتسخ راگنا یلو ... هشب هتسخ شدوخ

. ندوب ریظن یب مشاراک و

هرجنپ دوب....زا تکرش وت مرتفد زا رتگرزب یلیخ ارسناوراک وت مراک رتفد

مدیدیم راک ردحلا ور ارگراک و مدزیم دید ونوریب ییا هبیتکو کیچوک یاه

و درکیم تراظن اجنوا هک انح و ندوب یشاقن ردحلا هک هدع وهی

،حاتا هیروجنیمه شتاذ هک هرسپ نیا . ندزیم مه پیرت هب مایپ اب میرادگهاگ

لوق .هب هدرک مرگرس رتخد سود ییاتدنچ اب وشدوخ و هدرکن جاودزا الهک

هی انح هساو ملوا زور نوا منودیم . هدیمن الیهلت مُد جاودزا هساو شدوخ

اپ سرت هراد،زا یرِس رَس نم اب دیمهف یتقو یلو دید، ویخاالیی باوخ

. دیشک سپ

هگن اجنوا ور انح و مدیم شلوط مراد یدوخیب مدرکیم ساسحا هگید

الزا ؟صا اجنیا هدموا یچ هساو مسرپن شزا ؟ارچ مپوتن شهب ارچ .... متشاد
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تحار یلیخ هگید رتخد نیا هرآ ؟؟ درک هابت ومیگدنز ؟مک اوخیم یچ منوج

ندید ارب منکب راک همه دیاب ، دیخرچیم اجنوا شدوخ هساو تشاد

. شیتخبدب

راک؛هک یاه هچب زا یکی .هب مدش رجزنم و یبصع تدشب مدوخ یارکف زا

. مقاتا دایب ننک شادص و نرب مدرپس دوب مرتفد نوریب

اال یلو شمدید یم زور ره هک نم . متفگیم غورد ، متشادن سرتسا مگب هگا

یاچ ناجنف . متشادن رارق و مارآ ، مشب وربور شاهاب متفرگ وممیمصت نهک

ومیدرسنوخ متساوخیم یروجنیا ... مدیشکرس یتروه و متفرگ متسدب وغاد

منک. ظفح

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

19 تراپ #

«انح»

ماهاب یمهم راک یلعریما متسنودیم . مدرکیم مورآ ومدوخ شمه متشاد
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ماهاب یروج مراب هی یتح تدمنیا وت هخآ . مدزیمن سدح ًاقیقد یلو . هراد

و هدوب نومنیب ییا هطبار بقالًهی منک ساسحا هک دوب هدرکن دروخرب

. میدوب رهوش و نز مهاب یزور امهی هک هنک کش هنوتیمن یسک یتح

مینورد یاه شنت زا مک اتهی مدیشک قیمع سفن وهی مداتسیاو رد تشپ

. هشب مک

دوب. هدش سبح ما هنیس وت مسفن . لخاد متفر

دوب هداتسیا یصاخ رورغ ،اب هرجنپ هب وور دوب شتسد نوجنف هی یلعریما

. دیشونیم دوب، یچ منودیمن هک نوجنف لخاد تایوتحم زا تشاد و

درد هب ومبلق ، شایلحم ومک ایهجوت یب نیمه . درکن ییا هجوت مهب الً صا

!! هرذگیم یچ شنهذ وت منودب تساوخیم ملد یلیخ . دادیم مباذع و دروایم

هب هک یروطنومه ، هدب ومباوج هکنیا نودب . مدرک سالم شاوی و مورآ یلیخ

بیج وت وشگید تسد و دوب هتفرگ وناجنف شتسد دوب،ابهی هدز لز نوریب

. تفرگ باال وشرس درک، دوب شنت تیف هک ییا هچراپراولش

سح هب ونم هک یسح ...ره درکیم ناروف تاساسحا روج همه شامشچ زا

... دسح ... هدقع ... رورغ ... هنیک ! تشادیم او یبیرغ

: تفگ و درک هاگن زاباال ونم

ینوتیم مزونه هگیم مهب ، تلکیه و هرهچزیلا ...نآ یدنوم بوخ یلیخ -

و قشع هگید یکی اب یرب و ینزب شرود مگب، رتهب ..ای یدب بیرف وتقشع

لا!!! اااح
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و یبصع تدشب مرظن درک...هب ترپ زیم ور وناجنف ، تفر شزیم فرط هب

دز. شهب یقیمع درک،کپ شنشور و تشادرب وشراگیس دوب؛ جنشتم

دوب. کانسرت هتشذگ لثم ًاقیقد ؛ شزا مدیسرتیم مزونه

وج...منت هزیتس و دولآرهز درک، ماگن دولآرهز رابنیا دز، لز مهب مزاب

. دموا فرح هب نوا و مدزن یفرح مزاب . دیزرل

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

20 تراپ #

؟؟! دموا مشوخ تزا هک مدید وت رد یچ منودیمن -

و درک هراشا دوب،مهب هتفرگ وراگیس هک یتسد واب داد شک نییاپ هب وشبل

: تفگ

نم ...اما یدوبن معقومنوا . یتسین یچیه وت منیب یم منکیم تاگن -اآلن...هک

!! مدرک تگرزب منهذ وت
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: متفگ مخا اب

. میرب مهاب وشات هدایپ نک... ربص یلو ، یریم دنت یلیخ یراد -

: تفگ و دیدنخ رخسمت هب

؟ مدرک هابتشا نم یگب یدموا سلا همهنیا ِدعب ....االن ررررتشاوی یووووه -

یگب یاوخیم هنکن ؟! یدرکن تنایخ مهب و یدوب کاپ یگب یاوخیم هنکن

؟! متشادن ربخ نم و ییا هسیدق

. متخادنا ریز هب ومهاگن و متفرگ نودند هب منهد هب نورد زا ومبل هشوگ

هخآ یلو ... منزب فرح ماوخب هتشذگ زا متشاد سرت یلیخ دوب. زیت شهاگن

اراک. یلیخ هب ممهتم هک مگن یچیه هگا

: تفگ ، دیشوج یم شادص وت هک یمشخ اب مزاب و دموا متمس هب

،وتاب هرادن لا کشا بخ یلو .... یشب راکمه نماب یدموین یدوخیب منودیم -

تسود هک یراک وره متسیئر اجنیا منم و نم ِشیپ یدموا تدوخ یاپ

. منکیم تاهاب مشاب هتشاد

و تسد متشاد . تخیر وملد یرُه یلو هیچ!!؟ ، یراک ره زا شروظنم منودیمن

یور وشراگیس و یتمس تفر یصاخ رادتقا ،اب مدرکیم مگ وماپ

داد. همادا و درک هلزیم ،ور شیراگیساج
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. مگیم نم هک یدیم ماجنا ویراک نومه سپ .... متسیئر و بابرا اجنیا -نم

و... مزادنب هار اوعد تاهاب ماوخب مدموین اجنیا ...نم نیبب -

دزو یدنخزوپ شا، هنوگ رخسمت نحل نومه واب منک لماک ومفرح تشازن

: تفگ

تسود یادا ثمالً مزاب ماوخب هک مقباس مدآ نومه نم یدرک هیچ...کف -

لوگ ور هداس و قمحا ِنم ینوتب مه ووت مرایبرد تساو ونتشاد

تسود و قشع ... هلگشوخ مناخ تسین اربخ نیا ...زا چووون ؟؟... ینزب

شلها هگید نم ینعی ... هروخن درد وهب یکلا زیچ هی نتشاد

. مشاب مدوخ ملا هگید مدیم حیجرت .... متسین

منک رواب متسنوتیمن دوب... هدرک رییغتردقچ نم یادخ ... مدرک شاگن هکوش

شقشاع یامشچ ،اب شمدید هک یزور نیرخآ ات یتح هک هیلعریما نومه نیا

. درک ما هقردب

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

21 تراپ #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

واب دیسوب ونم متیعقومنوا وت یتح و میدوب طالق رتفد وت هک یزور

حاال!!...نم یلو .... مرازن شاهنت و مشن ادج شزا درک مسامتلا شامشچ

!! ایااادخ مدرک راکیچ شاهاب

داد: همادا و درک تشرد وشامشچ یدیکات و عیرس

هنوخ نوا وزا ینزب رود ونم یتسنوت بوخ یلیخ .... یدوب یگنرز رتخد -وت

ایند. ِرونوا وت وحلا قشع و یتیسافص یرب شدعب و ینک رارف

همه هک همقح ...نیا مپوتب شهب متسنوتیمن یلو دوب، هدیسر جوا هب ممشخ

مدوب یلعریما قشاع ...نم تسین مقح ...هن!! مونشب شزا روجان فرح روج

ویچ همه دیاب منک... جاودزا شوایس اب مدش روبجم نم . شنتفرگ مزا یلو

. مگب شهب

: تفگ و درک ماگن مزاب زیمآ ریقحت یدنخزوپ اب

واآلن یتخادنا سپ شزا هلوت وهی یدرک وحوتلا قشع همه یتفر -

؟! ینودیم ونیا ... سا هزرررره نوشمسا وت لثم ییانز یچ؟ هک یتشگرب

منک؟ارچ عافد مدوخ زا متسنوتیمن ارچ . درکیم مدروخ تشاد یلیخ هگید

اب مزونه ..نم متقشاع مزونه ...نم متسین هزره نم مگب شهب متسنوتیمن

!!! مریم باوخ هب ابش تدای

. درکیم ما هفخ تشاد مضغب مگب، یزیچ متسنوتن
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: تفگ ، یرتشیب تیدج اب رابنیا و قاتا هرجنپ تمس تفر

. مینکب هلماعم هی مه اب مینوتیم -

. درک ماگن یلا ،وس شامشچ واب تشگرب متمس ،هب مدادن یباوج

؟!! نااه -

؟ مگب یچ دیاب -

. مممشچ یگب دیاب هشیمه تدوخ بابرا و سیئر ...هب مممممشچ وگب طقف -

. ینودیمن یچیه وت یلعریما -

باال وشوربا ندش،هیاتزا کانسرت شامشچ مزاب ، تشگرب متمس هب تعرس هب

: تفگو درب

؟؟ دش مهفریش !! سیئر طقف ... ینک ادص مکیچوک مسا هب ونم یرادن قح -وت

. مگب نوم هتشذگ زا ییازیچ هی ماوخیم بخ...نم...نم هلیخ -

دز. لز مامشچ وت

هب ...نم نکن جنشتم تاترپ و ترچ اب ومباصعا ًافطل .... تسین یصاخ زیچ -

الً صا سپ مدش، تخیریب و ضیرم یفاک دح ...هب مدش درخ یفاک هزادنا

ندینش هب یا عالهق چیه شتیعقاو نوچ منک. شوگ وتایدنرچ داوخیمن ملد

نیدرک یکی هب تسد شوایس اب ارچ ثمالً هک مرادن ترچ فرح تشم هی

ووووش هفخ ًافطل سپ .... نیدز رود ور هداس و قمحا ِنم و
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شیپ واآلن ناریا متشگرب نیمه هساو الً ...صا مگیم تارب ویچ همه -نم

. موت

؟!! مگب مزاب ای یدیمهف مرادن شندینش یارب ییا عالهق چیه -نم

طیارش نوا وت لقأدح ، مافرح نتفگ زا ونمو تفگ یدیکأت یلیخ وشلمج

درک. فرصنم

. مدوب اجنومه قاتا هب دورو هظحل هک مدوب هداتسیا ییاجنومه زونه

: تفگ و تخادنا مهب یساسحا یب یلو صاخ هاگن

هب یلو ... ینکن ینوتیم ینک لوبق ینوتیم ... هتعفن هب تاهاب نم هلماعم -

. یدب یکوا هتعفن

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

22 تراپ #
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هی مدیدیم نم هک یمدآ نیا هش. هلک وت یًچ ال هیچ؟صا شفده منودیمن

ماقتنا یارب اراک یلیخ لا بند هنوتیم هک هیمخز و هدروخ تسکش یلعریما

. هشاب

ارتخد هک ینیبیم بخ یلو ... متسین یقشاع و قشع لها نم هک متفگ تهب -

رکف ماه هتشذگ لثم الً صا نم ینودیم ... نتسه مرب و رود یدایز یانز و

مرایتخا رد وشدوخ تحار و دایب متمس هک یرتخد نماآلنهب ... منکیمن

شدعب ، منکیم هدافتسا راب هی طقف ویسک ره یلو ... مدیم یکوا هرازب

هیضق هلا...حاال غشآ لطس وت شاج هک هیذغاک لا متسد گرب هی لثم شتقایل

ووت نم رظن ریز هک یسدنهم مناخ ...وتاآلنهی هنکیم قرف وت هب عجار

یلو میتشاد مهاب مخلت ِکرتشم هتشذگ هی ینودیم ، ینکیم راک نم ِتکرش

تاهاب ماوخب یمک هی هکنیا مه منک کمک وت هب مه ماوخیم بخ..نماآلن

منک. هیوست

. متفگن یزیچ ًاحیجرت یلو مدشیم جیگ متشاد

راک هب یراک هگید مدیم لوق منم ... ینک متروپاس هروج همه ینوتیم -وت

ور ییایدب باوج ینوتب اللقا یروجنیا منکیم ....کف مشاب هتشادن تتشذگ

. یدب سپ ویدرک مقح رد هک

درک... خی مندب مرس!! ور نتخیر خی بآ لطس هی یراگنا

: تفگرخسمت هب
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؟؟ یدرک گنه ؟!! هروخیم نوکت تاکخاش هیچ -

... یلعریما یدش ایح یب یلیخ -

دز: داد

ایک. سدنهم .. مئوت سیئر طقف اجنیا ..نم سیئر وگب طقف متفگ !!! سیه -

!! یقطنم و تسرد ... منزب فرح شاهاب منوتیم و مفرط مدآ ابهی مدرک -کف

: تفگ و درک یقوپ دنخزوپ اب

هک شخبب یگب مهب یاوخیم .. هتدرگش منیا بخ یلو ... هگید ییا هنووید -

مدرک یکی هب تسد تتسود اب متفر تدوبن رد هک شخبب ؟ مدرک تنایخ تهب

متدم هی ِدعب و دموا هتساوخان هلوت هی هک دش ییوهی یلیخ مشدعب و

نم هساو هرآ؟!!!... ..... میروخیمن مه درد وهب میدرک هابتشا میدیمهف

.... مظفح ور همه مدوخ نم ینک فیرعت املیف نیا زا داوخیمن

!! یحیقو یلیخ .... یدروآرد وشروش هگید -وت

هکاآل ییانیمه ... هنیا یقطنم و تسرد فرح ... یدموا هابتشا وتهار -هن...وت

دیاب ینک راک اجنیا یاوخیم هگا ریگب وتامیمصت ورب ...حاالم متفگ تارب ن

. ینک تروپاس وتسیئر

اآلن دیاش دوب... رتهب یلیخ مرکیم توکس عفالً مرظنب ؟!! متفگیم یچ دیاب

شقاتا زا متساوخ . هشدوجو وت هتشذگ هنیک و مشخ و هینابصع مزونه

: تفگ مکحت اب مزاب هک مشب جراخ
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. ماوخیم باوج تزا مادرف ...ات ریگب یدج ور هیضق -

: تفگ و درب باال وشاهوربا ، تینابصع واب متفگن یچیه مزاب

!! مدینشن -

: تفگ عیرس و یدیکأ .ـت مدرگ شاگن فرح ویب متشگرب

. ممممشچ وگب -

بل ریز طقف یلو ! یتسه ییا هدقع یلیخ مگب شهب ، تساوخیم ملد یلیخ

: متفگ

. هشاب -

. درک هلیپ مزاب

وگب... رتدنلب -

: متفگ صرحاب

. هشاب -

. ممممشچ طقف ..! دشن ... چوون -

.... ممممشچ -

: تفگ و درک ییا هنادنمزوریپ هدنخ

. یتفیم هار یراد ، هبوخ دش.... یروجنیا ناهآ -
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عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

23 تراپ #

متسنوت یمن وشانیهوت و اریقحت . مدموا نوریب شقاتا زا تعرس هب

دوب هدش الً دوب..صا هدرک قرف یلیخ شیپ سلا هدزاود منک..اب شومارف

!! هدقع زارپ وجو هنیک مدآ هی

و مراد شتسود مزونه هچرگ هنک... مریقحت نیا زا رتشیب تساوخیم االن

هک یداهنشیپ نیا نتفریذپ یلو منیبب هگید یانز اب وشطبار یتح منوتیمن

و ریقحت طقف شفده منودیم هک دوب.نم تخس یلیخ مارب داد، مهب

و مدش ادج شوایس زا .نم منزب هگید دنگ هی ماوخیمن هک نم یلو همنتسکش

منک. شبارخ هک مدموین منک، تسرد ویچ همه هک متشگرب

هدیباوخ دوب هنانح قاتا انلبق هک باالیی قاتا وت دبریه ، هنوخ متشگرب یتقو

دوب... هتسشن نم راظتنا وهب دوب رادیب مزونه نامام یلو دوب.
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!؟ یدیباوخن ارچ نوج نامام مشب تادف نم یهلا -

. روخب وتماش .ایب مدوب وت رظتنم -

ور اذغ باقشب هی هگید ، متسین چالق مدوخ هک نم یلو ... مدرگب ترود یهلا -

. مرایب مدوخ هساو منوتیم هک

: تفگ مباوج ورد هنوخزپشآ وت تفر نامام

س هاجنپ هگا یتح سا هچب شردام هساو هشیمه هچب ...هی هشاب تدای ونیا -

. هشاب مشلا

هچرگ ... هنوخزپشآ وت مدیرپ و مدرک نوریب منت زا عیرس وموتنام و یرسور

ور هب متشاد یعس یلو ، مدوب یلعریما زورنوا یاریقحت و افرح رکف وت زونه

توف زا !!دعب نامام هراچیب هنک؛ کش نامام هک مشابن یروج و مراین مدوخ

اباب هرطاخ و دای اب هنوخ نیا وت اهنت سلا دش!!ود هتسکش و اهنت یلیخ اباب

زا دعب یلو نومارب دوبن یناهگان میلیخ اباب گرم هچرگ . هنکیم یگدنز هراد

مدرک تالش یلیخ .... تفر ایند ،زا یرامیب ِتخس هرود هی ندنورذگ رس تشپ

یلو شننیبب ماجنوا یارتکد و اکیرما شمیربب ای ندنل دایب منک شیضار

هک ناطرس یرامیب . مریمب مدوخ نطو وت مراد تسود تفگ و درکن لوبق

. تفرگ نومزا هشیمه یارب ومنوبرهم یاباب هدش، نرق نوعاط هگید

ور همیق تشروخ و ولپ باقشب نامام ، متسشن هک یروخ اذغ زیم تشپ

: تفگ و تشاذگ مولج

؟ یدب حیضوت مارب وتاراک زا مک هی هشیم -انح...
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. متفگن یچیه دوب، هنوگ سامتلا شنحل .... مدرک شاگن و مدرک دنلب ومرس

: تفگ و تسشن مرانک دموا

هدزاود هد زا نوا ؟؟ ینکیم راکچ یراد ینودیم تدوخ ...وت مشب تقدصت -

وطال ییادج التو کشم نوا شدعب و یدرک جاودزا یتفر هک تشیپ سِلا

ییا هفد هی مشدعب ... یتخادنا هار هنوخ وت هک ینویش و یتحاران قو

همهنیا زا دعب هک ...االمن جراخ یرب و ینک یسورع شوایس اب یتفرگ میمصت

غارس یتفر مزاب و یدش ادج شزا یربخ چیه ،یب شوایس اب یگدنز سلا

نم زا یراد ارچ هیچ؟!! هیضق منودب دیابن متردام هک نم ینعی ... یلعریما

؟؟ ینکیم شنوهنپ

طقف ..نم هدنوم یلعریما و نم هتشذگ وت افرح یلیخ ... نوج نامام نیبب -

. مرادن میا هگید دصق چیه منک... نشور ور انوا ماوخیم

شوایسِدوخ اب یتسنوتیم ؟ یتفرگ طالق شوایس زا ارچ سپ -

نیدموا و دوب ضیرم تاباب هک شیپ سلا هسود لثم .. ناریا یایب

نیا اآلن هکنیا ..هن یدرکیم لح الوتت کشم و نیدموا یم مهاب ... شتدایع

!! یدرک مورحم ردپ نتشاد تمعن زا ور هراچیب رسپ

: متفگ یدنت و مدش دنلب ماج مدش،زا مگردرس کالهفو

شمورحم شردپ زا هتقو یلیخ !! مدرک وراکنیا شیپ تقو یلیخ -نم

... مدرک
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مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

24 تراپ #

: تفگ و درک ماگن ینارگن و بجعت اب ردام

ور هداونوخ نوا ،وت متنارگن نم یلو .. هتلد وت یدایز یافرح منودیم -انح

نوا کیدزن ردقنیا سپ ... نتسه هنشت ام نوخ هب اآلمن ینودیم .. یسانشیم

. هنکیم یراک ،ره هروخلد تزا نوا .. نوجردام . وشن رسپ

هب هنودیمن هک نوا !! هرادن ربخ نم ِلد زا هک نوا یلو ، تفگیم تسار نامام

!! هدموا یچ نم ِرس

مشوگ وت اهادص همه ؛ دروخ کب فالش مزاب دش... هتشذگ ریگرد مزاب منهذ

... دیچیپ
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دقنیا هشیم هگم هدش... دایز معوهت وحتلا هجیگرس دقنیا ارچ منودیمن -

؟! هشاب نییاپ مراشف

: تفگ و درک ماگن یصاخ ناجیهاب هراتس

؟!! یشاب هلماح هنکن .. قققمحا -

؟ تدوخ هساو یگیم یراد یچ -

؟؟ یتخادنن بقع -

هن... متفگ هراتس هب غورد هب یلو ، دوبن متسد شباسح ، متفر رکف وت

زا هنیبب ونم داوخیم تفگیم مهب مادم میلعریما . متفر رکف وت یلیخ شدعب

و هیدج شافرح هک داتسرف ماغیپ مارب هگید راب ود ناخ ریشدرا هگید فرط

ومینورد رارسا دشیمن ما... هداونوخ غارس دایم ، مشن ادج یلعریما زا هگا

تاسلج دوب. شوایس تشاد ربخ ماراک زا هک یسک مگب؛اهنت یسک شیپ

هب متسنوتیمن یلو . مدیدیم ویلعریما دش عورش هک ما هداوناخ هاگداد

بوًخ ال ،صا ومیمسج عاضوا هکنیاات منک. ششومارف هک المن وبقب مدوخ

. مداد یگلماح تست وهی متفر یکشاوی یلیخ و مدیدن

یلو ..!! مدوب رادراب دش.نم بارخ مرس ور یراگنا ایند مومت هک دوب اجنوا

؟ مدرکیم راکچ دیاب ..!! دیمهفیم ناخریشدرا هگا هخآ

یلیخ .... متفرگن ییا هجیتن چیه یلو مدرک کف اباب هنوخ هب ندیسر ات
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زا متسنوتیم هن دیمهفیم یسک دوب.هگا هدش تخس و صاخ مطیارش

. مراد هگن ومچب متسنوتیم هن مشبادج یلعریما

رادرب تسد هگید ناخ ریشدرا یلو مشن ادج یلعریما زا دوب مادخ زا هک نم

و میقع درکیم یراک هشیمه هساو ،مه تفرگیم مزا ومچب مه ًامتح و دوبن

. مشب رورابان

هاگداد طالقزا رودص مکح اب تقفاوم یارب ، مدرکیم هیرگ شا همه مقاتا وت

! نتساوخ ویرادراب مدع هنیاعم هگرب مه

تسنوتیم هک یسک و هراچ هار ...اهنت دیرپ مرس زا لقع هگید هک دوب اجنوا

دوب. شوایس هنک، مکمک

نم یلو ... مگب شهب ونایرج و منک تبحص یلعریما اب تساوخ مزا شوایس

اوعد ناخریشدرا اب همهفب یلعریما مدیسرتیم یلیخ شتیعقاو ، مدیسرتیم

میلعریما گرم هب ونم یتح ناخریشدرا .... هتفیب یدب قافتا و هزادنب هار

دوب. هدرک روک وشامشچ و دوب هدش هدیشاپ شلد وت ماقتنا ِدب درک؛رذب دیدهت

و دوب میگدنز مومت هک یسک هرب... یلعریما مشچ وت شدود مدیسرتیم

. منکن رکف شهب هظحل هی یتح متسنوتیمن

هک مدز شیتآ و بآ هب ومدوخ نم یلو !! طلغ ای دوب تسرد مراک منودیمن

منیمه رطاخ ..هب داین شرس وبالیی هشاب .هک هشن شیزیچ یلعریما

هک ویشیامزآ هگرب هراد ویسک ای ییانشآ هگا متساوخ شوایس زا هنازجاع

شوایس . مرادراب همهفن یسک ات ننک یراکتسد مارب هاگداد مدربیم دیاب
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راک همه ؛ ماسامتلا اهو هیرگ ندید اب دعب یلو دوب، فلا خم تدش هب شلوا

ور یفنم باوج و میدرک هدش یراکتسد مه ور هاگشیامزآ هگربو درک مساو

هک دوب هدرپس یک هب منودیمن مزونه ... ندرک ءاضما و رهم مارب ذغاک ور

درک. رتراومه مگید یافده یارب وهار شراک نوا اب یلو ننک تسرد ومراک

وماوه و دوب سامت رد ماهاب هشیمه زا رتشیب هگید دعب هب زورنوا زا شوایس

زور !! تشادن ربخ شدوخ و متشاد ممکش وت ویلعریما هفطن نم . تشاد

ملد ...وت مدرک یظفاحادخ شزا هشیمه یارب و میدوب رضحم وت هک میرخآ

یراگدای نیا و منک تظفاحم شا هچب زا منوج لثم مداد لوق شهب

. مراد هگن مدوخ شیپ هشیمه یارب وششزرااب

دش. عورش مرت تخس یازور و مدش ادج یلعریما زا نم

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

25 تراپ #

؟؟ یک ات هخآ یلو . مدرکیم نوهنپ همه زا متشاد وملا وح سح همه

شوایس ، منزب فرح شاهاب هطبار نیا وت متسنوتیم هک یسک اهنت



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هک شرخآ دوب... تقوم یلو درکیم ممورآ شافرح و انفلت اب یهاگ دوب....

یچ؟!

...حاالمش نتسنودیم همه و مدزیم مکش هگید تقو دنچ ات شوایس لوق هب

هب یباوج چیه ... هداتفا دوگ تامشچ یاپ و یدش فیعض نتفگیم مهب همه

. متفرگ الق طِدعب یگدرسفا هک متشادن نیا ءزج

دش رتشیب و رتشیب مبارطضا ینامز و متشاد یسرتسا ورپ تخس یازور

وت ویسک هچ مسا دیاب منک؟ راکچ ما هچب ردپ یارب ، تفگ مهب شوایس هک

؟! مرازب ش همانسانش

شوایس مزاب . مریگب یمیمصت چیه منوتیمن هگید متفگ ، مدوب هدرک گنه

و هتفشآ یاباوخ ...اما مینک رارف و میگب یلعریما هب ونایرج داد داهنشیپ

نایرج رد ویلعریما هک دادیمن مهب یبوخ سح ، میدیم هک یدب

هب هک ییا هنیزگ و رکف .اهنت مدیسر طخ رخآ هب مدرکیم ساسحا ... مرازب

هچ شارب مگب شهب دشیم متلا جخ یلو دوب... شوایسِدوخ دیسریم منهذ

رادراب و هقلطم نز ابهی دموا یم شوایس یروطچ هخآ ... مراد یرکف

هنک؟!! جاودزا

یتقو ات یلو ... مدرک یراگتساوخ شزاو مدز ایرد هب وملد دش، یروج ره

! مدش هدنز و مدرم راب رازه ؛ مدرک حرطم ومداهنشیپ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

اآلن منودیم متفگ ... مدشیم بآ تلا جخ زا متشاد درک. توکس طقف شوایس

یهار چیه ینودیم بوخ تدوخ یلو ... هییوررپ بجع یگیم تدوخ شیپ

. هنکیمن راک مرکف هگید .... هدنومن مساو

"نــه!!" تفگ طقف هنک، ماگن هکنیا نودب شتوکس زا دعب شوایس

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

26 تراپ #

مسرتسا ... متشاد یدب عضو و درک!!حلا هراپ ، شیفنم باوج اب وملد دنب

ویلعریما یراگدای متساوخیم یتمیقره ...هب دشیم رتشیب هظحل هب هظحل

. داین شرس وبالیی منک ظفح

متشادن تاق مال یسکاب داد، یفنم باوج مهب شوایس هکنیا زا دعب یزوردنچ
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هی هکنیاات ، دوبن یربخ چیه مشوایس .زا مدوب هدرک سبح ومدوخ مقاتا ووت

هک هنکیم لوبق و هدرک رکف مداهنشیپ دروم رد تفگ و درک نفلت مهب زور

هنک. جاودزا ماهاب

یضار وش هداونوخ شوایس ؟! متشاد یساسحا هچ مگب ًاقیقد منودیمن

ال ماک شردام متسنودیم بوخ یلیخ هچرگ ... میراگتساوخ نایب دوب هدرک

ماجنا ونوماراک همه عیرس یلیخ و مدزن یفرح ًاحیجرت یلو ... هفلا خًم

وراک ، هدربن هیضق زا ییوب یسک هکنیا زا لبق ات تشاد هلجع شوایس . میداد

. دایم ایندب هچب ات هیکرت میرب تدم هی داد داهنشیپ مهب شدعب و هنک مومت

، یمسارم چیه و ادص ورس بش،یب هی ووت مدوب قفاوم شرظن اب

تقوچیه دیاش ... میدرک کرت وناریا میدوب هتفرگ ولوبناتسا طیلب هکیلا حرد

لوط سلا هدزاود هب ما هلا سکی دیاش و ههامدنچ رفس مدرکیمن وشرکف

!! هشکب

تفریم مدای ییاتقو ...هی مدیشکیم تلا جخ رتشیب شوایس زا

... هشب مکیدزن متساوخیمن و مدوب یبصع شاهاب یتح ! هممرحم

شوایس ، میتشاد لوبناتسا وت هک ینامتراپآ هنوخ هی وت هک ییازور نومه وت

منوتیم تفگ ...مهب همهفب وماندرک مخا و ایروخلد لیلد هنوتیم هک تفگ مهب

... منیشب راظتنا هب وم هچب ندموا ایندب طقف و مشاب تحار هنوخ نوا وت

وملا یخ هکنیا وزا مدرب شوایس ینوبرهم هب یپرتشیب و رتشیب بشنوا

لثم و هرادن مراک هب یراک هممکش وت یلعریما هچب هکینامز هکات درک تحار
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. مدوب لا حشوخ تیاهن یب هنکیم راتفر نم اب هنوخ مه هی

تفگیم نامام یتقو ، ندوب دایز هتشذگ تارطاخ هب منهذ یاکب فالش

یلو هگیمن ولغ هک متسنودیم . مدرک مورحم شردپ نتشاد تمعن زا ودبریه

زار نیا هب یپ دیابن هشیعقاو ردپ هک یلعریما و دبریه یک ؟!ات یکات هخآ

؟؟ نربب

همه هک مدوب هدموا واالن مدرک یگدنز سوباک اب ولا سدنچ نیا همه نم

!! شوایس هن هنم هچب ِردپ نوا هک مگب یلعریما وهب منک مومت ویچ

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

27 تراپ #

بش نامام .هب مروخب رتشیب قشاق هس ،ود متسنوتن دشو روک هگید ماهتشا

وقاتا غارچ ... دبریه قاتا باالو هقبط تمس متفر تسارکی و متفگ یریخب

رانک و متفر ... هدرک هلا چم وشدوخ تخت ور مدید ولج، متفر و مدرک نشور
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هسوب وهی مدیشک یتسد وشتلا ح شوخ و مرن یاهوم ... متسشن تخت هبل

: تفگ و درک زاب وشنهد هک دوب اجنوا مدز، شا هنوگ یور

؟ یمام یدموا -یک

یامشچ ، مدرک هاگن شامشچ وت میقتسم !! تسین باوخ هک مدروخ هکی

ماگن هصغ اب یتقو دوب، یلعریما دوخ یامشچ لثم تسرد شزبس

متسد وت مکحم وشاتسد !! مشخ اب یتقو یتح ...ای هنوگ سامتلا ...ای درکیم

: متفگ و مدرشف

؟! یدیباوخن زونه ارچ -وت

گنر متسنودیم بوخ هک ینحل واب تخادنا ملغب وت هظحل هی وت وشدوخ

: تفگ هراد؛ ومتام و هصغ

شیپ مراد تسود ...نم مشاب اجنیا ماوخیمن ...نم دااااوخیم ور اباب -ملد

. مشاب ماباب

. مدرک شزاون مورآ رس، تشپ زا وشاهوم

...هی یتفرن حاتاال هک تمربیم ییاهاج هی ناریا میدرگرب مدوب هتفگ تهب -

... یدیدن حاتاال هک ینبیم ور ییاسک

: تفگ ، شراد ضغب نحل و ینوراب یامشچ اب

ابابو وت ماوخیم طقف ...نم...نم مرادن اراکنیا ماجنا هب ییا عالهق چیه -نم
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. ماوخیمن یچیه هگید ... نیشاب مه شیپ مزاب ؛

؟! هخآ هشیم مومت یک یتنعل سوباک نیا ایااادخ ، مدرک ضغب منم

هکیتروصرد !! تسین تیعقاو ردپ شوایس مگب رسپ نیا هب یروطچ دیاب نم

... سا هتسباو شهب ردقنیا و هشوایس شیگدنز ِمومت

یزاب دبریه یارب وردپ نیرتلماک و نیرتهب شقن ساال، نیا همه وت شوایس

نم هک درکن دروخرب یروج تقوچیه ... تشاد وشاوه هروج همه درک؛

نیرت تخس مارب هک میرادراب نارود ... مشاب هتشاد یدنیاشوخان ساسحا

هیهت مارب وراهاذغ نیرتلماک و نیرتهب و دوب مرانک دوب؛ میگدنز یازاور

وت یلعریما ...هگا تفگیم ترسح و دنخبل اب شدوخ یهاگ یتح ... درکیم

. ینک ساسحا یدوبمک چیه ، تقوچیه تشازیمن دوب تشیپ اتقو نیا

یلعریما ازور نیا وت ارچ هک مدروخیم سوسفا ... مدرکیم هیرگ طقف یهاگ

متساوخیم ادخ وزا مدیدیم کانتشحو یاسوباک بش ...ره تسین مشیپ

هنک. ظفح ویلعریما ِدوخ دعب و ممکش وت هچب نیا ادخ

صا هک دوب دب مناور و حور حِلا ردقنوا ، دبریه ندموا ایندب و منامیاز زا دعب

وت ییا هتشررس هک مه هراچیب ِشوایس . مدوبن هچب یرادهگن هب رداق الً

یدرسنوخ اب طقف شوایس و درکیم هیرگ طقف دبریه .. تشادن یراد هچب

هنک. شمورآ تساوخیم

زا دعب ، ندوب هدموا نامتراپآ نوا هب یگزات هک نومنییاپ هقبط هیاسمه همدای
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میاوخب ،هگا تفگ شوایس وهب نومنوخ دموا هچب هیرگ یادص ندینش

نوبرهم و کرت نز درک،هی مراک نیمه هنک....و نومکمک یراتسرپ وت هنوتیم

رثکا هگید دوب... لیصحت لوغشم اکیرما وت هک تشاد رتخد هی طقف هک دوب

هدش مدوخ یارب ومه نومنوخ دموا یم دوبن هنوخ شرهوش هک تاقوا

. درکیم تبقارم دبریه زا ،مه مدمه هی دوب

نیا زا یلک شوایس و درک رییغت نز نوا ندموا اب یلک ممدوخ هیحور

مدوخ هگید دش رتگرزب دبریه هک هامدنچ زادعب دوب. لا حشوخ ارجام

یارسدرد و دبریه تباب زا یدودحات ملا مدب،یخ ماجنا وشاراک متسنوتیم

عوضوم هی نارگن شمه دوب...اما هدش تحار شیرادهگن و ندرک گرزب

!! مدوب

منک؟!! راکچ دیاب هنک کرتشم ماهاب وشقاتا داوخب هگا شوایس هکنیا

الً ماک و تسنودیم وملا ح تشذگیم نومجاودزا زا هک سلا هی نوا وت

روخلد شزا هک درکن یدروخرب مراب هی یتح رطاخ نیمه ...هب درکیم مکرد

زا سوباک اب ابش دعب هامدنچ وات دوب دعاسمان حملا مدوخ بخ یلو ... مشب

. مدشیم رادیب باوخ

تقوچیه ، درکن یمادقا چیه تقوچیه هک دیمهف یم وملا ح راگنا مشوایس

و هدموا ایند مقیفر هچب هگید حاالهک هگب و متمس دایب روز هب تساوخن

عورش ورسدرد ویب یداع یگدنز هی ماوخیم هگید ،منم هشیم گرزب هراد

منک.
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زور منک. شمورآ یمک هی مدرک یعس و مدیباوخ دبریه شیپ و بشنوا

هسردم هی ؛وت ارسناوراک متفر شدعب و هسردم شمدنوسر مدوخ لوا مهدعب

وتدم نیا یلو دوب.. هداعلا قوف شاسرد ،وت مدوب هدرک شمان تبث یصوصخ

؛وت ندوب هتسباو مهب یلیخ نوشودره منودیم ،هک شوایسزا یرود رطاخ هب

ردقنیا دبریه ارچ هک تشاذگ منایرج رد شملعم و دوب هدرک تفا شاسرد

ندنل وت شلبق ساالی همانراک یاه هرمن لثم شتارمن ارچ ؟! هریگ هشوگ

؟!! تسین

یلعریما اب ییورایور رکف وت مشدعب درک. ممورآان شت ال کشم و دبریه رکف

یلو هرفنتم نم زا هگید االن منودیم دوب... هداد مهب هک یداهنشیپ و مدوب

؟؟ هنک مریقحت ردقنیا دیاب ارچ

. تفریمن راک هب دایز ملد و تسد دوب، هداد مهب وداهنشیپ نیا اآلنهک
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ورس ... مدش ارسناوراک لخاد یدورو رد ،زا ندوب راک لوغشم ارگراک

دوب. راک هب لوغشم ییا هشوگ یسک وره دوب ییاهادص

رسپ ، دادیم روتسد همه هب تشاد دوب. رتزراب همه زا یتمعن سدنهم یادص

و قیفر یلیخ میلعریما ؛اب دیبنج یم ششوگ ورس یدایز یلو دوبن یدب

نوششیپ ِلا سدنچ یتسود و یلعریما و شوایس دای دوب. کیج وت کیج

. مدرک شبارخ نم هک مداتفا یم

درک. ماگن مشچ وت مشچ و داتسیاو خیس دید هک ونم

دز. مادص هک مشب در شرانک زا متساوخ و مدرک سالم

... دیواج موناخ -

ولج مدق هی هک هلب متفگن زونه . مدرک شاگن باال، هیواز وزا شتمس متشگرب

: تفگ و دموا

هشب هدافتسا هرارق اه هرجح لخاد یاضفوت رون هساو هک ییازیمآ گنر -نیا

؟! هتسرد سامش هدیا و راک

؟؟ هگمروطچ -هلب...

. درک زیر وشامشچ ، دنخزوپ اب

!! موناخ تسین هک کدوکدهم اباب..... -یا
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. مدروخ هکی ًاعقاو !! نحل نوا اب منوا تخادنا هک ییا هکیت ندینش زا

یدرکیم هفاضا شب ییوهی ما هناکدوک رعش !!هی گنر و گنر شمه -

.. طسونوا

. دیدنخ مشدوخ و درک مومت وشفرح شدوخ

"!! هزمشوخ !! شششیا "

... مشب تاادف هشیمن هک یروجنیا -

و نوریب دموا شقاتا زا یلعریما ییوهی هک هگب وشفرح یقاب تساوخ

داد.... تروق وشفرح یراگنا ، مسدنهم

وت مخا و ینابصع ردقنیا ارچ ؛ یلعریما .نیا میدش هریخ مهب نوم هسره

!! شدروخ ملسع نم ابهی دشیمن دوب!! مخا

: تفگ ، تیدج واب نومتمس دموا میقتسم

؟؟ نیتسین نوتراکرس ارچ امش -

: تفگ و تخادنا مهب یمشچ هشوگ ، یتمعن ، منزب یفرح متساوخ ات
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موناخ مرظنب ینودیم ... مدادیم حیضوت شساو شراک هب عجار متشاد -

... هرادن ناریا رد راک یاضف و طباور زا تخانش نادنچ دیواج

تشاد یتمعن درک... هاگن ونم ،دعب یتمعن لوا نیگمشخ یامشچ اب یلعریما

شباوج رد یلیم یب اب یلعریما یلو . درکیم تبحص اه یزیمآ گنر دروم رد

: تفگ

!! نوج مایپ رازب تدوخ یاراک هساو رناژوتی ًافطل -

ور هنیشن یروجنیا هشاب نیا درک...ات سیورس وشنهد بوخ . دموا مشوخ

هدن!! زِت نم هساو و ربمم

داد: همادا و درک نم تمس هب ور یلعریما

هی زور ره تسین هک خهلا هنوخ اجنیا نمض ...رد سرب تراک هب مامش -

!! نیایم یتعاس

: تفگ دنخزوپ اب یلعریما امااخ هب منودیم

رذع یدش یهابتشا بکترم یتقو یتفرگن دای وستلا نس نیا -اب

؟؟! یاوخب

ویتمعن زیر زیر یاه هدنخ متشاد درک!! سیورس بوخ منم نهد هک ًاعقاو
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. مدینشیم

: متفگ طقف و مدرک دنلبرس

... ترذعم -

عونمم _ یپک #
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و تفرگ وشهار ، ترذعم متفگ هک نیمه . ااایادخ دوب یا هدقع هچ هگید نیا

باصعا یب یلیخ یراگنا ، مرازن شمد ور اپ هگید مداد حیجرت . تفر

ماراک یلیخ زا عنام هکدوب شهب منتشاد تسود سح رتشیب هچرگ دوب..

منک. شا وکالهف مشب شنهد هب نهد دموا یمن ملد و دشیم

ورد هنک مادص یلعریما مدیسرتیم شمه . متشاد بارطضا یلیخ وزورنوا

هس ود طقف هگید هک رکشورادخ بخ یلو هنک.. لا وس مزا شداهنشیپ دروم

. تشادن مراک هب یراک هک منوا . شمدید رودارود یراب
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و نومرف تشپ . مدوب هار یاطسو ؛وت هنوخ مدموا هک مدوب هتسخ یلیخ بش

. دروخ گنز میشوگ هک مدرکیم یگدننار متشاد

هک مدش هجوتم هنانح ریوصت ندید ،اب متخادنا یشوگ هحفص هب هاگن هی

هی یناگرزاب ریدم شرهوش درک. جاودزا نم زا دعب یلا سدنچ هنانح . هشدوخ

یگدنز نارهت . تشادن ییا هچب یلو تشاد یبوخ یگدنزًارهاظ دوب، تکرش

. نتشاد میبوخ میلا عضو و ندرکیم

هگید . دوبن شیپ یاهلا س ِقلقدب و دوسح رهاوخ نوا هنانح اآلن هگید دیاش

؛ ناریا مدوب هتشگرب هک یتدم نیا وت هنانح و دوب هتشذگ نامز نوا زا یلیخ

هدرک قرف هتشذگ اب یلیخ هگید واآلن درکیم تبحم دبریه و نم هب یلک

دوب.

یوت میگدننار وهب مدرک عطق ویشوگ ، شاهاب ندرک تبحص یقیاقد زا دعب

؟! مشاب مورآ نتشازیم فلتخم یارکف موجه هگم یلو . مداد همادا نابوتا

نومتخاس لخاد زونه . مدرک کراپ طایح یوت ونیشام یتقو ، ینتشگرب ِتقو

شتکرح دز...نیا لز مهب رود وزا نوریب دموا مدید وردام هک مدوب هتفرن

! هشاب افرح یلیخ رگنایب تسنوتیم

.... مدنوسر شهب ومدوخ عیرس یلیخ

دوب! دبریه طیارش نوا وت مینارگن اهنت طقف دوب... هدش لفق مناهد یراگنا

: متفگ هتپ هتت اب

؟؟ دبریه -
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!! نیگمغ ای دوب هدز تلا جخ شا هرهچ ًاقیقد مگب منودیمن

: تفگ و دیشک ماتسد ور وشفیطل یاتسد

سرتسد رد مدز گنز تهب یلیخ رصع .. هدشن یزیچ ... رتخد شاب مورآ -

. یدوبن

یلیخ ومنهد هگب.بآ مهب ور هیضق ِلصا و هنک شا ؛خالهص تساوخیم ملد

تشاذگ مه ور شمارآ اب وشامشچ ، نامام و مداد تروق هنابرطضم و تخس

: تفگ و

... اجنیا دوب هدموا شوایس -

نم!!! یااادخ یااااو

وناریا هب نتشگرب دصًق عفال تفگ هک شوایس یلو ؟؟ مدینشیم یچ متشاد

هک!! هرادن

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #
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ناود و عیرس هنک. فیرعت مارب نامام و مسیاو هک مدوب ینوا رتزا هدزباتش

مدز: داد هدزناشیرپ و هنوخوت متفر ناود

؟؟ ساجک دبریه ... دبریه -

مورآرد یعس شمه هک نامام یلو ، هشاب تسرد مرکف تساوخیمن ملد

: تفگ مهب یا هناسمتلم نحلا ،ب تشاد مندرک

رد متساوخ مدز، گنز تهب دموا هک یرصع .. هشردپ شیپ .. شابن نارگن -

... مرازب تنایرج

یچ نامام مدینشن هگید دش؛ سرتسا و جنشت زا رپو یبصع مندب هک ردقنوا

مدیسرتیم نیا وزا هراد دبریه هب یدایز عالهق شوایس متسنودیم ؟! هگیم

ودبریه مدرک دصق تسنودیم واآلنهک هنک ادج مزا ونوا هشیمه هساو هک

.. هدرب شدوخ شیپ ونوا و هدموا منک، یفرعم یلعریما هب

: متفگ دنلب دنلب و هیرگریز دنلب،مدز یادص اب

؟؟ هرب یتشاذگ ارچ نامام یاااو -

!! منارگن یچ هساو نم هک دیمهفیمن وملا درک،ح ماگن بجعتم و ناریح نامام

هی نوریب هربیم وشرسپ تفگ بخ ؟؟ رتخد ینکیم یروجنیا ارچ اباب -یا
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هللا... رفغتسا ...! هشاباب منوا ، یشردام هگاوت .. هدرگیمرب و ننزیم یخرچ

: متفگ منوزرل یادص واب متخود نامام هب ومسیخ یامشچ

هرب.... یتشازیمن شاک -

عیرس هنک... ماگن هکنیا نودب دوب؛ یبصع و یکاش متسد زا راگنا هگید نامام

: تفگ و یتمس تفر

هلک نوا وت هنودیم ادخ !! ملعا ...هللاو هرایمن ردرس وت یاراک زا هک یکشیه -

!! سبو هربخ هچ تا

و نامام یادص یلو مدزیمن یفرح . مدرکیم هیرگ راز راز متشاد طقف

ماجزا نامزمه . دموا رد هنوخ نوفیآ زا ادص وهی هک مدینشیم وشاشنزرس

. میدش هریخ ورگیدمه نامام واب مدیرپ

وشروتینام هحفص دوب شرانک هک نامام نم، زا لبق و نوفیآ تمس مدیرپ

: تفگ بل ،ریز شسمل واب درک هاگن

. ترسپ لگ منیا .. امرفب -

ما هنوگ ور زا یدنت وماکشا و دیسام مبل ور یدنخبل مدید وهک دبریه هرهچ

. مدیکاپ
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: تفگ و تفر هنوخزپشآ هب نانکرغرغ درک، زاب هک ورد نامام

؟! تشاد نویش و یتحاران همهنیا هخآ -

هب تساوخیمن ملد و دوب روآ یداش یلک مارب دوب هتشگرب دبریه هکنیمه

. مدرگرب مشیپ هظحل دنچ روآ باذع یارکف

مدیرپ یریذپان فصو یداش ...اب دیچیپ اضف وت هک شروآ طاشن یادص

. تخادنا ملغب وت وشدوخ نآ کی هک مدید ودبریه طقف رد ِتمس

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #
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تشذگ شوخ مهب یلک یمام -سالم...

ماگن هراد طقف و هداتسیا هک مدید موربور وشوایس و مدرک دنلب ومرس

شزا و شمدید ندنل وت راب نیرخآ یارب هک دوب هدش یزور زا رترغ ؛ال هنکیم
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وشهاگن عون و گنر . دزیم قرب تشاد شفافش یامشچ . مدرک یظفاحادخ

. هفرح و ضغب زارپ ، شهاگن نیا منودیم و متخانشیم

فوطعم وشواکجنک یاه هاگن دبریه ، مداد باوج یشاوی درک. سالم بلر یز

نومطبار شوایس و نم هک دوب نیا شلا ویخ رکف همه هشیمه دوب؛ هدرک ام

یازاور نیرت تخس ، میتفرگ ییادج هب میمصت یتقو و هشاب بوخ مهاب

هک وشدوخ یعقاو ردپ هنیا مدیما اهنت طقف یلو درک یرپس مرظنب وشیگدنز

هنک. شومارف وشتخس یازور نیا همه هنودب ونایرج و هنیبب

راک باسح ات مگب هملد وت هک ویفرح مکحت اب لوا هظحل نومه متساوخ

. دایب شتسد

؟؟ نوریب یدرب ودبریه نم یگنهامه نودب ارچ -

داد. ناشن لا وس هیعالتم هیبش رتشیب دش... بجعتم هک ردقنیا شا هرهچ

دش. هریخ مامشچ وت غاز

و تخود مهب وشناسمتلم هاگن . هنوخ ِلخاد مداتسرف ودبریه متسد هراشا اب

!!! منکن اوعد وشوایس هک هنک سامتلا مزا تساوخیم یراگنا . تفر

هدرب ودبریه ، یگنهامه یب هک تسرد نیا ؛ متفر دنت هدروخ هی منکیم کف

شومارف وشلا س دنچ نیا یاتبحم و ایبوخ همه دشیمن لیلد نیا یلو دوب
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: متفگ مفرح ناربج منک.هب

. ناریا یدرگرب عفالً دوبن رارق هک ...وت مدش نارگن -

شنیج راولش وت وشاتسد . تفرگ شفارطا هب وشهاگن و دیشک یقیمع سفن

: تفگ و درک ورف

تحار ، متساوخ میگدنز وت ویزیچ ره تقوچیه ....انح....نم...نم ینودیم -

تاهاب سوباک اب شمه لا سدنچ نیا همه ...وت مدرواین تسدب رسدرد ویب

، مداد همادا مزاب یلو ... منکشیم زور وهی هتقوم متسنودیم ، مدرک یگدنز

منوتب دیاش و منک هرصاحم وشیگدنز منوتب نم دیاش متفگیم مدوخ ِشیپ

وت وماپ طقف یروجنیا !! هشیمن هن...هن مدید یلو ... مریگب وشلوا ِقشع یاج

هک... مدوب یگدنز هی طسو ...نم مدرک هگید یکی شفک

. دیکچ شذفان یامشچ زا مه یکشا هرطق دز، لز هک مامشچ ووت تشگرب

متشاد تسود ور ..وت متشاد تسود ومیگدنز ...نم متشاد شِسود یلیخ -هک

. متشاد تسود ومرسپ ،

رطاخ نیمه ،هب متشادن ور هتشذگ یافرح رارکت تقاط و هلصوح هرابود

: متفگ عیرس یلیخ
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ًافطل سپ ... یراد ربخ نم یگدنز ِتانایرج همه زا وت هنودن یک ره شوایس -

دوجو زا ومرسپ هک هدب مهب مقح نیا ...و مدیشک یچ سلا همهنیا نم مهفب

منک. علطم شیعقاو ردپ

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

32 تراپ #

دایب داوخیم مدرک رکف هظحل هی هک تشادرب یزیخ نانچ مفرح ندینش زا

!! شتینابصع تدش دوب، هظحل هی نومه یلو ... هنک یراک داوخب و متمس

: تفگ شا، هدروخ ورف مشخ واب دیشک شتروص ورس هب یتسد

هنم...نم ِرسپ دبریه ؟... هتسرد متشاد یمهس هی تاهاب یگدنز زا منم -

!! شیعقاو ردپ هن مدرک شگرزب

و رادتقا اب نانچنآ ، هظحل نوا و دشیم مکحت رپ شنحل نم» » تفگیم یتقو
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شا هتشذگ یاراک هجوتم رتشیب ونم تساوخیم یراگنا هک تفگ ، یدیکأت

هنک.

: متفگ و مدیشک مه وت وماهوربا

نییاپ رایب وتادص بخ... هلیخ -

یادص واب درک شاهوم وت هجنپ . هرارقیب دادیم نوشن شتاکرح و راتفر

: تفگ رتمورآ یمک

شندرک گرزب هساو ینودیم و مراد تسود ودبریه ردقچ نم ینودیم -وت

. متشازن الًمک صا

دیاب دبریه هک نک لوبق مه وت یلو ... منودیم ورانیا همه ...نم شوایس -هرآ

همدوخِرس ریز یچ همه منودیم ...نم...نم هسانشب وشدوخ یعقاو تیوه

. مدب ُمتاهابتشا نیا همه ناوات دیاب و

منکیم شهاوخ تزا ... هشن ضوع نم هب عجار شتینهذ دبریه عفالً رازب -

. منومب یقاب و مشاب شردپ نومه رازب

منکیم شهاوخ ... ینک کمک نم هب دیاب ...وت هاوخن ونیا مزا شوایس -هن...

... هاوخن نم زا ونیا

: متفگ یدنت و متشگرب شتمس هب ،اما هنوخ لخاد مایب متساوخ

یرادگهاگ طقف و یشاب هتشادن مراک هب یراک هگید یداد لوق نم هب -وت
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همه ِریز ینزیم یراد و یتشگرب هدشن هام هی زونه ...امااالن ینیبب ودبریه

!! تافرح

: تفگ یموصعم و مورآ نحلا وب دیکچ شامشچ زا کشا هرطق هی

نم ینودیم ...وت مدرکن یگدنز ،نم وهام هی نیا نکرواب .... هتخس یلیخ -انح

یتفرگ مزا ویچ همه ییوهی وت یلو .. مدوب هتسباو تدوخ و دبریه هب ردقچ

سپ ... هشیمن هک نیا هخآ ... منزن کیج و مشاب مورآ یراد عقوت مزا و

؟؟ منک راکچ ومساسحا

ردقنوا منک؟ راکچ دیاب اآلن یلو هنم!! ریصقت یچ همه ... تفگیم تسار

وت اهتعاس ، شوایس نتفر زادعب هک متشاد ملد وت وباذع و هانگ سح ساسحا

رکف طقف و طقف ؛ یشوماخ غارچ ووت مدیشک زارد تخت ؛ور مقاتا

!! بشنوا متفرگ شزا ودبریه یشوخ همه و یداش یتح ... مدرک

شوایس اب نم هزاجا یب ارچ هک مدیپوت شهب و متفر شوایس نتفر زا دعب

ح یارکف زا متشاد هگید درک... ماگن طقف هدزمغ هرهچ اب دبریه ؟! نوریب هتفر

! مدشیم یناور منز مهب لا

مهب شوایس راب نیلوا یارب یتقو و هتشذگ تارطاخ هب مدش ترپ مزاب

دوب هدش شلا س هی دبریه ... هدوب مقشاع شیپ ِتقو یلیخ زا هک درک فارتعا

هنوخمه هی لثم متشادن شوایس اب یصاخ هطبار چیه عقومنوا وات

... میدیدیم ملیف . میدیدنخیم .. میدروخیم اذغ میدزیم فرح مهاب ... میدوب

هک یهاگ و مدیباوخیم دبریه ِشیپ نم ابش دوب. ادج نومباوخ قاتا یلو
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رانک قاتا ووت اجنوا دموا یم مشوایس دوب مورآان و درکیم هیرگ یلیخ

هی ومدوخ و منیشب تساوخیم ملد ماعقوم نومه . دیباوخیم دبریه ِتخت

مراک نیااب ارچ ؟! مدرکیم یراکبارخ شمه نم ارچ هخآ . منزب کتک تسد

هک هنوخمه ، هتفرگ نز هدموا ؟ هشب تیذا ردقنیا مشوایس ، مدوب هدش ثعاب

هب روطچ هک دوب لا وس شوایس یگتشذگدوخ زا مارب هشیمه ... هتساوخن

یگدنز عون نیا و شدوخ یگدنز لا بند تفرن و داد تبثم باوج متساوخرد

ندروخ مهب و تبرغ و هداوناخ تفلا خم دوجو اب درک باختنا نم رانک رد ور

؟! یلعریما اب شتقافر

یلیخ دبریه و نم رانک شوایس و نوریب میدوب هتفر مهاب زور هی هکنیا ات

شیپ وشفرح ؛ درکیم قیرزت نومهب وشاتبحم تشاد نابرهم و هناصلا خ

توکس طقف شلوا . متساوخ ترذعم شزا ماراتفر همه رطاخ وهب مدیشک

. تفگ مهب ویچ همه و دموا فرح هب شدعب یلو درک

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

33 تراپ #
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یلو هدموا ششوخ مزا ؛ هدید ونم هاگشناد وت هک لوا زور نومه زا هک تفگ

هب یلعریما صاخ یاه هجوت و اندادریگ هجوتم هکنیاات ، هتفرگن یدج دایز

وت ونم هک هریم راجنلک شدوخ اب دعب هب هظحل نوا زا هگید و هشیم نم

نومیشپ شاراک و تین زا ویلعریما ات هنکیم تالش میلیخ . هشُکب شنهذ

مارب مراب هی تفگ یتقو و هدوب شبلق وت مرطاخ هشیمه هک تفگ هنک...مهب

شیپ اه عقومنوا ... مدشیم هکوش متشاد !! ناتسرامیب هداتسرف لگ هتسد

!! دمحم ای هیلعریما راک ای مدرکیم رکف مدوخ

ویچ همه شوایس بخ یلو ! مدوب هدرکن رکف شوایس دوجو هب تقوچیه

ِقشع دوب هدرک یعس و دوب هدموین ولج هگید یلعریما رطاخ هب نوا ... تفگ

هنک... هفخ شنورد وت ونم

دایب هک هدش ثعاب نم قشع و همقشاع مزونه هک درک فارتعا هک بشنوا

هچرگ . دموا مدب مدوخ زا هشیمه زا رتشیب هنک، مکمک و هنک جاودزا ماهاب

مارب و مدوب هدرک شهاگن ردارب هی دیاش و یلعریما تسود مشچ هب هشیمه

و صاخ طباور شاهاب دیاب و متسه شنز هک منک لوبق ماوخب دوب تخس

... متشادن تیعقاو لوبق زج ییا هراچ یلو ، مشاب هتشاد هنوقشاع

هی یارب متسنودیم ... مرازب شراظتنا رد نوا زا رتشیب متساوخن هگید سپ

نومه ،ای تاساسحا و فطاوع یور هرازب هکاپ هتخس یلیخ یلیخ درم

. شیسنج ذیاذل

هک یزیچره زا رتارف یلیخ . نوبرهم و دوب بوخ ماهاب هشیمه شوایس

قشاع راب نیلوا یارب و دوبن یلعریما دوجو هگا دیاش ؛ مشاب هدرک وشروصت

یگدنز مهرانک ساسحارپ و هناقشاع یلیخ میتسنوتیم مدشیم شوایس

دبریه و نم دوب.هب کت ظاحل همه زا شوایس ،زاب مدوجو نوا .اب مینک
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هکعالهق هنک یراک دوب هتسنوت هکنیا وزا درکیم ور اه یگدیسر نیرتهب

... مدوب لا حشوخ یلیخ هنک بلج نم تمس هب مشردام

منم وزا ندوبن نومجاودزا هب یضار شوایس هداونوخ لیاوا متسنودیم

شوایس اهدعب یلو مدادیم نوشهب وقح نیا بخ . دموا یمن نوششوخ دایز

شردام هک یروط ؛هی دنوشک نم تمس هب وشداونوخ هکعالهق درک یراک

هک لیصا و نیدتم هداونوخ دوب...هی نومنوخ هام ،هس ندنل دموا یم یتقو

. متفرگ دای نوشزا ازیچ یلیخ منم

همه ولد نوج اب نم و داد نوشن مهب ور ازیچ یلیخ شوایس ساال نوا وت

. مدرکیم تبث منهذ وت ور

تسود سح مزونه مگب، شهب متسنوتیمن و دادیم مرازآ هک یدب سح اهنت

مدوخ شیپ مرخاوا نیا و مدرکیم رکف شهب هکنیا و دوب یلعریما ِنتشاد

لیاوا . مگب یلعریما هب ویچ همه و مرب هدیسر شتقو هک مدرکیم ساسحا

! نوا یتخبدب اب هفداصم نم راکنیا تفگیم دوب، فلا خم تدشب شوایس

رد نومجاودزا ِدنگ و تسین شرسپ دبریه نرب یم یپ همه هگید یروجنیا

. دایم

منم ربص یراگنا هگید یلو ، هشاب تحاران و نارگن هگا مدادیم قح شهب

، میشب راد هچب هک درک تالش یلیخ شوایس ولا سدنچ نوا دوب. هدش مومت

نم یلو

و دایب ایندب دبریه لثم هگید یکی متشادن تسود شتیعقاو ... متساوخیمن

. هروخب ومایراک منادن ِبوچ

ماوخیم واآلمن مدرک شادج دبریه ،زا مدرک دب مشوایس اب نم هک منودیم
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! هنیبن ونوا و داین هک

یگدنز سوباک و مهوت اب منم دیاب یکات اما ههابتشا ماراتفر همه منودیم

؟! تیعقاو وت مرب دیاب یک سپ منک؟!

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

34 تراپ #

قرغ ویخاالمت رکف وت هک ردقنیا ؛ مدیباوخن رتشیب تعاس هی دیاش وبشنوا

... راکرس متفر ، دولآ فپ و زمرق یامشچاب دعب زور و مدوب

ًامتح و هشیمن ملا یخیب یلعریما هک مدوب نئمطم وزورما ، متشاد هرهلد مزاب

؟! هنای مدرک کف شداهنشیپ دروم رد هک هریگیم وم هقی مزاب

شمه ، ارسناوراک نومتخاس لخاد هب نتفر ات نیشام زا ندش هدایپ هلصاف

؟؟ مگب یچ دیاب یلعریما هب هک مدرکیم اتراهچ اتودود مدوخ اب متشاد



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

***

« یلعریما »

دوب، هدش ربخاب شمادختسا و مراک رتفد هب انح ندموا هیضق زا گرزباقآ

یفرح .... هرایم مرس هیبالیی ًاعطق متفگ مدوخ هکاب دوب رپ شپوت نانچنآ

مرترصُم امش زا منم هک متفگ درک، خیلا وشاه هدقع الً ماک یتقو و مدزن

! بسچلد ماقتنا هی نتفرگ یارب

تساوخ مزا و تفرگ مورآ شدعب اما مشاب یدج ردقنوا درکیمن کف شلوا

انحو منکیم ...کف منزب خالوص وریت منک هدافتسا بوخ تیعقوم نیا زا

لباق حاالحاالاه، هک ندوب هتشاذگ گرزباقآ و نم ِلد ور مخز ردقنوا شردپ

. دوبن نامرد

مراک رتفد .وت متشادن شهب ترفن و هنیک زا ریغ هب یصاخ ساسحا چیه

یتقو ، تقو رخآ متفرگ میمصت ، مدرکیم شاگن و مدزیم دید ونوریب مادم

هک یداهنشیپ دروم ورد مقاتا وت منک شادص دش؛ تولخ یمک هی ارسناوراک

منک. لا وس شزا مداد شهب

، درکیمن تقفاوم مرگا منک! راکچ متسنودیم وتقونوا دادیم یکوا هگا طقف

. متشاد شارب ییا هگید یارکف دوبن یکاب

و رود هنکن کف هک مدوب هتفرگ مرگ لا یرف اب یکلا یروجنیمه هگید فرط زا

! تسین یسک مرب

متفگ مایپ دوب،هب هدنومن ارسناوراک وت یسک هگید رفن دنچ وهی مایپ زجب

. مرتفد وت هنک شادص

! هییاربخ هرآ.... !ثمالًهک درکیم هاگن ونم رِبو رِب مزاب
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مدز: داد

نک. شادص ...ورب دنبب وتبصم گس یاشچ نوا مایپ -

ولج. دموا مدق وهی درک هلیپ مزاب

... مینک یراک هی ایب نصا ... نصا ؟؟ هنای شیاوخیم شرخآ وگب نم ِنوج -

: تفگ دشو ودال ماهوناز ولج نیمز وور مولج دموا

... چیه هک هشاهاب تلد -هگا

مهب الً ماک شساوح ؛ شافرح نتفگ وت دوب ددرم هکیلا حرد ندز فرح نیح

دوب.

و یریگرد و ماقتنا ثحب منودیم هچ و تسین شاهاب متلد -هگا

!! یتم ال سان متقیفر وگب... شاداد بخ ... سانیا

. سرب تدوخ راک هب طقفوت ... هدرکن -المز

. یناددوخ هگید دوب...حاال نتفگ ام زا بخ هلیخ -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

وش.... لا یخیب ودروم .....نیا مااایپ -

شلا یخیب . دزیم رغ بل ریز تشاد مادم رد. تمس تفر دشو دنلب شاج زا

متشاد و هتسشن مکار یلدنص یور ، مقاتا لخاد هب انح ندموا وات مدش

. مدرکیم یج حال ولئاسم

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

35 تراپ #

دیابن ، مدرکن شهاگًن ال صا درک. سالم طقف یشاوی دش، هک قاتا دراو

هچرگ ، هنکشب یباسح ات مدرکیم ظفح شولج ومرورغ ردقنیا دیاب . مدرکیم

لیدبت واآلن دوبن یربخ چیه شیپ سلا دنچ شکرس و یغای رتخد نوا زا

. تکاس و مورآ ًاتبسن نز هی هب دوب هدش

دیاش هنک، لک لک منوا منزیم رغ شرس ور یتقو متشاد تسود رتشیب

و هشاب مورآ متشادن تسود یلو . مراد منهذ وت شزا وشیپ ساهلا هرهچ

!! مممشچ هگب مگیم هک یچره
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: متفگ یدرسنوخ مدب،اب وشم سال باوج هکنیا نودب

... ینک کف هک مداد تصرف تهب زور -ود

: متفگ و مدیخرچ شتمس هب یلدنص هارمه

.. مشوگب بخ...!! -

درک... ماگن طقف

. تکاس ردقنیا ارچ ! تفریم هار مباصعا ور تشاد شاییامن مولظم ها...نیا

مدز: هرعن و مدش دنلب ماج زا

نم ِشیپ تانح ینودیم هک ؟..وت یدب نوشن مولظم وتدوخ یاوخیم یک -ات

بخ؟!! نکن یزاب شقن ... شاب تدوخ ًاشهاوخ سپ ... هرادن یگنر

! دوبن ییا هنیک و ضغب چیه شاگن دز،وت لز مامشچ درک،وت دنلب وشرس

مدز: داد شتروص ووت مدش شرتکیدزن

؟! ینودرگرب مهب ومینووج ینوتیم نیبب نک... ماگن بوخ -

نیا .اب دروخ مهب حملا مزاب ... دیزغل شا هنوگ ور شامشچ زا کشا هرطق هی

هنک!! مار ونم تساوخیم طقف اییامن مولظم و اندرک هیرگ
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: متفگ راد ادص یدنخزوپ ؛اب مداتسیا هک رمک هب تسد و مدرک تشپ شهب

وت یداتسا هک ًاعقاو ... یتسه یبوخ رگیزاب یلیخ !! یراد هوشع یلیخ -وت

. تراک

یدنخزوپ نومه اب مدز وشلماک رود هی یتقو و متفر دوب، نییاپ شرس زونه

: متفگ ؛ متشاد بل هب هک

؟ ینکیمن یعافد هی تدوخ زا هتچ؟ارچ ؟... هدروخ شوم راگنا وتنوبز هیچ؟! -

و دموا فرح هب هتفرگ یادص واب درک کاپ وشاکشا مدید شتسد تشپ اب

: تفگ

!! ینودیمن هتشذگ زا ازیچ یلیخ وت هک متفگ تهب نم...نم یلعریما -

داوخیم یروجنیا مدرکیم سح ... درکیم میبصع دزیم فرح هتشذگ زا یتقو

هنک. مرخ

: متفگ صرح یاه هگر و تیدج واب مدرک زیر ومامشچ

یفرح هتشذگ زا یرادن ینک،قح مادص یلعریما یرادن قح .. متفگ تهب منم -
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. یمهفیمن یراگنا ونم یافرح ... یراد فیرشت گنِخ امشراگنا یلو ..!! ینزب

"!! شدش نز مهب حلا مزاب ... تکاس و فرح مک مزاب ... مولظم مزاب "

: متفگو مدش غاز ؛ شامشچ ووت مدیزگ ومبل صرح مدش،زا رت کیدزن شهب

؟! یدیم مباذع یروجنیا هک ینک یزاب مباصعا اب یراد تسود یلیخ -

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #
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مکحم و مدرب ومتسد وهی و مدرکن لمحت هگید ، تفرگ مزا وشهاگن مزاب

. درکن ماگن مزاب یلو دش هکوش متکرح .زا مدوخ تمس هب متفرگ وشا هنوچ

وزاال مدرک رتشیب ممتسد راشف نامزمه و مدرشف مه یور مکحم ومانودند

مدز: داد صرح اب مانودند هبالی

؟؟ یدیم مباذع تاراتفر نیا اب یراد ارچ -

یتخس هب وشنهد بآ مدرک ساسحا درک... مهاگن هدش تشرد یامشچ اب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

داد. تروق

عمج منخان ِکون وت متسد ِنوخ همه هک دوب دایز ردقنوا ماتسد راشف

هدش....

دوب... هدش دایز شلمحت یلیخ ؟! دوب یک هگید نیا

. درک ماگن تشحو ...اب دیکچ شامشچ زا کشا هرطق هی مزاب

!! یدش نیا هشیمن مرواب ... یدش ضوع یلیخ -

وووووت .... یدروآ مرس بالور نیا -وت

ووووت .. مدب حیضوت تساو ویچ همه رازب مگیم نم بخ -

توکس هبعالتم ومتشگنا ما هگید تسد واب دوب شا هنوچ ور زونه متسد

: تفگ و مداد رارق شا ینیب یولج

وگن. یچیه هگید ... سسسیه -

ومتسد مشخ درک.اب سیخ ُمتسد شکشا تارطق . دیزرلیم تشاد شابل

: متفگ و مدرک تشپ شهب ومتشادرب

هک هن مرگا منزب فرح تاهاب شا هرابرد هک یدرک لوبق ومداهنشیپ -هگا

مرادن تسود الً وصا اجنیا یرازب وتاپ یرادن قح هگید و سادج شثحب
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... تمنیبب

یادص طقف یلو ؟! هیروطچ و حهیلا هچ منیبب مدرکن شاگن ... شمدید یمن

دوب. هدش هتخیمآ دیدرت اب یمک هک مدینش وشنازرل

هیچ؟ تروظنم منودیمن ًاقیقد ؟....نم....نم... یاوخیم مزا یچ بخ -

؟؟ یکوا .... مدیم حیضوت -

-وت...

هگید ..ورب رازب زیم ور سیونب مارب وترامش . مونشب یزیچ ماوخیمن هگید -

. مرادن تراک هب یراک

وتراتفر نیا مراد هگا و ماجنیا هگا ...نم تسین تسرد نم اب تاراتفر -نیا

... مراد هک هییاه هتفگان و هتشذگ تارطاخ همه رطاخ هب طقف ، منکیم لمحت

میبصع ... نزن فرح یتنعل هتشذگ زا مگیم !!! تسین تیلا ح ارچ -وت

! هزیریم ممه ..هب هنکیم

اآلن دیاش ،نم... مزیرب تمهب ماوخیمن ...نم منزب ومفرح هیقب یرازیمن ارچ -

وت ِدای هب ساالور نیا همه نم هک هشاب هرخسم و تخس تارب شرواب یلیخ

. مدیباوخیم وت یخِلا ،اب مدیشکیم سفن

یادص ردقنوا دوب! افرح نومه مدینشیم متشاد هک یزیچ نیرت هرخسم "

وت تشاد یراگنا دشو شبجعت مشدوخ هک دوب دنلب مدنخزوپ و هدنخ

". هدرک روغلب یچ ؛ درکیم یج حال شنهذ
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! مزیزع ... نزن فرح نتشاد تسود زا ًافطل -

. متفگ یروآ شدنچ نحل اب ومزیزع هملک ًاصوصخم

!!... هشیم مشدنچ -

طلغ هب شدوخ هک یدح ...هب منوسرب رفص هب وشلمحت هناتسآ متساوخیم

. هتفیب ندرک

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #
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یلو درک. وراکنیا ، سوسفا هنوشن هب منودیم داد. نوکت رونوا و رونیا یرس

دوب. یفاک شزورما هساو ؛ متفرگن وشا هچاپ هگید
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ساسحا ... هشب جراخ مقاتا زا تساوخ عیرس و تشاذگ مزیم ور یا هگرب

. مداتسیا یم شولج دیاب . هدیم نوشن وراتفر نوا رورغ اب هراد مدرک

. مایم ات نومب رظتنم نوریب -

هک هیچ؟نم مراک هک هبجعتم نیا زا متسنودیم درک، ماگن بجعت واب تشگرب

هرب! متفگ شلبق

یور هدش عمج قرع ، نوریب تفر هک نیمه . هسرپب یلأوس درکن تأرج یلو

هاگن زیم یور هدش هتشون هرامش هب نامزمه و مدیکاپ یلا متسد اب ومینوشیپ

. مدرک

عون ًاقیقد درک؛ ماگن قیقد و هنافاکشوم و قاتا وت دموا مایپ هظحل نومه

ردقنوا مادص هکنیا و ندز کف هب درک عورش هک نیمه . متسنودیم أوسالوش

یلو داتفا ندیشک توس هب مزغم ... هدموا اه هفرغ رخآ هکات هدوب دنلب

. متفگن یچیه

هیک؟!! نیا ًاعقاو یلعریما -

. دزیم فرح یدج راب نیلوا یارب تشاد

: متفگ یدرسنوخ واب مدش یدج منم

! ریگن وشلا بند هگید ... هیمیدق یانشآ -هی

هتخیر مهب مه یلُک هراچیب ... هئوت رظتنم نوریب منک کف بخ...حاال هلیخ -
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! هشاب هدروخ کتک هکیسک ثم دوب یروج هی نصا دوب...

: متفگ توافت ویب مدرک شاگن هدروخ هکی

! تسیندب شارب هشکب راظتنا مک -هی

؟ وووت هتربخ !!هچ قنعدب -ها..ها....هچ

درک.. شنشور ، دوب زیم یور هک نم یمتا کدنف واب تفرگ بل هب راگیس هی

: متفگ ییورشرت ،اب دیچیپ اضف وت هک دود دز. قیمع کپ هی

!! شکن راگیس اجنیا متفگ تهب رابدص -

. درکزیر وشامشچ ، یدنخزوپ اب هارمه و درک اهر اوه وت وشدود

؟؟... هگم یداد تیوه رییغت اباب!! -هن

نحل نومه اب مزاب . مدرک عمج زیم یور وماه هلیسو و مدرکن هاگن شهب

داد: همادا شکحضم

؟! ینودیم ... تسین شسح وت نوج -هب

دز... هگید کپ هی

تکاپ ،هی تعاس هی وت هک وت تهام لکش نوبرق هخآ ... افرح نیا دایمن تهب -

!! شکن یگیم نم اآلنهب ینکیم هدایپ وراگیس
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یچ... هی طقف ... مرادن و لک لک هلصوح مایپ

.. منوج -

. اجنیا ماین دیاش نم ادرف

؟ ااارچ -او؟

. سرب اراک هب تدوخ .. مراد -راک

. تسین یمغ ... هشاب -

یامشچ .اب یجورخ رد تمس متفر عیرس ، نوریب مدموا هک قاتا زا

هطوحم یوت هدش کراپ یانیشام اهنت . مدرک هاگن ومفارطا مرگوجتسج

شدوخ و دوب هشوگ هی هک انح ِدوخ و دوب مایپ و نم نیشام ، ارسناوراک

... دوبن صخشم یکیرات ،وت متفر رتولج دوب. هتسشن نامرف تشپ یراگنا

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ
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دوب هدش درس بیًارقت اوه دش. هدایپ نیشام زا مدید مدش کیدزن هک نیمه

. نیشام لخاد دوب هتفر اوه، ِتدورب رطاخ هب منومگ وهب

مدز. ومدوخ ِلیبموتا تومیر و مدش در شرانک زا تیمها یب

: متفگ و متسکش ومتوکس ًاحیجرت ور عقومنوا درک، ماگن رود زا

ایب. نم نیشام -اب

راوس رتولج مدوخ و هنزب یفرح مدشن لطعم درک. ماگن جاو و جاه

متشاد یمشچریز یلو مدز... وتراتسا همکد . مدش میلا غز یکشم ِسوسکل

! شمدیئاپ یم

و مدیشک نییاپ ور هشیش ، هشب متکرح عنام ات داتسیا نیشام ولج دموا

: متفگ

؟؟ یدرک ندرُم سوه هیچ -

: تفگو داتسیاو هرجنپ رانک ؛ متمس دموا

. مایم مدوخ ِنیشام اب -نم

مدرک شاگن یمخا نانچ !اب دوبن شیلا ح شوخ ِفرح نیا هکنیا لثم ! هههههن "

"! دنوخ وشدهشا منک کف هک
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الط تخا مهاب یاوخیمن هگم .. یایم نم اب مهوت .. هنومیم اجنیمه تنیشام -

؟ یدرکن لوبق ومداهنشیپ هگم ؟ مینک

. تفگن یچیه یلو دش قیقد مامشچ وت

****

«انح»

مدید ، شفرط مدرک دنلب هک ومهاگن . تسب وشدنبرمک مدش، شنیشام راوس

: تفگ شتروص وت ِمخا نوا ...اب هنکیم ماگن هراد

!! منیشام سپ هگیم ایب نماب مگیم ؟ هدموین تهب یبوخ یراگنا -

ور یارب .... شراتفر زا مدرکیم گنه متشاد ؟؟ دوب یلعریما دوخ نیا ًاعقاو

یرسپ نیچمه یلعریما ؟؟!... مرب شیپ دیاب اهاجک ات یتنعل هتشذگ نیا ندرک

هب ًاعقاو ؟ایآ هدش یروجنیا ارچ هنک،حاال هدافتساءوس یسک زا داوخب دوبن

؟ارچ هشیم لقتنم هگید مهب امدآ ساسحا نگیم ارچ سپ ؟... سا هنشت منوخ

نم اآلنزا نوا یلو .. مدوب شدای وهب متشاد شِسود سلا همهنیا نم

؟! هزیرب مور وشرهز داوخیم و هرفنتم

قرغ مراکفا وت زونه دش. جراخ ارسناوراک وزا دروآرد تکرح هب وشنیشام

تشاد ماشوگ هک یروج درب، باال رخآ ات وشادص و درک یلپ گنهآ هی هک مدوب

!! دشیم تیذا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

: متفگ دنلب یادص واب متفرگ ماشوگ ور ومتسد ضارتعا هناشن هب

نک! شمک ًافطل -

: تفگ و درب باال وشورباات درک،هی یکحضم هدنخ

!! ندرک میضارتعا هی موناخ هبوخ -

هب هک یهاگن نومهاب و درک مک ومتسیس یادص دوب! نم شنکاو رظتنم سپ

داد: همادا شبل یور هدیسام دنخزوپ نومه و دوب هتخود شولج

یرَسوت مدآ نیا واالن یشاب هدرک یگدنز اپورا وت سلا همهنیا مدرکیمن -کف

! یشاب هدش تدوخ زا عافد ویب روخ

: مداد باوج و دیخرچ منهد وت نوبز للعت یب

زیچ هی رطاخ هب طقف وتانیهوت و اریقحت نیا همه متفگ تهب بقالً -نم

... منکیم لوبق مراد

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

39 تراپ #

هفاضا شدولآ بضغ هاگن و هرهچ هب یواکجنک ، دیخرچ متمس هب شهاگن

دش.

و لئاسم نوا رطاخ هب مدیاش هک مراد هتشذگ زا ییافرح نم متفگ تهب -

. مشب در تانیهوت نیا رانک زا منوتیم اآلن یراد مندرگ هب هک ینید

یاراتفر هیجوت و تتایدنرچ ندینش هب ییا عالهق چیه متفگ تهب منم -

هب نم هک ینید هنوم ...یم هگید نکن ور هتشذگ باسح سپ ... مرادن تطلغ

. ینکب ماهاب ماوخیم هک ییا هیوست و مراد تندرگ

. مگب تارب ماه هتفگان همه زا اجنیا مدموا مدرک لو ومیگدنز همه نم -اما

شتسوپ ریز شکف نوختسا . هنیکو صرح رپزا هاگن درک.هی ماگن یدنت

و یس ره هرارق ، شانودند ندرشف مه ور زا راگنا دوب،هک هدش ضبقنم ردقنا

هنک. درخ ور اتود

و هزوسیم تارب ملد زاب هکاآلمن قمحا ِنم ِرس قرف وت هروخب تیگدنز همه -
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سلا همهنیا ماقتنا و رهز و منک تص خال ییوهی هک متسین نیا لا بند

! مریگب تزا ویتخبدب

! مگب ومافرح منم یدیمن تلهم یتسه یبصع هک ردقنیا وت نیبب -

؟! یدیمهف .... ًافطلووووش -الل

... مزونه نم یلعریما -

مدرکیم ساسحا شتیعقاو دش. اه هنووید لثم و مدب همادا تشازن مزاب

!هب مدیسرتیم شزا متشاد هگید ... متسه لر تنک لباقریغ و یناور مدآ هی رانک

. دادیم نوشن شنکاو نم هتفگ ره

! ًاعقاو راگنا مدوب هدش ...الل دشیم هتسب زاب ،اما منزب فرح دشیم زاب مبل

ریسم وت تعرساب ؟ هربیم اجک ونم هراد بش ِتقو نوا متسنودیمن یتح

دوبن نیا هب مساوح ، مدوب هدیسرت هک ردقنوا . درکیم یگدننار تشاد نابوتا

دش... رکذتم مهب یلعریما هکنیا !ات هروخیم گنز هراد میشوگ هک

... ًافطل نک طق وتیشوگ یادص -

مدیسرتیم دوب، نامام هنوخ هرامش . مدروآرد ویشوگ ، مفیک ووت مدرب تسد

یشوگ ور ومتشگنا و مدرک شاگن دیدرت .اب هشب رت یبصع و مدب باوج

: متفگ طقف . هشب رارقرب طابترا ات مدیشک

ووولا -

هفایق هکاب مدز لز یلعریما هب هاگآدوخان ، دیچیپ هک مشوگ وت دبریه یادص

هک منک تباث و مگب شهب متسنوتیم شاک ! درکیم یگدننار تشاد سوبع

! یلعریما هئوترسپ رسپ، نیا
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و متشاد ضغب مدب، وشباوج بوخ متسنوتن دز... فرح هک یچره دبریه

: تفگ مهب یدرسنوخ اب یلعریما یتقو ًاصوصخم

!! هنوخ یریمن وگب نوشهب -

،هب مشاوی نحلا ؟!ب هربب اجک تساوخیم ونم ینعی دش! شفرح لوغشم مرکف

. هباوخب و هشابن منارگن هک متفگ دبریه

دوب. نیمه منزب ، طیارش نوا وت متسنوتیم هک یفرح اهنت

فقوتم ونیشام ینومتخاس رانک نوبایخ نوا هب نوبایخ نیا زا یلک زا دعب

راشف مزغم هب متشاد دوب انشآ مارب یلیخ نوبایخ نوا مرظن درک.هب

درک. کراپ هگید یانیشام رانک و درب گنیکراپ لخاد ونیشام هک مدروایم

تسنوتیم پوت میلا عضو نوا اب یلعریما ، دوبن مینردُم نومتخاس نیچمه

هدایپ نیشام زا تفگ ؟مهب اجنوا ارچ هخآ یلو هنک یگدنز اهاج نیرتهب وت

. مشب

ور وزا وشیشوگ و یتسد فیک هک دوب مفارطا فوطعم مهاگن زونه

: تفگ یدنخرهز دزاب هک ُتومیر و تشادرب تروبشاد

؟! سانشآ تساو هیچ؟ -

-هرا...

. تفیب هار نم لا ...بند راین راشف تیقدنف زغم هب دایز -
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ــی ناطل ــ سراه #بـــ

40 تراپ #

ناوخشیپ تشپ هک ینووجرسپ ، میدش نومتخاس الیب دراو و متفر شلا بند

زا یلعریما ندید ضحم دوب،هب عمتجم نابهگن منکیم رکف و دوب هتسشن

تفر دعب دزو فرح شاهاب یمک یلعریما درک. دشوسالم دنلب شاج

هقبط یتقو روسناسآ .وت مدرک شلا بند اه هچب لثم منم و روسناسآ تمس

یلعریما و شوایس هکاب هییاجنومه هنوخ نیا داتفا مدای هزات دز.. ور هد

!! دشن هک فیح یلو ...! مینک یگدنز اجنوا میایب دوب رارق و شندید میدموا

و ابیز هرهچ و تشرد لکیه هب مدوب هداتسیا هک شوربور روسناسآ یوت

دیدش یلیخ شاگن یزیت ، درکیم ماگن تشاد منوا . متخود مشچ شسوبع

: تفگ و درک زاب مهزا وشبل دوب، هدز لز مهب هک روطنومه دوب.

شهب یلیخ هک هشاب هتشاد شنز هب ولماک دامتعا هنوتیم یتقو درم -هی

افو و دامتعا هک دایم دوجوب یتقو تنایخ هک هنیا هلئسم ...و هشاب رادافو

...هن؟؟ هشاب دایز

: متروص وت دز داد و متفگن یچیه
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؟ تسین روطنیا -

هتخود مهب وشیشحو یامشچ مدید مدرک شاگن هک مزاب و مدرک دنلب ومرس

شاهاب رتشیب ،اآلنهک مشاب درسنوخ طقف مدرک یعس . هباوج رظتنم و

...نم سا هدننکش تدشب و هدروخ بیسآ دب یلیخ یلعریما مدیدیم ، مدوب

دیاب ششیپ مدوب هدموا مزاب سلا همهنیا ِدعب هک نم ، متشاد شِسود هک

منک. رتشیب وشابیسآ هکنیا هن مدرکیم شکمک

. مراد لوبق وتفرح -

دزو لز مهب مزاب ییا هنادنمزوریپ هاگن واب درک ضوع گنر شا هرهچ

: تفگ

؟! ینودیم منیا ... هشیم هداد تنایخ اب طقف تنایخ باوج -

وتتینهذ و رکف مومت هک منم یلصا رصقم دیاش ... ممهف یم ور وت نم نیبب -

الً ماک وشفرط درم؛ ای نز هچ یسک یتقو نودب منیا یلو ... مدرک بارخ

ِتقوچیه هنوتیمن ، هشاب هتشاد یبلق نانیمطا شهب و هشاب هتشاد لوبق

هک هنیبب ویزیچ مشدوخ مشچاب هگا یتح هنک... کف دب شدرومرد تقوچیه

. هتخس شارب شرواب

هنک؟! هچهچ هبو وهب هنیبب متنایخ ینی اباب... -ورب

و لکشم هشیر لا بند هدرگیم هریم هشاب هتشاد یبلق نانیمطا شهب -هگا
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. شراک

هدرگب یگیم وت هدش،دعب یروجنیا نوشایگدنز همه رهش نیا مدرم فصن -

هک نم . تسه دامتعا هک هشیم عورش اج نومه زا لکشم ؟!... لکشم لا بند

دنَک. دیاب وراکتنایخ مدآ ربق مگیم

شروظنم طقف یراگنا ... دزیم وشافرح و درکیم ماگن تشاد هنانیبزیت یلیخ

! مدوب نم مشباسح فرط و دوب نم اب

: تفگ و تفر نوریب نم زا رتولج ، داتسیا تکرح زا هک روسناسآ

!! سرتن ولجایب هنم... یگدنز لحم اجنیا -

مرب هنک مفراعت ای هنک ماگن هکنیا نودب و درک زاب دیلک اب وشنوخ دحاو ِبرد

دش. لخاد لوا شدوخ ، لخاد

. دنبب ترس تشپ مرد وت... -ایب

: تفگ و تفر هلا لخاد هک مدوب هداتسیا ماجرس زونه ، لخاد متفر

... رایبرد متاشفک -

فرحیب . تسشن مبل هشوگ یکشخ دنخبل ، مداتفا هک شندوب ساوسو دای

"ه نومه ای یرتم هاجنپ سنلا هب هک یهاتوک یورهار وزا مدروآرد وماشفک

هک اقاتا زا یکی وت زا شادص ، دوبن یلعریما . متفر دشیم لصو هنوخ لا"
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. دموا دوب؛ زاب شرد

. منکیم ضوع سابل مراد ... نیشب اجنومه -

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

41 تراپ #

یتحار یلبم یور و متفر ، مدادیم خرچ ومفارطا مامشچ اب متشاد هکیلا حرد

نز هی هک دنوم یم ییا هنوخ لثم دوب... مظنم و بترم یچ همه . متسشن

هنک. شیریگدرگ زور رهو هشاب اجنوا

هک سابل دوب... هدیشوپ هنوخ یتحار سابل تسد ،هی نوریب دموا هک قاتا زا

!! پات و کراولش !!هی دوبن

. متخود شراگنو شقن و ماپ ریز شرف هب وماگن . مشاب درسنوخ مدرک یعس

: تفگ و هنوخزپشآ وت تفر

یگدنز اپورا وت سلا هدزاود ...ثمالًهد یشاب دلب ونیا اللقا مراودیما -

! ینک دروخرب یروجچ هشاب متسیئر هک ترسپ سود اب ینودب دیاب و یدرک
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تسرد نیا یلعریما شرگن و رظن الف خرب ًاقافتا درک، خی ماپ و تسد ییوهی

ضوع متاداقتعا ملبق زاساالی رتشیب یلو مدوب هدرک یگدنز اپورا وت هک

تبسن مشرگن یلیخ شوایس رانک دشورد مکحتسم ییاروج هی ینعی دش...

زامن ، مدرکیم هاگن هک وشوایس . درکرییغت مایند دشو ضوع یگدنز هب

؛ منوخب زامن هک مدشیم بیغرت منم هراد رطاخ شمارآ ردقنا و هنوخیم

مهب شوایس مدیدیم کانتشحو یاسوباک هشیمه و مدوب مارآان هک ردقنوا

دای ایند نکسم نیرتیوق و نیرتهب هک تفگ ، منوخب زامن هک درک داهنشیپ

... سادخ زا ندرک

و مدنوخ زامن مک مک هک اهدعب یلو دوب نیگنس مارب شافرح لیاوا هچرگ

ینوا نم عقاورد و مدیسریم متشاد شفرح هب رتشیب مدنوخیم منآرق یهاگ

،هب مشب هدزبرغ هکنیا زا رتشیب اپورا وت نم . درکیم رکف یلعریما هک مدوبن

یوق میبلق نامیا و مدرک ادیپ شیارگ شوایس رانک رد ینید تاداقتعا تمس

دش.

و زیمآرخسمت نحل واب نوریب دموا هنوخزپشآ زا هک مدینش وشادص مزاب

: تفگ یزیمآ تنطیش

رسپ، هی هنوخ نایم هکات یشابن مییانز و ارتخد هتسد نوا زا مراودیما -

! هشب صخشم نوشفیلکت نراد تسود

. دیدنخ و تسشن یلبم یور موربور و تفگ وشلمج شدوخ

هاگن شامشچ ،وت مراین مک هکنیا هساو و مدرک روج مجو مک هی ومدوخ

: متفگ مزیمآرخسمت نحل واب مدرک
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! منکیم باختنا مه ور هچب مسا ...نم مرتولج میمدق دنچ ...نم ریخن -

وت شا هدنخ یادص بمب هی لثم ، هظحل هی وت دعب و درک ماگن ناشیرپ و هکِی

دزواب لز مهب هناسوبع و کشخ ، دیدنخ هک یتاظحل زا داد...دعب ادص هنوخ

: تفگ تیدج

ِتسد .... یداتسا اراکنیا یوت ؟؟...وت مگنخ دقیا ارچ !!نم یگیم تسار -

. یتسب تشپ زا منوطیش

و مدزن یفرح ، نییاپ متفرگ ومرس درک... عورش وشانیهوت و اریقحت مزاب

: تفگ مزاب هک مدینش وشادص طقف

. وتافرح مونشب مراد تسود هدب... همادا .... یتفگیم یتشاد -هن

یتحار یلیخ زرط وهب هدرک زاب مهزا وشاهاپ مدید ، مدرک دنلب هک ومرس

! مدوب مرحمان شهب دش...نم دب حملا هظحل هی نم یااادخ ! هتسشن موربور

منک؟ لوبق هگب یچره دیاب ارچ ؟! مدرکیم راکچ اجنوا سپ

: متفگ ینِم نِم واب متشادرب ومفیک

مرب. دیاب مراد هلجع نم؟!...نم اب هیچ تراک -

: تفگ و درک یمخا دوب، هدز لز مهب هک روطنیمه

حاال!!! یدوب هتسشن اباب -هن

متروص ور ومخی یاتسد . هتفرگ ونوا قرب هک یکی لثم ... مدیهج ماج زا

. مدیشک
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!! دموا متمس دشوهب دنلب شاج زا منوا

... نااامز ِماما ای

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ
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یبصع هک مدوب هدید وشاراتفر نیا مزاب ...بقالً دیکشخ منهد وت بآ

بقع منک، هاگن مرس تشپ هب هکنیا نودب ... دروایم موجه متمس وهب دشیم

. مدش قیقد شیشحو و یبصع یامشچ ووت متفر درگ

. شاب تراتفر بظاوم .... ینکیم یور هدایز یراد هگید یلیخ -وت

مهب ، ویدب ِسرت و تشحو سح و دموا یم متمس هب شاوی شاوی تشاد

. درکیم اقلا

هنکن هیچ ، یدرک لوبق مه منک...وت هلماعم تاهاب ماوخیم متفگ بقالً -نم

؟! ناااه ؟ هتفر تدای

هیصوصخ میرح وت یرازب وتاپ وت هشیمن لیلد نیا یلو ... هتفرن مدای -نم
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!! یرب شیپ دح نیا وات نورگید

نهذ نوا ووت یتفر شیپ دوز هک ییوت نیا ًاقافتا ... یاچن تقو ...هی ااااااوِا -

!! یدرک باختنا ما هچب مسا و یتفر نم فرح رخآات تبویعم

؟! یشاب هدش حیقو ردقنیا مدرکیمن رکف ... هگید نک سب -

!! ههههفخ وت متفگ رابدص -

هک یمشخ و صرح مومت واب مدرب باال دیدهت هنوشن هب ومراشا تشگنا

: متفگ متشاد

شمه هک یدوخیب مدآ هی ...وت..وت ینک نیهوت مهب هگید مدیمن هزاجا تهب -

. ینک لوبق وتیعقاو یاوخیمن الً وصا ینکیم یگدنز مُهوت یوت

هیچ؟! تیعقاو -

عاضوا نومه دوب...وت هدرک قرع یباسح مندب مومت و مدوب هدیسرت یلیخ

هب متفریم ، بقع بقع هک روطنومه و مدرک دروخرب یلبم هتسد هب لا وحا و

هگید . مدیزرلیم مدوخ هب متشاد دیب لثم . مداتفا لبم نومه یور تعرس

نانز سفن و مداد تروق یتخس هب ومنهد ...بآ مدوب هدیسرت شزا ًاعقاو

یلیخ ... مدرک شاگن ریز هیواز زا داتسیا مرس ور دموا . مدش هریخ شهب

: تفگ و دییاس مه ور وشانودند کانتشحو

ویتنعل هتشذگ ماوخیمن ...نم ینکیم شراکنا وت هک هیزیچ نومه تیعقاو -

متفگ تهب منیا ... منک مسجم ممشچ ولج مزاب داد داب هب ومیگدنز مومت هک

هگید سپ ... منکیم هیوست تاهاب و مربیم دای زا ویچ همه هلماعم نیا هکاب

!! یفابیم هصق مارب و یدیم شتفل ردقنیاارچ

.... یدیم یزاب ونم یراد !وت...وت تسین هلماعم -نیا
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: تفگ ، دزیم همیخ مور هکیلا حرد و درک شفرح ینشاچ یدنخرهز

! هزیگنا ناجیه یلیخ هک -نیا

ات متفرگ منهد ولج ومنازرل و خی یاتسد ؛ مدوبن اما مشاب مورآ متساوخ

مجو یمک هی ومدوخ متسنوت حملا نومهاب .. دشیمن منک...اما ظفح وملداعت

: متفگ و منک روج

یسح !هی یدب بیرف ونم یاوخیم وت مگب ماوخیم ...نم...نم مگیمن ونیا -

هدب... تبیرف داوخیم هگیم مهب

هراد ومدوجو قمع ات مدرک ساسحا هک درک هاگن یروج هی مامشچ وت

داد: باوج نانز دنخزوپ شدعب ، هریگیم

! یدز سدح تسرد . مدب تبیرف ماوخیم .... -هرآ

ماج زا ًاروف درک. اهر شدوخ دنب زا ونم و تفر یرانک هب تفگ ونیا هکنیمه

تمینغ وتیعقوم درک، تشپ نم .هب مدرک روج مجو ومدوخ و مدش دنلب

: متفگ و مدرمش

وت زا ومدوخ منوتیمن ًاملسم سپ .. ناریا مدموا تندید وتو ِرطاخ هب -نم

در وتداهنشیپ ای هلماعم هک مروبجم ییاروج هی مدیاش ًاتدعاق و منک رود

. منکن

: تفگ ساسحا الًیب ماک یا هرهچ و یدرسنوخ اب

ماوخیم متفگ تهب ینیسح و تسار ...نم مدیمن تبیرف مدرک یخوش -

. متفگ تهب مشهار منک، هیوست تاهاب

منک؟ راکیچ دیاب منودیمن هدب...نم حیضوت بخ -
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؟؟ یااوخیم حیضوت -

رخآ دشوات متلا جخ هظحل هی هک تفگ وشلمج هوشع و ادا اب یروج هی

و دوبن رادرب تسد یراگنا یلو هیچ؟ شروظنم متفرگ و مدنوخ وشفرح

داد: همادا

.... ینک راکیچ دیاب مدب تنوشن ات -ایب

داد: همادا ، رتدنلب یادص یمکاب وشفرح همادا و مدوب تکاس

سود یروجچ دیاب رتخد سود هی ینودیمن هک یلوگنخ دقنیا وت ًاعقاو -هن...

.. یرداااام ... یسدنهم ... سهتلا یس هنک؟!!..ثمالً تروپاس وشرسپ

: متفگ هدش یصاع

منک. یسدنهم ومدوخ منوتیم مبوخ یلیخ و متسه یغلا ب مدآ -نم

... دموا مشوخ تزا یدید وهی وگن یروجنیا .... خخخخ -

ات مدرکیم ورف مشوگ وت هبنپ دیاب هگید !! هیانک و رشت مزاب ، رررریقحت مزاب

. مونشن ور انیا

هرابرد الً صا متفرگ میمصت ...نم رادنرب پیرت مساو حاال بخ هلیخ -
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.... هکنیا و منزب فرح هن منک کف هن ابوت متشذگ

: تفگ مزاب دزو مخرچ ، لماک رود هی

عورش تاهاب و دیدج هطبار هی ماوخیم هکنیا -....و

؟ ینوتیم ؟!!.... هروطچ منک...

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

43 تراپ #

: دیسرپ و داد نوکت لأوس هبعالتم اوه وت وشاتسد

میدرک عورش مهاب ور هطبار هی راب ؟!...امهی یایمرب شا هدهع ؟زا ینوتیم -

یلو... یتخاس مبوخ یلیخ ... یتخاس ونم وت

شدوخ هب مغ گنر رتشیب هک ییا هرهچ واب هدش هریخ یتمسق هب شاگن

داد: همادا دوب هتفرگ
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و یدرک بارخ ور هنوخ نوا یدز .... دوبن بوخ تیسدنهم وت یلو -

. یدرک وِومل یتفر منکمم لکش نیرتدب ...هب یتفر

تشاد وملد هک دش یمولظم هچب رسپ هی لثم تسرد ، شادص گنر و هرهچ

کمک ومچب ردپ دیاب ، تشاد جایتحا کمک هب یلعریما . دربیم شدوخ اب

و حور و بلق یور یامخز همه و مدرکیم اوادم وشیضیرم دیاب مدرکیم

و هشخبب ونم هنوتب و هدرگرب شلبق یازور هب مزاب ات مدرکیم رامیت وشناور

دوب نکمم لا حم یحور طیارش نیا اآلنوت هنرگو هنک... رواب ومافرح همه

و مدرکن تنایخ شهب نم هک هشاب شلوبق و هنک رواب ومافرح زا هملک هی

منک. روگ هب هدنز مبلق وت وشقشع مدش روبجم

مدق ود شهب ، تشذگ منهذ وت هک ییارکف زا هدش هتفرگ هزات ییورین اب

: متفگ یدنخبل واب مدش کیدزن

وانب هطبار نیا عورش یارب یلو منک... عورش ُدیدج هطبار هی ماوخیم -هرآ

ینعی ... میشاب هتشاد لوبق ور هگیدمه یارواب دیاب دیدج هنوخ هی ندرک

روج ...هی همهم رواب نیا هک مینک نانیمطا و دامتعا ... میرازب مارتحا نوشهب

ای یفرح ...هی یزیچ ....هی میراد جایتحا تین نسُح هی ...امهب تین نسُح

هنک. ظفح هطبار نیا وت ونومتین نسُح هنوتب هک ءیش هی

: تفگ و درک جک یندرگ هدز، بجعت و رکفتم هرهچ اب

؟؟! یچ لثم ....ً -ثمال

: متفگ و مدرک هاگن مفارطا هب لا حشوخ یمکو هدزناجیه
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هب وزیچ نوا ینوتیم ...وت هشاب مهم تارب هک یزیچ لثم ... یچره -ثمالً

.. یدب نم

؟؟؟! وووت -و...

! هگید منکیم وراک نیمه منم بخ ... بخ -نم....

نم.. هب هدب هدنمشزرا تارب یلیخ هک یزیچ هی وت...وت لوا -

یامشچ نیمه دای هب ونم دبریه یامشچ ساال نوا همه مدز... لز شامشچ وت

. تخادنا یم گنر زبس یشحو

زاب یلعریما یگدنز هب ور دبریه یاپ هکنیا یارب دوب تیعقوم نیرتهب "نیا

دوب، دبریه هک میگدنز تورث نیرتشزرااب زا هک دوب شتقو ًاقیقد هرآ منک.

میهفت نومه هک مادها هب متسنوت یم هطساو نیا هب دیاش . منزب فرح

یم یروطنیا دوب، ناشن وود ریت کی . مسرب دوب، یلعریما هب هتشذگ

". منودرگرب یلعریما هب ودامتعا سح ، متسنوت

: متفگ و مدرک شاگن للعت اب یمک

ینک لوبق ماوخیم .... مدیم تهب ومیگدنز زیچ نیرتدنمشزرا و نیرتهب -نم...

و مدرک دامتعا تهب ًاعقاو نم هکنیا ...و هفرح مفرح هک ینودب ماوخیم و

هب وراهبنارگ زیچ نوا و یراد لوبق ومرواب نیا هک یروخب مسق دیاب موت

؟! ینکن همکاحم ییا هگید زیچ ره وای ماقتنا رطاخ

؟ یدب یچ نم هب یاوخیم وگب ... ینیچب هصق همهنیا تسین یزاین -
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طقف مراکنیا اب دوب،نم خلت و کشخ منهد ووت درکیم زِگ زِگ مولگ

یلعریما هب ًاجیردت وراه هتفگن همه و منک ناربج ومخلت هتشذگ متساوخیم

. مگب

.. همیگدنز همه تفگ هشیم هکیسک ... مدب وت هب ومرسپ ماوخیم -نم

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

44 تراپ #

ممیمصت زا متساوخ ییا هظحل هک دیدنخ کحضم و هرخسم ردقنوا

. مشب فرصنم

دنچ زا دعب و مدرکیم شاگن متشاد طقف دش، لیدبت هفرس هب شا هدنخ

: تفگ ؛ یپایپ هفرس
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یب ِنئاخ نوا وتو هفحت نم هنووید هخآ ؟! یدب نم هب وترسپ یاوخیم -وت

؟!! ازاب یدید مساو یباوخ ؟...هچ راکیچ ماوخیم وزیچ همه

یمک هی هک مدرک شتوف نوریب نآ کی و مدرک عمج ما هنیس وت ومسفن همه

یعس مزاب یلو دشن یلعریما مشخ ندید ...اب دشن ،اما هشب مک مسرتسا زا

: متفگ و مشاب مورآ مدرک

تبیرف مدصق ینودب ات مدیم تهب ومیگدنز زیچ نیرتشزرااب متفگ تهب -نم

. ینک دامتعا مهب ماوخیم و تسین

و تدوخ ضیرم نصا ما... هنشت هچب نوا نوخ هب هک نم ررروعشیب هخآ -

نم؟... هب یدب ور هچب نوا یاوخیم یروطچ حاالوت مت هداونوخ

یلو ؟!؛ هشب تسه هک ینیا زا رتدب عصو هنکن ! هرایب دبریه رس بالیی هنکن "

مه تمس هب ور انوا هشوج یم نوشود ره دوجو رد هک ینوخ منئمطم هن...

مه ،هب هشیم ثعاب نوشتاساسحا شاعترا دوز یلیخ و هنکیم رتکیدزن

". نشب کیدزن

: متفگ و مدیشک مبل یور ُمسیخ نوبز

. مدب نوشن وت هب ومتین نسح متساوخ طقف نم یلو ینکن لوبق ینوتیم -

لمحت ور هگید مدآ اآلنهی مرادن ممدوخ هلصوح !!نم هشوخ تلد اباب... -ورب

نک... ششومارف ، میتساوخن وتین نسُح نیا نصا منک؟
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شمتسرفب زور دنچ ...هگا هسانشب ویلعریما ، دبریه هک هتیعقوم نیرتهب "نیا

". هشیم رتراومه ما هگید ِیاراک یارب ،هار یلعریما شیپ

نیا تهب نم هک هیفاک منیمه ... یراد هگن زور هس ود هساو ودبریه ینوتیم -

. تهب مدیم ومرسپ و منکیم ودامتعا

دراو یتسود ِرد زا تاهاب ماوخیمن هک ...نم وترخسم یافرح نیا نک سب -

وت هک مداد تهب رطاخ نیا هب طقف وداهنشیپ نیا نم نودب ونیا ... مشب

هرهب تزا متساوخیم طقف و طقف نم و ینک فاص ماهاب وتتشذگ باسح

!! سب و مربب ومیسنج

هدش درخ ومدوخ دیابن یلو دش. هراپ مهزا مدوجو ِدنبراگنا !! تخیر مبلق

و مدرب راکب ومسفن هب دامتعا همه . دربیم حملا هب یپ دیابن . مدادیم نوشن

: متفگ

رایتخا رد هرخسم ماقتنا هی رطاخ هب وشندب و حور تحار ردقنیا هک یسک -

!! هرادن ور یفطاع ِیراذگ هیامرس هنوگچیه شزرا هرازب نورگید

کف نم هب یراد مزاب نم... هساو یدید باوخ مزاب وگب... سپ ... ناهآ -

... اینکیم

. مممنکیمن رکف وت هب ًاساسا -نم

یلو ... مساو یگیم یفطاع یراذگ شزرا زا یراد ...هک ینکیم کف . ههههن -

تنایخ شقشع هب تحار هک یا هگید ِسک ره وتوای ِشزرا نودب ونیا

. ززززرِج الی ِدرد ...هب هروخیم درد هی هب طقف هنکیم

مدصق طقف ...نم ینکب ینیهوت عونره مهب یاوخب هک مدموین اجنیا -نم
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لثم نومودره ووت نم شتیعقاو نوچ وت... هب دعب همدوخ هب کمک لوا

ووت نم ِرس بالور نیا هک یسک نوا ردپ روگ درد... و هدقع ..رپزا میمه

یعس ، مشاب بوخ ماوخیم نم هک هنیا ابوت نم قرف یلو یلو... ... دروآ

هب ینکیم رهاظت طقف وت... یلو ، مزاسب ون منک...زا تسرد ویچ همه منکیم

هک هترفن و هنیک رپزا تنهذ ... ینک لوبق وتیعقاو یاوخیمن و ندوب دب

! ینک شیلا خ یاوخیمن

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

45 تراپ #

اتنیباک زا یکی لخاد زا یطوق هی ندروآرد نمض و تفر هنوخزپشآ تمس هب

: تفگ شدعب و دیشکرس مد درک؛هی خیلا ناویل هی لخاد ویکسیو یطوق ،

؟؟ مدشن گس نم ات ینک مج وثحب نیا یاوخیمن -وت

هاگن شهب طقف ، مگن یزیچ هگید مداد حیجرت ... دزیم فرح یدج تشاد
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: تفگ توافت ویب درک ماگن یمشچ ریز . مدرک

؟؟ یروخب یندیشون نم اب یاوخیمن -

-هن...

.... یرب ینک مج ینوتیم ... هیفاک بشما هساو بخ هلیخ -

دوب، روخلد مافرح زا یلیخ منودیم و تفگ وش هلمج نیا وکالهف یصاع

یلیخ شییادخ نوچ درک؛ رداص ومنتفر هزاجا هک مدوب لا حشوخ بخ یلو

بل ریز هک منک شدنلب متساوخ و مدموا مفیک تمس .هب مدیسرتیم شزا

: تفگ

. نیشب ...عفالً منکیم ربخ سنا آژ تارب -

دموا هنوخزپشآ زا ادصیب . متسشن لبم زا یا هشوگ یور بذعم و فرح یب

. ندرک تبحص هب درک عورش و تفرگ ییا هرامش ؛ هنوخ ِیشوگ واب نوریب

هک نوریب دموا شادص . تفر اقاتا زا یکی لخاد وهب درک عطق ویشوگ مدعب

: تفگیم تشاد

. مریگب شود مرب ماوخیم ...نم یرب ینوتیم دایم نیشام هگید هقید هد -ات

ِقشع هک مدرکیم کف عوضوم نیا هب متشاد مبلق هت هت طقف ، مدزن یفرح

دش. مقشاع رید و تخس یلیخ دش!!! متخ اجک هب شرخآ یلعریما و نم

. مداد شتسد زا دوز میلیخ یلو مدش شبلق بحاص ات مدیشک یتخس یلیخ

مزاب ایرود و ایتخس همه دوجواب نم یلو دوب، هاتوک یلیخ نومقشع رمع
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اتقو یهاگ یتح دوب. مدوجو وت شقشع و مدرکیم رکف شهب سلا همهنیا

شنزرس ومدوخ یلیخ ، مدوخ راکفا نیا و شوایس ِکاپ دوجو رطاخب

. دوبن یندش مومت مارب یلعریما قشع هک منک هچ ...اما مدرکیم

ماج .زا هتفر مومح ِلخاد هکنیا زا مدش نئمطم و دموا هک بآ ِشود یادص

آژ ندموا واب دیشکن لوط یلیخ یلو مدز. هنوخ یوت یخرچ و مدش دنلب

همه هب هنوخ هب ندیسر وات نوریب مدموا هنوخ زا یظفاحادخ نودب ، سنا

؛ یلعریما شیپ دبریه ندرب اب متساوخیم . مدرک رکف یلعریما و نومافرح

. مرایب شوج هب ونوشیدنزرف و یردپ سح منک،مه بلج وشدامتعا مه

تحار عوضوم شریذپ نوشارب ًادعب ندیدیم ورگیدمه هگا یروجنیا دیاش

دوب. یم رت

لخاد هب مندش دراو واب ندوب شوماخ اغارچ همه ، هنوخ مدیسر یتقو

دولآ باوخ و هدزتریح و دموا نوریب شقاتا لخاد زا نامام ؛ هنوخ نومتخاس

: تفگ یکیرات وت

؟ یدوب اجک اتحاال -انح

: مداد باوج وکالهف هتسخ و متفر شتمس هب

. نوج نامام متشاد -راک

مرب هک مدشیم در شرانک زا هکیلا حرد و درک ماگن هنانیبزیت و یروخلد اب

: تفگ باال، هقبط

. نتفر یدموین ... تندید ندوب هدموا شرهوش و هنانح -

. دیشک لوط مراک ... ماوخیم ترذعم -

؟؟ یدروخ ماش -
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بآ ناویل هی یتح فاصنا یب یلعریما . مدروخن یچیه هک داتفا مدای هزات

!! دادن مهب شنوخ وت مندروخ

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

46 تراپ #

با هقبط متفر و مدروخ ماش متفگ مدن تیذا ونامام هکنیا رطاخ هب

. هباوخ و هدیشکزارد شتخت ور مدید ، مدیشک دبریه قاتا هب یکرس ال...

مارآ و مدیشک شتروص رسو ور هنوگ شزاون یتسد و شتمس متفر

یم یلعریما دای ونم شایقش هلک و یزابجل اتقو یهاگ ... شمدیسوب

منوتب یلعریما و دبریه اب زور هی هکنیا روصت واب شمدیسوب مزاب . تخادنا

درب. مباوخ و متفر مقاتا منک،هب یگدنز فقس هی ریز

*

یشیم قرغ شرَد رتشیب هچ .ره هیگنشق ِحاضتفا یگدنز ؛ تفگیم یکی

!!... یریم یمن رتشیب
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دنت رود یرازب وتیگدنز ملیف یراد تسود یهاگ یلو هضحم تقیقح هی نیا

! هشیم متخ اجک هب ینیبب وشرخآ و

هنوخ هب نتفر زا دعب زور .ود طیارش نوا و نم تیعضو لثم تسرد

و ارسناوراک ورپژه ریگرد زونه هکیلا حرد ؛ میدز مهاب هک ییافرح و یلعریما

و دوب رادوت و نیگنسرس الً ماک نم اب یلعریما ، میدوب هاگشیامن ییاپرب

. ییا هگید زیچره ای نم داهنشیپ هن دز شدوخ هب عجار یفرح هن هگید

ماهاب یمسر میتشاد نومراک هب عجار هک ییاثحب و یهورگ تاسلج وت

همه . هداتفین نومنیب یقافتا چیه هک درکیم دومناو یروط و دزیم فرح

تشذگ زا دعب بخ یلو . دیسریم رظنب یداع ریغ و کوکشم مارب شاراتفر

لا حرد و میدوب ارسناوراک طایح رد هورگ یاه هچب اب یتقو ؛ زور هس

تفگ دزو ادص ؛ونم میدوب اندَز دوتِا یسررب و ارداچ هایس ناکم یسررب

؟ هگب یچ مهب داوخیم رابنیا هک داتفا ملد هب هروشلد مزاب . هراد راک ماهاب

تفگ مهب هنک ماگن هکنیا نودب هشیمه لومعم قبط و شقاتا وت متفر

. منیشب

چیه ویب دیدنخ دوب؛ شلبق یازور رتزا لا حرس رظن .هب متسشن فرح یب

: تفگ یا؛ همدقم

؟؟ هروطچ -حتلا

!! دیسرپیم وملا ح تشاد دش!! درگ بجعت زا ماشچ

: تفگ دزو یدنخبل مزاب . منزب یفرح متساوخ

هک! هدموین تهب یبوخ مگیم ؟!... یدرک گنه هیچ؟ارچ -

؟! یتشاد راکیچ ماهاب -
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فرح یروطچ تسیئر و تدوخ زا رتگرزب اب یتفرگن دای زونه وت منیبب -

هک متیبرت ... تسین تدوجو یوت وت ...هک هیزیچ بوخ متلا جخ ؟!... ینزب

وترسپ یروجچ مدنوم نصا ... هتخادنا سپ یچ تاباب سین مولعم ! یرادن

؟! یدرک تیبرت

مدز: داد ًابیرقت ، دشیم دایز یلیخ تشاد میناور راشف

. رادهگن ور اتمرح مک هی ًافطل .. ننزیمن فرح یروجنیا هدرم مدآ رس تشپ -

: تفگ دزو لز مهب شکلپ ویب غاز یامشچ دشواب کشخ هدنخ زا شابل

و ملا حرس زورما ...نم یزیرب مهب ومباصعا مزاب داوخیمن بخ... هلیخ -

! هتبلا منک... تتوعد ما هنوخ وت ماش هساو متساوخ

. متفگن یچیه دز،اما مرس هب ویخلا رکف ات رازه داد، همادا وش هلمج ات

...نم یدب مهب وتاهبنارگ زیچ و ینک تباث مهب وتتین نسح دوب رارق هتبلا -

. متسه توداک و تدوخ رظتنم بش

تساوخیم ؟! هنای دوب تسرد مدرکیم هک یراک منودیمن .... تخیر ملد یره

ثکم ...اب مدادیم هار دب ملد هب دیابن هن! یلو دایب، مغارس هب کش و یلدود

: متفگ
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نیا نومدیدج هطبار عورش یارب ، یدب نم هب یچ هی دوب رارق موت .... وووت -

الهمز. رارق

... متسه ملوق رس بخ...نم هلیخ -

؛ دشیم مکیدزن هکیلا حرد نم، تمس هب ندموا نمض دشو دنلب شاج زا

داد: همادا

... مدیم تهب ومزیچ نیرتاهبنارگ منم ... سرتن -

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

47 تراپ #

هاگن متسنوتیم یبوخ هب وشا هرهچ یایاوز مومت هک داتسیا مکیدزن ردقنوا

: متفگ ممورآ نحل واب مدیپاق شزا وماگن منک.

. متسه ملوق رس منم .. هشاب -

؟ یرادن یفرح ... یمورآ هیچ؟!... -
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؟ مگب یچ -هن...

یدشیچ ... یدادیم زِت لبلب لثم یتشاد طایح وت شیپ هقید نچ هکات -وت

وهی؟!!

دوب. راک هب عجار .. درکیم قرف نوا بخ -

: تفگ و درک جک وشبل هشوگ نانزدنخبل و درک ماگن یصاخ تذل اب

یلیییخ و سملا هطبار هی میاوخیم ام یتم ال ...سان هنکیم قرف منیا بخ -ِا....

. مینک عورش وزیمت ورَتو تسرد

: مداد وشباوج منک، شاگن هکنیا نودب

تمرح ابوت مدیدج هطبار عورش ارب ...نم نراد یتمرح اههی هطبار همه -

. هشاب الً باقتم مارتحا نیا مراد تسود و ملئاق

یدنخزوپ ، مدرکیم ساسحا متروص ور وشاهسفن مرُه هک دش مکیدزن ردقنوا

: تفگ دزو

! دموا مشوخ یس...هن... کابال یلیخ هگید اباب...وت -هن

متسنودیم . مارب ندوبن مهم و دشیم متداع تشاد ییاروج هی شاریقحت

. متشادن شیراک منم سپ هنک... هیلخت وشدوخ داوخیم طقف یروجنیا

نیا رد زونه دوب. دبریه اب شا هنوخ هب نتفر یپ مرکذ و رکف همه هگید

دوب هدموا مغارس هب یسوسحمان سرتسا ، مدوب هدزن یفرح دبریه اب هطبار

رتدوز یتعاس دنچ رطاخ نیمه وهب مدب ماجنا وماراک منوتب دشیم معنام و

. هنوخ متشگرب و مدرک روج و عمج ومراک
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هشاب هتشاد نومهم نامام هک مدز سدح و دوب هدش کراپ هنوخ مد ینیشام

هرهچاب ؛ هنوخ لخاد مدموا عیرس و مدرک کراپ طایح وت ونیشام هک نیمه ،

! مدش وربور دمحم و ییاد ونز ییاد

وهن! دمحم یلو مدوب هدید وییاد ونز ییاد راب هی تدمنوا وت

دعب و درک یسوبور ماهاب ییاد ونز ندش دنلب نوشاج زا ندید ونم ات

درک. مهب ییوگدمآ شوخ وسالمو درک ماگن یمشچریز مدمحم .. ییاد

وشتلبت هک دبریه . ندوب هتسشن یا هپاناک ور نامام و دبریه رتفرطنوا

و مدرک شلغب مکحم منم و دموا متمس هب نم ندید ،اب تشاد تسدب

. مدیسوب وشتروص

نیگنس مارب اضف . متسشن دبریه رانک متفر ومدرک ییوگدمآ شوخ همه هب

یراک هچ هب هک مزا ندرک لا وس و یسرپلا وحا هب درک عورش ییاد دوب.

یکلا انوا تفگیم مهب ممشش سح . مداد باوج هتسبرس منم . ملوغشم

!! اجنیا ندموین

رتخد .هی تفرگ نز مزاب دمحم هک شیپ لا سدنچ ؟ یلا یخ هچ هب مزاب یلو...

دق مین دقو هچب ودات واالمن دوب هتفرگ مه هبجحم و نیدتم و بوخ

. اجنیا نشاب هدموا نم و دمحم رطاخ هب ننوت یمن سپ ... هراد

و داد رارق شبطاخم ونم مزاب ییاد نز هک مدوب قرغ مدوخ راکفا وت زونه

یم مدوخ شیپ هشیمه هساو دبریه هکنیا و دیسرپ مزا شوایس هب عجار

؟! هنای هنوم

مدبریه دوخ هکنیا ًاصوصخم ، دمویمن مشوخ الً صا شایلوضف نیا زا

ثعاب هک منودیم و دینشیم شدوخ هب عجار ور افرح همه و دوب اجنوا

شهب رطاخ نیمه وهب هدب همادا متساوخیمن هگید ... دشیم شا هصغ
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هدن. همادا هگید هک مدرک دزشوگ

هب کالوم هتشر شدوخ دعب و تخادنا ییاد نز هب یرگ شنزرس هاگن ییاد

: تفگ و تفرگ تسد

اجنیا میدموا طقف ... میرادن وترسپ لگ ای تدوخ ندرک تحاران دصق -ام

تسود .... مینک توعد نومنوخ وت هبنشجنپ نیمه ینومهم هساو ور امش

زانهب و دادهب واب دایم مناج دبریه ... نینک نوملا حشوخ و اجنوا نیایب میراد

. هشیم تسود

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ
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: تفگ یزیمآرخسمت نحل اب دبریه هک دوب هدرکن مومت وشا هلمج زونه

اه!! هچب نوا هب هچ ونم -

ثعاب و درک ویباوجرضاح نیا هک مدش تحاران مه تفرگ ما هدنخ مه
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دش. ییاد ونز ییاد یروخلد و شجنر

: تفگ هلصاف بال دمحم اما

یلپ و یزاب هلیسو مه یلک .. هشلا س شش ... تسین مچب یچمه ام دادهب -

. هرذگیم شوخ تهب یایب ًانئمطم ... هراد نشیتسا

یارب توعد و ندموا نیا هک منک لوبق متسنوتیمن مدرکیم وشرکف یچره

زور هس هبنشجنپ ..ات مدرکن یتفلا خم چیه یلو ؟! هشاب یلومعم ینومهم

شمدروایم زورنوا ات یلعریما شیپ مدرب یم مدبریه هگا و دوب هدنوم

. هنوخ

ات مدرک ادص مقاتا هب مدبریه و مدرک یهاوخرذع همه ؛زا متسشن هک یمک

. مدب حیضوت یمک هی وبشنوا توعد و یلعریما هنوخ هب نتفر شارب

وشدوخ متساوخ طقف منک. عورش اجک زا متسنودیمن دوب تخس یلیخ

هنک. هدامآ ینومهم هی هب نتفر یارب

متفگ درک، لا وس ینومهم هب عجار مزا و دوب یشوهاب و واکجنک رسپ دبریه

. میریم شا هنوخ هب یرفنود وام هشوایس یمیمص و یمیدق تسود

: دیسرپ مزاب دعب و درک توکس شلوا

درسنوخ مدرک یعس ؟! مدینشن یمسا اباب تسود نیا حاتاالزا نم ارچ -

: متفگ یدنخبلا ...ب مشاب
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؟ ییونایپ و زاس قشاع هک -وت

... موهوا -

... هدیم تنوشن ور ازاس نیا همه یشب انشآ یلعریما اب هگا بخ -

یلو.. ... تسین یفرح مایم هشاب -

یچ؟! یلو -

؟! یدیم وشزاجا وت ینعی ؟... منیبیم ور اباب مزاب -یک

ندوب وهب ینک تداع ایلیخ ندوبن هب تیگدنز وت ینوتب نک یعس دبریه -

. یرپسب ،لد مایلیخ

رطاخ هب یکلا شمه وت، یلو مراد سود یلیخ ور اباب نم ینودیم -وت

! شمنیبن هگید یاوخیم ...اآلمن یدش ادج شزا تایهاوخدوخ

...هی متشاد یتاهابتشا هی میگدنز وت منم یلو ... منکیم کرد ور وت -نم

...اآلمن دایب شیپ ازیچ یلیخ ندش ثعاب هک نداتفا میگدنز وت یتاقافتا

و ینزن قن ردقنیا و یمهفب ونم ماوخیم تزا یتسه یروعشاب رسپ وت نوچ

. یدب ماجنا ماوخیم تزا هک ویراک نوا

. یگب وت یچ ره هشاب یلو مرایمن رد رس تافرح زا هک -نم

. مرب تنوبرق -

مدوخ اب شمه متشاد یلو هنک. رضاح وشدوخ متساوخ شزا و شمدیسوب

شیپ زور هس ود دیاب مگب شهب ور هیضق نیا یروجچ متفریم راجنلک

؟! هنومب یلعریما

: متفگ شهب و مدنوپچ شفیک وت وشا هسردم یاباتک رخآ رد
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یلیخ نم یارب ینیبیم هک ییاقآ نیا و میرب میاوخیم هک ییا هنوخ -نیا

هنیبب ور وت درک قوذ یلیخ مدرک فیرعت یلیخ هک وت زا شتسار و همرتحم

. ینومب ششیپ یزور ود یکی تساوخ مزا ساهنت یلیخ نوچ و

تفلا خم واب دموا شوج هب شا هلک یراگنا ؛ مشخ و بجعت تدش زا دبریه

داد: باوج و درک زیر وشامشچ

؟ منیشب هبیرغ درم هی هنوخ وت -نم

: متفگ شمارآ تیاهن واب مدرک هریخ شهب ومفرحرپ و هصغ رپزا یامشچ

. دایم تشوخ هک منئمطم و ینیبیم تدوخ اجنوا میریم ... نکن تواضق -اآلن

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ
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هک دوب یمارتحا ظفح رطاخ هب شا هرابود ندرکن تفلا خم لیلد منودیم

شا هفایق یلعریما هنوخ هب ندیسر وات دوب روخلد زونه هنرگو دوب؛ نومنیب
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واب متفرگ لگ هتسد .هی متشادن ییا هراچ یلو ، مدرکیم شکرد ، دوب ومخا

. مدرک هدامآ ینومهم هب نتفر یارب ومدوخ ما هشیمه رتزا هتسارآ یسابل

هتشادن دبریه اب یبسانم دروخرب یلعریما هک متشاد ونیا ِسرتسا طقف

هنک. تفلا خم اجنوا رد ندنوم اب دبریه هک هشب ثعاب منیمه و هشاب

ِدوخ یتح دوب. بترم و بوخ یچ همه ؛ یلعریما هنوخ میدیسر یتقو یلو

مومت درک، دروخرب نوماهاب ییورشوخ واب دوب هتسارآ و بترم یلعریما

دوب. نوشرفنود هرهچ ندرک زیلا ونآ یلعریما و دبریه هب مساوح تقو

یلعریما ِدوخ ارچ منودیمن یلو دوب دح مه،یب هب نوشتهابش نم یاادخ

! درکیمن کش عوضوم نیا هب

دوب. هدش یطاق مهاب مبارطضا و ناجیه و دوب باال یلیخ مبلق نابرض

یلعریما هب منتشاد تسود ِسحزا یزیچ ، مینورد تاساسحا نیا همه یلو

پمورگ مبلق شمیدیم یتقو مزونه ، متشاد شِسود مزونه نم . درکیمن مک

. شارب درکیم پمورگ

هک دوب دایز ردقنوا شیروخلد و دوب هتسشن نم رانک یلبم ور تکاس دبریه

هب شرورغ نیا مدرکیم رکف مدوخ شیپ یهاگ ... درکیمن هاگن مشفارطا یتح

هشب ینومه تشاد تسود هشیمه و دوب هدندکی و زابجل ... هتفر ناخریشدرا

. داوخیم شلد شدوخ هک

الف خرب دوب. هدش رهاظ ام ولج یسلجم و ترپسا پیت هکابهی یلعریما

نیا یارب و بشما دوب تحار یلیخ نم ولج هک شبشنوا یرهاظ راتفر

شنت یشترا زبس شلسا راولش وهی گنر یکاخ بذج ترشیت ؛هی ینومهم

رتابیز هشیمه وزا دیشخردیم هام صرق لثم تسرد مگب دیاش دوب. هدرک

دوب. هدش
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نمض یلعریما دوب، نیگنس یمک اضف زونه هکیلا حرد ماش فرص زا لبق

. ندز فرح هب درک عورش ام، زا ندرک ییاریذپ

. همدنچ وکالس هشلا سدنچ هک دبریه اب دعب و نم اب لوا

و هرادن وندز فرح هلصوح متسنودیم ؛ دادیم باوج هتسبرس یلیخ دبریه

ور ودات ام یمشچ ریز هک دوب هدش ور یلعریما یارب یراگنا معوضوم نیا

. تشاد رظن ریز

مینوتب یرفن هس هک دایم شیپ یزور ینعی ، مدرکیم رکف مدوخ اب متشاد

راکفا ،زا شادص اب ونم یلعریما هک مینک یگدنز یروجنیا مه رانکرد و مهاب

. دیشک نوریب مشوخ

دوب. هنوگرخسمت وجو هنیک مزاب یلو مرگ شنحل

؟ یدرک یفرعم ترسپ هب ونم -

داد: همادا یلأوس نحل اب مدرک هک شاگن و مدرک دنلب رس

؟! یتشاد یتبسن هچ نم ًاب بقال امش هنودیم -

؟ هگب یچ داوخیم متسنودیمن درک... خی ماپ و تسد دش!! هراپ ملد دنب راگنا

و نم هب تبسن دبریه یفنم دید نتفرگ لکش ثعاب هک هنزن یفرح ایااادخ

؟! هشب شوایس

هب دبریه هک مدادن یباوج زونه ، مدوب مدوخ ووالی لوه وت هک روطنیمه

: تفگ یلعریما هب وور دموا فرح

. نیتسه مردپ تسود امش -

؟!! نیمه -
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داد: همادا و درک هاگن دبریه تروص وت نارگن و یصاع

؟ هتفگ تهب ونیمه -

شراتفر هکاب ییانشآ ، درکیم شاگن تشاد هنابجعتم و تفگن یچیه دبریه

دش. شتریح ثعاب یلعریما نتفر رد هروک وزا تشادن

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #
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: متفگ شمارآ اب نم اما

.... متفگ ونیمه -هرآ

دز: داد ًابیرقت و داتسیا نومولج رمک هب تسد دشو دنلب شاج زا

هک هتقونوا و یتشادرب تدوخ هرهچ زا باقن یگب هگا نوچ ... یگب مدیابن -

. هشیم ور نوشارب تتسد و تنسانشیم نم ثم مانیا

تروق ومنهد بآ . همهفب ویچ همه دبریه هک مدرک هدامآ ومدوخ ًابیرقت هگید

. مونشب وشادص طقف ات نییاپ متفرگ ومرس و مداد
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یاج ملا... حشوخ و یضار یلیخ یدروآ مساو هک ییوداک زا نم شتسار -

هب هک هشاب هفطاع یب هنوتیم دح هچ ات ردام هی هخآ یلو ... هراد ریدقت

... هطبار هی عورش رطاخ

شتروص وت تیعطاق واب هگب وشفرح همادا متشازن هگید و مدیرپ ماج زا

مدز: داد

... هگید هیفاک -

درک. هاگن متروص دشووت تکاس

نارگن و بجعتم ؛ متخادنا دبریه هب هاگن ،هی دزیم دنت دنت تشاد مبلق نابرض

: مداد همادا ما، هتفر لیلحت یمک یادص .اب درکیم هاگن ونم

هگید هتشذگ هب عجار دشرارق ایک... یاقآ هشاب تاراک و افرح هب تساوح -

! ینزن یفرح

یفرعم ترسپ اقآ هب ومدوخ متساوخ طقف نم یلو دش رارق ... هشااااب -

دیابن هنک یگدنز نم اب اجنیا ویتدم داوخیم نوشیا یتم ال سان بخ منک..

؟! ساجنیا ارچ نوا و میک نم هنودب

! تسین امش نتفگ هب ..المز مداد حیضوت شارب مدوخ -نم

: تفگ طقف یلعریما هب دشوور دنلب شاج زا دبریه هظحل نومه

؟ ساجک تلا وت دیشخبب -
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درک. شیامنهار هراشا تشگنا واب درک شاگن یلعریما

شدوخ شیپ واآلن هیشوهاب رسپ دبریه متسنودیم ، دموا درد هب ملد یلیخ

درک. هنوهب ونتفر تلا وت طقف و هدز یتایسدح هی

. مدرک هاگن شتروص ووت مداتفا هیرگ ؛هب مرگ شنزرس هاگن اب

نک... رکف نک... تیاعر یمک هی ًاشهاوخ ... هیساسحرسپ -

: متفگ دیدرت اب

! سا هچب زونه نوا ... هتدوخ رسپ نک رکف -

: تفگ رتمورآ یلو دوب شرس وت یچ منودیمن دش؛ قیقد مهاگن وت

. مایم ،نماآلن نیشب بخ... هلیخ -

یامشچ درک.اب اهر حولا ناشیرپ و برطضم ِنم و تفر اقاتا زا یکی هب

کال یشاقن یاهولبات زا ریغ هی هنوخ یاراوید ،ور مدرک هاگن ومفارطا منایرگ

. دوبن یا هگید زیچ ؛ فلتخم یاکبس زا کیس

منوا . مدرک کاپ تسد تشپ اب وماکشا روفلا ،یف تشگرب اجنوا هک دبریه

و مدرواین مدوخ ور هب یلو مدیمهف شامشچ کمدرم گنر دوب؛زا هدرک هیرگ

. اجنوا دموا یلعریما ات متسشن شرانک و مدرشف متسد وت وشاتسد طقف

زیم یور ، دوب هداد شرافس نوریب زا هک وماش و میدزن یفرح هگید

ماش. زیم رس درک توعد ام زا شدعب و دیچ یروخاذغ

دبریه ًاصوصخم و نم هب یلعریما ساوح همه ماش، فرص تقو مومت

راتفر تساوخیم یراگنا درک، لأوس شاه هتساوخ و زاعالقی مزاب دوب...و

راودیما شهب دشیم مزونه سپ یچ؟ هساو هخآ اما هنک ناربج وشلبق تعاس

طقف و هنزیم جوم شدوجو وت هفطاع و ینوبرهم هک دیمهف دشیم و دوب
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! ندوب دب هب هنک رهاظت داوخیم

هک درک هراشا شافرح وت دبریه نوچ دز؛ ونایپ نومارب یمک ماش،هی زا دعب

... سونایپ اب راک قشاع

عونمم _ یپک #
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زیر زیر متشاد ، دوب هتسشن شرانک دبریه و دزیم ونایپ تشاد هک تقو مومت

اه کالهیو یور هک یتشگنا دوب...ره مهب شساوح منوا . مدرکیم هیرگ

. دنوشکیم میگدادلد و یقشاع نامز و شیپ یاهلا س هب ونم دیشکیم

واب دادیم شوگ یلعریما یاشزومآ هب تشاد یصاخ قوش و روش اب دبریه

موزرآ ساال نوا همه ... درکیم ارجا معالً وشاه هیصوت همه ناوارف قوش

. نوشمنیبب هگیدمه رانک و منوسرب یلعریما هب ودبریه زور هی دوب نیا

متشاد هک یشیوشت و سرت سح . مدوبن مورآ یلو مدیدیم متشاد اآلن

هگید یاهیمرگرس یلعریما ، ونایپ اب راک یتعاس زا دعب . مشاب مورآ تشازیمن

ات هتفرگ یشزرو و یربخ جمالت ندروآ درک.زا مهارف دبریه یارب یا
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وکالشو... یرتویپماک یاهیزاب

و درک رییغت یلک شا هیحور مدبریه . تسنودیم ودبریه عالقی همه یراگنا

و قوذ ثعاب نیا و دموا نوریب یمسر و کشخ حتلا نوا زا یلعریما اب

دش. مدح زا شیب یلا حشوخ

لبم یور مرانک . دموا نم تمس هب یلعریما و دوب یزاب لوغشم دبریه

هب هک حلا نومهرد و تسشن تحار یلیخ ، مدوب هتسشن هک یا هرفنود

دوب. هدز لز دبریه

: تفگ شرخسمت رپ دنخبل نومهاب

. هشوهاب و سملا یرادن تا هلک وت سملا هتخت هی هک تدوخ الف خرب ترسپ -

!! هیانک و رشت ات هنتخیر هزم هیبش رتشیب شفرح متسنودیم

هب هاگن ؛هی مریگب ههبج هکنیا ات شفرح هب دموا یم ما هدنخ رتشیب منم

زا رتی دج رابنیا اما دموا فرح هب مزاب . متخادنا دوب مرانک هک شخرمین

: تفگ مامشچ وت هاگن دشواب شیپ

.... ووووت -

داد: همادا و درک ماگن یرتشیب تقد اب

؟! ینک بلط مدب تهب دیاب نم هک ویزیچ یاوخیمن -وت

: متفگ و تسشن مبل ور یسوسحم دنخبل . داتفا مدای هزات
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.. لیم لا مکاب -

: تفگ دشو دنلب شاج زا

ااایب نم هارمه -

یداع ریغ شاراک هیقب لثم مشراتفر نیا یلو هنک راکچ داوخیم متسنودیمن

نویزیولت ولج هک دبریه . مداتفا هار شرس تشپ و مدش دنلب ماج دوب.زا

: متفگ یشاوی ، تفرگ ویلعریما و نم دوب،در

ایب.. مهارمه مه وت یراد تسود -هگا

یتح و هشن نیبدب مهب تبسن شراکفا هت تقو هی هک متفگ نیا هساو طقف

. داین دوجوب شنهذ وت مکیچوک لا وس هی

: تفگ ثکم واب درک ماگن

. منکیم یزاب مراد -

: تفگ قاتا وت زا هظحل نوا وت دنلب یادص اب یلعریما

؟! یایمن ارچ سپ -

: متفگ دعب و مدرک هاگن و دبریه لوا دیدرت اب

مایم -اآلن
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!! قاتا وت متفر و

!! انامه یشاقن ولبات ابهی مندش وربور و انامه قاتا وت منتفر اما

ردقنوا یلو دوب...هرآ... نم هرهچ دوب!... مدوخ ریوصت مدش قیقد یتقو

ریوصت هک دشیم هداد صیخشت تخس هک دوب شور خاروس یاج و هتشون

هیچ؟!

زا یلعریما و مدرک هاگن ولبات هب هریخ ... مدرک الًخی دز،صا مکشخ ماجرس

: تفگ دوب هدرک رپ وشتروص مومت هک یمشخ واب دموا نوریب شتشپ

شاوی درک... نوغاد ومیگدنز مومت هک ینز هنز! هی ریوصت نک... شاگن بوخ -

شدوخ درک...هب ما هتسباو درک... مقشاع لوا . تفر شیپ هلپ وهلپ شاوی

مهرد ومگنشق یاهایور همه !! مناور و حور لتاق دش مشدعب درک. ما هتسبلد

یاتراسخ متسنوتن مزونه سلا هدزاود زا دعب هک درک یراک ماهاب ! تسکش

منک... ناربج وشیبلق و یحور

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #
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متروص وت هدش هدیرد ضغب و مشخ زا یامشچ واب داتسیا مرانک دموا

دز: داد ًابیرقت

و تسرد مخز ورپزا هتسکش بلق هی یروجچ -

! هشیمن ؟...هن...هن.. هشیم نومرد

هظحل هی هک مدوب هدیسرت ردقنا شزا ، مدرک سبح ما هنیس وت ومسفن

! مشابن شنوغاد و سوبع هرهچ نوا دهاش و مدنبب ومامشچ متساوخ

وت.... هب شمدیم ور ولبات نیا -نم

هب زونه و دزیم تشاد تدش هب مبلق نابرض دش، داشگ تریح زا مامشچ

و درک شنیگمشخ هرهچ ینشاچ یدنخزوپ هیچ؟! شتین متسنودیمن یتسرد

: تفگ

شزرا رظنم نیا ...زا هراد شزرا یلیخ مارب ولبات ...نیا نکن هاگن یروجنیا -

هتشذگ ... همتشذگ زا یشخب ... مدرکیم خیلا شور وماه هدقع همه هک هراد

! مروخن درد وهب خلت

دوب؛ ممشچ وت شمشچ زونه یلو تفرگ هلصاف یمک هی مزا

ریت شهب یلک ، مدرکیم شراب شحف یلک ... مدرکیم زور ومابش شاهاب -

هگید حاال ....اما مدرکیم یناور هیلخت یروجنیا ومدوخ و مدرکیم باترپ

شماوخیمن
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. مدرک شاگن هریخ و متفگن یچیه مزاب

وزاالهبالی داد شراشف تفرگ ومکف ییوهی هنایوجشاخرپ و یبصع

: تفگ و دیشک نوریب وشنوبز ، شانودند

همک؟ ترظن هیچ؟!...هب ؟ یگیمن یزیچ ارچ -

یلیخ ضغب ... منزب فرح متسنوتیمن هک دادیم راشف مکحم ومکف ردقنوا

هک دوب یچ فرخزم دبو حِلا نیا ایااادخ .... دادیم راشف تشاد ممولگ یدب

؟ متشاد نم

. دشیم ضبقنم تشاد مکف یانوختسا ؟!... یدش ضوع ردقنا ارچ وت یتنعل

!! یتسین یلعریما الً صا ...وت یدش هگید مدآ هی -وت

! ممممزیزع ( تفگ صرحاب )!! یتخادنا زور نیا هب ونم وووووت -

: تفگ و درک ماهر و داد لوه بقع هب ومکف

. نزب فرح .... وووگب -

ارچ هخآ مگب و منک شراب تشز ِفرح دموا یمن ملد . مداد ژ اسام ومکف

! هرادن محر الً صا ؟ارچ هدشرخ ردقنیا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

. هدنمشزرا مارب و منکیم لوبق ... هشاب -

: تفگ و تسشن شبل ور تیاضر رس زا یدنخبل دش، داش و شاشب شا هرهچ

؟؟ هروطچ ... مینکیم عورش ونومطبار سپ ... هبوخ -

وت ومکف مزاب هکیلا حرد و ولج دموا ییوهی و عیرس یلیخ و متفگن یچیه

. دیسوب هیناث زا یرسک ورد تفرگ ماک هب تعرس هب وماهبل ؛ تفرگیم شتسد

دنت نابرض اب تشاد مبلق درک؟ راکیچ نیا نم!! یااادخ دش!! خیلا ملد هت

. منهد وت دایب تساوخیم الً صا . دزیم

، درکیم ماهر هکنیا نمض و تفرگ هلصاف مزا شدعب و دیسوب ومبل مکحم

. نوریب درک فُت وشنهد بآ ظیغ واب درک جک یندرگ

راگنا قاتا یایشا مومت ، مدوب هدش هکوش شریسلا عیرس تکرح زا هک ردقنا

منک. لمحت متسنوتیمن و دیخرچیم مرس رود

! مدروخ هکی درک،هک فت ور شنهد بآ دعب و دیسوب ونم هنامرش یب ردقنیا

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #
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: تفگ و درک زیر وشامشچ دشو زاب مه زا یدنخزهز اب شابل

دوب. شتراتسا طقف !نیا شابن روخلد -

. ینکیم نیهوت نم روعش هب یراد ؟...وت یدرکیم زارد تمیلگ زا وتاپ دیابن -

ووووگن -هن....

. تفگ رخسمت وراب شا هلمج

زا تعرس منک...هب لمحت هگید متسنوتن ، مدش ناشیرپ و یبصع هک ردقنا

دش. منتفر عنام و دیشک ومسابل تشپ زا ،اما نوریب مایب متساوخ قاتا

و تفرگ مکحم ومرمک . همهفب یزیچ دبریه و هشب دنلب مادص متساوخیمن

. شدوخ تمس دنودرگرب ونم

: تفگ و درک ماگن کشخ و درس

هدافتسا تزا نکن یراک ...هی مریم شیپ مدق هب مدق ...نم هروخنرب تهب -

!! امنک یرازبا

! ییایح یب یلیخ -

. یگب تسین یزاین ... منودیم -

-وت...وت...

یلو منزب فرح متساوخ دیدهت هناشن وهب متفرگ شتمس هب ومراشا تشگنا
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. مدب همادا متسنوتن

دوب. هتفرگ ومولگ ضغب

! ینک مدیدهت یاوخب و ینزب فرح نماب یروجنیا یرادن قح -وت

. یریم دنت یراد یییلیییخ -

... امنکیم دیدج وتروکد منزیم ... اینزن فرح نم اب یروجنیا -

ات تفر نوریب قاتا وزا دادن همادا نم اب هگید و دروخ گنز شیشوگ

هدب. وشنفلت باوج

خاال مدرک رکف ینومهم لوا ... هشیم مومت هراد ملمحت هگید مدرکیم ساسحا

راگنا هن... یلو ...! مدشیم راودیما متشاد هدش. رتهب ینعی هدش. ضوع شق

. دشیمن تسرد یچیه

مدز و دیکرت مضغب . مدش هریخ شهب کیدزن وزا یشاقن یولبات تمس متفر

وراب هناقشاع یگدنز هی دیاب دش؟!نم یروجنیا ارچ ایادخ ... هیرگریز

نومندب ور مخز همهنیا اآلن هکنیا هن مدرکیم هبرجت نوا رانک و یلعریما

لک لک شاهاب هگید .... هشاب ماقتنا نتفرگرکف هب طقف یلعریما و هشاب

ره متسنودیم نوچ مرب هار شباصعا ور نوا زا رتشیب متساوخن ، مدرکن

جیردت هب دیاب یچ همه . هکرد و لمحت لباقریغ ؛ شارب نم لمعلا سکع

تسرد

و مدب نوماسورس وعاضوا نوا رتدوز هچره مدوب راودیما نم و دشیم

رظن هب یداع شراتفر دوب دبریه یتقو . منک تسرد ویلعریما نهذ منوتب
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دوجو هک درکیم تیاعر تشاد هک دوب عیلا یلیخ شدوخ نیا و دیسریم

هنک. نیهوت دیابن و تسه دبریه

****

یلعریما

یساسحا هچ مگب ًاقیقد منودیمن تفر و تشاذگ وشرسپ انح یتقو

؟ هشاب هداس هصق ؛هی هصق نیا هک المن وبقب مدوخ هب متسنوتیمن ! متشاد

ِشیپ هرازب وشدوخ دنزرف اهنت یتشاد مشچ چیه یب انح هنکممروطچ هخآ

وشرسپ روطچ ، شزا متسه ماقتنا نتفرگ ِددص رد هنودیم هک یسک نم!...

؟؟ هدرک لوبق ور هیضق نیا یروطچ شوایس سپ ؟ هراذیم نم شیپ

عونمم _ یپک #
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مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

54 تراپ #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دروم رد ور یچ همهدیاب . متفریم شرخآ ات دیاب یلو !! مدشیم جیگ متشاد

انح

ونم هک تفگ مهب هلمج درب،هی هک شدوخ اب ویشاقن ولبات ... متسنودیم

و مدوب تنهذ وت سپ ... مدوب تا هتشذگ زا یشخب درب."نم رکف هب یروجدب

طقف ماوخیم و هریخ متین و دصق مدموا هک هلا...االمن سدنچ نیا وت مدنوم

". یدن متواضق دوز و ینک مرواب

ایهن دوب تسرد منودیمن ؛ مدادیم شباذع یلیخ متشاد مراتفر اب تدمنوا وت

!! منودیمن ؟!

و دوب ماهاب هشیمه هک دوب مخلت هتشذگ نومه انح لا حره هب یلو

. مشب در شرانک زا یخلا یب متسنوتیمن

هظحل نومه و دموین مدب شزا دوب... تیصخشاب یلو مورآ رسپ ،هی شرسپ

دوب هدرک لوبق تحار ردقنیا هک نیمه و دوب تکاس . تسشن ملد هب لوا

وت ونم دوب شراب نیلوا نیا و هنومب مدوب هبیرغ مدآ هی شارب هک نم شیپ

دوب! بیجع یلیخ ؛ دیدیم شیگدنز

رکف یتقو دنچره ... منکب نومدوخ یزاب دراو ورسپ نوا تساوخیمن ملد

ُرسپ نوا ندموا ایندب و مهاب نوشطبار همه و شوایس انحو تنایخ

هدرکن یهانگ چیه هچبرسپ نوا بخ یلو . درکیم لفق تشاد مزغم ، مدرکیم

و دوب هدنوم یقاب فوئرو نوبرهم مبلق زا هشوگ هی زونه مدیاش و دوب

. مشابن هچب نوا رازآ و تیذا رکف هب متسنوتیم

، هشرسپ ِنارگن هک مدیمهفیم شیظفاحادخ و شرخآ هظحل انحو هاگن زا

چیه مدبریه و درک وراکنیا ارچ انح هک دوب تخس مارب رواب نیا یلو
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. درکن یضارتعا

شسیورس اب تساوخ شلبق انح و هراد هسردم شدعب زور متسنودیم

نم یلو ، هسردم هربب ُدبریه اجنوا زا دایب وزور دنچ نوا هک هنک گنهامه

هنک. گنهامه تسین والمز شمنوسریم مهاررس متفگ مدوخ

؟ هباوخب دیاب اجک دیسرپ مزا دز هک وشکاوسم ، مورآ و تکاس دبریه

هملک کی یتح دوب، هتفر شردام هکیتقو ...زا متشاد رظن ریز وشتاکرح همه

تخت ور هنوتیم متفگ و منک شبذعم متساوخن منم دزن. فرح ماهاب مه

شزا نوا و هنم یصخش قاتا اجنوا تفگ و درکن لوبق ،اما هباوخب مدوخ

. تشادن یباوج چیه و دوب یقطنم و تسرد شفرح بخ . هنکیمن هدافتسا

. هباوخب هنوتیم هراد تسود هک اجره متفگ و مدرکن یتفلا خم

هپاناک یور سنلا، یوت هک تفگ دعب و درک هاگن وشفارطا مک هی شلوا

؛ دشیم زاب تحار و باوخشوخ تروص هب هپاناک نوچ بخ ... هباوخیم

. مدروآ اکتم و وتپ شارب و مدرکن یتفلا خم

دوب. هتشاداو رکف هب ونم یروجدب هیضق نیا

نیا هشیمه ... مدرک رضاح ور هنوحبص هنوخ وت دبریه رطاخ دعب؛هب زور

یلو ... میدروخیم هنوحبص ، مایپ اب اجنومه و تکرش متفریم هک دوب متداع

رکف نیا هب متشاد . متسشن یروخاذغ زیم رس دبریه اب هنوخ وت وزورنوا

یروطچ شوایس هکنیا ؟ای هدش ادج شوایس زا انح ارچ الً صا هک مدرکیم

: دیسرپ مزا هک هدربن شدوخ شیپ وشرسپ

؟ مسرپب لأوس هی هشیم دیشخبب -

عونمم _ یپک #
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یفرح ؛ مدرک هاگن شامشچ ووت مدرک دنلب ومرس ؛ دیشک نوریب مارکف زا ونم

. هسرپب وشلأوس هنوتیم مدنومهف شهب مهاگن اب یلو مدزن

: تفگ ،مهب یصاخ یلیخ هاگن واب تشاذگ زیم ور وشا هویم بآ ناویل

؟؟ مردام ای نیدوب تسود نم ردپ اب امش -

یتیگ نتفر و مایگچب و مدوخ دای هظحل ....هی مدیدن لیلد یب وشیواکجنک

یفرح مردام هرابرد یک ره هک منایفارطا روجاو روج یافرح و مداتفا

. هنودب وشردام و نم هطبار تشاد تسود اآلن منودیم .... دزیم

: مداد باوج و مدرک یثکم

یتکرش ریدم ...واالمن تردام مشدعب و مدوب شوایس یمیدق تسود -

؟ یتسنودیم ونیا ... هنکیم راک اجنوا تردام هک متسه

: تفگ ، یلومعم و کشخ یلیخ دزو لز مهب

ماباب اب، امش هب عجار میمام هک منودیم منیا ... منودیم ییازیچ -هلب...هی

؟ هتشاد ؟ای هراد امش اب ییا هطبار هچ هدرک مجیگ نیا و دزیم فرح یلیخ
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وشرکف دوبن تسرد شا هسردم هب نتفر ِلبق ؟ مگب یچ شهب متسنودیمن

دوب مهم مارب ردقچ هک مداتفا یم مایگچب و مدوخ دای شمه منک؛ لوغشم

... مونشب یچ مردام هب عجار

شا هسردم تمس هب مدوخ واب مدروآ مه ومفرح رسوهت یروج هی

لیطعت هک شا هسردم متساوخ شزا و مداد شهب ور هنوخ دیلک . شمدرب

. هنوخ هرب سنا دشابهیآژ

دروخرب یلومعم هشیمه لومعم قبط مزاب ، مدید ارسناوراک وت هک ور انح

هساو ندوب نارگن مشلیلد و همورآان هک هنوا نیا متسنودیم یلو مدرک

. هشرسپ

. مداد وشباوج هتسبرس یلیخ نم و دیسرپ وشلا وحا مزا دوب یروج ره

****

وت شدوجو هب متشاد هگید ، تشذگ ما هنوخ هب دبریه ندموا زا زور هس

ثعاب هکنیا ات درکیم ممورآرتشیب شندوب . مدرکیم تداع مرانک ماو هنوخ

هچب دوجو هظحل هی منوتب مدرکیمن رکف تقوچیه دیاش ... هشب مباذع

مارب مدمه هی دوب هدش هچبرسپ نوا بخ یلو منک. لمحت ور انح و شوایس

دوب. هدیشک نوریب مییاهنت زا ،ونم

هن! شوایس یلو ، دزیم فرح شاهاب و دزیم گنز شیشوگ هب انح یهاگ

دبریه زا وشوایس غارس یتقو . درکیم مواکجنک تشاد هیضق نیا هگید

... ناریا هتشگرب منوا تفگ طقف ؛ متفرگ

هتخانش یدودحات وشتیصخش نوچ ؛ دشن مبجعت دز فرح هتسبرس هکنیا زا

و یگدنز وت ییازیچ االً متحا و تسین ارگنورب هچب هی متسنودیم و مدوب
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یلأوس هگید . هنزب فرح دایز هرادن تسود هک هدید شردام و ردپ طباور

. مدیسرپن

ماش هساو ودبریه و هنوخ مرب رتدوز یمک هی متفرگ میمصت ؛ هبنش جنپ زور

انح منک کرت ور ارسناوراک متساوخیم هکنیمه یلو ، نوریب مربب مدوخاب

. هنوخ هنودرگرب ودبریه تساوخ مزا و مغارس دموا

***

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

56 تراپ #

انح

مدوخ اب شراتفر ایدب! هبوخ یلعریما ، مدب صیخشت یتسرد هب متسنودیمن

رکف هک نوا . تشادن مرسپ راک هب یراک یلو دوب، لوقعمان و هنامحریب ال ماک

ترفن و هنیک همهنوا اب تسنوتیم یروطچ . هشوایس و نم رسپ دبریه درکیم

؟! هشاب توافت یب مرسپ هب تبسن

هدش. قیفر یلک شاهاب و هنوبرهم یلیخ تفگیم دبریه
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متشاد وشولج ارسناوراک کرت و شنیشام ندش راوس زا لبق هکنیا زا

ماهاب مزاب هنکن و هنک مراخ هنکن هکنیا زا سرت . مدیسرت هدرخ ،هی متفرگیم

دش. لیدبت نیقی هب مسدح دشو منیا بخ .... هنزب تفلا خم زاس

: تفگ هدروخ هرگ یاهوربا هنک،اب مهاگن هکنیا نودب

یتفگن ، تهب مدیم وموداک یتفگ نم هب هشاب تدای . تلوق ریز ینزیم یراد -

زور!! هس هساو طقف

درک: مهاگن هدش یصاع و تسب وشدنبرمک

؟! شیربب یاوخیم هدشن زور هس زونه -واآلن

: متفگ و مدرک شهاگن هنازجاع

هتفهرخآ هدش. مگنتلد دبریه اآلن منودیم یلو منزب ملوق ریز ماوخیمن -نم

. ییاج شمربب دیاش متفگ ... هرادن هسردم و سرد و سا

: تفگ دزو یدنخزوپ ، بناج هب قح هفایق اب

... ییاج میرب میاوخیم بخ -

... هخآ یلو -و....

منک. راکیچ یگیمن نم هب ....وت وووگن یچیه ...!! سیه -

! یگیم روز یراد وت هخآ یلو -

هدش. مرید رانک... ورب مهار رس زا ًاشهاوخ !...حاالم سا هلماعم .. تسین روز-

یدیدش سرتسا دش. در مرانک زا تعرس هب نیشام و متفر یرانک یروابان اب
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شیپ هربب ُدبریه داوخب یلعریما هنکن . تفرگ ارف ومدوجو یاپارس

مدوخ اب نم؟!...نم ایادخ یاااو ؟؟ نشاب هدز سدح هنکن ؟! ناخریشدرا

ریش!! نهد وت مداتسرف ومرسپ یتسدود ؟ارچ مدرک راکیچ

منک؟! راکچ هریگب مزا ُدبریه هشیمه هساو داوخب هگا

بیج زا ومیشوگ ًاروف .... دربیم ومرارق و مورآ تشاد هگید مفرخزم راکفا

اب هرارق هک تفگ و دوب یلعریما هنوخ مدز. گنز دبریه وهب مدروآرد موتنام

. شندید مرب تساوخ مزا . شدرگ و یتیسافص نرب یلعریما

اآل یلو ، مدوب هدرک شگرزب لقتسم و تسین ییا هتسباو نادنچ رسپ منودیم

هب دبریه یگتسباو هنافسأتم . درکیم قرف یچ همه تیعقومنوا نوت

. دوب رتشیب شوایس

هتفگ نامام .هب متشگرب هنوخ ،هب نیگمغ رتدب همه وزا نارگن و هدروخرس

دایز نامام یتقو ... مداتسرف ماتسود زا یکی هنوخ هب ُدبریه یزوردنچ مدوب

هساو و هراد دبریه وسلا نسمه رسپ هی متسود متفگ درک؛ مباوج لا وس

. مداتسرف اجنوا ، ُدبریه منیمه

، درکن رواب منیمه هساو و دوب کوکشم ماراک همه هب نامام منودیم

یتقو و مدوب تحاران و هتخیر مهب کالً ممدوخ زورنوا هکنیا ًاصوصخم

ییاد هنوخ و سا هتفه رخآ داتفا مدای هزات ، ییاد هنوخ میرب میاوخیم تفگ

. میتسه توعد

نیااب بخ یلو ؛ مشاب هتشاد رارق و مارآ هظحل هی تشاذیمن دبریه رکف

. ییاد هنوخ متفر نامام هارمه دوجو

ممیرم شرتخد و شا هچبو ونز دمحم و دوب افصاب نوشنوخ امیدق لثم
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و تفر لا حرد مادم اه هچب و دوب ادص و رسرپ و غولش هنوخ . ندوب اجنوا

وشغارس و ندش بجعتم ندیدن نوماهاب ُدبریه یتقو . ندوب یزاب و دمآ

و قاتا هی وت مدموا و مدوبن ًاعقاو یلو مشاب درسنوخ مدرکیم یعس . نتفرگ

. متفرگ ویلعریما هرامش , دادن باوج اما مدرک نفلت دبریه هب هنایفخم

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ
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غارس و لا وحا شزا دوب. مورآ شادص داد. باوج ، یپایپ گنز دنچ زا دعب

ردقنیا یدیشخب هک ویزیچ تفگ مهب دشو یبصع ، متفرگ هک ُدبریه

! ریگن وشغارس

للعت و ثکم ...اب دنوزرلیم ومبلق رتشیب درکیم رارکت وفرح نیا هک رابره

!! نتسه اجک هگب طقف مدرک شهاوخ شزا

! مدشیمن دنب نیمز ور هگید درک. عطق ویشوگ و تفگن اما

ریش! نهد وت مداتسرف مدوخ ِیاتسد اب ومرسپ نم!... متسه یقمحا بجع "
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وا هراد شوایس و نم هب تبسن یدب هنیک یلعریما . مدرک یم وراکنیا دیابن

یمن . هرایب دبریه رس بالیی هنکمم ، تسام رسپ دبریه هنکیم رکف النهک

"! منودیمن ... متسه اتنچ نچ مدوخ اب منودیمن ، مشیم جیگ مراد ًاعقاو منود

هکنیا ات مدز لز ییا هشوگ وهب متسشن ییا هشوگ قمر ویب حلا یب

اب متسشن و مدرک زِک هشوگ هی دید هک ونم ... تفرگ ومغارس دموا نامام

شهب وتقیقح تساوخ مزا هنوگ سامتلا و درک ماگن نوزحم هرهچ و یروابان

مومت و شوایس اب میگدنز و دبریه هیضق زا متسنوتیمن هک نم .اما مگب

نیلوا هک مدوب هدروخ مسق مدوخ شیپ ینعی مگب؛ شهب یزیچ ما هتشذگ

. مگب شهب وما هتفگن و هتفهن یاهزار نوا همه هک هشاب یلعریما رفن

یعس ، میتفر عمج وت مهاب شدعب و مدرک رس هب تسد یروج هی ونامام

دوب تخس یلیخ هخآ یلو مدب، نوشن لا حرس و داش یمک ومدوخ مدرکیم

!! ندرک یزاب شقن

دوب! هدرک ما کالهف مدمحم یاه هاگن

؟ تشادن هچب ودات هگم ؟ تشادن نز هگم نم یادخ

؟! دادیم رارق شدوخ دید ضرعم وت ونم مادم شاگن اب دیاب ارچ هگید هخآ

ندوب مناخ زا یزیچ ًاقافتا دوب. دروخرب شوخ و مناخ و ونابدک نز هی شنز

یاهاذغ و رسد یلک و دوب هدید کرادت ماش هرفس یارب یلک . تشادن مک

. ساراس راک تفگ ییاد نز هک دوب هدرک تسرد عونتم

اب ردقنیا هک تسنودیمن یزیچ نومیدزمان و دمحم و نم هتشذگ زا مدیاش

هتشذگ هک هشاب هتشاد دوجو نز هی متسنودیم دیعب ! دوب تحار نم

! هشابن مهم شارب شرسمه
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یصاخ زیچ ،هب دمحم یاه هاگن ًاضعب زج وهب دوب یلومعم ینومهم هی

، میتشگیمرب هنوخ تمس هب نامام هارمه بش یتقو و مدشن کوکشم

نویم هب تبحص شنز و دمحم زا نامام مدوب دبریه رکف وت زونه هکیلا حرد

یوت وش هداونوخ هکنیا ,زا تفگ شا هتشادن هداونوخ و اراس .زا دروآ

وت ییاد نز مه اهدعب و هدش گرزب شا خهلا شیپ و هداد تسد زا فداصت

مارب نامام یافرح زا یچیه . هدرک شدنسپ دمحم یارب و هدید ونوا هضور

. متشادن شندینش یارب یتبغر و تشادن یتیمها

هب مزاب هنوخ .وت مدوب تکاس نم دزو فرح زیرکی هنوخ هب ندیسرات

یلیخ تشاد هگید مینارگن .... ندادن باوج اما مدز گنز دبریه و یلعریما

. متشازن مه ور کلپ حبص وات دشیم دایز

شدوخ دبریه حبص هکنیا .ات مدنورذگ رس تشپ و یدب یلیخ و مورآان بش

مدوخ شیپ هنک... نفلت مهب هتساوخ شزا یلعریما هک تفگ دزو گنز مهب

. منارگن هدز سدح امتح مدرک رکف

راهظا دوب هدش انشآ یلعریما اب هکنیا وزا دوب لا حرس و بوخ دبریه

. درکیم یلا حشوخ

تبثم و بوخ رناژی یلک دشو مک ما یفنم راکفا ینیگنس دبریه نفلت اب

راودیما دیاب و هشاب نابرهم و بوخ هنوتیم مهزونه یلعریما سپ . متفرگ

. مشاب

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مود _ لصف #
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" یلعر ـ یما "

تا؟! هنوخ یدروآ هیک هرسپ ؟...نیا تسه تاراک هب تساوح وت یلعریما -

!! مدب حیضوت امش هب ماراک همه هساو منوتیمن هک نم گرزباقآ -

طبر هرتخد نوا هیک؟!هب وگب هملک ...کی ماوخیمن حیضوت بخ... هلیخ ....-

؟! هراد

-.....هلب....

؟؟؟ هرتخد نوا رسپ ... هتسرد مسدح سپ -

... موهوا -

یلو یراد تنهذ وت شهب عجار یتین هچ و یراد یدصق هچ منودیمن -نم

!! یشن در هیضق نیا رانک زا لا یخیب هتاگر وت نم نوخ هگا ماوخیم تزا

... متسین لا یخیب -

همه و مضیرم نم ینودیم ....وت مونشیم ونیا هک ملا حشوخ بخ... هلیخ -

هداونوخ نیا زا نیریش و بوخ ماقتنا هی نتفرگ رظتنم مرمع ساالی نیا
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ایهم شتصرف مزاب ...حاالهک دشیم مومت همین و هفصن هشیمه یلو مدوب

! یدروخ مخز نم زا رتشیب هک ...وت یدن شتسد ،زا منکیم شهاوخ تزا هدش..

. منودیم -هرآ..

ومراکفا و دربیم ما،ونم هتشذگ تخس و خلت یازور هب مزاب تشاد گرزباقآ

ح شیپ زا رتشیب و مدش مدوخ قح رد انح ملظ دای مزاب . درکیم ریگرد زاب

! تفرگ ملا

نوا و مدوب هتفرگ سنا شرسپ هب یلو دوب هدرک دب یلیخ نم هب انح هچرگ

و مدوب هدرک تداع شهب ؛ تشذگیم ما هنوخ هب شندموا زا هک ییا هتفه هی

ات یلو تخادنا یم شوایس دای ونم رتشیب ششمارآ دوب... یبوخ مدمه مارب

و هگید یارکف مزاب هک مدرکیم فرحنم ومدوخ دیشکیم رپ اجنوا هب مرکف

هانگ یب رسپ نوا اب ومراتفر هک هشن نیا ثعاب و داین مغارس مفرخزم

منک! ضوع

؛هت دوب هدرب ما هنوخ هب شندموا و دبریه هیضق هب ،یپ گرزباقآ هکنیا زا

ومماقتنا هک دادیم رارق هنگنم و راشف وت ونم منودیم ... متشادن تسود مبلق

. درکیم دراو سرتسا مهب نیمه و مریگب

اجنوا مشدعب و اکیرما تفر کپوپ و تفر ایند النزا سرا هکیتقو زا منودیم

وشدوخ هشیمه یلو دش یگدرسفا راچد درک، جاودزا ییاکیرما درم ابهی

، شاهاب ندرک یگدنز لا سدنچ زا دعب منم هدب. نوشن مکحم تساوخیم

هک دوب ومع ناخ طقف نویم دش...نیا اهنت رتشیب و رتشیب مدرک هک شکرت
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. دزیم رس شهب و دمویم یرادگهاگ

هدش...هن عمج نم هنیس وت عملا یادرد همه مدرکیم رکف مدوخ شیپ یهاگ

!! دشیم ممدمه هکاآلن هچب وایهی رسمه هی ...هن یردام هن یردپ

نوماس ورس هک دوب یگدنز هچ نیا ؟؟ تشاد یشزرا هچ مارب ایند هگید

!! تفرگیمن

هب تبسن دش ادیپ انح هلک ورس هکیزور زا مگب وشتسار ماوخب هگا بخ یلو

. مدش رتدنمفده یلیخ میگدنز

. میگدنز یارب میمصت ینعی منهذ وت دموا ماقتنا رکف هکنیمه

شخب تذل مارب انح؛ حور و یگدنز ندرک راد هحیرج و رورغ نتسکش

یا هگید ِسک ره ای شدوخ نتشک رکف هب تقوچیه شهت هت یلو دوب....

. مدوبن

یلو ، مدادیم شباذع مافرح اب منم و تفرگیم مزا ُدبریه غارس زور ره انح

ندید یارب ما هنوخ ِمد دموا یگنهامه و یلبق ربخ نودب بش هی بخ

. شرسپ

ییاروج هی ملد و مدش نومیشپ مزاب ،اما منکن زاب شارب ورد متساوخ شلوا

. تخوس شارب

هشاب نومنیب هیضق ایهی هطبار هی دزیم سدح و دوب شردام گنتلد مدبریه

... دیسرپن مزا هگید یلو

هب یپ شدوخ دوز ای رید و هیشوهزیت هداعلا قوف رسپ متسنودیم نم بخ

. هربیم هیضق
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وزا مدرکن لوبق نم یلو .. هرب شاهاب دبریه مرازب درک سامتلا مزا مزاب انح

. مدربیم تذل شدب ِلا حو باذع ندید

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

59 تراپ #

نحـا" "

یارب یراک نیرتکچوک متسنوتیمن نم و تشذگیم دبریه نتفر زا هتفه ود

. منکب شنتفرگ سپ

اب مدوخ درک!نم شتیذا دشو نهد هب نهد یلعریما اب دشیمن الً صا

هک دوب ،نیا هیضق نیا یبوخ بخ یلو ... مدوب هدرک وراکنیا مدوخ باختنا

دوب. هدش قیفر یلعریما اب هزات و دوبن شتخس مدبریه

یپ ینامز متشادن کش نوچ ، مدوب لا حشوخ یلیخ بخ عوضوم نیا تباب

. نتسین لا یخیب مهب تبسن ، نراد هگیدمه اب ییا هطبار هچ نربب
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و نویم نیا .وت ندرکیم متیذا مبیرغ و بیجع یارکف و دبریه زا یرود اما

متشگرب دوب هدینش ما-هک همعرتخد - هراتس متشاد هک یرکف یاهریگرد

. مندید دموا ؛ درکیم یگدنز روشک بونج و هدرک جاودزا شدوخ و ناریا

...اما مداتفا یم نوماینوطیش همه ِدای دش. بوخ یلیخ حملا شندید اب

و دموا درد هب منم ،ِلد شاه هیرگ ندید درک؛اب هیرگ طقف دید، ونم ات هراتس

. میدز راز طقف یتاظحل ؛ هگیدمه لغب وت

و تشذگیم شجاودزا زا سلا جنپ هراتس درک. ممورآ یلیخ ، هراتس ندموا

راک ینومتخاس تکرش هی وت شرهوش .اب تشاد قفوم ًابیرقت یگدنز هی

یعس شافرح واب دوب یضار شیگدنز .زا تشادن ییا هچب زونه و ندرکیم

هدب. نیکست ومادرد یمک درکیم

، داتفا هک شرامش دز. گنز میشوگ هب یلعریما دوب؛ مشیپ هراتس هک وبشنوا

دش! هراپ ملد دنب راگنا ییوهی

متفگ دیسرپ ُدبریه لا وحا میتقو ، هنودب یزیچ مافرح زا هراتس متساوخیمن

هب یلعریما میتقو و دشن شرواب منودیم هچرگ . ماتسود زا یکی هنوخ هتفر

متساوخ مزاب یلو دش. کوکشم مهب رتشیب دید، هک وشمسا دز گنز میشوگ

باوج ونفلت و نوریب متفر قاتا زا یهاوخ ترذعم هی نتفگ واب مشاب رادوت

. مداد

و مدرک دش.سالم ضوع راگنا ،حملا دیچیپ مشوگ وت هک یلعریما یادص

! توکس شدعب

هنزب فرح تاهاب تاوخیم دبریه -

؟؟ بخ هدرکن نفلت مهب شدوخ ارچ -

. مراد راک تاهاب نم شلبق نوچ -
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.........-

توعد ور وت ماوخیم نم یلو ... هشیم عورش ادرف زا هاگشیامن ییاپرب -راک

رفس.... یایب دبریه و نم اب منک

رفس؟ -نم؟!...

. دبریه وت..نم...و هرآ -

؟! هیرفس روطچ نیا هخآ -

. دیدنخ

.... هنکیم تتوعد هراد ترسپ سود

هک.. هشیمن .. میشاب دیاب ام هاگشیامن ییاپرب زور -

.. سه دایز سدنهم اجنوا !! هرادن المز ورام -

. هشدوخ هدیا ورپژهو لوئسم یسک ...ره هشیمن هک نیا یلو -

زور نیلوا ادرف ...عفالً میدرگیمرب و میریم ام یلو .. مراد لوبق ونیا -

. ساگشیامن ییاپرب

: متفگو مدرک ثکم .. مگب یچ شهب متسنودیمن

. مایم هشاب -

؟؟ هنای هتسرد ممیمصت متسنودیمن

. متفریم شرخآ ات دیاب بخ یلو

؟ هدوب یک دیسرپ مزا هنافاکشوم و زومرم هراتس قاتا وت متشگرب

اب نم دیمهف ًاروف و دوب شوهاب یلیخ هراتس . دشن یلو مرب هرفط متساوخ
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دشو نیگمشخ و ینابصع هراتس منک... تمواقم دشیمن مدز. فرح یلعریما

دز: داد متروص ؛وت مکیدزن دموا

یتسود هطبار تقباس رهوش اب یراد ؟! هدش تچ وت -انح

؟؟ یردام نز؟...وت نگیم موت هب هخآ یچ؟! ینعی نیا بخ ؟... ینکیم رارقرب

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

60 تراپ #

: متفگ یشاوی نحل اب ًاحیجرت یلو مدب وشباوج عیرسودنت متسنوتیم

و مدوخ هساو مریگب میمصت منوتیم مدوخ . متسه یغلا ب مدآ ...نم هراتس -

. میگدنز

یتفر مزاب سلا همهنیا ؟!!ِدعب یدرک راکیچ ؟!وت تمیق هچ هب هخآ یلو -

. سا هنشت وت نوخ اآلنهب نوا ادخب ؟ یدش لخ هگم ؟.. شغارس

: مداد باوج ساسحا ویب توافت یب

نوچ ورب... اجنیا زا افطل ینک زاب مه زا ومامخز اجنیا یدموا هگا هراتس -
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! یزیریم مهب وملا ح یراد ینک ممورآ هکنیا یاج هب شتقیقح

یثکم زا دعب و درک ماگن طقف ییا، هتفرگ و مهرد هرهچ و ینارگن اب هراتس

: تفگ وطالین

دب تدوخ هب یراد ...انح!!وت یدش ضوع یلیخوت -

تفگیم ... هکوکشم تاراک هب تفگیم ییاد ؟!...نز یمهفیمن ارچ ... ینکیم

رواب متسنوتیمن نم یلو !! ساجک یگیمن ًاقیقد و تسین ترسپ سا هتفهود

دح!! نیا هکات منک

! ینودیمن یچیه ...وت نکن متواضق دوز -

دز. لز مامشچ ووت موربور دموا

تِسود دقچ نم ینودیم هک وگب...وت نم هب ویچ همه ... وووگب -

تهب مدموا و متشاذگ وماراک همه ، ناریا یتشگرب مدیمهف ات ینودیم .. مراد

. منزب رس

: متفگ و متفرگ شزا ومهاگن

...هب مدش تواضق یلیخ .. مدش مهتم یلیخ سلا دنچ نیا همه -نم..وت

همه ماوخیم اآلن یلو .. ینکب وشرکف هک یچره ،هب ییافو یب ،هب تنایخ

منک. تسرد ویچ

! نکن شرتدب یلو نک... تسرد -

... منکیم شتسرد -هرآ
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...حاال یدرک جاودزا شیمیمص قیفر اب یتفر و یدش ادج یلعریما زا -وت

؟ یگب یچ یلعریما هب یدموا

زیرکی م هراتس . مدرکیم رکف مراک بقاوع هب متشاد ... مدش هریخ شامشچ وت

. دزیم فرح تشاد

*****

یچیه و منک شوگ ویلعریما یارشتو ریقحت همه منوتب دوب متخس یلیخ

. مگن

دوب هتسشن بقع یلدنص دبریه . منیشب شرانک ، نیشام ولج دیاب تفگ نم هب

و ندرک هلگ هب درک عورش دید ونم یتقو هظحل نیلوا هچرگ دوب. تکاس و

یلعریما زا شدعب یلو ؛ مینک یگدنز تروصنوا هب دیاب یک هکات تیاکش

. هگید یازیچ یلیخ و ونایپ نتفرگدای وزا درک فیرعت

شهب ویچ همه هدش روجره دیاب دوب هدش مومت ملمحت راگنا هگید نم یلو

. متفگیم

ًاقیقد زونه ، درکیم یگدننار هداج وت تشاد و دوب تکاس یلعریما

دوب، رتلا حرس هشیمه زا یلعریما بخ یلو ! میریم اجک میراد متسنودیمن

: تفگ و درک هاگن ُدبریه شییولج هنیآ وزا درک یلپ ور یگنهآ

؟ دبریه اقآ یتکاس ارچ -

سکع چیه نودب و رادوت . درکیم هاگن وشفارطا یاه هداج تشاد دبریه

داد: باوج یلمعلا

. منکیم هاگن ورظانم مراد -

یهاگن مین و متشگرب . درکیم دروخرب یروجنیا ، دوب روخلد یزیچ زا تقوره
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دوب. تکاس و درس شاگن ... متخادنا شهب

یلو ... تسنودیم منم حلا یراگنا ، تخادنا منم هب یمشچ هشوگ یلعریما

هدازیلع دمحم یادص . دیچیپ هداج چیپ وت تعرس وهب تفگن یچیه هگید

دوب..... هدیچیپ نیشام وت

تشاد یگتسکش وت ِلبق هک یتشاذگ اپ ریز ور یلد *

؟! تشاد یگتسب وت زج هب یک هب قشاع نم حلا

؟! تشاد یچ ووت نم هساو شهت

دوب نم یارب وت بلق وت ایند ِمامت زا هشوگ هی

دوب نم یادخ وت، یاشچ مگیم یلو هرفک

دوب. نم یاهتنا تعورش

هدرک دب وماوه وت یاوه ازورنیا مقشع

.. نکرواب ... هدرک بت هرابود تارب یکی

هدرک دب وماوه وت یاوه ازورنیا مقشع

.. نکرواب ... هدرک بت هرابود تارب یکی

... ییاهنت هشیمن مرواب نک...هک رواب مقشع

... نکرواب ... ییاجنیا مزونه تمنیبیم

وت!!! ینعی هروشلد وت!! ینعی ... یگنتلد

وت... یب نم مریمیم ... یریمیم نم یب وت
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عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

یناطلس _ راهب #

61 تراپ #

دموا رد دبریه ضارتعا هک دش رارکت ردقنوا کیزوم و میدوب تکاس هسره

: تفگ و

؟؟ نیرادن ییا هگید کیزوم گنهآ نیا زا ریغ هب هگید امش -

: تفگ حیلم یدنخبلا ب یلعریما

... مراد تسود وگنهآ نیا نم یلو -

. مینکیم شوگ ونیا میراد ام هتعاس دش...اآلنهی رارکت یلیخ هخآ -

. منکیم شضوع یرادن تسود ... شواب -

: تفگ دبریه درک، در هک وگنهآ

مشلا؟ میریم میراد -
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داد: همادا مزاب دبریه و درک ماگن یمشچریز ثکم اب یلعریما

!! ندیبوک مرس وت کتپ اب راگنا ؟ دایم ملا -یرف

یگدننار تشاد هک مدرک هاگن ودرسنوخ یلعریما مزیگنا تریح یامشچ اب

. درکیم

یشقن هچ سدنهم مناخ نیا متسنودیمن زونه ، مدوب شباوج ندینش رظتنم

؟ تشاد شیگدنز وت

داد: باوج هدنخ اب

... شدایم .. -هرآ

هباپ یشیتا راگنا ملد .وت تخادنا نم هب مهاگن ،هی تفگ هک وشا هلمج

هنک. رکف یسک هب لا وحا و عاضوا نوا وت یلعریما تساوخیمن دش..ملد

ومبلق ِمظنمان ِشپط متشاد یعس . مدب نوشن درسنوخ ُمدوخ متساوخ

یگدنز یلعریما قشع اب نم ساال نیا همه دوب. تخس یلو منک میظنت

منک. تباث ومقشع شهب و شمنیبب یزور مزاب هکنیا دیما وهب مدرکیم

نم و ندزیم فرح مهاب دبریه و یلعریما یرادگهاگ تشدر هبکال ندیسر ات

غامد و ...لد تشاد هگن یا هنوخ هوهق رانک هشوگ هی میتقو . مدوب تکاس

. مدش هدایپ دبریه رطاخ هب یلو متشادن ونیشام زا ندش هدایپ

یلیخ ومساوح دیاب هراتس لوق ؟هب دوب یچ یلعریما دیدج رکف منودیمن
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. تفریم مرس کاله دیابن ، مدرکیم عمج

دوب...زا هدش کیرات ماوه . دوب یریذپلد و عوبطم یلو درس ًاتبسن یاوه

. متشادن یفوخ ، دوب ماهاب ممرسپ و مدوبن اهنت هکنیا

اب دیفس یامن . تشاد رارق فارطا الی گنج لد ووت دوبن رهش زکرم یوالرد

. تشاد رارق نومتخاس ولج یگرزب رختسا و تشاد یکشم یاهیناوریش

و دوز ودرک ییامنهار لخاد هب ورام اجنوا هب ندیسر ضحم هب یلعریما

درک. نشور ور هنیموش عیرس

نشور مرک و هتخوس یا هوهق ِگنر ود ،هب لخاد اهوبمالی هدرپ مومت

. ندوب

نوا یلو مدوب لا حشوخ مشلا، مدوب هدموا مزاب سلا هدزاود زا دعب هکنیا زا

تشاد شنهد وت یسمادآ هک یلعریما . درکیم منارگن و یبصع یمک طیارش

ور هک دبریه و نم ...هب درکیم بترم واج همه تشاد یسوسحم یداش واب

: تفگ و درک ،ور میدوب هتسشن یلبم

؟! نیتسشن اجنوا ارچ امش -

ال خرب دوب!! لا حرس و داش ردقچ . دیشکرپ یلعریما تمس هب نومودره هاگن

. مدیسرتیم متشاد یمک هی یلو متسنودیمن وشتلع .. شلبق یازور ف

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مود _ لصف #

یناطلس _ راهب #
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میشوگ هحفص هب یتاظحل . مدموا نوریب مرکف زا دروخ گنز هک میشوگ

ویشوگ ات داد مرادشه دزو مهب یا هملقُس شجنرآ ،اب دبریه ات مدنوم هریخ

. مدب باوج

مدرک تسرد شنهذ وت لا وس یلیخ منودیم مشلا.... متفر متفگ نامام هب

. متفگیم وشتسار دیاب یلو

! دیسرپ یمن مزا یلو دوب، هدش تسرد لا وس یلیخ مدبریه نهذ وت منودیم

یلو میراد مهاب یا هطبار هی یلعریما و نم درکیم رکف شدوخ شیپ دیاش

. دادیمن زورب

فرح هب درک عورش دبریه اب دعب و داد شرافس ازتیپ هسات یلعریما

اب ماش ندروخ زا دعب . تسه منم هب شساوح متسنودیم بوخ یلو ... ندز

ور متفر و متخادنا ماه هنوشرس ور وموتلا پ یلو دوب درس اوه هکیدوجو

اهنت شردپ و مرسپ یوالاب نوا نماآلنوت . متسشن یلدنص هی ،ور سارت

همه زا ونم یلعریما یادص ... دوبن یبوخ طیارش ، طیارش نیا یلو . مدوب

. دیشک نوریب مارکف

!! یراد یدرس یلیخ فطاوع -

هکنیا نودب ، داتسیا هک مرانک و رتولج دموا ؛ دوب هدش هدز لز مولج هب ماگن
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شاپ ِتیف هک یا هچراپ راولش بیج وت وشاتسد ، مدید لغب زا منک شاگن

داد: همادا و دوب هدرک ورف دوب

و هفطاع ...یب یتسه یروجنیمه الً وصا ...! یرادن ترسپ اب یمرگ هطبار -

درس!

. تفگ دزو لز مامشچ وت وشلمج نیا و تشگرب

شاتسد ابو مروخب نوکت ماج زا تشازن ،اما مشب دنلب متساوخ ماج زا

. منیشب هک تفگ دشو معنام

: تفگ و درک ماگن یدرسنوخ ،اب متسشن ماجرس

هک یا هفطاع یب ردام هی ...وت یتسه ارچ ؟!... یتسین یگب یاوخیم هیچ؟ -

! یتدوخ رذگدوز یاهسوه و تذل لا بند طقف

هنک. نیهوت مهب داوخب مزاب تشادن یلا کشا سپ ، دوبن نومشیپ یسک االنهک

: متفگ ضغب و صرح اب

!! یدرمان یلیخ -وت

: تفگ دزو یدنلب دنخزوپ

... متسین وت یدرمان -هب

؟.....هگا یدرکن جاودزا ارچ ؟! هگید رتخد هی غارس یتفرن سلا همهنیا ارچ -

! یدرد و مخز ِرپ !!وت دوبن یروجنیا اآلنحتلا یدوب هدرک وراکنیا

: تفگ هفخ یادص و صرح اب یلعریما

؟ یمهفیم مدوب تقشاع ... نوچ -
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: تفگ وشپچ هنیس ور دز

قشع و یدرک تنایخ مهب وت یلو ... یزور هی مدرمیم تارب ... مدوب قشاع -

رفنت و صرح و هنیک هب وشدوخ یاج کاپ قشع نیا شدعب … یدرک هل ومکاپ

مزا ور اتذل همه !وت مدرک یگدنز یتذل چیه نودب ساال نیا همه داد..نم!

یچیه !وت یمهفیمن وت ؟!..هن..هن مگیم یچ یمهفیم یچ؟ همه ... یتفرگ

!! یچیه انح... یتسین یچیه الًوت !صا یمهفیمن

یتیصخش نوا متساوخیمن ، مدرکیم یهت قبلا راگنا تفگیم یروطنیا یتقو

. دیشک نوریب مراکفا زا ونم مزاب شادص . تفگیم یلعریما هک مشاب

. میراد راک یلک ادرف وت.... ایب هدرس اجنیا -

هیچ؟! راک زا شروظنم

: تفگ دنخزوپ نومه اب

ح مه شیپ مینوتیم تحار یخلا ..اآلناب هباوخ تا هدزاش ... سرتن وت -ایب

. مدیم لوق تهب .. هتشذگ زا یدب هرطاخ چیه مسجت نودب ... مینک لا

: متفگ مخااب

! یلعریما یگیم یچ مهفب -
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: تفگ ینیگمشخ و دنت نحلا وب تشگرب متمس هب ریسلا عیرس

!! یمهفیمن ویچ چیه وت هک ساجنیا هیضق ... ممهفیم ویچ همه -نم

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

یناطلس _ راهب #
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تشپ زا .اما لخاد متفر ، رتولج فرح ویب مگن یزیچ هگید مداد حیجرت

: تفگ صرح و ضغب نومه هکاب مدینش وشادص

هتقونوا نم.. لثم یکی یشب دیاب ... یشکب موت مدیشک نم هک ور یدرد دیاب -

. هشیم مورآ ملد هک

زا یرطب وهی هنوخزپشآ تمس تفر دوب. زمرق شامشچ . شتمس متشگرب

!! دیشکرس هفد وهی دروآ رد لا چخی
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؟!! دروخیم بورشم ردقچ نم یادخ

: تفگو درک ماگن

... نمممم -

درک. هراشا شدوخ هب تسد اب

بخ؟! !!! مضیرم ... مرامیب -نم...

سامتلا اب داوخیم و هرادن یچیه هک یسک لثم دش. راو هراچیب شنحل

! شنمهفب نورگید

شیحور سنج زا یلو مضیرم ... متسه تا هداونوخ وتو ضیرم -نم

. مممماوخیم وتمسج ....اآلمن مراد راک یلیخ تاهاب !نم رتشیب

زا یشان یبیهم یادص و هشوگ هی درک ترپ ویرطب شرخآ هلمج نتفگ اب

!! دیچیپ اضف ،وت هنوخزپشآ یوت هشیش ندش هتسکش

دیرپ و نوریب دموا هنوخزپشآ .زا مدیسرتیم شزا متشاد هگید

!اب دموا یم متمس هب یلعریما و متفریم بقع مدق مدق متشاد ... متمس

: تفگ یدنخشین

! سرتن ... مممزیزع -

: متفگ هنازجاع و مداد تروق یتخس هب ومنهد بآ

راد. هگن وشتمرح ... ساجنیا دبریه ... منکیم شهاوخ -

مهب وشغاز یامشچ . دیسریم مسفن هب شاسفن عاعش دش، رتکیدزن مهب

دوب. هدش عمج یزیر قرع شتروص ،ور تخود
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ً؟! تبسانم هچ هب ینودیم .. مدب ینومهم ادرف ماوخیم -

دز. هدنخریز

.. میدزمان نشج تبسانم ...هب هگید همولعم بخ -

همادا و متفگن یچیه یلو هشیم رتمک مکو هراد شلداعت هگید متسنودیم

داد:

مریگیم سولا یدنا و یس هویب نز هی مایم ینکن ککف .... هرادن ترب -یخلا

! هشندرگ بوِلا سملا هدزاود هد رسپ هی هک

... منکیمن یلا یخ چیه نک...نم سب -

مه یباوخب و یروخب هک مدرواین اجنیا ور وت منک...نم تیلا ح بوخ رازب -

ور وت شلبق یلو ... منکیم یدزمان لا یرف اب ادرف !!...نم ترسپاقآ وت..مه

طقف و طقف و یرادن منهذ وت ییاج چیه منک؛ تیلا ح بوخ هک اجنیا مدروآ

مهب و یشاب اجنیا ماوخیم هتشذگ و مدوخ هب تبسن تنید یادا رطاخب

. یدب سیورس

! یرایم رد وشروش یراد هگید ...وت وووش هفخ -

یکی و درک دنلب وشتسد !!؟؟ دشیچ وهی مدیمهفن الً صا متفگ ونیا هکنیمه

: دیشک دایرف دزو مشوگ وت مکحم

!! ینزب فرح یروجنیا یرادن قح نم -اب

یچیه عقاورد ...وت ِسدنهم هی تمسا طقف ...وت یلعریما تارب مفسأتم -

نوشیکلا یامشچ مشچ اب تنایفارطا هک هنیک و ضغب رپزا یمدآ هی یتسین

!! نیمه طقف ... ندرک تداب
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. ًافطل شاب بدااب -

وت یلو .. مگب تهب وتقیقح نیا تیعقوم نیا اآلنووت متساوخیمن نم نیبب -

! ینکیم میرفک یراد هگید

عونمم _ یپک #
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دوب؛زا ما هنوگ ور متسد زونه و دوب هدش ممرگ . دموا یم دنب تشاد مسفن

چیه هکنیا نودب ماکشا .. تفرگ ما هیرگ دوب دب حملا ما هگید فرط هی

هریخ مامشچ وت هک یلعریما . دیزغل ما هنوگ هنک،ور نوشراهم هنوتب یتردق

وت شزمرق یامشچ اب شدعب درک؛ شسیخ و دیشک نوبز وشمرن یابل دوب،

: تفگ دشو قرغ مامشچ

!هن هدرگیمرب هدرک کرت هک یسک ای یزیچ هب یزور هی هرخ باال یمدآ -ره

هتشاد هرابود داوخب هکنیا ،هن هرایب شتسد هب هرابود داوخب هکنیا

هتخیر دیاب هک تسه ییاهکشا ،هن.... هشاب شاهاب هرابود هکنیا ..ای شدشاب

یزور هی یمدآ ره هرخ باال یلو دعب... ساهلا هنکمم دعب... زور دنچ هنکمم ، هشب

.... شداتفا قیوعت هب یاکشا غارس دایم
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و مداد هیکت شهب و مدوب هدیسر راوید هب هگید ...اآلن مدیشک باال ومغامد

: متفگ ما هدیرب هدیرب یاسفن دوب.اب میمدق کی هلصاف رد یلعریما

ونیا .. مدرکن تنایخ تهب ..نم هئوت رسپ دبریه ... مگب تهب ماوخیم -نم..نم

. مروخیم مسق

دز. لز متروص هب تریح دشواب درگ یوهی شیشحو و زمرق یامشچ

: متفگ و مدیشک منوغاد و سیخ تروص هب یتسد

تهب وشتسار مراد هک مروخیم مسق ... یتسه دبریه ردپ ...وت یلعریما -

. مگیم

لز شولج وهب تسشن نیمز ور اجنومه هدنومرد و هتفراو غاز، یامشچ اب

دز.

: متفگ منایرگ یادص واب متسشن شرانک

ونوا تگرزبردپ متفگیم مدوخاب نوچ . مدیسرتیم نوچ . مگب تهب متسنوتن -

. مرادرب وتیراگدای متساوخیم نوچ . هریگیم مزا

هریخ ییا هشوگ ؛هب شاه هنوگ یور دروخ رُس شامشچ زا یکشا هرطق

: تفگ هظحل هی وت ساسحا ویب درس دوب. هدنوم

؟! ینک منوغاد هشیمه زا رتشیب یاوخیم منک!.. شرواب هاوخن مزا الً -صا
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: متفگ و مدرک شاگن ؛ متسشن نیمز ور شرانک

نم هک مگب تهب ...ات اجنیا متشگرب زار همهنیا نتفگ رطاخ هب نم یلعریما -

. مدرک یگدنز وت یخلا واب مدوب تقشاع ساال نیا همه

: تفگ یدنخرهز واب درک روج و عمج یمک هی وشدوخ درک، قرف شاگن گنر

یمدآ روطچ وت مدنوم !! یدرک تنایخ مترهوش نم،هب هب ندرک رکف -اب

؟! یتسه

واب دشن لا حشوخ الً صا یلو ! هنکیم شلا حشوخ مفرح نوا مدرک رکف

حلا ...وت دیشک زارد هپاناک ور مشدعب و درک در ومافرح همه هنیک و ضغب

مدوخ و متخادنا شور وتپ .هی تفگیم رِشورِو تشاد و دوبن هگید شدوخ

هتفگ ، ُدبریه هیضق یلعریما هب دوب.االنهک دب منم باال....حِلا هقبط متفر

. ندرکیم متیذا هگید یازیچ یلو مدش مورآ یمک هی مدوب

دوب.هب هدیباوخ و هدرکن شرادیب اهادص ورس رکشورادخ مدز. رس دبریه هب

رس تشپ ویتخس بش . متشاذگ اجنوا ومنودمچ و متفر هگید قاتا

. مشاب مورآ تشازیمن دایز یخواالت رکف مجح . مدنورذگ

دروخرب یروطچ نم اب داوخب یلعریما هکنیا . متشاد سرتسا یلیخ دعب زور

دیسریم رظن هب یداع رظن هب یچ همه ملا؛ ویخ رکف همه الف خرب یلو هنک؟!

کمک شهب تشاد ییاقآ دوب...هی بش ینومهم تاکرادت لا حرد یلعریما و

: تفگ مهب هنادرسنوخ یلیخ دید ونم یتقو و درکیم
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منک!! یریگدرگ شارب یمک هی ور هنوخ -

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #
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نوا زا رتشیب تساوخیمن ملد هگید ؟! مشگرزبردپ رکون نم هدرک رکف !! یکز

هساو یزیچ لا چخی اتزا هنوخزپشآ وت متفر و مدادن وشباوج . مشکب تفخ

وشدوخ تسنوتیم بوخ یلیخ ؛ دوب نوریب دبریه .اما مروخب و مرایب مدوخ

هنک. مرگرس

مدیسرت دوب، هدشن عمج و دوب نیمز ور زونه لبق بش یاه هدروخ هشیش

مدوب شندرک عمج لا حرد و مدروآ وراج هی رطاخ نیمه ،هب هربب ویسک یاپ

: تفگ و داتسیا مرسور دموا یلعریما هک

. هنزب قرب هنوخ دیاب نک!... عورش اجنیمه ...زا هبوخ -
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: متفگ رادتقا واب مداتسیا شولج مکحم

و ماجنیا ارچ متفگ تهب بشید ... متسین وت رکون ..نم یدرک رکف هابتشا -

. مدرک لوبق اتحاال ارچوتانیهوت همه

؟ یدرکیم یطلغ هچ سلا همهنیا سپ ؟!... منکرواب یاوخیم !الدب سا هرخسم -

!! یدب ملیوحت وتافرخزم نیا یایب دوب هدزن ترس اتحاالهب ارچ

نیا متسنوتن هگید یلو ... منکیم رطخ ساسحا ًادیدش متشگرب هک -نماالمن

ور هگید یکی ... نوا و هشیم گرزب هراد دبریه نوچ ! مراد هگن یفخم وزار

هنک. رکف یروجنیا دیابن ...و هنودیم شدوخ ردپ

: تفگ دزو یخلت دنخبل

!! یایب تدوخ هب مک هی هک یدیسر هجیتن نیا هب هکاآلمن هبوخ -

دز: داد مشخ دشواب دنت شنحل ییوهی

شوگ ور التوت بعزخ نیا هک تسین زارد ماشوگ !!االمن متسین رخ نم یلو -

و یتشگرب هک یسیم ... تتقادص زا مزیزع یسیم مگب ایدنه ملیف ثم و منک

. مشب تقشاع مزاب مشدعب

! هونشیم دبریه .. نییاپ رایب وتادص -

هنودب یرادن تسود هیچ ؟!... تسین نوا هیضق یاپ هی هگم ... هونشب رازب -
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؟؟ هدوب هراکیچ شردام

نوشلمحت هگید متسین روبجم ...!! انشیم دایز نراد هگید تانیهوت نک!!! سب -

هب طقف دب طیارش نوا ووت هئوت رسپ دبریه مگب تهب مدموا منک..نم

جاودزا شوایس اب نم هشاب شا همانسانش وت ردپ هی مسا هکنیا رطاخ

. مدرک

و دیدنخ ههقهق .اب مدروخ هکی مدوخ هک دوب دنلب شا هدنخ یادص ردقنوا

: تفگ

رارق ریثأت تحت ًاعقاو ... یدرک تسرد یباذج ناتساد بجع -

... هههههههههه .. امتفرگ

لخاد یجورخ رد تمس ؛هب شهب هجوت ویب مدرک ترپ یتمس ور وراج

: متفگ صرح واب متفر نومتخاس

ینکیم رواب ،حاال متفگ تهب وملد زار ...نم مدیمن حیجرت وندنوم اجنیا هگید -

زیچ چیه هن مراد تاهاب ییا هطبار هن هگید منم ... هطوبرم تدوخ هب هنای

یا! هگید

: تفگ هدش یصاع و درک ملا بند

... یریمن اج چیه -وت

؛ مولج دموا . مدش فقوتم ماجرس هک دوب نشخ و نیگمهس ردقنوا شادص

: تفگ دشو مخر رد خر ًاقیقد
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... ینومیم اجنیا ؟!...وت امشب گس رازن -

. نوریب درک توف وشسفن دعب درک. هاگن

! هتسار تفرح ینکیم تباث و ینومیم -

عونمم _ یپک #
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مولگ وت یضغب ! یفرح چیه نودب ، متشگرب هنوخزپشآ وهب مدرکن یتفلا خم

هگید و مدش لوغشم مراک هب فرح یب . تفرگیم شیتآ تشاد

داتسرفیم کدابداب ؛ دبریه هساو تشاد و طایح وت دوب هتفر ... شمدیدن

هدرک رواب ومفرح زا دصرد دنچ ؟! تشذگیم یچ شلد وت منودیمن اوه....

!؟ هنای هدرک رییغت ؟ هروطچدبریه اب شا هطبار منیبب متشاد تسود ؟؟ دوب

لخاد زور نومه رهظدعب وینیریش و هویم رپزا یافرظ رفن، هس ود

ِرابزیم وت مه یندیشون روج همه . ندیچ ازیم رس و ندروآ نومتخاس

. نتشاذگ تشاد رارق سنلا هشوگ هک یگرزب یروکد بورشم
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یلعریما یدزمان مسارم بشما .. مدرکیم خی متشاد ! دوبن بوخ الً صا حملا

. مدرکیم لمحت هنود هب هنود ومبلق یادرد همه دیاب نم و دوب

و گنر یلا غز راولش و تک دوب. هتسارآ یتنسحا وحن هب وشدوخ یلعریما

تشاد هکیلا حرد ... دیچیپ هنوخ مومت وت شرطع یوب و دیشوپ یکیش

دبریه و نم "هب تسب یم شتسد ور وشدیدج و مرف شوخ لیتسا تعاس

: تفگ " میدوب هتسشن یلبم ور نومدوخ یاسابل نومه هکاب

؟! نیدرکن ضوع ونوتاسابل ارچ امش -

و مدرک هزات یسفن . مشاب وگخساپ نم دوب رظتنم درک؛ هاگن نم هب دبریه

: متفگ

بسانم سابل مهام ...! ینکیم رازگرب اجنیا وتیدزمان مسارم یدوب هتفگن -وت

! میرادن

: تفگ دش، رتکیدزن هک مدق وهی درک هاگن نومودره هب هنارکفتم و هریخ

یلا کشا هشابن میسلجم .. شوپب بترم زیچ هی ورب وت دبریه بخ... هلیخ -

... هرادن

داد: همادا و دنودرگرب نم تمس هب وشور

ایب! نم هارمه ... یشوپب هک تسه اجنیا سابل مه.... -وت

هک مدق دنچ . میدوب نوماجرس زونه دبریه و نم و تفر رتولج شدوخ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

: تفگ هدزتریح و تشگرب ، تفر

؟! نیتسشن زونه هک امش -

هکیلا حرد و مدش دنلب ماج !زا دبریه نم،مه مه . میدوب گنگ نومودره

باال. هقبط میتفر و میداتفا هار شرس تشپ متشاد تسد وت ُدبریه ِتسد

هک هنومهفب مهب تساوخ شهاگن .اب داتسیا اجنومه و درک زاب ور یقاتا رد

هرب. متسرفب ُدبریه

ویکی شاسابل نیب زا هرب هنوتیم متفگ دبریه هب وور مدرک وراکنیمه

. هشوپب و هنک باختنا

. تفر شقاتا لخاد و درک لوبق دبریه

هک تشاذگ زاب ورد و تفر لخاد لوا شدوخ و درک ماگن ، تفر دبریه یتقو

. لخاد مرب

قاتا هشوگ تخت دوب.هی شدوخ قاتا منکیم رکف . مدش لخاد شرس تشپ

شزاب و شغارس تفر میقتسم هک دوب یراوید گرزب دمک شوربور و دوب

نودب هک هرایم مارب یسابل هچ منیبب مدش رظتنم و ولج متفر مدقود درک.

: تفگ یساسحا ویب یدج نحل اب هنک ماگن هکنیا

؟! تدوخ رود یچیپ یم شلا هشیمه -

درک: ماگن و تشگرب

؟! یدرکیم وراک نیمه ماپورا -وت
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یتح ، تفگیم شتاداقتعا و ارواب زا مارب و مدوب شوایس شیپ هک یتقو زا

باجح اب یروجنیا مدیمهفیم عقومنوا هزات . مدرک مرس یرسور مندنل وت

هدرکن شساسحا تقوچیه هک دادیم یشمارآ سح مهب مرت. تحار ردقچ

. مدوب

: متفگ یشاویو مالمی نحلا ب

مرت. تحار یلیخ یروجنیا -

دیشک نوریب دمک لخاد زا یسابل ظیغ واب تخادنا مهب وخی درس هاگن هی

درک. ترپ تخت وور

. شوپب ونیا -ایب
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زاب هقی و راد فپ یانیتسآ ! هدیفسو هایس و هداس سابل هی مدید . مدرک هاگن

. ندوب رتهب نیا زا راب رازه ندوبن یسلجم هک مدوخ یاسابل الً ....صا دیفس

: متفگ و متخادنا شهب یهاگن مخا اب

! مشوپ یمن ونیا -نم

: تفگ یدج و مکحم

مسارم وت مانومهم ندیشوپ سابل منم ! یرادن سابل نوچ ... یشوپیم -

. همهم یلیخ مارب میدزمان

. مشوپ یمن وزاب هاتوک سابل نیا !نم ههاتوک یلیخ نیا یلو -

؟ یشوپ یمن یهاتوک رطاخب ...! ناهآ -

! تانومهم وت مایب هنهرب یاپاب منوتیمن -نم

: تفگ و درک ماگن مک هی

. هرایم رد وراه هسیدق یادا -

: متفگ صرح اب

. مرررایمن رد ادا -نم

و مفرط درک ترپ یچ هی هقیقد دنچِدعب و تفر دمک تمس هب یلعریما

: تفگ

. شوپب وتسابل -
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. مدییوج ومبل هشوگ دوب، هداد مهب تروپاس هی

. مشوپیم ومدوخ یاسابل -

... شوپب !! امشیم یبصع ! نکن گس ونم -

، مدرک اسابل هب هاگن هی

.... مشوپب ماوخیمن -

: تفگ و تفر مسفن هک تفرگ مکحم ومجنرآ ریز

منک؟! تنت ای یشوپ -یم

دز. لز مهب و داتسیا اجنومه !! مدروخ هکی شفرح ندینش زا

! شوپب -

... نوریب -ورب

مهب. دز لز دعب و هدنخ ریز دز

لگشوخ خلا هی مگب یاوخیم ... مظفح وتندب یاج همه هک ....نم هنووید -

؟؟؟؟ رانک...
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"!! دددددوب هدش روعشیب و حیقو یلیخ "

مدز: داد

!! یتیبرت یب یلیخ -

تلا جخ سپ .... تسه مرطاخ یچ همه نم ینودب متفگ ونیا هگید بخ -

! شکن

! منکب وراکنیا هگا ًارمع -

! ینکیم طلغ -
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دز: داد متروص ووت تفرگ ومکف و دروآ موجه متمس هب

تسه منم هلوت تا، هلوت هکنیا نتفگ اب نکن ...کف مراد راک تاهاب یلیخ -نم

. منکیم ومدوخ راک نم و هرادن مارب یقرف چیه ..... ریخن ؟! همومت هگید

! ینیبب ومندب یاوخب هک تسین تسرد ...نیا یمرحمان نم -وتاآلنهب

: تفگ یراد ادص دنخزوپ اب

!! مرحمااان .... یخآ -

. مدرک تشرد ومامشچ . شاتسد ریز هشیم درخ هراد مکف مدرکیم ساسحا

. نداد ژ اسام هب مدرک عورش و شمتفرگ متسد ود ره اب درک هک اهر ومکف

؟! همهم تساو یمرحمان و مرحم دقنیا -وت

دوب. هدنوم هریخ یا هشوگ هب شاگن و دوب هدش یدج شنحل

: تفگ ردو تمس تفر تعرس هب شدعب

. نییاپ وایب شوپب دوز -
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درک. رظن فرص ندنوم اجنوا زا هک مدش لا حشوخ ، نوریب تفر هک قاتا زا

هک هنیآ دوب!وت بوخ شروخ نت یلو هداس دوب؛ مندب ِتیف ، مدیشوپ وسابل

. دموا یم مهب مدرک هاگن

متروص شیارآ .زا نوریب مدموا قاتا وزا مدز مرس رود و متشادرب وملا ش

. مدوب هدز رتدوز هک یتروص هیرِژبل زا ریغ هب متشادن یزیچ

: تفگ متمس دموا ًاروف دید؛ تروصنوا هب ونم ات نییاپ مدموا اه هلپ زا

ررررادرب وتیرسور -

: متفگ یدرسنوخ اب

مرت. تحار یروجنیا نم هشیمن -

؟؟؟ یرایم رد هیچ ایزاب لمُا ...نیا مراد وربآ اجنیا ...نم رادرب مگیم -

! ملمُا نک کف ننم...وت تاداقتعا و رواب -انیا

وتدوخ هچاپ طقف نوچ .. مممشب گس منم رازن ... راینرد یزاب هرخسم -

! مریگیم

. مدیسرت شزا دوب نشخ و یبصع هک ردقنا ؟!!! هشچ دوبن مولعم
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: متفگ و ییا هشوگ متفر

! یتریغ یب یلیخ -

: تفگ و دیدنخ مزاب

وت!!!وت هن داد جرخ هب دیاب تیگدنز ِکی هجرد دارفا یارب وتریغ ... مزیزع -

! یتسین نم یکشیه
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لوغشم اجنوا هک ییاقآ ودات .زا دموا رد ادص هب هنوخ گنز هظحل نومه

یم نتشاد انومهم هکنیا لثم درک. زاب ور هنوخ برد نوشیکی ، ندوب تاکرادت

. ندموا

کراپ رختسا رانک ، رتفرطنوا هک مدید ور ینیشام ؛ مدرک هاگن هرجنپ تشپ زا

دش. هدایپ شاهاب مه یمناخ و دوبن اهنت راگنا یلو دوب مایپ درک.
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هب درک عورش و درک هباپ ییادص ورس ، نومتخاس لخاد هب شندش دراو اب

. یراک غولشو ندز فرح

. دبریه و مدنومو نم و تفر نوشلا بقتسا هب یلعریما

یلیخ مدرکیم ساسحا ، تفگن یچیه و درک ماگن . مدیشک شرس ور یتسد

!! هگیمن یلو هراد نتفگ هساو فرح

شوایس اتقو رتشیب ، مشاب یمیمص و مرگ شاهاب متسنوتیمن تقوچیه منم

هک دوب رطاخ نیمه هب دیاش . تسشن یم دالش ودرد یاپ و دیرخیم وشزان

دوب. تخس شارب مشوایس ییادج و نتفر

مک دبریه یارب هفطاع و رهم وت نم دیاش ! تفگیم تسار یلعریما دیاش

هدروخ میگدنز وت هک دوب ییاتسکش رطاخ هب شمه یلو . مدوب هتشاذگ

. مدوب هدیشک هک دوب یدایز یادرد و مدوب

: دیشک نوریب مارکف زا ونم مایپ سدنهم یادص

.. هبلا ااج ؟؟؟ نیاجنیا مامش -ِا...

ظیلغ شیارآ و پیت . هداتسیا شرانک مناوج مناخ نوا مدید ، مدرک هاگن شهب

هاتوک ولج زا هک تخَل و نشور یا هوهق یاهوم . تشاد یدرف هب رصحنم و

دوب. هتفرگ وشینوشیپ ور همه و دوب

نومه هب ور تشاد بل ور هک یگنرمک دنخبل نومه اب مایپ . مدرک سالم

: تفگ رتخد

. دیواج مناخ ؛ نتسه تکرش سدنهم و راکمه نوشیا نوج یسای -
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و دوب بجعت رپزا شهاگن اما داد تسد ماهاب و درک زارد متمس هب وشتسد

!! هدش شبجعت ثعاب دیاش نم رهاظ متسنودیم

و مرازن اهنت ُدبریه مدرکیم یعس شمه . ندیسررس مه هگید یانومهم مک مک

دوب. شهب مساوح ِگناد شش

. مدید ولا یرف یتقوات دوب بوخ .حملا ندوب نووج انومهم رتشیب

. تشادن فرح شلیاتسا هک لگشوخ و تماقدنلب رتخد هی

یاهوم همه و دوب شنت ییا هزوریف یبآ گنر هب بش ِینومهم سابل هی

مه یدنلب یاه هراوشوگ و ناشیرپ شاه هنوش یور و هدزوتا وشگنر یکشم

دیسر یم رظن هب ابیز و صاخ یلیخ یروطنیا دوب. هدرک نوزیوآ شاشوگ هب

دوب. یلعریما هدنزارب و لگشوخ . دیشخرد یم عمج یوت شییابیز و

یاقآ هی دموا یتقو . تشازیمن شاهنت و دوب شرَو ورود وت مادم میلعریما

. ندوب شردام و ردپ منکیم ،رکف ندوب شاهاب مه نسم مناخ وهی دیفسوم

عونمم _ یپک #
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طقف راگنا ممسج . مداتفا شیپ سلا دنچ و مدوخ ردام و ردپ دای هظحل هی

هک یلصفم ماش زا دعب . دوبن شاجرس مساوح الً دوب،صا ینومهم وت

متشاد و هتسشن یرانک دوب؛ هداد شرافس نوریب زا ویچ همه یلعریما

هک هریم تفگ باالو تفر ماش زا دعب مدبریه . مدرکیم هاگن ومنایفارطا

هنک. تحارتسا

تشاد تسدب هک یبورشم زا یکیپ اب انومهم نیب زا مایپ هک دوب اجنومه

دوب. زیت یلیخ شاگن دوب. دنخبل زونه ، شداش هشیمه هرهچ .ور متمس دموا

: تفگو درک مزادنارب ًامامت یصاخ تلا حاب

امش؟! نیبوخ -

: متفگ و مدیشک شملا هشوگ هب یتسد

... منونمم -

: تفگ ، مامشچ وت ندز لز واب داتسیاو موربور دموا

دح.... نیا ات مدرکیمن -کف

درک: هراشا ،مهب تشاد تسدب یگالوس هک شتسد نومه اب

دید یوت وت، رتشیب هفایق و پیت نیا !؟؟اب ینودیم ... هصاخ یلیخ تپیت -

... هدرکن مک تایلگشوخ زا یچیه هفایق و باجح ..نیا یتسه

: تفگ هنایذوم یا هدنخ واب مدزن یفرح

خخخخخ ... ایدلب بوخ وشهار ... نوطیش -یا
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ششیر وهت تروص ورس هب یتسد مزاب . مدرک هاگن شهب و مدرک دنلبرس

داد: همادا یرت؛ هدیشک و مورآ نحل واب دیشک

نیا ؟؟ ینودیم ... ندیمن هکاپ مراد سود ور ییانز الً وصا نم ینودیم -

هگم !! یزیچ یچمه میرادن الً ...صا هدرک تباذج رتشیب تیراد نتشیوخ

هدرک یگدنز اپورا وت باذج هفایق نیا وتاب لثم یسک ؟هی میراد هگم ؟ هشیم

؟.... هشاب تبغر و لیم ...یب دقنیا و هشاب

؟! یتفر دنت یلیخ ینکیمن رکف سدنهم بانج -

: تفگ یدنلب هدنخاب

رسی رسو هییلعریما اب منودیم ...! یدنک یلیخ وت متفرن دنت اباب...نم -هن

؟؟ تسین ... تسه منورتهب یلعریما زا بخ یلو نیراد

دنخبل ، نتسه دایز مایپ لثم ییادرم عون زا منودیم ، مشاب مورآ متساوخ

: متفگ و مدز یگنرمک

نتسه باذج و بوخ رتخد هللا، شام رازه هللا شام هک امش ... مایپ اقآ نیبب -

؟؟ یدیم صرح دقنیا ارچ هگید ... نوترب ورود

: تفگ هدنخ اب مزاب و دروخ وشبورشم زا هعرج هی

هتشرف مراد تسود منم بخ.. نا... هتشرف اهنز تفگیم هشیمه مگرزبردپ -

.. هشاب مرود دایز
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زا اجنوا هب یلعریما ندموا ،اما منزب یفرح متساوخ !! هییوررپ هچب بجع

مدیمهفیم بوخ شاگن عون ...زا شمتخانشیم درک. مفرصنم ندز فرح

رفنتم مزا االمن یتح هگا متسنودیم بوخ ؛ هدیسر جوا هب مزاب شتداسح

. هنیبب مرانک ویسک هرادن مشچ و ههاوخدوخ و دوسح ، مزاب هشاب

عونمم _ یپک #
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اب ممایپ درک. هاگن ومایپ حلا نومهاب و دییوج یم وشبل تسوپ تشاد

وت نم هک مهاب ندز فرح ندرک عورش و دیخرچ شتمس ؛هب شبل ور هدنخ

. مدینشن نوشافرح زا یزیچ یغولش و ادصورس نوا

: تفگ و دیخرچ نم تمس هب یلعریما شدعب اما

! وشن رود دقنیا عمج... وت نیایب ًافطل -

وزا تفر شدای ویچ همه ، شرتخد تسود ندموا واب درک یا هدنخ مایپ

. یلعریما رگ شنزرس یاههاگن و مدنوم نم . تفر اجنوا
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: تفگ شکشخ نحل اب یلعریما و متفرگ شزا وماگن

منک. عاالم ومیدزمان ماوخیم عمج... وت -ایب

رسمه هک طیارش نوا لوبق و تیعضو نوا لمحت دوب... دب حملا یلیخ

. متشادن ومنیبب شرانک ویلعریما

شهارمه ... دوب هدرک ریگ مولگ وت هک یضغب ،اب متشادن یا هراچ بخ یلو

عمج. وت متفر و مداتفا هار

عاالم وشیدزمان اجنومه و دوب هداتسیا لا یرفِردپ و لا یرف رانک یلعریما

رسزااپ یلا حشوخ زا لا یرف . ندز توس و تسد شارب همه درک.

تسد میلعریما دوب! هتفرگ تسد وت مکحم ویلعریما تسد و تخانشیمن

هظحل هب هظحل متشاد دوب. هتفرگ مکحم وشرمک و هدرک لا یرف لئاح وشگید

!! همهفب یسک هکنیا نودب و ادصیب ...! متخوسیم و متفرگیم شیتآ نورد زا

متبرغ یوت ساهلا نیا همه درکیمن رکف میلعریما ِدوخ یتح ، سکچیه دیاش

وحاال دادیم مباذع ، هشاب یلعریما یگدنز یوت یا هگید سک هکنیا ِسح

منک. لمحت وگرزب ِدرد مغو نیا متسنوتیمن

هب ندرک عورش ؛ ندوب یلعریما یاتسود وزا ندوب هدموا هک یرتسکرا هورگ

. ندیصقریم و ندزیم تسد همه و نتخاون

هک یدنگ عاضوا و حلا .وت ندیصقر هب ندرک عورش ملا یرف و یلعریما

عورش تشاد مادردرس مزاب راگنا هگید . منکن نوشاگن مدادیم حیجرت ، متشاد

راگنا باال.اما هقبط متفر منک، لمحت ور ادصورس همهنوا متسنوتیمن . دشیم

...اب دموا یم ییادصورس مدرکیم تحارتسا اجنوا لبق بش هک یقاتا وت

. مدرک زاب ورد دیدرت
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نم هجوتم مانوا ، نتسه تخت یور هک مدید هظحل هی طقف ویرسپ و رتخد

! ندش

دوب هک ینوا زا وحملا مدیشک مولگ ور ومتسد ... نوریب مدموا روفلا یف

یادص و دوب شوماخ اقرب همه ، متشگرب نییاپ هقبط هب عیرس دش!! رتدب

اوه هکیدوجواب . دینش یمن ویسک یادص یسک هکدوب دنلب ردقنوا کیزوم

شا همه . نوریب مرب مداد حیجرت اما دموا یم امرس زوس و دوب درس یلیخ

هتسبن وشقاتا رد هگا دوب، باال قاتا وت مدبریه هک مدرکیم رکف نیا هب متشاد

نم! یادخ یاااو ؟!! هشاب هدرکن هدافتساءوس شزا یسک یچ؟ هشاب
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قاتا ِمد باال...اما هقبط مرب عیرس وتو مرپب دش ثعاب مدب یارکف موجه

و هنامرش یب یلیخ ! نوریب ندموا قاتا زا رسپ و رتخد نومه مدید ، دبریه

... نییاپ نتفر هدنخاب و ندرک ماگن هناحیقو یلیخ

یانووج رس هب یچ هک مدرکیم رکف نیا هب متشاد ااااایادخ

نیا !!وت نتشادن رتشیب سلا تسیب نوشودره هک انیا هخآ ؟! هدموا متکلمم
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؟؟ نشاب رذگدوز یاتذل نیا لا بند طقف دیاب ارچ نس

رانک اجنومه دوب. هدیباوخ مدز. رس دبریه هب متشاد هک یدب درد رس اب

رکف ملبق ساالی لثم متسنوتیمن هگید ، مدرک هیرگ یمک وهی متسشن شتخت

هی منک رواب متسنوت یمن دوب... ینعم یب مارب ًاعقاو اه ینومهم روجنیا منک...

هک هدب ماجنا ییاراک هنوتب هشقشاع ردقنیا و هدرک شقلخ ادخ هک ناسنا

هتشاد تسود نومبلق هت زا ویسک ام یتقو هگم هخآ ...! سادخ مشخ دروم

؟؟؟ هشب شمشخ و یتیاضران بجوم هک مینکیم یراک میشاب

هگید و مدوب هدروآ تسدب هلا سدنچ نیا همه هک دوب یتاداقتعا و رواب انیا

. متسنودیم دنمفده ومیگدنز هگید ... منکیم یگدنز ارچ متسنودیم

ور یزیچ مدرک ساسحا ییوهی دوب، هدرب مباوخ دبریه رانک یک منودیمن

!! هماه هنوش

هما...ات هنوش ور یلعریما تسد مدید مدرک هاگن . مدیرپ باوخ زا عیرس

: تفگ و تفر بقع مدق هی دید ونم شنکاو

؟! یدیباوخ یروجنیاارچ ... تسین بوخ تاج -

دوب! بترم و لگشوخ زونه ،اما دوبن شنت شتک

...اب مدرک مندرگ هیحان زا فیفخ یدرد ساسحا مداد مدوخ هب هک ینوکت اب

مورآ هنوخ . مدشدنلب ماج زا مورآ دعب ؛ وتمسق نوا مداد ژ اسام مورآ متسد

اما مدرکیمن هاگن ویلعریما دوب. هدش مومت ینومهم راگنا و دوب هدش

. مدرکیم ساسحا مدوخ ور وشهاگن ینیگنس



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

؟ یدنومن ینومهم رخآ ات ارچ -

. مدب نوشن توافت ویب درسنوخ ومدوخ متساوخ

. متشاد درد -رس

عاالم ومیدزمان هک ینیب دوب...یم مهم یلیخ نم هساو ینومهم نیا یلو -

. مدرک

. مدرک هاگن شامشچ ووت مدرک دنلب ومرس

: متفگ مکحم یلیخ و تیدج اب

نم!!! دوب...هن مهم وت هساو -
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؟!! هدش تیدوسح ... ناهآ -
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: متفگ و مدز یدنلب دنخزوپ

؟... هشب میدوسح یچ هب هخآ -

سح وشاسفن و رطع یوب هک یروط !!هی مکیدزن ِکیدزن . داتسیا مولج دموا

. مدرکیم

!! هشب میگدنز کیرش داوخیم هک لا یرف نم...هب -هب

. منکیمن رکف وت الًهب صا هگید !!...نم یدز مهوت یلیخ -

دز: دایرف تینابصع و مشخ اب

؟!! هدوب مرکف ساالهب نیا همه تفگیم دوب یک نوا سپ -

و هشاب رادیب دبریه مدیسرتیم یلیخ . مشب جراخ قاتا زا متساوخ

: تفگ و تفرگ مکحم ومجنرآ ،اما هونشب ونومافرح

؟ اااجک -

: متفگ و مدرک رتشاوی ومادص و متشگرب شتمس هب یدنت

!! مممدرک هابتشا ییلییخ هک ممهفیم اآلن یلو ... متفگ -

. نوریب متفر قاتا وزا مدیشک مکحم ومجنرآ و متفگ ونیا

: تفگ و درک دس ومولج دموا ورهار ووت درک ملا بند
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؟؟ یدرک کف مهب ارچ هک ینومیشپ مریگب نز ماوخیم االن نوچ -

!! متشادن وشنیگنس هاگن لمحت و بات شتسار منک... شهاگن متساوخن

: تفگ و متروص وت دز داد مزاب

... یدرک ورکف نیا هک یدرک طلغ -وت

: تفگ و درک هاگن متروص وت یکاش دش!! مبجعت بجوم یلیخ شفرح

االن ًاقافتا ... مممرادن تراک هب یراک هگید مریگب نز ماوخیم نکن -کف

... متناهاوخ رتشیب

تساوخ و دروآ شملا تمس هب وشتسد و درک ماگن شصیرح یامشچ اب

شرب

قاتا وت شدوجو و دبریه دای ییوهی اما مشکب غیج متساوخ . هراد

یقاتا وت مدیرپ عیرس و منک رارف شتسد زا متساوخ رطاخنیمه ...هب مداتفا

دوب. دایز شروز اما متسب مرس تشپ ورد . شدوخ قاتا نومه دوب. مرانک هک

: دموا شادص

قمحا ...هن..!نم ینک رارف متسد زا ینوتیم تاراک نیا اب نکن ...کف نیبب -

. تسه مساوح ...نم متسین
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هشوگ وهب مداد تسد زا وملداعت هظحل وهی منک تمواقم هگید متسنوتیمن

هطاحا مهب الً ...ماک داتسیا مرس وور قاتا وت دموا ... مدش ترپ ییا

. وملا ح دیمهف یم یراگنا . مداتفا یم سپ متشاد سرت .زا تشاد
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: تفگ و تفرگ شرمک هب وشاتسد تفج نانزدنخزوپ

!! یقمحا یلیخ -

؟بآ مدرکیم راکیچ دیاب دروایم مرس بالیی هگا دوب. هدرک خی مندب مومت

. متسشن ماجرس و هدرک روج و عمج ومدوخ و مداد تروق یتخس هب ومنهد

: تفگ و درک ماگن دنخزوپ نومه اب

!! تقامح هب ینزیم وتدوخ ای یقمحا ای -وت

: متفگ صرح اب
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یا. هنووید وت متسین قمحا -نم

مه ور اهادا نیا هلصوح مرادن یخوش یسک اب نم هنووید رتخد ههه... -

نم رتخد سود وووت ؟.. یداد مهب یلوق هچ هتفر تدای هکنیا ثم . مرادن

مندز قن هلصوح ... ینک هدامآ مارب وتدوخ مراد عقوت تزا اآلن منم و یتسه

منک؟ تیلا ؟!!!...ایح یدیمهف ... مرادن

هخآ ؟ نشیم ضوع ردقنیا ارچ تامدآ ایادخ !! مدرک هاگن شدرس یامشچ وت

! کاپ و نوبرهم یلعریما نوا ؟! هتشیپ لا سدنچ یلعریما نوا یلعریما نیا

؟ یدیم مباذع دقنیا ارچ -

: تفگ صرح اب

. هنکیمن مورآ ونم وت باذع لثم یچیه -

تارب ...نم هرادن یا هدیاف هکاآلن اراکنیا یلو ... مفسأتم هتشذگ یارب -نم

... مدیم حیضوت ویچ همه

... رایبرد شوتلا شابدوز -

: تفگ مکحم و متفر بقع هب

. راااایبرد وتسابل مشدعب -

؟!!! یدش هنووید -
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ملا. حرس میلیخ ... متسین هنووید -

!! یلعریما نک سب -

دش: هراپ مشدوخ یولگ ، یچیه نم شوگ هدرپ هک دز یا هرعن

هدب... ماجنا تمتفگ هک ویراک وش! تکاااس -

! ههانگ ... منکیمن وراکنیا -نم

: تفگو دش نیجع شمشخ اب شراد ههقهق دنخزوپ

؟! هنزیم فرح مساو هانگ زا هراد یک نیبب ؟!!.. هاانگ -

داد: همادا دشو یدج ییوهی

کف شوایس وهب یدید یمن وتخبدب نم ِکاپ قشع هک ییازور وطچ -

؟!! ههانگ یتفگیمن یدرکیم

شوگ ومافرح یاوخیمن ... ینک لوبق وتیعقاو یاوخیمن ... هرامیب تزغم -وت

. ینک

.... هههههفخ -

.... یضیرم ...وت سا هملک هی نیمه تمرگ سالح -اهنت

عونمم _ یپک #
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هگب: مشوگ ورد هبسچب مهب داوخب هکنیا ینعی یشحو دش! یشحو

...نم نروخیم زرج الی درد هب طقف وت لثم ییاسک هک تمدوب هتفگ رتدوز -

نیا هب طقف وت نوچ . شاب نئمطمونیا ... منکیم ومیسنج هدافتسا تزا ًامتح

. یروخیم درد

و درک هرصاحم ششوغآ وت ونم رس تشپ زا وتفرگ شتسد وت وماتسد تفج

: تفگ

هزره ِنئاخ شوایس نوا وتو رانک زا یتحار وهب مقمحا نکن -کف

هک دوب رطاخ نیا هب طقف مدرگب تلا بند مدموین سلا همهنیا ...هگا مرذگیم

تدوخ یاپودره اآلنهکاب یلو ... دوبن مهم مارًب ال صا تدوجو هگید

... مشب تلا یخیب منوتیمن یتشگرب

. یتسه یا هدقع مدآ هی -وت

: مدیشک غیج و مدرک شسح درک، سامم ماهاب وشنت و دیدنخ
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!! یلعریما -

! مجیجع ینک تداع دیاب -

: مدز غیج صرح اب

.. یضیرم -وت

موجه ؛اب تخت یور درک مترپ و درکن محر رابنیا یلو دش. یشحو مزاب

سح . ییا هشوگ درک شترپ و دیشک نوریب مرس رود زا وملا ش متمس دموا

تفرگ شگنچ وت مرس باالی وماتسد تفج منک... هتکس سرت زا اآلهن مدرک

!منت داتسیا مبلق دش!! مومت منوج مدرک ساسحا درک. ورف مندرگ وت وشرس و

. تشحو زا دوب سمل

مدز: غیج طقف

!! دیشخبب ... ماااوخیم ترذعم -

: متفگ سامتلا و هیرگ .اب تفرگیم ماک هب رتشیب هظحل ره ومندرگ تسوپ

.. منکیمن شرارکت هگید -

مدز: هجض

یلعریما ... مدیم تمسق نومتشذگ کاپ قشع هب ...ورت دبریه ِنوجورت -

... اااادخورت
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. تفر دشو دنلب تعرس ...هب ندرک لصو شهب زاف هس قرب راگنا وهی

دیب لثم منت . هتشذگ مزا دشیمن مرواب ! تفر دشو دنلب !! دشیمن مرواب

. مدوب هدش هریخ فقس ...هب متسنوت یمن یلو مشبدنلب متساوخیم . دیزرلیم

رهوش ... مقشع گنچ اآلنوت نیمه ؟! متشاد نم دوب یتشونرس هچ نیا

دوب. یشحو و زبس مشچ گرگ هی هچنپ نیع شاه هجنپ .... مدوب مقباس

دنلب ماج دش.زا عمج مساوح دموا هک قاتا سیورس رد ندش هدیبوک یادص

مدش دنلب ماج .زا مومح هتفر مدیمهف و دموا بآ ریش ندش زاب یادص . مدش

یدب یلیخ سح . مدش جراخ قاتا زا منوج ومک قمر یب یاهاپ واب

... متشاد
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یمرحمان درم هرصاحم وت شیپ یتاظحل ات منک لوبق متسنوتیمن

متفر و نوریب مدموا قاتا دوب.زا هدرک مریگرد کالً مراکفا موجه .... مدوب
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تحارتسا اجنوا لبق بش هک یلغب قاتا مرب متسنوتیمن هگید ... دبریه شیپ

!! مدرک

رپزا بش . درکیم دب وملا ح لا وحا و عاضوا نوا وت رسپ و رتخد نوا مسجت

زا مزاب یلو مدوب هدرک دیلک و لفق وقاتا . متشاذگ رس تشپ ور یسرتسا

هراد و همرانک مدرکیم ساسحا ، متسشن یم ماجرس و مدیرپ یم باوخ

. هنکیم سمل ومندب

ماگن تشاد و دوب هتفرگ ومرس .ور مدیرپ باوخ زا دبریه یادص دعب؛اب زور

. درکیم

منت شیپ بش ینومهم یاسابل زونه ، مدرک روج مجو یمک ومدوخ

: تفگ و درک ماگن جاو و جاه دبریه دوب..

؟! یدیباوخ اجنیا ارچ ... یمام -

: متفگ و متسشن ماج وت

؟ یدیباوخ بوخ ...وت مشاب وت شیپ متشاد تسود -

شاتلا وح راتفر و تفریم یتمس هب هکیلا حرد و درک ماگن هنارکفتم دبریه

: تفگ ، هرارقیب یلیخ دادیم نوشن

... مشدعب .. مدیباوخن بوخ دوب دایز ادصورس -

هکی و مدیرپ ماج دش.زا ملد وت یدب شیوشت ندش تسرد ثعاب شفرح
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: متفگ ددرم و هدروخ

؟؟ یچ شدعب -

!! هشاب هدینش ویلعریما و نم یافرح مدیسرتیم یلیخ

بوخ یلیخ و دزیم مدق قاتا وت تشاد هکیلا حرد و تفرگ مزا وشهاگن

: تفگ ؛ هریگیم لکش شبارطضا و سرتسا زا شاتلا ح همه متسنودیم

!! یگیمن مهب وشتسار منکیم رکف -نم...نم

؟!! هگب یچ تساوخیم ینعی !! تخیر رهی مبلق

نیا هگم هخآ رفس؟... میایب شاهاب واآلمن شا هنوخ یربب ونم دیاب ارچ -

جاودزا شاهاب یاوخیم ؟... هتسرد یدشادج ردپ زا نیا رطاخ هب ؟؟...وت هیک

؟!! هدوب تمیدق قشع هنکن ؟... ینک

مدز: داد ًابیرقت و مدش یکاش و یبصع

؟؟ یتفرگ دای اجک زا ور افرح ...نیا هگید هسب -

عونمم _ یپک #
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: تفگ درک، هاگن هک مامشچ ووت داتسیا مولج دموا

قشع زا مباوخب متساوخیم و مدوب هچب هک ییاتقو ... یداد منوشن -وت

شسود و هتبلق وت هشیمه هکیسک ...زا یدزیم فرح مارب یریطاسا

یدرکیم هیرگ شمه ... دنوم مرطاخ وت نم و یتفگیم نم هب ورانیا ...وت یراد

یروجنیا هک همهم یلیخ تارب ًامتح متسنودیم نم و یدرکیم فیرعت یتقو

و تسه مرطاخ وت ...اآلمن دنوم منهذ وت نیمه هساو ... یزیریم کشا شارب

!! هیلعریما نیمه تیریطاسا قشع نوا منودیم

ساالهب نوا همه نم . تفگیم وتقیقح تشاد !! مدب وشباوج یچ متسنودیمن

نیا هب یپ مشوایس تاقوا یهاگ یتح ... مدرکیم رکف شقشع و یلعریما

یاراتفر لمحت هگید ًادعب هنک؛اما ارادم تساوخیم ماهاب لیاوا و هدرب هیضق

دیاش ! تشاد قح بخ ... درکیم ضارتعا ماراک هب تدش وهب تشادن ونم

هک دوب مروطنیمه ًاملسم و هشاب نم رخآ و لوا قشع تشاد تسود منوا

. منهذ یوت یتح ... هشاب هتشاد بیقر هی تساوخیمن شلد

ما هچب ردپ نوچ ، مدرکیم رکف یلعریما هب نم فاصوا نیا همه اب یلو
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یاه هتفگان نوچ ... مدوب هتفگن شهب و دوب ملد وت زار یلیخ نوچ دوب...

. متشاد شارب یدایز

رکف یلعریما هب شوایس ندوب دوجو واب متشاد رهوش تدم نوا همه نم

شریگرد مرکف و منک ششومارف ماوخب دوب تخس یلیخ یلو ... مدرکیم

دوب. هدشن مومت مارب زونه نوچ دوب شریگرد مرکف ! هشابن

... مرررفنتم شزا نم یلو -

و دزیم وفرح نیا یدب یلیخ رفنت اب تشاد . مدنوم هریخ شهب هدز تریح

!! هرفنتم یلعریما زا تفگیم

دب شیپ زا رتشیب !حملا تفر نوریب قاتا زا تعرس هب دز هک وفرح نیا

هی متسنودیمن منک کیدزن مهب ویلعریما و دبریه متساوخیم دش...نم

بارخ یچ همه و هدیم تسد شهب رفنت ساسحا دبریه هک هشیم یروج

!! هشیم

مهاب مگب شهب و منک ادیپ ُدبریه هک نییاپ متفر و مدرک ضوع وماسابل

شهب ور هیضق همه هنک تفلا خم تساوخیم یلعریما مرگا . نارهت میدرگرب

. مدرکیم دازآ مینورد یاباذع همه زا ومدوخ و متفگیم

رختسا رانک .اما ممدیدن نومتخاس لخاد ویسک نییاپ هقبط متفر یتقو

؟؟؟!! انش و درس یاوه نوا وت نم یادخ ... مدید ندرک انش لا حرد ویلعریما

ومولگ یدب یلیخ ضغب !! مدش بوکخیم ماجرس ، مدید وشتخل همین ندب ات

همه ارچ دش؟! یروجنیا ارچ یلو دوب نم مهس یلعریما . تخادنیم گنچ

!! تخیر مهب یچ
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دوب نکمم روطچ درس یاوه نوا وت هخآ . مداتسیا ییا هشوگ و یرانک مدموا

؟!! ندرک انش

مدرک رکف . دوبن ندرک انش بسانم یلو ، دوب هدز رس باتفآ

و لا یرف یادص دیسر رختسا فرطنوا هب یتقو یلو !! تساهنت یلعریما

. درکیم قوذ یلعریما یارب تشاد هک مدینش وشندز تسد

دش!! هراپ راگنا ملد ،دنب مدینش وشادص ات
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مامشچ وت کشا و تسکش مضغب ، متشگرب نومتخاس لخاد هب تعرس هب

؟؟! منک لوبق ونیا متسنوتیمن ارچ هخآ دز. هقلح

؟! مدوب هاوخدوخ ردقنیا شندروآ تسدب و یلعریما تیکلا وتم ارچ

زرط هب مبشید و درکیم مریقحت مادم هک نوا دوب... رفنتم نم زا هک نوا

شِسود مزونه فاصوا نیا اب ارچ هنک!! زواجت مهب تساوخیم یدب یلیخ

؟؟! متشاد
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شیپ یلیخ متشاد نم !! دوبن قشع هگید نیا مدیاش ... منودیمن !! منودیمن

مزا و دوب نم لباقم هطقن تسرد منوا و مدوب یلعریما هتفیش ،نم متفریم

هخآ ؟؟ منک راکچ هدش بوکرس ساسحا همهنیا اب متسنودیمن . تشاد رفنت

؟! مدرکیم لمحت دیاب ولا یرف دوجو یروجچ

. دوبن کاپ قشع و تقاط و ربص همهنیا قح !! دوبن نم قح نیا

ما هنوش رس ومونتام و متسب ومنودمچ و متشگرب قاتا هب تعرس هب

ماگن هراد شرگشنزرس هاگن هکاب مدید ُدبریه . نییاپ هقبط مدموا و متخادنا

دوب. هتسشن یلبم یور تکاس و مورآ .. هنکیم

؛ متسد نودمچ و مدوخ هب هاگن اب منزب یفرح متساوخ وات متفر شتمس هب

: تفگ

؟ یریم ییاج -

دوب. ینوراب زونه مامشچ ، مدوبن یلو . مشاب درسنوخ متساوخ

: متفگ و مدرک فاص ومادص شدعب . مدرک شکاپ متشگنا کون اب

. نارهت میدرگرب نک رضاح وتدوخ -

: تفگ دزو یدنخزوپ ، هاتوک یثکم زا دعب یلو دادن نوشن یلمعلا سکع چیه

؟؟؟ یتحاران هتفرگ نز نوچ -
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مدز: داد هدش یصاع ؛ درکیم میبصع تشاد شافرح نیا هگید

یروجنیا ور وت ؟..نم ینزیم ور افرح نیا تدوخ ردام هب عجار یراد -وت

؟! مممدرک تیبرت

: تفگ ینیگمغ نحل واب نییاپ تفرگ وشرس

. مااوخیم ترذعم -

. دزیم دنت یلیخ مبلق نابرض دوب، دایز یلیخ میحور راشف

ادصیب و دزن یفرح هگید نیمه هساو ، متحاران و یبصع دیمهف یم دبریه

: تفگ و دروآ وشلیاسو هلوک

.. مرضاح -نم

مدش جراخ نومتخاس رد زا یفرح چیه نودب

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #
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.اب مدینش قیچ ریزآال ، رتفرطنوا ونوشادص . دوبن بآ لخاد هگید یلعریما

رود ییوتپ هکیلا حرد و هتسشن قیچ ریزآال یبوچ تکمین ور لا یرف

هدنخ یادص ، ندوب هدرک نشور مه یشتآ و ندوب هدنوچیپ نوشدوخ

. دموا یم اجنوا ات نوشاه

دینش ُدبریه فرح ات یلعریما .اما میریم میراد ام هگب و هرب مداتسرف ُدبریه

کون ترش ییوس و مرگ سابل تسد دش،هی دنلب شاج زا عیرس یلیخ

هدرک شینتساوخ و باذج هشیمه زا رتشیب هک تشاد نت هب یگنر یدادم

. تخادنا هاگن مدوب نم هک یتمس دوب.هب

هب دیاب دش. هدنکفا نم هب ملا یرف هاگن دوب. بجعتم و رکفتم شا هرهچ

. مدرک هزات ومسفن مرس تشپ رابدنچ . مدشیم طلسم مدوخ

یصاع و نیگمشخ شا هفایق رتشیب هگید .اآلن دموا متمس هب یلعریما

دوب. هدش

! ریخب روقوا -

. نارهت مریم مراد -
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سالتم!!!! -هب

سالتم!! هب ورب تفگ !!!اما هنکیم تفلا خم مدرک رکف

تخس یلیخ مارب هچرگ . ندش کیدزن ام هب ملا یرف و دبریه هلصاف نوا وت

. میرب هک متفگ دبریه هبور دعب و مدرک شم سال یلو دوب

دش. منتفر عنام یلعریما یادص اما

؟!! یربیم اجک ُدبریه -

: متفگو متشگرب شتمس هب

هک یشب نئمطم یاوخیم هگا مه ...وت نارهت میدرگیمرب مهاب دبریه و -نم

هب ینکن مهتم ونم هگید ات هدب کیتن ژ شیامزآ ایهن...ایب هترسپ دبریه

!! وگغورد

هدز تریح هک سب ...زا دایب رد هقدح زا دوب کیدزن دبریه و لا یرف یامشچ

... ندوب هدش
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مومت یتنعل یازور نوا رتدوز هچره متشاد تسود . دوبن مهم مارب هگید

همهنوا زا ومدوخ و مگب یلعریما و دبریه هب ویچ همه منوتب و هشب

منک. اهر لا یخورکف

هدنزگ و دنت نحل دشواب شعنام یلعریما اما هنزب یفرح تساوخ لا یرف

: تفگ ، شیگشیمه

... سین بش و هزور هکاالن تسین نم هچب ، هچب نیا منئمطم ردقنومه -نم

ِیاپ هگید سک اب وتاینارسوه و ینورذگشوخ ًاشهاوخ نمض !!رد یدیمهف

... زادنن نم

! دروایم رد وشروش ًاعقاو تشاد هگید ... مدش یکاش و یبصع تدش هب

.... ییایح یب یلیخ -

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ
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تشاد ...ملد هنکیم ماگن هراد هدزمغ یا هرهچ و یروابان هکاب مدید ُدبریه

دوب. ینابرق هی طقف میگدنز وت دبریه . تفرگیم شیتآ شساو

دراو مبلق هب دولآرهز یرجنخ راگنا دش رود اجنوا زا تعرس هب یتقو

نیا نک مکمک نم یادخ نک... تسرد ویچ همه تدوخ نم.... یادخ !! ندرک

هنک. ادیپ همتاخ یشوخ هب عضو

دبریه لا بند مرب متساوخ . هیرگ ریز مدز هرابکی وهب تسکش مریگولگ ضغب

: مدینش ولا یرف یادص هک

یدرک جاودزا ؟؟...وت یتفگن نم هب یزیچ ایاضق نیا زا ارچ ...وت یلعریما -

؟وت...اب هنکیم راکیچ اجنیا مناخ نیا ...ً ال صا ؟!! یراد هچب ؟ً؟وت بقال

؟!! یدوب یوال نیا وت اهنت وبشید نوا

هگب! یزیچ یلعریما دادیمن ناما هک دزیم فرح سفن ویب دنت دنت ردقنیا

،اما مدرکیم تسرد مدوخ هرابرد وشتینهذ دیاب مدزیم یفرح مدوخ دیاب

: تفگ و دموا فرح هب نم زا لبق یلعریما

زا لک هب نوچ مدرک جاودزا بقالً متفگن تهب ... مرادن یا هچب چیه -نم

نیا... نوچ ... نوریب مدوب هدرک شترپ مبلق و نهذ

داد: همادا شزیمآریقحت نحل واب درک هراشا متمس هب وشتسد

شزرا شساو ما هچروم هی ِدق نم ...و هرادن نم ِشیپ یهاگیاج چیه -نیا....

منک؟!! دروخ هرَت شساو ماوخب نم هک هیهَگ هچ هخآ ..... متسین لئاق
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شهب تدشب هکیسک ، شدزمان ولج ... دیسر شدوخ جوا هب هگید ممشخ

!! درکیم منوغاد و دروخ تشاد ، مدرکیم یدوسح

مدز: هرعن و ششوگ وت مدز یکی و مدرک دنلب ومتسد متشاد ناوت ات

!!هی یضیرم !! یفرش ...یب ینیبیم وتدوخ طقف هک یتسه یضووووع هی -وت

هنک. یناور هیلخت وشدوخ داوخیم طقف افرح نیا هکاب یناور مدآ

هداتفا هکسکس و ندز سفن سفن هب هک دوب دایز مناجیه و هیرگ تدش ردقنا

!! دوبن بوخ الً صا میمومع .حلا مدوب

! مریمب متشاد تسود طقف طیارش نوا وت

اب یلو مدرک هل لا یرف یولج وشرورغ منودیم درک؛ ماگن جاو جاه یلعریما

منوغاد هرهچ وهب درکن یراک ، هشب رو هلمح مهب مدیسرتیم یلیخ هکیدوجو

درک. هاگن

: متفگ و مدرک لا یرف هب ور نوزرل یادص و نویرگ یامشچاب

سلا هی ایک یاقآ نیا اب نممممممَم ...! سدنهم مناخ مگب ویچ همه تهب رازب -

دوب مقشاع ، میدوب رهوش و نز یا هدرخ و

تفرگ تدش ما هیرگ

یلو.. .. مدوب شقشاع منم -

... تفر لیلحت مادص
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شزا ومق طال روز ...هب مشب ادج شزا دیاب نتفگ نم !!...هب نتشازن یلو -

. نتفرگ

و دوب هدنوم تباث نم نوغاد هرهچ یور یلعریما ناریح و هریخ هاگن

دز. یمن یفرح

طلسم مدوخ هب مدرک یعس دوب! هدش یطاق مه اب همه ما ینیب وبآ اکشا

: مداد همادا ، مرازن حلا نومه واب مشاب

نیب زا متدوخ تو هچب یشاب هتشاد یا هچب هگا نتفگ -

مدش روبجم شرطاخ وهب مدرک شنوهنپ ! مرادراب متفگن ... مدیسرت ... میربیم

طقف وزار نیا مدش روبجم ...هرآ شمتشادن تسود الً صا هک مرب ویهار

. تشازن ماهنت طیارش نوا ووت درک یدرم مرفن هی نومه و مگب رفن هی شیپ

: تفگ شدنلب و شعترم یادص اب رابنیا و درکن لمحت هگید یلعریما

یگنودرم تیاکح مساو ماوخیمن هگید ... همَسَب ...!! فابن هصق نم هساو -
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... تدوخ یکاپ و تیمولظم و یگب وشوایس

داد: همادا یا هدروخ ورف مشخ واب داتسیا مولج دموا

مرواب یسدقم میرم و یکاپ وت هک نروخب مسق مارب نایب مملا ع همه -هگا

تا هلوت و تافرح و تدوخ زا !..حملا زیرن حاسمت کشا ًافطل سپ ... هشیمن

... هروخیم مهب

. تخیر نیمز ور وشنهد بآ ظیغ اب

ورب... اجنیا زا وشمگ -

نومه و تخادنا یلعریما هب یرگشنزرس هاگن یتحاران و ینارگن اب لا یرف

: تفگ هظحل

؟ ینکیم دروخرب یروجنیا ارچ ؟؟... یگیم یچ یراد !!! یلعریما -ِا...

وشاتسد و درک عانتما یلعریما هنک،اما شمورآ و هریگب وشتسد تساوخ

: تفگ هنیک و ضغب واب شدوخ تمس دیشک

هیچ؟!! نم درد ینودیمن هک نک...وت ملو -

. دیبوک شا هنیس وهب درک هراشا شدوخ هب تسد اب

؟! یمهف ...یم مدشن کاخ یلو .... مدرُم سهلا هدزاود -نم...
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درک هراشا نم هب

یروجچ هخآ درک... مدوبان و تشک ونم هرذ هرذ و دوب ملتاق ... تشک ونم -نیا

؟؟ مشخبب وملتاق منوتیم

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

82 تراپ #

. مدادیم تسد زا مک مک ومدیما متشاد هگید ... مدنوشوپ ومتروص ماتسد اب

نوریب شلد زا تقوچیه هک تشاد لد هب یترفن و هنیک نم زا یلعریما

ماوخب یدیما هچ هب هخآ هنک... شوگ ومافرح دوبن رداق الً !!صا تفریمن

منک؟ شوخ لد شهب

مدبریه ویخلا رکف ... نوریب مدموا یوال زا ومغ ترسح زا یراب هلوک اب
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نم زا رتولج ؛ دروخیم تشاد یدب همطل زار نیا ندینش دوب...اب هدرک منوغاد

هب متساوخ شزا و مدز ...داد تفریم یلگنج هداج وت تشاد هدایپ یاپ اب

عیرس داد، همادا شهار وهب درکن شوگ الً صا هنک.اما شوگ مافرح

: متفگ و مدنوسر شهب ومدوخ

؟! یمهف ینم،یم یگدنز مومت وت دبریه .. مگیم تهب ویچ همه ....نم دبریه -

، نویرگ یادص واب دوب رابکشا و زمرق شامشچ . تشگرب متمس هب ییوهی

: تفگ

هگید ... یتفگ غورد نم هب یلیخ !!وت متسین وت یگدنز ...نم ممهف یمن -هن..

منک. ترواب منوت یمن

: متفگ و مدروخ ومضغب

. مدیشک یتخس یلیخ ما هتشذگ وت مگیدنز وت ...نم دبریه -

: دزداد

ردپ نیا ....هگا ینک نوهنپ نم زا ویمهم نیا هب تقیقح یتشادن قح وت یلو -

؟! هلوت هگیم مهب و هرادن ملوبق مشدوخ ارچ هنم

قه قه ودره و مدرک شلغب مکحم ؛ تفرگ تدش شا هیرگ تفگ هک ونیمه

. میدادرس ور هیرگ

هچب ندوب هدرک مدیدهت و نتشاد هنیک نم هداونوخ زا یلعریما هداونوخ -

. منک شمیاق مدش روبجم منم ...! شنشکیم ... نریگیم مزا ومچب ، مشب راد
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: مداد همادا هنازجاع و مدز وناز شولج مدوخ و متفرگ ماتسد نویم وشرس

منک. تظفاحم تزا و داین ترس وتبالیی متساوخیم -نم

تسود وشوایس اباب...نم متفگیم هگید یکی اتاالنهب نم یلو -

یروجنیا دیاب ارچ هخآ ... هنومب یقاب مردپ هشیمه هساو نوا ماوخیم .. مراد

؟! هشب

.... مزیزع -

. مدنوبسچ ما هنیس هب وشرس و مدرک شلغب مزاب

دوب، شنیشام یور ینفلت سنا آژ ِمرآ هک گنر یکشم ییو پژ هظحل نومه

: تفگ و درک فقوت مرانک

؟؟ دیواج ِمناخ -

. متسه مدوخ -هلب

؟ نیدوب هتساوخ نیشام -

-هن...نم...

: تفگ و درک عطق وملمج

. نوتمنوسرب نارهت ات تسبرد نتفگ ... ندرک نفلت ایک یاقآ -

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #
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و .حلا میدش نیشام راوس دبریه هارمه .هب هیلعریما راک مدیمهف عقومنوا

میتفر و نارهت میدیسر تعاسدنچ زا دعب دوب. نوغاد نومودره هیحور

. ردام هنوخ

مادم و دروخ هکی دبریه و نم نوغاد و نویرگ هرهچ ندید اب نامام

ردام،هب هنوخ میسرب هکنیا زا لبق ؟..اما هداتفا یقافتا هچ هک دیسرپیم

. هگن یسک هب هیضق نیا زا یزیچ عفالً متفگ دبریه

و دوب هدش نامام ینورگن ثعاب منیمه و دوب هدش مورآ و تکاس دبریه

کلفط . هراد یلکشم ًامتح ... هنوخ هتشگرب یروجنیا هتفه ود زا دعب تفگیم

تأرج هگید مدادیم برساال باوج شهب هک ردقنا یلو دوب نورگن یلیخ

! هسرپب یزیچ تشادن

هساو ییاد هنوخ هک تفگ نامام دب، یناورو یحور عاضوا نوا وت بخ یلو

... متشادن وینومهم هلصوح الً صا . اجنوا نایم ماش

متفر رس ؛هی دشیمن منک،اما خیلا هنوش شریز زا یروج متسنوتیم شاک

هاگشیامن ییاپرب زا زور وود دوب مظنم و بترم یچ همه . ارسناوراک

. تشذگیم
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" مایپ " یلو مشلا! زا هتشگنرب زونه امتح متفگ مدوخاب ... دوبن یلعریما

اه هدننکدیدزاب ندرک یضار رد یعس و تشاد روضح هشیمه لثم شنواعم

. تشاد

همه ییاد هداونوخ و دوب هدش کیرات ؛اوه هنوخ متشگرب ارسناوراک زا یتقو

ًاعقاو . منتفر هقدص نوبرق هب درک عورش ییاد نز ندید ونم .ات ندوب هدموا

هیچ؟ نوشتین و دصق متسنودیمن زونه

شاهاب یمک وهی متفر دوب. هدموین نوریب زونه و دوب شقاتا وت دبریه

یارب شلد تفگ مهب هظحل نیرخآ دزن.اما یفرح و دوب تکاس مدز... فرح

. شتنیبب داوخیم و هگنت شوایس

هیحور یمک یروجنیا و شندید مربب مداد لوق شهب . مدرکیم تفلا خم دیابن

. نوریب شمدروآ شقاتا وزا مدرک تیوقت وش

و غولش یلیخ لبق یابش الف خرب هنوخ و ندوب هدموا مشرهوش و هنانح

لا حرس و داش ُدمحم نز هک یلبق الفراب خرب هتبلا و دوب هدش ادصورسرپ

مدوب نیا رکف وت زونه و دیسریم رظن هب نیگمغ و هتفرگ بشنوا ؛ مدیدیم

تفرگ هزاجا و متمس دموا شدوخ هک هشاب هنوتیم یچ شیتحاران لیلد هک

هرفن کت لبم یور مرانک یتقو و مدرک لوبق لیم مکلا .اب هنیشب مرانک هک

دش. ما هرهچ قرغ ، تسشن ییا

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #
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مدینش وشادص و متفرگ شزا وماگن !! هیروطچ شهاگن عون مگب متسنودیمن

: تفگ هک

یزیچ مگب نوتهب ماوخیم هک ییافرح نیا زا منکیم شهاوخ موناخ -انح

هجوت هک هشابن یروج نوتشنکاو هک هنیا مروظنم ینعی ... نیدن زورب

! هشب بلج نایفارطا

. هشاب متفگ طقف بل ریز ودش کشخ مولگ ؟!.. هگب یچ تساوخیم ینعی

اب مدید مدرک دنلب رس هک نیمه و متسه دمحم زیت یاههاگن ریز متسنودیم

. هنکیم نوماگن هراد شواکجنک هاگن

: تفگ شنوزحم نحل واب درک زاب یا،بل هشوگ هب شا هریخ هاگن اب اراس

ا یلو ... هتشاد تِسود میدق نومه زا ینعی ... هئوت قشاع دمحم منودیم -نم

هی تدوخ ...وت هتشذگ نومکرتشم یگدنز زا سلا ،نچ متسه شنز نم آلن

! ینک کرد ینوتب ونم دیاب ینز،

هگب!! یچ داوخیم ، مدزیم سدح متشاد ابیرقت دیاش

: متفگ و مدرک شاگن بجعتم و هتفرگ ی هفایق اب
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هیچ؟!! تروظنم -

: تفگ هدزباتش

... هراد تسود ور وت زونه دمحم نیبب -

: تفگ ، یشاوی یادص و ضغب دشواب نیگمغ شا هرهچ

. هنک یراگتساوخ تزا مزاب داوخیم -

!! هنکمم روطچ هخآ نم!!! یادخ

دنلبرس و متسنوتن یلو مدن نوشن یصاخ شنکاو چیه دوب هتفگ هچرگ

هاگن ور اراس و نم مزاب شزیت یامشچ اب دمحم مدید یم هکیلا حرد و مدرک

هب مزاب سلا همهنیا زا دعب هنکممروطچ هخآ مدز... لز شهب هدزتریح ؛ هنکیم

؟!... هشاب هتشاد رظن نم

مدینش ور اراس نیگمغ یادص

کرد ونم ... ترسپ نوجورت یلو ... متفگ تهب یزیچ نم همهفن دمحم ادخورت -

. مینک کرد ورگیدمه بوخ یلیخ دیاب سپ میتسه نز نومودره نک...ام

: متفگ یشاوی

. تسین یفرح هشاب -

و ییادنز یادروخرب زرط و اینومهم نیا زا دیاب ... منزب یفرح متسنوتن هگید
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!! هییاربخ هک مدزیم سدح ییاد و دمحم

ردقنوا ، تسشن مرانک و دموا ییاد نز هک مدوب شرکف وت زونه اراس!! هراچیب

و مزیرب شتسد ور ویکاپ بآ متساوخ مدوخ هگید هک تفگ و تفگ دمحم زا

هتشاد مهب یصاخرظن ماوخیمن و مشیمن یسک چیه یگدنز دراو نم مگب

. هشب تیذا و هنیبب همطل دبریه نوا زا رتشیب متشادن تسود هگید ... نشاب
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، دمحم هب عجار ومسدح درک هک ییاه ینیچ همدقم اب نامام ینومهم زا دعب

: متفگ هگب. وبلطم لصا داوخب هکنیا نودب درک... لیدبت نیقی هب

وت ننکن نهپ روت هگید نیگب ییاد هداونوخ هب منکیم شهاوخ نوج نامام -

نیا هب ؟نز هشیمن شیگدنز مرگرس ارچ دمحم منودیمن نم هخآ !! هنوخ نیا

؟؟ داوخیم یچ هگید !! هچب ..ودات هراد یمناخ

یلو دش، بجعتم مدز... ومفرح حیرص و هدرپ یب یلیخ هکنیا زا نامام
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: تفگ و درک روج و عمج وشافرح

؟! هراد تِسود ردقنیا و داوخیم وترطاخ زونه هک -هدب

: متفگ یکاش

زا دیگب نوشهب منکیم شهاوخ ... مرادن تسود ویهاوخرطاخ روجنیا -نم

... ننیبن میگدنزو مدوخ هساو هگید اباوخ نیا

: متفگ یدنت و متخادنا یلبمور ومشنترپ نت

منک؟!!! رکف دمحم هب مزاب هک متسه یطیارش نماآلنوت هخآ -

: تفگ یمارآ ،هب مدرک توکس نم هکنیا زا دعب و داتسیا مولج دموا نامام

تسود هشیمه ور وت دمحم .... هرادن یتحاران همهنیا هک بخ...نیا هلیخ -

نیرتهب ... هنکب شا هنوخ لوا مناخ ور وت داوخیم هگیم واآلمن هتشاد

. یگب هلب وت طقف ... هنکیم مهارف تساو یاوخب وت هک ییاجره ویگدنز

ونیا امش نادجو ... هگید رفن هی یگدنز طسو مرپب یروجچ هخآ نوج نامام -

؟!! هنکیم لوبق

: تفگ دعب و درک ماگن مک هی

تیمها نوشییوشانز طباور هب یلیخ اراس هتفگ شردام هب دمحم -

ظفح هساو طقف ... هنوشوپب هروبجم هک هراد ییاداریا و بیع هگیم ... هدیمن

! نوشوربآ

: متفگ هتفرگ و یبصع
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هب داوخب تحار ردقنیا وشنز و شدوخ یصوصخ الت کشم هک یدرم -

؟؟! ندرک یگدنز هساو درک باسح شور هشیم نوترظن هب هگب شردام

! مدوب نیگمشخ و یبصع ردقنوا ارچ منودیمن درک. توکس نامام هگید

ب هقبط متفر متشاد هک یدب هدش.ابحلا هدافتساءوس مزا مدرکیم ساسحا

لوق شهب مداتفا مدای هزات مدز، رس دوب شقاتا وت هک دبریه هب شلبق االو

! شوایس ندید شمربب مدوب هداد

رکف و دوب بشرخآ هکیدوجواب . مداد مایپ هی شهب و متشاد شزا هرامش هی

داد. ومباوج هدب،اما باوج مدرکیمن
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هرب داوخیم شلد دبریه متفگ ینتفر هرفط و ینیچ همدقم چیه نودب

دایم تفگ و تشاذگ دعب زور یارب ورارق و درک لا بقتسا هلصاف ،بال شندید

شاهاب ممدوخ و مربب ُدبریه مدوخ تساوخیم ملد شتقیقح .اما شلا بند
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. مشاب

شاهاب ماوخیم مدوخ متفگ و متشاذگ رارق شاهاب هفاک هی وت منیمه هساو

. مدرک یظفاحادخ شزا و دزن یفرح . مایب

همه ....هب مدرک رکف میگدنز یاقافتا همه وهب مدیشک زارد متخت الًور ماک

و ناخریشدرا ترامع وت یگدنز !!...هب مدوب هتشاذگ رس تشپ هک ییانارحب

و یشکدوخ دوب... میگدنز مهم تاقافتا همه أشنمرس هک ناخ الن سرا ضرعت

تاق مال نوا مدرکیمن وشرکف تقوچیه دیاش ... هگید یازیچ مدعب طالقو

دش! بخ یلو ناخ... الن سرا اب هشاب متاق مال نیرخآ

هدرک هتکس تفگ یلعریما . هدوب یچ شگرم یلصا لیلد منودیمن مزونه

مدرک شنیرفن یلیخ ... مدرک شاعد یلیخ بشنوا دوب هک یچره بخ یلو

وت درک یراک شرذگدوز سوه رطاخ وهب تفرگ مزا ومیگدنز یروجنیا هک

ور هناقمحا راتفر نوا و مریگب یشکدوخ نتفرگ هب میمصت طیارش نوا

...اآلن متسنودیمن ممدوخ زونه و مدوب رادراب نم هکیدوجواب . مدب ماجنا

!!!! هدوب هابتشا مراک ردقچ ممهفیم

رسزا یلا حشوخ ،زا متفگ دبریه هب وشوایس اب تاق مال رارق یتقو دعب زور

درک! هدامآ وشدوخ ات دیشک لوط تعاس .هی تخانش یمن اپ

هتخس یلیخ شارب ًانئمطم و هراد عالهق شوایس هب ردقچ متسنودیم اآلن

هنک. شنیزگیاج ردپ ناونع هب ویلعریما هنوتب

تدمنوا وت هک ردام نیشام رب راوس مهاب و دوب رتلا حرس هگید یازور زا
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شوایس یردپ هنوخ یلا وح یپاش یفاک وهب میدش مدرکیم هدافتسا شزا

. میتفر
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زا عیرس درک، تی ءور ور واتام دوب هدرک ورزر زیم امهی رتزا لبق شوایس

رود زا دبریه و میتفر ولج داد. نوکت نومارب یتسد دشو دنلب شاج

هسوب ِقرغ وشاپاترس مشوایس و تخادنا شوایس لغب وت لماک وشدوخ

درک!

ُدبریه شدوجو مومت منک.اب راکنا وشوایس یاتبحم متسنوتیمن تقوچیه

. تشاد تسود

.اما منیشب متساوخن دش! عمج مامشچ وت کشا تبحم همهنوا ندید زا

داوخیم هراد یفرح ًامتح متسنودیم ؛ منومب اجنوا منم تساوخ مزا دبریه
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"زا یلعریما " شیعقاو ردپ هب عجار دبریه دوب، تسرد مسدح . مشاب منم

. دیسرپ شوایس

هدرک توکس و دوب هتفرگ شدوخ هب یرکفتم هتبلا و بجعتم هرهچ شوایس

دوب.

و اهوزرآ همه و تسین دبریه ردپ هگب دوب تخس شارب یلیخ منودیم

هنک! بارخ شرس ور یروجنیا وشگنشق یاهایور

ور هیضق لصا تساوخ شزا ، دبریه یتقو و تشاد وشتماهش مزاب یلو

مدعب و تفگ یلعریما و شدوخ تقافر وزا درک زاب هدب؛بل حیضوت شارب

و... میدش ییادج هب روبجم هکنیا و یلعریما و نم الت کشم

شوگ ور یشوایس یافرح تشاد طقف مورآ و تکاس دبریه تقو مومت

یردپ ناونع ساال،هب نوا مومت و دوب نازرل و دولآ ضغب شادص هک درکیم

. شتخانشیم نوبرهم

هک یسک اهنت نویم نیا نوچ . تخوسیم یلیخ دیاب شوایس یارب ملد دیاش

همه رطاخ هساو متسنوتیم متشاد تسود دوب. نوا درک فقو وشیگدنز همه

یلیخ ساال نوا همه و مدرک دب شهب یلیخ نم مگب . منکرکشت شزا یچ

!! مدرک یگدنز شاهاب یعونصم

ور هلئسم نیا هتخس شارب ؛ تفگیم و تخیریم کشا تشاد زیر زیر دبریه

یایبوخ وزا درکیم شمورآ هنانابرهم تشاد شوایس هنک.اما لوبق

. تفگیم یلعریما

یگفخ ساسحا متشاد هگید و دادیم مرازآ تدشب تشاد مولگ ضغب
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و دوب ینوراب و درس یاوه . نوریب مدز هفاک وزا مدش دنلب ماج .زا مدرکیم

ندیراب هب عورش هک یزیر نوراب ؛هب دادیم مهب یشوخ سح نوراب من یوب

ماه هیر لخاد هب وشوخ یاوه ، ماهسفن ندرک هزات واب مدش هریخ درک

. مدیشکیم

****
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یلعریما

و فاص مشلیلد ... مدیم ترازآ یلو ...! نوج قمحا مراد تِسود هک هتبلا -

؟ یمهف یم ونیا ، مراد تتسود هکنیا .. سا هداس

!! هدیمن رازآ هتوافت یب انوا هب هک ور ییاسک -مدآ
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... مدیزرل یم متشاد و دوب هتسشن یدرس قرع مندب ...لک مدیرپ هک باوخزا

وت هک مجالویت و مراد شسود متفگیم شهب متشاد . مدیدیم ور انح باوخ

. متفگیم شهب مدوب هدنوخ ماباتک

، مدرک دوب میرانک زیم ور هک میشوگ تعاس هب هاگن وهی متسشن تخت یور

دوب. بش همین هس تعاس

مندب هب مکراولش و بات ،هک مدوب هدرک قرع هک ردقنوا مدش دنلب ماج زا

. متفرگ درس بآ شود وهی مومح وت متفر دوب. هدیبسچ

متشاد هنم.... رسپ دبریه دوب هتفگ انح هک یا هظحل زا دوب ریگرد مزغم

یلو یچً؟! هشاب نم رسپ دبریه و هگب تسار انح ....هگا مدش یم هنووید

مدوخ ماوخیم شمه ! هتخس مارب شرواب و کرد ؟!... هنکمم روطچ نیا هخآ

و کش اب ومرمع یقاب هک هشیمن یروجنیا یلو ... هغورد مگب و منزب لوگ

منک! یگدنز دیدرت

هب تیلوئسم هی هک لا یرف اب میدزمان نیمه ... سا هناقمحا ماراک همه منودیم

انح رازآو تیذا رطاخ هب شمه . هدیم مرازآ هراد ، هدرک هفاضا ماتیلوئسم

همهزا لا یرف منودیم هچرگ ... مدوبن جاودزا مدآ نم هنرگو ؛ مدرک وراکنیا

هیضق مگرزباقآ یتقو . متشادن وشطیارش مدوخ یلو هیبسانم رتخد ظاحل

و متشازن نایرجرد ونوا ارچ هک درک مراب تشز فرح یلک دیمهف ومیدزمان

. مدرک یدزمان متفرربخ یب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ُدبریه نایرج ایهن دوب تسرد مراک منودیمن رخآ هظحل یلو . متفگن یچیه

نئمطم هکنیا هساو تفگ مهب شدعب دشو هدزتریح نم لثم مگرزباقآ ، متفگ

. مدب DNA شیامزآ ًامتح مشب

هک یزورنوا ! مرظن ولج دمویم دبریه هرهچ مادم دوب. ریگرد یلیخ مرکف

ومیشوگ ناباتش . مدوب هتفرگ سکع هعطق هسود شاهاب شدرگ شمدرب

هب مدرکیم تقد مدز...اآلنهک لز شا هرهچ ،هب مدرک موز وشسکع و مدروآ

؟! مدوب هدرکن تقد اتحاال ارچ .... تشاد یدایز تهابش نم

. مدیچیپ مدوخ رود ور هلوح و مدیشک زارد تخت ور سیخ تروص ورس اب

. مدرکیم صخشم ومدوخ فیلکت دیاب تفگیم تسار گرزباقآ
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...اب مدیرپ باوخ زا میشوگ گنز یادص هکاب درب مباوخ یک ًاقیقد منودیمن
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نوریب ایور زاعملا ونم لا یرف کزان یادص ، مداد باوج دولآ باوخ یامشچ

هداد لوق شهب و دیرخ مرب لا یرف اب دیاب زورنوا داتفا مدای هزات . دیشک

. مدوب

هک مهاگشیامن و دوب هدش هتشابنا مه ور همه تکرش یاراک میفرط زا

. مدوب هدزنرس

ماج .زا مدشیم شیامزآ نداد لا یخیب دیاب وزورنوا باسح نیااب ! فووووا

و مدیشاپ رطع مدوخ هب هنیآ ولج و مدیشوپ وماسابل دنت ودنت مدش دنلب

مدز. مرک

وت زورنوا دوب. مهم ملا یرف یارب هنای مراد یدنزرف نم هکنیا ندش صخشم

. مدب حیضوت شارب ونایرج همه تساوخ مزا انح، یافرح ندینش زا دعب یوال

: دیسرپ مزا

هتبلا و هتشاد تیگدنز وت یمهم شقن نز نیا منکیم ساسحا نم یلعریما -

... هراد

باوج دشات هریخ ما هتخورفارب هرهچ وهب درک ادا وشا هلمج ثکم اب

مهب هک مدوب یکوش انحو یافرح ریگرد زونه هک نم ؛اما هریگب وشلا وس

مدیزگ ومبل هشوگ هیچ؟ ارجام ندوب طلع و تسرد متسنودیمن و درک دراو

مدز: حلا،بل نامه واب

نیا ریگرد وتدوخ رکف داوخیمن مهوت ! نیمه هنم هتشذگ زا یشخب انح _

. منکیم شلح مدوخ ینک، عوصوم



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مداد جاودزا داهنشیپ تهب و متشاذگ شیپاپ مدوخ نوچ منکیم کف نم _

...هن؟! هشیم راتفر روطنیا ماهاب

هگا ًارمع ، متسنودیمن مدوخ ورالقی وت مدصرد کی هگا ؟ یگیم یراد یچ _

و هدرک مریگرد مک هی تدم نیا هیضق نیا طقف ... مدرکیم لوبق وتداهنشیپ

منک. شلصف و لح ات ینک یروبص ماوخیم تزا

: دیچرب بل یا هنارگاوغا زرط وهب درک عمج وشابل درک، کزان یمشچ تشپ

، منکیم کف تهب مراد هلا سود هک ردقنوا ... یلعریما مراد تِسود نم _

. مداتسرفیم لگ تارب هشیمه

: دیدنخ

. یداد اپ شرخآ ات مدز وتخُم یلیخ _

داد. راشف و تفرگ شتسد وت مکحم ومتسد نآ کی و دروآ ولج وشاتسد

چیه ،یب مدوب هدش غاز شامشچ یوت ! درکن مکیرحت یصاخ سح چیه

. یتکرح

و دنابسچ ما هنیس تخت هب وشرس و تخادنا مشوغآ هب مکحم وشدوخ

: تلر گ وشتبحص همادا هناسولم

، یشاب نم رانک وتیگدنز هیقب داوخیم ملد ، یشاب مهسنم داوخیم ملد _

نم رانک ورد نم یارب تا هدنیآ ماوخیم یلو ؛ تسین مهم مارب تا هتشذگ

. هشاب
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: تفرگ متمس هب ریز زا وشهاگن و درک دنلب یمک ور شرس

؟! یقفاوم _

. سب و مداد ناکت شافرح دییات هبعالتم ومرس طقف رکف یب

دیرخ میتفر لا یرف هکاب زور نومه لثم تسرد دوب. ییا هگید یاج مساوح

شوه مزاب انح ندید اب اجنومه . هاگشیامن میتفر شدعب و میدروخ راهان و

منک. تبحص شاهاب شیامزآ نداد هب عجار تساوخ یم ملد ، دیرپ مرس زا

فرح تشاد لا یرف . تفر و درک جک وشهار ، داتفا نم هب شمشچ هکنیمه

: متفگو مدیرپ شفرح طسو ، دزیم

. مدرگیمرب اآلن هظحل ...هی شخبب ونم -
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یروخلد نحلا انح،ب تمس مرب متساوخ یتقو درک ماگن بجعت اب لا یرف

: تفگ

؟؟ هشهب تساوح مزونه -

لا یرف هک دوب روطنیمه ًاعقاو ؟! مدادیم وشباوج یچ دیاب منودیمن

هب تفگ هشیم دیاش هک یرفنت !! مرفنتم شزا متفگیم هک نم ؟؟ تفگیم

زا مودکچیه متساوخیمن هگید هک دوب هدش لیدبت ، هتسب مشچ یراجزنا

! منیبب وشایبوخ

. مشب شلا یخیب متسنوتیمن هک دوب نیمه هساو مدیاش

: متفگ لا یرف هب بلر یز

. مدرگیمرب -االن

مدز: شادص رس تشپ انح...زا تمس متفر و

... دیواج مناخ -

: متفگ ، داتسیا هک شاجرس و درک یثکم

. مراد راک تاهاب اتسیاو هظحل -هی

سالم شهب نم دوبرظتنم درکیمن سالم هکنیا دزن.زا یفرح ، تشگرب متمس هب

. مدش یکاش مدب،
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تیبرت وترسپ میروجنیا ...!! هتلا سود و یس ؟؟ثمالً ینک سالم یتفرگن -دای

؟ یدرک

: تفگ خلت یدنخبل و ثکم اب

؟!! انیهوت و انتخادنا هکیت همهنیا زا هشیم کنخ تلد یلیخ -

: متفگ و متفرگ مرمک هب وماتسد تفج و رتولج متفر

وت..!!! ...هک هرتمهم یچ همهزا یعامتجاروعش و تیبرت -

هصق مساو ووت منیشب امرس نیا وت منوتیمن مرب... دیاب ...نم نزب وتفرح -

! ینیچب

عونمم _ یپک #
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. یدرک روج و عمج وتدوخ هدرخ ....هی یدرک ادیپ سفن هب دامتعا ... هبوخ -

!! نیمه طقف ... مشب نهد هب نهد ابوت متساوخن طقف -نم

؟؟ هجوت نسح و مارتحا همهنیا ِتباب منک رکشت دیاب -

وگب... وتراک ًافطل -

... شیامزآ میرب ... رایب وترسپ ادرف -

: تفگ عیرس دزو یدنخبل دش. زاب شا هرهچ دش، ضوع راگنا شور و گنر

. منکیم وراکنیا ًامتح ... هشاب -

دوب. تبثم شباوج هگا مگیم ونیا یچره زا لبق طقف ... میدیم شیامزآ -

. مریگیم میمصت هیضق نیا هب عجار عقومنوا

. مرادن یفرح بخ... هلیخ -

مخز اتاب هگب یچ هی متشاد تسود ارچ منودیمن . تفر و دزن یفرح هگید

دموا لا یرف هک مدز لز شنتفر هب روطنومه . تفر یلو منک!... شتیذا مانوبز

: تفگو دش انح نتفر رگ هراظن نم لثم منوا و داتسیا مرانک

؟؟ یراد شِسود زونه -وت

و درک ماگن هنادرسنوخ لا یرف ،اما مشب یبصع متساوخ . مدرک شاگن یدنت

: تفگ

!! مدرک لا وس طقف -نم
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وشفرح ایهن منک تفلا خم متساوخیم !! مدش یبصع ردقنیا ارچ منودیمن

. متفرگ شزا وماگن و مدرک توکس منک؟... راکنا

: تفگ خلت یدنخبل اب هارمه لا یرف

هشیمن سپ ... نیراد نوتلباقم اآلن ونوتکرتشم هتشذگ زا یشخب امش -

درک! شومارف

! نکن شغولش یدوخیب ... تسین مولعم یچیه زونه -

. هئوت رسپ رسپ، نوا منئمطم -نم

: متفگ و مدش غاز شامشچ وت

؟!! ینئمطم اجک -زا

داد: باوج مدیلا یم مهب وشاتسد هکیلا حرد و درک لوه یمک هی

... هیبش تهب یلیخ نوچ بخ... -خ...

! هشیمن لیلد ...نیا نتسه هگیدمه هیبش امدآ زا یلیخ -

! یراد سح شهب نوچ -

هکنیا نودب ،نم تفگیم تسار بخ . تشاد او رکف هب ونم لا یرف فرح

و دمویم مشوخ دبریه ،زا هشاب هتشاد یصاخ لیلد چیه و منودب ممدوخ

دوب. لمحت لباق مارب شاراتفر همه ! هنومب مشیپ متشاد تسود یتح

**
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هتسشن دبریه انحو راظتنا هب منیشام وت هاگشیامزآ برد یولج دعب زور

اجنومه و ندموا یسکات !!ابهی متشاد سرتسا ردقنیا ارچ منودیمن . مدوب

. ندش هدایپ

؛ هاگشیامزآ لخاد نرب ناوخب هکنیا زا لبق و مدش هدایپ منیشام زا منم

نم هب دبریه . نتشگرب نم تمس وهب نداتسیا نوشاجرس . مدرک ادص ُدبریه

منک، شلغب تساوخ ملد هظحل ...هی تشاد یموصعم هفایق بجع دش! هریخ

مدیسر .ات مدش کیدزن نوشهب هگید مدق دنچ و مدرک شاگن طقف یلو

. ندرک سالم بلر یز انح دعب ، دبریه لوا نوشهب

: متفگ نانزدنخبل و مدیشک دبریه رس ور یتسد

وت؟ یبوخ -

لح شنهذ یوت ور، هلداعم نیا زونه نم لثم منوا راگنا درک. ماگن مک هی

هچ دیاب ًاقیقد تسنودیمن و دوب دیدرت و کش وت نم لثم منوا دوب! هدرکن

. هشاب هتشاد یسح
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داد: باوج بلر یز مزاب

. مبوخ نونمم -

درک.اتهب ماگن منوا ، نیگمغ یا هرهچ ،اب مدرک هاگن انح وهب مدرک دنلبرس

! مدوب هدرکن یسررب بوخ وشا هرهچ یایاوز کیدزن وزا تقد نیا اب زورنوا

دوب. هدش شا هتشذگ داش هرهچ نیزگیاج بارطضا ای شیوشت مغ،هی هی

هتسشن تبون تسیل وت هک یتاظحل نوا مومت میدش هاگشیامزآ لخاد مهاب

یایلدنص ور مهرانک هسره هشب لدب درو نومنیب یفرح هکنیا نودب ، میدوب

. میدوب هتسشن سنلا هدش فیدر

، شمدوب هتخانش هک یتدم نوا وت ونیا دوب... یتکاس و مورآ رسپ دبریه

جنق شارب ملد تشاد هگید هک دوب تکاس یردق هب مزورنوا . مدیمهف

هراد هک مدش شهجوتم هظحل هی نتفرگ نوخ نومودره زا میتقو . تفریم

!! هنکیم هیرگ

دیاش ؟! دوب یچ شایتحاران و ینارگن منودیمن دش... هتفرگ نم!!حملا یادخ

ودیدج طیارش نیا تساوخیمن و دموا یمن ششوخ دیدج تیعقوم نیا زا

مدرکیم یراک دیاب مدوب شردپ ًاعقاو نم هگا یلو !! منودیمن هنک. لوبق

و بیجع ردقنیا وحملا سح ارچ منودیمن منک... بلج مدوخ هب وشهجوت

دوب!! بیرغ

تخس یلیخ ... هئوت رسپ نیا نگب و نرایب ور سهلا هدزای رسپ هی ییوهی

دوب!!

رود وزا نوریب میدموا هاگشیامزآ زا مهاب ، شیامزآ ندش مومت زا دعب

مدز. ونیشام تومیر

. میروخب یزیچ هی میرب -
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داد: باوج درس و کشخ ینحل اب انح اما

. مراد هلجع هنوخ میرب دیاب ام یسرم -

فرح ومک نیگنسرس ماهاب یلیخ دوب.، هتفگ مهب ُدبریه هیضق یتقو زا

! نارهت تشگرب مشلا زا هک زورنوا زا ًاصوصخم دوب. هدش
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: متفگ بناج هب قح یا هفایق اب

؟؟ هاگشیامن یایب یاوخیمن سپ -

داد: باوج و نییاپ تفرگ وشرس

. مایمو هنوخ منوسریم ودبریه -

میریم مهاب مشدعب ، میروخیم یزیچ هی لوا میریم مهاب ام ریخن -
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. هنیبب ارجا وت وشنامام یاه هدیا داوخب دبریه دیاش ... هاگشیامن

ولج برد مانح زا لبق ًاقافتا . یچره ای تفلا خم رب ینبم دزن یفرح دبریه

و تکرح نیا ندید دش...زا نیشام راوس و درک زاب شدوخ هساو ور

یلیخ دیاب رسپ نیا هک مدوب بجعتم مه دوب هتفرگ ما هدنخ مه شراتفر

!! هنکیم ور اراکنیا هک هشاب ساسح

**

انح

یاه هیانک و هشوگ زا هگید و دوب هدش نوبرهم یمک هی یلعریما هکنیا زا

هدرملد و نیگمغ مبلق هت هت مزاب یلو . مدوب لا حشوخ دوبن یربخ شلبق

هکنیا !زا دوبن نم ملا هگید هکنیا !زا مدوب هداد شتسد زا هکنیا .زا مدوب

... مدرکیم هیرگ شنتشاد یارب ملد وت دیاب و دوبن نم مهس هگید

و نشب هتسباو مهب ننوتب یلعریما و دبریه مدرک وزرآ ملد هت زورنوا

هدش لبق یازور زا رتمورآ یمک مدبریه . نشاب هتشاد تسود ور هگیدمه

شارب یلعریما زا شوایس و دوب هدز فرح شوایس اب هکیتقو وزا دوب

درک. رییغت یلک ؛ تفگ

و دیدج تاقافتا هچرگ . مشاب هتشاد شمارآ یمک متسنوتیم هگید حاال

هب مدرکیم یعس یلو دوب، هتخیر مه هب ومباصعا مزاب ، دمحم یراگتساوخ

رسپ ... همهفن یزیچ عوضوم زا دبریه هنکمم هکییاجات مشاب طلسم مدوخ

شمداتسرفیم هشب هطبار نوا رد یتبحص تساوخیم ات یلو دوب یشوهاب

. شدوخ قاتا وت

شیپ ًاعقاو دوب. هدرک میرفک هگید ردام، هنوخ هب ییادنز و ییاد یاندموا
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نم سلا همهنیا ِدعب درکیم رکف دمحم ؟؟... ندوب هدرک رکف یچ نوشدوخ

ساال لثم هک منک دروخرب یروجچ متسنودیمن هگید ؟! مدنبب لد شهب منوتیم

! هشن راد هصغ مردام و ننکن رهق مزاب و هشن شیپ ی

وت هگم یلو ، مرادن جاودزا دصق نم هک مگب نوشهب شوخ فرح اب متساوخ

؟! تفریم نوشا هلک

متساوخیمن دموا یم شیامزآ باوج هک هگید زور تسیب ًات عفال نوچ

. مدرک یفخم وعوضوم نوا همهفب یزیچ ، دبریه نایرج زا یسک

مزا یراز و هیرگ واب درکیم نفلت مهب مادم ، مدمحم نز هگید فرط زا

یلو دوب یفنم ًاعطق مباوج هک نم . مدب یفنم باوج دمحم هب تساوخیم

ثعاب و هشن تسرد یدب تیعضو هک مدرکیم ارادم نوشاهاب متشاد طقف

اباب هگید واآلنهک دوب هدش مک شلمحت و بات منودیم . مشن نامام هصغ

. تسکشیم دوز یلیخ دوبن

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #
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هنوهب هب ییادنز هک ازور نومه زا یکی وت مدوخ و هشب یروجنیا متساوخن

یلطعم چیه ؛یب نامام هنوخ ندوب هدموا دمحم هارمه نامام هب ندادرس

تماهش و یدرم زا مادم . دوبن نک لو ییادنز ،اما تسین جاودزا مدصق متفگ

نم طقف . ندیم طالق مه ور اراس ماوخب نم هگا هکنیا و تفگیم شرسپ

!!! مگب ور هلب

دموا یم نوشلد روطچ ؟ دوب هتفر اجک نوشتیناسنا هخآ !! تفرگ مبلق ًاعقاو

ً؟! ننک هراوآ هچب اتود اب وسک ویب هراچیب رتخد نوا

دمحم هب وور تفرگیم شیتآ تشاد !!ملد جاودزا نیا هب تنعل الً صا

: متفگ و مدرک

؟؟ مسرپب تزا لأوس هی هشیم -

و درک ماگن هدزتریح ؟ هشاب هنوتیم یچ ملا وس تسنودیمن هکنیا زا دمحم

: تفگ

.. لیم لا مکاب -

عمج یمک ومدوخ ، مدوب هتسشن یتحار لبم یور ، شلباقم تسرد هکیلا حرد

: متفگ و مدرک روج و

بارخ وتیگدنز سلا دنچ یاوخب شرطاخب هک هراد وششزرا ایآ قشع نیا -

؟! ینک

: تفگ هلصاف بال ییادنز و دزن یفرح . نییاپ تفرگ وشرس دمحم

سناش الً صا شیگدنز وت ادخب ؟ هدیشک یچ مرسپ ینودیمن -وت

دوب!.ام یتپاپ رتخد اراس...هی زا منیا ... شلوا جاودزا زا نوا ... تشادن

.. هریگیم داریا هی زورره و هدروآرد مد مساو ...حاال میدرک شمدآ
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: تفگ وشفرح همادا و نامام هب درک ور

دایب هک مدوب دمحم تشپ مادم ملوا زور زا یچ هساو نم نوجامیس ادخب -

وت مدروایم لیماف نم ..هگا هگید دوب ازور نیمه هساو بخ ؟!!.. هریگب ور انح

؟! دموا یم شیپ عاضوا نیا ما هنوخ

دمحم زا تفر مدای الً !!صا ییادنز دزیم یکف هچ هللا شام رازه هللا شام

: تفگ ، ییادنز ندش تکاس زا دعب و دموا فرح هب شدوخ .اما مدیسرپ یچ

مرواب وت یلو ... متشاد تِسود و مدوب تقشاع هشیمه -نم...نم

یگدنز هبرجت راب ود ملا سدنچ ..نیا یدب لد مهب یتساوخن ینعی !! یدرکن

هب ...ملد متساوخیم هک دوبن یگدنز نوا شمودکچیه یلو متشاد کرتشم

... یدوب مبلق وت زونه وت نوچ .. دشیمن مرگ میگدنز

درک هاگن مامشچ ووت درک دنلب وشرس

!! یتسه -و

عونمم _ یپک #
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هب درک عورش دشو دنلب ییاد نز هیرگ یادص هک مدزن یفرح نم زونه

امیدق لثم هگید دوب، هدرک توکس طقف هک مردام . دمحم نتفر هقدص نوبرق

دمحم نز نم داوخب قطنم و لیلد ویب هشکب وش هداونوخ بصعت هک دوبن

!! مشب

: متفگ للعت ویب مدرک هزات یسفن

تنهذ وت هشیمه هساو متفگ .. نکن کف مهب هک متفگ وت هب عقومنومه -نم

اآلن منیمه هساو ... وراکنیا یدرکن وت یلو نک.... منفد تبلق ...وت شکب ونم

؟!وت هدرک یهانگ هچ تیگدنز کیرش بخ ... تسین تیگدنز یپ ترکف مزاب

هتخاس مه یارب ووت نم ینعی ام دمحم ... ینک دب منوا هب تراکنیا اب دیابن

سلا هد هچ هچاالنو نم شتیعقاو !! ینک یگدنز ایور وت دیابن ؛وت میدشن

یگدنز تاهاب و مشب تیگدنز کیرش منوتیمن هگید نامز ره ای هگید

!! وتدوخ هن هدب باذع ونم هن نیا زا رتشیب هگید منکیم شهاوخ منک....

متفر مدقدنچ باال، هقبط مرب متساوخ و مدشدنلب ماج زا عیرس و متفگ ونیا

: متفگ و متشگرب مزاب و

هیحور نوچ هنودب یراگتساوخ نیا زا یزیچ مرسپ ماوخیمن -حاالم

. نیشاب هدشن تحاران و روخلد مزا مراودیما ... هراد یساسح

ارچ هکنیا . دروخیم وشرسپ هصغ تشاد بلر یز نایرگ یامشچ اب ییادنز

. هنکشیم شلد شمه ارچ و هشاب یروجنیا دیاب دمحم تبقاع

منوکشب ویسک لد تساوخیمن ملد ممدوخ . مدوخ قاتا باالووت هقبط متفر

مزاب سلا هدزنوپ هدراهچ زا دعب .اآلن مدرکیم وراکنیا دیاب . مدوب روبجم یلو
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یراگتساوخ دوب هدموا عقومنومه دای وهب دوب هداتفا ازورنوا دای دمحم

نم!!

منودیمن ... مدرک رکف ممولعمان هدنیآ وهب مدیشک زارد زاب قاط متخت ور

یگدنز نم رانک مزاب ینعی ؟! دشیم یچ دبریه تشونرس ؟! دشیم یچ شرخآ

؟! شدوخ شیپ شدربیم یلعریما ای درکیم

وبشنوا !! هدشن لح یامعم هی لثم تسرد دوب. گنگ مارب یچ همه !! منودیمن

. مدید سوباک شمه مدوب ویخلا رکف ووت دوب دب حملا سب زا

. هنوخ مدعب و تکرش یرادگهاگ و دوب هاگشیامن هب نتفر مزاب دعب یازور

دبریه متسنودیم بوخ یلیخ و شیامزآ باوج ندموا هب دوب هدنوم زور هد

. دیسرپیم یلعریما و نم یگدنز زا شافرح وت یهاگ . هراد بارطضا یلک

. هنکیم رکف شهب و هدش مهم شارب یلعریما متسنودیم

رود ور ازورنوا وت میگدنز مگب دیاب دیاش و دیسریم رظن هب یداع یچ همه

و بات همه هک اقافتا نوا .... دموا شیپ یتنعل زورنوا .ات دیخرچیم دنک

درب. نیب زا وملمحت
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97 تراپ #

یارگشدرگ و یرتشم زورنوا دوب. غولش یلیخ مرس و مدوب ارسناوراک وت

و مدوب هداد وش هدیا و حرط نم هک یا هفرغ اتدنچ وزا ندوب هدموا یدایز

. ندرک لا بقتسا یلیخ مدوب هدرک تسرد یناریا هدکهد هی تفگ هشیم

لا حشوخ ومدرک قوذ یلک دوب هدش عقاو دنسپ دروم مراک هکنیا زا

اتسیروت اب یسیلگنا اب یهاگ ... مدوب یم نوشایلیخ یوگخساپ دیاب ... مدوب

. یناریا یاه هدننکدیدزاب اب یهاگ و مدزیم فرح

لا بقتسا دروم نومراک ردقنیا هک هلا حشوخ یلک ، میلعریما متسنودیم بوخ

رطاخ هب دادیمن هزاجا شدوخ ؛هب یچره ای دوب رورغ یلو هتفرگ رارق

. هنکب رکشت هی یتح مدیشک هک ییاتمحز

هارمه نیشام . مدوب ارسناوراک بش رخآات و مداد همادا ماراک هب منم

ونیشام نیمه هساو و هراد دیرخ وراب راک نامام متسنودیم زورنوا . متشادن

. مدنوسر ارسناوراک هب ومدوخ یسکات واب مدرواین مدوخ اب

ویلعریما و مایپ ، طایح هطوحم وت نوریب مدموا هک مراکرتفد و هفرغ وت زا

. مدید مهرانک

یبوخ هب درس یاوه نوا وت شدود و دیشکیم راگیس تشاد یلعریما

منک ربخ مدوخ هساو نیشام هی متساوخ و مدروآرد ومیشوگ دوب. صخشم

مایپ هب یزیچ یلعریما دش. بلج نم تمس هب نوشاتودره هجوت ییوهی هک

شاهوناز یورات هک دنلب مرچ نم.هیپوتلا تمس دموا مایپ شدعب و تفگ

شندرگ رود هشیمه لومعم قبط مشندرگ وشلا دوب شنت ، دموا یم

دوب. هدیچیپ
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: تفگ و درک ماگن

. نوتمینوسریم نومدوخ نیایب هبشرخآ ... نینک ربخ نیشام داوخیمن -

. مریم مدوخ هرود نم ریسم .. منونمم -

... هیفرح هچ نیا اباب -هن

درک هراشا یلعریما هب

. نوتتنوسریم شدوخ هگیم سدنهم -

. مریم مدوخ نیگب نوشهب نونمم -

؟؟؟ نوشاهاب یریمن ینعی -

. یسرم -هن...

. یناددوخ بخ... هلیخ -

سیم یلک مدید مدرک هاگن هک ومیشوگ . یلعریما تمس تشگرب تفگ هک ونیا

!!! هدوب نامام شمه !!! متشاد کلا

هی هک مریگب ونامام هرامش متساوخ و مداتسیا یا هشوگ ... مدش نارگن

و ندروآرد تکرح هب ونوشانیشام . مدش یلعریما و مایپ نتفر هجوتم هظحل

. ندز رود

. دموا مغارس هب یبیجع هروشلد . دوبن اجنوا نم زا ریغ هب یسک راگنا

عونمم _ یپک #
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هتفر لیلحت یادص ؛اب مهرس تشپ گنز دنچ زا دعب . متفرگ ونامام هرامش

داد. باوج

؟! یدوب باوخ ... نامام -ولا

؟ ییوت -...انح

. نامام -سالم

مدز. گنز تهب رتشیب راب تسیب زورما ییاجک وت رتخد -سالم...

؟؟ نیتشاد یراک -

...وت هشوماخ منزیم گنز شسیورس ...هب هنوخ دموین هسردم زا دبریه -هرآ...

؟! هتدوخ شیپ منیبب متساوخ .. یدادن باوج هک مه

مومت یدب یلیخ ینارگن .... تفگ یچ نامام مدیمهفن هگید !! تخیر مبلق

یادص . دیکشخ متسد وت میشوگ و مداتفا نیمز ور اجنومه . تفرگ ومدوجو

: تفگیم شمه هک دموا یم تشاد نامام
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؟! یدیمن باوج ارچ -انح

یاااو ...!!! هشاب هدموین شرس ؟بالیی ساجک دبریه مدرکیم رکف نیا هب طقف

مرازآ تشاد مدنیاشوخان و خلت و روآ باذع یارکف نم!! یادخ هن

و دروخ رس ما هنوگ ور یکشا هرطق مدش؛ دنلب ماج زا یتخس ...هب دادیم

: مداد باوج

؟!! نامام ساجکدبریه -

: تفگ هدز تهب یادص و ینارگن اب نامام هراچیب

!! یدرک منوج هفصن رتخد -

: متفگ و تفرگ تدش ما هیرگ

؟؟؟؟ ساجک بش تقو نیا اآلن سپ ....!! تسین نم شیپ دبریه نامام -

شیپ هشاب هتفر دیاش ... هداتفین یقافتا شهللاهک ...نا مرتخد شابن نارگن -

. شردپ

؟؟ دوب هدیسرن مدوخ رکف هب ارچ . تفگیم متسار

هدز خی امرس زوس زا هک یناتشگنا اب هلصاف وبال مدرک عطق نامام اب ونفلت

زا دعب راب نیلوا ؛ متفرگ و مدرک چرس منیبطاخم نیب زا وشوایس هرامش دوب،

. دادن باوج ، یپایپ قوب دنچ ندروخ

ور هرامش هگید راب وهی متفر ارسناوراک یجورخ رد تمس هب نامزمه

داد. باوج رابنیا . متفرگ

مدز: بل خلت یا هروشلد اب

؟؟ هئوت شیپ دبریه  شوایس _
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: مدرک نهلا نایرگ یادص دوب!اب توکس دزن، یفرح چیه

. ینارگن زا مریمیم یم مراد هدب... ونم باوج _

داد: باوج لماک تّیدج اب رابنیا

! تسین نم شیپ دبریه ... شاب مورآ _
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مدز: داد

! مرادن لمحت هک ینودیم وگب، وشتسار ادخورت شوایس _

. مگیم وشتسار مراد نکرواب _

ن! یادخ یااو

. مدوب اجک الً بش!!صا ای دوب زور نامز منودیمن . مدیخرچ مدوخ رود
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. دشیم مشومارف تشاد متیوه

دبریه : دیسرپ یم تشاد ینارگن لد هکاب دیچیپ مزغم یوت شوایس یادص

؟؟ ییاجک االن تدوخ ؟ هتفر اجک

یم هار متشاد نوبایخ هیشاح ورد دوب هتفرگ تدش ماه هیرگ هکیلا حرد

مدز: هجز راو، ونهلا هدشن فاص یادص اب متفر

! ماجک منود یمن ممدوخ ... منود یمن

شارب ونشیکول تساوخ مزا ًاروف منک، عطق ور هملا کم هکنیا زا لبق شوایس

. متسرفب

یلعریما

،زا تفر و درک یظفاحادخ یقوب ندز دشواب در مرانک زا مایپ نیشام یتقو

مدرکیم هاگن ومرس تشپ متشاد ملباقم هنیآ وزا مدرک مک نیشام تعرس

! هنای دایم هراد انح منیبب

هرب اهنت مرازب بش تقو نوا وهب منک لو درکیمن لوبق منادجو شتسار

بخ یلو شمنوسرب ات دایب هک دوب افرح نوا زا رترورغم منودیم ، هنوخ

؟! هنای هدموا شریگ نیشام منیبب مسیاو شراظتنا هب مداد حیجرت

رانک مدید میرانک هنیآ وزا مدرک فقوتم نوبایخ زا یا هشوگ ونیشام

ووت مدید یمن وشا هرهچ تسرد . هشتسد شیشوگ و هداتسیا نوبایخ

!! هلوغشم یچ وهب هداتسیاو ارچ منیبب دوبن صخشم یکیرات

ات دایب مگب شهب هگید راب وهی مرب مدوب ددرم و لد ود یلیخ

منودیمن الً ....صا هنکشب ومرورغ و هنک تفلا خم مدیسرتیم ... شمنوسرب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

نیشام و ساهنت هرادن یطبر نم هب مگب و مشب شلا یخیب متسنوت یمن ارچ

! هرادن

ربخ نیشام منیبب مدوب رظتنم و مدوب شبظاوم هلصاف نومه زا ًاحیجرت

؟ هنای هدرک

مشخ درک، فقوت شرانک و دموا تعرس اب یدنلب یساش لیبموتا یتقو اما

نراد منیبب و منک ربص اجنومه متسنوت یمن و دموا شوج هب متریغ و

تعرس وهب متفرگ بقع هدند و مدز وتراتسا . ننکیم داجیا شارب تمحازم

نودب . مدرک فقوت ؛ گنردیفس روفار اتیوت نیشام زا رتولج و بقع متفر

هدایپ نیشام زا عیرس منک رکف مراک بقاوع ایهب منکب یرکف چیه هکنیا

. هشب رظن دروم نیشام راوس داوخیم انح مدید یروابان مکلا اب یلو . مدش
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؟؟ ماجنوا زونه ارچ درکیم بجعت تشاد دیاش دز، لز نم هب شلبق یلو
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زا هک هیک هدننار متسنودیمن زونه ! میدرک هاگن هریخ هریخ مه هب نومودره

دوب! شواایس ؟! ینعی مدید یم تسرد !! شمدید دشو هدایپ نیشام

سکع چیه هن یتکرح .هن میدرک هاگن ورگیدمه توهبم و تام هظحلدنچ

!! یلمعلا

اجنوا انح رطاخب و متشذگ مدوخ تقو زا نم هک مدرکیم وشرکف یتقو

...زا ینورذگشوخ یپ هرب شوایس اب تساوخیم منوا و مدوب هداتسیاو

؟! مهلبا و هداس دح هچات نم هخآ ! مدش رفنتم مدوخ

زابرس همه ما هلا سدنچ نوا یاه هدقع همه و ترفن و مشخ زا دش رپ منت

یسک دوب.... شوایس نیمه میگدنز یاهیماکان و ایگدرسفا همه ببسم . ندرک

دوب!! مقیفر نیرتهب یزور هک

ومنهد ،بآ یخلت دنخبل اب هارمه ؛ درکیم هاگن ونم تشاد توهبم و تام منوا

ح شندید زا ردقچ منومهفب شهب ترح نیا اب متساوخیم . نیمز ور متخیر

. هروآ شدنچ مارب ردقچ و هروخیم مهب ملا

راب زا یمک ات متخیریم شور هدش روج ره ومرهز دیاب ، مدزیم یفرح دیاب

واب مدیچ مه رانک وتاملک ... مدرکیم تسد تسد دیابن . هشب خیلا مشود

: مدرک زاب ناهد دوب، هتخیمآ قیمع یمشخ هکاب یرفنت

مزاب ... بجع !!!!...هچ هلفاق قیفر و دزد کیرش ... شوایس هب...اقآ -هب

دش! نشور نوتلا مج هب نوممشچ
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وت مه یسوسحم سرتسا و بارطضا متسنودیم بوخ یلو دوب. تکاس

انح. مه تسه شدوخ هرهچ

وت شلیبموتا یاغارچ رون هکیلا حرد و متفر رتولج مدق هی نم و دزن یفرح

مدز: ،داد درکیم دیدشت تشاد ومتینابصع و درکیم تباصا مامشچ

همه و تمنیبب هگید راب هی تساوخیم ملد یلیخ ... مدوب ترظتنم یلیخ -

منک. خیلا ترس ور وماه هدقع

یلک همدای ... شمدید و شغارس متفر انح ردپ هنوخ ِمد راب نیرخآ همدای

تسود یلیخ لا سدنچ نیا همه و تفرگن مورآ ملد یلو مدز... شکتک مه

. شمنزب ، تشک دصق وهب شمنیبب هگید راب هی متشاد

: تفگ مباوج رد یدرسنوخ واب دموا رد شادص

تواضق دوز ...!! قیفر یدرکیم هاگن ور هیضق رهاظ تیگدنز وت هشیمه -وت

. نکن

؟! هدنوم میتواضق هگم ... سا هرخسم -هِه!!!

وجع تواضق شمه . ینک کف تسرد ینیشب یاوخیمن تقوچیه -هرآ...ووت

الهن!!

رت گنررپ یلیخ ور وت هملک مفرح مکحت یارب وت( هدرکن المز وووش هفخ -

. یدب منوشن وطلغ و بوخ و ینک یهن ورما ونم ( متفگ
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تسپ یلو وت رظنم زا مشاب یتسردان مدآ ره ....نم نزب فرح تسرد -

یردپ شساو ... مدرک گرزب مدوخ هچب ثم وترسپ سلا هدزای متسین

. مدرک شیرادهگن ... مدرک

"!! تسنودیم نم رسپ ُدبریه مشوایس نم!... یادخ "

و مشخ جوا وت هگید فرط .زا مدوب هدش مگردرس ؟!! مگب یچ متسنودیمن

رورم ودرک مقحرد شوایس هک یراک و هتشذگ دای یتقو و مدوب تینابصع

هکات مرایب شرس هب بالیی نینچ تساوخیم ملد و تفرگیم مبلق ، مدرکیم

. هنزن شرس هب تنایخ و امدآ ندز رود سوه هراد رمع

بیرخت ثعاب هک مدرکیم رورم ور ییافرح ، منوغاد ناورو حور وت شمه

تنایخ تهب شوایس . درکیم رارکت تشاد منهذ .... دشیم ما هتسخ حور

قطنم و لیلد تنایخ . تنایخ .. تنایخ تنایخ . روطنیمه مه انح ، هدرک
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و شیریگ یمن ارچ ؟ رسپ یتسه یچ رظتنم . هرادن ما یهیجوت چیه ! هرادن

لا سدنچ نیا تروپ و تراه همه دوب نیا ؟ ینزیمن شکتک ریس لد هی

منیبب ور انح و شوایس هگا زور هی یتفگ یم هک وت ؟؟ تیتخبدب و یگدرسفا

، ینکب یتسنوتن یطلغ چیه و یدید هک ورانح ؟؟ دش یچ ! مرایمرد ونوشردپ

یچ یروجنیا ناوخیم . هترسپ دبریه هک ندرک راوس غورد ... شوایس االمن

ملا همه ندموا ، هشندرم تقو مگرزباقآ ننود یم ناه؟! ؟ نشب بحاص ور

شتمس هب نآ کی دوب، هدش دایز هک ردقنوا میفنم راکفا مجح . نربب وملا ونم

مدنوبسچ شنیشام هندب انح؛هب یادایرف و غیج هب هجوت ویب مدرب موجه

، ظیغ و مشخ واب مدنوبوک شتروص وت مهرس تشپ تشم اتدنچ و

: متفگ و مدرشف مه ور ومانودند

شومارف یدرک مقح رد هک ور یتنایخ منوتیمن ... یشاب هدرک هک میراکره -

. مرذگب شرانک زا منوتیمن زگره منک...هن!

دز: داد

... هشیمه مدوب تقیفر ...نم یلعریما یدیمهفن ونم تقوچیه -وت

: مدیلا راون هراچیب و مدز شامشچ ریز یا هگید تشم ، مدرکن یا هجوت شهب

!! هشیمن نومرد تقوچیه هک یتشاذگ اج هب مبلق وت یمخز یلو -

شدوخ زا تسنوتیمن .... مدرک شترپ ور هدایپ هیشاح رانک یتمس هب

ما هتسکش لد دوب. هدش نوخ قرغ شتروص مومت . هنکب یعافد نیرتکچوک

یازور و تاظحل نیرتگنشق ....نم دشیمن بوخ اه هنحص نوا ندید اب اما

. مدنورذگ یگدرسفا و یدیماان وت ومیگدنز
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یا هگید سک ندش عمج اجنوا هک رفن هس ود زا ریغ وهب دوب تولخ نوبایخ

و مداد یرارف مه ورفندنچ نوا و مدز داد هک مدوب یبصع ردقنوا ... دوبن

تفر ناباتش و دروآرد لا متسد یا هتسب نیشام وت زا انح هک دوب تقونوا

دوب. هدش نیمز شقن هک شوایس تمس

مغ، ساسحا ! متشاد یساسحا هچ مگب ًاقیقد منودیمن هنحص نیا ندیداب

! فعض ًادیدش مدیاش ...و یگدروخرس ، تداسح

متاساسحا زونه ... مدوبن توافت یب انح هب تبسن زونه فاصوا نیا اب سپ

هک ردقنوا هظحل نومه و دشیم هلا چم تشاد مبلق !! دشیم راد هحیرج

هی ًاعطق دوب مهارمه هحلسا هی هگا متشادن ومدوخ لر تنک و مدوب ینابصع

. متشک یم ونوشودره و مدرکیمن للعت هظحل

تقاط مدز، لز ییا هشوگ هب ماهنت و هدزمغ لد واب متفرگ نوشزا ومهاگن

مهزا اآلن منودیم !! متشادن شوایس هب ور انح یاندرک تبحم ندید

. مدشیم شنترپ و یبصع مزاب یلو ندوب هدشادج
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شوربور انح هک یا هبعج وت زا لا متسد اتدنچ شوایس مدید مشچ هشوگ زا

دش. دنلب شاج زا منامزمه . تفرگ شا ینیب ولج و دیشک نوریب ، تفرگ

: متفگ ضغباب و شتمس متشگرب

راب منوت یمن اراکنیا .اب هربق وت شاج طقف ... هگرم راکتنایخ مدآ یازج -

! نیمه ننک یم زاب رس ماه هدقع طقف منک، کبس وملد

: تفگ شفیعض یادص نومه واب درک ماگن نانزدنخزوپ

لد هتزا ور یزیچ هی یدرک کف هک یزور یلعریما ... یدرک دب تدوخاب -وت

وت یتقو !...مدآ هشن رارکت هرابود هنکمم ... نکن شلو تقوچیه یراد سود

هد دیاب دایم شیپ مزاب هنکیم کف ، هتشیپ سلا هدزاود وتو وسلا نس

بوخ هگید حتلا هک هدوب راب هی نومه هک یمهفب ات هرذگب سلا هدزنوپ

.... هشاب بوخ حتلا ینعی قشع ...!! هشیمن

اجنوا متشادن یشوخ .حلا مدش ملیبموتا راوس و متفر یفرح چیه یب

هدب! مزردنا ودنپ شوایس و مسیاو

هظحل هی رتشیب شمارآ یارب و مدنوبسچ مرس تشپ یلدنص هب ومرس

دش بجوم دش، هدز مرانک هشیش هب هک یرگنلت .اما متشاذگ مه ور ومامشچ

منک. زاب ومامشچ

ور هشیش دوب رظتنم و درکیم ماگن تشاد شزمرق و رابکشا یامشچ اب انح

. نییاپ مشکب

هکنیا نودب دموا نییاپ هک هشیش و مدز ومرانک همکد و مدرک شاگن مک هی

: تفگ هک مدینش وشادص منک شاگن
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! شندیدزد ًامتح ... یلعریما ... شتسین دبریه -
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: تفگ مزاب ونهلا هیرگ .اب مدرک شاگن و هدروخ هکی شفرح ندینش زا

راک ینعی ...! هشابن تگرزبردپ شیپ منکیم اعد طقف ... دوبن مشوایس شیپ -

! هشابن نوا

یاهمخا اب منک شاگن هکنیا نودب منک، ظفح وممشخ ومکّحت متساوخیم

: مداد باوج مهرد

. شلا بند نیرب تشوایس اقآ ،اب هرادن نم هب یطبر هیضق نیا _
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. دیکچ یم تشاد شامشچ زا کشا تارطق . تفرگ رُگ تینابصع زا انح

دز: داد هدش، یبصع و روخلد

باذع نم مه وتدوخ مه یروجنیا یاوخ یم یک ور...ات افرح نیا نک سب _

؟ یدب

و مدزیم ، مدرک یمن لر تنک ومدوخ هگا دوب،هک دایز ردقنوا متینابصع تدش

یرفنت سح دوب.اب هدیسر جوا هب ممشخ . مدرکیم درخ وشانودند همه

. مدرک شاگن قیمع

ور مخز یاج ردقنوا هک تمدوب هتفگ ؟ اینز یم فرح یروطنیا یک اب یراد _

؟وت هتفرن هک تدای نمض ...رد هشیمن اوادم ینامرد چیه هکاب یتشاذگ مندب

عورش یارب هک دوب یشزرااب زیچ نومه دبریه ، یدوب هداد نم هب ُدبریه

و ینک شادیپ هدشن حبص ات ماوخیم تزا .االمن یدرک هیده نم هب نومطبار

. مشیپ ینودرگ شرب

: مداد همادا و مدییاس مه یور ومانودند

یب ور هعفد نیا ، منکشیم وتندرگ ماتسد نیمه ،اب هشن یلمع راکنیا هگا _

! مشیمن تلا یخ

جوا هب متسنود یم بوخ یلیخ دوب. هدز لز نم هب ور شوسرت ِیامشچ

رفص! هب هدیسر مه شیریگ میمصت تردق و هدیسر هرهلد و سرت

داد: باوج روخلد و روجنر

هک .االمن هترسپ دبریه هکنیا ملد.. زار نتفگ زا لبق هب هدرگیمرب هیضق نیا _

رسپ دبریه . مدب باذع ومدوخ ردقنیا منیب یمن یلیلد یدیمهف ور هیصق نیا

شهب هک یسک اهنت مرضاح لا حرد هن... هچ ینک رواب یاوخب هچ هئوت

وشرهز داوخیم راکنیا ،اب هناخریشدرا بانج هشاب هدیدزد ُدبریه منونضم
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. هزیرب

هیضق نیا لصا نم دموا مدای یچ؟ هشاب هتفگ تسار انح مدصرد هی هگا

همه ندش تباث ات هرازیمن تسد ور تسد منوا ًانئمطم و متفگ گرزباقآ وراب

لفط نوا ایهاوخدوخ نیا طسو دیابن منک. رکف قاعالهن دیاب یچ...هرآ

هشب. ینابرق موصعم

: متفگ و متفرگ انح هدزتشحو یامیس هب مشچ هدش مزج یمزع اب

،هک ترسپ هن هریگیم ماقتنا وت زا هشاب ماقتنا رکفهب مزاب هگا گرزباقآ _

. شنادناخ ثراو و هشاب شدوخ هشیر زا هراد لا متحا

درک: زاب ناهد هنازجاع . درکیم هیرگ تشاد یراهب ربا لثم

بارخ وماهایور همه هک تفگ درک، مدیدهت نوا ... هشدوخ راک منئمطم _

. هریگب مزا ومیگدنز دیما اهنت داوخیم ...واالمن منکیم تدوبان تفگ ، هنکیم

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #
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ردقنیمه یلو دوب هتفگ شهب یچ شیپ سلا دنچ گرزباقآ منودیمن

دوب تخس مارب مک !!هی تسین شوخ شلا ح هک منک شکرد متسنوتیم

اتقو رتشیب ! شا هچب هساو هزیریم هراد ردام هی ور اکشا نوا همه هک ممهفب

هچب هساو متشادن غارس ویسک تیعقاو .وتعملا مدوب هدید ونیا املیف وت

هنک. بت یروجنیا شا

نک... مکمک ... منکیم شهاااوخ یلعریما -

رانک هک مدرک هاگن وشوایس هنیآ وت .زا درکیم مسامتلا تشاد هنازجاع یلیخ

. هنکیم هاگن ور ام هراد و هداتسیا شنیشام

دیاب دایب، شرس بالیی مرازن و مدب ماجنا یراک دبریه یارب متساوخیم "هگا

ونوا متسنوتیم ، دموا یم ماهاب مهانح ًانئمطم . گرزباقآ ترامع متفریم

هب رس متشاد تسود هک مدوب رازیب شزا ردقنوا هن! وشوایس اما منک لمحت

دوب، یروابدوز و هداس رتخد انح ، درکبم رارکت مادم تشاد مبلق . هشابن شنت

نوا ، هدرب ور انح لد ششُکرتخد ِیاهدنفرت هکاب هشوایس یلصا رصقم

اهدنفرت نیمه اب منئمطم و دروآ یم رد وبیجن و کاپ یامدآ یادا هشیمه

ماه یتخبدب همه ببسم دوب...هرآ مقشاع انح هنرگو درک؛ دوبان مم یگدنز

دیپاق مزا ومنز دشات کیج وت کیج نماب ردقنوا ازورنوا هک هنوا ! هشوایس

"! هدروخ بآ اجک زا متسنودن ممدوخ ، دروخ مقر یروط اقافتا نوا همه و

. متفگ بل ریز ، دنیاشوخان و خلت قافتا همهنوا رارکت زا روجنر یلد اب

. میرب وش راوس هرب...ایب نک شدر ونیا -

هدش یطاق مهاب شدنخبل و کشا هکیلا حرد و تفرگ شدوخ هب یداش هرهچ
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: تفگ هدزقوذ دوب؛

. نونمم ... هشاب -

و نم نیشام تمس دموا عیرس شدعب دزو فرح شوایس اب یمکو تفر

هک وشدنبرمک . مدوب هدش هریخ شهب دش. راوس ولج یلدنص ور متسد رانک

و دوب شاجرس زونه شوایس درک. کاپ وشتروص یاکشا یلا متسد اب تسب

و مدرک تکرح تعرس .اب مدرشف زاگ لا دپ ور وماپ و مدز وتراتسا همکد نم

هب ماگن هکیلا حرد و متفرگ بل وهب مدیشک نوریب مراگیس تکاپ زا یراگیس

ًاقیمع مهرس تشپ رابدنچ و مدرک شنشور میبیج یمتا کدنف اب دوب مولج

. مدرک دازآ نیشام لخاد یاضف وت وشدود همه و مدز کوپ

واب متخادنا شهب یمشچ هشوگ !! ییادص هن یتکرح هن دوب تکاس انح

. مدرک یلپ و یقداصاضر یاگنهآ زا گنهآ وهی مدرک نشور ومتسیس متشگنا

دوب تقشاع لد نیا هخآ ، نکشن هدقنیا وملد

دوب تقی ال یزور هخآ ونوخ بلق نیا نکن هل

لد؟ نیا زا هدنوم یچ هگم ، نوزوسن دقنیا وملد

لطاب َسحن رهُم یدز تییافو یب واب یتفر

؟ یدیشک مشیتآ ارچ یشاب یتشادن تسود هک وت

یدیدن دوب،وت نم درُم،ِلد تایهاوخدوخ وت هک نوا

یدیرپ ینوسآ هچ هب مدوجو هنوخ وتزا

!!! یدینش هن یدیدن ودرم نیا رورغ نتخیر
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ندیشک و نیگمغ یاگنهآ نوا ندینش هکاب ردقنوا دوب. نیگمغ یلیخ ملد

دوب. هدرک ریگ مولگ وت ینیگنس ضغب . مدشیمن بوخ مهرس تشپ یاراگیس

وشرکف دوب.یک ما هقوشعم یزور دوب،هی هتسشن نم رانک هکاآلن ینز نیا

ردام ینعی ؟! منیبب وشایبوخ منوتن و مشب رفنتم شزا هسرب یزور درکیم

دوجو سلا همهنیا هک یا هچب ؟ شمدید یمن مباوخ وت هک ییا هچب هنم؟! هچب

نوهنپ مزا دیاب وتمعن نیا ارچ هخآ یلو . مدوب ربخ یب شزا نم و هتشاد

؟ هشاب هدرک شدیدهت گرزباقآ و هشاب تسرد انح یافرح هنکمم ...!! ندرکیم

یفرح نوا هن گرزباقآ هنوخ هب ندیسر .ات مدشیم هنووید متشاد !! منودیمن

ًابیرقت و دوب بش همین کی تعاس . مدرک یگدننار تعرس اب طقف نم! دز،هن

نفلت اب انح . متشادن نیا زج یا هراچ یلو . هباوخ گرزباقآ اآلن مدوب نئمطم

دوب. دبریه نارگن منوا و دوب شردام منکیم رکف دز فرح یرابود یکی

هب دروخ کب شلف هی منهذ . میتفر ترامع لخاد و مدز ور ارد تومیر
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مدرکیم ساسحا و مدوب هدرک ادیپ هزیگنا انح هب تبسن هزات یتقو و هتشذگ

دوب ممرحم و دوب میلغب قاتا وت هکیلا حرد ابش هک اتقو نومه . مراد شسود

یارب و مدوخ هساو منوتب مدرکیم وزرآ و مدیباوخ یم شلا یخ اب یلو

. مراد شهگن هشیمه

دش... مومت دوز یلیخ هک سوسفا اما

مدرب نومتخاس رانک وات مدروآرد تکرح هب هدش شرفگنس هداج ور ونیشام

مومت هشیمه لومعم قبط . میدش هدایپ مهاب و مدرک شکراپ اجنومه ،

یم ور انح دش. زاب ردسنلا یتاظحل زا دعب و دوب نشور نومتخاس یاغارچ

ًامتح . هنکیم هاگن تقد وراب اج همه هراد و هدز لز شفارطا هب هک مدید

. درکیم رورم شنهذ وت ور هتشذگ تارطاخ تشاد منوا

دش: عمج مساوح دموا هک یجاب ناخ یادص

؟ ییوت یلعریما ؟!... سااجنوا -یک

. مدرک وسالم ولج متفر

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ
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انح

ناخ هدروخ تسکش هرهچ و یمیدق ترامع نوا هرابود ندید مگب منودیمن

وشامشچ تشاد هک ویجاب ناخ و ولج متفر ایدب!! درک بوخ وملا ،ح یجاب

. مدرک ،سالم هرایب اج هب ونم هنک یعس و هنیبب رتشیب ونم هنوتب ات درکیم زیر

: تفگ هلصاف دزوبال خلت یدنخبل یلعریما

ً؟! یجاب ناخ یسانشیم -

درک. یثکم دید وما هرهچ کیدزن زا یتقو و درک دنلب وشرس یجاب ناخ

: تفگ ینم نم دشواب یدج شا هرهچ

؟؟ اجنیا یدروآ ارچ ونیا -

مداتفا ما هتشذگ نیریش و خلت تارطاخ همه ودای تسشن مامشچ وت کشا

: متفگ یشاوی یادص اب شدعب و

دب یاقافتا همه هک دوب یبش مدوب اجنیا و مدید وترامع نیا هک یراب نیرخآ -

دز... مقر ومدنیآ موش و

: تفگ و درک هاگن نم هب یلعریما

! هشابن باوخ نوجاقآ مراودیما ... لخاد میرب -

تسد وت وشربز الرغو یاتسد مکحم مدش، رتکیدزن یجاب ناخ هب یتقو

: متفگو متفرگ
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. یجاب ناخ دموین مدب تزا تقوچیه -نم

القو خادب هتشذگ لثم مزونه ، تخادنا مهب یا هناهیفسردنا لقاع هاگن

دوب. ومخا

ولج ندموا متارطاخ همه دش. هدنز مارب یچ همه مدش هک سنلا دراو

یتح ، یمشیربا یاشرف اه، همسجم ، اهولبات دوب؛ هدرکن رییغت یچیه . مامشچ

! راوید ور یاسکع

: تفگ ، ششعترم یمک و ریپ یادص اب یجاب ناخ ، مداتسیا هک سنلا طسو

؟؟ اجنیا نیدموا ارچ بش تقو -نیا

داد: باوج ، دزیم خرچ وشفارطا تشاد شهاگن اب هکیلا حرد یلعریما

؟! هباوخ گرزباقآ -

درک هاگن ویلعریما و نم رت هنانیبزیت یجاب ناخ

. هدیباوخ و هدروخ صرق بشِرس -زا

: متفگ و مدرک هاگن ویلعریما ینارگن اب

نک... شادص منکیم شهاوخ -

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #
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: تفگ و درک هاگن ونم یگف ابکال یلعریما

؟ شاتسود ... هسردم ؟ یتفرگ وشربخ هگید یاهاج -

گنز مهب هک مرخآ راب نیا ، هشوماخ شیشوگ شسیورس هدننار تفگ منامام -

... هدوب هسردم رهظات نتفگ هدز؛ فرح شا هسردم ریدم اب تفگ دز

: تفگ رت ممصم رابنیا و یجاب ناخ هب درک ور یلعریما

؟ اجنیا هدموین یسک زورما یجاب ناخ -

مسح ، درکیم یزاب شاتشگنا اب تشاد . داتسیا ییا هشوگ تفر یجاب ناخ

هگب. داوخیمن و تسنودیم یزیچ هی مدیاش . هراد یسرتسا هی تفگیم مهب

: تفگ و شکیدزن تفر یلعریما

وووگب ینودیم یزیچ ...هگا یجاب ناخ نزب فرح -

و تفرگ شزا وشهاگن یگف هنک،ابکال هاگن ویلعریما تساوخن یجاب ناخ

: تفگ

... منودیمن یچیه -نم...
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: متفگ یمجاهت وابحتلا ولج متفر

؟!! اجنیا نیدروآ ونم رسپ -

دز: داد ًابیرقت و درک ماگن مشخ اب یجاب ناخ

. یگیم یچ یراد هشاب تساوح .... ررررتخد یووووه -

شنهد وت دزیم فرح یتقو و ندوب هداتفا نویم رد یکی شانودند هکنیا زا

هقبط تمس درک.هب یم ما یبصع ، درکیم قرف شتاملک ظفلت و تفریم اوه

: تفگ تنوشخ واب تفر باال

هداونوخ و رتخد نیا هب تگرزباقآ ینودیم هک وت یلعریما -

؟! اجنیا شیدروآ ارچ ... هساسح شا

داد: باوج یگف وابکال دیشک شتروص رسو ور یتسد یلعریما

. هراد شراک و شندید هدموا انح وگب منوجاقآ هب ورب ًافطل -

!!!!! هباوخ نوا -

... ًافطل نک شرادیب -

... هباوخ مگیم -

. منکیم شرادیب و مریم مدوخ ... یریمن -هگا
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. تفر اهباال هلپ زا یفرح چیه نودب هگید و درک هاگن طقف یجاب ناخ

هی مزاب و ییا هشوگ دموا میلعریما . درکیم هاگن ینارگن اب وشنتفر متشاد

شاه کپ ردقنا . دیچیپ اضف وت راگیس زا یتوافتم یوب درک. نشور راگیس

یدج نم وهب درک توف هبباال وشدود . تفریم وت شاپل تفج هک دوب قیمع

.... هاگن ... هاگن ...... هاگن درک... هاگن درس و

: متفگ و متخادنا ریز هب ومرس

؟؟ هشاب تگرزبردپ راک ینزیم سدح مه -وت

شراولش بیج یوت وشتسد . درکیم ورف منت وهب تشاد هزین شهاگن راگنا

. رتولج دموا و درک هاگن ونم یروطنیمه و درک ورف

! کیدزن ی هلصاف وت ًاقیقد دموا درک... هاگن مزاب

...اب دروخ مماشم هب شنلکدا یوب ؟! هنکیم یروطنیا ارچ . داتفا شپت هب مبلق

شدوخ هب ومنهذ هک شرت و خلت یوب دوب.هی هدش یطاق شراگیس دود یوب

. درکیم ریگرد

عونمم _ یپک #
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: تفگ و درک هاگن ساسحا یب دیاش و درسنوخ ور نم

بق مگرزبردپ ًاعقاو ایآ هک منودبونیا ماوخیم طقف ... منزیمن یسدح چیه -نم

.... نومیادج وت هتشاد یشقن هکنیا ؟!و هنای هدرک دیدهت ور الًوت

. هنکیم مرواب مک مک هراد راگنا یلعریما ؟!... هنای ملا حشوخ مگب منودیمن

اآلن یلو منزب یفرح هتشذگ هب عجار تشادن تسود الً صا هک لیاوا

. هنودب ور هیضق هت داوخیم و هدش واکجنک شدوخ

دز. هقرج مبلق و نهذ وت دیما هنزور مدیاش ای رون لثم یزیچ ،هی یسح هی

: متفگ و مدرک سبح ما هنیس وت ومسفن

میشکدوخ لیلد هکنیا و مبش نوا یشکدوخ ...زا مگیم تهب ویچ همه -نم

مال ونم هنایفخم ناخریشدرا هکنیا و ترامع نیا وت منتشگنرب دوب....زا یچ

وت هب مرادن قح هگید هگب مهب ات مندید داتسرف وکپوپ و درک تاق

.... نوشسرت وزا مدوب هلماح مدیمهف هکنیا ...زا منک رکف

... تفرگ ما هیرگ
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نمهفب متساوخن ... مدرک لمحت ویچ همه ییاهنت مدوخ و متفگن یکشیه -هب

!! نربب نیب زا ناوخب ور وت یراگدای وم" هچب و"

درکیم شوگ ومافرح تقد هب تشاد و دوب هدادن یباوج چیه زونه یلعریما

: دیچیپ سنلا یاضف وت ناخریشدرا تفرخ و ریپ یادص هک

!! نیشفا رتخد .... اجنیا یایب تدوخ یاپ اب مدزیم سدح -

یجاب ناخ و دموا یم نییاپ سنلا یاه هلپ زا یجاب ناخ کمک هب تشاد

. درکیم تیاده مدوب هداتسیا هک ییاج و نم تمس هب وشرچلیو هتسد

شهب دوب. هدرکن ینانچنآ رییغت و تشاد وشیپ سلا هدزاود هفایق نومه

و درک بارخ ومرمع ساالی نیرتهب ، متشاد هنیک شزا اآلن منم . مدش هریخ

! متشادن یشوخ ِلد شزا منم

رش زا ُمدوخ هشیمه هساو و مگب شهب دوب ملد وت هک یچ ره متشاد تسود

منک. تحار افرح نوا همه

دنخزوپ اب ناخریشدرا درک؛اما سالم طقف و نییاپ تفرگ وشرس یلعریما

: تفگ یثکم زا دعب و درک شاگن طقف

. شارب مراد یدایز یاه همانرب ... اجنیا شیدروآ یدرک یبوخ -راک

: تفگ دزو دنخبل ناخریشدرا مزاب درک، شاگن هدروخ هکی یلعریما

! شاب نئمطم ... منکیم وراکنیا مبشما نیمه .... مزیرب ومرهز نیرخآ دیاب -
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دش! خیلا ییوهی ملد هت

: تفگ یدنت یلعریما

یتنعل هنیک و ماقتنا نیا فقو ونوتیگدنز همه امش ... نینک سب گرزباقآ -

؟! نینکیمن شمومت ارچ هخآ .... نیدرک

هتشاد روضح شارتکاراک همه هک هشیم مومت یتقو ملیف هی هشاب تدای -

همتاخ ویچ همه بشما هدش...نم ملیف ندش مومت عقوم اآلن سپ ... نشاب

. مدیم

عونمم _ یپک #
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شرخآ منودیم درک... خی ماپ و تسد ! داتفا هار یدب شیوشت و سرت ملد وت

هگید !حاال داین دبریه رس بالیی مدرکیم اعد طقف ... هراد هدنزاب هی یزاب نیا

هدوب هشقن هی شا همه و هدوب ناخریشدرا دوخ راک مدش نئمطم ًابیرقت

!! ترامع هب نم نتفر یارب
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: تفگ یگف دشوابکال یبصع مزاب یلعریما

؟! سامش راک دبریه ندش هدیدزد -

لیدبت دب یا ههقهق هب نآ کی هک دوب راد ادص ناخریشدرا دنخزوپ ردقنوا

: تفگ دشو

ههههه !! دبریه ...!! یدش ینومدوخ دوز -هچ

! نیریگب ماقتنا هچبرسپ نوا زا نیاوخب دیابن امش .... گرزباقآ هنم رسپ نوا -

.... منکیم نشور ویچ همه فیلکت بشما -نم

وبال مدیخرچ ناخریشدرا تمس .هب مدشیم نارگن ًاعقاو متشاد هگید

: متفگ هلصاف

ساالی نیرتهب نم نیدش ثعاب امش... ... هشب مومت یچ همه دیاب ًاقافتا -هرآ...

ردپ شزاون تسد مرسپ نیتشازن ...! منورذگب نکمم لکش نیرتدب هب ومرمع

نیریش اما تخس یازور ... مقشع رانک نم نیتشازن ... هشاب شرس ور شدوخ

.. نیتشاذگ اج هب نم لد وت یدایز یاترسح امش منک...هرآ یرپس ومیرادراب

ثعاب امش یلو منک هبرجت وندشردام سح و مشاب یلعریما رانک متساوخیم

هظحل و ینآ شگرم و درُم امش رتخد ...هگا مدب تسد زا ومیچ همه نیدش

و مریمیم زور ره هک سهلا هدزاود دوب.......نم یجیردت نم گرم ،اما دوب یا

. نیدیسر نوتفده هب هک نیشاب لا حشوخ یلیخ دیاب امش ... مشیم هدنز

: تفگ راجزنا رپزا ینحل اب ناخریشدرا
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نیب زا وت هک هشیم شوماخ یتقو ...!! هدشن شوماخ ملد شیتآ زونه -هن....

. یرب

ور مشخ اب هظحل نوا ووت دموا یم و تفریم مادم . دوبن مورآ یلعریما

دز: داد و ناخریشدرا هب درک

رهز مماک هب رتشیب ُمیگدنز هیقب نیاوخیم ؟ نیزادنب هار نوخ نیاوخیم -

ونم .... هگید هسب ؟ نینکیمن شمومت ارچ هخآ ؟؟... نینک

اب یزابجل و یکلا هنوهب هی رس وکپوپ ... نیداد هتکس وترسپ ... نیدرک تخبدب

واآلمن هنک یسورع یبنجا ابهی نیدش ثعاب و ایند رس نوا نیداتسرف نم

ور اقل هم ماقتنا ؟؟..هک یچ هک ناریا هدرگرب داوخب هتشذگ رتزا هراچیب

شمسر نیا گرزباقآ ؟؟...هن...هن هشب شوماخ نوتلد شیتآ و نیریگب

!! نیدنوزوس مهاب و کشخ رتو امش ... تسین

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #
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هدش رپ منوا منودیم .... هدیشک یدایز یتخس نم لثم میلعریما متسنودیم

؟!! هشاب نومیگدنز وت دیاب یک ات ابیسآ نیا یلو !! بیسآ و هدقع زا

، رررسپ نک ربص هدرخ ..هی هشیم مومت یچ همه هراد هگید : ناخریشدرا

. شاب هتشاد تقاط

تباث یلعریما دوب،هب ناخریشدرا اآلنهک دیاب مدزیم فرح هگید دیاب

!! دوبن شزا ییادج مدصق و مدرکن تنایخ تقوچیه شهب نم مدرکیم

: متفگ و مدرک زاب بل ضغباب

شاک ... مگب شیپ سلا هدزاود زا ماوخیم تسه تگرزبردپ اآلنهک یلعریما -

دوب! المن سرا

دوب. نم هب یلعریما هریخ هاگن ، متفگ وهآ سوسفا اب ونیا

: متفگ و تخیرورف مکشا

مربب هانپ یک هب متسنودیمن دوب! بارخ ...حملا کپوپ شیپ یتفر بشنوا -وت

... مدیسر الن سرا هب ....هک نوریب مدموا مقاتا ؟!زا

دوب: هدش هگرود غیج زا مادص !! تفرگ جوا ما هیرگ

ملغب .... شقاتا وت درب روز هب ونم دوب... هدش رایتخا دوب...یب تسم الن سرا -

درک...

نآره هک تسشن یم مندب لک ور درس قرع تشاد و دیزرلیم مندب ردقنوا
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بش نوا و دوب هدش ترپ هتشذگ هب منهذ ... مدب تسد زا وملداعت دوب نکمم

یادص واب مدیشک مولگ ور یتسد دوب. هدش مسجم ممشچ ولج یتنعل

: مداد همادا هتفر لیلحت

مهب تساوخ .... تساوخ و شتختور درب ونم ... مدش یتیگ هیبش تفگ -

هنک... زواجت

، تفرگ یم شیتآ تشاد مولگ . مدب همادا متسنوتن هگید دش، وحم مادص

یم گنچ مه هب ومولگ لخاد تشاد یاه هغیت راگنا ؛اما مدیشک شور وتسد

دوب. هدرک دس ممناهد بآ ندیعلب وهار تخادنا

طقف هریخ هریخ هدش درگ یامشچ اب ناشیرپ و هتفر وور گنر یلعریما

لبق؛ تاظحل زا رتشیب ناخریشدرا نیگمشخ و سوبع هرهچ درک.اما ماگن

دش. کانمشخ

همادا ما هدرک دابمغ یادص واب مدرک زاب ومولگ دوب،هار یروز ره هب

: متفگ هفخ یادص و ضغب ،اب نتشاد شزیر مهرس تشپ ماکشا . مداد

هطبار شاهاب شدعب و مشبادج یلعریما زا منوتیم تفگ مهب الن سرا -

هگید فرخزم فرح اترازه و منک باسح شور منوتیم تفگ .... مشاب هتشاد

شزا یروجنیا متساوخ ، مدروخ منم ...و دروخ بورشم درک... منوغاد هک

. منکن تفلا خم شاهاب هک دوب نیمه مهار منک...اهنت رارف

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #
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: دیشک یا هرعن ناخریشدرا

یاوخیم .... وروخن درد وهب تفم یافرح نیا نک عمج .... هگید هسب -

ینودیم ... نزن نوتهُب مرسپ ؟!هب ینک مک تاهانگ ینیگنس زا یروجنیا

... ینوزات یم تدوخ یارب و ساتوک ایند زا شتسد

فرح عنام شنارگن و واکجنک هفایق ،اب دوب هداتسیا مرانک هک یلعریما اما

: تفگ دشو ناخریشدرا

هگب... وشافرح نیرازب -

دز: داد تینابصع نومه اب ناخریشدرا

ردپ هب هراد هک ور یاتمهت نیا ور؟!!...وت اغورد نیا ینکیم رواب وت

؟؟ یراد لوبق هدنب یم تزرمایبادخ

، دادیم نوشن یبصع و هتخیر مهب شا هرهچ . نییاپ تفرگ وشرس یلعریما

: تفگ یدرسنوخ اب یمک و دییوج وشبل هشوگ

!! نیمه مونشب ماوخیم طقف -
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: متفگ و مدرک کاپ وماکشا متسد تشپ اب

مدش،نم دروخ ... مدش نوغاد بشنوا ...نم مگیم وتیعقاو نیع مراد -نم

دیاب متسنودیمن . نوریب مدموا و مدرک رارف الن سرا قاتا زا دوب هک یروجره

هگید ... مدیشکیم باذع متشاد ؛ هکپوپ شیپ یلعریما مدرکیم رکف مرب. اجک

مرهوشردپ و هدرک تنایخ مهب مرهوش هک منک رکف نیا هب متسنوت یمن

وت ندنوم هگید متسنوت یمن دش... رات مارب ایند هنک.... زواجت مهب هتساوخ

منک... لمحت ور هنوخ نوا

مامشچ وت هک منک شروبجم متساوخ و مداتسیاو یلعریما لباقم و متفر

: متفگ هناسمتلم درک، ماگن یتقو هنک، هاگن

قشع هرمث هک دبریه نوج ...هب مدرک یشکدوخ دوب نیمه هساو یلعریما -

...! مگیمن غورد دوب... مه رانک نومیگدنز بش نیرخآ وت نومگنشق

: متفگ یرتشیب تیدج و دیکأت واب مداد شنوکت و متفرگ شرمک هب وماتسد

هک شدعب ... یدرک تنایخ مهب مدرک رکف وبشنوا مدوب تقشاع نم یلعریما -

دیاب تفگ و مغارس دموا کپوپ یلو دش... مرواب یداد حیضوت مارب ویچ همه

. تفگ مهب وناخریشدرا تاق مال رارق . منکن رکف تهب هگید

: دیشک داد مزاب ناخریشدرا

... هگید هیفاک -

: مدیلا ن ضغب و هیرگ اب مزاب و مدیخرچ شتمس هب
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...مهب یدرک مدیدهت و مغارس یدموا ً؟!...وت مگب ویچ همه یرازیمن ارچ -

اب ماوخب هگا یتفگ منک... شومارف ویلعریما هشیمه هساو دیاب یتفگ

... ینکیم نومادیپ مرب اجره یلعریما
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: تفگ شا، هدروخ هرگ یاهوربا نومه ابو دز یدنخزوپ ناخریشدرا

و تفرگ متمس هب وشا هراشا تشگنا ...وت( مگیم ما هشیمه و متفگ ..نم -هرآ

... یتسین و یدوبن یلعریما همقل )وت تفگ مکحم و یدیکأت یلیخ "وت"ور

نکن !!...کف یدب وش و تسش وشزغم تفیجارا نیا اب ینوتیم نکن کف

یهانگ یب هک ینک شتباث یاوخیم و یدموا هلوت واآلنابهی یگنرز یلیخ

لسغ مزمز بآ هب وتدوخ مه هبترم تفه هگا !!...وت هدزن رس تزا ییاطخ و

. یدرک تنایخ یلعریما وهب یتسین کاپ مزاب یدب

: متفگ و مدز هجض هیرگ اب

شِسود هشیمه نم . مدوب رادافو مقشع و یلعریما هب هشیمه نم یلو -
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. متشاد

واب دوب هدرک نشور وشراگیس . مدرک هاگن مزاب ویلعریما ، منایرگ یامشچ اب

هنازجاع . مدش هک شکیدزن و متفر . دزیم کپ شهب تشاد تینابصع تیاهن

: متفگ و مدرک شاگن

مرایب یرادراب مدع یهاوگ نتساوخ مزا طالقو هساو هاگداد میتفر یتقو -

هب یلو ... متسه هلماح مدیمهف مه عقوم نومه ؛ مداد شیامزآ و متفر

یکشیه

هشیمه نم هک مروخیم مسق تارب دحاو و دحا یادخ هب یلعریما ... متفگن

ال کشم همه ام هک ینودیم تدوخ مارجام نوا زا ...دعب مدوب رادافو تهب

هنک. مکمک هک متفگ شهب منم بخ ... میتفگیم شوایس هب ونومت

: دیرپ مفرح طسو شزیمآرخسمت و خلت دنخبل اب ناخریشدرا

؟! نیدیشک ولوکسوُا ِیلعریما ندز رود هشقن مشدعب و درک تکمک منوا -

و یحور راشف درب. موجه شگزبردپ تمس هب هظحل نومه یلعریما

و دید دشیم شراتفر و هرهچ زا حوضو هب ونیا و دوب باال یلیخ شیناور

. دیمهف

شتمس وهب تفرگ ناخریشدرا رچلیو یاه هتسد ور وشاتسد تفج مکحم

مشخ نومهاب هظحل نومه و تشاد بل هب وشراگیس هدنام هت زونه دش، مخ

دز: هرعن دوب ادیپ شادص وت هک ضغب و

مزا ومیچ همه هک ینیبیم ؟... یربیم تذل مندش هراچیب زا یراد -

راختفا تدوخ وهب یزادنیم هبغبغ وت داب مزاب و ینیبیم یراد ... یتفرگ
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؟!!.... ینکیم هل یراد یکی یکی ور همه و یتفرگ تتسد وراسفا هک ینکیم

شگرزبردپ اب نحل نوا اب فافش و هدرپ یب ردقنیا تشاد یلعریما هکنیا زا

ناریح و بجعتم متشاد ، دزیم فرح ندوب هدرک میظعت شارب یرمع هک

مدز. لز شراتفر و یلعریما هب زیت ییاشوگ و داشگ یامشچ .اب مدشیم

هنادرسنوخ ویلعریما یافرح تشاد دشو توهبم و تام مناخریشدرا هرهچ

. درکیم شوگ

شرف یور ظیغ واب تفرگ شبل زا هجوت یب وشراگیس هدنام هت یلعریما

و نم بجعت و ناخریشدرا مشخ دروم شتکرح نیا درک. ترپ شاپ ریز

دوب. هداتسیا یا هشوگ مومغم و تکاس هک دش یجاب ناخ
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دز: داد مشخ اب ناخریشدرا
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درَم؟! یتشاذگ وتدوخ مسا هخآ ... وتتطاسب و دنب نیا نک -مج

نشور راگیس هک دنوسر شرف زا ییاجنوا هب وشدوخ ًاروف یجاب ناخ

. تشادرب وراگیس هدنام هت یدوز دشو دوب؛ودال هداتفا شور یلعریما

دوب،داد هتفرگ ربرد وشدوجو مومت هک یدایز مشخ و ظیغ اب یلعریما اما

دز:

؟!! یمهفیم ... هشب دوبان دیاب هنوخ ؟؟...نیا ینکیم عمج ور یچ یراد -

یلیخ درک ساسحا دشیم درک. هاگن ویلعریما ، مشخ نومه اب ناخریشدرا

شاتسد ... تسین ریثأت یب میلعریما یافرح و اراتفر و هتحاران و هتخیر مهب

. دادیم تسد زا وشلداعت و دیزرلیم تشاد

دوب زیم یور هک ویلا تسیرک نادلگ دوب، هدیسر مشخ جوا هب هک یلعریما

همه و تسکش یراجنهان یادص اب نادلگ .... نیمز دیبوک مکحم و تشادرب

دش. شخپ ؛ دیفس تیتنارگ کیمارسور تمسق نوا وت شاه هشیش هدروخ

دز: هرعن مکحم ناخریشدرا

!! یدب ماجنا یراکره یرداق هگید مرچلیو نیا ور نوچ نکن -کف

میس هب دوب هدز یراگنا .... دشیمن یلعریماراتفر عنام یفرح چیه اما

اب یلعریما ینورد یاه شکمشک همه . دوب هدز رخآ میس هب مه ًاعقاو !! رخآ

راگنا هتسبرس و هتفگن یافرح همه و ندرک زورب بشنوا شگرزبردپ

. هشب ور تساوخیم
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اه،اما هشیش هدروخ ندرک عمج هب درک عورش دوب تکاس هک یجاب ناخ

: دیشک داد یلعریما

... تراک ِدر ...ورب ینک عمج ور انیا داوخیمن -

تفگ شهب ناخریشدرا هکنیا هنک،ات راکچ هک دوب لد وود ددرم یجاب ناخ

هرب. هنوتیم

درکیم شوارت شدوجو مامت زا هک یمشخ اب یلعریما مزاب هرب، هک شلبق اما

: دیرغ ،

... اجنیا هرایب ُدبریه وگب شهب شلبق -

هک دزیم فرح اجنوا رد دبریه دوجو زا نئمطم و ممصم ردقنوا یلعریما

یلیخ . هترامع نوا یوت اعقاو دبریه ، درکیم نئمطم تشاد مک مک منم

... هرایب ُدبریه یجاب ناخ ، دادیم روتسد تشاد یدیکأت و نئمطم

یراگنا درک. هاگن وناخریشدرا هریخ هریخ ، یفرح چیه یب یجاب ناخ

هنک؟! راکچ دیاب هریگب هزاجا شزا تساوخیم

دوب!! رادافو ناخریشدرا و هنوخ نوا هب بیجع سلا... همهنیا زا دعب

مدرکیم رکف نیا هب طقف و مدوب هداتسیا هشوگ وهی تشاد یدب درد مرس

؟؟ ساجنوا دبریه ًاعقاوایآ هک

عونمم _ یپک #
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تشاد یعس هکیلا حرد هدب، یا هراشا یجاب ناخ هب هکنیا زا لبق ناخریشدرا

: تفگ ، هشاب یلعریما روطنیمه و لبق تاظحل زا رتمورآ یمک

وت هشیمه ...نم متشاد تتسود ردقچ نم یمهفب یتساوخن تقوچیه -وت...

. متساوخیم الن سرا زا رتشیب ور

دز: داد هدش یصاع یلعریما

باذع رتشیب انتشادتسود روج ...نیا هنومیم هسرخ خهلا یتسود ثم -

و عون زا شتیعقاو یلو .. دااایم مدب مگب ماوخیمن ....!!! گرزباقآ نتسه هدنهد

یارب نیراد تسود هک ویسک امش ... مرفنتم نوتنتشاد تسود نیا سنج

نتشاد تسود تیصاخ مرظنب و نینکیم شتیذا طقف شیرادهگن و ظفح

! تسین نیا

هدینش الً ماک شاسفن یادص ، نییاپ تفرگ وشرس ناخریشدرا

ناخ ندموا وات هرایب شارب وشاصرق تفگ یجاب ناخ هب بلر ...یز دشیم

شیپ تاظحل زا حرتلا ویب هدرمش هدرمش تفرگ شبلق ور وشتسد ؛ یجاب

: تفگ

هک مرتخد ندرم اب نم یگدنز یلو منک... تتیذا متساوخن تقوچیه -نم
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و دوب ملد وت ماقتنا و هنیک مشخ سلا دنچ ... تفر نیب زا دوب میگدنز مومت

یچ نتسنودیمن نوچ درکن کرد ونم یسک !!! درکیم متیذا تدش هب

.... مدیشک

: تفگ و دیشک شاهوم الی یتسد ، شبولطم نادنچ هن ابحلا یلعریما

هب نیتساوخن ... دیشخبب ماقتنا و هنیک یاج هب نیتساوخن امش گرزباقآ -

. نینک مرگلد یگدنز هب ونوتدوخ یروجنیا و نیدب رارق ونوتارسپ اقل هم یاج

....هگا نیدب همادا ششخب اب ماقتنا و هنیک یاج هب ونوتیگدنز نیتسنوتیم

... دروخیمن همطل ردقنیا منم یگدنز نیدرکیم وراکنیا

متفگ یلعریما وهب مدیسرت هظحل ...هی دروایم مک سفن تشاد درمریپ راگنا

! هراد کمک هب جایتحا

: تفگ شمارآ و یدرسنوخ نومه واب دوب درسنوخ یلعریما اما

نیا شیتآ مینودب دیاب میشاب ماقتنا یپ ورد میریگب لد هب هنیک یتقو -

لا سدنچ واآلن!!... نم تیعضو لثم تسرد ... هریگیم منومدوخ نماد ، ماقتنا

هک یرسپ ... مسرتب مرسپ نوج زا دیاب حاال یلو .. مدوب ماقتنا نتفرگ رکف هب

. مرکف شمارآ هشیم هراد منکیم ساسحا و مدرک شادیپ هزات

، دزیم سفن سفن تشاد و دوب شبلق ور شتسد زونه هک ناخریشدرا

: تفگ دزو یدنخزوپ

یلو منک شتیذا متساوخن ...! هزابجل و رورغم رسپ ...هی رسپ نوا ... نوا -
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! هنکن شوگ فرح و وررپ نوچ ... تساوخ شدوخ

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

115 تراپ #

مدش نئمطم هگید . تخیر ییوهی مبلق ناخریشدرا فرح نیا ندینش اب

. هدوب ششیپ مرسپ

شا ه رهچ ور هک یمشخ نومهاب و تشادرب زیخ درمریپ تمس هب یلعریما

دز: یا هرعن دوب، هتسشن

؟؟ یدرک شراکیچ ؟! ساجک دبریه -

نوکت ورچلیو شاتسد دزواب همیخ شرس ور ًابیرقت و تفر شتمس هب

: تفگ و داد مکحم

! گرزباقآ مرذگیمن تزا هگید ... هشاب هدموا شرس بالیی -هگا
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: تفگ هدیرب هدیرب و درک اهر وشاسفن مهرس تشپ یرابدنچ مزاب

هگا مدوب هتفگ ارت لبق ... هرادن یشزرا چیه نم شیپ هدیرب سیگ نوا رسپ -

همه غاد منکیم یراک و مریگیم شزا وشا هچب ... هشاد هتشاد هچب میزور هی

. هنومب شلد ور اتذل

و داد نوکت مکحم ورچلیلو !! انعم مامت هب هناوید دش...هی یشحو یلعریما

: دیشک هرعن و دیشک نوریب وشنوبز شانودند نیب زا

... ااامش و منودیم ...نم هشاب هدموا شغامد زا نوخ هرطق هی هگا طقف -

دولآ ضغب یادص و کشا رپزا یامشچ واب تفرگ هلصاف ناخریشدرا زا

: تفگ

... مشکیم شیتآ هب وراجنیا همه -

... تاظحل نوا یوت دوب هدش یکروز یلیخ ناخریشدرا ندیشک سفن

مدز: داد

دش؟! یچ اصرق نیا یجاب ناخ سپ ...! تسین بوخ شلا -ح

شتسد وت یصرق و دوب خیلا شاتسد !اما تشگرب هظحل نوا یجاب ناخ

: متفگ و مدرک شاگن تریح !!اب دوبن

؟!! یجاب ناخ وک صرق سپ -
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یاندز سفن سفن هب توافت ویب ساسحا دزویب یدنخزوپ یجاب ناخ

: تفگ ، ناخریشدرا

. هشب تحار ..ات هریمب دیاب -

: متفگ و مدرک هاگن یلعریما دعب و ساسحا یب یجاب ناخ هب یروابان اب

؟؟ هنکمم روطچ نیا هخآ منک! رواب منوت یمن -

مدرک هاگن یجاب ناخ هب همیسارس

ارچ ...حاال نیدوب رادافو هنوخ نیا هب رمع هی امش ؟!... هشیمن مرواب -

؟! نیشب درمریپ نیا گرم ثعاب نیاوخیم

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ
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: دیشک داد تنوشخ اب یجاب ناخ
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و هریمب رتدوز هچره منک یراک ماوخیم طقف ...نم مشیمن شگرم ثعاب -نم

وت ماقتنا رکف و هدرک یگدنز هنیک اب رمع ...هی هنکادیپ تاجن یگدنز نیا زا

؟؟ هدن همتاخ یچ همه وهب هریمن رتدوز ارچ ..حاال هدوب شرس

!! یپایپ هفرس هب درک عورش و دوب هدش دوبک و خرس ناخریشدرا هرهچ

دعب و تفر شگرزبردپ تمس همیسارس و دشیم نارگن تشاد راگنا میلعریما

: تفگ و یجاب ناخ هب درک ور مشخاب

... رایب وشاصرق ورب طفاثک -

: تفگ و درک جک وشبل هشوگ یرخسمت و دنخزوپ اب هارمه یجاب ناخ

منک. شکمک ماوخیم طقف و طقف نم ؟؟ یمهفیمن وت نوج هچب -

یاتسد سفنت قتالی یارب هک حلا نومه دشو رتمک مکو درمریپ یاسفن

زا یادص اب تشاد ناوت هکییاج دوب،ات هتفرگ مکحم شتسد وت ویلعریما

هگب: تساوخ ؛ هگرود

...َع...یل..... ریما ... متشاد تتسود هشیمه -م..ن

دش. شوماخ و

جک!! شندرگ دشو لش شاتسد وهی

تسد زونه و دوب هدش ودال شتمس هب هک یلعریما مدز. لز شهب یروابان اب

ور وشرس دشو ولو نیمز ور هظحل نومه تشاد تسد وت وناخریشدرا

درک. هیرگ یاه یاه و تشاذگ شگرزبردپ و شدوخ هدش لفق مه هب یاتسد
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شزیر مامشچ زا کشا تارطق و تسشن مولگ وت ضغب زاب منم

متفر هرب... ایند زا یناهگان ردقنیا بشنوا ناخریشدرا مدرکیمن وشرکف ! ندرک

: متفگ ینارگنو شیوشت واب یلعریما تمس

.. هشاب هدنز دیاش ... ناتسرامیب شمیمنوسرب -

هیرگ دنلب یادص اب تشاد طقف هدب ونم باوج هکنیا نودب یلعریما اما

یلعریما هب باطخ ، داتسیا هک نم رانک و نومتمس دموا یجاب ناخ . درکیم

: تفگ

.. شلبق یلو .... منکیم ربخ ورتکد -اآلن

داد: همادا و تفرگ نم تمس هب وشهاگن در

.... اجنیا مرایم ورسپ نوا -

نومواکجنک هاگن اب نومدره و درک دنلب وشرس نایرگ یامشچ اب یلعریما

: تفگ شتب صال نومه اب یجاب ناخ و میدرک شهاگن

طقف تگرزبردپ فده ینودیم تدوخ ... ریگن هگید مه ور هیضق نیا لا -بند

شدوخ هگید دوب.....حاالمهک شداونوخ و رتخد نیا زا ماقتنا نتفرگ

وش. یچ همه یخلا ویب هدرک ادیپ همتاخ یچ همه ، تسین

هکیلا حرد و درک هیرگ مزاب ، ناخریشدرا هب هاگن درک،اب دنلب وشرس یلعریما

و نوزحم نحل ،اب دیشکیم نوریب درمریپ هدش لش یاتسد نیب زا وشاتسد

: تفگ شرابمغ

درک!!! بارخ وشیگدنز ... دیشک یتخس رمع -هی
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: تفگ و دناخرچ باال تمس هب وناخریشدرا ندرگ تفر شتمس هب یجاب ناخ

. دایم رتکد ات شمیرازب تخت ور اقاتا زا یکی وت میربب نک کمک وش دنلب -

لخاد هب وچلیو یجاب ناخ کمک دشوهب دنلب شاج زا فرحیب یلعریما

.... ندرب نییاپ یاقاتا زا یکی

همه وت هک ییا هنوخ ...هب مدش هریخ ناخریشدرا روک و توس ترامع هب

و تکاس ردقنیا ناخریشدرا دوخ گرم واآلنوت تشاد ییایبورب ساال نیا

دوب. ینعم یب

تارطاخ همه و مدرک هاگن هنوخ یاج یاج هب نویرگ یامشچ نومهاب

تمس متفر . تشازیمن ممورآ دبریه رکف مزاب یلو .... منهذ وت ندموا متشذگ

...وت ندرب اجنوا وناخریشدرا هزانج یلعریما و یجاب ناخ هک یقاتا

هزانج نتشاد هک یلعریما و یجاب ناخ وهب متفرگ رارق رد بوچراچ

: متفگ و مدرک هاگن نتشازیم تخت ور ودرمریپ

؟!! شنیتشاذگ اجک ؟؟!... ساجک مرسپ -
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ومادص راگنا الً وصا دوب انتعا ویب ساوح ،یب یجاب ناخ

مدز: داد ًابیرقت هدش یکاش ... دینشن

هدب... ونم باوج -

هب یرتلگشوخ وحتلا هدش زمرق شامشچ ؛ دیخرچ نم تمس هب یلعریما

: تفگ و درک ماگن دوب. هداد شا هرهچ

نک! لمحت مک ...هی میدش رادازع هک ینیبیم ... ًافطل شاب هتشاد ربص -

: متفگ و مدیلا مهم هب سرت و بارطضا تدش زا وماتسد

غاب شنشاب هدرب مسرتیم ... ندروآ شرس هچبالیی منودیمن زونه -نم

!! نییاپ

: تفگ و درک هاگن یجاب ناخ هب روفلا یف یلعریما ؛ متفگ ور هلمج نیا ات

؟!! هنییاپ -هرآ؟!...غاب

یمارآ ،هب دیشکیم ناخریشدرا ور ودیفس هفحلم تشاد هک یجاب ناخ

داد: باوج

هنم. قاتا -وت
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زا نوریب هک یجاب ناخ قاتا تمس هب ناباتش و همیسارس مدینش هک ونیا

متشاد نم یادخ یاااو ؛ متفر دوب نییاپ غاب یدورو تمس و نامتخاس

!! مدشیم هنووید

؟؟ ساجنوا اهنت دبریه ینعی

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #
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: دمویم مرس تشپ زا هک مدینش ترامع نومتخاس زا نوریب ویلعریما یادص

. مدروآ ودیلک هلفق، ...رد مایب منم ات نک ربص -

نودب و عیرس یلو متفریم هار یهاگ و مدیود یم یهاگ ، متسیاب متسنوتن

دوب کیرات اج همه هک تمسق نوا ووت دنوسر مهب وشدوخ یلعریما !! ثکم

: تفگ و تفر هار ما هنوشب هنوش ؛ دوبن ییانشور چیه و

! هشاب هدموین شرس بالیی هنکادخ طقف -
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بالیی میگدنز هیامرس اهنت هک منک لوبق متسنوتیمن و مدشیم هنووید متشاد

یجاب ناخ قاتا هب یتقو و متشادرب ماگ یرتشیب هرهلد !اب هشاب هدموا شرس

ورد و دناخرچ لفق وت ودیلک عیرس یلیخ و نم زا رتولج یلعریما ، میدیسر

یلیخ مدوخ و مدادن دورو هزاجا یلعریما هب هک مدوب لوه ردقنوا درک. زاب

. قاتا وت متفر عیرس

ووت دوب نشور قاتا غارچ مدز. خرچ ومفارطا مرگوجتسج یامشچ اب

. هدیشک زارد هک مدید ُدبریه ییا هشوگ

و متشاد هرهلد هک سب .زا مدنوسر شهب ومدوخ یروطچ مدیمهفن الً صا

!! منهد وت دایب دوب کیدزن مبلق

دوب، سملا شرهاظ . مدنودرگرب مدوخ تمس هب ُدبریه و متسشن نیمز ور

شنوکت دنت دوب...دنت هدش کشخ هک دوب هدموا شغامد زا نوخ یمک طقف

: متفگ نانک هیرگ ؛ دوب هتسشن مرانک هک یلعریما هب وور مداد

ایهن؟؟!! هشکیم سفن منودیمن -

هدرک شلغب هکیلا حرد و تفرگ شدوخ تمس هب ُدبریه عیرس یلیخ یلعریما

. شیتایح زاعالمئ هشب نئمطم ات تشاذگ شبلق ور وشرس دوب

..... مدش هدنز و مدرم رابرازه هلصاف نوا وت

عونمم _ یپک #
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****

یارب مدوب هتسخ هک سب .زا مدوب هداد هیکت مرس تشپ راوید هب ومرس

و بسانم عضو و ؟!حلا متسهاجک ًاقیقد متسنودیمن درب... مباوخ یتاظحل

. متشادن یباسح و تسرد

میشوگ هحفص هب هاگن .هی مدیرپ مهاتوک باوخ زا میشوگ گنز یادص اب

دوب. یلعریما هرامش . متخادنا

لثم دوب، ساسحا ویب مومغم شادص . مداد باوج و مدرک فاص ومادص

! تدم نوا همه و هشیمه

حطس هگا و هنیبب دایب رتکد هدش رارق متفگ ، دیسرپ مزا ُدبریه لا وحا

. شخب هب ننک شلقتنم هشاب باال شیرایشوه

بش . مدیسرپ وناخریشدرا هنوخو شدوخ لا وحا نم و دزن یفرح هگید

درک،بال هنیاعم وناخریشدرا و ترامع دموا ناخریشدرا رتکد یتقو لبق

. میداد نوشن شهب مدبریه هلصاف

نیا شصیخشت و ناتسرامیب شمینوسرب رتعیرس هچ ره درک هیصوترتکد

یلعریما هدش.اب شنتفر شوه زا ثعاب دیدش بارطضا و سرت هک دوب

. ناتسرامیب شمیدنوسر ًاعیرس
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منوا شگرزبردپ یناهگان گرم یفرط زا دوب بارخ تدش هب میلعریما حلا

یاقافتا ندینش و دبریه تیعضو مدعب و شدوخ مشچ ولج و قیرط نوا هب

ور شماوقا هک هنوخ تفر هک دوبن رتشیب تعاس ود یکی واالمن هتشذگ

. هرازب نایرجرد ناخریشدرا توف یارب

لوا هزات و دوب هدش نشور اوه . مناتسرامیب متفگ طقف و مدز گنز نامام هب

ًاقیقد زونه ... ناتسرامیب ندنوسر ونوشدوخ مه هنانح و نامام هک دوب حبص

سنلا یاهلدنص یور هک نم تمس ندموا ینارگن واب هیچ هیضق نتسنودیمن

. مدوب هتسشن

درک. لغب ونم مومغم و حلا ناشیرپ نامام

؟؟ دوب اجک منیبب نزب فرح ؟... دبریه هروطچ شلا ؟...ح مرتخد دش یچ -

درد تدشب مرس .... درکیم لأوس مزا تشاد مهرس تشپ و دنت دنت نامام

هب مه هنانح مگب یزیچ متساوخ .ات دوبن شوخ الً صا وحملا درکیم

: دیسرپ هناواکجنک و دموا فرح

؟؟ یدرک شادیپ اجک -

: متفگ و مدرک هزات یسفن

! هزیرب وشرخآ رهز تساوخیم ، هداونوخ یمیدق نمشد -

عونمم _ یپک #
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: تفگ و تفرگ مکحم وشنهد ولج نامام

ام؟؟... نوج زا ناوخیم یچ هخآ هنک... نوشتنعل ادخ ...!! متشه ماما -ای

: تفگ و درب باال وشاهوربا زا گنل هی مشخ اب مه هنانح

؟!!.... هنیگنس شمرج ردقچ ییابر مدآ ینودیم نک... تیاکش نوشزا -انح

زا نتسنودیم یچ ،انوا درکیم ما کالهف تشاد نوشافرح ، نییاپ متفرگ ومرس

؟؟ دوجوم تیعضو

: تفگ هدزباتش نامام

؟!! هروطچ شلا ؟ح ساجک مرسپ -اآلن

هب ومتسد دوب، ورات هریت مامشچ ولج . مدروایم مک سفن متشاد یراگنا

: متفگ مورآ و متفرگ ماه هقیقش

... سا یوژه یاهتبقارم شخب -عفالًوت

دش!!! یچ مدیمهفن هگید
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موزاب هب یمُرِس و مدیشک زارد تخت هی ور مدید مدموا شوه هب یتقو

موتنام بیج وت یزیچ .هی تشاد درد مزونه مرس . مدوب اهنت مدوخ . هلصو

ور هک همیشوگ مدید مدرک عمج ومساوح یتقو و دروخیم لوو تشاد

. سا هربیو

دوب. یلعریما مزاب . مداد باوج هتفرگ یادص واب مدروآ شرد مبیج وت زا

: تفگ هتفرگ و نارگن

مدز!!! گنز همهنیا ییاجک -سالما....

مدرک فاص ومادص

منودیم طقف ؟ ماجک منودیمن ...حاالم مدوب هتفر زاحلا تسین شوخ -حملا

. هلصو مهب مُرِس و مقاتا هی وت

: دیسرپ ینارگناب

؟ یناتسرامیب نومه -وت

درک. عطق شدعب و هرآ متفگ

دز یدنخبل دید هک ومزاب یامشچ و قاتا وت دموا هنانح تشذگ هک هظحلدنچ

: تفگ و

؟؟ هبوخ -حتلا

... موهوا -

ات وشاپ ... شخب هب ندرک شلقتنم رکش ور ادخ و هبوخ شلا ح مترسپ -

. شندید میرب دش مومت تمُرِس
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... ترکش ایادخ -

هکیلا حرد ، متسد مُرِس ندش مومت زا دعب و مدرک لغب ور هنانح یلا حشوخ اب

قاتا تمس هب هاتوک یاه مدق واب هنانح هارمه هب متشاد هجیگ رس مزونه

هیرگ ریس لد هی نومودره و مدرک شلغب ، شندید ضحم .هب متفر دبریه

هشاب هتشاد یرتشیب شمارآ هکنیا هساو ومتسشن تخت ور شرانک . میدرک

مزونه . تشاد هرهلد مزونه متسنودیم . شمدوب هتفرگ ملغب وت مکحم

ور متشاذگ وشرس و منک شتوعد شمارآ هب رتشیب متساوخ .... دیسرتیم

نومه هک منک شمورآ یروطچ متسنودیمن و دوب هچب هکیتقو لثم . مبلق

شردام بلق یادص ندینش اب بیجع هچب تفگ مهب نومیاسمه ِکرُت موناخ

. نکب وراکنیا درک هیرگ تقوره ... هشیم مورآ

. مدنوسریم شمارآ هب یروجنیا ودبریه هشیمه نم و

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

121 تراپ #
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! اجنوا دموا یلعریما هکینامز ات ندیسرپن یلا وس مزا هگید هنانح و نامام

یلعریما . نتفگن یچیه یلو . ندش یکاش و یبصع ودره یلعریما ندید اب

هدروآ دبریه یارب ملگ هتسد وهی دوب هدیشوپ یکشم نهریپ و راولش و تک

ناشن یشنکاو چیه شندید زا دبریه .اما تشاد ینارگن و هدزمغ هرهچ دوب.

وت هک هشاب هدوب دبریه نارگن یلیخ دیاب منودیم درک. سالم طقف و دادن

. ناتسرامیب دوب هدموا و دوب هتشذگ شاراک همه زا یراتفرگ و تیعقوم نوا

: تفگ و درک هاگن ییا هظحل ونم

؟؟ یبوخ تدوخ -

: تفگ مشخ اب نامام مدب، وشباوج متساوخ ات

؟؟ اجنیا هدموا یچ هساو نیا -انح

مشخ و ترفن زا راشرس یهاگن واب درک هاگن ونامام عیرس و دنت یلعریما

: تفگ

؟.... مدب سپ باسح دیاب ؟؟اآلمن هیچ ... منیبب ومرسپ مدموا -

رد خاش بجعت زا نتشاد منودیم درک؛ ضوع گنر هنانح و نامام هرهچ

یفرح نتساوخ وات نتفرگ نم تمس هب یلعریما زا ونوشهاگن . ندروایم

: متفگ متشاد ملغب وت ودبریه زونه هکیلا حرد ننزب

. مگب نوتهب دیاب هک تسه ییافرح ....هی نامام -
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تدم نوا همه و هییاربخ ًامتح هرآ هک دیمهف یم هزات تشاد نامام یراگنا

!! هدوبن نیبدب نم هب نامگ یب

: تفگ یگف ابکال یلعریما

مدوخ نیاوخب امش واآلن منزب فرح هتشذگ زا ماوخب مرادن ونیا هلصوح -

چیه .... هدوب مگرزبردپ راک دبریه ندیدزد ...هگا نینک موکحم ومداونوخ و

اب هتبلا . متسه شردپ منم ... هدبریه ردام انح هک ردقنومه نوچ ، تسین یکاب

شاراک همه و هدرک یفخم نم زا ومرسپ دوجو سلا هدزاود هک توافت نیا

انح!! هن منم هشاب یکاش دیاب هک یسک نوا سپ ... هدوب ینوناقریغ

ادصیب و مورآ .... متفگن یزیچ یلو دش... خیلا ملد هت شافرح ندینش زا

. متسیرگ طقف

افرح نیا طقف دوب هدموا راگنا . تفر و دنومن هقیقد هد زا رتشیب یلعریما

هرب. و هگب ور

قح نوشهب ... مدش هجاوم هنانح و نامام أوسالی لیس ،اب شنتفر زا دعب

منوتب مدوبن یطیارش و تیعضو وت منم یلو ، نشاب نارگن و واکجنک مدادیم

. مدب سپ باوج

**

عونمم _ یپک #
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درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ
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بش دشوات لا مرن مراشف تیعضو ممدوخ دشو رتهب دبریه حلا زورنوا

. هنوخ میدرگرب میتسنوت

یا هملک یتح عقومنوا هکات دوب هدش دراو شهب یکوش نانچ مرسپ هراچیب

أوسالم و افرح اب متساوخن منم و دوب هدش لبق رتزا تکاس دزن. فرح مه

. مدب شرازآ

دموا فرح هب هک دوب شدوخ نیا و مدزن یفرح بشرخآ ات رطاخ نیمه هب

تفگ هیرگ اب اما منک شمورآ متساوخ درک. لأوس مزا ناخریشدرا درومرد و

هب ونم و مشب ما هسردم سیورس راوس نتشازن لوق هرن و یلکیه مدآ ود

متفگ . ندرب گرزب هنوخ هی هب ادعب و ندرک نوشدوخ نیشام راوس روز

نک. تحارتسا و یدب حیضوت داوخیمن

هک ییاشحف و افرح و تفگ ناخریشدرا ،زا هنزب فرح تساوخ شدوخ اما

.... ندوب هدز شهب هک ییاکتک مدعب و دوب هدز مردپ و نم هب

متفگیم و مدرکیم نیرفن ومدوخ شمه ، دزیم وشافرح هیرگ اب تشاد یتقو

. متشادن متیعقوم نوا شریذپ زج یا هراچ یلو هنم... ریصقت اراک نیا همه

مدیباوخ شرانک وبشنوا هشب رت بوخ شلا ح هکنیا هساو و مدرک لغب ُدبریه

شارب مناخریشدرا وزا منکیم فیرعت تساو ویچ همه دعب یازور متفگ و
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. مگیم

****

یلعریما

زا همه . مدرک ربخاب گرزباقآ گرم یارب ور ومع ناخ دوجو همه؛ زا لبق

. ندشیم هکوش نتشاد یناهگان ربخ نیا ندینش

مه ور ماراک همه ! هزیرب ممه هب ردقنیا گرزباقآ گرم مدرکیمن وشرکف

فرط .زا تکرش و هاگشیامن و دبریه تیعضو یفرط دوب.زا هدش هتشابنا

! تامسارم ییاپرب و نتفرگ و نوجاقآ گرم مه هگید

یا هعطق نومه دش رارق و درک شا هدنورپ همیمض ور یبلق تسیا رتکد

شیپ سلا دنچ نومه .زا ندوب الن سرا و جاتهم و اقل هم هک مینک شنفد

دوب. هدرک یرادیرخ وشربق گرزباقآ دوخ

. هریگب نادناخ گرزب یارب ونکمم مسارم نیرتهب تشاد رارصا ومع ناخ

. شمدید مزاب زاساهلا دعب و دنوسر ناریا هب وشدوخ بش نومه مکپوپ

و تحاران نومگرزبردپ گرم یارب منوا دوب. هدش ریپ و هتسکش یلیخ مرظنب

دز هجض دنلب یادص اب یلیخ ، هنونز عمج وت مه یراپسکاخ زور دوب. نیگمغ

درک. هیرگ و
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. تیلست ضرع یارب ندموا شا هداونوخ هارمه هب لا یرف زورنوا

هب تبسن یصاخ ساسحا چیه مدرکیم وشرکف متشاد اآلن یتقو شتیعقاو

رطاخ داد،هب جاودزا داهنشیپ مهب شدوخ یتقو دیاش و متشادن رتخد نوا

باذع ور انح رتشیب متساوخ یروطنیا دیاش و مدرک لوبق انح اب یزابجل

سح زج هب نوچ تفرگیم ممدوخ نماد تشاد شباذع یراگنا یلو ... مدب

. متشادن شهب یا هگید سح چیه نادجو باذع

مدرپس مایپ ،هب مدوب هحتاف و یراپسکاخ مسارم ریگرد هک وزور دنچ نوا

. هشاب هاگشیامن و تکرش هب شساوح هک

تیلست ضرع یارب هک یلگ هتسد و یکشم رسارس یاسابل اب انح هک میزور

هچ ًاقیقد مگب منودیمن ؛ گرزبردپ هنوخ دموا ییاهنت هب شدوخ و هدروآ

؟! دموا یم مدب ؟؟...ایهن!... هدموا هک مدوب لا حشوخ . متشاد یساسحا

فیلکت متشاد تسود . مدیگنج یم مرییغتم تاساسحا و مدوخ اب متشاد

مشکب بادرگ و یفیلکت بال نیا زا ومدوخ و منک صخشم مدوخ اب ومدوخ

. نوریب
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هاگن دوب. شهب مساوح الً ماک و دوب هتسشن سنلا ووت هنونز تمسق وت

. نتشادیمنرب مه زا مشچ و دوب ریگرد کپوپ اب شاه

اما مدرک رکشت شزا . تفگ تیلست مهب و نم تمس دموا هرب تساوخ یتقو

ُدبریه لا وحا و متفر نوریب نومتخاس زا شرس تشپ هرب تساوخ هکنیمه

. هسردم شتسرفیم هگید زور ود یکی و هبوخ هک تفگ . مدیسرپ شزا

منزب شاهاب ومافرح هدنومیقاب تساوخیم دوب...ملد مچ ًاقیقد مگب منودیمن

! هنای هدوب شا هچب ظفح شوایس اب جاودزا زا شدصق هک مشب نئمطم و

: متفگو مداتسیا هک شوربور و ولج متفر

ماوخیم یلو منزب ور افرح نیا هک تسین یبسانم تیعقوم اآلن منودیم -

دب مهب ساال نیا همه و مدرک هابتشا نم منودب ماوخیم ... هشب صرق ملد

؟!!! ندنوسر

!! هاگن طقف درک... ماگن

. هشاب رود هب دید اتزا یرانک ، هشوگ هی دایب متفگ

: تفگ یشاوی یادص اب شدعب و داتسیاو یرانک دموا فرح یب

هدب مدآ یرب یکی یگدنز زا تدوخ یاپ اب یریگیم میمصت تدوخ یتقو -

رکف سکچیه یلو یچ. همه ریز هدز و هتفر هک ینوا . یشیم ناتساد

؟؟ یچیه هب داد وشاج قشع همهنوا ارچ ؟! تفر هک دشیچ ًاعقاو هکنکیمن

وت تریوصت متساوخیمن نوچ ؛ متفر ، تمشاب کیرش متشادن تسود نوچ

؛ متفر ... یرتلا حشوخ یروجنیا مدرکیم رکف نوچ ؛ متفر ، هشب بارخ منهذ

رکف یرادن قح ، مرادن تتسود هگید هک ینک رکف یرادن قح هیناث هی یلو

تقشاع نوچ ... مدوب تقشاع نوچ متفر تاج، دموا هگید یسک هک ینک
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تزا تنتشاد دبا ات یارب نم و یدوب نم ِرادن و راد یتنعل وت! نوچ ، متسه

.... متشذگ

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

124 تراپ #

تخس مارب ... منکرواب متسنوتیمن . تفگ هیرگ و ضغب اب وشرخآ یاه هلمج

نوا همه هک ییازیچ نوا همه دشیم هگم منک!!! رواب ور افرح نوا همه دوب

منتشاد رطاخ هب انح هشیم هگم ؟ هشاب غورد دوب منهذ ساالوت

منک.... شرواب همتخس ؟!....هن... هشاب هتفر

دوب!! میگدنز مومت یزور هی هک شامشچ مدز...هب لز شهب

یراک هی ینی ؟؟؟...َی... منک راکچ دیاب منک رواب وتافرح ماوخب هگا -نم...نم

س دنچ منک؟...نم ترواب همتخس شتیعقاو نوچ منک... ترواب منوتب نم نک

. مدرک یگدنز هگید رواب ابهی لا

: تفگ و درک ماگن یرت یدج هرهچ اب
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شوایس هک ینودب و یونشب شوایس نوبز زا ور ارجام هیقب ینوتیم -

مه زا وتو نم هرازن هک درک وشش تال همه نوا هنک... تنایخ تهب تساوخیمن

یلو یلو.... مرادراب مگب وت هب منوتب نم هک دز وشروز همه .. میشب ادج

ما هچب ظفح هساو طقف هک مدرک شهاوخ شزا مدوخ یتقو مشدعب ... دشن

هنک...نم جاودزا ماهاب و دایب هدموا اجک زا هچب نیا نگن هک موربآ و

جاودزا هی شمه . مشاب هتشاد یقیقح جاودزا شوایس اب متساوخیمن

ادج شزا دبریه ندموا ایندب زا دعب متساوخیم و دوب منهذ وت یروص

هامدنچ ات دبریه هک میدرک جاودزا عیرس نیا رطاخ هب یتقو یلو ... مشب

زا رود و روشک زا جراخ میرب میدش روبجم .... دموا یم ایندب شدعب

و میدنوم هیکرت وت سیلا دش.هی ضوع یچ همه .. میشاب نوماه هداونوخ

هگید الً صا شتیعقاو . سیلگنا میرب میتسنوت دبریه ندموا ایندب زا دعب

ما هیحور هک سب دوب!!زا دب حملا هک سب عمج...زا وت مدرگرب متسنوت یمن

یلک ....اب منهذ وت دمویم وت ریوصت مدرکیم هاگن هک ُدبریه دوب.... نوغاد

یمن میکشیه و مدرکیم رس تیرود اب دیاب و تمتشاذگ قشع و هرطاخ

. مراد حیلا هچ دیمهف

تداسح سح . مدرکیم شوگ شافرح هب طقف و مدوب تکاس تقو مومت

متشاد تسود دزیم فرح شوایس زا یتقو و هدموا مغارس هب مه یدیدش

یرتشاوی یادص واب متفرگ شزا ومهاگن . هشب در افرح نوا زا عیرس و دوز

: متفگ

! هیفاک بخ.. هلیخ -

مدوجو وت یسح ...هی مونشب وشاه الهق عزاربا نوا زا رتشیب متساوخیمن

شبوکرس دیاب هدش روجره . هشب یوق متساوخیمن و دشیم دنلب تشاد

!! مدرکیم
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: تفگ یثکم اب دعب و درک ماگن یروج هی

شیامزآ باوج ادرف نتفگ و نتفرگ سامت ماهاب هاگشیامزآ زا یتسار

. هرضاح

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ
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: متفگ و مدرک شاگن یسوسحم یداش اب

. شغارس مریم ًامتح هشاب -

مرب. نم یرادن یراک -هگا

.. طقف -هن...

هاگن واب داتسیاو شاجرس نم زا هملک نیا ندینش هکاب هرب تساوخیم

: تفگ ، شواکجنک و هریخ

یچ؟ -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هرودقم تارب ..هگا متسین منم .. هشراک ینایاپ یازور هاگشیامن هک ینودیم -

. اجنوا ورب رتشیب وزور دنچ نیا

. منکیم یعس .. هشاب -

. نونمم -

. منکیم شهاوخ -

وت یلو دوب. درس اوه . مدرک هاگن وشنتفر و مداتسیاو ماجرس تفر یتقو

ومع ناخ رانک و لخاد مدموا . مدرکیمن ییامرس ساسحا چیه تاظحل نوا

نیا هب شمه . مدوبن تیعقاو الًوتعملا صا یلو متسشن انومهم هیقب و

ًاعطق منودیم هک وشباوج و مریگب وشیامزآ باوج ادرف هگا مدرکیم رکف

منک؟ راکچ مدراو هزات رسپ نیا اب دیاب ؟! مریگب یمیمصت هچ دیاب دوب، تبثم

رطاخب هکنیا یچ؟ انح یافرح سپ . مدشیم جیگ متشاد هگید .... منودیمن

شوایس نز رابجا هب شدعب و هشب ادج مزا هدش روبجم گرزباقآ یادیدهت

؟! هیجوت طقف ای منک رواب دیاب ور افرح نیا یچ؟ هدش

و نهریپ و یمسر یاسابل زونه هکیلا حرد انومهم همه نتفر زا دعب بش

نومسآ وهب مدرک نشور راگیس وهی سارت ور متفر دوب منت میکشم راولش

هب ونم کپوپ یادص هک مدوب قرغ مدوخ ...وتعملا مدش هریخ درس و کیرات

. دروآ مدوخ

ونم هراد و هدیچیپ شدوخ رود تفاب لنش هی مدید ، مدیخرچ شتمس هب

: هگیمو هنکیم هاگن
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. هشیمن ناریا اج چیه ...!! مدوب هدیدن ومنطو نومسآ دوب تقو یلیخ -

: متفگ و مدز مراگیس هب یکپ

.. هروطنیمه ًاقیقد -هرآ...

: تفگ و رتولج دموا

یچ هب هک هنیا مروظنم ؟؟؟.. یدرک اراکیچ سلا نچ نیا وت...وت منیبب -

؟ یدوب لوغشم

: متفگ توافت ویب درسنوخ و متفرگ شزا ومهاگن

. مدرک مرگرس ومدوخ راک واب مدز تکرش -هی

: تفگ دیدرت اب یمک

؟!! هدموین تیگدنز وت یسک هک هنیا مروظنم یچ؟... ...نز سپ -

: متفگ و مدز کپ ومراگیس مزاب و مدرک شاگن

یکی نیا وت ارچ بخ یلو .. مرادن وفلا خم سنج وکالً نز هلصوحدایز -

. مدرک ییاراک هی ههامود

عونمم _ یپک #
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: تفگ هظحل هی ووت درک ضوع گنر شا هرهچ

؟؟ ینکیم کف هرتخد نوا هب مزاب -وت

یا هرهچ واب مدز ندیمهفن هب ومدوخ یلو ، سانح شروظنم متسنودیم

: متفگ یلأوس و رکفتم

؟؟؟ رررررتخد مودک -

!! برطضم ای دوب یبصع ای مرظنب ، نوریب درک توف وشسفن

. یدز فرح شاهاب یلک مدید و اجنیا دوب هدموا مزورما -هرآ

یچ؟!! هک بخ -

دش...وت اقافتا زا یلیخ ندروآ دوجوب ثعاب رتخد نوا ینودیم ووت ...-

مزاب یاوخیم یروطچ ...حاال یدش رفنتم شزا شتنایخ رطاخ هب متدوخ

؟!! شتمس یرب

!! نیمه هنم... هتشذگ زا یشخب طقف نوا ... متفرن شتمس -نم

: تفگ هک مدینش وشادص و مدرک تشپ شهب
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وت هب ما هفرطکی قشع رطاخ هب میگدنز وت یلیخ ...نم یلعریما ینودیم -

شوخ متساوخیم وملد انح زا تندشادج زا دعب یتقو یتح . مدروخ هبرض

نم.... یلو . مدرک هابتشا مزاب مرایب تتسدب مزاب منوتب هک منک

تفرگ دولآ ضغب و هنوگ سامتلا گنر شادص

هرود هک ندیشک راظتنا لا سود زا دعب و مدوب شوخلد تهب -....نم

و متمس یایب هک مدوب راودیما مزاب یدنورذگ رس تشپ وتیرامیب و یگدرسفا

گرزب اقآ واب یاوخیمن ونم یتفگ یتقو منک...اما بوخ حوتلا منوتب نم

یعس هگید یاوخیمن ونم الً صا یتفگ مکحم و یدرک اوعد ؛ زرمایبادخ

منک... تشومارف مدرک

داد: همادا و دیکچ شامشچ زا کشا یا هرطق مدید ، مدرک شاگن و متشگرب

یلو منک. شومارف ور اتوت منک یراک متساوخیم طقف اکیرما متفر یتقو -

اب مشدعبو مدنورذگ یکلا یاینومهم و یرامخ وت شمه یتدم دوب!هی تخس

شهب منوتیم مدرکیم رکف دوب... بوخ یچ همه لیوا ... مدش انشآ سکلا

مهاب سلا دوب.هی ییانشآ و یتسود روج ،هی دوبن جاودزا منک. هیکت

مرگرس هکنیا هساو و متفرگ ومدوخ ییاهن میمصت هگید شدعب ... میدوب

یضار مه اباب و نوجاقآ . مداد جاودزا داهنشیپ شهب مدوخ مشب یگدنز

... مدرک عورش ور هرخسم یگدنز وهی مدرک جاودزا .... ندوب

داد: همادا و دیشک یهآ

. مدرک هبرجت و یدب یلیخ یگدنز -
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: متفگ و مدرک شاگن هنادرسنوخ

؟؟ یدش ادج شزا ارچ -
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داد: باوج شزیگنا مغ نحل نمه واب تفرگ مزا یدنت وشهاگن

یرامیب سکلا هک دوب نیا ملکشم منم ... هراد یلکشم هی شیگدنز وت یک -ره

مدروخیم کتک یلیخ دوب. کانرطخ و یمسیداس مدآ هی ًاعقاو .... تشاد

،ات دربیم تذل شراکنیا وزا تفریمن یلو ، هشب نامرد هرب متساوخ ... شزا

. مدش ادج شزا هکنیا

.... مفسأتم ًاعقاو -نم

شتیعقاو یلو منک... تشومارف مدرک تالش یلیخ ...نم یلعریما ینودیم -

لبق یاهلا س یتاساسحا رتخد نوا هگید نماآلن . مساو یدشن شومارف
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امیدق لثم هگید وحاالم مدیشک یتخس میگدنز وت یلک ...نم متسین

تاروذعم وت ور وت مینووجون هرود هطبار رطاخ وهب متقشاع مگب ماوخیمن

یوزرآ تارب و متشاد تتسود هشیمه مگب ماوخیم اآلن طقف ...نم مرازب

... مدرک یتخبشوخ

تدوخ مه هتشذگ یاراک و هطبار نوا و متشاد تسود وت هشیمه منم -

نم و میدوب هچب یلیخ اه عقومنوا وام هشیپ سلا یلیخ ملا ینودیم

. متساوخ ترذعم متزا و ماراک زا مدش نومیشپ شدعب

.... منودیم -هرآ...

ولا یرف مسا هب رتخد وهی مراد دزمان ....نم منکیمن کف انح هب نم -حاالم

. مدرک دزمان هیتقو دنچ

کتفگ بجعت یمک و ثکماب

... هبوخ یلیخ ...-

... مدیمهف انح و هتشذگ هب عجار ویچ همه نم هک مگب منیا -

؟؟ ویچ -

؟؟ هرآ یتسنودیم مهوت ... هشبادج مزا هدرک شروبجم نوجاقآ هک -نیا

. منودیم ییازیچ -م...نم....هی

؟؟ ینودیم یچ -

مشدعب . شندید هرب مگب تفگ و نوشنوخ داتسرف ونم نوجاقآ هکنیمه -
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بال داوخب نوا هشیمن لیلد نیا بخ یلو ... هشبادج تزا هک درک شدیدهت

هنک. یسورع وت قیفر نیرت یمیمص واب هرب هلصاف

. هتشاد لیلد مشراک نوا هساو انح یلو هتسرد -انیا

؟؟ یلیلد -هچ

شمیاق همه زا هریگن شزا وشچب نوجاقآ هکنیا سرت وزا هدوب هلماح -انح

. هنکیم یسورع شوایس اب مدعب و هنکیم

؟؟ وت ینعی االن سپ ؟؟؟... یگیم یدج -

: متفگ هنک، لأوس تساوخ ات

. مدش ربخاب هیضق نیا زا ههام هی طقف و مراد سهلا هدزای رسپ هی نم -هرآ

!! هشیمن مرواب نم... یادخ -
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: متفگ و مدرک هل ماشفک ریز ومراگیس

منک. شرواب دیاب یلو ... مراد وسح نیمه ممدوخ -هرآ

: تفگ و تسشن کپوپ بل ور یدنخبل

... مگیم کیربت تهب -

: متفگ مفارطا هب یهاگن واب مدرک هزات یسفن

و سح یلیخ ، متسه هگید هیعملا ...وت منکیم ساسحا یاتقو ...هی ینودیم -

منک. شرواب منونتیمن ..! هیبیجع حلا

هک ینز رانک ندنوم و ندوب یارب ... هنوهب ...هی هتصرف هی نیا مزاب دیاش -

. یراد شسود

. مدادن یباوج چیه و مدش هریخ مولعمان یا هطقن !!هب مگب یچ متسنودیمن

یم بوخ یلیخ . دادیم شمارآ مهب ینامز ره زا رتشیب کپوپ اب تبحص

یلیخببسم نم منود یم هراد، ونم وحلا سح ًاقیقد منوا منک کرد متسنوت

متشادن تسود مبلق هت زا ًاعقاو یلو ؛ مدوب شیگدنز دنیاشوخان تاقافتا زا

. شمنیبب نیگمغ و هشاپب مه زا شیگدنز

*

تبثم شیامزآ باوج . مدنوسر هاگشیامزآ هب ومدوخ عیرس یلیخ دعب زور

دلا دوب هدش راکشآ مارب یقیاقح ازور نوا و مدزیم سدح هکیدوجو دوب.اب

هی متشاد هک یبیجع ابحلا مزاب یلو ازیچ نوا همه تقیقح و یتسرد رب

یم یهاگو متسشن نامرف تشپ و نیشام وت یتکرح چیه ندب ور یتعاس

متسنوتن دز گنز هک میشوگ هب انح . مدرک یم هیرگ یهاگ و مدیدنخ
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یب شدوجو زا سلا همهنیا هک ییا هچب دوب... نم هچب ردام !! مدب وشباوج

! مدوب ربخ

، منزب فرح منوتب و منک روج و عمج ومدوخ یمک هی متسنوت هکنیا زا دعب

. متفگ شهب وشیامزآ باوج و مداد وشباوج درک، نفلت هک یراب نیمدنچ یارب

فرح و اجنوا مرب منوتیم و ساگشیامن تفگ شدعب و درک وطالین یثکم

. منزب شاهاب ورخآ

متشاد مفارطا یامدآ دوب.هب هدرک ادیپ مارب یا هگید ِیوب و گنر یگدنز

نوشدوخ یگدنز و راک هب لوغشم مودک ره هک ینارذگهر ،هب مدرکیم هاگن

؟ مشاب ربخ یب مرسپ دوجو زا سلا همهنیا دیاب ارچ دش؟! یچ ًاعقاو . ندوب

و شندرک شزاون ،زا مدوب مورحم شنت رطع ندیشکوب زا سلا همه نیا ارچ

ندرک هاگن یتح ؛ هشب قیرزت مهب تسنوت یم هک هگید بان تاساسحا یلیخ

هبکالس نتفر و ندیشک ،دق شندروآرد نودند و شاندرک یتات یتات هب

مراد یا سهلا هدزای رسپ .نماالن مدوب مورحم اتمعن نیا همه زا ..نم شلوا

رب ینبم یهاگآ چیه نم! یادخ . هشیم شیگدنز زا یدیدج زاف دراو هراد هک

ما هصق نیا یاجک نم ًاعقاو ... مرادن وشاهاب راتفر یگنوگچ و ندرک دروخرب

منک؟! راکچ دیاب ؟

هریخ یشوگ هحفص هب متشاد هک یدعاسمان ،ابحلا دروخ گنز میشوگ

. مدش

عونمم _ یپک #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

129 تراپ #

.اب مداد تسد زا ور یریگ میمصت تردق یا هظحل ، مدید هک ور لا یرف مسا

دوب. تبثم ژیو رنارپ هشیمه لثم لا یرف یادص . مداد باوج وطالین، ثکم

؟ یرتهب ... یلعریما یبوخ _سالم

!؟ هنای مدرک یم ور دیاب ور هیضق لصا منود یمن ؟ متفگ یم یچ دیاب

: مداد باوج یهاتوک ثکم اب

؟ یبوخ وت مبوخ هرآ _

؟ یتسین هنوخ . مبوخ منم _

_هن.

ونایرج هک مدز بیهن ملد .هب متخادنا یهاگن دروبشاد یور ، شیامزآ هگرب هب

: متفگ همادا ورد مدرک فاص ومادص . مگب لا یرف هب

. متفرگ وشیامزآ باوج _

: دیسرپ هناواکجنک درک، رییغت شادص نحل

؟ دوب تبثم بخ _
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.. موهوا _

ردپ! یاقآ مگیم کیربت تهب _

و بیجع سح ندش، ردپ سح . تشاداو هدنخ هب مه ور نم و درک یا هدنخ

. متشاد هک دوب یصاخ ؛اما بیرغ

؟ ینک راکچ یاوخیم هیچ؟ تمیمصت بخ _

منک. راکچ دیاب منودیمن زونه ممدوخ ... منود یمن _

منک. یم ربص منم ، نامز نوا ات بخ یلیخ _

هگب لا یرف متشاد تسود ملد دوب،هت هدموا شیپ مدبریه هیضق حاالهک

ینبم یفرح ؛اما هرایبرد ونم ، تیلوئسم نوا راب وزا مینزب مهب ونومیدزمان

مطخ تشپ مهانح مدز، یم فرح لا یرف هکاب تقو مامت دزن. هیضق نوا رب

انح لا،هب یرف مااب هملا کم عطق ضحم وهب هعوضوم نارگن متسنودیم دوب،

: دیسرپ و درک سالم هلصاف بال مادص ندینش .اب مدرک نفلت

؟ یتفرگ وشیامزآ باوج دشیچ _

ویب درسنوخ ومنحل مدب، زورب یزیچ ، مدیدج تاساسحا زا متساوخ یمن

. مدرک افتکا هرآ" " هملک نتفگ هب طقف و مداد نوشن توافت

بخ؟! _

. هتبثم _

رررکشورادخ _

! ینارگن ارچ هگید ، ینئمطم یتفگیم هک _وت

ومافرح یقاب هکنیا . همافرح تیناقح تابثا رطاخ ،هب تسین ینارگن ثحب _
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. مدوب رادافو تهب نم ینودب هکنیا ینک، رواب

. ًافطل شکن شیپ ور هتشذگ ثحب ... هیفاک بخ یلیخ _

. مینک رارف شزا مینوت یمن ، هنومن هباال هتسب ووت، نم هتشذگ _اما

روج مجو ومدوخ یمک ...ات مونشب یزیچ ماوخیمن هزور دنچ نیا وت _االلق

. هتخیر مهب ماکالً هیحور و رکف متسیس منک،

. مشیمن تمحازم عقومنوا ات سپ ، تسین یفرح .. هشاب _

: متفگ هدزباتش هنک، عطق هکنیا زا لبق

؟ یهاگشیامن ؟ ییاجک _

داد: باوج هنادرسنوخ

هرآ. _

، شاندرک کمک و هاگشیامن رد ندنوم تباب شزا و مدرک رتمورآ ومادص نحل

درک. عطق ور هملا وکم داد مهب یرسرس باوج ووا مدرک رکشت

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ
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مرب متساوخیم متفه مسارم نایاپ و نوجاقآ گرم زا هتفه کی زا دعب یتقو

. متشاد هرهلد هدرخ ،هی راکرس

هگید و دوب هدش ضوع مفارطا ناهج هب تبسن مدید و هاگن دوب زور ود

و متشاد رسپ هی نم هگید ...حاال مدرکیمن دروخرب هنانیبدب امیدق لثم

. مشاب هتشاد شرانک و یدیدج یگدنز متسنوتیم

؛ مقاتا ندموا تیلست ضرع یارب لنسرپ همه هاگشیامن متفر یتقو زورنوا

متساوخ نتفر همه یتقو و مدوب هدزن شاهاب یفرح زونه ... دوب مه انح

. هنومب نوا

یسفن ندیشک واب مدش دنلب ماج .زا تفرگ مزا وشهاگن و داتسیا یرانک

: متفگ ، قیمع

؟ یتفگ دبریه هب وشیامزآ باوج -

!! مرظنب تشاد ینیگمغ هرهچ

: تفگ مورآ یلیخ

. متفگ -هرآ...

: متفگ و مدرک هاگن شامشچ وت

ای؟!!! هنکیم شلا حشوخ هیضق نیا ؟؟ هیروطچ شلا ...ح بخ -

هنک. شلوبق هراد المز نامز مک بخ...هی -
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؟؟ یچ ...وت ووووت -

؟؟ یچ ؟؟..نم -نم

؟ ترسپ زا ییادج هساو یراد وشیگدامآ -

: تفگ یتحاران و ضغب اب شدعب و درک ماگن هریخ هریخ

. مرادن یگدامآ چیه -هن...

زا ییا هتسد باسح نیا ؛،هب مشاب انتعا ویب درسنوخ یلیخ متساوخ

: متفگ و مدرک اج هباج زیم یور وماه هدنورپ

نک... هدامآ وتدوخ بخ -

: تفگ هصغ ورپزا مکحم

داوخب نم رسپ و یراد جاودزا دصق هزات هک وت هب مدب ومرسپ منوتیمن -نم

هنک!! یگدنز تنووج وتونز رانک

دب منم منک. ساسحا ، دادیم شکقلق هک وشتداسح سح متسنوتیم یبوخب

باسح نیا وهب منک خیلا شور ، ومدوخ یاتداسح اهو هدقع همه مدیدن

: متفگ

هدنیآ منم و هنک یگدنز نم شیپ دایب دیاب دبریه ... هتدوخ لکشم نیا هگید -

یگدنز مراد تسود هک یروط وره داوخیم ملد و همدوخ تسد میگدنز

. منکیم
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طقف ، یتفرگ یمیمصت هچ تیگدنز هساو وت هک تسین طوبرم چیه نم -هب

. همهم مارب مرسپ هدنیآ

لا یرف اب هشب هک شتقو .... همنت هایس سابل و هغولش مرس عفالً -نم

وماتبحص

. هنورذگیم وشیگدنز یقاب نم شیپ دبریه هک شاب نئمطم ونیا یلو ، منکیم
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: تفگو درک ماگن صرح اب

! عقومنوا ات مرادن یفرح منم .... بخ هلیخ -

: تفگ و تشگرب هرابود رد؛ تمس تفر
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وت ماوخیمن ینعی ... مرادن ندنوم اجنیا دصق هگید !...نم مگب یچ هی طقف -

منک. راک تکرش نیا

ینک هیوست رادباسح اب ینوتیم ... یراد تسود روج -ره

عجار ینوتیم ادعب ... مرادن اجنیا و امش اب یراک هگید نم باسح نیا اب سپ -

. یریگب سامت ماهاب دبریه هب

. منکیم وراک نیمه .... موهوا -

: تفگ و دیشک نوریب رد زا وشرس مزاب و نوریب تفر

. شساو مریم ادرف مراد لیاسو هدروخ هی تکرش وت طقف -

. مقفاوم شاهاب هک مدرک دییأت وشلمج طقف مرس واب متفگن یچیه

انح ًاعقاو مدز... لز مولج وهب متسشن میلدنص ور تسب الً ماک ورد یتقو

زاعال یچیه !!نم هشیم متخس یلیخ هک یروجنیا یلو ؟!!... تفریم تشاد

هنومب نم شیپ تسنوتیم الً صا . متسنودیمن دبریه تایصوصخ و قی

شاهاب ندرک لک انحولک ندوب هب مزاب تدم نیا وت هتشذگ انیا ؟!زا هنای

دوب، هدموا رد تخاونکی زاحتلا میگدنز متیر نوچ و مدوب هدرک تداع

دوبن  مرورغ ظفح رطاخ هب هگا ؛ مدرگرب مدوخ هبقبلا مزاب متشادن تسود

هب ور زور ، ضیقن دضو راکفا نیا .اب هنومب تکرش وت متفگ یم انح هب ًامتح

زا دوب رپ ترامع . متفر گرزباقآ یمیدق ترامع هب مزاب و مدنوسر بش

سب زا نتشادن ونوشاه هنوخ هب نتفر دصق مدرم نیا راگنا . ایبورب و نومهم

! یدردمه زاربا یارب ندموا یم

گرزباقآ . دنوخ نومارب ونوجاقآ همان تیصو نیرخآ بشنوا گرزباقآ لیکو
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وهی دوب هتشازن مهس یب ویجاب ناخ یتح و دوب هداد ثرا و مهس همه هب

ترامع نوا . هنورذگب اجنوا وشرمع یقاب هک دوب هدز شمسا هب هنوخ

هگید یاه ششخب و فقو یلیخ و دوب هدرک اقل هم حور فقو مه ور یمیدق

الن. سرا نینچمه و جاتهم حور یداش یارب

بشرخآ و دوب هتفرگ شدوخ هب یدیدج شقن و گنر میگدنز ًاعقاو هگید

میمصت هاگشیامن مرب ماوخب هکنیا زا لبق دعب، زور و مدوخ هنوخ متشگرب

ندرب یارب هرب تکرش زا هرارق هگا انح متسنودیم . تکرش مرب متفرگ

. اجنوا دایم امتح شلیاسو

تسود ! دنوشک یم انح تمسب ونم منورد رد یسح هچ منود یمن

دبر!!! یهـــ دوجو و اهنیا زا ریغ هب یسح وای رفنت ... نتشاد

عونمم _ یپک #
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ودیلک . دوبن مرادیارس یتح و ندوب هاگشیامن همه ، دوبن یسک تکرش وت

. لخاد متفر و لفق وت متخادنا

لفق مه وت وماهاپ . مدرک نشور یراگیس یراکره زا لبق و مقاتا وت متفر

انح یتقو ات مدرک وراکنیا ًادمع و دوب زاب مقاتا .رد مدرک نهپ زیم وور هدرک

. مشب ربخاب شندموا زا دایب

باوخ درب.وت مباوخ هظحل وهی مداد هیکت مرس تشپ یلدنص هب ومرس

انح. اب مدوب اوعد هی طسو

متفر دوب، قاتا زا نوریب ادص . مدیرپ ماج زا یا هقت ندینش اب ییوهی هک

و هشقاتا وت مدید زاب ؛زاالهبالیرد رتولج متفر دوب، زاب انح قاتا .رد نوریب

. هنکیم عمج الوش یاسو هراد

****

انح

منودیمن هزاب؛ شقاتا رد مدید مدموا یتقو ، هشقاتا وت یلعریما متسنودیم

دوب.!! دیدزاب رخآ زور زورما ؟؟ هاگشیامن دوب هتفرن ارچ

مرطاخ و نهذ زا ویلعریما هشیمه یارب ماوخب دوب تخس یلیخ مارب هچرگ

همه دیاب بخ یلو منودرگرب شدوخ هب وشیراگدای اهنت مشدعب و منک کاپ

نم هب هگید یلعریما ... متشادن شریذپ زج یا هراچ . مدرکیم لوبق ویچ

هدیمهف شاراتفر خاالقو همه زا ونیا ، تشادن یرطاخ قلعت سح چیه

و تشونرس یپ متفریم و مدرکیم شکرت رتدوز هچره دیاب منم سپ .... مدوب

هب مشچ ترمع همه و یاوخب ویکی هتخس یلیخ !! هتخس ... مدوخ یگدنز

شکرت یشب روبجم و داوخن ور وت هگید نوا ییوهی یلو یشاب شراظتنا

. ینک
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همدقم ویب مقاتا وت دموا هک متشادیمرب زیم ور زا ومایگنر دادم متشاد

: تفگ

؟؟ ارچ یدموا اجنیا -

هتسب ور زا وشریشمش راگنا دوب هدامآ یلیخ . مدرک شاگن و مدرک دنلبرس

دوب!!

: متفگ یدرسنوخ اب

یروجنیا ؟؟.... ینک سالم دیاب لوا یتفرگندای ... سهتلا تشه تفه و یس -

؟؟ ینک تیبرت وترسپ یاوخیم

تیاهن دزواب یدنخزوپ ، منودرگیمرب شهب وشدوخ یافرح مراد تسنودیم

: تفگ ، شمارآ

هنوم ...یم شساو ندیشک وشتمحز بقالً نوتاقآ و امش ور اتیبرت روجنیا -

هنم! شیپ هک ورد و تشادرب

نم هب هکیلا حرد و داتسیا مقاتا هشوگ دموا و دیدنخ !! دروایمن الًمک صا

: تفگ دوب هدش هریخ

...ً عفال یدنوم دوب...یم یا هلجع هچ -حاال

عونمم _ یپک #
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عمج مدوب هدرک بصن راوید ور وهک ییاسکع انتعا ویب مدرکن هاگن شهب

: متفگ و مدرک

. مشاب اجنیا هگید منیب یمن -صالح

: تفگ دزو راد ادص یدنخزوپ

. دروخ تشگرب مرظن یدید ...وهی نومب اباب... -هن

قاتا زا رتولج شدعب و مدرک شاگن یا هظحل یلو هیچ!؟ شروظنم منودیمن

: تفگ و تولخ سنلا وت دموا ؛ درکیم ملا بند هک منوا و نوریب مدموا

... یرب ینک لو ومومت همین هطبار هی ینوتیمن وت یلو -

و مدرکن هاگن شهب هگب!! یچ داوخیم مزاب متسنودیمن درک!! خی ملد هت

: متفگ

. مگب تارب ُدبریه هیضق متساوخیم نم هک دوب یتقو ملا -نیا

شزا ومهاگن متشاد زونه دوب، کیدزن مهب میلیخ . داتسیاو مولج دموا
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: تفگ هک متفرگیم

دوب. هگید یچ امهی رارق ... تسین لوبق یلو -

: متفگ و مدرکن شاگن مزاب

. تسین نومنیب یچیه هگید !زاحاال هدوب ... هدوب یچره رارق -

دز: داد

.. هئوت شیپ میشاقن ولبات زونه نم یلو -

مدرکن شاگن

. شیربب ینوتیم ... هشاب بخ -

: تفگ یبصع کالهفو

؟؟؟ ینکیمن هاگن ونم وت ارچ -

مرت. تحار یروجنیا نوچ --

ومرس ؛ تفرگ مکحم هک ومندرگ ولج، دروآ وشتسد دش!! یچ مدیمهفن وهی

: تفگ هدن ورب مکحم و درک دنلب

نک! ماگن -حاال

هدش یشحو مزاب . مدرک شاگن ًاروف ، دمویم راشف تشاد مندرگ هب هک ردقنوا

. دوب

: متفگ و مدرک سبح ومسفن

... هنووید نک ملو -
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: تفگ و درک شیبصع و سوبع هرهچ ینشاچ یدنخزوپ

!! ینکیم میرفک مزاب یراد ..! سسیه -

مدز: داد ًابیرقت

. منزیم غیج هنرگو نک ملو -

وشغاد یاسفن مرُه و دوب مکیدزن ردقنوا هکیلا حرد و دیدنخ رخسمت اب مزاب

: تفگ ، مدرکیم ساسحا یبوخب

!! تکمک دایب داوخب هک سین اجنیا یسک -
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مدوخ زا یروجنیا ماوخب و مرازب شاتسد ور متساوخ و مدرک دنلب ومتسد

کی واب درک مخ وشرس هظحل نومه اما مدب تاجن ومدوخ منک،ای عافد
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! دیسوب وماهمابل یناهگان تکرح

مغارس هب هانگ و هعونمم هسوب نیا زا یفرخزم سح درک. خی مندب مامت

ونم ارچ سپ ! تسین رفنتم مزا هگم هخآ . مدشیم کالهف متشاد . دموا

هرهچ هب کیدزن هدب!...زا باذع رتشیب ونم هک هنکیم ور اراک ؟...نیا هسوبیم

: تفگ دزو لز ما

. منکیم مومت اجنیمه زورما ور هطبار نیا -نم

هنک؟!! راکیچ تساوخیم نم!! یادخ

عیرس .... دشن هجوتم مشدوخ هک مداد نوشن لمعلا سکع عیرس ردقنوا

. یجورخ رد تمس متفر و مدرک رارف شزا و بقع مدیشک ومدوخ

. داتسیا اجنومه و تسب شاهاپ اب ورد نم رتزا لبق و متمس دیود اما

زا متشاد ومسفن هب دامتعا دوب، هدش کشخ مولگ . مدیسرتیم هگید متشاد

. مشاب طلسم مدوخ هب متساوخ یلو مدادیم تسد

: متفگ و متفر درگ بقع ،اما متمس دموا دزو لز مهب یشحو هبرگ هی لثم

یتفگن هگم ؟ متفگن تهب ویچ همه نم هگم ؟م... یاوخیم یچ نم زا -وت

؟! ینکیم شرواب یراد یلو هتخس

: تفگ و درک جک یدنخزوپ و هنعط اب وشبل هشوگ

... یرب اجنیا زا خیلا تسد ماوخیمن -

مداتفا و مدروخرب دوب هشوگ هک یلبم هب متفر یم هک درگ بقع
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رطخ ساسحا متشاد ًاعقاو ! متشادن یسفن هب دامتعا چیه هگید ... شور

: متفگ منک شمار منوتب هک یروج ،هی شاوی نحل .اب مدرکیم

؟! تکرش وت اجنیا حاال یلو بخ... هلیخ -

دز: همیخ مور و دیدنخ

. دایب میکشیه تسین رارق الً !صا تسین یسک اجنیا -هرآ..

و بقع مدیشک ومدوخ یمک ،هی مداد تروق یتخس هب ومنهد بآ سرت اب

: متفگ

! تسین بوخ حتلا -وت

. بقع دیشک وشدوخ و دیدنخ ههقهق هب

ملا. حاب و جیهم هطبار هی قاتشم ملا!...واالمن حرس میلیخ ًاقافتا -

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #
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. مدش دنلب ماج زا یدوز و مدرک هدافتسا تصرف زا بقع دیشک هک وشدوخ

: متفگ ، شهب فسأت رپزا یهاگن اب

!!! یرادازع ... هتنت هایس ... زونه !!وت یتیبرت یب یلیخ -

: تفگ و تفرگ شدوخب یسول هفایق هدنخ واب تفرگ شرمک هب وشاتسد

!!! هشیم ما هصغ تقو هی وووگن -

: متفگ و مداد نوکت یرس فسأت اب

ارچ هگید .... مداد حیضوت تهب ویچ همه ...نم یلعریما یدش ایح یب یلیخ -

؟؟ لوا هنوخرس یریم مزاب

: تفگ و تفرگ زاگ شییولج یانودند اب وشبل

هراک همین هطبار نیا یروجنیا ... زورما طقف متفگ هک !...نم نکن تیذا هگید -

. مینکیم شمومت ور

مدز: داد صرحاب

مهاب ور هناقشاع هطبار هی انلبق ووت ...نم یتسه یضوع یلیخ -

؟؟؟ ینک شبارخ یاوخیم ارچ ... میتشاد

: تفگو تفرگ شدوخ هب یدج هرهچ ، دمویم متمس هب مزاب تشاد
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... ساشیپ تقو یلیخ ملا هنوقشاع هطبار نوا ... نکن هابتشا ... مزیزع -هن

: متفگ هناسمتلم

نم... اب ینوتیمن ... یراد دزمان حاال وت یلو -

: تفگ کحضم و هنوگرخسمت

وت ساپاز ... ننکیم وراکنیا همه ازورنیا .. سین مهم یلو ... مراد دزمان -هرآ...

هن؟!! الهمز یا هطبار ره

؟؟ یدرکن رواب ونم زونه وت منکیم رکف -

. هراد طبر مدوخ هب هگید شنوا -

هاگن ومرس تشپ . مدب ماجنا دیسریمن منهذ هب یهار چیه ، مدیسرت یلیخ

مزاب منک،اما لفق ورد متساوخ و لخاد متفر عیرس دوب شدوخ قاتا مدرک

متفر عیرس . متمس دموا و درک زاب ورد تشاد هک یروز واب درک یتسدشیپ

شا هبل وور مدرک زاب ور هرجنپ دوب... نوبایخ هب ور هک یگرزب هرجنپ تمس

منک. ادیپ تاجن شتسد زا منوتب ات شمدنوسرت یم دیاب ، متفرگ رارق

مه زا وشاتسد سرت واب دیرپ شخر زا گنر ، مدرک وراکنیا هکنیا ضحم هب

: تفگ و درک زاب

.... رونیا ایب ؟؟ ینکیم راکچ یراد ... هنووید -
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متسنوت یمن دوب دب هک ردقنوا وحملا دزیم ما هنیس وت کشجنگ لثم مبلق

: متفگ نازرل یادص .اب مریگب یمیمصت چیه

شمه ، یریم وتگرزبردپ هار یراد ...وت یدرک دب یلیخ تدوخ وتاب یلعریما -

وتدنیآ هک همهم اردقنوا یتنعل هتشذگ نیا هخآ ... هتشذگ ... هتشذگ یگیم

؟؟.... ینک بارخ شارب

. مگب ومفرح همادا متسنوتن و تفرگ ما هیرگ

ینحل واب داد ناشن فاطعنا شدوخ زا رطاخ نیمه دوب،هب هدیسرت یلعریما

: تفگ مارآ و فطعنم

. مینزب ونومافرح ات رانک ...ایب رونیا ایب -وت

: متفگ و ندروخ رس ما هنوگ ور ماکشا

یروجنیا ووت نم تشونرس ندش ثعاب هک ییاسک نوا هب تنعل -
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... ندرک بارخ یروجنیا ور ووت نم کاپ قشع هک نوشمه هب تنعل ... هشب

: تفگ و رتکیدزن دموا مدق هی

... مدب تحیضوت ات رونیا الًایب ...صا شاب مورآ وت هشاب -

و دزیم متروص رسو وت تشاد دوب هدز هک یباتفآ ، تفریم جیگ تشاد مرس

: متفگ و مدرک یقه قه ما هیرگ نویم . دنوخرچیم مرس رود ور ایند

دایم ماهاب اج همه ... منکیم شِلمح هشیمه هک ینیگنس ضغب دنوم ماهاب -

طخ اتود ... هنکشیم مکحم ابش یلو هریم هشیم مومت هک زور ربق!! یوت یتح

... سین مولعم نوشاهتنا نَشیم عورش ماشچ زا بشره هک یکیراب

ادخ ...هرآ هنودیم ادخ یلو ... سین مولعم منیا هشیم مومت یک

تسنودیم ... اتفرگن وشولج و هشیم نیا تشونرس تسنودیم ... تسنودیم

لصو مایباوخ یب هب تبقاع نتسب وت هب لد تسنودیم ، یتسین نم مهس وت

وششوخ یور یگدنز متسنودیمن هک ...نم هشیمن متسنودیمن هک !نم هشیم

!! تسنودیم ادخ یلو .... متسنودیمن ..نم هدرک میاق نم زا

وموربور هنوتب ماشچ ندادیمن تلهم ماکشا و تفریم جیگ تشاد مرس

ورارقیب یلعریما تاظحل نوا وت طقف ، دموا یم دنب تشاد مسفن ... هنیبب

نم یلو هدب... تاجن ونم داوخیم هدش یروط ره هک مدیدیم موربور

همه .... مراد هگن ومدوخ متسنوتیمن و ندشیم لُش نتشاد ماتسد ، متساوخن

!! داتفا قافتا هظحل هی وت یچ

**

یلعریما
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و یروابان واب مدرک هاگن ور انح طوقس ، عافترا نومه زا توهبم و تام

مرواب ! متشادن ویتکرح هنوگ چیه تردق .... مدناشوپ ومتروص نازرل یاتسد

هنک. یلمع ور هناقمحا تکرح نیا تعرس نیا اب داوخب انح دشیمن

یعامتجا مدید مدرک هاگن هک ونییاپ دنلب، عافترا نوا وزا مدموا هک مدوخ هب

دوب... هدش نیمز رب شقن هک نتفرگ ور انح رود هیناث زا یرسک رد مدرم زا

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ
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ات مدرک یکی اتود اتود ور اه وهلپ نوریب مدز مقاتا زا ناباتش و همیسارس

و دوب هباپ یا هلولو نومتخاس نوریب . منوسرب تکرش زا نوریب هب ومدوخ

- نییاپ درک ترپ وشدوخ انح هک ییاج - ونم قاتا تمس باالو نتشاد همه

. ندرکیم هاگن

زاالهبالی ومتفر یلو ولج! مرب متسنوتیمن هک دیزرلیم ماپ و تسد ردقنوا

ریز زا تشاد و دوب هداتفا رمد تروص .هب مدنوسر انح هب ومدوخ تیعمج

.... تفریم نوخ شرس
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متفر طقف مدینش یمن وییادص چیه مدز. لز شهب ، یروابان اب نم یادخ

تلا فسآ یور نوخ مدرک دنلب وشرس ریز و مدش ودال نیمز وور رتولج

دوب. هداتفا مه ور شامشچ و دوب هتخیر

: نتفگیم همه هک مدینشیم متشاد اه همهمه و اهادص وت زا

... ناتسرامیب شنوسرب -اقآ

مادص مسا اب نتخانشیم ونم و نتشاد هزاغم اجنوا هک تکرش یاه هیاسمه

. سا هدنز زونه ... ناتسرامیب شمنوسرب نتفگیم و ندرکیم

ارچ .... مشب دنلب ماج زا متشادن تردق منک! یتکرح چیه متسنوتیمن نم اما

دوب. هدش لصو ماپ هب ینیگنس یاه هنزو یراگنا ؟ مدش یروجنیا

دید؛ ونم تام و هدز تهب هرهچ هک فارطا نوا یاراد هزاغم زا یکی

نوا وت هک یکشزپ یاهتیروف زکرم وهب منک یگدننار منوتن داد صیخشت

راوس ور ...انح دموا هک سن ال وبمآ یقیاقد زا دعب و درک نفلت دوب یکیدزن

. متفر ناتسرامیب هب شاهاب ممدوخ و ندرک

ماراک رطاخب ومدوخ متشاد و مدوب هدموا دوجوب قافتا کوش وت مزونه

... درکیمن وراکنیا تقوچیه ، مدوب هدرکن شتیذا ردقنیا هگا . مدرکیم تنعل

طقف ، دوبن هطبار مدصق و تین ًاعقاو منک، شتیذا طقف متساوخ یم هک نم

رکف الً صا . دادیم تذل مهب شاندرک تیذا ! شمنوسرتب متساوخیم

انح ؟؟ مدرکیم راکیچ دیاب حاال ایادخ ! هتفیب داوخب راوگان قافتا نیا مدرکیمن

متسنودیمن . مدرک ریگ دوجوم تیعضو نیرتدب وت نم و لمع قاتا ندرب ور

قافتا نیا ارچ ؟مگب مگب یچ نوشهب الً منک؟!صا ربخ وشداونوخ یروطچ

؟! مدنومهف یم ور هیضق نیا دبریه هب یروجچ ؟؟... هداتفا
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نفلت انح ردام وهب مدش روبجم شرخآ یلو !! تخس یلیخ دوب تخس

یارب یتقو هگید دیاش و دوب یمولعمان تیعضو وت متسنودیم ... مدرک

... هشاب هتشادن ندرک یگدنز

،هب دندش ناتسرامیب سنلا دراو دبریه هارمه هب شردام و هنانح هک نیمه

. ندروآ موجه نم تمس

دوب. هدز مکشخ ماج ،رد کرحت یب یا همسجم لثم تسرد

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #
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و داد نوکت شاوق مامت اب ونم مکحم و تفرگ ومنهریپ هقی مناخ امیس

دز: هجض

شرس زا تسد ؟ارچ نیراد یمنرب شرس زا تسد ارچ ؟ یدرک شراکچ _

رپرپ اراد ملگ هتسد رتخد امرفب ؟؟ هریمب نیاوخیم ؟ نیرادیمنرب

؟؟ دش کنخ نوتلد ... هشیم
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و رصقم ونم رضاح وردحلا سا هصغ ،رپزا هفرح زارپ شلد متسنودیم

. مدزن فرح رطاخ نیمه ؛هب نتسنودیم یچ همه ببسم

،وت شرابکشا ِیامشچ واب دموا ولج شردام یاهندز هجض زا دعب مه هنانح

دز: داد متروص

. منکیم تا هفخ ماتسد نیا اب مدوخ دایب، انح رس بالیی هگا _

یا هشوگ ادصیب هنک؛اما منورابریت ، شادیدهت و افرح هکاب دوب دبریه تبون

. تفر یم جنق شارب تشاد ملد رتشیب یروجنیا . تخیریم کشا و هداتسیا

دبریه هن منک؛اما هیرگ شاهاب منم و منک شلغب ریس لد هی متشاد تسود

و سرت ساسحا ًادیدش ، منکب وراکنیا متسنوتیم نم ،هن متمس دموا یم

رانک شاهاب و مریذپب ور عوضوم نوا تساوخیم ملد یلیخ . متشاد فعض

مهب تشاد دبریه رتشیب ور سح نیا و متشاد یبیرغ سح ! دشیمن ؛اما مایب

. دادیم لا قتنا

و هرایب تسدب وشیرایشه تسنوتن و تفر یحارج غیت ریز انح زورنوا

و دموا نم غارس مسیلپ دش. یرتسب وی یس یآ شخب وت نیمه هساو

نم و ندیسرپ ور انح طوقس تلع هنک... لا وس مدوخ زا ونایرج تساوخ

و هدش داجیا یظفل یریگرد هی نومنیب متفگ ! مگب یغورد چیه متسنوتن

. نییاپ هدرک ترپ وشدوخ و هتفرگ ومیمصت نیا انح دوخ

هب مدوب نونضم نوچ و متشادن یدهاش چیه نم و تساوخیم دهاش سیلپ

یفیعض یلیخ یرایشه دصرد زونه و دوب وی یس یآ وت مانح و هثداح

هب دنبتسد ناتسرامیب یوت هک نیمه . ندرک تشادزاب ونم زورنوا ؛ تشاد

انح ردام ، ناتسرامیب زا نوریب ات ندرکیم میهارمه رومآم وود نتسب متسد

! دندوب رفنتم مزا ردقچ . ندوب منتفر رگ هراظن یسوسحم یداش اب هنانح و

یچ نتشادن ربخ هک انوا ؟ مشب رت تخبدب نیا زا تساوخیم نوشلد ًاعقاو
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هتشذگن متشادزاب زا تعاس هی زونه ، مدیسر هک یرتن .هبکال هدموا مرس هب

هب یدب نادجو باذع هنک. مدازآ تسنوت هقیثو ندروآ اب کپوپ دوب،هک

تیذا ورانح ردقنیا هکنیا .زا تشازیمن متحار هظحل وهی دوب هدموا مغارس

تاجن یارب دیاب . متشاد یتخیریب ،حلا متشازن شتحار زورنوا و مدوب هدرک

یوت راب نیلوا یارب . مدشیم لسوتم یرد ره هب دیاب ، مدرکیم یراک شنوج

هب طیارش یارب هک مدوب هدینش نایفارطا زا یلیخ . مدرک رذن میگدنز

مدرک رذن . مریگب ندرگ یرذن دوب هدموین شیپ ننک؛اما یم رذن صوصخ

متساوخ ادخ وزا مدرک رذن . دوواد هدازماما ات مرب هدایپ هنومب هدنز انح هگا

هدب. تصرف نومودره هب هگید راب هی مزاب

شاهاب و مدرکیم شاگن هشیش تشپ وزا شندید متفریم زور ره ًابیرقت

شمه و دوب هدنوم مرطاخ وت دز مهب هک یرخآ یافرح ... مدزیم فرح

هک لا یرف نویم نوا ...وت مدرک شتیذا ردقنیا ارچ هک مدرکیم نیرفن ومدوخ

هب دادیم شرازآ شا هنونز یاتداسح سح نومه و دوب هدش ربخاب هیضق زا

! شندید مریم رید هب رید ارچ هک درکیم ضارتعا ماراک

: تفگ و داد نوریب صرح اب وشسفن لا یرف

مزا هن یایم تکرش هن ؟وت هدرک تریگرد ردقنیا ارچ نز نیا یلعریما _

!؟ یریگیم یربخ

عونمم _ یپک #
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. مداد باوج اورپ ویب مومغم

یداع لا ور عفالًهب منوت یمن ، تسین شوخ الً صاانح ینامسج عضو _

. مدرگرب میگدنز

دز:. یرادادص دنخزوپ

؟ یراد شِسود زونه یگیمن ارچ _

تفط ابمال مدرک یعس . متشادن ولا یرف اب لک،اللقا لک هلصوح ، مدرک ثکم

منک. راتفر

بال نیا نم رتفد وت نوچ طقف ، ینکیم رکف وت هک تسین روطنیا _هن....

. منودیم رصقم ومدوخ ، دموا شرس

،زا یدزن یفرح ، تدوخ قاتا هرجنپ زا شنداتفا انحو ندموا زا زونه _وت

!؟ نیدوب تکرش وت اهنت زورنوا یرفنود ارچ هکنیا

مدز: وبل منک لمحت متسنوتن وکالهف یبصع
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شهب دیاش درک، توکس . مدب سپ باوج و لا وس وت هب داوخیمن ملد _

هتشاد وراتفر نیا شاهاب ، شبیقر زا عافد رطاخ هب دروخیمرب

: متفگ بناج هب قح یلو ، مدرک بارخ وراک متسنودیم . مشاب

ًاشهاوخ ، مداد سپ باوج و لا وس هدنورپ سرپزاب هب یفاک هزادنا _هب

! سرپن یدایز لا وس

: تفگ روخلد

! تسین یفرح ینزب فرح یرادن تسود بخ، یلیخ _

مدیچرب بل شرتلبق هنک،اما شمومت رتدوز متشاد تسود و مدوب لیم یب

: متفگ رخآ هلمج یارب و

نوا ات نم شتقیقح ، هشب صخشم انح تیعضو ات ینک ربص ینوتیم _

یلعریما هک مدیمن تهب ور لوق نیا و مدرگرب یگدنز هب منوت یمن نامز

و درک عطق ور یشوگ ینارگن لد واب درک لوبق ومافرح همه . مشاب قباس

مامت و نیگنس مارب لا یرف هیضق و متشادن وندرک ییوجلد هلصوح منم هتبلا

دایب؛اما ما هنوخ هب نم هارمه متساوخ دبریه زا یلیخ ازورنوا دوب.وت هدش

مدوخ یاراتفر زا یلیخ ودای نم شندوب زابجل دغو نیا و درکیمن لوبق

. تخادنا یم

رد انح نانچمه و ندوب ناتسرامیب دبریه انحو ردام هک ازور نومه زا یکی

سنلا وت .اما تاق مال متفر هشیمه لومعم قبط دوب؛ یرتسب وی یس یآ

وت ودبریه یلو تاق، مال هدموا دیسر یم رظنب منوا . مدید وشوایس ؛ راظتنا

الً صا هنحص نوا ندید .زا دزیم فرح شاهاب تشاد و دوب هتفرگ شلغب

هنک. رکف نوا هب ردپ ناونع هب دبریه هگید متشادن تسود مدشن لا حشوخ

شوایس هب یدایز عالهق دبریه ،هک دادیم نوشن ونیا یچ همه بخ یلو



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هفاضا نم یراگنا نویم نوا وت . هراد لوبق ردپ ناونعب ونوا مزونه و هراد

رتدوز هچره متساوخیم و دوب روآ هفخ مارب ًاعقاو ناتسرامیب یاضف . مدوب

مادص یکی ناتسرامیب طایح ؛وت نوریب مدموا یتقو منک. کرت ور اجنوا

درک:

... یلعریما -

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #
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هاگن ونم نوراب ریز تشاد و دوب شنت یناراب .هی هشوایس مدید و متشگرب

ور هک ور یکشم رتچ و رتکیدزن دموا . مدرک شاگن هریخ هریخ منم . درکیم

: تفگ و تفرگ منم سیخ رس دوب؛ور هتفرگ شرس

.... یروخیم امرس یروجنیا -
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: تفگ و درک یهاگن وشفارطا یدنخبل هکاب متفگن یچیه زونه

ماوخیم طقف منک... تتیذا ماوخیمن ...نم قیفر نکن رارف مزا ردقنیا -

منک. کاپ مدوخ هب تبسن وتتینهذ

: متفگ و مدرک شاگن صرح اب

! مونشب یزیچ داوخیمن مملد و مرادن یفرح تاهاب -

دز: داد تینابصع اب

. یشاب یأردوخ ردقنیا ماوخیمن ...!! مراد فرح تاهاب -هن...نم

و نتشاد نتفگ هساو افرح راگنا مدز... لز شیبآ یامشچ وهب متفگن یچیه

دوب. روطنیمه مه ًاعقاو

: تفگ و داتفا یا هشوگ هب شاگن

. مینزب ونومافرح هفاک هی وت میرب مدیم داهنشیپ هدرس اوه اجنیا -

. تشادن یا هدیاف ندرک تفلا خم هگید . مدرک لوبق

تاماهبا همه دیاب و مدوب لصتم ما هتشذگ هب ماوخن هچ و ماوخب هچ نم

سنج نومه زا یمهم شخب مشوایس هتبلا ،هک مدرک یم فرطرب ومنهذ

. منهذ یوت دوب، ماهبا
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نم قح رد یگرزب تنایخ هک یسک دوب، ما هجوت زکرم هطقن هشیمه شوایس

نوا ِیاتبحص یاپ ًامتح ، ینهذ روک هطقن همهنیا اب سپ درک، نومیتسود و

نومه واب داد شرافس هوهق شوایس . متسشن یکیدزن نوا رد یا هفاک یوت

درک: زاب بل شیگشیمه هنانابرهم دنخبل

هب منوا ماابوت هطبار عطق سلا، دنچ نیا وت مدروخ هک یا همطل نیرتدب _

! یلعریما دوب نکمم لکش نیرتدب

زا لبق و درب باال وشاتسد هک منک شداقتنا و مریگب ههبج متساوخ یم

: تفگ میلست هناشن نم،هب شنکاو

نک. ممهتم مزاب دعب ، منزب ومافرح همه زا لوا هدب هزاجا _

نیا و مداد هیکت ما یلدنص ،هب متفرگ مارآ ، شیقطنم فرح ندینش اب

. تفرگ وشتبحص همادا و درک رت بل مزاب هک دوب شوایس

نم ، دوبن هداتفا اپ شیپ و هداس یتسود هی ووت نم یتسود هک ینودیم _

ِیوت ور انح راب نیلوا یارب یتقو یتح ، مدوب دهعتم نومیتسود هب ًاعقاو

دوب،یب هدرک عمج مه ور وت ساوح نوچ ، دنوزرل وملد و مدید هدکشناد

. مدزن یفرح و مدش شلا یخ

عونمم _ یپک #
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داد: همادا راب ترسح و تفرگ نوریب هب وشهاگن ، هفاک هرجنپ زا

و منایفارطا ِیاپ ومدوخ رمع همه هک مدرک دب مدوخ هب نم مدیاش هرآ _

! متسین نومیشپ یلو ... متشاد نوشِسود یلیخ هک متشاذگ ییاسک

چیه ؛ مشاب نوترانک یعقاو تسود هی لثم متساوخ انح، وتو جاودزا اب

لئاسم یلیخ دنبیاپ نم هک ینودیم بوخ متدوخ و دوبن منهذ وت یدب تین

وت متسود سومان هب هک مروخب مسق منیب یمن یلیلد سپ ، متسه و هدوب

منک، کمک نوتهب تساوخ یم ملد طقف و طقف ...نم متشادن رظن ازورنوا

ورگیدمه ردقچ متسنود یم نوچ ، مدرک یم ساسحا ونوتقشع یامرگ نوچ

. نیشاب مه رانک نیتسین ودلب نیاوخ یم

اهر اوه یوت وشدود و هدز نوا هب یکپ مارآ و ادص ویب مدز شیتآ یراگیس

. مدرک

: تفرگ وشافرح همادا شوایس

و تسد ، تفگ مهب وشیگلماح هیضق و درک کمک تساوخرد مزا انح یتقو _
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مزا هنازجاع انح مگب؛اما تهب ونایرج ولک مایب متساوخ رابدنچ . دیزرل ماپ

شا هچب نداد تسد زا سرت نوچ ، هنومب نومدوخ نیب هیضق نیا تساوخ

دوب هانپ یب نز هی نوچ مدرک کمک انح هب نم دوب. هدرب وشساوح و شوه

هب طقف و طقف وماراک نوا همه نم . تشاد جایتحا یسک کمک هب ًاعقاو و

رود ور وت متساوخن تقوچیه نم ! سب و مداد ماجنا نومیتسود رطاخ

! یلعریما منزب

؛ یکاش و هنانونضم و مدرک هل متسد ولج یتسد شیپ رد ومراگیس هدنام هت

: مدرک زاب بل نیتم و مارآ اما

همهنوا هب ندشن مهتم و تدوخ زا عافد رطاخ هب عقوم نومه یتسنوتیم _

انح مه یروطنیا یتساوخ ...وت یگب مهب ونایرج لصا هنودرم و یایب اطخ،

. یشاب هدرک کمک شهب مه یشب باص ور

داد: ناکت رونوا و رونیا فسات هناشن هب وشرس دزو یدنخجک رخسمت هب

زا ور ینیبدب کنیع داوخ یمن و هریگرد ردقنیا تنهذ هک مفساتم _

. هنیبب وتیعقاو و هرایبرد شامشچ

و مدش مخ شتمس وهب هتفرگ زیم هبل یور وماتسد هدش یصاع و یکاش

مدز: داد

نیرفن و مدید سوباک زور، ومبش و مدرک بش ومزور رکف نیا اب سلا همهنیا

و درد همهنیا انح وتو دیشخبب دیشخبب هملکاتود حاالاب یاوخیم ... مدرک
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س هدزاود یگدنز ومدوخ اب منوتب ات هربیم نامز منک؟!هن...! شومارف وباذع

! مایب رانک یگدرسفا و ییاهنت لا

یسح نیچمه ،االنهی مدوب وت یاج منم هگا دیاش ، مدیم قح تهب نم _

شیپ ...االناب یلعریما ، یزاسب ون زا ور یچ همه ینوتیم وت یلو ؛ متشاد

. یریگب هجیتن و ینک رکف رتشیب و رتهب ینوتیم انح، هساو قافتا نیا ندموا

مانح و نم یافرح هب ینوتیم ، هتدوخ رسپ دبریه هدش نشور تارب االنهک

هدش. ادج تزا انح هک هتشاد یتلع امتحً هک ینودب و ینک رکف

ًاعقاو ، مدرکیم یج حال منهذ یوت وشوایس ِیافرح ، متشاد تقو مومت

لوبق تساوخ یمن نم نیبدب و بویعم نهذ ؛اما تفگ یم یقطنم و تسرد

هنک!
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شیپ هک ییازیچ و اقافتا نوا همه هب متشاد و مدوب هتفر مدوخ وتالک
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: تفگ و دموا فرح هب مزاب شوایس هک مدرکیم رکف دوب هدموا

منودیم ... درکیم یگدنز وت تارطاخ و دای اب ساهلا نیا همه انح منودیم -

هنک نید یادا داوخب هک تشاد ییوشانز هطبار نم اب نیا رطاخ هب طقف

و... دوبن ینتشاد تسود و قشع چیه هنرگو

تفر لیلحت مک مک شادص

هنوخ وت ریسا هی لثم تسرد انح هک مدیمهفیم .... مدرکیم کرد ونیا نم -و

مزا تساوخیم ... دادیم ریگ یچ همه وهب دوب هدش یبصع رخاوا هنم!...نیا

. هشب تیذا هگید .. متساوخن منم بخ ... هریگب داریا

داد: همادا مزاب تقونوا ، میدرک هاگن مه یامشچ ووت درک دنلب وشرس

مروخیم مسق تارب مزاب و منک کمک نوتهب منوتب مدرک تالش یلیخ -نم

تیعضو نوا زا شتاجن و شندرک کمک طقف و طقف انح اب جاودزا زا مدصق

متساوخن و هراد مهب تبسن یساسحا هچ نوا متسنودیم نم یتح دوب...

عاضوا ندش مورآ و هچب ندموا ایندب زا ،دعب متفگ مدوخ شیپ ... هشب تیذا

هک دادن نم هب وناکما نیا هدموا شیپ تیعضو . دشن یلو . میشیم ادج مهزا

متفگ . مرازب اهنت بیرغ روشک التوت کشم نوا همه وراب اهنت نز هی

تداونوخ زا هک ردقنوا انح یلو ، میشیم ادج هگیدمهزا و ناریا میدرگیمرب

.... ناریا هدرگیمنرب هدشن گرزب دبریه عفالات تفگیم دیسرتیم

**

داعم . مدرک رکف میگدنز تاقافتا هب رتشیب و رتشیب مدش، ادج هک شوایس زا

عاضوا و حلا یمک شوایس . ندشیم لح یکی یکی نتشاد منهذ روک الت

هطقن همهنوا لح یارب یرتشیب نامز هب منودیم داد؛اما ناماسورس ومیرکف

ندرک نیرفن زا تسد هگید هک دوب نیا شیبوخ . متشاد جایتحا روک،
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یم ملد منک. نیهوت شوایس ای انح هب متساوخ یمن هگید ، مدوب هتشادرب

منک.اب لصف و لح ومنهذ یاه هلئسم مومت یقطنم مدآ هی لثم تساوخ

نوشجاودزا زا هنانح و شوایس دصق هک منک لوبق ماوخب و مایب رانک مدوخ

. هدوب یچ

رتشیب ، متشاد هک یفنم دبو ینهذ یاهاوجنو ندرک یروخدوخ یاج هب

نیا نتفگ .اب مراد هگن بوخ وم هیحور و منک شوگ یقیسوم مدرکیم یعس

یگدنز هب متسنوت رتشیب و رتهب منک شومارف ور هتشذگ دیاب هک هلمج

سال هب ندرکرکف مدب، ماجنا ازورنوا وت متسنوتیم هک یراک اهنت و مدرگرب

دوب. انح هرابود یتم
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، مدرکیم رتریپ مچوپ راکفا اب ومدوخ زور هب زور متشاد ساهلا نیا وت نم

دابآ اجکان هب ومدوخ ما ینهذ یاهراوخشون و ایروخدوخ اب متشاد

زا هک ینیریش داضت . مارب دوب یرگنلت شوایس یافرح همه . مدنوشکیم
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حاال نم منک. زاب تیعقاو هبوممشچ هچیرد و مشب رادیب ما هلا سدنچ باوخ

و نم هب ردقچ هکنیا ،هب مدرکیم رکف انح یتم سال هب رتشیب و رتشیب

درک لمحت ونم ِدنَگ و یگس خاالیاق تدم نیا همه و هدوب رادافو نومقشع

شندید هب زور .ره مدیدیم ورانح یاه یبوخ رتشیب و رتشیب دزن.االن ومد

فرح شاهاب منهذ یوت اهتعاس و مدرکیم شاگن هشیش تشپ وزا متفریم

اتزا متسرفب هناقشاع و تبثم سلا پ ردقنوا یروجنیا متساوخیم . مدزیم

همه نم مدربیم یپ مدرکیم رکف هک رتشیب منک. شرادیب تدمدنلب باوخ

رادیاپ هشیر و مدوبن ...اما مرفنتم انح زا مدرکیم رکف طقف ساهلا نیا

بان تاساسحا ، دبریه دوجو هکاب تشاد دوجو مبلق یوت نومقشع

وهب مزاسب ون زا ومیگدنز متساوخیم . تفرگ لکش مدوجو رد مه یرتدیدج

رس وزا هدوب هتیلا مرف هیضق هی لا یرف هیضقو مرادافو منم منک تباث انح

ووت متشادن لا یرف هب یصاخ ساسحا چیه ًاعقاو ! مدرک وراکنیا یزابجل

مه لا یرف هناتخبشوخ و منک تاک شاهاب یتحارب متسنوت مه ازورنوا

رتشیب یتقو ومنداد تسد زا سرت تفگ یم . دموا رانک هیضق نیا اب یتحارب

امدآ یامشچ تفگیم لا .یرف هدرک سح مرانک ور انح دوجو هک هتشاد

؛اما مرفنتم انح زا متفگیم منوبز اب تسرد نیا ! نگیمن غورد تقوچیه

. تفگیم وشتسار مامشچ

***

دع بــــ هام هس

زاب هرجنپ تشپ وزا مدیشوپ ومتفاب چناپ . مدیچیپ مرس رود ور ما هلوح

هب سفن کی اب وهام دنفسا عوبطم و درس یاوه مدز. لز نوریب هب مقاتا

. مدیشک ماه هیر لخاد

. ندوب باوخ وت مهزونه هدیکشخ ناتخرد
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مانوختسا مومت دوب. مرمع ناتسمز نیرت وطالین ناتسمز نیا مرظن هب

. دیشکیمریت مهزونه

ویدایز یاه یتخس هام ود نیا وت هچرگ ، مدشیم دنب ماهاپ ور یتخس هب

دوب هاتوک ملیف هی ندید لثم تسرد تاقافتا نوا همه یلو مدش لمحتم

. مارب

و نییاپ مدرک ترپ ومدوخ یرتم دنچ هلصاف رد یلعریما قاتا هرجنپ زا نم

. مدیمهفن یزیچ هگید

یلو هشاب هتشاد تقیقح نیا مدیاش منودیمن ، مدوب امک وت زور هاجنپ نگیم

ور یلعریما اب ماهیریگرد و مزغم یاه شکمشک ، دایمن مرطاخ هب یچیه نم

ور هدموا شیپ تاقافتا و ارجام همه یلو مدش تیذا منودیم بوخ ، همدای

ادیپ یظفل یریگرد یلعریما هکاب مراد دای هب یرخآ قیاقد نومه یوت طقف

. مدرک طوقس نییاپ وهب مدرک

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

144 تراپ #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

چیه هک منودیم بوخ ونیا یلو هراد ماهاب یتبسن هچ یلعریما منودیمن

. هشب هطبار دراو نماب هک دز وشروز همه هک ارچ هرادن مزا یشوخلد

. مدرگرب مبطاخم تمس هب هک درک هجوتم ونم رس تشپ زا ییادص

هتسشن شتروص ورس یور یریپ درگ هک مدید ملباقم ور ینز نابرهم هرهچ

. مدرکیم شادص دیاب ردام ازور نوا وت نم و

. هدناشوپ وشتروص مومت یعوبطم و نهپ دنخبل

: تفگ و درک هقلح شاتسد اب وموزاب رود و دموا متمس هب

؟.. یدرک زاب ور هرجنپ هک مزاب _

داد. همادا و درک تعیاشم دوب قاتا یوت هک یتخت تمس هب ونم

هدروخ هی دیاب هدشن هار هبور تتیعضو زونه هک مهوت ردام، هدرس اوه _

. ینک تیاعر

هی لثم تسرد . مدیشک زارد تخت یور ردام یهارمهاب یفرح چیه نودب

منودیمن ، متشادن منایفارطا هب تبسن یصاخ سح چیه ، مدرکیم لمع تابر

یگدنز هک مدزیم ومروز مومت . دروایمن رطاخ هب ور یسک مزغم یلو ارچ

خال رخآ هقیقد ود نوا یوت میگدنز مومت راگنا یلو مرایب رطاخ هب ومتشذگ

دوب! هدش هص

ومیرایشوه راب نیلوا یارب میتقو ایوگ و متشاد رطاخ هب ور یلعریما طقف

. مدوب هدرک ادص ور یلعریما مسا مدوب هدروآ تسدب

: تفگ هنانابرهم و دیشک باال مندرگ تمسق ورات وتپ ردام



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

بوخ تارب ال صا امرس هک ینودیم ، شاب تدوخ رکف هب مدرگب ترود _

. تسیندب ینک تیاعر هدروخ ،هی هنوخ یدموا ناتسرامیب زا هزات تسین

: متفگ همیسارس ، هشب دنلب شاج زا تساوخ و تفگ ونیا ردام

؟ یگب مارب یلعریما هب عجار هشیم نامام _

: متفگ و مدرک هاگن ردام، هریخ یامشچ هب دیدرت اب

. میتشادن مهاب یبوخ هطبار منکیم ساسحا . هدرک ریگرد یلیخ ومنهذ _

درک. قاچ یسفن یثکم واب درک مهاگن یروابان اب

. دبریه ، هئوت هچب ردپ نوا ... نوا _

؟ هچب ساجک ؟...وک؟ هچب _

. تشیپ دایب مگیم امتح تسین هنوخ االن دبریه مزیزع هشاب _

یک منودیمن نصا ؟!.... یدب حیضوت رتشیب مارب هشیم ... مشیم هنووید مراد _

ترپ ومدوخ نومتخاس هی زا منودیم طقف . مدش یروجنیا ارچ ما یچ ما

. نییاپ مدرک

نیا ندینش ات یراد جایتحا تحارتسا هب رتشیب وتاالن ردام لد زیزع ..._

. افرح

نیا وت نم هب سک نیرتکیدزن ینودیم هک .وت منکیم شهاوخ ... نامام _هن

ناتسرامیب یوت هچ ، مدرک زاب ومامشچ هکیتقو .زا...زا ییوت طقف طیارش

منوتیم امش زا طقف نم . یتسه مشیپ امش طقف میتسه هنوخ هچاالنهک

. نینک مکمک افطل . مریگب کمک
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رپزا یهآ ، تخود نم هب وشا هناردام سح ورپزا هناسویآم هاگن ردام

: تفگ ، مقمر یب یاتسد نتفرگ تسدب نمض و دیشک ترسح

هی یدوب طاشناب و نووج یلیخ یتقو شیپ ...ساهلا مگیم تارب هشاب _

وشرطاخ یلیخ هک یسک اب منوا ینک، جاودزا یاوخیم یتفگ یزور

یرد ره هب دوب تجاودزا فلا خم تردپ . تساوخیم وترطاخ منوا ... یاوخیم

وت قشع . شکرس و یدوب نووج !وت دشن اما مینک نومیشپ ور وت هک میدز

دش. منیمه و یگنجب همهاب تاه هتساوخ هب ندیسر یارب درکیم روبجم ور

میتشادن یربخ چیه تزا مه ...ام یدرک جاودزا و یلعریما هنوخ یتفر

بلق ، میدوب هدیدن ور وت یدنا و لا سکی یداد رس ییادج همزمز هکنیاات

متسنوت نم و دمویم مغارس هب تلا ویخ رکف سب زا دوب هدش هلا چم میردام

جاودزا شوایس اب دوز یلیخ و یدش ادج یلعریما زا هک مه اهدعب تمنیبب

. یدرک کرت ورام هشیمه یارب و یدرک

****
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نیا هخآ یلو دوب، مرسپ اهنت ردپ یلعریما . مدرک جاودزا راب ود تفگیم ردام

هب متسنوت یمن دوب ییامنیس ملیف هی ندید لثم ! دیجنگ یمن مزغم وت افرح

ییادج هب ارچ هراب وهی روطچ یلعریما هب مینشتآ قشع هک المن وبقب مدوخ

تخس مارب مندیشک سفن یتح درک، ممگردرس رتشیب ردام یافرح دش؟ متخ

یزیچ چیه دوب هدموا شیپ مارب هک یروآ توخر یاضف نوا یوت دوب هدش

چیه درک! اهر مشوغآ وت وشدوخ دبریه یتقو یتح ، دادیمن شمارآ مهب

رسپ نیا ردام هک ممهفب متسنوتیمن اعقاو ! دشن داجیا منورد رد یسح

. متسه ییوهآ مشچ ناوجون

هب هن مدرکیم ساسحا مییاهنت راغ یوت هک تخس یلیخ مارب دوب تخس

. هراد قلعت نم هب یسک هن مراد قلعت یسک

****

یلعریما

هک یسردآ نیا هب ور صاخ و ابیز لگ دبس هی دینک فطل سالماقآ.. _ولا

. نیتسرفب ماوخیم

مامشچ . مدرک ترپ زیم یور وملیابوم یشوگ و مداد شورفلگ هب وسردآ

یب نادنز هی یوت هام هس نوا همه مدرکیم ساسحا تفریم یهایس تشاد

نم دوب،حلا هشیمه رتزا هتسخ مزغم . مدوب هدنومرد و هتسخ . مفلع و بآ

مساوح رتشیب دیاب و دوب مدبریه طسو نیا دوب. رتنوغاد و برد انح زا

ردپ مسا هب ساهلا هک شوایس زا ییادج هتبلا انحو دوبن دوب.رد یم شهب

دوب. هدروخ یدب یحور هبرض ، درکیم شادص
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ندش وردور میرسپ و ردپ هک میدرب زار نیا هب یپ نومود ره هک یزور زا

هک هچبرسپ ابهی متسنود یمن مدروایم مک اعقاو دوب، هدش تخس نومارب

مزا هک مشاب روطچ ال منک،صا راتفر روطچ هیناوجون هرود هناتسآ رد

!؟ دایب ششوخ

و مدنوخیم باتک ندرکراتفر تسرد یاه هویش یارب و مدرکیم چرس یهاگ

. مدرکیم هفاضا ماه یهاگآ هب

و بولطم نادنچ هطبار نم اب دبریه دوخ و دوبن نیا ارجام لصا هک هتبلا

هتشذگ تائیزج مامت و مدز فرح شوایس هکاب یزور زا دعب ، تشادن یمرگ

ینفلت مه هگید رابود یکی دشو نشور مارب منهذ تاماهبا ، تفگ مارب ور

نم زا رتششیب دبریه تایحور هب شوایس .االن مدرک تبحص شاهاب

هنک. مییامنهار تسنوتیم و تشاد ییانشآ

تمس هب متساوخ و مدرک کرت مادنمراک همه نتفر زا دعب ومدیدج راک رتفد

هب ملیابوم یشوگ هک دوب هدش کراپ نوبایخ زا ییا هشوگ هک مرب ملیبموتا
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. دموا رد ادص

واج نیشام یاه رد ندرک زاب نمض و مدیشک نوریب متک بیج زا ور یشوگ

. مداد باوج ولج یلدنص رد منتفرگ

؟ دیرادن یرما ، دیسر دصقم هب نوتشرافس _سالماقآ

. مدرک هاگن ومدوخ ولج هنیآ ورد مدیشک مبل هشوگ هب یگنرمک دنخبل

. نونمم _

هب ونیشام نابایخ هیشاح رد یمارآ وهب متشاذگ دروبشاد یور ور یشوگ

. مدروآ رد تکرح

****

دوب. ایهم یوژه ینومهم هی هب نتفر یارب یچ همه

و هدرک شیارآ تروص ورس دوب. مندب تیف هک صاخ و کیش راولش و تک

دوب. نوشمه قشاع یزور هی انح متسنودیم بوخ هک یرطع یوب و بترم

دوب مناور و حور رما تیعقاو اما مدوب هداد افص بوخ ومیمسج عضو رسو

انعم مامت هب هتشذگ هام هس نیا و ساهلا نوا همه نم ! دوبن بوخ ،هک

. مدش هجنکش و نوغاد

. مدرکیم تاق ورمال انح و متفریم دیاب بشنوا

زا انح ردام طقف و مارب دوب یوژه و صاخ ینومهم هی ینومهم نیا منودیم

. تشاد ربخ نوشنوخ هب نتفر زا متین و منتفر
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انح

و نابرهم هرهچ هب هگید راب وهی مدیشک متروص یور مورآ وماتسد فک

دنچ زا ریغ هب نومنوخ دوب هدموا هک یتعاسکی نوا .وت مدرک هاگن شتکاس

دوب نومرسپ هک دبریه اب یتح تفگن یزیچ هگید دز فرح ردام هکاب هلمج

دزن. یفرح مه

ارچ منودیمن اقیقد ، منیبب ور ومغ بارطضا متسنوتیم شا هرهچ ندید زا

. هشراک وت یهرِگ هی یلعریما هک دیمهف دشیم یبوخ هب یلو

نم هب باطخ و تفرگ باال وشرس همدقم نودب هک مدوب مراکفا نیمه وت

: تفگ
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؟ یتسیاب تاهاپ ور ینوتیم ؟ هروطچ تنتفر هار عضو _

مدش، هکوش دیسرپ هک یا هفدکی لآوس و دوب نومنیب هک یتوکس نتسکش زا

. مدرک روج مجو دوز ومدوخ بخ یلو

، هنوخ مدموا ناتسرامیب زا هک هدش هام هی منک کف هگید ،حاال مرتهب هرآ _

. هبوخ متارییغت مرظن هب

. ..عهیلا موهوا _

تفگ هک میا هلمج هی نومه مرظن دزن،هب یفرح هگید و نییاپ تفرگ وشرس

دوب. عمج توکس نتسکش یارب

هک هیک درم نیا ممهفب متسنوتیم شاک ، متسنودیم شهب عجار رتشیب شاکیا

؟! مدوب شقشاع سلا همهنوا نم

: تفگ دبریه هبور دشو دنلب شاج زا هفدکی ردام

؟ مینک هدامآ وماش زیم ات نم کمک یایم نوجردام

و تفر هنوخزپشآ هب شاهاب و ندرک تقفاوم رب ینبم داد نوکت یرس دبریه

. تشاذگ اهنت ورام یروجنیا و مینک ییاریذپ نومدوخ زا تساوخ ام زا ردام

هچاپتسد حبص لوا دوب،زا کوکشم هتبلا و صاخ یمک هی ردام یاهراتفر

سنلا یوت ویلعریما و نم وحاالمهک تفریم و دموا یم ، دادیم نوشن

درب. شدوخ اب مدبریه و تشاذگ اهنت ییاریذپ تمسق
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دز. یخرچ وشفارطا شهاگن واب تفرگ باال وشرس یلعریما نوشنتفر اب

. مداتفا هنوخ نیا وت میراگتساوخ نیلوا _دای

درک. مهاگن دزو یقرب شامشچ

لا وحا و حلا متسنودیمن ال ،صا متشادن شفرح هب تبسن یصاخ سح چیه

ساسحا و روشرپ رتخد هی ردام تافیصوت اب یلو ، هدوب روطچ عقومنوا نم

. مدوب

وشرکف ناریا یتشگرب هک یتدم نیا همه و سلا دنچ نیا وت دیاش _

منک. عالهق زاربا تهب ماوخب ... ماوخب هگید راب هی هک مدرکیمن

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #
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دوب هتفرگ مزا وشهاگن دش. دنلب شاجزا و داد تروق یتخس هب وشنهد بآ
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متسنودیمن . توافتم تاساسحا زا هدشرپ شنت مومت متسنودیم بوخ نم و

! مگب یچ دیاب شباوج رد

مایا زا منودیم دوب، هدش دیفس شا هقیقش یاهوم مدز، لز شا هرهچ هب

. میراد هلصاف یلک نامز نوا وحلا روش و یناوج

مراد ناوت رد هچره متشاد تسود دش، هریخ مولعمان ییا هشوگ هب مهاگن

ویب مارآ ، مرایب رد رس هداتفا مارب هک یتاقافتا و هتشذگ وزا منک نیا جرخ

. مدناخرچ ناهد یوت نابز ، یلعریما نخس هب یصاخ شنکاو چیه

هبش هی شدعب و ینک یگدنز قشع و ساسحا یلک اب رمع هی هتخس یلیخ _

مشدوخ هیاس هک کرحتم هدرم هی یشب ... یدب تسد زا وتیچ همه

ما؟ هدنز ارچ نصا ما یچ ما یک منودیمن ، ممگردرس نم...نم . هسانشیمن

منک؟! عورش اجک زا منودیمن و یگدنز مسا هب متسه یزاب هی طسو ..

وراب شا یناشیپ یور هدش عمج قرع زیر یاه هناد دموا متمس هب یلعریما

درک مهاگن یتقو ، هشب هریخ مامشچ هب تشاد یعس . تفرگ شتشگنا کون

رد ییوگ ! هشیمه رتزا قمر یب . مدش لش ... دروایم مک تشاد راگنا مزغم

دوب. شزادرپ لا حرد یلعریما تیصخش صیخشت

هک درک عمج یمک ومساوح یلعریما یادص . متشاذگ مه یور مارآ ومامشچ

: تفگیم تشاد

نامز رورم هب هتفگ ترتکد ، هشیم تسرد یچ همه . شاب هتشاد ربص _

تتاق ،مال ندوب تا هتشذگ یوت هک ییاهمدآ دیاب طقف هدرگیمرب تا هظفاح
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. ننزب فرح تاهاب و ننک

زغم مهزاب دوب. هتسشن مرانک هطقن نیرت کیدزن رد یلعریما مدز. کلپ

یم دوخ رد باوج و لا وس نمرخ نمرخ . تشادن رارق و مارآ ما هراچیب

. دنارورپ

یاهاج هب تساوخیم شلد دوب، رون نودب و خیلا یکقاتا لثم تسرد منهذ

روز هک هچره سوسفا یلو هنیبب ور هگید یاه کقاتا و هشکب کرس هگید

؟! دنوم یم یروجنیا دیاب یک ات منودیمن ! دوبن یسک دزیم

منامشچ ولج شریوصت و یلعریما یادص دش. رتقیمع مسفن مدز، کلپ

. درکیم توعد شمارآ هب ونم تشاد

یتیباذج ال صا دیاش و ینعم یب وت هساو مافرح نیا االن دیاش منودیم _

. مگیم مدوخ ِلد هساو یلو ... هشاب هتشادن

درک. مهاگن مهزاب ، دیشک هکباال وشغامد و درک هزات یسفن

یصاخ سح چیه ال صا نم شتقیقح مدز... مهب ومیدزمان لا یرف اب نم _

. مدرک دزمان شاهاب ابوت یزابجل رطاخ هب طقف و متشادن شهب

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #
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رتو مارآ درک. رییغت مه شم کال نحل . تفگ یراسمرش یمک اب وشرخآ هلمج

رت... لجخ

همادا رادتقا واب درک رییغت شم وکال ادص متیر یدعب هلمج نتفگ اب اما

. تفرگ وشفرح

تدوخ مزاب ملا حشوخ و مدرکن زاب ینز چیه یور هب ومبلق وت زا دعب نم _

یرای تا هظفاح رتدوز هچره مراودیما و یمبلق یگشیمه نومهم هک یتسه

. ینک کرد ومافرح تحص ینوتب و هنک

شندرک تبحص و نایب زرط ندش،زا رتمظنم رتو مارآ ماندیشک سفن

. هشاب وگنخس یلعریما طقف متشاد تسود ، دمویم مشوخ

هب متسنوتن هگید قافتا نوا زا ...دعب مدرک ضوع ممراک رتفد نمضرد _

. مدرگرب اجنوا

. دزیم فرح و دوب هتفرگ مزا وشهاگن

. مدرک وراکنیا ، یتشگرب یگدنز هب هکنیمه _

دوب. صاخ و باذج مارب یدرم نینچ نتشاد تسود مدز. یحیلم دنخبل

. مدوب هتشاذگ یرتدیدج یایند اپهب راگنا

**
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مامشچ هب کزان ی هدرپ ووزاالهبالی قاتا هرجنپ تشپ زا هک یدنلب رون

دوب. هدننک یبصع مارب یمک دیبات یم

. متفریم رتکد هب دیاب و دوب هدشن مومت میپارتویزیف تاسلج زونه

عمج مدوخ رد یمک ور مکشخ یاهاپ و متسشن ماج یوت تکرح دنچ اب

مباوخ رید یلیخ دز مهب هک ییافرح و یلعریما نتفر زا دعب بشید . مدرک

، هشاب دبریه و نم شیپ تساوخیم درک. یراگتساوخ مزا یلع ریما درب.

! مدب یباوج هچ شهب دیاب تیعضو نیا وت مودیمن یباسح و تسرد یلو

یلو دوب ادیوه شاتبحص و راتفر یوت ال ماک یلعریما تقادص و تین نسح

اهدعب هشاب یفنم مباوج هگا مدیسرتیم . دوبن ماهسرت رب هبلغ لیلد مهزاب

مدیاش و منک نیرفن میمصت نیا یارب ومدوخ مرایب تسدب ومظفاح هک

! دشیم رتدب مدرکیم لوبق هگا دیاش ! سکعرب

طلغ و تسرد تسنودیمن هک مدوب یهانپرس یب کدوک لثم تسرد

هدب. صیخشت وشفارطا

و مدشیم کوک یتاظحل یارب راگنا دوب، هدش یکوک کسورع لثم منتفر هار

! فقوتم شدعب

ردام مدموا نییاپ وراه هلپ شاوی یلیخ و متفرگ ناکلپ یاه هدرن هب ومتسد

. دیسام شبل یور یدنخبل مندید اب

. رتکد بطم یرب دیاب روخب وتا هنوحبص ایب نوجردام شابدوز _

نم ات درک رتدنلب یمک وشادص و تفر هناخزپشآ هب شدوخ و تفگ ونیا

. مونشب
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. هسردم درب نوا مدبریه ، یپارتویزیف یرب تلا بند دایم یلعریما -

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #
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هار مدقدنچ یارب تشاد هک یسفن ندرک هزات یارب مدیسر هک هناخزپشآ هب

تشپ یاه یلدنص زا یکی یور هلصاف بال ومدوخ ، دروایم مک نتفر

. متخادنا یروخراهنریم

نم یارب یاچ نتخیر ردحلا هک مدش هریخ ردام وهب مدیشک یقیمع سفن

اب هارمه و تشاذگ زیم یور ور ییاچ ینیس ردام و مدرک دوب.سالم

رتولج دموا درک، مهاگن دوب هناردام صلا خ سنج زا طقف هک بان یتفوطع

. تفرگ شتسد یوت وم هدرک خی ناتشگنا و

تلد ،هب یرایم تسدب وتلماک یتم سال رتدوز هچره منئمطم نم ملد زیزع _

هدن. هار ینارگن
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ترپ ومدوخ نومتخاس نوا زا ارچ ممهفب متشاد تسود دوب، بوشآ ملد وت

یلعریما ارچ ال ارچ؟...صا سپ مدوبن یلعریما قشاع نم هگم ؟ نییاپ مدرک

درک؟! یراگتساوخ مزا مزاب

. متشاد منهذ یوتسپ رد باوج یب یاهرگا و واما لا وس رازه

وراک نوا تردق شتیعقاو یلو مدب راشف وردام مرگ یاهتسد متشاد تسود

: متفگ و مدز لز شهب ، متشادن مه

. مراد نوتتسود ... نیدیشک تمحز یلیخ مارب منودیم _

درک. توعد شمرگ شوغآ هب ییوهی ونم و دیکرت شضغب

وت تاندرک راوه و داد و تاندنوخزاوآ یادص یزور نم...هی لگشوخ یانح _

نومه هب داوخیم ملد ، مدینشیم هک دوب یگنشق یقیسوم اهنت هنوخ نیا

. منیبب داش ِداش مزاب وروت و میدرگرب نامز

. مدرکیم مامشتسا وشنت رطع مارآ و مدوب هتشاذگ شا هنوش یور ومرس

وماهولهپ ریز هک ردام کمک .اب مدوب هدرک رضاح ومدوخ دموا هک یلعریما

هب وشنیشام یلعریما . مدموا نییاپ طایح یاه هلپ مدق دنچ زا دوب هتفرگ

مرن. هدایپ وریسم نوا ات دوب هدروآ طایح لخاد نم رطاخ

شهاگن . تسین مرش زا شتوکس سنج ممهفب متسنوتیم دوب، تکاس مزاب
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ومنابز مراکفا مجح .زاالهبالی درکیم یگدننار تشاد طلسم و مارآ مدرک

: متفگ و مدروآ رد شخرچ هب

؟ نییاپ مدرک ترپ نامتخاس نوا زا ومدوخ ارچ نم ینودیم امتح _وت

نم و داد همادا شیگدننار هب ثکم درک،اب مهاگن معقومان لا وس زا بجعتم

. مداد همادا مشاب مباوج ندینش رظتنم هکنیا نودب

نومه زا ریغ ...هب تسین مدای ما هتشذگ و میگدنز و مدوخ زا یچیه _

منک. ترپ ومدوخ متساوخیم هک هظحل

و درک اهر نامرف رود زا وشسرتسا رپزا یاتسد مدز، لز شامشچ هب

. دیخرچ متمس درک.هب فقوتم نابایخ هیشاح رد ولیبموتا

مراک زا یتشاد یعس و ینک مفرصنم هک یتشاد رارصا شا همه _وت

تدم نیا همه . هنماب قح یتفگیم هک همشوگوت تادص ینک، منومیشپ

. مراد ور وت طقف نم ما هتشذگ یایند زا یلعریما دوب... مشوگ وت تادص

دش یچ منودیمن زونه . تمسانشب رتشیب دیاب نم ، همشوگ وت طقف وت یادص

مزا یراد مزاب ارچ حاال مدش ادج تزا هک دشیچ مدرک جاودزا تاهاب هک

؟! ینکیم عالهق زاربا مهب سلا دنچ زا دعب و ینکیم یراگتساوخ

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #
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. دیشک باال وشغامد . تشاذگ متسد یور مارآ و دروآ ولج وشتسد

. متسه یک مگیم تهب یسانشب ونم یاوخیم رتشیب حاالهک هشاب _

ماتشگنا یور وشفیرظ تشگنا مارآ ودرک دراو متسد هب یسوسحمان راشف

تشاد وملا .ح دادیم مهب یصاخ شمارآ تکرح نیا . دروآ رد شزاون هب

و درکیم هاگن ییا هشوگ هب تشاد طقف دوب، ولج هب شهاگن . درکیم ضوع

. دزیم فرح

قشاع یاعدا ، متقشاع متفگ و مدموا یزور هی هک متسه یرسپ نومه نم

ماقتنا هی رطاخ هب طقف شتیعقاو یلو مدرک یسورع تاهاب و مدرک وندوب

شاوی هک دوب جاودزا زادعب . مدرک وراکنیا ما هداونوخ تمس زا هناقمحا

ات مداد تهب وملد یعقاو یلیخ رابنیا و متسب مدش،لد دنمق عال تهب شاوی

. یشب ادج مزا یتساوخ ووت مینومب مهرانک دشن مزاب هکنیا

وشفرح ورپزا اریگ یامشچ و تخود نم هب وشهاگن تفگ هک ور هلمج نیا

داد. همادا دزو مهب

متسود نیرتهب شوایس وتو هک مدرک یگدنز سوباک نیااب سلا هدزاود _

وتو زا نتفرگ ماقتنا دوب هدش مزور و بش ... نیدرک تنایخ مهب

یچ همه مرتفد قاتا هرجنپ زا وت طوقس و قافتا نوا زا دعب یلو ... شوایس

ساسحا هملا وهیع فرح ایند وهی مدنوم نم و امک وت یتفر دش،وت ضوع

مورآ تشازیمن منادجو باذع سح ! مریمب تساوخیم ملد یهاگ . نوزومان
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تشازیمن هانگ سح نیمه . یدرک ترپ وتدوخ نم سرت زا متسنودیم مشاب

و بوخ یلیخ مدز، فرح مشوایس اب یفرط زا مشاب هتشاد تحار یخلا هی

مهاب هک ساالیی نوا همه و نومتقافر هرود وت زا دیاش شمسانشیم قیقد

نوا . تسین غورد شتاذ وت هک متشاد ال ماک شزا وتخانش نیا میدوب قیفر

هب نوتنتفر و اراک همه لیلد و هدرک جاودزا ابوت ارچ هک تفگ شوایس زور

متسد ور،ور یکاپ بآ ییاروج وهی داد حیضوت مارب وروشک زا جراخ

. تخیر

وتیرایشوه رتدوز هچره هک مدرکیم اعد طقف و مغارس دموا شمارآ سح

دبو هتشذگ ساالو نیا همه متفرگ میمصت یش. دنلب تاج وزا یرایب تسدب

عورش دبریه وتو رانک رد ندوب اب ودیدج یگدنز وهی رود مزیرب ومفرخزم

منک.

سح درک. مظنم ومتخیر مهب و هتفشآ نهذ یدودحات یلعریما یافرح

یوت تقو مومت دوب. ینتساوخ و بولطم مارب متشاد شرانک رد هک یشمارآ

هب مدرکیم رکف شافرح همه هب متشاد یپارتویزیف ماجنا و رتکد بطم

همهنوا منک رواب متسنوت یمن دعب، تاقافتا مامت و نم زا شگرزبردپ ماقتنا

هک هشاب بوخ یلیخ نیا دیاش یلعریما لوق .هب هشاب هداتفا نم یارب قافتا

یارب یدیدج یایند منوتیم واالن مداد تسد زا وما هتشذگ هظفاح نم

. منزب مقر مدوخ

عونمم _ یپک #
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مغو درک. هبرجت نوا رد وزیچ همه هشیم ، هیزیگنا تفگش یایند

اال وحا و سح یلیخ و هنیک و رهم ... ماقتنا و ششخب ... دنخبل و کشا .. یداش

رفن هی یارب هک ینامز طقف بوخ یوزرآ هی منودیم بوخ نماالن . هگید ت

هیراک نیرتهب نیا و هنومیم یقاب نومدوخ یگدنز یوت شمیتسرفیم هگید

. مینکب نومدوخ یارب تاملک نیا اب مینوتیم هک

نم هک ههام هس . هرذگیم خلت رهاظ هب هثداح نوا و نم طوقس زا هام شش

اب نم و هریم شیپ بوخ یچ همه . متسه یپارتویزیف و اوادم ردحلا

و مریم هار رتهب یلیخ اما مرادن رطاخ هب وم هتشذگ هظفاح زونه هکیدوجو

.ا مدب قفو منایفارطا و نوریب یایند اب ومدوخ متسنوت رتشیب . منزیم فرح

قشع مرسپ و ردام هب منوتیم و هتفرگ لکش رتشیب و لماک متاساسحا الن

سنج منودیمن . مسانشیم رتقیقد و رتهب یلیخ مه ور یلعریما . مزروب

یلیخ ونیا اما دوب یروطچ متشاد شهب نلبق هک یقشع و نتشاد تسود

هوک لثم هک منیبیم میگدنز نابرهم و القی درم ونوا هکاالن منودیم بوخ

. همتشپ

شغیرد یب یاهتبحم اب تشاد یعس و دوب مرانک رد تدم نیا همه یلعریما

و نریم نوریب یرفن ود دبریه اب یهاگ . هشب کیدزن رتشیب دبریه و نم هب

و ندمآ نیا هک منودیم بوخ ونیا یلو نتفر اجک هک منودیمن منم یتح
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. سا هگیدمه هب نتفرگ سنا یارب رتشیب همه و همه انتفر

کمک یلیخ شاسرد یوت یلعریما و هدش عورش دبریه رخآ مرت تاناحتما

زور لوط ورد متشگرب ما هفرح و راک تمس هب ازور نیا منم . هشلا وحا

. منکیم لوغشم هنوخ یوت عفال هتبلا راک، اب ومدوخ

ومارکف همه متسنوت هناعطاق رابنیا درک. یراگتساوخ مزا مهزاب یلعریما

. مدب تبثم باوج شهب و مزیرب مه یور

هتبلا داد یلعریما ور دبریه تاناحتما مامتا زا دعب یسورع نتفرگ داهنشیپ

داوخیم شدوخ لوق وهب هراد ییاه همانرب مدبریه یارب تفگیم

هنک. عاالم یسورع زور نومه وشزیارپروس

هی مینکیم رکف یهاگ . داتفین میگدنز یوت لیلد یب تاقافتا نیا همه منودیم

لد رد عقاو رد یلو هرگناریو نومیگدنز و نومدوخ یارب خلت رهاظ هب قافتا

. میسریم یگدنز یوت نوماهنیرتهب امهب هک هدنیاشوخان تاقافتا نیمه

ور یتوافتم یایند و میش دنلب نوماج زا نشیم ثعاب هک ساه داضت نیمه

. میزاسب

* یلعریما *

یداماد سابل رد ور مدوخ ملباقم یدق هنیآ یوت و مدرک مکحم ومتاوارک هرگ

اب هارمه و متفرگ تسدب وملگ هتسد . مدوب یضار مدوخ .زا مدرک زادنارب

مامشتسا ماه هیر لخاد هب ور وبشوخ و هزات یاهلگ رطع یوب قیمع یسفن

. مدرک

مدوب هدیرخ هزات انح تساوخ هب هک یغاب هنوخ یوت نومیسورع مسارم
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درگلا س زونه هکنیا رطاخب . ندوبن دایز انومهم تیعمج . دشیم رازگرب

؛ مدوب هدرک توعد ور اهانشآ و ناتسود زا یمک عمج دوب هدموین گرزباقآ

روضح انومهم عمج رد کپوپ ؛اما دموین سلجم هب مه ومع ناخ یتح

مدرکیم ساسحا و دوب هنوقشاع و ابیز یچ همه یگداس نیع .رد تشاد

یارب داوخیم شلد و هدرک ادیپ وشقشع هزات هک متسه ییا سهلا تسیب رسپ

. هراد هگن شدوخ شیپ ونوا هشیمه
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هب ما هدش یراک لگ زنب رب راوس مدموا نوریب هک هنادرم شیارآ زاسنلا

دوب. اجنوا انح هک متفر یهاگشیارآ تمس

، مایپ ، مدوخ زا رتلبق مدوب هداد شرافس دبریه یارب هک ور یگرزب لگ هتسد

هروج همه بشنوا تساوخیم ملد و دوب هداد هنوخ هب وشندرب بیترت

هک هامدنچ نیا .وت مدب رارق ما هجوت زکرم رد ونوا و هشاب دبریه هب مساوح

رکشورادخ مدوب هدرکرپ شاهاب ومتقو و مدزیم رس انحووا هب رتشیب

. مینک تداع مهرانک رد هگیدمه دوجو هب میدوب هتسنوت
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ابیز رایسب حلا نیعرد و هداس سابل دنلب، ریرح دیفس سابل رد انح ندیداب

نیب و لخاد هب ور دوب،مبل هدرک ینتساوخ و ابیز تیاهن یب وشا هرهچ هک

مناور و نت هب بیجع ییامرگ و دوب هدش دنلب ملد شتآ . مداد راشف مانودند

دوب. هداد

شفیرظ ناتشگنا یور وماتسد مارآ و مداد شتسدب ور زر لگ هتسد

. متشاذگ

دوب. هدرک ریگرد ومنت مامت امرگ ورُگ دیشکیم هنابز تشاد شتآ

! یدش ابیز هچ نم... یاقآ _

ور ییابیز همهنوا منوتب و منوخرچب ناهد رد نابز مدوب هتسنوتن زونه

دوب نم یاج هب هگا مدیاش . مناوتان زاحلا تسنودیم هچ انح منک. فیصوت

ِیادا هک هنک فیدر یتاملک تسنوتیمن منوا ییابیز همهنوا ندید لباقم رد

هنک! نید

تشاد مندرگ رسو . دناشوپ درس یقرع ور منت مامت و هدیشک هلعش شتآ

. دیشکیم هلعش

ورملا ییابیز همهنیا یتقو ... یلعریما نراد ییابیز قرب هچ تامشچ _

ردقچ نم منکیم رکف مراد ... هشیم رتگنشق یلیخ مارب ایند منیبیم مدوخ

. مراد ور وت هک متخبشوخ

هچ ؟! شیپ هامدنچ و نم هنیک و ترفن همهنوا زا تسنودیم هچ انح

منارابگنس فده ونوا و مدوب هدیشک هرهچ هب باقن شارب هک تسنودیم

متشاد وشنت مومت . مدرکیم پاترپ شتمس هب یگنس راب وره مدوب هداد رارق
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، مدوخ هک یخزرب درس الق طاب رد ساهلا نوا همه هکنیا وزا مدرکیم یمخز

تذل ، مدیشکیم شتمس هب مه ور نوا و مدوب هدرک شراتفرگ ومدوخ

بوخ انح تمس هب ما یمس یاهریت ندرک ورف اب وملد وحلا مدربیم

. متفرگیم مارآ ، مدرکیم

و ترفن و هنیک رپزا دوب هدرک تسرد یمدآ نم زا ساهلا نوا همه ماقتنا درد

و طقف مرامیب بلق . مدوب هدرب دای زا وندرک یگدنز تذل ! نادن یچ همه

انحو ندید زا دعب ما یکرچ یامخز همه . دشیم مارآ ماقتنا نتفرگ اب طقف

دشیم رتشیب میگدنز تذل ینامز طقف و طقف و درک زاب رس سلا، دنچ نوا

. مدرکیم بیسآ راچد ور انح هک

هنک. شکورف ملد شتآ هک منزب یفرح متساوخ

مدیم لوق و یشاب مرانک تحار لا یخاب رابنیا هک مدیم لوق تهب ... مقشع _

. منوزرلن وتبلق هگید

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #
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دوب قرغ مهاگن رد شهاگن . تشاذگ اج هب یدر شدوخ وزا دیدنخ شامشچ

. ییادص هن یفرح هن درکیم رکف یزیچ هب تشاد راگنا ،

. تشاد ونم حِلا منوا دیاش

بآ یمک و متشادرب یلطس ، مزیرب شتآ یور بآ یمک رتدوز هچره دیاب

. متخیر

. میرب نرظتنم انومهم _

. هشب لبیموتا راوس هک مدرک شیهارمه و مدرک زاب ونیشام رد

یمک! طقف دش، مک منت یامرگ زا یمک

تسد منک ضوع ونیشام لخاد یاضف هکنیا یارب و دوب تکاس نانچمه انح

دش. دنلب متسیس زا ادص . مدرک نشور ور متسیس و مدرب

نم یارب مبلق زا دنام چیه وت زا دعب

نم یادخ تسین میاه هیرگ فیرح مضغب

مراک زا دنلب یادصاب هرابکی انح اما منک ضوع وگنهآ متساوخ و مدرب تسد

درک. مفرصنم

. هنوخیم بوخ ... شرازب _

.هب هربب تذل انح متساوخ و مدرکن ضوع ور هنارت . دنام قلعم اوه رد متسد

مک مشطع اتزا مدرک نشور ور یشیامرس متسیس هلصاف بال رطاخ نیمه

منک.

. تفرگ جوا هدنناوخ یادص
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یتسه هک هنادرد ... نامک زا هتشذگ ریت یتسکش ارم بلق نابرهمان هدازهش

... منک رواب یک اراب وت رخآ یا هدرک مبارخ ، قشع یا

هتفرگ منهذ رگم ینیب یمن

شا هقیقش هب وشتسار تسد ، دشیم رت هتفراو هظحل هب هظحل انح هرهچ

. دیشک مه رد یا هفایق و تفرگ

یکوا یچ همه ! مدوب بوخ هک نم دش؟ شیگتخیر مهب ثعاب یچ ینعی

؟! دوب هدش شیگتخیر مهب ثعاب گنهآ نیا مدیاش دوب.

انح راگنا .اما مدرک فآ وگنهآ و متشاذگ پتسا یور ومتشگنا و مدرب تسد

هدب. شراتفر رد یرییغت تساوخیمن شلد

. تشاذگ مه یور وشاکلپ و دیشک شسابل یور وشدازآ تسد

. مدشیم نارگن متشاد هگید

؟! ییوهی دش تچ ااانح ااانح _

ور هدایپ هیشاح رد ونیشام مارآ درک. شدوخ ریگرد ونم رتشیب شتوکس

هب وشامشچ و تفرگ شاه هقیقش هب مکحم وشتسد ود رابنیا . مدرک فقوتم

داد. راشف تدش

. متفرگ ور شناوزاب و ولج مدرب وماتسد

... یدشیچ وگب نم هب انح _

. شناهد و بل ... شامشچ ... شاتسد ، دیزرلیم تشاد
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ملا بند وت همدای ...م....نم تکرش مدموا زور نوا همدای نم یلعریما _

. یدرکیم

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

155 تراپ #

هتفشآ هتشذگ عیاقو یروآدای اب تشاد انح مارآ نهذ دش. لُش مک مک ماتسد

زا باقن مهزاب . مگب یچ دیاب تیعقومنوا وت متسنودیمن . دشیم بوشآرپ و

نابرهم یلعریما دوجو هب انح هام دنچ نیا یوت ! داتفا یم تشاد نم هرهچ

مدوخ دلج هب نم هک تسرد نیا دوب. هدرک تداع نملتنج و درسنوخ و

ًاعطق ... دروایم رطاخ هب ور هتشذگ هامدنچ تشاد انح یلو مدوب هتشگرب

. هشاب هتشاد ییاج انح لد وت تسنوتیمن شیپ هامدنچ ِیلعریما

قیمع سفن مهرس تشپ راب دنچ . مشاب طلسم مباصعا هب مدرک یعس

متشاد یعس راکنیا ،اب متفرگ شاه هقیقش یور زا ور انح یاهتسد . مدیشک

. منادرگرب شهب ور شمارآ
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... شاب مورآ منوج انح _

شوایس ..راک...وت... تکرش ... یلعریما هکرتیم هراد مرس _

. یمهف یم ویچ همه شاب مورآ ... منودیم ویچ همه .. مزیزع منودیم _

نویم و یسورع نشج هب متسنوتیمن هدموا دوجوب تیعضو نوا وراب انح

مدز. نفلت شجلا عم رتکد هب رتعیرس هچره رطاخ نیمه ،هب مربب اهنومهم

ات انح . مینک هعجارم شا یصوصخ بطم هب تساوخ ام زا رجاهم رتکد

شاهکلپ و هداد هیکت شا یتشپ یلدنص هب وشرس ، رتکد بطم هب ندیسر

تیعضو یلو دوب. شیپ تعاس زا رتمارآ رهاظ دوب.هب هداتفا مه یور

و درک نفلت انح ردام هکنیا صوصخب دشوب هدرک منارگن یمک هدموا دوجوب

. دنتسه ام روضح رظتنم و هدموا سلجم هب مه دقاع تفگ

. درکیم ینیگنس تشاد ماه هنوش یور ینارگن و سرتسا راب

نیب رد رتمامت هچ ره تعرس واب مدزن یفرح هدموا شیپ تیعقوم هب عجار

رتکد بطم هب لومعم زا رتعیرس یلیخ و مدرک تکرح اهنیشام

- یمدنگوج یاهوم اب هرهچ شوخ و تماقدنلب یدرم - رجاهم رتکد . میدیسر

تبون همه هک دوب یدایز تیعمج ردالهبالی انح یسنا رواژ تیعضو یاریذپ

یداش ثعاب ،مه داماد و سورع سابل رد انح و نم ندید .اما دنتشاد یلبق

یارب نومود ره یگتفشآ انحو زور و حلا ندید دوب هدش اهنوا مغ ومه

درد رسزا هیحان زا یشخب رد یگمه هک رجاهمرتکد ناضیرم زا کی چیه

. دوبن دنیاشوخ ، دندربیم جنر

شمارآ وهب دناباوخ ضیرم تخت یور ونوا انح ندید ضحم هب رتکد

ور شیاه هقیقش تسد ود ره ناتشگنا کون واب یمارآ درک.هب شتوعد
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. دیسرپ نم، هب باطخ و داد ژ اسام

؟ هدموا شیپ شارب یتعاس هچ االتزا وحا نیا _

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

156 تراپ #

متساوخ ما، یچم تعاس هب ارذگ یهاگن واب مدوب هداتسیا رتکد لباقم

. مدرک دصر ومنهذ و مگب رتکد هب ور نامز نیرت قیقد

نیشام راوس هکنیمه یلو دوب، یلومعم نوریب دموا هک شیارآ _زاسنلا

. رتشیب مک هی مدیاش شیپ تعاس کی دودح دیاش ... تخیر مهب میدش

بخ... هلیخ _

درک. فوطعم انح هب ور شهاگن رتکد

انح؟ یراد رطاخ هب یزیچ شیپ هام دنچ زا وت منیبب _
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. دیشک هآ هب هیبش یقیمع سفن دوب. ادصیب و مارآ انح

داد. باوج رابنیا . دیسرپ مزاب رتکد

. نییاپ مدرک ترپ ومدوخ رتفد نومتخاس زا هک هشیم هام شش هرآ _

. تفگ مهزاب و درک یهاگن ونم همیسارس دزو یقرب رتکد نامشچ

. یدرک وراکنیا ارچ ینودیم سپ _

ینحلا دشوب جک شبل هشوگ . تخاب گنر رتشیب هتسب نامشچ اب انح هرهچ

. تفگ راد هصغ

. مدش روبجم یلو ... هتفیب قافتا نوا متساوخیمن نم _

نم... هب رتکد هاگن مهزاب

ِزور نوا تاقافتا همه انح تیعضو رطاخ وهب دوب علطم نایرج همه زا

. مدوب هتشاذگ نویم رد شاهاب ور تکرش

. دیکچ تخت یور و هدش جک شا هنوگ تمس هب انح نامشچ زا یکشا هرطق

درب. ومناوت و بات نومیسورع زور رد تسرد مهنوا شاکشا ندید

ور مدوخ تدمنوا همه . متفرگ برض نیمز هب ماپ واب متفرگ نییاپ ومرس

ایوگ یلو مدوب هدرک شنزرس هثداح ندموا شیپ زور نوا راتفر تباب یلک

دوب. هدش هتسب ور نم،زا تمس هبور اهریشمش همه مزاب

. مدزیم مدق قاتا یوت نم و دندز فرح مهاب تعاس مین زا شیب رتکد انحو

منهذ یاهفرح . مدوب ریگرد و هتفشآ . تشادن انح زغم زا یمک ِتسد منم زغم

!!. متشادن ور هلئسم لح ییاناوت و دوب دایز

ندموا رظتنم همه امتح . مدادن باوج اما دروخ گنز هگید رابدنچ ما یشوگ
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. دندوب هدش نارگن ام درکرید وزا دندوب داماد و سورع

. درکیم ممارآ باوخ و راگیس طقف ، ناماس هبان ِیحور عاضوا و حلا نوا رد

. مدرکیم نشور راگیس هی رتعیرس هچره دیاب

تفگ نم هب یشخب تّرسم یداش واب درک یوژهیا یاه هیصوت رتکد

شتدمدنلب هظفاح و هشا هتشذگ تارطاخ تفایزاب ردحلا انح هناتخبشوخ

. هدرگیمرب هراد

. ریگلد یمک ومه مدوب لا حشوخ مه ربخ نیا ندینش زا

شیپ تاقافتا نیا و تشگرب انح هظفاح نومیسورع زور رد ًاقیقد هکنیا زا

. مدوب ریگلد دموا

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

157 تراپ #

نشور یراگیس هلصاف ،بال میدش هک نیشام راوس دزن. یفرح هگید نماب انح
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هرجنپ هبل یور ور ما هگید دازآ تسد و هتفرگ ونامرف تسد وابهی مدرک

لحم و هنوخ هب ندیسر .ات مدوب هداد هیکت ما یناشیپ وهب هتشاذگ لبیموتا

دوب. هتخادنا مه یور کلپ نانچمه انح . دشن لدبودر نومنیب یفرح نشج

فوپ ومسفن ، نیشام فقوت واب مدرک یرادانعم ثکم ، هنوخ ِرد هب ندیسر اب

. نوریب مدرک

یچره ای هناتخبشوخ یلو ، یرادن وراالن یبوخ تاظحل منودیم انح _

هرودقم تارب ...هگا ننومرظتنم دقاع و نومهم یلک و هنومیسورع زور زورما

. هشیم مومت مسارم ات نک یرادنتشیوخ یمک

درک. مهاگن ، شامشچ کچوک هچیرد دزوزا کلپ

. شابن نارگن ... منودیم ویچ همه ... منودیم _

هب یدنخبل یراودیما دوب،اب باال شا یهاگآ و روعش و کرد ردقنیا هکنیا زا

یصاخ ِیباداش واب مدروآرد تکرح هب ور نیشام هنادنمزوریپ و مدنار بل

: متفگ هناناج و مدرک رکشت درک، قیرزت مهب انح هک دوب یبوخ حلا هناشن هک

... نامز نوا هب هشیم طوبرم تطوقس زا لبق نم راتفر تاحیضوت انح _

هابتشا هک ییازیچ و هتشذگ تاقافتا ربانب نم هک یمهفب ونیا داوخیم ملد

س نوا مومت نم نم... . مدوب ماقتنا هنشت و متشاد وراتفر نوا ، مدرکیم رکف

کالً ونم تندموا وتاب هک مدوب هدرک تسرد یدرس ِخزرب مدوخ یارب اهلا

. یدیشک نوریب مروآ لسک و تخیریب یایند زا

انح

راون لثم تسرد دزیم یفرح یسکره دوب. هتخیر مهب یچ همه مزغم یوت

هارمه هب میگدنز تاقافتا مومت . تشگیمرب بقع هب تشاد هک دوب یملیف
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. ندشیم رهاظ مامشچ ولج ، شدارفا

مارآ مزغم یمک دیاش ... مباوخب و مزادنب مه یور کلشپ متشاد تسود طقف

! هریگب

و مدوب هدیرب کال منوریب یایند زا هک دوب دایز ردقنوا مینهذ یاهاوجن

. مدینشیمن ور نیوعدم و رتسکرا یادصورس همهنوا

. دندموا متمس هب دبریه هارمه هب مندید اب ردام

دوب. ناساره و برطضم نادنچود ، شنارگن هشیمه هرهچ

: تفگ و درک یسراو وماپ اترس دعب و تروص یازجا تقد اب

!؟ هداتفین هک یقافتا انح؟... یبوخ _وت

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

158 تراپ #

یور یدنخبل هاگآدوخان ردام، تفوطع و اهینوبرهم مهزاب ندروآ رطاخ ابهب
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. مدنوشن مبل

. هبوخ یچ همه مرب... تنوبرق _هن

شهانپ مشوغآ ورد مدرک زارد ومتسد و دیشکرپ دبریه تمس هب مهاگن

. شمدیسوب راب دنچ و مدییوب وشرس . مداد

درک. کاپ شمشچ هشوگ زا ور شقوش کشا ردام

نیا رطاخ حاتاال...هب میتشاد شهگن روز هب هدموا هتقو یلیخ دقاع _

. میداد شهب هگید لوپ هی مریخات

ندید ،اب تشگیمرب نم تمس هب انومهم شیپ زا هک یلعریما هظحل نومه

. دیشک شوغآ رد ونوا و درک زاب وشاتسد رود زا نانزدنخبل دبریه

و منزب ور پتسا همکد متشاد تسود دوب. شزادرپ لا حرد منهذ .... یلعریما

وزا منک هاگن ویلعریما تقد اب بشنوا تساوخیم ملد منک.. فقوتم ومنهذ

! دادیمن هزاجا ینهذ یاه یگتفشآ نیا ،اما مربب تذل شرانکرد ندوب

اب لوا جاودزا تارطاخ دقع هرفس ندیداب دوب، هتشگرب شیپ ساهلا هب منهذ

هتشذگ یسررب و شواک ردحلا تاظحل کت کت . مدروآ دای هب ور یلعریما

. متفگ ور هلب ثکم واب مدوب

یدنخبل اب منم و تشاک مبلق جنک رد یرهم رذب ، یلعریما یاریگ و مرگ هاگن

یامرگ متساوخ و مدرک دراو شتسد هب یراشف ماتسد نتفرگ لباقمرد مرگ

. مرخب ولد ناج وراب شقشع

هب قرو . متشگرب مدوخ هتشذگ یایند هب مزاب نم دشو عورش نانز ندز لِک

. مدرکیم یسررب متشاد ور ما هتشذگ رتفد قرو

! اجنوا هب طوبرم ثداوح همه و ناخریشدرا ترامع
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روضح ورد عمج یوت و دوب هدروآ دبریه یارب یگرزب لگ هتسد یلعریما

و یراکراوس زاکالس مهدعب و درک تبحص شدوجو و دبریه زا یمک همه،

هک کالاهس نیا یوت ونوا هامدنچ نیا تفگ دزو فرح ییا هفرح یگدننار

. هدرک مان تبث هشق عال دروم رایسب

. منیبب یبوخ هب متسنوتیم شامشچ زا ونیا و دوب لا حشوخ رایسب دبریه

لماک تشاد یچ همه اهنومهم نویم شروضح و شوایس ندموا اب بشنوا

. دشیم

درک. عفلا وما هتشذگ زا یا هگید شخب شوایس ندید

دنسرخ شوایس ندموا زا نادنچ هک ممهفب متسنوتیم یلعریما هرهچ زا

هب ور هتشذگ تاقافتا و شوایس زا ییازیچ هی ابیرقت هگید .االن تسین

یا هملک نیرتهب ریظن یب دیاش دوب، یا هداعلا قوف درم شوایس . مراد رطاخ

ات دوب هدموا ام نشج هب بشنوا نوا . شتیصخش و ناش فصو یارب هشاب

یگنودرم و هلا حشوخ یلعریما و نم تلصو زا ردقچ هک هنک تباث همه هب

درک. مامت نومقح رد ور

هک ادخ ناتسد زا دوب یتسد شوایس . مشوایس نویدم یلیخ ومیگدنز نم

داد. تاجن اهیتخس زا ونم و دیسر مداد هب میگدنز ِیاسرف تقاط عقاوم رد

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مود _ لصف #

ــی ناطل ــ سراه #بـــ

159 تراپ #

ساهلا تارطاخ متسنوت و درک عفلا رتشیب ومنهذ ، انومهم البالِی کپوپ ندید

دوب، هدرک قرف یلک شا هتشذگ اب کپوپ مرظن .هب مرایب رطاخ هب وشیپ

رشت زا هگید . تفگ کیربت ونومددجم جاودزا و دموا یلعریما و نم شیپ

و ساکیرما مزاع ام یسورع زا دعب هک تفگ و دوبن یربخ شاه هیانک و اندز

. هدرگرب داوخیم

رب ینبم یصاخ سح چیه ، دوبن هدنهد رازآ مارب شدوجو هگید شتیعقاو

! تشادن دوجو ملد یوت رفنت

****

مرب. هار منوتب رتهب ات مدرک عمج متسد اب ومراد هلا بند ریرح نماد هشوگ

. میدوب هدنوم هنوخ وت یلعریما و نم و دندوب هتفر انومهم همه

یندیشون و ینیریش و هویم هدنامیقاب اب نومهم زا خیلا یاهزیم و یلدنص

دوب. داش ینشج ِیرازگرب زا یکاح ، فلتخم یاه

تفگ و درب شدوخ هنوخ هب ور دبریه یلعریما و نم زا رارصا هب شوایس

شدوخ دبریه نوچ و هراد هگن شدوخ شیپ ور دبریه تدم هی هراد تسود

و نم زا هزاجا بسک رظتنم و دوب قفاوم شوایس شیپ نتفر اب مه

و نم ومه دیشک هنادنمزوریپ ییاروه ام تقفاوم ندینش دوب،اب یلعریما

درک. لغب ور یلعریما مه
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ناریا هب هکیتقو زا تفگیم ، مدیدیم ور یلا حشوخ مه شوایس نامشچ زا

. هتفرگ رایتخا رد ورپژهور ات دنچ و هدش راک هب لوغشم هدموا

زا عوضوم نیا ندینش واب دوب داش یلعریما رانک رد نم ندید زا مه ردام

دشو لا حشوخ شیپ زا رتشیب ، هدرگیمرب هراد ما هظفاح ،هک یلعریما نابز

درک. کرت ورام یتخبشوخ یوزرآ اب

. درکیم قرف مرظن اههب هنوخ همه اب هنوخ نیا

ِربون و هدیسر زاسلا لصف نوا وت همه هک هویم تخرد رپزا غاب هنوخ هی

غاد یاهرصع و اهرهظ یارب هک بات و رختسا هارمه ،هب ندوب لصف

دوب. رشحم نوتسبات

یانب و دوب هدرپس رهام یاهرامعم هب ور هنوخ لک یلعریما هامدنچ نیا وت

ریز ور افصاب ی هنوخ نوا وت ندرک یگدنز تذل دوب. هدرک ریمعت ونومتخاس

. مدنار یم بل هب یدنخبل هاگآدوخان و مدرکیم هزمزم مانودند

تسود اما تشادن مارب یتیذا نادنچ و دوب فپ نودب و هداس مسابل هچرگ

و دوب هدیچیپ ماهوم یوت هک ییاه رس ریگ رّش زا رتدوز هچره متشاد

. مشب تحار مدنلب هنشاپ یاهشفک

دوب هدش مک مینهذ یاهاوجن وزا دوب هتفرگ مارآ یمک مزغم شیپ یتعاس زا

مرب. نومتخاس لخاد هب متساوخ یلعریما زا رتولج ،

. لخاد ورب وت مزیزع مایم و منکیم کچ ور یودرو یاهرد _االن

عونمم _ یپک #
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ندوب لفق زا تشاد و دوب هدروآرد نت زا وشیداماد تک ، متشگرب شتمس هب

. درکیم ادیپ نانیمطا اهرد

. مدش هریخ شتماق وهب مدرک یمسبت

قاتا تمس وهب متشاذگ نومتخاس لخاد اپهب مارآ یهاتوک ثکم زا دعب

. متفر هنوخ یلا مش علض رد نومباوخ

نم یادخ ... مدش هجاوم یلعریما یاهندرک زیارپوس اب مهزاب رد، ندرک زاب اب

و کچوک یاهکنکداب و دیکرت دوب مرس هکباالی یکنکداب دوب. ابیز ردقچ

رپ قاتا . ندوب یگنر یگنر همه .. نتخیر نوریب گرزب کنکداب لخاد زا گرزب

. نشور دوع و عمش زا دوب

نیشنلد تاظحل رپزا ومنهذ و هتسب شقن مابل یور یپ رد یپ یاهدنخبل

دوب. هدرک

. مدش هریخ مفارطا یاهییابیز همه وهب متسشن تخت هبل یور مارآ

، تاقافتا زا یدنچ یروآدای و هتشذگ تارطاخ رورم اب منهذ خیلا قاتا

دوب. هدش مهرد و غولش
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ماقتنا و یلعریما لبق یاهلا س قشع زا دوب هدشرپ خیلا قاتا هگید االن

. شوایس یاه تیامح و ناخریشدرا ترامع رد ماه هجنکش .. شریخا

تعرس هب هکیسک لثم گنهآو ادص نوا ندینش اب ییوهی روطچ منودیمن

!! مدروآ رطاخ هب وم هتشذگ زا یشخب ، مایب دورف یهاچ قامعا رد وداب قرب

اهناکم هب ونم هک درکیم دزشوگ منایفارطا هب هامدنچ نوا همه رجاهم رتکد

زا یشخب هک ننک هجاوم یدارفا واب مراد هرطاخ نوشزا هک نربب ییاهاج و

. نتسه ما هتشذگ

تمس نوا هب مهاگن ، قاتا لخاد هب یلعریما ندموا ردو هقت ندینش اب

. دیشکرپ

و هداتسیا شیاجرس ونه ، تفرگ رارق رد بوچراچ وت یلعریما دنلب تماق

هنک. دورو یارب هزاجا بسک تساوخیم یراگنا

. متفگ نشور یاه عمش مک رون ریز ، شخب تیاضر یدنخبل اب

و مرایب تسدب وما هظفاح متسنوت بشما نیمه تسرد ملا حشوخ یلیخ _

. یلعریما منزب قرو ، منهذ یاه هچوک سپ هچوک وت وتقشع

هک شصاخ تهبا نومهاب . داتسیاو ملباقم تسرد و دموا ولج مدق دنچ

. دشیم شزا مسرت بجوم یهاگ

رتکیدزن و مدش دنلب ماج زا هک دوب هدزن یفرح زونه ، میدش مشچ وت مشچ

. مداتسیاو شلباقم لومعم دح زا

زاین سح هک ممهفب متسنوتیم ، مربب شلا ح یگنوگچ هب یپ اقیقد متسنوتیم

. هرادن نم زا یمک ِتسد شنتساوخ و
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* یلعریما *

هدروخ هرگ ماهسفن هب شغاد یاهسفن مرُه ، مدوب شا یمدق کی هلصاف وت

مدرب شقشع هب یپ هزات یتقو شیپ سلا هدزاود هک مدوب ینز رانک نم دوب.

ملد یور ور درک مقح رد هک یتنایخ رهاظ وهب نتفر غاد و تفر مرانک زا

. تشاذگ

همه زا لوا ،امااالن مدوب هدنز ماقتنا نتفرگ شطع اب ساهلا نیا همه دیاش

هی طقف سلا هدزاود وهد مدرک ملظ مدوخ قح رد هک مدیشخب ومدوخ

شوایس انحو مدوخ ششخب زا ...دعب مدرکن یگدنز و مدوب کرحتم هدرم

،ا ندوب هدرک نوهنپ مزا ور هتفگن زار همه نیا ساهلا نیا همه هک مدیشخب ور

هب تدم نیا همه هک شوایس زا یتح ... هنیک هن مراد یشجنر یسک زا النهن
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! مدوب هنشت شنوخ

ملد ، مراد هگن بوخ هشیمه وملد وحِلا منک یگدنز هگید داوخیم ملد

و منک قلخ نکمم لکش نیرتهب هب مدوخ ومیگدنز هیناث هب هیناث داوخیم

. منودن میگدنز تاقافتا یناب و ثعاب و رصقم ور یسک

؟...! هدش تچ یلعریما _

و قارب یامشچ تفج اب انح . مدرک اهر مراکفا زا ور مدوخ یدنخبل اب

ادوس ِلد راهم یارب متشاد ییاناوت نیرتمک و درکیم مهاگن تشاد شتشرد

ندشن شوماخ یارب ... تخوسیم شا هقوشعم هب قشع شتآ رد هک ما هدز

یم ملد هروک هب مزیه دنت ،دنت تشاد هک یدنت ِیامرگ ظفح و شتآ نیا

شکیراب رمک یور ومتسد ناتشگنا یتکرح واب دیشک هنابز شطع . متخادنا

و مکحم ییا هسوب نآ کی و مدرک مخ شتروص یور ور مرس و مدیشک

. متشاذگ راگدای هب شنابل یور هناناج

مهاگن هریخ هریخ شفافش و بیرفلد یامشچ نومه واب تفرگ یسفن انح

درک.

ورد ناریا متشگرب هک تدم نیا رانک هب سلا هدزاود نوا همه یلعریما _

هن مدب تتسد زا ماوخیم هن هگید رانک... هب متخوسیم تنتشادن ترسح

و مدوخ ،اب یشاب مرانک هشیمه داوخیم ملد منک. لمحت وتیرود ماوخیم

. یشاب موخ یارب طقف

مفک زا شوه تشاد یگناربلد نیا و درکیم یدنوَل ییابیز زرط هب شامشچ

. دربیم

دنلب،هب ِراد هلا بند سابل نومه واب مدرک شدنلب ماتسد یور تکرح کی اب

. مدرک شاهر و هدز همیخ شور ، تخت هب ندیسر واب شمدرب تخت تمس
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ِیسلجم و گنت یاهسابل رّش زا ور مدوخ رتوز هچره و مشب دنلب متساوخ

مه قرع ِسیخ مندب ِیامرگ ترارح تدش زا هتبلا هک مدب تاجن میداماد

.اب مروخب نوکت تشازن و تفرگ ور متاوارک تکرح ابهی انح دوب،اما هدش

و درک مهاگن ، دزیم دایرف ور نتساوخ و زاین ِسح تشاد هک هریخ یاهمشچ

نیا واب تشاذگ منابل یور مرگ یا هسوب و دیشک شدوخ تمس هب ور نم

درک. نامهم و درب یا هگید ِیداو هب ونم تکرح

****
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* شوایس *

یراذگمان یاوخب هگا ور تیگدنز باتک ندیسرپیم مزا یزور هی هگا دیاش

تسود ترسح ... ترسح متفگیم ؟ ینکیم باختنا شارب ور یمسا هچ ینک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ترسح ... همهفب شدوخ یتح متشازن و مدرک شمیاق ساهلا هک یسک نتشاد

. مدرکیم نوهنپ مبلق رد ور شقشع هک ینز اب هناقشاع ِیگدنز

هگید شدعب و لبق و دوب میناوج نارود قشع هک مدرک یگدنز ینز اب ساهلا

منک. شریذپ مبلق یوت نوا زج هب ور یسک متساوخن

ِیوب و گنر تساوخیم نامز تشذگ مکواب مک نم یارب دیاش هک یگدنز

نوا یخلا واب دوب ییا هگید ِسک قشاع هک نوا یارب اما هریگب هناقشاع

. دوبن یروطنیا ، تسب یم وشامشچ و تشاذگیم شلا ب یور رس یتح

منک. بیرخت نورد زا ور مدوخ دوب هدش ثعاب انح هب نم هفرطکی ِقشع

یاج زا هرُپ مندب ِیاج یاج مدز، بیسآ ور مدوخ یلک ساهلا نوا همه

ومدوخ تروص یلیساب ِلثَم نیا . هربخ یب نوشندوب زا انح هک ییاهمخز

دوب. طیارش نوا وت مزور و وحلا نم قادصم متشاذگ خرس

هب متساوخن یطیارش چیه یوت اما متشاد تسود ور انح هشیمه نم

یارب منهذ یوت انح، و یلعریما جاودزا زا دعب منک. تنایخ یلعریما متسود

هظحل هی یتح هگید متساوخن . متشک ور انح هدش بوکرس قشع هشیمه

ِیگدنز هب نت هتساوخان هک درک مروبجم دعب ِتاقافتا اما منک رکف شهب

انح. هن دوب نم ِدوخ هتساوخ هن هک مدب یرابجا

زا دعب و تیعقوم نوا وت منتشاد تسود سنج یلو ، یلیخ متشاد شتسود

. درکیم قرف یلعریما اب شجاودزا

یماح نم دوب. لا حم مارب شزا ندیرب لد هگید هک درب یا هطرو هب ونم انح

نیرت تخس هب نم . مدوب شیرادراب تخس طیارش نوا وت شیجان و

ینز زا دیاب نم . مدوب هدش موکحم طیارش نیرتدب ِیوت نکمم تیعضو

اج همه زا شتسد هک مدرکیم تبقارم یطیارش رد هدروخ تسکش و رادراب

هکنیا زا لفاغ ، تخانشیم شدوخ ِیماح ناونع هب ور نم طقف و دوب هاتوک
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. تشادن ربخ و دوب نم دوخ ِناور و حور لتاق نز نیمه

مرحم شاهاب ، مدرکیم یگدنز فقس کی ریز شنتشاد ترسح رد لا سود

شیپ یهاگ . مگب شارب منورد لا وحا و سح زا متشادن تارج یلو مدوب

یلعریما ِقشع زا نوا اما منزب فرح ما هتفهن قشع و مدوخ زا دمویم

نیب زا تکرح ورابهی ما ینهذ الت داعم مومت و دروایم نویم هب فرح

. دربیم

هب طقف منیا یلو دش، مدقشیپ هطبار داجیا یارب شدوخ لا سود زا دعب

سح و متسنوتیم تساوخیم ملد دوب. نم هب شنادجو باذع سح رطاخ

یقاب ترکِس مبلق یوت هشیمه یارب وشقشع و نتشاد تسود ِیابیز

هک مدرک فارتعا متشاد شاهاب هک ییا هطبار زا ...دعب دشن ،اما متشاذگیم

و دوب مدوجو وت هشیمه شنداد تسد زا ِسرت دیاش ... شماوخیم هناقشاع

اب یگدنز حابصدنچ نومه هب ملد یلو هقل، و قت شاهاب میگدنز متسنودیم

دوب. مرگ دوب، یلعریما اب شقشع هرمث هک یرسپ و نوا

هنوخ لثم یگدنز نیا و منزیم لوگ ور مدوخ مراد طقف متسنودیم بوخ

نتفر و ییادج زا زور هی انح هرخ دشوباال منیمه و هنومیم بآ یور یقلعم

هک یا هچب ردپ و شیپ یاهلا س قشع شیپ نتشگرب دز...زا فرح ناریا هب

. تشاد

عونمم _ یپک #

درس _ خزرب #
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ور نادجو باذع سح مکح طقف انح بلق یوت متسنودیم هک ینم ِیارب

رظتنم هشیمه ، دوبن تخس نادنچ عوضوم نوا شریذپ ... قشع هن متشاد

هب مدوخ یتدم زا دعب اما مدرک تمواقم یمک لیاوا . مدوب زورنوا ندیسر

. مداد تبثم باوج شتساوخرد

یگدنز نیا هک مریذپب و مایب رانک مدوخ اب مدوب هدرک یعس تدم نوا یوت

نوشدوخ یعقاو بحاص شیپ دیاب دبریه انحو . تسین یعقاو ِیگدنز هی

منک. نوریب مبلق زا دیاب ور یهابتشا قشع نیا نم و ندرگرب

مارب هک دوب شرسپ زا یرود حاال نوا زا رتشیب مدش، ادج هک انح زا

دوب. یزیچ ره زا رتروآدرد

هب نتشگرب واب مدب قفو دوجوم تیعضو وراب مدوخ مدرک یعس لا حره هب

و هداوناخ یارب ولا سدنچ نوا هدش رهُم هب رس همان انح زا ندش ادج و ناریا

منک. زاب ناتسود

، مدوبن ریگلد نوشاندرک شنزرس وزا دوبن مهم مارب هگید نارگید فرح

سح ،اما مدوب هدرک ور افج نیرتشیب مدوخ قح رد نم مردام لوق هب دیاش

وردور یلعریما اب یتقو یتح منک شنزرس ور مدوخ ماوخب هک متشادن یدب

و تحاران درک، مهتم هدادن ماجنا لا معا و هدرکن یاهراک هب ونم و مدش

. مدرکن شتواضق و مدشن ریگلد



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ندش ال مرب اب یلعریما و هشیم تسرد یچ همه نامز تشذگ اب متسنودیم

ویلعریما بوخ یلیخ . هرادیمرب ماقتنا و هنیک زا تسد هتشذگ یاهزار

هنومب تیعقوم نوا وت هرازیمن شکاپ و ایر یب ِلد متسنودیم و متخانشیم

دش. منیمه و

دموا شیپ نوشنیب هک ییاهیریگرد و شکمشک همهنوا زا دعب انح و یلعریما

ربخ ندینش زا رابنیا ننک. عورش ور دیدج یگدنز هی مهاب نتسنوت مهزاب

ریذپان فصو یناجیه هکلب مدوب لا حشوخ اهنت هن نوشتلصو و جاودزا

کیدزن انح اب میادج وزا مدوب هدموا رانک یبوخ هب هلئسم نوا .اب متشاد

. هنیک و مشخ یارب مدیدیمن یلیلد و تشذگیم لا سود

منکیم یعس و منیب یم مبوخ تسود ود ناونع هب ور یلعریما انحو االن

ور سح نیمه مه انوا و منک سکعنم اضف رد ور متاساسحا نیا شاعترا

. نشاب هتشاد نم اب ندشایور یارب

رد ور یلعریما و هدموا رانک دوجوم تیعضو اب مه دبریه هک ملا حشوخ

یهاگ هک ملا حشوخ ، هدرک لوبق شدوخ یعقاو ردپ ناونع وهب شدوخ رانک

. هنکیم توعد شرانک رد ندوب هب ونم و هنکیم نفلت نم هب

ماوداب تسین رارق زیچ چیه هک مراد داقتعا هلئسم نیا هب بوخ یلیخ نم

. هنومب

تهب طلغ،ات یچ هتسرد یچ ندب نوشن تهب ات تیگدنز وت نایم امدآ یهاگ

هتشاد تسود وتدوخ ندب دای تهب ،ات یشاب یسک هچ ینوت یم ندب نوشن
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،وام ننوم یمن دبا ات همه ننک، رتهب هاتوک یا هظحل هساو ،اتحوتلا یشاب

. میدب همادا تکرح هب دیاب نانچمه
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