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 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

ه ام ب نهیس یداغ شده بود و قفسه  میشد؛ پشت گوش ها یقلبم تند تر م یداشتم ضربان ها یکه بر م یهر قدم با

 میکرد آب دهانم خشک شده بود و لب ها یم دایپ انیجر میشد خون با سرعت در رگ ها یم نییاال و پاسرعت ب

 ود. ب دنمیقانع کننده اش سرعت دو لیکردم که تنها دل یحس م میتنفس یدر مجرا یترک خورده بودند، سوزش بد

 یم شتریشد و وحشت من از اسارت توسط آن مرده به شدت ترسناک ب یم کیلحظه به لحظه نزد شیقدم ها یصدا

 شد.

راستم حس کردم اما  یدر مچ پا یعیخلوت کشاندم. درد فج یرا گرفتم و به دنبالم او را به سمت کوچه  کلیما دست

 .اوردمیخود ن یبه رو

پرپشت و سبزه کنار کاج،  ینبود. پشت بوته ها یانداخت اما اکنون زمان خستگ یلرزه به تنم م ادشیداد و فر یصدا

 .میپنهان شد

 از دهانمان خارج شود. ییگذاشتم تا مبادا به خاطر ترس از آن مرد صدا کلیرا مقابل دهان خود و ما دستم

به  ینگاه ستاد؛یآمد اما ناگهان ا ی. به سمت ما مستمیترسناکش نگر  یبرگ ها به چهره  یوحشت از البه ال با

رها شدن نفس  ینشد، عقب گرد کرد و از کوچه خارج شد. صدا دشیعا یزیکوچه چ یاز خلوت یانداخت وقت اطراف

 بود. تمانیامن یبر حکم اجرا یمهر مانیها هیاز ر

فه از خ ی. آخمینگران درد پا ای دهیدراز کش نیزم یباشم که رو کلیدانستم نگران ما یکه داشتم نم یآن سن کم با

 یشد دست سردش به آرام دهیکش می. نگاهش به سمت پاختیرا بر انگ کلیما یام خارج شد و نگران دهیخشک یگلو

 نشست. میمچ پا یرو

 داداش رضا، حالت خوبه؟  _

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 یبودن حالم پ میتکان دادم تا به وخ نیسرم را به طرف ختیرا بستم، چند قطره اشک از چشمانم فرو ر چشمانم

 ببرد.

 بست. یرا م میمچ پا راهنشیپاره شده پ یدو تکه چوپ و پارچه  با

مردم در مورد تفاوت  یگاه به طعنه ها چیشد. ه یمحسوب م میبرا یخوب قیو رف یبود همباز یحیپسر مس کلیما

طرز فکر را  نیهمراه باشد و من ا یحیمس کیتواند با  یوقت نم چیکنند مسلمان ه یندادم آنان فکر م تیاهم نید

 هم اوریو  اری شهیو هم میگذاشت یاحترام م گریدهم  دیگذارم. به نظرات و عقا یکمبود معرفت و علمشان م یبه پا

مستحکم بود که با  یبه قدر کلیرفاقت من و ما سمانیر م؛یکرد یرا فراموش نم گریو در مواقع خطر هم د میبود

 یلیحسادت خ یپرده از چهره  تیخصوص نیامردم و  یشد چه برسد با حرف و طعنه ها یچنگ و دندان هم پاره نم

 ها را برداشت.

ه دوش ب ییوزنم را به تنها ینیدادم تا سنگ هیکهنه تک واریرا گرفت تا بتوانم بلند شوم. دستم را به د میبازو ریز

 نکشد.

 احساس نکنم که گفت: یداشتم تا درد یآرام قدم بر م آرام

 ؟یرضا چرا به خاطر من خودت رو به خطر انداخت _

 خشک شده ام را تر کردم. یلب ها یسخت به

 جوزف افتاد پس ازم انتظار نداشته باش که رهات کنم. یآقا اطیتوپ مون به ح کلیما _

 !یکار کرد یبا خودت چ نیبب یقبول دارم که اشتباه کردم ول _

 توپ و حاال م،یبا پول کم مون توپ بخر میتون ینم گهیکه د یدون یتم مگذشت؛ خود نبارمینگران نباش شکر خدا ا _

  ؟یبرداشت

 .نهیجوب تا نب یآره انداختمش تو _

 .میآب شست و از آن جا به خانه خودمان باز گشت ریتوپ را با ش کلیما م؛یسمت جوب رفت به

بود  ییو ترسناک و تنها یهودی یبود همسرش فوت کرده بود. مرد کلیما یخانه به خانه  هیجوزف همسا یآقا

کودکانه ما آن خانه را  لیتخ ایو مخوف بود  کیدانم خانه اش تار ینم میاز او و خانه اش هراس داشت شهیهم
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به ناچار و با تالش فراوان به داخل  کلیماجوزف افتاد  یآقا اطیتوپ به داخل ح ،یوحشتناک ساخته بود. موقع باز

زار بود و  یب شانیاو شد، به شدت از بچه ها و مزاحمت ها یدست ها ریکه اس دینکش یکرد اما طول دایراه پ اطیح

 .میفرار کرد ییوالیزدم و با هم از خانه ه شیبه پا یلگد محکم کل،یما ییرها ی. برادمیآن را نفهم لیگاه دل چیمن ه

 

شده به در  زیر یرا زدم و با چشم ها کلیکنم زنگ در خانه ما یاحساس نم یدرد گریگذرد د یهفته از آن روز م دو

علت باز بودن در  یدر را باز کرد. بعد از سالم و احوال پرس کلیکردم. ما یجوزف نگاه م یآقا یباز شده  یخانه 

 کرد.  یعاطال یشدم اما اظهار ب ایجوزف را از او جو یآقا یخانه 

 .میبروشد تا با هم به درون خانه  یراض کلیمکرر من ما یاصرار ها با

 . میاو شد کیو با ترس و وحشت وارد خانه تار میسردمان را در هم قفل کرد یها دست

 . میکرد یم شیکه جست و جو میداد یشرح م یکس یو علت ورودمان را برا میزد یم شیصدا یلرزان یصدا با

 

مبل کهنه و رنگ و رو رفته اش نشسته بود،  یجوزف که رو یدهانم گذاشتم و با ترس به آقا یسردم را رو دست

 نگاه کردم.

 از ترس بود گفت: یکه بند بندش ناش یلرزان یبا صدا کلیما

کنه؟...  یبسته به تلوزیون نگاه م یقلبش مشت شده؟... چرا با چشما ی... چرا دستش روزنه؟یچرا سرمون داد نم _

 رضا نکنه مرده باشه؟

 

نتقل م مارستانیکردم او را به ب یآمبوالنس نگاه م نیماش یبسته شده  یرا بغل کرده بودم و به در ها کلیما هیگر با

 کردند...

*** 
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کودکانه ام مادرم را صدا زدم تا  جانیزنگ خانه بلند شد با ه یمنتظر نشسته بودم که صدا ،یمرتب یلباس ها با

 با کلیاز کردم ماعبور کردم و در را ب اطیلنگ پا از ح کیعجله کند؛ 

را جشن  لدایشب  نکهینداد با وجود ا میرا برا یاعتراض چیو اجازه ه دیکش رونیدستم را گرفت و به ب یخوشحال

تا قلب  میجوزف بگذران یشده آقا نییتز یرا همراه خانواده در خانه  سمسیاما قرار بود جشن کر میگرفته بود

خوشحال بودم در  اریبه دور از تفاوت ها بس رامشو آ یدورهم نیرا نچشد و من از بابت ا ییطعم تنها گرید فشیضع

 نهفته در وجود ما بود. یفطر تیها انسان یمهربان نیا یواقع مالک اصل

 

رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه ین رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن ا

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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