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 زنھیم صدام داره کھ شنومیم مامانمو یصدا دانشگاه برم ندارم دوست من اه شده صبح باز شمیم داریب میگوش االرم ھیصدا با صبح
 تک..  شدن داریب ھمھ انگار یش داریب تو فگ شدن داریب خانواده کل یکن یم دایب و داد یصبح اول چرا جونم یمام یوا:  گمیم بھش
 ییا کارخونھ ھی بھروزم بابا یروانشناس سوم ترم سالمھ ٢٢ ساحلم من..  گھید نیش بلند انگار ساحل سامان کنھیم صدا ھممونو تک
 خودش واسھ یدسمھن یمعمار یکارشناس سالشھ ٢۶ سامانم داداش داره خانھ و داره ییماما سانسیل ممیسا مامان داره بزرگ یلیخ

 پرمیم جام از فنر نیع شھیم ظاھر در ھیجلو سامان و شھیم باز باشدت در.. داره کنکور امسال سالشو ١٩ نگارمم یابج برم قربونش
 با دارم دوس داداشمو چقدر من اخ ھا شھیم رید دانشگات گھید پاشو جونم ساحل:  سامان..  کرد گل شیباز طونیش ما داداش نیا باز

 گفتم نییپا ایب زود اینخواب ساحل:  سامان شم حاضر خوامیم برو سامان:  ساحل ییشو دست سمت رمیم شمیپام کندن نجو ھزار
 زنھیم داد رونیب رهیم خنده با کنم یم پرت سمتش بھ پالشمو حرص با نھ ای یشیم حاضر نمیبب دیبا خوام ینم گھیم اوشیس برووووو

 کمی نھیا ھیجلو رمیم دارمیم بر رویمشک مغنھ با رویمشک شلوار و یالسیگ مانتو ھی نھیا سمت رمیم . باشھھھھ گفتم بلند ساحل ایایب گھیم
 تضادشونو دهیسف برف نیع پوستم اھھیس شب نیع چشمام شدم یگریج عجب اووووو لب برق ھی چشمو خط ھی و زنمیم پودر کرم
ادیم در صداش مامانم االن کھ نییپا برم خب دیسف و اهیس دارم دوس  

 

 

 ادم مثل یتون ینم تو دیترک زھرم ساحل یریبم یا:  نگار دنیترس نگار مامانمو یول داش انتظارشو کھ سامان دمیم سالم بلند ھیباصدا
:  من..  صبحونھ نیایب خلو نیا نیکن ولش مامان بابا یا:  سامان دختر دمیترس نکنھ کارت یچ بگم خدا ساحل:  مامان یبد سالم
 چھ مامانم زیم سر رمیم.  اھان:   من.  داش جلسھ کارخونھ رفتھ:  مامان ؟ کو بابا پس مامان.  خندهیم سامان.  برات دارم خان سامان
.  بتوچھ:  من!  گھید بخور کرده یھرچ:  سامان!  کردھھھھھ چھ میسا مامان:  من ییا صبحونھ زیم عجب کرده ونھید ھمرو کرده
 با نگارم رهیگیم خندم:  منم..  ارهی یم در ادا سامان.  خان سامان یخورد:  من..  بخور رمدخت بخور نکن تشیاذ سامان ء:  مامان

!  داش خنده خب داداش نھ ء:  نگار! ؟ یخندیم اونوقتم نمیبب مدرسھ رسوندمت اگ خانوم نگار بخند:  سامان.  خندهیم سامان کار نیا
 من..  ساحل خدافظ مامان خدافظ:  نگار.  پسرم خدافظ:  مامان..  خدافظ لساح خدافظ مامان!  میبر پاشو نگو شعر خب یلیخ:  سامان

دانشگاه سمت رمیم مامانم از یخدافظ از بعد دارمیبرم نمویماش چییسو قھیچنددق بعد منم!  خدافظ:   .. 

 

 

 چھ غزال و نفس ھارو ھبچ اوه دانشگاه سمت رمیم بدو بدو عیسر کنم یم دایپ پارک ھیجا ھی زور بھ دنینم رام شد رمید ییوا 
 بعلھ:  نفس.  شونیھماھنگ نیا از رهیگیم خندم!  مار زھر سالمو:  نفس و غزال!  ایدک بروپچ سالم:  من!  یعصب چھ اوه منتظرن

 غزال ؟ یدیفھم کجا از ء:  من!  موندم خواااااب بگو:  غزال!!!!   خب دیببخش:  من.  ساعتو یکرد نگا یبخند دمیبا یبخند دمیبا
 کالس سر میریم باھم خب.  خندنیم اونام خندمویم من رمیبم برم دیبا کھ نشناسم سالمو چند دوست من اگ:  گھیم کنھیم نگاه احرصب

:  من ؟ خبر چھ تفنگدار سھ بھ بھ:  مانینر!  انی یم سمتمون بھ ناصر و مانینر نمیشیم سرجاھامون ھا بچھ با ھنوز ومدهین استاد
مانینر اقا کو سالمت  .  

 

 ناصر و خوشگل بلندو قد پسر ھی مانینر..   زننیم حرف ھم نفس و غزال با!   خوبم:  من ؟ یچطور خانوم ساحل سالم:  مانینر
 استاد بده تکونمون تونھینم توپم میختیر نفره پنج رفاقت طرح نیشد وارد یوقت از دنبالشونھ دانشگاه ھیھا یدخ ھمھ چشم مانینر نیع

کنھ یم دادن درس بھ شروع و شھیم وارد  !!! 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

!  جنازس نیع ھاشون افھیق ھمھ.  کنھ یم تموم درسو دینباش خستھ ھیبا استاد!  شد تموم باالخره اوف..  میداشت کالس سھ ساعت تا 
 ادد اونور از ناصر.  اره:  من ؟؟ خونھ یریم ییا کاره چھ ساحل:  غزال!   گھیم جزؤ فقط میرحمان استاد نیا شکست دستم اوووف

 منو اره منکھ:  نفس  ؟ نیھست باحال یھم دور ھی ھیا ھیپا ھا بچھ:  ناصر.  انی یم سمتمون بھ نیکن صبر لحظھ ھی ھا بچھ:  زنھیم
 ھمھ. . تھران بام بعدم فرحزاد میبر اول:  گھیم و کنھ یم فکر کمی:  ناصر  ؟ ناصر میبر کجا حاال:  مانینر!  میھست میگفت غزالم

نکن یم موافقت  !  

 

 نیماش سوار.  انیب گمیم یاوک:  من.  نگاره ھمسن مانھینر خواھر ارام ادیب گمیم ارامو منم!  بگو نگارم سامانو بھ ساحل:  مانینر
:  من ؟ یخورد ناھار دخترم سالم:  میسا مامان!  خونھ اھل سالم:  من..  رسمیم ساعت مین بعد کردم حرکت خونھ سمت بھ شدمو توپم
 و ارام اخھ!  ادیم ارامم درضمن باش اماده رونیب میبر قراره ھا بچھ با عصر:  من.  ساحل بعلھ:  نگار  ٫ ؟ ؟نگار نگار.  یمامان بلھ

 تا فعال پس ادیم اره:  من ؟ ادی یم اونم یچ سامان داداش:  نگار!  ختنیر دونفره رفاقت طرح ما نفره پنج رفاقت طرح بعد نگار
:  نگار.  بلھ:  من.  نگاره ھیصدا!  ساحل!  ساحل..  برهیم خوابم سھ شمار بھ ذارمویم بالشت رو موسر خستم..   تو رمیم..  عصر
 خانومھ ساحل اون برو گف منم بھ  شھیم اماده داره اره:  ؟نگار بھش یگفت:  من.  اره:  نگار ؟ اومده سامان یاوک:  من.  پنجھ پاشو
 کت با یمشک دست ھی زده یکش دختر پیت عجب اوووو شھیم ظاھر در ھیجلو سامان.  مایم االن من برو باشھ:  من!  کن داریب تنبلو

 اوھوم:  من ؟ یجد: سامان.  سامان یشد یعال:  من ؟ ساحل چطورم:  سامان ؟؟ یزن مخ بره خوادیم محرکھ چھ ادکلنش دیسف اسپرت
 کفشم و فیک دیسف شلوار شالو یکالباس مانتو بود شده یرگیج چھ نیب نگارو اوه.  باش زود ساحل گھید بسھ بابا یا:  نگار!   عشقم
 یجوری اوووو ؛ من.  من خواھر زیانال:  سامان ؟ یچ ؛ من ؟ شد تموم:  سامان..  شده خوشگل عجب کرده حمیمل شیارا ھی یکالباس

 گھید نیم پنج ساحل:  سامان . شم حاضر نیبذار رونیب نیبر:  من..  ساحل بجنب:  نگار ؟ خواھرشھ اون فقط انگار خواھرم گھیم
 یبرق عجب چشمام شونمیم پوستم رو بایز شیارا ھی رمیم و شورمیم صورتمو دستو رمیم.  رونیب رنیم باھم.  یاوک:  من!   ایا اماده
 بر رو ییمویل مانتو!  کنھ ریبخ خدا واسم افتھ یم یاتفاق ھی زنھیم برق من ھیچشما یوقت اخھ!  ھیخبر حتما ھینطوریا امشب چرا داره
 شدم یگریج عجب اوووووووو کنم یم نگا خودن بھ نھیا تو.  رنگھ نیھم کفشمم فویک پوشم یم دیسف شلوارمو ھمرنگش باشال دارمیم
 بھروزم بابا ء.  نیماش تو رفتن سامان نگارو نییپا طبقھ رمیم کنمو یم خودم از دل.  سامان اومدم:  من..  گھید ایب!  ساحل! ساحل. 

 گونھ از.  نیباش خودتون مواظب منتظره داداشت  دخترم برو:  بابا.  ممنون:   من ؟ یخوب ٫ دخترم سالم:  بابا.  ییبابا المس خونس
 نیماش سمت بھ.  دخترم خدافظ: بابا. خدافظ بابا.  دخترم خدافظ:   مامان!   خدافظ مامان!  یسماوات یاقا چشم گمیم و بوسمیم پدرم
 کنھ یم حرکت سامانم.  فتیب راه کن ولش داداش:  نگار!  یاومد ینم ینباش خستھ ؛ سامان..  شمیم سوار ھیعال پرادو ھی رمیم سامان
رونیب زنھیم خونھ در از و  .. 

 

 

 

:  من.  میرفت ھا بچھ سمت بھ میشد ادهیپ نیماش از!  دید زودتر مارو مانینر..  دنیرس ما از زودتر ھا بچھ ء..  فرحزاد بھ میرسیم
 بھ گارسن..  میرفت ھا تخت از یکی سمت بھ باھم.  دادن سالممنو جواب ھمھ.  سالم:  نگار!  ھا بچھ سالم:  سامان.  بکس برو سالم

 صدا گارسونو ناصر.  میکرد موافقت ھیبق منو ؟ میبخور غذا نوع ھی دیا ھیپا ھا بچھ:  ناصر!   دهیم دستمون بھ رو منو ادیم سمتمون
 باھم ھمھ ؟ گھید غذابود نوع ھی ینباش خستھ:  من!   ممنون٫ نیھم ٬ جوجھ  ٫ یاریبخت ٫ کیشلیش کامل سیوسر ھی:  گھیم و کنھیم
 گفتم نھھھھھ ییییوا......   کھ خوردم یم غذا داشتم ٫ اوردن غذاھارو زنھینم یعاد قلبم ھیطور ھی دلم چرا دونمینم..  خنده ریز زننیم

 ؟ دینو:  من ؟ چتھ ساحل:  سامان!  شد خم سمتم بھ کرد تعجب کمی دید کھ منو سامان ؟ کنھ یم کاریچ نجایا اون اه مرگمھ ھی امروز
 اوناھا:  من ؟ کو ؟ نجاسیا  ییییییچ:  سامان نجاسیا دینو:  من.  داره خبر دلم از رویچ ھمھ داداشم اخھ!   دوباره ساحل یوا:  سامان

 خدا ییییییوا گردهیبرم دینو. ؟  دینو دینو!  نایدینو ء:  مانینر!  کنھ یم دنبال سامانو نگاه مانینر!  کنھ یم نگاھش سامان!  بادوستاشھ
 یم سمتمون بھ یعل ھمراه بھ لبخند با دینو.  شد کامل شمونمیع خوب چھ ء:  ناصر.  مانینر کنھ خفت خدا من واسھ نموند قلب گھید
 یمشک شلوار ھی و دهیم نشون شویعضالن بدن کھ دیسف رھنیپ ھی پشویت یییاو!  داد سالم من نیع یییییوا.  بروبکس سالم:  دینو.  انی
 جاااان عمھ دختر سالم:  دینو ٫ ادیم من سمت بھ دنیم جوابشو ییرو خوش با ھمھ.  واسم نموند قلب شده یگریج عجب یییوا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 بگو زدیم برق امروز چشمم بگوھا.  نشستن رفتن.  ممنون:  دینو ؟ شما حال خان دینو سالم:  من.  مردم گھید من یییوا ؟ نیچطور
 گھید یوا پاد یم منو چرا مرگشھ چھ دینو نیا دونمینم دادمیم قورت غذامو نوشابھ و اب زور بھ.  گھید شد کوفتم یلعنت اه ھیچ از

 نگام نگارم ؟ ساحل یبخو:  سامان.  نیکن صدام شد تموم غذاتون سمتا اون رمیم من گفتم ھا بچھ بھ.  کنار دمیکش بخورم بتونم عمرا
 پس بود کینزد نگو منو کاسھ قد شد نگار و دینو ھیچشما امیم منم سایوا ساحل:  دینو.  بزنم قدم رمیم خوبم سامان اره:  من ٫ کنھ یم
دینو میبر:  من.  میبر خانوم ساحل:  دینو..  خدا یا ییای یم من دنبال تو کنم یم فرار تو دست از دارم من افتم یب  . 

 

 

 

 با!  دکتر خانوم گفت یوقت کردن اب تودلم قند:  من  ؟ دکتر خانوم یکن یم چھ درسا با:  دینو.  فرحزار طرف اون میافتاد راه دیبانو
 تو قدر اون گردوننشیم سامان با داره ھیالھ تو بزرگ شرکت ھی خونده یمعمار دینو اخھ!   مھندس جناب خوبھ:  گفتم روبھش لبخند

 برسر خاک کنم یم نگاه اون بھ زل زل دارم نمیبیم امی یم خودم بھ.  کشور ھیشرکتا نیبھتر از یکی شدن کھ نھست موفق کارشون
 برق چشماش ٫ شبھ من ھیچشما مثل چشماش ؟ کنھ یم نگاه یطور اون چرا یییوا بدتره من از کھ دینو اوه!!   ساحل کنن عتیضا

تھران بام میبر مییخوا یم نییایب ساحل دینو.  مییای یم خودمون بھ ناصر ھیصدا با دید شھیم چشماش تو رو غرور داره یبیعج  .. 

 

 سمت بھ یگ ھمھ.  کنن یم اعالم موافقتشونو ھمھ ؟ ھا بچھ میبر خب:  من.  میریم ھا بچھ سمت بھ باھم.  میاومد باشھ:  دینو
 کل نجامیا عاشق من تھران بام میدیرس..  میزد شخمشون میترکوند تھرانو ھیابونایخ اوف.  تھران بام یسو بھ شیپ!  میریم نامونیماش

 چند بھ تا خلوت ھیجا ھی رمیم میھمشگ عادت طبق من دادن مخلفات طور نیا و یبستن ییچا ونویقل سفارش ھا بچھ پاتھ ریز تھران
 ؟ چشھ امشب دینو خدا یوا ؟ نھ ھبخش ارامش:  دینو.  اورد خودش بھ منو دینو ھیصدا کھ بودم اوج تو کنم فکر گذشتھ کھ میزندگ مدت
 تونھ ینم بگھ یزیچ خواد یم انگار ٫ سمتم ادیم!   دهیم بھم یخاص حس دارم دوست یلیخ نجارویا منم:  دینو!  یلیخ اره:  من

؟ یبگ ییخوا یم یزیچ ؟ شده یزیچ دینو:  من.  داره استرس   

 

 من دونھینم سامان جز کس چیھ دور ھیھا سال بھ گردهیم بر دینو ھب من عشق داستان ؟ یبزن حرف یریمیم غرورتت نیا با دینو اه
 منم تا کنھ شروع دیبا اون بگم دینبا من اخھ بگم بھش تونم ینم یزیچ غرورم خاطر بھ خب اما دنیپرست درحد دارم دوست دوینو

جا نیھم:  من ؟ ییکجا ساحل:  دینو.   دارم دوسش حد تاچھ کنم اعتراف  !  

 

من ٫ من ساحل:  دینو.  باش راحت دینو بگو:  من!   بگم یزیچ ھی خواستم یم نم ساحل:  دینو  .  

 

؟ یتوچ دینو:  من   

 

؟ من ساحل:  دینو   

 

 کنھ یم فوت نفسشو باحرص!  مانینر باشھ گھیم تیعصبان حرص با دینو مانینر کنھ خفت خدا اه!!!  زد خی ییچا گھید نیایب ھا بچھ
 ھیھا اخم با:  دینو ؟ یھست یعصب چرا شده یزیچ دینو:  سامان.  خان دینو نیا ھیعصب چھ اوه رمیم ھا بچھ سمت بھ من!  رونیب

 حرکت خونھ سمت بھ رنویم ناشونیماش سمت بھ کننو یم اعالم موافقتشونو ھمھ..  کنھ یم درد سرم میبر نیپاش نشده یزیچ نھ درھم
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 دروغ!   دونم ینم:  من!  بود یطور نیا چرا دینو:  ادیم حرف بھ نیماش وت سامان.  میریم مویکن یم یخدافظ ھا بچھ با.  کنن یم
!!   ریبخ شب:  من. رمیم اتاقم سمت بھ دنیخواب بابام مامان خونھ میرسیم. . کرد سکوت اونم.  اخھ بھش بگم یچ یول یچ مثل گمیم

شبخوش:  نگار و سامان  .. 

 

خوابم یم کنمو یم فکر نگفتش حرف اون دینو ھیحرفا بھ ببره خوابم یوقت تا رمویم رختخوابم تو لباس ضیتعو از بعد اتاقم تو رفتم  . 

 

 

دینو   

 

 

 کھ رفتمیم کلنجار خودم با داشتم چقد بود اومدن موقع چھ اه ٫ مانینر کنھ خفت کنھ کارتیچ بگم خدا!   خونھ تا روندمیم تیعصبان با
 ممنون ؛ من!  پسرم یاومد خوش:  بھنازم مامان..  خونھ رسمیم..  خدا یا تپھیم براش قلبم دارم دوسش بگم یچطور..  اه بگم بھش
 خستھ ء:  من.  دادمیم انجام شرکتو ھیکارا داشتم پسرم نھ:   بابا ؟ نیبود دهینخواب بابا سالم ء:  من.  پسرم سالم:  بھادرم بابا.  مادرم
ایب زود فردا!  تیسا عمھ:  بھنازم مامان ؟ عمھ کدوم من میدعوت عمت نھخو فردا دینو یراست:  مامان..  پسرم ممنون:  بابا. نینباش  .  

 

٫ ریبخ شب بخوابم رفتم:  من..  باشھ:  من   

 

 امی ینم بگم کنم تحمل چطور رو فردا مانینر بکشتت خدا اه داغونھ ھنوز اعصابم رمیم اتاقم سمت بھ..  پسرم شبخوش:  بابام و مامان
 بخوابم بھتره یبندر تو زدم کردم یقاط اه گھید یدار دوسش اقا جیگ اخھ خب!  شھیم تنگ براش دلم زود دزو دایجد شھینم نھ ای ؟

شرکت برم دیبا فردا  .. 

 

 زنمویم کار یرسم پیت میھمشگ عادت طبق شورم یم صورتمو دستو ییشو دست سمت رمیم شمیم داریب میگوش االرم ھیصدا با صب
 منم خرهیم حھیرا نیا از براش ساحل شھیھم گفتھ چون کنھ یم استفاده سامانم نویا داره ییبو عجب فاو خودم رو کنم یم یخال ادکلنو

 کنم یم حرکت و رمیم میریت مزدا سمت بھ..  خدا یا بخره من ھیبرا کھ رسھیم یروز یعنی کردم استفاده عطر نیا از بعد بھ نیا از
 ساییر سالم و مھندس سالم لیس رمیم شرکت سمت بھ..  نشستھ نیماش نیا تو ساحل خدا یا.  دهیرس من از زودتر شھیھم سامان
 طور نیا نگار یول ھستن ھم ھیشب یلیخ دمید ساحلو انگار خدا ییوا دمید سامانو دمیم سالم ھمشون بھ سر با سمتم ارنی یم ھجوم

 میکن یم حرکت اتاق سمت بھ.  میبر باشھ:  من!  رمدا کارت اتاقت میبر دینو:  سامان.  سامان سالم ؛ من!  دینو سالم:  سامان..  سین
 دونمیم اره:  من ؟ کشتت یم عمت ییاین اگھ یدار خبر:  سامان.  گف مامان اره:  من ؟ نیدعوت خونمون یدار خبر دینو:  سامان. 
 یم!  فعال رفتم من دینو:  انسام!  شد تموم یادار میتا تا میکرد بحث یساز سد پرژه درباره یساعت چند ھی.  یاوک:  سامان.  امیم
 خب:  من.  ایب زود نگفتم مگھ:  ادیم در مامانم داد رسمیم یوقت رمیم خونھ سمت بھ ساعت مین بعد.  خدافظ سامان یاوک:  من!  نمتیب

دیکش طول کارم    
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 ینفت یاب کت ھی روشم و زنمیم یمشک پا سرتا پیت ھی.  رمیم اتاقم سمت بھ.  شو حاضر زود پسرم برو خانوم یدار کارش یچ:  بابا
.  پسرم باشھ:  بابا.  امی یم نمیماش با من نییایب ھم با شما بابا مامان:  من..  رمیم مادرم پدر سمت بھ روم کنم یم یخال ادکلنم پوشمیم

رونمیم میزندگ دینو ییا خونھ سمت بھ کنمو یم حرکت نمیماش سمت بھ..  میبر چشم:  من.  پسرم باش مواظب:  مامان  .. 

 

 

 رسمیم خونھ بھ و گذرمیم اطشونیح راھرو از شمیم وارد زنمیم درو زنگ باش اروم درمونده قلب یا.  نایساحل خونھ بھ رسمیم 
 یییوا.  سالم..  داداش سالم:  من.  داداش سالم:  سامان.  نمیبیم سامانو دهیم جوابمو ییخوشرو با دمیم سالم منتظره در جلو عمھ
 باال موھاشم حیمل شیارا یطوس دامن کت ھی شده؟ خوشگل چھ داره منو کشت قصد امشب نیا خدا یا سمتش گردمیرمب ساحلھ ھیصدا

کنم فرو موھاش ھیال البھ دستمو روز ھی من کھ شھیم یعنی شمھیابر مثل موھاش بستھ  .. 

 

 

 . ساحل

 

 

 پدرش کھ میشیم ھم مسخ ھیثان چند بکش منو اخد یا یمشک پا سرتا  پیت ینفت یاب اسپرت تک کت شده یگریج عجب خدا یوا
 گھینم  ؟ بود یکار چھ نیا خدا یوا!   رهیم و زنھیم حیمل چشمک ھی دینو.  پسرم نجایا ایب دینو دینو:  بھادر ییدا..  کنھ یم صداش
 خودش و من مادر و پدر سمت بھ رهیگیم خندش نھیبیم کھ حالتمو کنھ یم نگام گردهیبرم!!  شھیم توپ قد چشمام افتم یم پس االن
 فوق بود یشب عجب شھیم تموم دینو بیعج ھیچشمکا و گاه یوب گاه ھیھا نگاه با امشب!  خب..  کنھ یم کیعل سالم باھمشون رهیم

رمیم خواب بھ امشب بھ فکر با!  العاده  ..  

 

 یھست یگور گدوم ھس معلوم چیھ بال و بلھ:  نفس.  بلھ:  من.  دمیم جواب کندن جون باھزار شمیم داریب میگوش زنگ ھیباصدا صبح
 با!!!!  ایب گرامت تخت اون از وردار لشتو تن خانوم یعوض:  زنھیم داد ور اون از غزال ستماین بده جزوه من یوفتیب ترمم نیا اگ
 و یگوش..  اه استادا نیتر اخالق گند از یکی شدم بدبخت دارم کالس یقائم استاد با ییوا مھین ھفتو ٫ پرمیم جام از فنر مثل حرفا نیا

 نمویماش چییسو عجلھ با دمیپوش و گرفتم دستم اومد یھرچ کردم دست کمدم سمت بھ بعد رمیم ییشو دست سمت بھ عیسر کنم یم قطع
 وگرنھ رمھید کھ فیح:  من  ؟؟ یریم یبراچ گھید نرو خانوم ساحل موندن خواب بھھھھھھ:  سامان.  نییپا رفتم ھا پلھ از برداشتمو
 تند تند دمینو افتادم شبید ادی خدا یییوا!  زنھیم چشمک ھی یبد جوابمو یتونست ینم نبود رتمید:  سامان.  دادمیم بھت یتپل جواب
 بعدم نیکرد یم یباز  دیسف و سرخ ویباز چشمک خب بودا بھت شبید حواسم خانوم ساحل:  سامان.  شدیم ماه چھ یوا زدیم چشمک
خندهیم  !!!  

 

یخواھر میزنیم حرف درموردش شب شده رتید برو:  سامان ؟؟ یک:  من ؟ دنیفھم ھمھ یعنی دیپر رنگم . 

 

 طبق نیب ھارو بچھ اوه بودم اونجا ربھ ھی دانشگاه خود تا دمیم گاززززز شمویم سوارش رمیم نمیماش سمت بھ الیخ فکرو باھزار
 زننیم ھمھ ؟ نیاومد زود زیخ سحر خانوم بھھھھ:  مانینر..  شفا هبد خدا دنیخندیم نایا پروندنویم مزه ناصر و مانینر یشگیھم عادت

 ساعت چند نیا یط داشتم کالس دو تا!!  دهینم راه استاد االن نیپاش نیپاش نھیھم وضع بعد بھ نیا از کردم خوب:  من.  خنده ریز
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 حواست ساحل:  غزال.  امیم خودم بھ غزال ھیاصداب بودم تابلو نقدریا یعنی گرفتم استرس کھ سامانم ھیباحرفا بود دینو شیپ فقط فکرم
 یسماوات خانوم:  استاد..  شمیپام و کنم یم نگاه غزال ناصر مانینر٫ نفس بھ تعجب با داره کارت استاد پاشو ؟  یمرد کجاس

 بلھ:  من یسماوات ومخان لطفا درس بھ نیبد حواستونو:  استاد.  بود مشغول فکرم استاد دیببخش:  من ؟ ھس معلوم ؟ کجاس حواستون
 از بعد دمیرس یوقت..  رفتم خونھ سمت بھ کردمو یخدافظ ھا بابچھ شدو تموم امروزم..  دماغ گند استاد کنھ خفت خدا..  استاد چشم

بخوابم و بخونم درس کمی ادیب سامان یوقت تا رفتم اتاقم سمت بھ خوردمو ناھارمو یپرس احوال و سالم  ..  

 

شمیم وارد زنمویم در.  رمیم اتاقش سمت بھ منم..  اتاقم ییایب شھیم ساحل:  کنھ یم صدا منو اعتس ھی بعد اومد سامان  .. 

 

 

 

 

 خب:  سامان.  زنھیم لبخند ھی بعدم کھیکوچ یابج ممنون:  سامان.  ینباش خستھ خان سامان سالم:  من.  خانوم ساحل سالم:  سامان 
؟ سامان یداشت میکار یسالمت:  من ؟ خبر چھ   

 

 ما!  گفتم بودم شده ھول کھ منم ؟ نیکرد رفتارارو اون چرا شبید:  سامان.  مینیشیم تخت ھیرو کنارش رمویم منم.  نیبش اره:  سامان
 اون چرا نھھھھھ  دینو کنھ خفت خدا بگم یا دیفھم کجا از زهیت یلیخ سامان نیا ییوا.  بگو ساحل نشو ھول:  سامان ؟ ییرفتارا چھ ؟

 ییکجا ساحل:  سامان.  امیم خودم بھ سامان ھیباصدا...  باشھ سالم شا�یا خدانکنھ نھ گمیم کنمویم توبھ ھوی شنومینم اشوصد اون وقت
 سین تون نیب یزیچ یعنی:  سامان.  کردیم یطور نیا چرا دونمینم بخدا سامان:  من ؟ شدیچ جوابم:  سامان..  نجایھم ه ؟ ھان:  من ؟
.  تو ای اون جانب از یاعتراف ای یدوست منظورم نکن اشتباه برداشت ساحل:  سامان ؟ یچ مثال گفتم بود شده توپ قد چشمم کھ منم. 

داره دوستت:  سامان دهیم ادامھ اونم کنمو یم نگاھش باتعجب ستمین مطمئا من یول:  سامان!  سین یزیچ سامان نھ:  من  !  

 

؟ یچ:  من   

 

؟ داره دوستت دینو ساحل:  سامان   

 

 اومد مانمینر یوقت ھیخبر نکنھ کھ بودن شده مشکوک ھا بچھ ھمھ ادتھی تھرانو بام شب اون:  سامان ؟ یدیفھم کجا از اخھ:  نم
 کردن شک پس ھا بچھ ھمھ ییوا.  ھیخبر دیفھم شیجیگ اون با مانمینر کھ کرد یم میبد ھینگاھا شد یعصب یبدجور کرد صداتون

 منم ؟ دینو نیا  چشھ گف من بھ شد ترک زھر بدبخت کھ کردیم نگاه مانینر بھ یبدجور نیاومد یوقت:  دهیم ادامھ سامان.  ھیخبر
ھیخبر یدید حاال ٫ حیمل لبخند ھی بعدم پروندیم چشمک کھ شبمید!!!!!  دونمینم گفتم  !! 

 

 منم ؟ ساحل.  اتاقم رفتم یحرف چیھ یب سین لیم یب من بھ دینو کھ بودم خوشحال میطرف از بودمو شده شکھ سامان ھیحرفا از کھ منم 
 ھیحرفا بھ موندمو داریب شب ھیھا مھین وتا رفتم اتاقم سمت بھ روشو دمیپاش لبخند ھی منم و زنھیم لبخند ھی کنمیم سامان نگاه گردمویبرم

دمیخواب کردمو فکر سامان  .. 
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شدم داریب خواب از نگار ھیباصدا صبح  .. 

 

شد رید دانشگات پاشو پاشو ساحل:  نگار  . 

 

 بعد!!   رف و دید منو لحظھ چند ھی نگارم.  رونیب برو کھ نیا یعنی:  من ؟ یچ یعنی:  نگار.  رمینم امروز:  گفتم یا گرفتھ ھیباصدا
 از سرمو سامان ھیباصدا.  پاشو ساحل ٫ حرفمو یدونیم خودت نگار:  گفتم حرص با و پتو ریز کردم سرمو!!  شد باز در قھیدق چند
 ساحل:  سامان.  امیب کنار خودم با دیبا نھ امروز کنم یم خواھش سامان:  من.  دانشگات پاشو ساحل:  سامان.  ارمیم رونیب وپت ریز

 تا دونستیم کرد نگام برگشت سامان.  داداش سالمت بھ:  من. خدافظ رفتم من پس باشھ:  سامان.  کنم یم خواھش سامان:  من!  چتھ
رفت کردو نگام یناراحت با گم ینم داداش بھش نباشھ بد حالم  . 

 

 

دینو   

 

 

 داد جوابمو یحالیب با سامان.  سالم:  من.  شد وارد درھم افھیق با سامان اومدو زدن در یصدا قھیدق چند بعد کرده رید سامان امروز
 تو کمی نبود خوب ساحل حال:  سامان ؟ یکرد رید چرا شده یزیچ سامان:  من.  الیخیب نھ نھ ٫ ساحل واسھ نکنھ شده یچ یعنی.. 

 زده رونیب حدقھ از ھیچشما با سامان ؟ یییییچ گفتم بلند ھیصدا با کردن وصل بھم وات ستیدو برق انگار حرف نیا با.  بودم اتاقش
 ؟ یچ یعنی:  من!  داشت کسالت خوردهی نھ:  سامان ؟ شده شیزیچ ساحل:  گفتم کردمو جور و جمع خودمو عیسر منم!  کرد نگام
 استراحت خونھ موند نرفت دانشگاه نبود خوب حالش کمی یکن یم یطور نیا چرا دینو چتھ:  سامان ؟ مارستانیب نشیبرد خوبھ االن
جونم تو افتاده بدجور ینگران خونده مونده و بده کمی حالش یچطور اخھ یچ یعنی:  من.  کنھ  . 

 

 

  سامان

 

 

 بود مشھود چشماش شب اسمان تو ینگران بود ھم تو اخماش دمشیپا یم یچشم ریز داره دوست و ساحل دمینو شدم مطمئن گھید حاال
 گرفت خندم فکرم از کنھ حفظ دامادمون با مارو خواھر نیا عاقبت و اخر خدا.  داره دیترد یول بگھ یزیچ خواست یم بود معلوم

برسم لغزا بھ بتونم منم  کنھ خدا داره شدنو خوشبخت اقتیل ساحل ٫ خداکنھ ؟ دامادمون  .. 
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  ساحل 

 

 

 زده زنگ دینو کھ االنم شمیم یطور نیا چرا پس برسم دینو بھ کھ نبود نیا ارزوم مگھ خواستم ینم نویا مگھ اه چمھ دونمینم امروز
 سمت رمیم ؟ سمتم ارنی یم ھجوم ھوی چرا اتفاق ھمھ نیا خدا یا بگھ یچ خواد یم یعنی!   داره کارم کھ شاپ یکاف میبر گفتھ
 بشھ یچ قراره یعنی خدا ای زنھیم یبرق چھ چشمام یاھیس کنم یم نگاه چشمامو نھیا سمت رمیم شورمویم صورتمو یبھداشت سیوسر
 یورن کفش و فیک و شلوار و شالو با دارمیبرم ینفت یاب مانتو ھی کمدم سمت رمیم دمیرس ظاھرم بھ نکھیا بعد سین نرمال قلبم چرا
؟ ادی یم خوشش دینو یعنی شدم یگریج عجب خب دیسف   

 

 

دینو   

 

 

ھم نگرانشم ھم نمشیبب خوام یم گفتم ساحل بھ امروز  .. 

 

 ادکلن برداشتم قفسھ از ھم مویورن کفش دمیپوش ینفت یاب شلوار با دیسف رھنیپ ھی خونھ سمت رفتم شرکت از بعد ادی یم گفت 
 بشھ من مال شھیھم کاش یا خدا یا ساحل دنبال برم تا رفتم میتر مزدا سمت بھ شدم خوب روم کردم یخال برداشتمو مخصوصمو

دادمیم گوش رو یرستم نیام اھنگ نیماش ھیتو   

 

 

ارومھ امونیدن   

 

رومھ روبھ چشمات  

 

معصومھ نقدریا تو مثل چشماش یک   

 

رمیدلگ کھ ییایوقت  
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رمیگ یم دستاتو دوتا    

 

چون زندم من   

 

رمیمیم چشمات واسھ  

 

یخون یم چشمام تو از   

 

یاسون نیا بھ عشقھ بت  

 

یدونیم بھتر ھمھ از دردامو  

 

خوامیم باتو فقط  

 

چشمام ھیھوا شھ یبارون  

 

روشن نقطھ تنھا ییتو   

 

زام رو نیا  

 

باتو یونگید ھیخوب حال   

 

اتویونگید دارم دوست چقدر  

 

شھیھم نھیھم مادوتا حال   
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شھینم ونھیماد مثل یشکیھ  

 

خوبھ تو کناره یزندگ اره   

 

کوبھیم من دلم ما ھحال خوبھ  

 

بباره شھیھم اسمون دیبا   

 

داره یونگید یعاشق اره  

 

 

 شده الھام قبل از انگار زده پیت من مثل اونم میشد ست ماکھ اوه اومد قھیدق چند بعد در دم ادیب کھ زدم زنگ خونشون در جلو دمیرس 
 از کنندس مست چھ عطرش ھیبو اوف شد سوار شده شگلخو چقدر شد قرص دلم بایتقر واقعھ نیا از شکر کرمتو خدا یا بھمون بود
 کردو جمع اخماشو بعدم کرد تعجب کمی ساحل داره یلیدل چھ عطر نیا از کنھ یم استفاده میبق شیپ یعنی شد جمع اخمام ھوی حس نیا

کردم روشن ضبطو شدم یعصب نیماش سکوت از کھ منم شھیش سمت کرد شو رو   

 

نیماش تو دیچیپ شمس یعل و یجھان یمھد ھیصدا   

 

 

من عشق  

 

محضھ ارامشھ صدات   

 

من عشقھ   

 

ارزه یم ایدن ھمھ بھ  

 

من عشق    

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

حرفات نھیشیم دلم بھ   

 

من عشق   

 

چشمات اون العادس قوق   

 

رونیب میزد عاشق میشد بارون اومد اروم اروم   

 

روموھامون شبنم نشست نم نم اومد  

 

ختیر بھم اعصابم گھینم یزیچ چرا اه   

 

بره اسمونا تا ھامون خنده صدا نمونیب بشھ خوب رابطھ بذار دلت تو جابده منو  

 

خوشگلت و ناز ھیچشا اون واسھ پاسبونمنم  

 

مشکلھ تو از کندن دل احساسمون خاصھ  

 

سرت اروم شونم رو ادیم زده بارون  

 

تره چشمامون ھم از دور  خراب دالمون نداره قانون تو منو عشق   

 

واموندمو دل نیا کرد داغون زد و کرد جادوم تو عشق   

 

الودتت شدم بد الودتت شدم بد خانومم  
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 بھ اسمشم!!  ساحل خاطر بھ ساختمش مخصوص خودم دارم دوست یلیخ جارو نیا!!!!!!  ساحل شاپ یکاف میدیرس ساعت مین بعد 
 گفتم امروز خاطره نیاول نمیا توش میسازیم خاطره یکل گفتم ساختمش یذوق چھ با خدا یا!!  ساحل شاپ یکاف گذاشتم ٫ ساحل خاطر
 عیسر ارنیب کیک و قھوه دوتا دادم دستور شده رزرو زیم سمت میرفت میشد شاپ یکاف وارد منم نجایا ریمد شاپو یکاف کنن یخال
زد حرف باالخره شییییاخ..  یبگ یخواست یم یزیچ دینو:  گفت ساحل سکوت قھیدق چند بعد رفتن و اوردن سویسرو   

 

ھم تو رفت دوباره اخماش ؟ یزد حرف تو عجب چھ:  من   

 

 راستش:  گفتم شدن ور اون ور نیا قھیدق چند از بعد منم..  باش راحت دینو بگو:  ساحل ؟ بگم رک:  من..  ساحل راستش:  من
من ٫ من ساحل  ..  

 

؟؟ یچ تو گھید بگو دینو:  ساحل  

 

شدم عاشق ..   ..  

 

 نیا ساحل راستش:  من..  کردم شروع یول یک عاشق نگم شم مونیپش خواستم اولش ھم تو رف اخماش بعد کرد تعجب کمی ساحل
 بھش چرا خب:  گف درھم ھیاخما با بود ھم تو اخماش ھنوز ساحل!  کنم رونشیب قلبم از تونم ینم ھست سالھ چند سین االن مالھ حس
گھید گمیم دارم خب:  دینو  ؟ یگ ینم  .. 

 

 

 

 

  ساحل

 

 

 متعجب ھم شدم خوشحال یلیخ ھم ییبخوا راستشو!!!!!  گفت یم داشت یجد نھ باال گرفتم سرمو ھا زده برق مثل حرف نیا دنیباشن
االن کھ بعدم شاپ یکاف رو اسمم دنید با اول  !!  

 

 زده ذوق حرفا نیا از کھ منم میبساز نجایا خاطرتامون کھ ساختم تو خاطر بھ ھم جارو نیا!!!  دارم دوستت من ساحل:  داد ادامھ 
 ساحل بزن حرف:  گف گرفتو یمھربون رنگ نگاش بعد کرد تعجب اول دینو ٫ ختنیر اشکام دونھ دونھ و گرف گلومو بغض بودم
؟ یدار دوست منو توھم بگو توروخدا بگو  
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؟ یگفت االن چرا یلعنت:  زدم داد داشتم دوستش دنیپرس حد در کھ منم  

 

؟ یگذاشت تخود انتظار چشم منو سال چند چرا    

 

کردو بغل منو سمتم اومد شدو بلند دینو کردم یم ھیگر بھار ابر مثل ؟ چرا   

 

 نگاھش گشتم بر گرف اروم قلبم حرفاش نیا با یبشکن قلبمو یکن طردم دمیترسیم داشتم دیترد ببخش زمیعز منو ببخش:  داد ادامھ
 ھکتار قند مزرعھ حرفاش نیا با یبش من مالھ تر عیسر ھرچھ دیبا ضمن در ھا باشھ یاشک خانومم ھیچشما نمینب گھید:  دینو کردم
 من و ینکن قبول کھ دمیترسیم یول یلیخ داشتم دوستت:  داد ادامھ مویشونیپ بھ چسبوند شویشونیپ دینو..  کردن یم اب تودلم ھکتار
 مویشونیپ برداشتو میشونیپ از شویشونیپ دینو..  ساحلم دارم دوستت:  دینو.  دمینو دارم دوستت منم:  من..  شکستھ قلب ھی بمونمو
 تو خوشحالھ یلیخ دینو خونمون سمت میریم!  زمیعز میبر:  من ؟ رشدید ساحل میبر:  دینو..   رفتمیپذ بوسشو نیا عشق با ٫ دیبوس
گرف یم خندم منم کرد یم یھمخون اھنگ یکل نیماش   

 

خونھ میدیرس  . 

 

؟ یش من مالھ شھیم یک:  دینو   

 

یزود بھ کن ھمت:  گمیم و رهیگیم خندم منم  . 

 

؟ یچ:  من یخواستگار االن امیب:  دینو   

 

فردا خب:  دینو  !  

 

ھات خنده قربون ییییوا خندهیم دینو.  یگیم یدار ونیھذ دینو برو:  من  .  

 

 و خندهیم!!  دییییینو:  من!!!  ارمتیگ ینم کھ یطور اون نکن:  گف کھ کردم یچبک نگاه ھی!!!!!  شدم تموم ییکجا خانوم یھو:  دینو
:  زدم غیچ دفعھ نیا.  خواستھ خدا از چھ:  دینو.  ایب یاوک:  من.  برتمیم امیم کھ باش منتظر ھفتھ نیا ساحل یشوخ از جدا گھیم
 بعد اتاقم تسم رفتم راست ھی شدمو خونھ وارد..  اقامون ریبخ شب:  من.  خوش شب خانومم برو دیببخش:  گف زدو قھقھ!  دیییینو
برد خوابم لبخند با اتفاقا بھ کردن فک و لباس ضیتعو  
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 داد گوش داداشش حرف بھ بار ھی داداش عشق عجب چھ:  سامان.  چشم:  من پاشو زمیعز یساحل.  شدم داریب عشقم ھیملود با صبح 
 من.  خندهیم بلند بعدشم لپمو یکند ییییا : سامان.  کردم گنده بوس ھی صورتشو و شدم زونیاو گردنش از سمتشو کردم پرواز!!! 
سامانم دارم دوست:  .  

 

؟ سامانممم:  سامان   

 

 یدونیم ساحلم:  سامان.  پنجره سمت رفت کردو باز گردنش از دستمو عیسر بود یچ دمینفھم یول دمید چشماش تو رویزیچ ھی برق
سامانم یگفت ینم بھم بود سال چند .!!!  

 

 ایدن شیبارون ھیچشما دنید با سمتم برگشت.  سامانم مکث از بعد اره:  من.  بودم دهیبر خانوادم از دینو خاطر بھ گرفت گلمو بغض
 کنھیم ونمید اشکات سامانم توروخدا نکن ھیگر یخواھر عشق گفتم یم تند تند:  بغلش دمیپر ختنیریم گولھ گولھ اشکام.  سرم شد اوار

 بعدم رمیم یم من بشھ تیزیچ تو اگ ایبخور قسم خواھرمو جون نمینب گھید گف مولب رو گذاش دستشو  ٫ ساحل مرگ نکن داداشم
 مارو خواھر ومدهین ھنوز خان دینو اون نکردم دردل خواھرم با ینکرد دل دردو داداشت با سالھ چند یدونیم:  داد ادامھ کردو بغلم
زده قاپ  . 

 

ساما:  من   ..  

 

بزنم بھت سالمو چند ھیحرفا بذار ساحلم:  گف بدمو ادامھ نذاشت سامان  ! 

 

 اخخخخ میبزن حرف یدار وقت داداشم بگھ ادیب و کنھ باز اتاقمو در گھید بار ھی کمیکوچ خواھر بودم منتظر سال چند نیا:  سامان 
بود ییروزا عجب  .  

 

 شبا بود وصل ھم بھ واون تو جون کھ یسامان٫ سامان جملھ من یکرد خانوادتت با ییکارا چھ دینو خاطر بھ نیبب ساحل بکشتت خدا
 دینبا اما براش بجنگم داشت ارزش دینو گفتم خودم بھ ؟ ساحل چرا یداد دست از بغلو نیا شیپ سال چند اما یدیخواب یم اون بغل تو

 داداش یگب دوباره بھم داشتم حسرت سال چند یدونیم:  سامان.  داداشم ببخش سامانم منو ببخش:  گفتم ھیگر با کنم فراموش خانوادمو
 دامادمون االناس کھ شرکت برم منم شھیرمید دانشگات شو اماده عشقم:  سامان.  در سمت رفت کردو بغلمو سفت قھیدق چند از بعد!! 

 و زنھیم لبخند سامان ؟ دلم جون:  من ؟ ساحل:  گھیم و زنھیم لبخند سامان.  نفسم نکنھ خدا گمیم خندمویم من بکنھ سرم از پوست
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شکر ایخدا.  ھیعال روز امروز.  شھیم خارج بالبخند سامان..  عشقم چششششششم:  من.  میبزن حرف باھم اتاقم ییایم امشب:  گھیم  
!!! 

 

 

 

 

دینو    

 

 

 وارد دمیم جواب سر با منم و دنیم سالم و جاشونو از شنیم بلند ھمھ برنیم حساب ازم ھمھ شمیم شرکت وارد یوقت شدم شرکت وارد
؟ عشقم:  من!  عشقم سالم:  ترانھ.  کنھ دختره نیا از با اه.  تو ادیم و زنھیم در یکی بندش پشت کھ شمیم دفترم  

 

؟ شدم تو عشق من تاحاال یک از    

 

 کھ شھینم یول میداشت رابطھ باھم مدت ھی ما درست!!  ستمین شما عشق من دلجو خانم:  من!  یعشقم شھیھم تو زمیعز اوووو:  ترانھ
 یگفت یم بھم رفتھ ادتی دارم دوست رو تو من دمینو یول:  ترانھ!  شده تموم یچ ھمھ گھید االن!  بکنن یطوالن ھیفکرا ھم بھ ادما
 ءءء:  ترانھ.  بود چرت ھمش حرفام اون کنم یم ازدواج ایزود نیا بھ من رونیب برو حاالھم ترانھ بسھ:  زدم داد!!  میزندگ یا ترانھ
:  گفتم باال گرفتم سرمو متعجب و زده شوک ؟ گھید نیکن یم عرض دخترعمتونو ھمون کرده ریگ گھید کس شیپ گلوش اقا بگو پس
 مال تو باش مطمئن یبرس طھیافر اون بھ تو ذارمینم من بدون نویا یول مھندس جناب بماند تیعصبان با:  ترانھ ؟ یدونیم کجا از تو
یمن  .  

 

 یم غلط  یلیخ تو:  دمیغر بلند و وارید بھ چسبوندمش گرفتمو محکم چونشو سمتشو کردم حملھ چسبوند امپر گھید زد کھ حرفارو نیا
نداشتم شبانتو امار یکرد فکر یعوض دختره یمن  ! 

 

 زدم ادیفر کردمو ول رو ترانھ یا چونھ سامان دنید با ؟ دینو شدهیچ:  سامان.  تو اومد سامان شدو  باز شتاب با در شد گرد چشماش
 ببرم ھجوم خواستم دارم برات تپلشو دونھی نیراست جناب باشھ:  گف تیعصبان و حرص با ترانھ!  یاخراج یحسابدار برو گمشو
 یتوپ یمال وضع پدرش شد من شرکت یعنی گستر ایار شرکت وارد شیپ سال چند ترانھ.  کرد فرار ترانھ گرفتمو سامان کھ سمتش
 ترانھ با.  غرورم خاطر بھ کنم فراموشش خواستمیم دادیم عذابم حلسا عشق کھ شدیم یسال چند برنده برگ یعنی من ھیبرا نیا و داش

 یکن یم یطور نیا چرا:  سامان.  نھ ترانھ یول شدم ترانھ الیخیب نیھم خاطر بھ کنم فراموشش نشد کردم یکار ھر یول شدم دوست
؟ اومدن!  الیخیب یچیھ:  من ؟ دینو  .  

 

میبر:  من!!  کنفرانسن اتاق اره:  سامان!!  اره:  من ؟ یالمان ھیھا ندهینما:  سامان  !  
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میبر:  سامان  .. 

 

 

 

 

باتوئھ یینھا توافق:  سامان ؟ دختر نیا داره ییا نقشھ یچ کنھ کار یچ خواد یم ترانھ یعنی گردوند سامان جلسرم تمام   . 

 

گفتم کردمو ھا ندهینما بھ رو من   : OK.Tanx .. سامان کھ توافق موند شدم خارج اتاق از من کردنو تشکر ھمزمان ھام ندهینما 
 بعد یعل.  کنم یم نگاھش باحرص گردمویبرم»!!  یفیح کار ھمھ نیا با ینش خستھ ؟ داش یچطور!  سمتم اومد یعل!  دهیم انجامش

 کارت رد برو یعل:  گمیم تیعصبان و حرص با ندارم حوصلشو االن طونھیش و شوخ یلیخ مھیمیصم ھیدوستا از یکی سامان از
:  یعل»!!  یییییعل:  من ؟؟؟ گرفتھ گاز مارو ھیھاپو نیا باز یک:  دهیم ادامھ گرفتھ شیباز شوخ رگ باز یعل!  ندارم اعصاب امروز
 خواستم تا یشینم ادم ینخور یحساب درست کتک ھی تو نکھیا مثل:  گمیم منم خندهیم زیر زیر بعدم!  یزنیم داد چرا ھاپو خب اوووو
 دیرس اگ:  گھیم خندهیم!  یعل نرسھ بھت دستم نکھیا مگھ:  من.  ھاپو ھاپو گف تند تند ھم سر پشت کرد ارفر سمتش ببرم ھجوم
 ساپورت یروح طیشرا نیبدتر تو منو شھیھم شیروح نیا با پسر نیا دمیم گوش حرفاش بھ یکم بالبخند..  داداش خدمتتم در من یاوک
 دینو بابا یا ؟؟ بکنھ خواد یم کار یچ یعنی ساحل سمت شھیم دهیکش ذھنم ھمھ ترانھ ھیحرفا با اما!  العادس فوق دوست ھی یعل کرده
 خودمم اما اتاقم سمت رفتم شدمو الیخیب حرف نیا با گھید الیخیب یگرفت یجد چرا تو گفت یچرت ھی کرد یغلط ھی ترانھ یشد خل

بگذرونھ ریبخ خدا دادیم بد یگواھ دلم نشدم الیخیب بودم مطمئن  !!! 

 

 

 

  ساحل 

 

 

 بود کرده دعوت نارویبھادر ییدا مامان کردن موافقت اونام خونمون انیب غزال و نفس زدم زنگ شد تموم دو ساعت کالسام امروز
 نفس و غزال بھ اصراررررر یباکل منم کرده دعوت دوستاشو از یکی سامان و دینو گف مامان نمیبیم دوینو امروز یعنی خدا یوا

ھست مھمونم خونتون ھا شھیم بد میبر ما بزار ساحل:  غزال.  موندن تا اومد در پدرم بمونن کھ گفتم  . 

 

سین مناسب االن میبر بذار ساحل اره:  نفس   . 

 

:  گف میسا مامان من بند پشت ؟ نیدیفھم ارمی ینم کدومتونو چیھ اسم گھید رونیب خونھ نیا از نیبذار پاتونو جفتتون جون بھ:  من 
 نیبخور نیخوا یم غذا ذره ھی نیبر یچ یبرا رینخ:  میسا مامان.  میبر ما ھیسا خالھ نھ:  نفس.  دارا نگھ شام لوغزا و نفس ؟ ساحل
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 برم من دخترم یمرس:  میسا مامان.  میشینم جونم خالھ و ساحل فیحر ماکھ جون خالھ چشم:  غزال.  نیکن یم تعارف ھمھ نیا
 دخترم نھ:  میسا مامان.  ؟ امیب مامان:  من..  ممنون دخترم نھ:  میسا مامان. امیب بگو یخواست کمک خالھ:  نفس.  کنم اماده غذاھارو

رفت لبخند ھیبا بعدم.  دوستات شیپ نیبش  ..  

 

اوردمین لباس من بکشتت خدا ھیسا:  غزال  .  

 

گھید دیبپوش منو ھیلباسا بکشھ تورو خدا:  من  ..  

 

 یخودت:  من ؟ اخھ ویک!  نھ!  من:  گف شدو ھل غزال!!  ینخور یدولوپ نفرو ھی کھ باشھ چشمات بھ حواست خانوم غزال یراست 
 بھ من یول داره دوست غزالو کھ بود گفتھ بھم سامان...  ؟ بفھم اداھاتون از دیبا من و یشیم دادشمون عاشق ؟ اره مام با خانوم غزال
 گھیم راست ساحل ٫ غزال:  نفس!!!  افتاد یم پس داشت گھید بدبخت..  خوشحالم یلیخ واقعھ نیا از من ٫ خواستھ سامان نگفتم غزال

؟ ھیخبر ؟  

 

 یخیب:  من!!!!  راستش زهیچ ٫ خواستم یم بخدا ساحل:  غزال!  بشھ داداشم زن قراره خانوم غزال ھیخبر خانوم نفس بعلھ:  من 
 زمان تا میدیخند و میگفت شب تا.  شدیم دیسف خوسر یھ غزال!  خنده ریز میزد نفس منو بعدم جونم داداش زن دیببخش جونم یابج

 رنگ نیا عاشق سامان اخھ سامان خاطر بھ دیپوش ییا پستھ دامن کت ھی غزالم.  دمیپوش یریش دامن کت ھی من..  شدنمون حاضر
 مخشو سومو نفر نیا یتونیم توھم مینیبب میکرد تور نفرو ھی کدوم ھر ما خانوم غزال:  من.  دیپوش یزرشک دامن کت ھی نفسم..  بود
 یم کھ طور نیھم.  خنده از میدیترک غزال منو گف کھ نویا.  ھا مسخره بسھ:  گف باحرص نفس..  خنده ریز میزد غزالم منو.  یبزن
 یعل دینو و سامان دوست نیا ء..  اومدن باھم ھمھ جالب چھ..  نیکن باز درو نیبر انیب ھا بچھ:  میسا مامان..  زدن زنگو میدیخند
..  میدیخند غزال منو بعدم یبزن مخ دیبا رو ییا کھیت عجب خانوم نفس اوه اوه:  گفتم نفس روبھ..  بودمش دهیند بود وقت چند کھ بود
 وارد ناییدا کھ بدم جوابشونو نشد وقت گھید.  خانوم ساحل گھیم راست:  غزال! ینامرد یلیخ ء:  من.  خانوم ساحل برات دارم:  نفس

 .. شدن

 

 

 

 

 پشت واردشدن دینو خواھر کاین و وییزندا بندش پشت ٫ ییدا ممنون:  من ؟ یخوب دخترم سالم:  بھادر ییدا..  ییدا سالم:  نم
؟ مردم من داداش یوا:  یعل.  میداد سالم ھیبق و من.  شدن وارد یعل و سامان و دینو سرشونم  

 

خوشگلھ یلیخ شونمیکی سادنیوا نجایا یپر و یھور اخھ:  یعل ؟ یچ:  گف دینو کھ کردن تعجب کمی سامان و دینو    

 

 دمینو!  یعل بروتو:  سامان ؟ سامان نھ مگھ گھید گمیم راست خب:  داد ادامھ گفتو یاخ یعل کھ یعل ھیبازو بھ زد محکم:  دینو 
 توچھ بھ:  دینو.  مویابج یردخو بسھ دینو یھو:  گف یعل کھ شد من مسخ قھیدق چند افتاد من ھیلباسا بھ چشماش کھ دیخندیم زیر زیر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 سامان ھوا یب ھوی کھ کرد دراز غزال سمت بھ دستشو غزال سمت رفت ھا خنده ونیم یعل خنده از میدیترک نفس و غزال منو گھید ؟
 زهیچ:  گف کھ کنھ جور و جمع خواست شدو ھل داداشم بدبخت کھ میکرد نگاھش باتعحب ھمھ ؟ یکن یم کار یچ یعل یاو:  گف

 و نھیع بود شده لپاش خجالت از غزال یول خنده ریز میزد ھمھ یعل حرف نیا از!  تابلو!  میدیفھم بابا بسھ:  یعل!!!!  ام ٫ راستش
.  داد دست باھاش یاروم بھ نفس وگرفتو نفس سمت بھ دستشو یعل!  بایز خانوم بر سالم بھ بھ:  یعل.  نفس سمت رفت یعل.  انار
 حواست یعل یھو:  دینو!  دارما الزم گوشمو چتھ اووووو:  یعل!  ییییعل:  من.   ھیبق از البتھ دیھست بایز یلیخ شما یراست بھ:  یعل

 از توکھ:  گف یعل کھ کنھ جور و جمع زود خواست داده یگاف چھ دیفھم کھ دینو ؟ چرا گف زدو زیام طنتیش لبخند ھی یعل!  ھا باشھ
 نشھ باخبر عالقمون از یکس یخواستگار بعد تا بود قرار اخھ!  خجالت موندمو من دنویخند ھمھ بعدم!!!  طونیش یا.  یبدتر سامان
یزن مخ و یریگ مچ ھیبرا:  یعل ؟ نجایا یاومد یچ ھیبرا تو یعل:  من.  نذاشت خان یعل نیا کھ  !  

 

 یلیخ یلیخ یعل بود یطور اون االنم زذیم حرفاشو لھیپ لھیش یب بود یرک و شوخ ادم یلیخ یعل!  بسکتبال توپ قد شد نفس ھیچشما
حاال!  گف کردو نفس بھ دار یمعن نگاه ھی زدو بار طنتیش لبخند ھی:  یعل ؟ یبزن رویک مخ قراره بابا نھ:  من.  ھیرک ادم  ! 

 

 کھ یالدرح و دنویخند پسرا.  براتون میدار ماھم باشھ نیبست ما دادن خجالت بھ کمر امشب شما نکھیا مثل یعل اقا باشھ ؟ ء:  من 
خنده ریز زدن بلند بعدم خانومااااااا مینیبیم:  گف یعل ییرایپذ سمت رفتنیم داشتن  ! 

 

 

 

 

منو دنیم حرص یبدجور نایا کن یکار ھی توروخدا ساحل:  غزال.. ؟ یچطور اما میبشون سرجاشون پسرارو بود قرار  .  

 

کن یکار ھی ساحل گھیم راست:  نفس  !  

 

دمیفھم ناھا:  گفتم کردمو فکر کمی  !  

 

 سمیسرو ھی ختمیر ناییدا ناویمامانم واسھ سیسرو ھی گاز سمت رفتم زدمو یطانیش لبخند ھی منم ؟ میکن کار یچ ؟ رویچ:  نفس و غزال
 بشکنھ وانیل بود کینزد کھ زدم ھم انقدر کردم ھیادو یکل و لیزنجبل و زردچوپھ و فلفل و ازنمک پر سامان و یعل ھیچا.  پسرا واسھ
 تو نگاه. برگشت و داد و برد غزال بھ دمدا اولو ییچا ختمیر نیدارچ و ھل اون ھیچا تو جاش بھ زمیبر یزیچ دینو وانیل ومدین دلم اما

 عجب بھ بھ:  گف کرد بو برداشتو برسھ اون بھ اول کھ گذاشتم یطور دینو ییچا سمتشون رفتم نشستن گوشھ ھی پسرا دمید کردم سالن
ییبو  .  

 

 کھ سامان بھ دادم سومم ھییچا.   بعلھ:  گفتم زدمو لبخند ھی من ؟ یختیر ماھم ھیچا تو خوبا بو اون از:  گف کھ یعل دادم دومم ھیچا
داداشم کنم یم خواھش:  گفتم منم.  یخواھر ییطال دستت:  گف  .  
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 و چشماشو کرد سرفھ تند تند رونویب دیپاش رو ییچا ھوی خورد شویچا یوقت کھ یعل بھ دمیرس.  خورهیم لذت با داره دینو دمید
 سیسرو تو دیدو تند یعل نداشت یعل از یکم دست  سامانم افتاد سرفھ بھ گلشو تو دیپر شیچا سامان بندشم پشت بود قرمز صورتشم
 نفس.  هخند یم ناز چھ جان یا ٫ دیخندیم داشت دمینو میزدیم گاز رویصندل زویم گھید ھا بچھ منو خونھ اشپز رف سامان یبھداشت
ساحل گھیم راست:  غزال ؟ شدیچ دینو مالھ پس خانوم ساحل ماینداشت ؛ گف  ! 

 

 و اومد ییشو دست از یعل.  روش دمیپاش لبخند ھی منم چشمک ھی بندش پشت زدو لبخند ھی دمینو کھ دنیخند نفس غزالو.  دیببند: من
 بود تو کار: گف منو سمت کرد روشو عیسر یعل ؟ یناقص تو ھمگ:  دینو ؟ یسالم چرا تو داداش دینو:  گف کرد پرت رومبل خودشو

؟ من کاره یچ:  من ؟   

 

خانوم ساحل برات دارم:  یعل  .  

 

 ساحل نکنھ درد دستت!    زندم داداش اره:  سامان ؟ زندس سامان داد ادامھ گفتو ییبابا برو ھی:  یعل!  ھا یعل باشھ حواست:  دینو
؟ نشد شیزیچ دینو چرا پس:  سامان.  دیذاشتیم ما سر سربھ دینبا بود خودت ریتقص گفتم دمویبوس لپشو سمتشو رفتم.  خانوم  

 

زدم لبخند ھی منم  . 

 

 کینزد یییوا گف دستشو رو زد بود یمعجون عجب یوا یوا بدم قورطش نتونستم گرفت شیات مخم تا خوردم یوقت دینو یوا:  یعل 
بکشن مارو بود  .  

 

 یعل!  زد حرف نفس تا.  ییا بچھ تو چقدر یعل بابا یا:  نفس!  کرد رحم خدا سامان یوا:  یعل.  داداش ییا زنده کھ حاال:  سامان
 کھ طور نیھم نفس.  بود العاده فوق واقعا بود ییا مزه خوش ھیچا عجب ؟ نیکرد درست شما رو ھیچا:  گف نشستو صاف تند
 ھی یکن شوھر قراره تو دختر اخھ بود یطور اون چرا بگو پس گف دوش ولو دوباره یعل!  کرده درست ساحل نھ من گف دیخندیم

.  بود ییچا عجب بھ بھ:  گف نشستو صاف دوباره یعل.  کرده دم نفس نکردم درست من:  گفتم باحرص منم.  یکش یم بدبختو روزه
:  گفتن سامان و دینو عیسر کھ کرد ارهاش غزال منو بھ فتنس دوتا شما ریتقص ھمش:  داد ادامھ یعل!  میمردیم خنده از میداشت ھمھ
شمیکی اون زهیچ شمیکی اون خواھرمھ شیکی کھ دیببخش:  سامان.  شانس بده خدا واه واه خب دیببخش:  گف کردو نگاه یعل!  یھو  .. 

 

 رو زد دینو ؟ یوھ یگفت چرا تو خان دینو:  گف  زدو لبخند ھی یعل.  خفھ:  گف روبازوشو زد محکم سامان.  خب دیفھم بابا:  یعل 
 گف پرت چرتو یعل نقدریا شام وقت تا.  توروخدا دینیبیم گف ماھو بھ کرد رو دیکرد نصفم بابا یا:  گف میعل.  خفھ:  گف بازوشو
میگرفت درد دل کھ میدیخند  .. 
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  کردن وصل بھم فاز سھ رقب اسم دنیباد سمتش رفتم خورد زنگ میگوش کھ نشستم یم داشتم مونیقبل ھیجاھا دوباره میرفت شمام بعد 
 جواب اول دفعھ کرد یم نگام یبد طور کردم نگاه دینو بھ!  سامان یچیھ:  من ؟ زده زنگ یک ؟  شده یزیچ سامان.  دیپر رنگم
 ساحل سالم:  یخط پشت..  الو:  من.  اتاقم سمت رفتم کردمو یخواھ عذر ھا بچھ از زد زنگ دوباره شده الیخیب حتما گفتم ندادم
ومخان  !  

 

؟ داشتم کارت یکنیم یطور نیا چرا خانوم ساحل:  یخط پشت ؟ یزد زنگ باز چرا سالم:  من    

 

سام بگو کارتو:  من  . 

 

نمتیبب دیبا خط پشت شھینم ٫ نھ:  سام   !  

 

؟ اخھ یبراچ:  من   

 

؟ کجا باشھ:  من!  گمیم بھت من ایب تو:  سام  

 

البالغھ نھج یشگیھم پارک ھمون:  سام   . 

 

٫ یبا یاوک:  من    

 

زمیعز یبا:  سام  .  

 

 ؟ ساحل بود یک:  دینو.  تو اومد دینو شدو زده در.  کردما یاشتباھ عجب میبود کرده تموم ماکھ اه سام کنھ کارت یچ بگم!!   خدا یا
:  من.  بشھ ریبخ ختم میقض نیا نفھمھ یزیچ خدا یوا کرد یم نگاه یخواست طور ھی دینو!   میبر نجایا یاومد چرا کس چیھ:  من

 از من کھ یدونیم ساحل گفتم کلن:  دینو ؟ رویچ نھ:  من ؟ یکن ینم پنھان ازمن رو یزیچ کھ تو ساحل:  دینو.  گھید میبر اقامون
 یوقت تا.  ھا بچھ شیپ میرفت دمویکش اسوده نفس ھی.  میبر یچیھ:  دینو ؟! دینو یگیم یچ:  من.  متنفرم ییدورو و انتویخ و دروغ
 ساعت شدم بلند ده ساعت صبح.  دمیخواب دلھره یکل با منم رفتن باالخره.  دینخند ھم یعل ھیھا یشوخ بھ یحت بود فکر ھیتو دینو برن
 ھیراھ  نمیباماش دیسف ست کفش و فیک یاب شلوار و شال با دیسف مانتو ھی.  گذاشتھ قرار اچشمیدر دم نامرد  باشم اونجا دیبا مین و ازدهی

.  سالم:  من ؟ یچطور خانوم ساحل سالم:  سام.  اومد قھیدق چند بعد نشستم مکتاین از یکی رو رفتم.  دمیرس شدم البالغھ جنھ پارک
 ھمھ گفتم سام بسھ:  من.  یفھمینم چرا دارم دوست تورو من ساحل یول:  سام.  تمومھ ما نیب یچ ھمھ نگفتم مگھ امیب یگفت یبراچ
 خودش سمت دیکش گرفتو دستمو سام شم بلند خواستم تا سام شو خفھ:  من.  سین تموم ساحل نھ:  گف شدو یعصب:  سام!  تمومھ یچ

 ولم سام کن ولم یعوض یکن یم یغلط چھ یدار:  من.  سین یکس چرا منھ شانس خدا یا کردم نگاه ورمو اون ور نیا بغلش افتادم
٫ کن   
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 گرفتھ دستما نھ خدا ای کرد قفل لباش با لبامو سمتمو شد خم بود ییھوی فقط شد طور نیا چرا شدیچ دمینفھم.  زمیعز حاال یبود:  سام
نکرد ولم نشد زدم خفھ غیج یچ ھر بود  .. 

 

 

 

دینو  

 

 

 بزنم حرف باھاش دیبا شھینم نھ بود دهیترس ازش یطور اون ساحل کھ بود یک اون یعنی خدا مشغولھ یبدجور فکرم حاال تا روزید از
 اومد نگیپارک از ساحل نیماش کھ شم ادهیپ نیماش از خواستم بودم درشون جلو بعد ساعت مین رونیب زدم شرکت از کتمو سمت رفتم

 شدم پنھان یورود تو منم نشست مکتاین از یکی یرو رفت البالغھ نھج پارک دمیرس دنبالش رفتم داد ینم بھم یخوب خبر حسم رونیب
 پسره کھ بره خواست ساحل زدن حرف قھیدق چند بعد ھیک یعنی خدا ای نشست زشا یکم فاصلھ با سمتش رهیم داره پسره ھی دمید

 روم خی اب انگار ساحل ھیلبا رو گذاش لباشو ھیثان چند بعد ؟؟؟ ساحل چرا اخھ یچ یعنی یعل ای..   بغلش افتاد ساحل گرفتو دستشو
 بعدم ساااااااااااااحل:  زدم ادیفر ارمیب طاقت تونستمن گھید  صحنھ نیا دنیباد کردن وصل بھم وات ھزار یس برق بندشم پشت ختنیر

نشستم زانو دو نداشت ساحلو کار نیا توان ھام زانو  .. 

 

 

 

  ساحل 

 

 

٫ اومد یکس ھی ادیفر ھوی.  نکرد ولم کردم تقال یھرچ  

 

 

 . ساااااااااحل 

 

 

دینو نیحس ای   ! 
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دوزانوشد خدا ای   ! . 

 

 سمت دمیدو.  یلعنت ؟؟ یکرد کارو نیا چرا یعوض گفتم کردیم نگام پوزخند با داشت کھ سام صورت تو خوابوندم یلیس ھی برگشتم 
این من کینزد ااااااااین زد یتر بلند ادیفر ساحل جلو این:  زد ادیفر دینو!  بود شده دوزانو کھ عشقم دمینو  !  

 

 دوست منکھ:   گف رف لیتحل اروم اروم صداش بسھ احلس بسھ:  زد ادیفر دینو.  کنم یم خواھش دمیم حیتوض برات بزار دینو:  من
؟؟ یکرد کارو نیا چرا ؟ نداشتم داشتم   

 

؟ اره ؟ یلعنت اره ؟ شده تفاھم سو:  دینو.  شده تفاھم سو بخدا یکن یم اشتباه دینو:  گفتم جلوش شدم زانو دو  . 

 

انتیخ ساحل انتیخ زد ادیفر یکن یم انتیخ من چشم ھیجلو تو ساکت ساحل شو ساکت:  دینو.  اره بخدا:  من   ... 

 

 یکار من یکن یم اشتباه یدار بخدا دارم دوستت من دینو:  من.  نکن ھیگر یلعنت نکن ھیگر:  دینو ٫ کرد یم خفم داشت ھق ھق گھید
 ھیبرا خدافظ بغض با سمتم این بمونھ پاک پاکم عشق نیا  داشتن دوست حس نیا بذار وقت چیھ این سمتم گھید ساحل:  دینو.  نکردم
شھیھم  .  

 

نروووووو دینو نھھھھھھھھھ:  زدم ادیفر منم  . 

 

 یب خونھ رفتم خراب حال و یحالیب با..  توسام بھ لعنت زدم ادیفر من بھ لعنت شکستم کمرعشقمو ناخواستھ من نداشت دهیفا گھید 
برد خوابم یحالیب با کھ کردم ھیگر شب تا ھنگا ھیبا تختم سمت رفتم لباس ضیتعو بعد اتاقم سمت رفتم یکیعل و سالمو چیھ  .. 

 

 

دینو    

 

 

 حاال یلعنت ؟ چرااااااا داشتم دوستت تورو من یلعنت!  ساحل:  زدم ادیفر نیماش تو بودم شده ونھید روندمیم یاور سرسام باسرعت
 ھیجا ھی رفتم دمیرس باالخره..  کنم تصادف بود کینزد چندبار توراه تھران بام روندم نویماش عیسر ؟ کنم یزندگ چطور تو بدون
 کھ زدم ادیفر نقدریا!  خدااااااااا کنم یزندگ اون بدون یچطور حاال ؟ یگرفت ازم منو ساحل چرا ؟ چرا خدااااااااا:  زدم ادیفر خلوت
 سامان یگیم یچ:  مداد جواب سامانھ بود اعصابم رو خورد یم زنگ مدام میگوش شدم دوزانو و رفت لیتحل ممیانرژ گرفت درد گلوم
 ؟
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  ساحل

 

 

 عذابم میروح فشار نیا نخوردم یزیچ حاالم تا صبح از بود بد العاده فوق حالم شدم داریب خواب از سست یتن و یحالیب با نھ ساعت
 سرم ردنک یم نگاه ونیزیتلو داشتن باباھم سامانو کرد یم یاشپز داشت مامان خوندیم درس داشت نگار رونیب اتاق از رفتم دهیم

..  ییرایپذ تو رفتم.  مامان یمرس:  من.  دخترم شھیم حاضر االن:  میسا مامان.  گشنمھ من مامان خونھ اشپز رفتم رفتیم جیگ داشت
 دوباره اتفاقا یاور ادیبا تخت رو نشستم اتاقم رفتم.  اومدم برو یخواھر حتما:  سامان.  اتاقم ییایب لحظھ ھی شھیم سامان سامان:  من

دا میکار:  سامان.  شد وارد سامان کردم ھیگر  ..  

 

 زجھ دل تھ از نشویس رو گذاشتم سرمو بغلشو رفتم منم ؟ ساحل شدهیچ:  سامان.  سمتم اومد ینگران با کردو قطع حرفشو حالم دنیباد
 بھم دینو:  من ؟ ساحل یچ دینو:  گف ینگران با سامان!  دینو:  گفتم بھش زور بھ.  شدم عمر نصف ساحل بزن حرف:  سامان.  زدم
.  بدم حیتوض نذاشتم بود سوتفاھم ھمش تو جون بھ بخدا سامان:  من ؟ اخھ چرا ؟ ییییییچ:  سامان!!  شیزندگ از برم شھیھم واسھ گف

 اممچشم ھوی سراغمو اومد یبد درد سر شد یچ دمینفھم کھ کردم ھیگر انقدر بغلش تو بگم پارکو ھیقض نشد روم ؟ چرا اخھ:  سامان
شدم ھوشیب سامان بغل تو رفتو یاھیس  .. 

 

 

 

 

  سامان

 

 

رفت حال از بغلم تو شدو قطع شیگر ھوی کھ زدمیم حرف باساحل داشتم  

 

ساااااحل اخدای:  زدم ادیفر   !!!!!  

 

نمیماش سمت تمرف کردمو بغل ساحلو عیسر اومدن ھم نگاروبابا سمتمون اومد و دیکش غیج وضع دنیباد مامانم اتاق اوردن ھجوم ھمھ  
.. 

 

باشھ:  بابا.. اریب شما نگارو مامانو بابا:  من  !!! 
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دنیرس میبق من با ھمزمان دمیرس.  رفتمیم یسرعت باچھ ینیخم امام مارستانیب روندم رونویب اومدم خونھ اطیح از عیسر  .. 

 

 منو رونیب اومد دکتر قھیدق چند بعد ٫ نھیمعا اقات بردن ساحل اومدنو عیسر برانکارد ھی با اونام کردم صدا دکترو و پرستارو عیسر
سمتش میرفت بابا  . 

 

؟ دکتر یاقا چطوره دخترم حال:  بابا   

 

؟ ھیچ ماریباب نسبتتون:  دکتر   

 

پدرشم:  بابا  .. 

 

 باشن مراقبت تحت دیبا یروز سھ رفتن ھوش از دیشد یعصب حملھ و ضعف علت بھ شونیا کرده رحم دخترتون بھ یلیخ خدا:  دکتر
رف دکتر حرفا نیا زدن با  . 

 

؟ شده بھش یعصب حملھ خواھرم کھ مھمھ نقدریا دینو یعنی ؟ یچ یعنی خدا ای   

 

 کھ ساحل داداش:  نگار.  کردم بغلش منم کرد بغلم منو سمت اومد نگارم..  مامانم سمت رفت بابام یصندل رو افتاد حال یب مامانم
؟؟ سین شیزیچ   

 

برم لحظھ ھی دیبا من نگار فقط ٫ خوبھ عشقم نھ:  من  . 

 

؟ کجا:  نگار  

 

امی یم االن:  من  .. 

 

داد جواب بار نیا اما نداد جواب زدم زنگ دینو بھ بار چند مارستانیب محوتھ تو رفتم  . 

 

؟ سامان یگ یم یچ:  دینو  
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؟؟ ییکجا ھس معلوم چیھ ینگران از مردم یدینم تلفونامو جواب چرا   

 

؟ یداشت کارم!  خدا اسمون ریز ییجا ھی:  دینو  

 

مارستانھیب ساحل:  من  !!!! 

 

 

دینو   

 

 

؟ کجاس ساحل ؟ یچ:  گفتم زده شوک حرف نیا دنیباشن   

 

باشھ مراقبت تحت دیبا میروز چند شده ھوشیب ضعف و یعصب حملھ علت بھ مارستانھیب ساحل دینو:  سامان  !! 

 

؟ انسام مارستانیب کدوم ؟یعصب حملھ ؟ یچ یعنی:  من  

 

امام مارستانیب:  سامان  .. 

 

 پنج ویس کھ روندمیم یطور من اما بود راه یلیخ مارستانیب تا.  رفتم مارستانیب سمت بھ کردمو روقطع یگوش عیسر!  اومدم:  من
 یسماوات ساحل ٫ ساحل:  گفتم زنون نفس نفس.  رشیپذ سمت رفتم شدم مارستانیب وارد رونویب دمیپر نیماش از عیسر بودم اونجا قھیدق

؟ بخشھ کدوم   

 

دینو  ! 

 

سمتش دمیدو و کردم بھش نگاه ھی برگشتم سامان ھیباصدا  .. 
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؟ کجاس:  من   

 

اتاقھ اون: سامان  !. 

 

 مانع یزیچ ھی یول موند رهیدستگ رو دستم درش دم دمیرس.....    یول اتاقش سمت نرم کردم یم یسع یلیخ رفتم اتاقش سمت بھ
نکنم باز درو کھ شد شتریب ارادم افتادم امروز ھیاتفاقا ادی!  کنم باز درو شدیم  .. 

 

؟ یرینم چرا:  سامان  

 

دونھ یم سامان تااالن دونستمیم  !  

 

تونم ینم:  من  ! 

 

؟ دینو یچ یعنی:  سامان   

 

سراغش یرفت تو فھمھ ینم ھوشھیب روز سھ نترس ٫ شینیبب اومدنش بھوش قبل تا یتونینم یحت کھ بود سرد انقدددددر عشقت یعنی  !  

 

بود ھوس اون عشق یول نبود سست من عشق نھ:  گفتم!  شدم یعصب یبدجور حرف نیا با  !  

 

؟ دینو چرا بده حیتوض ینذاشت چرا:  سامان  

 

نزن حرف یدونینم یزیچ یوقت سامان بسھ:  زدم ادیفر  . 

 

؟ ھیتیوضع چھ تو یدید ؟ یکرد من خواھر بھ نگاه ھی!  بزن حرف یدونیم توکھ:  زد ادیفر سامان  

 

یدونینم یچیتوھ سامان بسھ:  زدم ادیفر  !!! 
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بدونم منم کھ بگو بفرما:  سامان  !! 

 

یخروج درب سمت رفتم کردمو زمزمھ یلعنت ھی لب ریز کردمو سامان صورت بھ نگاه تیعصبان و باحرص  !  

 

کن فرار خان دینو کن فرار اره:  سامان  .. 

 

ھا مارستانھیب نجایا نکھیا مثل اقا خبره چھ:  پرستار  .. 

 

نیماش تو چدیپ یدیسع مسعود ھیصدا کردمو روشن ضبطو شدم سوارش نمیماش سمت رفتم شدمو خارج مارستانیب از عیسر   

 

 

یتودار   

 

یریگیم امویدن ھمھ   

 

یریم اروم اروم یول   

 

من بھ ٫ تو احساس ھیچ   

 

گھیم چشمات   

 

کھینزد مونیجدا کھ   

 

گھید سین بامن دلت کھ   

 

نکن دل یجور نیا نرو  
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؟؟؟ ساحل چرا ؟ یکرد کارو نیا بامن چرا!!!  پرسمیم خودم از نویا صدفعھ دارم حاال تا موقع اون از یدونیم ؟ چرا ساحل چرا  

 

 

تونستیم یک   

 

بپاشھ ھم از ساده منو  

 

نباشھ من عاشق بره   

 

شھ ادما ھمھ ھیشب   

 

ییتنھا نیا   

 

امھیخوب ھمھ جواب   

 

باھامھ رمیم ییھرجا کھ   

 

صدامھ تو غمش ھنوزم   

 

 

شدمیم ونھید داشتم گھید ترانھ نیا دنیباشن منھ االن حال وصل اھنگ نیا چقدر  

 

 

حرفات با کن اروم منو چشمات با زهیانگ بده برگردو   

 

بدون عاشقتم ھنوز  
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شھینم گھید یول ساحلم عاشقتم ھنوز  !!!!!! 

 

 

هریگیم اشکامو جلو داره بارون   

 

رهید نگو موندن واسھ   

 

بمون من ھیایدن ھمھ  

 

 

مبل پشت بھ دادم ھیتک سرمو و مبل رو نشستم مارستانیب بودن رفتھ مامان بابا ٫ تو رفتم ٫ کردم پارک نویماش خونھ دمیرس  .. 

 

 با و یراحت رو دمیکش دراز شدم الشیخیب ٬ ذھنم بھ ادیم صحنھ اون تاحاال صبح از صدفعھ ٫ کرد یم ونمید یبدجور الیخ فکرو
برد خوابم یسخت بھ شب مھیتان ساحل فکر و لباسا ھمون  .. 

 

 

 

؟ خوابھ ھیجا کاناپم اخھ کمرم اخ گردنم اخ اخ..  بود شده خشک جام ھمھ شدم دارمیب یبد درد بدن با صبح  

 

ارمیب طاقت تونمینم نمشیبب امروز دیبا شد خراب حالم افتادمو ساحل ادی ھوی  . 

 

مارستانیب روندم شدمو میتر مزدا سوار عیسر مارستانیب بودن رفتھ باز نایمامان کردم عوض لباسامو اتاقو تو مرفت عیسر  .. 

 

 کھ بود یخوب تیموقع بودن محوطھ تو نامیبابام شوھرعممو و عمھ رونیب رهیم مارستانیب از داره سامان کھ دمید شدم ادهیپ نیماش از
 رنگش چقدر ؟ ساحلھ نیا خدا یا.  شد قبل از بدتر حالم دمید ساحلو یوقت..  ساحل اتاق تو رفتم شدمو مارستانیب وارد عیسر!  برم
 خوابھ یوقت!  تختش سمت رفتم ؟؟ چرا اخھ!  دارم دوستت چقدر یدونستیم کھ تو ؟ یکرد کارو نیا خودت بامنو چرا ساحل!!!!  دهیپر
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 خواستم چندبار جلو برمیم دستمو دیترد با..  دمینم اشکامو دنیبار جازها یول رهیگیم گلمو یبد بغض نازه و معصوم افشیق چقدر
؟ سرده چقدر میریگیم دستاشو کنھ یم غلبھ عقلم بھ قلبم یول میرینگ دستشو   

 

 سختھ!  تیدور سختھ.  شدیم کاش یا باشھ من مالھ دستات نیا شھیھم شدیم کاش یا ؟ ساحل!   شھیم گرم دستاش ٫ دستاش باگرفتن
 ھر چون!  ندونستم زیجا موندنو شتریب گھید..  زنمیم پس اونو عیسر من و چکھیم سماجت با اشک قطره ھی!  ساحل سختھ!  مونیجدا
 حرف بدون شدم وارد..  شرکت سمت رفتم رونویب اومدم اتاق از عیسر..  ننیبب وضع نیا تو منو خواستم ینم انیب ھیبق بود ممکن ان

شماس واسھ پاکت نیا مھندس جناب:  یمنش!  دیبفرما:  من!!!  دز در یمنش..  اتاقم تو رفتم  !!  

 

؟ من واسھ:  من   

 

بلھ:  یمنش  !  

 

؟ اورده شرکت مخصوص کیپ:  من   

 

مھندس رینخ:  یمنش  !  

 

ممنون ٫ من بدش:  من  !  

 

کنم یم خواھش:  یمنش  !  

 

کردم باز پاکتو در عیسر  ......... 

 

 

 

خوندمش بود نامھ ھی   : 

 

نیراست دینو مھندس جناب مسال  !  

 

؟ زمیعز یخوب  
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 یبا!  نره ادتی نویا یمن مال تو عشقم دارم دیتاک ھنوزم ؟ کرد شھیم چھ خب یول ھستن مارستانیب جون ساحل کھ شدم ناراحت یلیخ
 .. گلم

 

 

 ترانھ                                      

 

 

ترانھ بھ زدم زنگ اوردمو در مویگوش عیسر!  یلعنت زدم ادیفر کردمو پرت باحرص نامرو  !  

 

؟ زمیعز یچطور ٫ دینو اقا بھ:  ترانھ  

 

؟ مارستانھیب ساحل کھ یدونستیم کجا از تو ٫ ترانھ شو خفھ:  من  

 

خندهیم عشوه با بعدم!  گھید گھید:  ترانھ  !  

 

لعنت ترانھ تو بھ لعنت:  من  !  

 

ء:  ترانھ  beybe ھاش خنده حرفاو نیا!  خندهیم عشوه با دوباره ؟ ومدین خوشم اصال اووووم ؟ قتھعش با زدن حرف طرز چھ نیا 
ھرزه یعوض شو خفھ:  زنمیم ادیفر اعصابمھ رو یبدجور  .. 

 

یبخور چوبشو یبدجور ممکنھ چون باش حرفات مراقب دینو: گھیم و شھیم یعصب یبدجور بار نیا ترانھ  !!!  

 

ینیبیم بد نکنا یباز من با ترانھ:  من  !  

 

یییییییلعنت زدم ادیفر..  یگوش متعدد بوق بعدم!  یبا  ٫ دخانینو نھیب یم بد یک مینیبیم حاال:  ترانھ  . 

 

؟ مھندس شده یزیچ گھیم و شھیم داخل یمنش  
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رونیب برووووو:  من  ! 

 

لعنت ترانھ تو بھ لعنت..  شھیم خارج اتاق از عیسر میمنش  !!!! 

 

 

 

 

 ساحل

 

 

 بابا ھمراه سامان و شھیم زده در برم قربونش یالھ جاس نیا حاال تا شبید از!  خوابھ جان یا ٫ باالسرمھ مامان کنم یم باز چشمامو
شھیم داریب در ھیصدا با مامانم  ٫ مدرسس نگار حتما شھیم وارد  .. 

 

؟ یاومد بھوش ساحل ء:  سامان   

 

؟؟ یخوب بره قربونت مامان یالھ گھیم سمتمو گردهیبرم عیسر مامانم   

 

شدم یطور اون شبید چرا دونمینم کھ نبود یزیچ خوبم بلھ مامانم نکنھ خدا:  من  !! 

 

؟ شبید:  سامان  

 

گھید اره:  من  .. 

 

یھوشیب روزه سھ تو دخترم:  بابا  !!! 

 

؟ ھوشمیب من روز سھ:  گفتم شدو گرد چشمام  
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خانوم بعلھ:  سامان  ! 

 

؟ بودم ھوشیب روز سھ من سامان:  من  

 

اره ساحل اره:  سامان  !!  

 

رو سھ:  من  

 

؟ چطوره داداش عشق حالھ حاال ؟ گھید یبود ھوشیب روز سھ بابا ؟ یگرفت تیپیر ساحل بابا یا:  سامان  

 

نفسم خوبم:  گمیم زنمویم لبخند ھی متعجبم ھنوز نکھیا با  .  

 

شانس بده خدا دنیم ییا قلوه دلو چھ نایا خانوم بابا یا:  بابا  .. 

 

خنده ریز میزد ھمھ  .. 

 

شدن وارد ییزندا و بھادر ییدا شدو زده در  .. 

 

 ٫  بوده محال نکھیا مثل االتمیخ یول  دنمید اومده روز چند نیا یط ھست باھاشون دمینو کھ بودم خوشحال انیب ناییدا نکھیا قبل تا
ازش شمیم ریدلگ رهیگیم گلمو یبد بغض ومدهین کھ نیا از یول!   خودمھ ریتقص! کوندیش قلبمو نیزم زد منو ومدوین!  ومدین  !! 

 

دخترم یخوب:  ییزندا  !  

 

ییزندا خوبم:  گمیم بغضمھ خاطر بھ کھ لرزون ییباصدا زنمویم لبخند ھی منم ! 

 

خداروشکر گنیم ھمزمان ییزندا و ییدا  .. 
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 ھمدل خواھر گنیم درستھ.  سمھنف عشقمھ داداشمھ فھمھیم حالمو کھ یکس تنھا ھمھ تو یبدجور اخماش کنم یم سامان بھ نگاه
راحتم سامان فقط من نھ من یول راحتھ من با اون بگم بھش یزیچ تونم ینم یول دارم دوست نگارو داداشمھ من ھمدل یول خواھرشھ  

!  

 

زده زل نقطھ کی بھ کھ سامانھ بھ نگاھم  .. 

 

رنیم یخدافظ ستادنویا قھیدق چند بعد و وکن یم موافقت ھمھ..  نیبش خارج اتاق از لطفا تمومھ مالقات وقت:  پرستار  .. 

 

نیبر شما مونم یم من اخر شب امشب:  سامان  .  

 

باشم من ییخوا یم:  مامان  ! 

 

مونم یم من پسرم برو تو:  بابا  ! 

 

ھستم من بابا نھ:  سامان  . 

 

فظ خدا فعال پسرم یراحت ھرجور:  بابا  . 

 

خونھ میای یم فردا ام مارستانیب نیارین نگارو گھید بابا:  سامان  ! 

 

رهیم و دهیم تکون مثبت عالمت بھ سرشو باباھم  ! 

 

سامان موندمو من  .. 

 

کنم یم ھیگر دلمممم تھھھھھ از روسرمو کشم یم مالفرو و ترکھیم بغضم بعدم!   منھ ریتقص دونمی؟م نھ ومدین دینو:  من  .. 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 سامان

 

 

 بھ خودتو کھ داره ارزش دینو ؟؟ یکن یم یطور نیا چرا!  عذابمھ تیگر یدونیم کھ تو ساحل بسھ:  گفتم شدمو ونھید ساحل  ھیگر با
؟ یبنداز روز نیا   

 

؟؟؟ یکن یم کار یچ کنھ انتیخ بھت غزال اگھ سامان بسھ:  گھیم و زنھیم داد ساحل   

 

؟ کرده انتیخ ساحل یعنی ؟ کنھ انتیخ یچ یعنی فکر تو رمیم  

 

نبود من ریتقص بود ناخواستھ بخدا سامان:  ساحل  !  

 

رونیب ایب فکرش از ساحلم:  من  !  

 

تونم ینم:  ھیگر با ساحل  ! 

 

نمیبیم نفسو و غزالو مارستانیب ھی راھرو تو  داغون یفکر با   .. 

 

 

  غزال

 

 

 اتاق سمت بھ برسم میزندگ بھ من وقت اون مارستانھیب خواھرم شدم ساقط یزندگ از مارستانھیب کھ روز چند رمیبم میابج ھیبرا یالھ
 یلیخ برام ھیقض نیا و  مارستانیب ومدین روز چند نیا افتادم دینو ادی سامان دنید با شھیم خارج یبیعج حال ھی با سامان رمیم ساحل
رمیم سامان سمت بھ بود بیعج  .. 

 

؟ چطوره حالش.  سالم:  من  
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رهیم بعدم و خوبھ:  سامان  .. 

 

؟ چشھ سامان:  نفس  

 

دونمینم:  من  ! 

 

تو میبر:  نفس  !  

 

میبر:  من  !  

 

میشیم وارد مویزنیم در  ....... 

 

 

 

؟ اخھ ھیوضع چھ نیا قرمزه چشماش چرا یوا یا  دارهیبرم مالفرو ما زدن در با روسرش دهیکش مالفرو ساحل  

 

؟ یچطور جونم یابج سالم: من  

 

خوبم یابج سالم:  ساحل  ! 

 

عشقم سالم:  نفس  . 

 

نفسم سالم: ساحل  . 

 

یخوب:  نفس  ! 

 

یابج خوبم:  ساحل  ! 
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شھیم وارد یعل و شھیم درزده  ! 

 

کمھ گلتون فقط گھیم و کنھ یم اشاره خودش بھ جمعھ کھ جمعتونم بھ بھ:  یعل  ! 

 

؟ یخوب زیبر نمک کم گھیم و خندهیم:  ساحل  

 

یمرد انگار کھ بودن کرده ضتیمر یجوری یبھتر کھ منم از تو یول خوبم منکھ:  یعل  !!!!! 

 

 تو نیا با ساحلم نیا!  دینفھم یزیچ ساحل یا زمزمھ از یکس من از ریغ بھ! بودم مرده کاش:  گھیم و کنھیم زمزمھ اروم ساحل
دهینو خاطر واسھ نکنھ ؟ شدهیچ اخھ ؟ زنھینم حرف ییا گھید کس با سامان از ریغ بھ کرده ونھید ھمرو شیدار  !!!!! 

 

یزنیم حرف ما خانوم یجاب راجب اقا یعل ھا باشھ حواست:  نفس  ! 

 

ھست حواسم چشم بھ یا:  یعل  ! 

 

شھیم وارد سامان کھ خنده ریز میزنیم ھمھ  .. 

 

؟ نجایا خبره چھ اوه:  سامان  

 

؟ یگرفت معرکھ تو باز یعل  

 

خندنیم یالک شدن خل نایا بابا نھ:  یعل  ! 

 

؟ میخل ما!  یییییعل:  من  

 

جون از دور نھھھھھ:  یعل   
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خنده ریز میزنیم یگ ھمھ بعدم  .. 

 

سین کھ رکیس ھا مارستانھیب نجایا  ؟ خبره چھ:  گھ یم و شھیم وارد پرستار و شھیم زده در  ! 

 

کنھ یم نگاھش حرص با سامان!  سامان بھ کنھیم اشاره نھیا دلقکش اجازه خانوم:  یعل  !!!  

 

نممنو..  نیکن تیرعا رو سکوت لطفا گھیم پرستار کھ میخند یم ھیبق منو  !  

 

چشم خانوم اجازه:  یعل  ! 

 

ارهین در یباز دلقک گھید کھ قفس تو ندازمشیم  ! 

 

؟ اره ؟  گھید قفس تو یبنداز ییخوا یم منو ؟ گھید منم دلقک گھیم سامان رونویب رهیم  اتاق از خنده با پرستار   

 

؟ ھا خلھ داداشت ساحل ؟ یگ یم ھیچ حرفا نیا داداش یزد توھم:  یعل  

 

یعل:  رصباح سامان  !  

 

یعل شو خفھ:  گھیم بازوشو بھ زنھیم محکم سامان!  ھس ھم ھاپو ضمن در:  یعل  !!! 

 

ھست ھم یوحش ضمن در:  یعل  ! 

 

نده ریگ بھش یعل:  من  !  

 

زنھیم بار طنتیش لبخند ھی ھم یعل کنھ یم نگاھم یخاص طور و گردهیبرم عیسر سامان  ! 

 

سامانو نیا چقدر من خدا یا    
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ارمد دوست  .  

 

گھید بسھ اه اه:  یعل  !  

 

نکن تشونیاذ یعل بسھ:  گھیم و خندهیم غم با چرا دونمینم ساحل  .. 

 

جون یابج چشم:  یعل  ! 

 

؟ بود خوشگل چقدر پرستاره نیا ساحل یراست:  یعل   

 

؟ کدوم:  ساحل  

 

ازش اومد خوشم اومد االن کھ نیھم:  یعل  !  

 

یعل:  ساحل  ! 

 

خندهیم بعدم گھید گم یم راست خب:  یعل  !!  

 

رونیب زنھیم در از ختھیر ھم بھ ییا چھره با نفس  !  

 

بدبختو یترکوند زدنھ مخ وضع چھ نیا یعل سرت تو خاک:  سامان  ! 

 

؟ شد ناراحت ؟ بود بد:  یعل  

 

شد یطور اون ذوقش از نھ:  من  !  
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کھ شد بد بابا یا:  یعل  ! 

 

اریب در دلش از برو:  ساحل  !  

 

؟ النا:  یعل  

 

برو!  گھید اره ھا زده قات یبدجور وتیک یا امروز یعل:  گھیم حرص با سامان  !  

 

رفتم من یزنیم چرا داداش باشھ:  یعل  ... 

 

ساحل و سامان موندمو من رفتو ھم یعل  ! 

 

؟ کو دینو یراست ساحل:  من  

 

 

 

  ساحل

 

 

دونستمینم وجوابش خودمم من کھ دیپرس رویسوال خوردم جا یبدجور غزال باسوال  .. 

 

ادی یم یمھمون ھیبرا گف!  داشت کار شرکتھ:  سامان  !  

 

؟ یمھمون:  من  

 

شب چھارشنبھ واسھ داده بیترت یمھمون ھی تو خاطر بھ بابا!  اره:  سامان  !  
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؟ من یبرا:  من  

 

رهیبگ یمھمون ھی قراره تیسالمت خاطر بھ گف گھید اره:  سامان  !  

 

؟ یچ واسھ یمھمون ؟ نبود میزیچ منکھ سامان یچ یعنی:  من  

 

کن ولش ساحل:  سامان  ! 

 

؟؟؟! بود شده چم من بدونم خوام یم سامان نھ:  من  

 

ساحل:  سامان  ! 

 

سامان بزن حرف:  من  ! 

 

یداشت یعصب یا حملھ تو ساحل:  سامان  !!! 

 

؟ یییییییییچ:  غزال  

 

؟ داشتم یعصب حملھ یچ یعنی سامان:  من  

 

کنم یم خواھش ٫ ساحل بسھ:  سامان  ! 

 

شد خارج اتاق از سامان ٫ حرف نیا با  ! 

 

؟ گھیم یچ سامان!  ساحل:  غزال  

 

؟ یبذار تنھام شھیم ؟ یابج.  دونمینم غزال دونمینم:  من  
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فعال!  یابج باشھ:  غزال   

 

یابج یمرس:  من  .. 

 

بدبختم چقدر من خدا یا سراغم اومد بغض دوباره کردمو فکر دینو بھ موندمو تنھا من رفتو غزال  !!!! 

 

 

  نفس

 

 

و افتاده عقب چلغوز اون عاشق یشینم یشینم عاشق نفس سرت بر خاک  ..... 

 

؟ بودم من نیگفت کھ یینایا  

 

برگشتم زدمو غیج  ! 

 

؟ یکن یم یجور نیا چرا ؟ چتھ یوا:  یعل  

 

نیبش یکس خلوت وارد اجازه یب نیدار عادت شھیھم شما:  گمیم اخم ھی با منم  ! 

 

شمیم وارد شھیم فعال سنسورام خوداگاه نا بزنھ حرف من درمورد یکس یوقت یول ندارم عادت نھ:  گھ یم و زنھیم لبخند ھم یعل  !!!! 

 

یفعال ھیسنسورا چھ:  من  ! 

 

؟ بود اومدن موقع چھ االن  اه!  رفت ابروم یوا نفس برسرت خاک  
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؟ نیناراحت من دست از خانوم نفس:  یعل  

 

؟ یچ ھیبرا ؟ نھ ؟ تناراح:  من  

 

گھید کال:  یعل  ! 

 

ستمین ناراحت اقا یعل نھ:  من  ! 

 

یچ نیع گفتم دروغ  !!!!! 

 

شھیم حاکم نمونیب سکوت قھیدق چند   

 

؟ نفس:  یعل  

 

کنم یم نگاھش تعجب با یکم گردمویبرم  ! 

 

؟ کنم صداتون اسم بھ تونمیم:  یعل  

 

نھ:  من  ! 

 

توروخدا : گھیم و کنھیم مظلوم افشویق یعل  ! 

 

نیباش راحت:  گمیم خندمویم منم  ! 

 

جون نفس یمرس:  یعل  ! 

 

و شھیم گرد چشمام منم   
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نقدررررررریا گھید نھ نیباش راحت گفتم اقا یعل ؟ جون نفس:  گمیم  !!!!!! 

 

کن صدا یعل منو:  گھیم و خندهیم ھم یعل  ! 

 

ینجوریا شرمنده:  من   

 

 ! راحتم

 

نداره یاشکال باشھ:  یعل  ! 

 

؟ میبزن قدم شھیم:  گھیم و دهیم ادامھ یعل  

 

دیبفرما:  من  !!!!  

 

میریم مارستانیب بزرگتر محوطھ سمت بھ  .. 

 

؟ یدار اعتقاد نگاه کیدر عشق بھ تو نفس:  یعل  

 

بایتقر:  من  ! 

 

دارم  کامل اعتقاد من یول:  یعل  ! 

 

نگاه کی در عشق با کھ طرف نیا ھس یک خب گمیم گردمویبرم طرفش بھ لبخند با ؟ خوبھ:  من  

 

؟  نیشد باختش دل   
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؟ سین  من مالھ یعل چرا ٫ ناراحتم یبدجور!  یچ نیع مسخرس لبخندم   

 

تو:  گھیم و کنھیم نگاھم لبخند ھی با یعل  ! 

 

داد ادامھ یعل کردم نگاھش زده شوک یعل حرف نیا با  : 

 

 مثل یول دارم دوستت من نفس..  شناسھینم زود و رید کھ دل یول زوده یلیخ یبگ دیشا تو عاشق شدم عاشق نگاه کی در من نفس
دارم دوستت قلبم تھ از من نفس نھ ای ھست مند عالقھ من بھ طرفمم نمیبب کھ دمینم طول ھیبق  ! 

 

کنمیم نگاھش تعجب با و یبلند سکوت با من  ! 

 

قھیدق چند بعد  ! 

 

؟ یگینم یزیچ چرا نفس بزن حرف:  یعل  

 

دیببخش..  من ٫ من ؟ اخھ مبگ یچ ٫ چ:  من  ! 

 

 

یعل   

 

 

 تو!  بدبختو یترکوند!  بگذره کمی یذاشتیم  ؟ عالقس ابراز طرز چھ نیا یعل خفت خدا اه!  رفت عیسر یخاص حرف بدون نفس
یعل کنن توسرت خاک!  عجلت نیا با ومدهین کھ اون یاومد ایدن بھ ماھھ ھشت  .. 

 

یعل گنیم من بھ ارمی یم بدست من یباش یفرار من از تو ای ٫ اشمب کرده عجلھ من ھرچقدرم خانوم نفس یول  ! 

 

یمن مالھ تو ٫ نفسم  !!! 
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  ساحل

 

 

برم قربونشون یالھ دنبالم بودن اومده بابا و مامان  ! 

 

میکن یم حرکت خونھ سمت بھ  ! 

 

؟ مامان:  من  

 

؟ جانم:  میسا مامان  

 

؟ ھیچ گذاشتھ رشنبھچھا واسھ ییبابا کھ یمھمون نیا ھیقض مامان:  من  

 

زمیعز توئھ ھیبرا:  مامان  !! 

 

خبرم با ایقضا ھمھ از من کھ دوننیم بابا و مامان  . 

 

؟ نبودکھ یخاص زیچ نیکن یم کارارو نیا چرا اخھ مامان:  من  

 

دور بھ بال یوا ؟ یچ بود خطرناک حملت الل زبونم الل زبونم اگھ دخترم نگو یوا:  مامان  ! 

 

الیخیب ماماااان:  مگیم خندمویم منم  ! 

 

خونھ میرسیم  ! 

 

رونیب برم خوام یم ھا بچھ با من مامان:  من  ! 
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دخترم کن استراحت  کمی برو ؟ نیبر نییخوا یم کجا ومدهین وا:  مامان  . 

 

دیخر واسھ رمیم!  خوبم مامانم:  من  ! 

 

نیباش خودتونم مواظب دیایب زود فقط دخترم:  مامان   . 

 

چشم:  من  ! 

 

کردن موافقت اونام دیخر میبر ھم با کھ اونجام گھید نیم چند کھ گمیم نفس و غزال بھ زنمیم زنگ اتاقمو تو رمیم عیسر  ! 

 

 نیا با کنم یم دیخر ھمھ از اخر شھیھم میشیم پاساژ وارد میریم فارس جیخل دیخر مرکز سمت بھ.. نفس بعدم غزال دنبال رفتم اول
دیخر یتونیز بلند نسبتا کیتون ھی نفسم دیخر یمشک بلند راھنیپ ھی غزال دنکر داشونویخر نفس و غزال.  قمیسل  .. 

 

مونیکشت گھید بخر یزیچ ھی ساحل اه:  غزال  ! 

 

گھید بخر شویکی لباس ھمھ نیا ساحل بابا:  نفس  ! 

 

سین جالب ادیز خوب:  من  .. 

 

اھھھھ:  نفس غزالو  .. 

 

کردم داشیپ:  من  ! 

 

؟ کو:  غزال  

 

اوناھا:  من  ! 
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کنن یم نگاه مغازه سمت بھ ھا بچھ  ! 

 

بود العاده فوق یصدف تنش باال و یمشک تنش نییپا کوتاه یعروسک لباس ھی  ! 

 

؟ چطوره:  من  

 

ھیعال:  ھا بچھ  ! 

 

نیبد من زیسا لباستون اون از شھیم اقا نیبخشیم.  سالم:  مغازه تو میرفت  !  

 

خانوم چشم:  فروشنده  ! 

 

پرو اتاق تو مرفت من و اورد لباسو  .. 

 

العادس فوق لباس تو کمیبار کمر!  نشستھ تنم بھ قشنگ!  من شدم ییییییگریج چھ دمیپوش لباسو  .. 

 

؟ ساحل مینیبب:  غزال  

 

رونیب اومدم  اتاق از کردمو ضیتعو لباسامو دراوردمو لباسو عیسر منم  .. 

 

؟ نبود خوب:  نفس  

 

موقع اون تا نیسیوا دیبا یول بود ھم یعال اتفاقا:  من  .. 

 

؟ ساحل:  غزال  
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نیفتیب راه ھا بچھ:  من  ! 

 

غزالو بعدم رسوندم نفسو اول برسونم بردم ھارو بچھ شام خوردن از بعد و میرفت پاساژ رستوران سمت بھ لباس دیخر از بعد  .. 

 

زنھیم زنگ میگوش  .. 

 

دمیم جواب کنم یم تعجب ناشناسھ شماره کھ نمیبیم و دارمیبرم فمیک تو از  ! 

 

؟ بلھ:  من  

 

؟ یخوب زمیعز سالم: خط پشت  

 

؟ تو:  من  

 

دمایپرس حالتو زمیعز:  سام  ! 

 

؟ ییرو چھ با یجرئت چھ با یزد زنگ من بھ باز یچ ھیبرا یعوض شو خفھ:  من  

 

بپرسم عشقمو حال زدم زنگ!  یخانوم استھ استھ:  سام  ! 

 

کنھ لعنتت خدا ارمیب بدستش دوباره یچطور حاال یلعنت رفت دستم از عشقم یزد بھم مویزندگ ٫ یعوض شو خفھ:  من  !  

 

ییا جنبھ یب عشق چھ:  گھیم و خندهیم سام  !! 

 

یعوض شوووووو خفھ:  گمیم زنمویم غیج نباریا  ... 
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 کنم یم پرت لباسو رمیم اتاقم سمت بھ سالم بعد خونھ رمیم باسرعت زنمیم نفس نفس حرص و تیعصبان زور از کنم یم قطع تلفونو
خوابم یم درھم یفکر و بغض با کنمو یم نگاه دمینو عکس بھ تختم سمت رمیم لباس ضیتعو بعد و گوشھ ھی  ... 

 

 

 

 

پاشدم نگار ھیصدا با ده ساعت صبح  .. 

 

اومده شگریارا!  بابا پاشو!  ساحل ٫ ساحل:  نگار  ! 

 

اومدم منم نگار برو:  من  !  

 

ایاومد:  نگار  ! 

 

کھیکوچ یابج چشم:  من  ! 

 

؟ یاورد در سامانو ھیادا باز تو یابج ء:  نگار   

 

وروجک برو:  گمیم خندمویم منم  ! 

 

رونیب رهیم اتاقم از خنده با نگار  ! 

 

شورمیم صورتمو و دست و یبھداشت سیسرو تو رمیم عیسر منم  ! 

 

سمتش رمیم اونجاس شگریارا نگار بغل اتاق سمت رمیم   

 

نینباش خستھ ٫ سالم:  من  ! 
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کنم شروع عروسکو کارتو بشھ تموم تیابج کار بذار نیبش ایب!   دخترم سالم:  خانوم دیاھن  .. 

 

خانونم دیناھ نیدار لطف:  گمیم زنمویم لبخند منم  ! 

 

دخترم ستین کھ دروغ:  خانوم دیناھ  ! 

 

زنمیم لبخند ھی منم  .. 

 

 یعال شیزرشک لباس با دخترونھ و بایز کامال ششمیارا کرد درشت فر  موھاشو!  کرد کار نگار صورت و موھا رو مین دوساعتو
شھیم  .. 

 

ادیب دینو کنھ خدا شرکت رفتھ سامان  .. 

 

دخترم ایب:  خانوم دیناھ  ! 

 

؟ یابج شدم خوب:  نگار  

 

عشقم یشد یعال:  من  ! 

 

یمرس:  نگار  .. 

 

کنھ یم شروع موھام از اول کنھ یم شروع خانوم دیناھ  ! 

 

 اول صورتم سراغ رهیم بعدم بشھ دهیکش ابروھام چشمامو کھ یطور بنده یم سرم باال کنھ یم جمع سفت و نھکیم متوسط فر موھامو
 یییوا العاده فوق ییالبالو لب رژ ھی بعدم و زنھیم ییھولو یا رژگونھ ھی بعدم شھیم براق چشمام شب اسمون کھ زنھیم یمشک ھیسا ھی

مننننن بشم یچ  !  
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جفتتون نیشد ماه کنھ دود براتون اسپند ھی بگم خانوم ھیسا بھ دیبا خوشگلتر یکی از یکی دخترم اکبر هللا ھزار:  خانوم دیناھ  .. 

 

میکن یم تشکر مویخندیم نگارم منو  .. 

 

لباس ضیتعو ھیبرا میریم اتاقامون سمت بھ نگار منو  ! 

 

 یلیخ یطور نیا پوشم ینم ساپورت گھید زانومھ ھیباال تا حدودا دامنش بلنده دستام نیاست شده خوب یلیخ خدا یوا پوشمیم لباسمو
 ! قشنگھ

 

شھیم وارد و زنھیم در نگار انیم دارن کم کم مھمونا  .. 

 

سا:  نگار  .... 

 

نیتحس جانویھ و باذوق بعدم کنھ یم نگاھم تعجب با اولش نگار  .. 

 

؟ چطورم:  من  

 

ییییییشد ماااااه برم قربونت من یالھ یابج یشد العاده فوق:  نگار  !!! 

 

یشد العاده فوق توھم:  گمیم خندمویم منم  ! 

 

؟ میبر ٫ یابج یمرس:  نگار  

 

میبر:  من  ! 

 

دمیکش خجالت یکل زننیم دست ھمھ من ورود با اومدن مھمونا ھمھ بایتقر میریم ھا پلھ سما بھ باھم  .. 
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گفتم امد خوش بھشون و مھمونا سمت رفتم  .. 

 

دادم سالم ھمھ بھ بودن عموھام و عمھ و خالھ و ییدا ییازند شیپ کھ نایمامان شیپ رفتم  ! 

 

دخترم یشد خوشگل یلیخ:  مامان  ! 

 

بایز شھیھم مثل:  بابا  !  

 

ممنونم:  من  ! 

 

کردم تشکر ازشون من کردنو نیتحس ازم میبق و ییزندا و بھادر ییدا  ! 

 

 ختھیر و کرده صاف صاف موھاشو نفسم ورش ھی ختھیر کرده درشت فر موھاشو شده یعال غزال سمتشون رفتم دمید غزالو نفسو
ھیعال ھردوشونم شیارا دورش  ! 

 

خوشگلم ھیعشقا سالم:  من  ! 

 

یعوض یشد خوشگل یلیخ!  بانوووو سالم:  غزال  !!! 

 

ییا معرکھ ساحل گھیم راست:  نفس  ! 

 

سامان و یعل چارهیب نیشد العاده فوق شمام:  گمیم خندمویم منم  ! 

 

ززززمیعز:  گھیم و خندهیم غزال  ! 

 

اوھوع:  من  ! 
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خنده ریز میزنیم نفس با بعدم  . 

 

یعال و داغ توپ خبر ھی ھا بچھ یراست:  نفس  !  

 

؟ بگو یچ:  غزال  

 

؟ یعل:  نفس  

 

؟ نفس یچ یعل:  من  

 

داره عالقھ بھم گف:  نفس  .. 

 

 نفسو سمت رفتم کردمو جور و جمع خودمو عیسر فتادما دینو عالقھ ابراز ادی گرفت بغض منو یول نفس بغل دیپر دویکش غیج غزال
یلیخ نفس برات خوشحالم یلیخ: گفتم کردمو بغلش  .. 

 

یابج یمرس:  نفس  ! 

 

؟ گف کجا حاال طونیش:  غزال  

 

مارستانیب تو:  نفس  !  

 

؟ بوده ھول چقدر:  گمیم خندمویم من  

 

بگم یزیچ نتونستم کردم کپ گف یجوری ! داره عجلھ کھ ماھس ھشت من نیع اونم انگار بابا اره:  نفس  .. 

 

داره و نفس اقتیل ییا العاده فوق پسر واقعا یعل بھش میگفت کیتبر مویکرد بغل نفسو غزال منو  !  
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 خدا یوا کنن یم دنبال مارو نگاه ھا بچھ..  شھیم وارد دینو سرھم اخر و یعل و سامان و شھیم باز در زدن حرف قھیدق چند بعد
 ھی نیبب رویعل شده یگریج چھ لیما باال داده موھاشم راه راه کروات با یمشک شلوار کت نیبب منو داداش شدن ییگرایج چھ نارویا

 یمشک ونھیباپاپ یمشک شلوار کت ھی نیبب دوینو افتادم یم پس داشتم گھید ییییوا باال داده کامل موھاشم دهیپوش ییا نسکافھ شلوار کت
واسم نموند دل خدا یا باال داده موھاشم  .. 

 

 

 

ما سمت انیم بعدم نایمامانم سمت رنیم اول  .. 

 

 

دینو   

 

 

نایمامان سمت میریم رهیگیم چشمامو غم دوباره شده ماه یلیخ یوا شده خوشگل یلیخ خورد ساحل بھ چشم اول شدم وارد یوقت  .. 

 

؟ یخوب پسرم سالم:  مامان  

 

مادرم خوبم:  من  .. 

 

؟ یشد پیخوشت ٫ پسرم سالم:  بابا  

 

ممنون:   گمیم زنمویم لبخند منم  ! 

 

؟ نیراست یاقا یچ من پس:  یعل  

 

پسرم یشد پیخوشت ھم تو:  گھیم و خندهیم باباھم  !  

 

مندم ارادتت:  گھیم و خندهیم یعل  .. 
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زیبر نمک کم بسھ:  من  .. 

 

؟ کو ساحل ٫ مامان:  سامان  

 

اونجان نفس باغزالو ھا اونا:  عمھ  .. 

 

؟ کو نفس کو کو:  گھیم عیسر یعل  

 

 ادیم صحنھ اون قدم ھر با کنم یم احساس قلبمو کوبش دارمیبرم کھ قدم ھر با میریم نایساحل سمت بھ مویمخند ھمھ یعل کار نیا با
بھشون میرسیم جلوچشمم  .. 

 

خانوما سالم:   یعل و سامان  ! 

 

دنیم جوابشونو ھمھ  .. 

 

سالم:  من  . 

 

دینو اقا سالم:  نفس  ! 

 

؟ نیخوب دینو اقا سالم:  غزال  

 

دهیم جوابمو یاروم بھ ساحل  .. 

 

؟ نیچطور شما خانوم غزال ممنونم:   من  

 

خوبم:  غزال  .. 
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 ھنوزم ساحل کھ کن باور دینو حساسم من چرا چھ من بھ اخھ یول رونھیب تماما پاھاش دهیپوش ساحل ھیلباس چھ نیا ھم تو رهیم اخمام
رهیگیم وجلوت کارش اون یول مھمھ برات  !  

 

نایشد پیخوشت:  ساحل  .. 

 

؟ یشد خوشگل یلیخ توھم ؟ جدا:  سامان  

 

گھیم منو کھ گھینم تورو:  یعل ! 

 

؟ یعل:  غزال  

 

؟ خان یعل یخورد:  سامان  

 

کنھ یم نگاه نفس بھ بعدم کرد یم تیحما من از بود میکی کاش یا خدا یا:  یعل  .  

 

نینکن تشیاذ ھا بچھ:  نفس  .. 

 

داره عالقھ یعل بھ نفسم یعنی نیا میزنیم دست براشون مویشیم خوشحال نفس حرف نیا از ھم ھا ھبچ منو  !! 

 

خواستم یم گھید زیچ ھی خدا از کاش:  گھیم خندهیم یعل  !. 

 

؟ یمونیپش:  حرص با نفس  

 

بکنم غلط من:  گھیم تند یعل  ! 

 

خنده ریز زننیم ھمھ  .. 
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گھید میبرقص میبر امیزنیم حرف مینشست فقط ھا بچھ غزال  ! 

 

رقص ستیپ سمت رنیم کننو یم موافقت نفسم ساحل  .. 

 

 

  ساحل

 

 

شھیم دوبرابر دلم غم نمشیبیم یوقت زھرماره برج نیع اه ھمھ تو اخماش اومده دینو یوقت از  .. 

 

 و سامان قھیدق چند بعد میرقصیم عشوه و ناز با نفس غزالو منو و شھیم گذاشتھ یفارس اھنگ میریم رقص ستیپ سمت بھ ھا بچھ با
رقصھیم مردونھ ناز چھ جونم یا رقصھیم من با اول سامان انی یم یعل  .. 

 

غزال سمت رهیم من بعد  

 

 رقص کیموز شھیم و شھیم عوض کیموز دنیرقص بھ کرد شروع من با منو سمت اومد دیرقصیم نفس با داشت االن تا کھ یعل 
 بودم تنھا کھ منم غزال سمت رهیم سامانم نفس سمت رهیم یعل..  ینیبب مقابلتو طرف شھیم فقط کھ یطور شھیم نور کم چراغا دونفره
 از یول بزنم غیج خواستم یم  گذاشت گوشم کنار لبشو بھش شد دهیچسپ پشتم  باشدت شد دهیکش یکس توسط دستم کھ نمیبش رفتم

سوزوندیم گوشمو نفس یداغ دهینو کھ دمیفھم عطرش   ! 

 

یرقصیم ھیبق با خوب:  دینو  !! 

 

کرد یم خودش ھمراه منو یاروم بھ و داد قرار شکمم ھیرو کردو قفل بادستام دستاشو نداشتم خودم از ییا اراده چیھ   !  

 

کن ولم ؟ یکن یم کار یچ دینو:  من  ! 

 

کننیم نگاه رهیخ رهیخ بھت دارن ھمھ دنھیپوش لباس طرز چھ نیا:  کنھ یم زمزمھ گوشم ریز دینو  .. 
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کردنیم اب ھکتار ھکتار قند کارخونھ دلم تو حرفاش نیا با  ! 

 

کن ولم ٫ یکن یم تمیاذ یدار یکن یم کار یچ دینو:  من  !!!.. 

 

ھیخاص طور ھی چشماش شب اسمون چشماشھ تو چشمام حاال گردونھیبرم منو عیسر دینو  .. 

 

بده جوابمو:  دینو  ! 

 

این من کینزد کھ یفتنگ مگھ دینو چھ تو بھ:  گمیم شمویم یعصب نباریا  .. 

 

رونیب زنھیم سالن از و کنھ یم ولم عیسر دینو و شھیم تموم کیموز بشکنھ کمرم بود کینزد کھ دهیم فشار خوش بھ کمرمو یطور  
!! 

 

 

 

کنم یم نگاه شیخال ھیجا بھ سادمویوا جا ھمون رونیب زنھیم سالن از دینو  . 

 

؟ کردم یطور نیا من چرا  

 

؟ مکرد رفتارو نیا چرا  

 

؟ ارمیب بدستش نبود قرار مگھ  

 

؟ کردم کارو نیا چرا  

 

سمتم انی یم یکوبیپا از بعد ھا بچھ مینیشیم سرجام رمیم غم با  .. 
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گشتم یم تو دنبال وسط من ؟ یینجایا چرا تو ساحل ء:  نفس  ! 

 

؟ کو دینو:  یعل  

 

رونھیب:  من  ! 

 

دنبالش برم بذار چرا ء:  یعل  . 

 

رمیم من یعل:  من  ! 

 

 بلند ترس با نوییپا انداختم سرمو منم کرد نگاھم اخم با سمتمو برگشت عیسر کردیم نگاه رقص ستیپ بھ داشت کھ موقع نیا تا سامان
 ! شدم

 

نشستھ اطیح تو نمیبیم رونیب سالن از رمیم  ! 

 

٬ سمتش رمیم   

 

؟ دینو:  من  

 

کنھ یم نگاھم و گردهیبرم عیسر بود نشستھ یصندل ھیرو اطیح تو حاال تا کھ دینو   

 

؟ یکن یم کار یچ نجایا تو:  دینو  

 

تو میبر دزده زییپا ھیھوا شھیم سردت:  من  .. 

 

خونھ رمیم!  امی ینم من برو تو:  دینو  ! 

 

بزن حرف باھات خوامیم دینو:  من  ! 
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؟ یحرف چھ:  دینو  

 

روز اون یا درباره:  من  ! 

 

٫ دمید دمویم دیبا کھ رویزیچ!  بشنوم یزیچ خوام ینم من یول:  دینو   

 

؟ ساحل نھ یجالب تیحکا چھ ھھ دنید مانند بود یک دنیشن  

 

یکن یم اشتباه یدار تو دینو یول:  گمیم بغض با منم  !! 

 

شھیم پرت یصندل کھ شھیم بلند یصندل رو از یطور دینو  . 

 

 ساحل یدیبوس طرفو من چشم ھیجلو من چشم ھیجلو تو ؟ رویچ ؟ ھان ساحل کنم یم اشتباه دارم ویچ:  گھیم ادیفر تویعصبان با دینو
یدیبوس  !!  

 

خودم جون بھ خدا بھ نداشتم ییا اراده چیھ من بود یزور بخدا دینو:  گمیم و ھیگر ریز زنمیم و رهیگیم بغضم منم  

 

بود یاجبار اج  

 

خدا یا ٬ خدا تورو کن باورم بخدا نداشتم یریتقص من دمینو   .. 

 

این کمینزد ساحل این کمینزد نگفتم مگھ ؟ چرا یلعنت یکن یم ھیگر چرا بسھ ساحل بسھ:  نھزیم ادیفر دینو نباریا  ! 

 

نباریا زنمویم پس غرورمو بدم ازدستش تونم ینم منھ عشق دینو   

 

؟ چرا یلعنت یکن ینم باورم چرا نبود من ریتقص تو جون بھ خدا بھ دینو:  گمیم زنمویم زانو پاش جلو  
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ھیگر ریز زنمیم دلم تھ از  .. 

 

پاشوووووو ساحل پاشو!  یلعنت نخور قسم:  خشم با دینو  ..  

 

طرف ھی شھیم پرت یصندل و یصندل بھ زنھیم حرص با پاشو دینو  .. 

 

؟ نداشتم ؟ ساحل داشتم دوست من:  دینو  

 

؟ نداااااااااااشتم:  زنھیم ادیفر  

 

یداشت:  من  ! 

 

 چرا ؟ یکرد کارو نیا من با ساحل چرا متنفرم انتیخ از یدونستینم مگھ ؟ چرا ساحل نیزم میزد چرا پس:  گھیم بغض و غم با دینو
.  شکستھ دل ھی مونمویم من شھیم خارج خونھ از باسرعت نشویماش سمت رهیم و دهینم زدنو حرف اجازه ادشیز بغض گھید ؟ ساحل
ھا بچھ سمت سالن تو رمیم داغون یحال با  . 

 

ذارمیم تنھاتون کھ شرمنده..  سین اعدمس حالم رمیم من ھا بچھ:  من  .  

 

شم فدات برو یابج باشھ:  غزال و نفس  . 

 

شده رهیخ گوشھ ھی بھ اخم با سامان  .. 

 

یابج کھ شد بد بابا یا:  یعل  ! 

 

داداش شرمنده:  من  .. 

 

برم قربونت برو!  جون یابج نداره اشکال:  یعل  .. 
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خدافظ:  من  .. 

 

خدافظ:  ھا بچھ  

 

 ھی و تختم سمت رمیم رمویگیم ییا قھیدق چند دوش ھی رمیم رمیم باال یا طبقھ سمت بھ کنمو یم یخدافظ رمویم نایمانما سمت بھ
کنھ یم پر اتاقو کیتار مھین یفضا. میند ھیصدا کنم یم یپل اھنگ   

 

 

سرده و کیتار امیدن تو یب   

 

کرده خونھ غم قلبم ھیو ھیتو   

 

برنگرده تو عشق اگھ   

 

رمیمیم من   

 

یجداش اومد دلت یچجور   

 

ینباش شمیپ عشقم گھید   

 

یباش خاطره فقط من واسھ  

 

رمیمیم تو یب رمیمیم من رمیمیم من   

 

 

ونھید برگرد دوباره   

 

خونھ نیا تورو داره کم   
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داغونھ حالم و یستین   

 

موندم تنھا   

 

باش شمیپ ایب دمیم قسم   

 

داش دوسم قلبت کھ کاش  

 

کاش یا یبود من عاشق   

 

موندم تنھا  

 

 

 

دینو  

 

 

زدنش زانو جلوم دادیم عذابم ھاش ھیگر کنم یم فکر شیگر و ساحل ھیحرفا بھ و گردمیم ابونایخ ھیتو  

 

کنم یم شتریب سرعتمو فکر نیا با    

 

 

یلعنت کن باورم:  ساحل  ! 
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 تعادل عیسر کنمو یم موافق نیال وارد نویماش عیسر سمتم ادی یم نیماش ھی شمیم مخالف نیال وارد ھوی رونم یم یبد سرعت با
 یخون یکم سرم کنم یم نگاه نھیا تو کنم یم احساس خونو یگرم و دنده بھ کنھ یم برخور سرم ترمز رو زنمیم کنمو یم حفظ نویماش
کرده پر نویماش ھیفضا میند ھیصدا و روشنھ ضبط کنم یم فکر ساحل بھ شده   

 

فرمون رو ذارمیم سرمو  

 

 

ییای یم کھ ندارم شک وزمر ھی یحت ھنوزم من   

 

ییاین تو یروز ھی اگھ ارمی یم کم قرارم یب   

 

 

ونھید برگرد دوباره   

 

خونھ نیا رو تو داره کم  

 

داغونھ حالم و یستین   

 

موندم تنھا  

 

باش شمیپ ایب دمیم قسم   

 

داش دوسم قلبت کھ کاش   

 

کاش یا یبود من عاشق   

 

موندم تنھا   
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سرده کویتار امیدن تو یب   

 

کرده خونھ غم قلبم ھیتو  

 

برنگرده تو عشق اگھ   

 

رمیمیم من   

 

 

دمیرس..  خونھ رمیم گفتم و نایمامان بھ زدم زنگ رمیم خونھ سمت بھ داغون یحال با کنمو یم روشن نویماش   

 

دوش ریز رمیم کنم یم باز ابو ریش شمیم حموم وارد عیسر شمیم اتاقم وارد باال رمیم ھا پلھ از   

 

کنم محوش خوام یم بود شمیر تھ عاشق ساحل بزنم شمویر  خوام یم   

 

دارمیم بر غویت  

 

ذھنم بھ ادی یم پارک تو ھیلعنت روز اون   ساحلو اشک و غم و لبخند و حرفا   

 

دنیبوس یا لحظھ  

 

شیگر ادی کنم ینم احساس یدرد یول دمیم فشار دستم تو غویت   

 

یشتریب فشار    

 

شزدن زانو ادی زدنم زانو ادی   
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امشب ادی  

 

زدنش زانو ادی    

 

شیادگری  

 

 داره یبد یزیخونر کنم یم احساس دستم تو رویبد درد نایا تمام یاور ادی با کنم فکر یزیچ بھ کھ ذارهینم صحنھ اون دوباره یول
 یا جعبھ خونھ اشپز تسم رمیم رونویب امی یم حموم از قھیدق چند بعد شمیم رهیخ بھش منھ خونھ رنگ بھ ھیجار حموم تو کھ یاب دستم
 کھ زمیریم نیبتداد اول بندم یم زخمو دارمویبرم چسب ھی باند ھی گازو ھی ازتوش دارمیم بر اشپزخونھ نتیکاب از رویاول ھیھا کمک

 یراونقد نباشھ معلوم شیزیخونر کھ بندمیم نقدریا باند با روشو ذارمیم گازو عیسر سوزهیم وجودم عمق تا کھ کنھیم جادیا یبد سوزش
 با کشمو یم دراز اتاقمو سمت رمیم زویم رو ذارمیم جعبرو اجشویاحت نھ دارم حوصلشو نھ من یول باشھ الزم ھیبخ کھ ھست قیعم

برهیم خوابم  وقت رید تا درھم ھیفکرا  .. 

 

 

 

 

  سامان

 

 

رونیب فتر سالن از نکھیا تا دیرقصیم دینو با مھ یوقت از بود دنبالش فقط چشمم بود گرفتھ یبدجور ساحل  .. 

 

امی یم االن ییجا ھی رمیم من ھا بچھ:  من  .. 

 

برو داداش باشھ:  یعل  .. 

 

فعال پس:  من  .. 

 

فعال:  ھا بچھ   
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باشھ نداشتھ یدید چیھ کھ پنجره سمت رمیم  .. 

 

کنم یم نگاه رونویب   

 

دینو سمت رهیم ساحل   

 

 شد پرت یصندل پاشدو دینو کھ گف یچ ساحل دونمینم زدن حرف قھیدق چند بعد کنھیم نگاھش گردهیبرم دمینو کنھیم صداش کنم فکر
بشنوم واضح ذاشتینم کیموز البتھ اومد یم نجایا تا صداش کھ زدیم ادیفر دینو ھم تو رفت اخمام   

 

دیشن شدیم ییزایچ ھی یول  .. 

 

گفتھ یچ ساحل دیفھم شدیم دینو ادیفر یول گف یچ ساحل دمینشن   

 

؟ ھان ساحل کنم یم اشتباه ویچ:  دینو   

 

دگفتنیچ دمینفھم من نوییپا اومد دینو ھیصدا و باال رفت کیموز ھیصدا نجایا  .. 

 

ھیگر ریز زنھیم ساحل   

 

نکن ھیگر یلعنت نکن ھیگر:  دینو  !  

 

 یبدجور شھا ھیگر کرد ھیگر دل تھ از زدو زانو دینو ھیجلو ساحل شدم متنفر یبدجور دینو از خوردو گره مشتام ساحل کار نیا با
 غرور رونیب کنم پرتش خونھ نیا از و میریبگ دوینو یا قھی برم کھ رفتم باشم ناظر خواھرمو شکستن نتونستم کرد خورد اعصابمو
کرد صدام غزال کھ رفتمیم داشتم کنھ یم شیتجز و کالیراد ریز برهیم منو خواھر   

 

؟ ییا اشفتھ شده یزیچ سامان:  غزال  
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خوبم نھ:  من  ! 

 

نجایا ایب پس : غزال  ! 

 

سمتش رمیم شمویم مجبور منم  .. 

 

توھمھ بدجور اخمام ٫ ادی یم داغون افھیق با ساحل قھیدق چند بعد  .. 

 

شرمنده سین مساعد حالم رمیم من ھا بچھ:  ساحل  ! 

 

شم فدات برو یابج باشھ:  غزال و نفس  .. 

 

کنھ یم نگاه من بھ   

 

کھ شد بد بابا یا:  یعل  .. 

 

داداش دهشرمن:  ساحل  ! 

 

برم قربونت برو یابج نداره اشکال:  یعل  .. 

 

خدافظ:  ساحل  

 

خدافظ:  ھا بچھ  

 

 مھمونا شدو تموم یمھمون ساعت سھ بعد بود ساحل شیپ فقط فکرم دمینفھم یچیھ یمھمون اخر تا خراب یفکر موندمو من رفتو ساحل
 . رفتن
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ریبخ شب:  من   

 

ریبخ شب:  خانواده   

 

 سرشو عیسر کرده پر کیموز اتاق یفضا و بازه تاپش لپ و نشستھ ساحل. شمیم وارد زنمویم در اتاقش سمت و باال طبقھ رمیم عیسر
کردیم ھیگر داشت  باال ارهی یم  .. 

 

؟ یکرد کارو اون چرا:  من  

 

؟؟! سامان کار کدوم:  ساحل  

 

؟ یزد زانو دینو ھیجلو یچ ھیبرا:  من  

 

؟ یکرد ھیگر یبراچ  

 

کرد نگاه ومن دویپر رنگش   

 

یدار نھ:  ساحل  ..... 

 

دمید خودم نگو دروغ:  سامان  !!! 

 

بفھم سامان کنم فراموشش تونم ینم جونمھ عشقمھ اون تونم ینم دارم دوسش سامان گھیم و ھیگر ریز زنھیم محکم نباریا ساحل  .. 

 

؟ یک تا ؟ چقدر ھان یبد ادامھ ممنوعھ عشق نیا بھ ییخوا یم یک تا ساحل بسھ:  من  

 

دارم دوسش یلعنت دارم دوسش گھیم و زنھیم غیج:  ساحل  .. 

 

دنینشن صدامونو و بودنو نییپا نایمان  .. 
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بغلم رمشیگیم سمتشو رمیم عیسر منم  .. 

 

داداش خدا تورو سین خوب حالم نکن تیاذ روحمو نده ازارم گھید تو سامان خدا تورو:  گھیم ھیباگر ساحلم  . 

 

دیببخش..  عشقم باشھ ٫ ساحلم باشھ:  من   

 

برهیم خوابش کم کم کھ کنھ یم ھیگر بغلم تو نقدریا  ! 

 

بودم نگرانش کنھ یم یرانندگ حالش نیا با شھینم یراض دلم اما نزنم زنگ دینو بھ خوام یم ھرچقدر رونیب اتاق از رمیم   

 

بلھ:  گف ییا خستھ ھیصدا با بوق چند بعد زدم زنگ دراوردم مویگوش  ! 

 

سالم:  من  ! 

 

سامان سالم:  دینو  ! 

 

؟ییکجا:  من  

 

خونھ:  دینو  ! 

 

خوبھ: من  ! 

 

؟ چطوره ساحل حال:  دینو  

 

؟ مھمھ مگھ:  گمیم ھمو تو رهیم اخمام منم  
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بده جوابمو سامان نکن تیاذ:  دینو ! 

 

؟ مھمھ مگھ گفتم یدینشن:  من  

 

مھمھ:  دینو  ! 

 

؟ یکن یم تشیاذ کھ مھمھ ؟ یدیم عذابش کھ مھمھ ؟ مھمھ پس ء:  من  

 

نرو یقاض بھ طرفھ ھی ایگیم یچ باش مراقب سامان:  گھیم تیباعصبان دینو  .. 

 

اتاقم سمت رمیم و کنم یم قطع بابا برو ھی با منم  .. 

 

 

 

 

  ساحل

 

 

خدا یا کنم یط یرحمان استاد با چطور امروزو بود شده قرمز یبدجور چشمام دارشدمیب یبد باسردرد صبح  .. 

 

 نازک چشم خط ھی بره صورتم یزرد کھ زنمیم پودر کرم کمی شمیارا زیم سمت رمیم شورمیم صورتمو یبھداشت سیسرو سمت رمیم
 یل شلوار و یمشک مانتو ھی لباسم کمد سمت رمیم زنمیم رنگ کم یلیخ لب رژ ھی بعدم نکنھ معلوم چشمامو پف کمی دیشا کھ کشم یم

دارمیم بر فممیک پوشم یم لباسامو دارمیم بر یمشک مغنھ ھی دارمیبرم  .. 

 

کنن یم جمع خونرو دارن کارا خدمت رمیم نییپا طبقھ سمت بھ ھا پلھ سمت رمیم   

 

؟ مامان:  من  
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دخترم نجامیا:  میسا مامان  .. 

 

خونھ اشپز سمت رمیم  .. 

 

دانشگاه رمیم دارم مامان.. سالم:  من   

 

کن طایاحت باش خودت مواظب فقط دخترم برو.  سالم: میسا مامان  .. 

 

خدافظ!  مامان چشم:  من  

 

خدافظ:  مامان  

 

دانشگاه رسمیم نیم چند بعد ٬ افتم یم راه شمویم سوار نمیماش سمت رمیم   

 

سمتشون رمیم نمیبیم غزالو و نفس و مانینر و ناصر دور از   

 

؟  نیچطور ھا بچھ سالم: من   

 

؟ یبھتر ؟ یچطور خانوم سالم:  مانینر  

 

؟ یچطور تو خوبم:  من  

 

خوب:  مانینر  ! 

 

؟ یخواھر یخوب:  ناصر  

 

خوبم اره:  من  ! 
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؟  یضیمر ای یکرد ھیگر نکنھ کرده پف چرا چشمات ساحل:  نفس  

 

کردم جور جمع خودمو عیسر خوردم جا نفس حرف نیا با  !  

 

ادی یم استاد االن میبر ؟ چطور ؟ نھ:  من  ! 

 

افتادن راه من دنبال ھم ھا بچھ رفتم تر عیسر من  !  

 

کرد دادن درس بھ شروع شدو وارد استاد نیم چند بعد میشد کالس وارد  ! 

 

 کنم یم فکر کھ نایا بھ چھرش یپژمردگ شیپ نگاھش تو غم شیپ بغضش شیپ بود دینو شیپ فقط فکرم نبود کالس تو حواسم من یول
بترکھ بغضم ذارهینم نفس ھیصدا اما رهیگیم بغضم  .. 

 

؟ ییکجا ؟ یخوب ؟ ساحل ؟ ساحل:  نفس  

 

؟ چطور خوبم:  من  

 

داره کارت استاد پاشو:  نفس  

 

؟ استاد زنھیم تند تند قلبم !   

 

؟ استاد:  من  

 

؟ دیستیبا دیپاش کجاس حواستون یسماوات خانوم:  یرحمان استاد  

 

؟ اومده شیپ یمشکل استاد:  من  
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؟ نیشد متوجھ اصال درسو!  کردم صداتون چندبار کجاس ذھنتون ھس معلوم چیھ:  استاد  

 

خوامیم معذرت بود رشیدرگ فکرم بود اومده شیپ یمشکل استاد شرمنده:  گفتم تیعصبان با و بود گرفتھ حرصم کھ منم  ! 

 

نشھ تکرار لطفا کالس رونیب نیبذار مشکالتتونو یسماوات خانوم:  یرحمان استاد  ! 

 

استاد چشم:  من  ! 

 

کنھ یم دادن درس بھ شروع دوباره استاد  ! 

 

؟ ساحل یخوب:  مانیرن  

 

کنھیم نگاھم گردهیبرم عیسر ناصرم  .. 

 

کنھ یم درد سرم!  خوبم خوبم:  من  ! 

 

یابج رمیبم یالھ:  غزال  ! 

 

درس بھ نیبد حواستونو حاال..  خدانکنھ:  گمیم زنمویم لبخند ھی منم  .. 

 

کردم جمع حواسمو منم   .. 

 

شد تموم داشتم کالس سھ ساعت تا  .. 

 

 داشتم نیماش کھ منم روسونھیم نفسو گف غزالم بود اوردهین نیماش امروز ناصر رفتن باھم مانینر و ناصر رونیب میداوم کالس از
نمیماش سمت رفتم  .. 
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 شدمو الشیخیب شد بدتر بود خورد اعصابم!  بود شدن پنجر موقع چھ یلعنت اه!  پنچره دمید شم سوار اومدم تا کردم بازش موتیبار
زد بوق یکی کھ رفتمیم راه اروم اروم رو ادهیپ سمت رفتم   

 

اومد صداش نباریا رفتم تر عیسر نبود کن ول نکھیا مثل نھ.. باره سھ دوباره نکردم یتوجھ رهیم مزاحمھ حتما گفتم  ! 

 

؟ ساحل  

 

؟ کنھ یم کار یچ نجایا اون کنم حرکت تونستم ینم ستادیا قلبم  

 

؟ یکن یم یغلط چھ نجایا تو:  من  

 

ھمسرمو ندهیدرا و نمیبب عشقمو مدماو:  سام  .. 

 

؟؟؟؟؟؟ یکن یم کار یچ نجایا گم یم  شو خفھ:  من  

 

سوارشو نمتیبب اومدم کھ گفتم:  سام  !  

 

حاال گمشو!  عمرا ؟ بشم تو نیماش سوار ؟ یچ:  من  ! 

 

 ریز زنھیم بعدم!   کردن اری ترک قتونعش نبود ادمی اخ:  گھیم شویشونیپ رو زنھیم اروم دنبالتون ومدهین عشقتون زمیعز یاخ:  سام
 .. خنده

 

نیبب حاال ارمی یم بدستش من ٫ شدینم یطور نیا یکرد ینم کارو اون پارک تو اگھ یلعنت ھیتو ریتقص بود یعوض توئھ ریتقص:  من  
! 

 

یبود من مال اولم از تو کھ گفتم ٫ دهیم زور بھ سالمتم جواب یحت اون ؟ یچطور زمیعز یاخ:  سام  ! 

 

؟ بزنم غیج ای یشیم خفھ:  من  
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نگفتم دروغم کھ خانوممھ گمیم من فوقش!  خودتھ ھیابرو زمیعز بزن غیج:  سام  ! 

 

نبردمت زور بھ تا سوارشو حاال:  ادامھ و خنده ریز زنھیم بعدم  .. 

 

یلعنت گھید گمشو ایھست ییپرو ادم عجب:  من  ! 

 

کشھ یم خودش ھمراه و رهیگیم دستمو سمتمو ادی یم نباریا  .. 

 

ینخواست خودت شو سوار کھ گفتم:  سام  ! 

 

کن ولم یعوض کن ولم:  زدم غیج منم  ! 

 

 قشوی رفت بعدم طرف ھی شد پرت جداشدو دستم از دستش سام و سام توصورت. خابوند محکم یکی سام منو کشمکش نیھ نیا تو
 .. گرفت

 

خواد یم یچ نجایا نیا خدا ای  .. 

 

 

دینو   

 

 

تو ادی یم یعل و شھیم زده در شده نیسنگ سر بامن کھ سامانم نیا ندارم ویکار چیھ حس بدتره روزا ھیبق از المح توشرکت امروز   

 

بکن ھا پرونده نیا بھ نگاه ھی دینو:  یعل  ! 

 

برو و بزار باشھ:  من  .. 
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؟ افتاده یاتفاق یداغون ماھھ چند دینو شده یچ:  یعل  

 

خوبم نھ:  من  ! 

 

؟ یمطمئن:  یعل  

 

داداش اره:  من  ! 

 

خدافظ رفتم من پس پاشھ:  یعل  .. 

 

سالمت بھ:  من  .. 

 

باشھ افتاده براش یاتفاق ترسمیم!  ساحلھ نگرانھ دلم ندارم یخوب حس اشوبھ دلم چمھ دونم ینم  ! 

 

 

 

 االن ساحل مھین کوی کنم یم نگاه ساعتو رونیب زنمیم شرکت از دارمویبرم کتمو عیسر رهیگیم وجودمو ینگران یبدجور فکر نیا با
اونجا رمیم شھیم لیتعط گھید دوساعت دانشگاس  .. 

 

 ساحل نیماش سمت رفت نفر ھی کھ دمید قھیدق پنج چھلو ٬ ساعت مین بعد نباشھ معلوم نمیماش کھ کنم یم پارک ییجا ھی اونجا رسمیم
 کارو نیا یچ ھیبرا ؟ یچ یعنی کردم نگاھش جبتع با کرد پنچر واونو ساحلو نیماش کیالست کنار نشست!!!!!! اشناس چقدر افشیق

 نفس و مانینر و ناصر ھمراه ساحل قھیدق ستیب ده بعد بود ساحل نیماش از جلوتر متر چند کھ خودش نیماش سمت رفت عیسر کرد؟
 چندبار ھی الشدنب رفتم منم رفتیم دنبالش نمیماش اون رو ادهیپ سمت رفت..  دید رویپنچر نشیماش سمت رفت رونیب اومد غزال و

 رفت پسره قھیدق چند بعد یول دمینشن صداشونو بودم دور برگشت ساحل  نباریا کرد صداش شد ادهیپ نکرد یتوجھ ساحل زد بوق
بردش یم زور بھ داشت انگار نشستم صاف گرفت ساحلو دست و ساحل سمتش   

 

 بھ پارک ھیتو ھیا پسره اون شناختمش حاال سمتشون رفتم شدمو ادهیپ عیسر ارمیب طاقت نتونستم!   نکرد ولش کن ولم زد غیج ساحل
 زدیم غیج ساحل پارک روز اون ادی بھ زدمشیم دلم تھ از گرفتمو قشوی پسره اون توصورت خابوندم محکم مشت ھی  روز اون ادی

مرگ سرحد تا زدمشیم من یول کنم ولش   .. 
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  ساحل

 

 

 ختنویر مردم بود خون صورتش تمام کشتش یم داشت کنھ ولش کھ زدمیم غیج ممن زدیم کتکش رگیم حد تا سام سمت کرد حملھ دینو
یعوض کشمتیم ٫ کشمتیم ھرزه اشغال یعوض کھ زدیم ادیفر دینو کردن جداشون  .. 

 

؟ اره  ینیبب ساحلو یاومد شھیپ عاشق ھیاقا بھ بھ:   گف یم دویخندیم سامم   

 

ارین فتیکث زبون بھ اسمشو یعوض شو خفھ:  زد ادیفر دمینو  .. 

 

من مالھ منھ مالھ ساحل شھیپ عاشق یاقا:  داد ادامھ دیخند یم ھمچنان سام  ! 

 

گرفتنش مردم کھ سام سمت بھ ببره ورشی خواست نباریا دینو  ! 

 

کشمت یم باش مطمئا یعوض کشمتیم:  دینو  .. 

 

رفت سوارشدو عیسر سام دینو اقا ارین جوش:  سام  .. 

 

شدن پراکنده مردمم  .. 

 

ساحل سوارشو:  تیعصبان با دینو  ! 

 

؟ شناختیم ازکجا دوینو اون  

 

کرد حرکت دینو!  شدم سوارش!  رفتم دینو ھیتر مزدا سمت بھ یحرف بدون منم   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

اره؟ ؟ گھید بود پارک ھیتو ھی پسره:  دینو  

 

حرف یب منم   

 

؟ نبود اون الل ای یکر:  بلندتر ھیباصدا نباریا دینو  

 

بود اون!  چرا:  فتمگ لرزون ھیصدا با منم  ! 

 

؟ ھیک ھان ھیک نیا ساحل ؟ جالب چھ ھھ:  دینو  

 

کس چیھ خدا بھ دینو کس چیھ:  من  ! 

 

بگووووو:  یصندل بھ دمیچسب کھ زد ادیفر یطور  ! 

 

شم ادهیپ خوامیم دینو دار نگھ.. نزن ادیفر سرم:  من  !  

 

اورد یم در گاز پدال سر اندازشو از شیب حرص داشت  کرد ادیز سرعتشو  .. 

 

شد ادیز یلیخ سرعتمون   

 

تر اروم دینو:  من  .. 

 

دینو  : ...... 

 

برو اروم توئم با دینو:  من   
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دینو  : ....... 

 

شتریب شدیم شتریب سرعتش  .. 

 

میکن یم تصادف االن یلعنت برو واشی:  زدم غیج نباریا من  ! 

 

شم ادهیپ خوام یم دار نگھ  .. 

 

دینو  : .... 

 

اااارداا نگھ:  من  ! 

 

شدم ادهیپ عیسر من و ترمز رو زد  ! 

 

 

دینو   

 

 

 عیسر ترموزو رو زدم عیسر منم شھ ادهیپ خواد یم کھ زد غیج بود دهیترس یلیخ ساحل کنم تصادف بود کینزد روندمیم یبد باسرعت
شد ادهیپ نیماش از  .. 

 

 

 

کنھ خوب حالمو ھک ییجا رفتم بود خورد بدجور اعصابم گشتم یم تھران ھیابونایخ تو تاشب  .. 

 

بام رفتم  .. 
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دمیرس  .. 

 

 زنگ میگوش کھ کردم یم فکر یچ ھمھ بھ نکردمون ازدواج بھ داشتم ساحل با کھ یکم یا رابطھ بھ روز اون بھ امروز بھ داشتم
دادم جواب شماره بھ کردن نگاه بدون شده نگران مامانھ حتما خورد  .. 

 

هخورد ھی امی یم دارم مامانم سالم:  من  ...... 

 

؟ نیدار فیتشر رونیب االن تا مھندس یاقا بھھھھھ:  خط پشت  

 

؟ تو:  من  

 

ترانھ ٬ منم زمیعز اره:  خط پشت ! 

 

؟ نزن زنگ من بھ گھید نگفتم مگھ ؟ یزد زنگ من بھ باز یچ ھیبرا:  من  

 

خنده ریز زنھیم بعدم!  ساحل یک خاطر بھ اونم یکرد خاک گرد دمیشن!  بود شده تنگ برات دلم زمیعز اروم اروم:  ترانھ  .. 

 

؟ یعوض  ییخوا یم من از یچ!  یلعنت یدونیم کجا از نارویا تو:  زنمیم ادیفر گردمویبرم منم  

 

تورو کھ گفتم زمیعز:  خنده ریز زنھیم ترانھ  ! 

 

 مواظب مھندس درضمن!   یبکن فکرشو یحت یتون ینم تو کھ کنم یم کارام یلیخ یدونینم تو کھ دونمیم زایچ یلیخ من ضمن در 
عشقم یبا..  باش جونت ساحل  !   

 

یگوش متعدد بوق بعدم  ! 

 

؟ ییخوا یم من از یچ یلعنت اااااااه!  من  
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زنھیم زنگ مامانم ساعت مین بعد  ! 

 

؟ یدادینم جواب زدمیم زنگ چرا!   شده ازدهی ساعت پسرم ییکجا:  مامان  

 

خدافظ  فرمونم پشت!  شرمنده! نباش نگران مامانم امیم دارم:  من  

 

خدافظ ایب زود!  پسرم باش خودت مواظب:  مامان  

 

کنم یم قطع تلفونو  .. 

 

خونھ رسمیم دوساعت ساعت کی بعد  ! 

 

مامان سالم:  من  !  

 

شنیم بلند عیسر کاین مامانممو  ! 

 

کھی ؟ یکرد ساعتت بھ نگاه!!!  ینگران از مردم ؟ پسرم یبود کجا:  مامان  ! 

 

کنھ استراحت بره بزار خستس!  خانوم کن بس:  بابا  ! 

 

بودم ییجا مامانم دیببخش:  من  ! 

 

؟ یداد یم خبر ھی دینبا بره قربونت مامانت یالھ:  گھیم و کنھ یم بغض مامانمم  

 

کنن یطور نیا رهیبم دتینو من؟ خاطر بھ یکن یم بغض چرا اخھ مامانم برم قربونت یالھ:  گمیم بوسمویم شویشونیپ سمتشو رمیم  ! 

 

؟ یخورد شام حاال.  سالمت سرت پسرم خدانکنھ:  مامان  
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ستمین گرسنھ کھ گفتم نخوردم یزیچ ظھر از نکھیباا  ! 

 

بخونم درس نتونستم بودم نگرانت یلیخ داداش:  گھیم سمتمو ادیم کاین  !. 

 

نمیبب بغلم ایب!   برم قربونت چرا:  من  !  

 

بودم مرده حاال تا من نبود کاین اگھ فرستمیم ھام ھیر بھ خواھرمو یبو من سمتمو ادیم عیسر کامین  ! 

 

 گف مامان کھ زد زنگ بارم چند ھی شد نگرانت!  یومدین ھنوز گفت مامان کنھ یپرس احوال بود زده زنگ عمھ داداش یراست:  کاین
بزن زنگ من بھ اومد ھروقت گف عمم یومدین ھنوز  ! 

 

بزنم زنگ برم من کاین یانداخت ادمی شد خوب اخ:  مامان  ! 

 

خانوم روقتھید:  بابا  . 

 

انیدرب ینگران از بزنم زنگ بزار نھ:   مامان  ! 

 

زنھیم زنگ عمھ بھ تلفونو سمت رهیم مامانم  ! 

 

 

  ساحل

 

 

روزش از نمیا شبش از اون بود یبد روز یلیخ امروز..  کنھ خدالعنتت سام کنھ خدالعنتت  .. 

 

نکنھ دعوا سام با یطور اون اما بکشم اونجا خودمو اشتمد دوست ومدیم خون لبش یا گوشھ ایخدا  .. 
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 ھنوز اما زد زنگ چندبار مامان مین دوازده مین ازدهی شد ازدهی ساعت ومدهین ھنوز دینو گفتھ ییزندا کھ ییزندا بھ بود زده زنگ مامانم
 فکر نیا با بده کشتن بھ جفتمونو بود کیزدن روندیم کھ یسرعت اون با اوردمی یم کم داشتم گھید بود گرفتھ بغضم بود برنگشتھ
باش دارش نگھ خودت ایخدا شدمیم ونھید داشتم جونم بھ افتاد یاور عذاب ھیدلشور  ..  

 

؟ بود ومدهین االن تا یعنی بود میکونی کردم نگاه ساعتو عیسر خورد زنگ تلفن  

 

 یول بود نگران نگارم بودن دهینخواب بودن شده نگران مانما و بابا!  رونیب اومد سامانم بامن ھمزمان رونیب ازاتاق رفتم عیسر
بخوابھ کھ رفت اومد یم خوابش  ! 

 

کرد قطع تلفونو زدن حرف قھیدق چند بعد مامان  ! 

 

؟ خانوم شدیچ:  بابا  

 

سالمھ!  خوبھ:  میسا مامان  ! 

 

؟ بوده کجا موقع نیا تا نگفتھ:  سامان  

 

داشتھ کار کھ گفتھ:  میسا مامان  ! 

 

مامان؟ یچ یعنی : من  

 

دیدار کار فردا دیبخواب دیبر!  دخترم دونمینم:  مامان  ! 

 

ریبخ شب:  من   

 

دخترم ریبخ شب:  بابا و مامان ! 
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ریبخ شب:  سامان  ! 

 

پسرم ریبخ شب:  بابا و مامان  ! 

 

بودم نگرانش ھنوزم  ! 

 

تو میرفت:  اتاقش سمت برد گرفتو دستمو سامان  ! 

 

زنمیم زنگ بھش نیھم خاطر بھ نشده یراض ھنوز انوممخ یابج دونمیم:  سامان  ! 

 

؟ یک بھ:  من  

 

دینو بھ:  سامان  ! 

 

کنم تشیاذ خوامینم سامان نھ:  من  ! 

 

کن گوش تو زنمیم حرف من کریاسپ رو زارمیم:  سامان  ! 

 

داداش باشھ:  من  ! 

 

دینو بھ زنھیم زنگ و دارهیم بر شویگوش عیسر  ! 

 

کنھ یم پر اتاقو ھیفضا بوق ھیصدا  ! 

 

داداش سالم:  دینو  ! 

 

کردمیم یخفگ احساس کھ یطور رهیگیم گلومو یبد یلیخ بغض دینو ھیباصدا  ! 
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زنھینم یحرف کنھ یم تعجب شیسرد از رهیگیم زدمو خی دست سامان  ! 

 

؟ سامان:  دینو  

 

دهیم جواب ادوی یم خودش بھ عیسر سامان  !. 

 

؟ یچطور سالم:  سامان   

 

؟ یچطور تو تمسین بد:  دینو  

 

ستمیبدن منم:  من  ! 

 

رونیب یبود زده شرکت از بود وقت یلیخ خونھ؟ یرفت چرا االن ؟ یکجابود  !!! 

 

داداش الیخیب:  دینو  ! 

 

؟ خوبھ ؟ چطوره ساحل حال سامان یراست   

 

ھیگر ریز زدم و کنم کنترل نتونستم بغضمو گھید حرف نیا با  .. 

 

عیسر و گھینم یچیھ سامان  

 

 

 

کنھ یم مبغل  ! 
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خوبھ:  سامان  ! 

 

خوبم منم باشھ خوب اون!  خداروشکر:  دینو  !  

 

 زنمیم دلم تھ از تختمو رو افتم یم شمیم وارد اتاقمو سمت رمیم رونیب رنمیم اتاق از ارمویب طاقت تونم ینم گھید کشھ یم اه ھی بعدم
ھیرگریز زنمیم دلم تھ از فکر نیا با مھمھ براش من حال بودن بد ای بودن خوب ھنوزم ایخدا ھیگر ریز  ! 

 

 

 سامان

 

 

رونیب رفت اتاق از ھیباگر ساحل دینو دوم باحرف  ! 

 

؟ سامان شده یزیچ:  دینو  

 

شبخوش!  فعال.  نمتیبیم فردا:  من   

 

داداش شبخوش:  اه ھیبا دینو  ! 

 

ساحل اتاق سمت رمیم کنمو یم قطع عیسر  ! 

 

کنھ یم ھیگر دل تھ از تختو رو افتاده.  شمیم وارد  ! 

 

دهیرس جا نیا بھ نایا یا رابطھ چرا بفھم دیبا امشب  ! 
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گمیم اغوشمو تو رمیگیم سمتشو رمیم   

 

دهیرس نجایا بھ شما یا رابطھ چرا کھ نمیبب بگو یساز ھیحاش چیھ بدون ساحلم:  من  !! 

 

ن مھم داداش:  ساحل  .... 

 

ساحل:  من  ! 

 

 

  ساحل

 

 

ماجرا فیتعر بھ کردم شروع  

 

 

 بتونم باشم داشتھ رابطھ یکی با دیشا گفتم ارمیب طاقت نتونستم دادیم عذابم یبدجور دینو عشق ٫ عشق بود شیپ دوسال داداش:  من 
 دینو بھ تونستم ینم من اما اومد یم یخوب پسر نظر بھ شدم اشنا باھاش بود یداخل یپزشک اخر ترم بود سام اسمش کنم فراموش دوینو

 اشتباه دونستمیم شد ناراحت یلیخ تمومھ کھ گفتم سام بھ دوماه و سالو کی بعد نیھم خاطر بھ کنم فراموشش نستمتو ینم نکنم فکر
ندارم دوسش کھ گفتم نداشتم بھش یحس چیھ من ٫ داشت دوست یلیخ منو سام کردم  .. 

 

نھیبب منو خواد یم گف زد زنگ دوباره شیپ ماه چھار نکھیا تا.  شد تموم   

 

متنفره انتیخ از بود گفتھ بھم چون بود کرده شک ردهخو ھی دینو   

 

من اما  !!!!! 

 

ھیگر ریز زدم نجایا   
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 بگم تونستمینم نجاشویا!  اون ٫ اون  نبود من ریتقص خدا بھ شدیچ دونمینم البالغھ نھج پارک رفتم  بود گذاشتھ قرار البالغھ نھج پارک
اخھ بگم یچطور  ! 

 

لساح ادامش:  تیعصبان با سامان  ! 

 

دمینو!  دیبوس:  ترس با منم  

 

شھیھم واسھ شیزندگ از برم گف بھم!  دید ٫ اونجا بود اومده کجا از دونم ینم  ! 

 

شد دعواشون باھم شد داشیپ کجا از دونمینم دینو کھ دانشگاه جلو اومد امروز ماه ھی بعد  ! 

 

بود شده متورم گردنش رگ بود شده قرمز چشماش یبدجور سامان  » 

 

کشمش یم رویعوض کشمشیم خودم کشمش یم:  سامان  ! 

 

شھیم دردسر ینکن یکار داداش توروخدا ؟ یگ یم یچ سامان:  من  ! 

 

رویعوض ھرزه ذارمینم زندش!  ساحل شو خفھ:  زنھیم ادیفر نباریا  سامان  !!!! 

 

اتاق تو انی یم بابا و مامان   

 

؟ نیکن یم دادیب دادو یشب نصف چرا شدهیچ:  مامان  

 

رونیب رهیم اتاق از یحرف چیھ بدون نساما  ! 

 

دیببند درو شھیم مامان:  من  ! 
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؟ دیکن یم کار یچ ھا شما ھس معلوم چیھ:  مامان  

 

بندهیم درو میسا مامان بعدم  !. 

 

من ھیزندگ تو یانداخت بود یبدبخت چھ نیا ایخدا  !!!! 

 

نکن یکار خدا تورو!  خدا یا ٫ سامان  ! 

 

 

 

 

بعد ماه سھ   

 

 

 ساحل

 

 

باش مواظبشون ایخدا نکنھ یکار دینو نکنھ یکار سامان کھ نیا نگران ٫ نگرانم ھنوز  .. 

 

بکنھ خوادیم کار یچ نمیبب کھ دارم ذوق ھم کنجکاوم ھم داره زیسوپرا ھی کھ گھیم سامان جونمھ غزال تولد امشب  !  

 

 یعروس عقدو مراسم کردنو  قبول نفس خانواده! یستگارخوا بود رفتھ شیپ یا ھفتھ یعل کنھ یم عقد گھید ماه نفسمم یابج جونم یا
گسید ماه  .. 

 

کنم یم بغض دوباره بودم خانومش حتما بودم دینو با االن اگ کرد پر دلمو غم گرفت باز دلم  .. 

 

 کھیت ھی کردم گم یزیچ ھی انگار بودم شده ونھید دمشیند کھ دوماه نیا.  بود برتر سازان ساختمان ونیسیکم لندن رفتھ دوماه ھیبرا دینو
شکنھیم دلم یبدجور کنھ ینم فکرم من بھ یحت اون کھ کردم یم فکر نیا بھ یوقت یول سین وجودم از  ! 
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کنم یم صدا مامانمو رونویب امی یم فکر از  ! 

 

؟ مامان:  من  

 

؟ دخترم جانم:  میسا مامان  

 

؟ بپوشم رو اورد فرانسھ از بابا کھ یلباس اون مامان:  من  

 

؟ کدوم:  مامان  

 

دهیسف و کرم کھ ھمون رهیحر بلند لباس ھمون:  من  !!! 

 

بپوش ھمونو دخترم اره:  مامان  ! 

 

؟ کجاس سامان!  مامان:  من  

 

رفتھ کجا صبح پسر نیا دونمینم واال:  مامان  ! 

 

؟ یچ نگار:  من  

 

شھیم اماده داره:  مامان  ! 

 

چھاره کنم یم نگاه ساعتو  !  

 

رمیم ھفت من یول میباش اونجا مین شویش گفتھ غزال  ! 
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نھیا ھیجلو نشستم گرفتمو مختصر دوش ھی  ! 

 

 رهیت و روشن بایتقر ھیسا ھی صورتم سراغ رفتم بعدشم ادی یم یلیخ بلند ھیلباسا بھ مدل نیا بستم باال از سفت کردم لخت موھامو اول
شد تموم یاجر یا رژگونھ ھی زدم رنگ خوششش یلیخ یصورت لب رژ ھی زدم  ! 

 

شدم یگریج عجب اوف  ! 

 

انیب باھم بابا و مامانو میبر باھم نگار و سامان منو قراره اخھ سامان بھ زنمیم زنگ و پوشمیم لباسامو عیسر  ! 

 

در دم دیایب ابونمیسرخ ساحل امیم دارم:  سامان  ! 

 

میاومد باشھ:  من  ! 

 

بود شده خوشگل من ھیابج چقدر اوف شدم ردوا درزدمو نگار اتاق در دم ورفتم دمیپوش شال و مانتو ھی عیسر  ..  

 

بود دورش باز موھاشم بود روصورتش العادم فوق شیارا ھی بود دهیپوش یاسی دامن کت ھی  !  

 

یابج یشد خوشگل چقدر:  نگار  ! 

 

منتظره سامان میبر!  طور نیھم ھم تو:  من  ! 

 

میبر:  نگار  ! 

 

نییپا میرفت ھا ازپلھ  !  

 

میمارفت مامان:  من  ! 
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میای یم گھید ساعت مین تا باباتم منو.  دخترم باشھ:  مامان  ! 

 

خدافظ باشھ:  من  ! 

 

دخترم خدافظ:  مامان  ! 

 

مامان خدافظ:  نگار  ! 

 

دخترم خدافظ:  مامان  ! 

 

 اماده کرده وقت یک نیا زده ھم بھ یپیت چھ امشب اوه!  بود منتظر در ھیجلو سامان در دم بھ میدیرس و میکرد یط اطویح ریمس عیسر
بوده رونیب نکھیا با شھ  ! 

 

میشیم نیماش سوار عیسر  ! 

 

پیخوشت سالم:  من  ! 

 

خانوما خوشگل سالم:  سامان  ! 

 

پمیخوشت داداش سالم:  نگار  ! 

 

وروجک:  سامان  ! 

 

خنده ریز زنھیم نگار  ! 

 

افتھ یم راه سامان  !  
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؟ یزنیم مشکوک امشب ؟ خبره چھ:  من   

 

نیباش منتظر:   گھیم و زنھیم ندلبخ ھی سامانم  ! 

 

ناقال یا:  من  ! 

 

نایغزال یا خونھ میدیرس  ! 

 

 مھین ھفتو ساعت اومدن مھمونا رسھ ینم ما العاده فوق یا خونھ بھ البتھ بزرگھ یلیخ نایغزال یا خونھ میشد خونشون باغ محوتھ وارد
کنھ یم خفھ منو غزال  ! 

 

 ظاھرا دنیرس ما از زودتر یعل و نفس و ناصر و مانینر ھا بچھ سمت میرفت سامان و نگار با و دادم شالمو و مانتو عیسر!  تو میرفت
ھیخال دمینو ھیجا رهیگیم چشمامو غم دوباره!  دارم یاحساس ھی میدیرس رید ما فقط  ! 

 

سالم:  مانینر  ! 

 

داداش سالم:  سامان  ! 

 

سالم:  من  ! 

 

 شیارا ھی یمشک یماکس لباس ھی بود شده خوشگل چقدر اومد غزال ھیصدا دمید کھ میزدیم حرف میداشت میکرد یپرس احوال ھمھ با
گلم داداش زمیعز جونم یا زد یبیعج برق سامان ھیچشما!  العاده فوق  ! 

 

؟؟؟ اومدنھ وقت ٫ ھشت ساعت ایب زود نگفتم مگھ یشوریب یلیخ خانوم یعوض سالم:  غزال  

 

یدونیم کھ خودت:  گمیم و رخندهیز زنمیم منم  ! 

 

ییجا برن ھست کھ یوقت از رترید دیبا شھیھم خانوم چون بوده ازقصد دونمیم بعلھ:  غزال  ! 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

؟ یدار منو داداش کشت قصد:  گفتم درگوشش اروم!  نیافر:  من  

 

؟ معلومھ:  غزال  

 

؟؟؟ پروئھ چھ ء:  من  

 

؟ اومد خوشش سامان!   گھیم و خنده ریز زنھیم غزالم  

 

تو برق از شد سوراخ شچشما بابا اره:  من  ! 

 

خندهیم اروم غزالم  ! 

 

؟ نیکرد فراموش رویبق نیدید دوستتونو خانوم غزال:  سامان  

 

؟ نیھست خوب ؟ یحرف چھ نیا سامان اقا نھ:  غزال  

 

؟ نیچطور شما!  ممنون:  سامان  

 

خوبم ممنونم:  غزال  ! 

 

اومدن نایمامان  ! 

 

بگم امد خوش برم من:  غزال  ! 

 

رفت غزال  .. 
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؟ میبرقص میبر ھا بچھ:  یعل  

 

؟ یھول نقدریا یا ماھھ ھشت مگھ نفس مثل توھم یعل:  من  

 

اره:  یعل  ! 

 

؟؟؟؟؟ ییا ماھھ ھشت ھم تو یعل:  تعجب با من  

 

ساحل اره:  گھیم و خنده ریز زنھیم میعل  ! 

 

جالب چھ:  من  ! 

 

میھست ییا عجلھ طیشرا ھمھ تو یعل منو غزال خوبھ چقدر:  نفس  !  

 

خنده ریز میزنیم ھمھ بعدم  ! 

 

؟ وسط میبر ھا بچھ:  نفس  

 

ندارن اومدن قصد انگار نایا میبر ما خانومم:  یعل  ! 

 

میای یم نیسیوا نھ:  من  ! 

 

اومدن سامانم و ناصر مانوینر من سر پشت  ! 

 

یترک سامان با دمیرقصیم قشنگ یفارس مانینر و ناصر با  ! 

 

میبود رفتھ یترک رقص کالس سامان منو اخھ  ! 
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عقب بودن رفتھ ھمھ کھ میدیرقصیم یطور  

 

 

 

میبود فقط سامان منو و  ! 

 

زدن دست افتخارمون بھ ھمھ رقص اتمام بعد  ! 

 

بود یعال!  دنیرقصیم باھم بار نیا غزال سامانو شدو نواختھ یفارس اھنگ دوباره بعدش  ! 

 

دیرس شام بھ نوبت  ! 

 

ھا ھیبخور بخور عجب ھا بچھ:  ناصر  ! 

 

شکمو یا:  من  ! 

 

بود سیسرو سلف شام  ! 

 

خورد یم خواستیم کھ غذا نوع ھر از یھرکس یعنی  ! 

 

خوردم برگ کباب ھم یکم و ھیالو و ساالد یکمی فقط من  ! 

 

 دعا ٫ کردم دعا ھیبق و نفس و یعل غزالو و سامانو ھیبخت خوش ھیبرا دلم تو بایز و بزرگ العاده فوق کیک ھی دیرس کیک بھ نوبت
ببخشھ منو دینو کھ کردم  ! 

 

کادوھا بھ دیرس نوبت  !  
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لیفام ھیبق ھیکادوھا بعدم شونیزندگ محل بشھ اونجا غزال ازدواج بعد کھ کردن غزال اسم بھ باغ ھی غزال پدر و مادر  ! 

 

بود دهیخر بایز العاده فوق ھیطال ساعت ھی مانینر  ! 

 

شھینم دیتول وقت چیھ گھید شھیم زده تک برند نیا از کھ یطور العاده فوق عطر ھی ناصرم  ! 

 

بودن دهیخر دیسف ھیطال سیسرو ست ھی نفسم و یعل  ! 

 

سامان ھیکادو بھ میدیرس!  انیبرل دیسف طال گردنبند ھی منم  ! 

 

کرد کردن صحبت بھ شروع جلو رفت سامان  ! 

 

 

 

 

 در بشیج از جعبھ ھی غزالو سمت رفت سامان!  نیببر لذت کھ دوارمیام  دارم براتون العاده فوق زیسوپرا ھی امشب انیاقا و ھا خانوم
؟ نیکن ازدواج بنده با خانوم غزال:  گف زدو زانو غزال ھیپا ھیجلو اورد  

 

 یلیخ خدا یییوا کرده یخواستگار غزال از من داداش ادم ھمھ نیا ھیجلو میبگ یزیچ میتونستینم تعجب از ھمھ میبود کرده کپ
شدم خوشحال  ! 

 

 

  غزال

 

 

 لذت دوارمیام دارم براتون العاده فوق زیسوپرا ھی امشب ونیاقا و ھا خانوم:  گف و ھا مھمان سمت رفت سامان ھیکادو بھ میدیرس
نیببر  ! 
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بسکتبال توپ قد بود شده چشمام رونیب زدیم دھنم از داشت قلبم زد زانو پام ھیجلو بعدم دراورد بشیج از جعبھ ھی منو سمت اومد بعدم  
! 

 

؟ دیکن یم ازدواج بنده با خانوم غزال:  سامان   

 

شد شتریب تعجبم دارن موافقت کھ کردن اشاره سر با اونا کردم مادرم پدر بھ نگاه بگم یزیچ تونستم ینم بودم کرده تعجب یبدجور  ! 

 

 بردم دستمو!  داد ھامو ادع جواب زود چھ خدا برسم سامان بھ بودم کرده دعا االن نیھم نایب چشم دوتا خواد یم یچ از کور از خدا
بلھ:  گفتم دلم تھ از بالبخند برداشتمو رو بایز اریبس نینگ تک انگشتر و جلو  ! 

 

ھوا رو رفت سالن   

 

گفتن کیتبر سمتمونو اومدن ھمھ  ! 

 

ھمھ و یعل و نفس و ساحل و ناصر و مانینر  ..  

 

؟ میدیفھم یم زود دینبا من بدجنس یا:  سامان روبھ ساحل   

 

زمیعز یبش زیسوپرا خواستمیم : سامان  ! 

 

دخترم یبش خوشبخت  ! 

 

بود پدرم  ! 

 

پدرم ممنون:  من  ! 
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 مراسم دارن قصد خان سامان کھ گفتن و کردن یخواستگار خان سامان ھیبرا تورو یسماوات ھیاقا و خانوم دخترم:  بابا
میکرد قبول ھم ما کھ باشھ متفاوت شونیخواستگار  ! 

 

خترمد یبش خوشبخت:  مامان  ! 

 

یعال بود العاده فوق امشب گفتن کیتبر بھم بھزادم عمو و ھیسا خالھ  ! 

 

 

  ساحل

 

 

 تعجبم از شد سالن وارد دینو شدو باز در قھیدق چند بعد . تنھا بودم مونده من وسط رفتن ھیبق بعدم دنیرقص باھم اول غزال و سامان
بگم یزیچ تونستم ینم  !!!!! 

 

 

 

؟ باشھ لندن تو دینبا مگھ کنھ یم کار یچ نجایا نیا..  وت اومد دینو شدو باز در  

 

رمیم حال از االن شدم یطور نیا چرا خدا ای افتادم یم پس داشتم داشت کوپش یبدجور قلبم کرد یپرس احوال ایمامان شیپ رفت  ! 

 

نھ یوا!  من سمت اومد  ! 

 

سمتم اومد!  نھیا از سامانم مالھ اره اخ!  اشناس چھ ادکلنش ھیبو نامرد زده میپیت چھ  ! 

 

خانوم ساحل سالم:  دینو  ! 

 

دینو یمعرفت یب یلیخ ؟ خانوم ساحل کرد پر چشمامو اشک کردم نگاھش برگشتم عیسر  ! 
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سالم:  من  ! 

 

 گفتم بابا و مامان ھیسو رفتم عیسر!  کنم تحمل خفقانو ھیفضا نیا تونستم ینم گھید!  شد رهیخ ستیپ بھ و ایصندل از یکی ھیرو نشستم
شدم خارج سالن در از عیسر رفتم یم دیبا!   تونستم ینم من یول ادیب سامانم تا سمیوا گفتن اونام خونھ رمیم دارم کھ  ! 

 

 

دینو   

 

 

؟ بره خواد یم کجا ییتنھا رونیب زد سالن در از عیسر  

 

دنبالش رفتم  ! 

 

سامان نیماش سمت رفت  ! 

 

سمتش رفتم عیسر  !  

 

رسونمتیم من خانوم ساحل کن صبر:  من  ! 

 

کنم یم خواھش برو دینو برو:  گف یبد بغض با برگشتو عیسر  ! 

 

رسونمتیم گفتم:  تیعصبان یکم با منم  ! 

 

برو میدینکش غیج تا برو دینو برو:  گف یبلند ھیباصدا نباریا  ! 

 

رفت شدو نیماش سوار عیسر  ! 
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روندیم یبد سرعت با باشم مواظبش کھ رفتم و افتادم راه دنبالش عیسر منم  !  

 

اخھ تو چتھ دختر برو واشی  ! 

 

خونھ تو برد نویماش عیسر دیرس ممکن زمان از تر عیسر  

 

ما رفتن جشن از نمیا!  بودم منتظر انیب نای عمھ کھ یزمان تا منم   ! 

 

 رفتم کردمو روشن نویماش شد راحت سین تنھا ساحل کھ بابت نیا از المیخ منم تو رفتن و اومدن نای عمھ ساعت سھ دوساعت بعد
 ! خونھ

 

 

  ساحل

 

 

شھیم وارداتاق سامان..  دانشگاه رمینم امروز بود بد یلیخ حالم شدم داریب خواب از یخراب حال با صبح   ! 

 

خانوم سالم:  سامان  ! 

 

ریبخ صبح سالم:  من  ! 

 

دانشگاه یرینم:  سامان  ! 

 

کنھ یم درد سرم ندارم حوصلھ نھ:  من  ! 

 

؟؟؟؟ ھس حواست ایافت یم اتودرس ساحل:  سامان ! 
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فھمم ینم یزیچ برمم اگھ:  من  !  

 

خدافظ رفتم من باشھ حواست یول ساحل یدان خود:  سامان  ! 

 

داداش فظ خدا:  من  ! 

 

 

  سامان

 

 

بودم شرکت در جلو بعد ساعت مین.  شدم نیماش سوار رونویب اومدم خونھ از عیسر  ! 

 

زنم یم بھش یگزن ھی امروز ادی یم دینو گھید دوروز  ! 

 

شمیم دینو اتاق وارد عیسر  ! 

 

دهینو نکھیا اوه!!!  اتاقھ تو یکی  ! 

 

پروندس تو سرش....  ومدها یک دینو خورمیم جا یبدجور  ! 

 

؟ یکن یم کار یچ نجایا تو ٫ سالم:  من  

 

؟ کنم کار یچ کجا پس:  گھیم و خندهیم دمینو  

 

ییایب چھارشنبھ بود قرار توکھ زینر مزه ء:  من  !!!! 

 

امیب چھارشنبھ برم ییخوا یم:  دینو  ! 
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بابا یا:  من  ! 

 

برسم سامان اقا گلم داداش عقد جشن بھ ھم کنم خوشحال شمارو ھم امیب زود گھید گفتم شد تموم زود جلسھ:  گھیم و خندهیم دمینو  ! 

 

 حق میطرف ھی از یول شکونده خواھرمو قلب کھ ناراحتم دستش از ھنوز یول کنم یم بغلش سفت و سمتش رمیم زنمویم لبخند ھی منم
باشھ ریدلگ داره   !  

 

شھیم وارد یشوخ با یعل و شھیم زده در  ! 

 

؟ یچ من پس!  سالم:  یعل  

 

؟ یچ تو یچ:  دینو  

 

بغل:  یعل  ! 

 

گنده مرد بابا برو:  من  ! 

 

؟ ییعمو یکیکوچ ھنوز شما یاخ:  یعل  

 

خنده ریز میزنیم ھمھ بعدم  .. 

 

مھیعروس گھید روز ده یناسالمت دایکن ینم یکمک چیھ نامردا!  دیخر میبر ادیب ما با باشھ بگو خانوم ساحل نیا بھ امانس:  یعل  !  

 

؟ ادی یم بر یکمک چھ ما دست از!  داداش مبارکھ:  دینو  

 

ادیم بر یکمک ھی سامان دست از یول یچیھ تو دست از:  یعل  ! 
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؟ یچ:  من  

 

کرده ونھید منو نفس نیا دیخر ادیب ما با بگو تیجاب بھ بزنگ پاشو:  یعل  ! 

 

ساحل بھ زنمیم زنگ و خنده ریز زنمیم منم  ! 

 

ساحل سالم الو:  من  ! 

 

سامان سالم:  ساحل  ! 

 

دیخر نیبر دنبالت انیم یعل غزالو و نفس شو اماده ساحل:  من  ! 

 

حوصلھ گفتم منکھ داداش:  ساحل  ... 

 

زود گفتم کھ نیھم:  من  

 

نشده مونیپش تا کنم یم قطع تلفونو عیسر مبعد   ! 

 

یا جذبھ چھ اوه:  یعل  ! 

 

گھید دنبالشون برو!  کوفت:  من  ! 

 

فعال ٫ چشمممم:  یعل   

 

خدافظ:  دینو منو   
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  ساحل

 

 

 نیا بھ!  ونھخ میریم میدار کھ دمیفھم فقط دنیخر یچ ؟ شد یچ دمینفھم اصال ندارم ویکار چیھ حس دنبالم اومدن غزال و نفس و یعل
بزنم حرف دینو با نفس ھیعروس بعد کھ کردم یم فکر  ! 

 

؟ کنم یم صدات دارم دوساعتھ ییکجا! ساحل یاوووووو:  غزال  

 

جا نیھم ؟ ھان:  من  ! 

 

؟ دیپرس یچ یعل االن پس!!!!  ء:  نفس  

 

؟ یدیپرس یزیچ گفتم و یعل بھ رو برگشتم عیسر  

 

زتیعز جون بھ نھ:  یعل  ! 

 

یعل:  نفس  ! 

 

نفس:  یعل  ! 

 

خب نبود حواسم دیببخش الیخیب بابا یا:  من   ! 

 

یکرد اعتراف عجب چھ:  غزال  ! 

 

خونھ رسوند منو یعل ساعت مین بعد  ! 
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خانواده سالم:  من  ! 

 

دخترم سالم:  مامان  ! 

 

دخترم سالم:  بابا  ! 

 

خوابن سامان و نگار:  من  ! 

 

؟ یکرد نگاه ساعتو زمیعز:  میسا مامان  

 

قسیدق ستیب دوازدھو کنم یم ساعت بھ نگاه ھی  ! 

 

ریبخ شب!  بخوابم برم من! نیب ساعتو!  نبودن کن ول کھ نفسم و یعل نیا!   اووووو:  من  !  

 

دخترم ریبخ شب:  بابا و مامان  ! 

 

خوابم یم کنمو یم عوض لباسامو عیسر شمیم اتاق وارد و باال رمیم ھا پلھ از  ! 

 

 

 

سھنف ھیعروس شب امروز   

 

بشھ عروس قراره جونم یابج جونم یا  ! 

 

س غزال منو  
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یعل دوش ساق سامان و دینو مینفس دوش اق  ! 

 

کنھ عوض لباساشو رفتھ کھ نفس مونده میا اماده غزال منو  ! 

 

 موھاشو غزالم دمیپوش مبایز العاده فوق بلند یا نقره لباس ھی نشوندم پوستم رو باھمیز شیارا ھی کردم العاده فوق ونینیش ھی موھامو من
ھیکی لباساشون ساقدوشا اخھ منھ نھیع لباسشم!  ھیعال ششمیارا کرده ونینیش  ! 

 

من عشق نیا شده یگریج چھ خدا یوا رونیب ادی یم نفسھ اسمش کھ فرشتھ ھی و شھیم باز لباس ضیتعو اتاق در  ! 

 

یعوض یشد خوشگل یلیخ نفس یوا:  من  ! 

 

نفس یشد ماه:  غزال  ! 

 

دیندار من از یکم دست شمام:  گھیم و خندهیم منفس  ! 

 

اومدن اقاداماد:  شگریارا  !  

 

اومد زود چھ یوا:  نفس  ! 

 

خنده ریز میزنیم غزالم منو  ! 

 

گھید ماھس ھشت:  من ! 

 

یعل بعدم شھیم وارد بردار لمیف اول و شھیم زده در خنده ریز زنھیم نفس بعدم  !  

 

بگھ یزیچ نتونست گھید دید نفسو یوقت یعل  ! 
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ستادیا روش روبھ نفسو سمت اومد اروم اروم  ! 

 

شدن ھم مسخ قھیدق چند تا  ! 

 

لطفا نیبد گلو اقاداماد:  بردار لمیف  ! 

 

دعاکردم شونیخوشبخت ھیبرا دلم ھیتو بوسھیم نفسو ھیشونیپ بعد نفسو بھ دهیم گل ادوی یم خودش بھ عیسر میعل  ! 

 

افتادن راه نفس و یعل  ! 

 

نییپا میرفت باغزال عیسر منتظره نییپا کھ زد نگز سامان  ! 

 

نشوندم جلو زور بھ غزالو  ! 

 

نیبش جلو ایب ساحل:  غزال  ! 

 

بزنمت امیب ای ینیشیم:  من  !. 

 

 ! نشست

 

داداش سالم:  من  ! 

 

خوشگل ھیخانوما سالم:  سامان  ! 

 

سالم:  غزال  ! 
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خانوم سالم:  بالبخند سامان  ! 

 

پروئھ یلیخ سامان اقا نیا غزال نکش خجالت:  گفتم غزال روبھ گرفتو خندم عیسر منم انداخت گل زالغ ھیلپا حرف  نیا با  ! 

 

خنده ریز میزنیم غزال منو  ! 

 

خانوم ساحل میداشت:  سامان  ! 

 

برو سامان اقا برو:  من  ! 

 

تاالر سمت رهیم و کنھ یم روشن نویماش سامانم  ! 

 

بگذره خوش بھم یعروس ذاشتینم بود دلم تو کھ یغم یول بود ییا العاده فوق ھیعروس  ! 

 

بدم دستش از یالک یالک تونمینم بزنم حرف دینو با دیبا من یخاص اتفاق چیھ بدون شد تموم تاالر ھیتو مراسم  ! 

 

 شب ھی عیسر!  خستم یلیخ میشد خونھ یراھ مام..  شد تموم داماد و عروس و ھا خانواده نیب ھیگر و اشک یکل با میخدافظ مراسم
دمیخواب لباس ضیتعو مختصرو دوش بھ بعد اتاقم رفتم گفتمو بابا مامانو بھ ریبخ  ! 

 

 

 ساحل

 

 

چرا دونمینم زنھیم شور دلم بزن حرف دینو با برم کردم جزم عزممو امروز  ! 

 

دینو شرکت سمت رمیم پوشمویم لباسامو عیسر  ! 
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 گرشون نظاره!  شدم ادهیپ نیماش از ستادیا قلبم رونیب اومدن شرکت از خانوم ھیبا دینو کھ شدمیم ادهیپ داشتم دمیرس ساعت مین کی بعد
اون ھیبرا داشتم احمق منھ گرفت میگر شد نابود ختیر بھم امیدن یا ھمھ دینو بغل تو رفت خانومھ اون شدیچ دمینفھم کھ بودم  ....  

 

شدم نمیماش سوار عیسر بشنوم یزیچ خواستم ینم کرد یم صدام..  سمتم اومد عیسر و دید منو دینو  !  

 

 

دینو  

 

 

اشوبھ یبدجور قلبم امروز  ! 

 

ارهیم من سمت بھ رویپاکت یمنش و شھیم زده در  ! 

 

شماس ھیبرا نیا مھندس:  یمنش  ! 

 

؟ اورده یک ؟ من ھیبرا:  من  

 

دونمینم:  یمنش  ! 

 

دییبفرما!  ممنون:  من   

 

رونیب رهیم یمنش  ! 

 

خونش یم کنمو یم باز درنامرو عیسر عکس چندتا ھیبا بود نامھ ھی کنم یم باز پاکتو در عیسر  : 

 

 

نیراست دینو مھندس جناب سالم  ! 
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رمیعز یباش خوب کھ دوارمیام  ! 

 

ترانم زمیعز اره!  یشناخت منو االن تا کھ دونمیم  ! 

 

 برمشیم نیب از نرسم تو بھ من بخواد یکس ھر ھک یدینفھم نویا تو یول یمن مال تو گفتم ادتھی!  دیکش ینابود بھ تویزندگ کھ یا ترانھ
کس چیھ مال ای یمن مالھ ای تو کھ بودم گفتھ  ! 

 

باش عشقت و عمتو دختر مواظب بودم گفتھ بھت خان دینو  !  

 

 داده انجام  کارو نیا من دستور بھ کھ بوده سام دیبوس خانومو ساحل توپارک کھ یفرد اون یول.  یباش دهیشن اسمشو نکنم فکر!  سام
 اون بده انجام گفتم سام بھ من اونم ؟ ادتھی دانشگاه جلو ھیپنچر اون!  یریبگ فاصلھ ساحل از تو کھ کنھ یکار سام کھ شد نیبرا قرار
 راست یدار دوست ساحلو کھ یگفت بھم یمست توعالم شب اون!  نھ تو یول بود عاشقت ساحل دادمیم دستور من ھمشو یشینما ھیدعوا
بود یالک ھمش کنم فکر یول!  یاستر و یمست گنیم  !  

 

؟ شدم اشنا سام با یچطور کھ یکن یم فکر یدار االنم  

 

 ھی گفتن اونام کھ ؟ بوده دانشگاه تو یکس با حاال تا ساحل کھ کردم دوستاش از جو و پرس ساحل دانشگاه دم رفتم ٫ نبود یسخت کار
بوده یطاھر سام اسم بھ نفر  ! 

 

 من بھ سام ھیقض اون بعد یراست!  ادیب سرش یبد یبال ممکنھ عشقت شیپ ینر عایسر اگر    گمیم بھت رمدا نویا دینو اقا خالصھ
کردم عقد سام با االن نیھم خاطر بھ نبودم لیم یب منم البتھ!  شد مند عالقھ   

 

باش عشقت مواظب خان دینو  ! 

 

  خدافظ

 

کنارھم ترانھ و سام ھیعکسا کردم نگاه عکسارو  .. 
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ترانھ تو بھ لعنت:  دمز ادیفر  ! 

 

بست راھمو شرکت ھیجلو شرکت دیجد کارکنان از یکی رونیب زدم شرکت از برداشتمو کتمو عیسر  

 

بره نیب از مویزندگ تا بود یکاف ھیثان چند بغلم تو اومد یاتفاق کامال شد یچ دونمینم زدیم حرف یچ درباره دونمینم داشت   ! 

 

؟ کنھ یم کار یچ اونجا ساحل!!!!!!!!  نھ  

 

سمتش رفتم عیسر  ..  

 

ساحل ٫ ساحل:  من  ! 

 

کرد حرکت و شد نیماش سوار ھیباگر ساحل  ! 

 

سایوا ساحل:  من  ! 

 

 زدم چراغ چندبار!  روندیم یبد باسرعت افتادم راه سرش پشت و شدم سوار عیسر نگیپارک داخل نبردم نویماش امروز خداروشکر
نکرد یتوجھ اما  ! 

 

 

  ساحل

 

 

 سمت بھ کنم حفظ نویماش کنترل نتونستم کرد؟ یطور نیا چرا من نیماش ھیجلو دیچیپ نیماش ھی ھوی روندمیم یاور سام رس باسرعت
 برخورد یبد زیچ ھیبا سرم شد متوقف تا زد ملق چندبار کرد چب کردو برخورد بزرگراه جدول و لیر گارد با نیماش روندم مخالف
دمینفھم یزیچ گھید کردو  ! 
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دینو   

 

 

 

ساحل ابوالفضل ای  ! 

 

 تمام خدا ای ساحل نیماش سمت دمیدو عیسر شد متوقف و زدو ملق چندبار کرد چپ کردو برخورد لیر گارد با ساحل نیماش
بود خون سرصورتش  ! 

 

سااااااااااااااااحل:  من  !!!!! 

 

اورژانس بزنھ زنگ یکی  ! 

 

توراھھ اورژانس کھ گف نفر ھی  ! 

 

کنم یم خواھش بمونھ زنده ایخدا!  امبوالنس تو بردن کردنو خارج ساحلو عیسر دیرس امبوالنس وینشان تشا راھو سیپل نیم چند بعد  ! 

 

شدم نمیماش سوار عیسر  ! 

 

سامان بھ زدم زنگ  ! 

 

سالم الو:  سامان  ! 

 

ایب زود کرده تصادف ساحل ...... مارستانیب ایب سامان الو:  من  ! 

 

مدماو!  اومدم ؟ ییییییییچ:  سامان  ! 
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مارستانیب میرسوند ساحلو عیسر    

 

دیرس سامان!  عمل اتاق بردنش  ! 

 

دینو شدهیچ:  سامان  !. 

 

عملھ ریز ساعتھ نھ االن!  دونمینم ٫ دونمینم:  من  ! 

 

ساعت نھ:  سامان  ! 

 

اومد دکتر ساعت مین بعد  ! 

 

سمتش میرفت عیسر   

 

؟ چطوره خواھرم حال دکتر یاقا:  سامان  

 

اما بوده موفق یول داشتن رویسخت عمل:  دکتر  .... 

 

؟ دکتر یچ اما:  من  

 

کما تو رفتن متاسفانھ:  دکتر  ! 

 

؟ یچ:  من  

 

نیباش صبور دیبا:  دکتر   

 

وی یس یا بخش بردن عمل اتاق از ساحلو رفتو دکتر  .. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

کنم ساحل نگاه کھ شھیش پشت رفتم   

 

کنھ یم افت داره شیاطیح عالئم دمید  ! 

 

بده ضیمر حالھ پرستار خانوم رستارپ خانوم:  من  !  

 

اومد عیسر سامان  ! 

 

اتاق تو ختنیر پرستارا  ! 

 

کرده یقلب ستیا ضیمر!  نیکن صدا رویسمع دکتر یافضل خانوم  !  

 

؟ یچ:  من  

 

 شدم زانودو گشت ینم بر ضربان اما دادنیم یقلب شک اومدن دکترا کردم حس قلبم تو رویبیعح درد!  شد یچ دمینفھم حرف نیا با
ساحل!  داشتم ھوا بھ ازین اومد ینم نفسم  ! 

 

دکتر دکتر ؟یخوب!  دینو ٫ دینو:  سامان  ! 

 

شدم ھوشیب سامان حرف نیاخر با  ! 

 

 

  سامان

 

 

 دکترا
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برنگشتھ ضربانش ھنوز ساحل دینو باالسر اومدن عیسر  ! 

 

وی یس یا نیکن منتقلش عیسر!  کرده یقلب ستیا پرستار:  دکتر  .. 

 

؟ شدهیچ دکتر:  من  

 

کردن یقلب ستیا اقا نیا:  دکتر  ! 

 

؟ ییییییچ:  من  

 

 

 

 

ویس یا نیکن منتقلش عیسر کرده یقلب ستیا پرستار:  دکتر  ..  

 

؟ شدهیچ دکتر:  من  

 

کردن یقلب ستیا اقا نیا:  دکتر  ! 

 

؟ ییییییچ:  من  

 

ساحل اتاق بغل ویس یا اتاق کردن منتقلش عیسر  .. 

 

شد یطور نیا چرا اخھ دینو  ! 
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برگرد یلعنت برگرد ساحل  ! 

 

بودم داغون یبدجور کن رحم خودت ایخدا دنیکش ساحلو و دینو ویس یا اتاق ھیھا پرده عیسر  ! 

 

رونیب اومد قھیدق چند بعد شد دینو اتاق وارد رونویب اومد عیسر دکتر  ! 

 

سمتش رفتم عیسر  ! 

 

؟ چطوره دینو حال خواھرم حال دکتر یاقا:  من   

 

یاقا شکر خدارو:  دکتر  .. 

 

ھستم یسماوات:  من  ! 

 

 مبارزشون یول داشتن ضربان افت یا دفعھ کی گذاشت سر پشت رویبد بحران یسماوات خانوم خداروشکر!  یسماوات یاقا بلھ:  دکتر
 خانوم ٫ برگشت یسماوات مخانو با ضربانشون کردن یقلب ستیا ھمون ای یقلب سکتھ یسماوات خانوم با ھمزمان ٫ دینو اقا و بود یعال

دینو اقا یول ھستن کما تو فعال یسماوات   

 

بخش میکن منتقلشون کھ یزمان تا ھستن ژهیو ھیھا مراقبت بخش تو یچندروز داشتن کھ یا سکتھ خاطر بھ  ! 

 

دکتر یاقا ممنون:  من  ! 

 

بود فمیوظ ٫ کنم یم خواھش:  دکتر  !  

 

مارستانیب دنیرس نگار باباو مامانو ییدا و ییزندا دهینکش نیم سھ بھ انیب گفتم ییدلجو یکل با زدم زنگ نایمامان بھ دکتر رفتن بعد  ! 

 

؟؟؟ کجاس دخترم ؟ کجاس ؟ کوش:  ھیباگر مامان  ! 
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وئھی یس یا تو خوبھ من مادر باش اروم:  من  ! 

 

وی یس یا:  گھیم و روصورتشو زنھیم مامانم   ... 

 

دینش نگران فقط بگم یزیچ ھی ییازند:  گمیم و ییزندا بھ کنم یروم  ! 

 

پسرم بگو ؟ یچ:  دیشد یلیخ ینگران با ییزندا  ! 

 

بگم یچطور اخھ  ! 

 

راستش!  ییزندا زهیچ ٫ ام:  من  !!!!!! 

 

سامان گھید بزن حرف:  ییزندا  ! 

 

کرده سکتھ دینو:  من  ! 

 

؟ یچ:  ییزندا  

 

گرفت مامانم کھ نیزم بخوره بود کینزد کنھ حفظ تعادلشو نتونستم بعدم  ! 

 

؟؟ کجاس االن ؟ سامان یگیم یچ:  ییدا  

 

ساحل بغل اتاق بھ کنم یم اشاره  !  

 

نشونینیبب یتون ینم االن:  من  ! 

 

؟ چرا:  ییزندا  
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پسرم چرا:  مامان  ! 

 

تو دیبر شھینم ژسیو بخش گلم مادر ٫ جون ییزندا:  من  ! 

 

پسرم برو شونیمینیبب بدن اجازه کن خواھش برو توروخدا سامان:  ھیباگر مامانم  ! 

 

برو سامان:  ییزندا  ! 

 

نشونینیبیم بخش اومدن کھ روز چند بعد دنینم اجازه ییزندا اخھ:  من  ! 

 

اومد سرم بھ بود ییبال چھ نیا خدا یا:  مامان  !!!! 

 

پسرم خدا یا:  ییزندا  ! 

 

 

بعد روز چند   

 

 

 

بده یلیخ بابام و مامانم حال ومدهین بھوش زھنو!  ساحل یول بخش اوردن دوینو چھارروز بعد حدودا  ! 

 

دونستمینم جوابشو خودمم من کھ دیپرس ازم رو یسوال بابام  ! 

 

کرد تصادف ساحل چطور پسرم:  بابا  ! 

 

اومد بھوش دینو  ! 
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خوبھ حالت!  پسرم یخوب:  ییزندا  ! 

 

جان دینو یخوب:  مامان  ! 

 

ساحل:  دینو  ! 

 

ھیگر ریز زنھیم مامانم ادی یم ساحل اسم یوقت  ! 

 

عمھ شدهیچ:  شھیم بلند عیسر دینو  ! 

 

 ......... : مامان

 

باشمام عمھ:  دینو  ! 

 

  ..... : مامان

 

سامان شدهیچ:  من روبھ ینگران با دینو  ! 

 

ومدهین بھوش ھنوز ساحل:  من  ! 

 

؟ یچ:  دینو  

 

قھیدق چند بعد   

 

لطفا باشم تنھا خوامیم:  دینو  ! 
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پسرم:  ییزندا  ... 

 

مامان کنم یم خواھش:  دینو  .. 

 

 

دینو   

 

 

ییتنھا و مونم یم من رونیب رنیم ھمھ  ! 

 

 تونم یم مگھ اصال ؟ کنم یزندگ یچطور من بشھ شیطور اگھ کنھ یم ستیا قلبش کنھ یم تصادف چشمم ھیجلو میزندگ عشقم ایخدا
کنم یم خالص خودمو حتما ؟ کنم یزندگ  ! 

 

 ! ساحل

 

گونم یرو چکھیم سماجت با اشک ھی  ! 

 

من بھ لعنت!  بود من خاطر بھ اتفاق ھردوتا ختمیر مارستانیب تو ساحل باالسر بارم ھی اشکو قطره نیا  !  

 

زنمیم پسش عیسر....  یاول اشک سر پشت دومم اشک  ! 

 

تو ادی یم یعل ادویدرم صدا بھ دراتاق  ! 

 

؟ یخوب داداش سالم:  یعل   

 

داداش خوبم:  من  ! 
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؟؟؟!!! یکرد سکتھ چرا ؟ شدهیچ اخھ ؟ داداش شدیچ:  یعل  

 

؟ کو نفس ٫ یعل کن ول:  من  

 

ساحل شیپ رفتھ:  یعل  ! 

 

تو انی یم نفس و غزال و سامان و شھیم زده در قھیدق چند بعد  .. 

 

؟ یخوب دینو سالم:  نفس   

 

؟ چطوره ساحل حال!  نفس خوبم:  من  

 

یطور ھمون:  غم با نفسم  ! 

 

؟ یبھتر دینو سالم:  غزال  

 

اره ٫ سالم:  من  ! 

 

رونیب رنیم موننویم اتاق تو ھا بچھ قھیدق چند  .. 

 

مونھ یم اتاق تو سامان یول  ! 

 

؟ شده یزیچ:  من  

 

داد پرستار نامرو نیا:  سامان ! 

 

ندارم یخوب یا خاطره ھا نامھ نیا از کنم یم باز درشو گرمویم نامرو عیسر  .. 
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کنم یم خوندن بھ شروع  ! 

 

 

 

 

نیراست دینو مھندس جناب مسال  ! 

 

ھیک دمیفھم خوندم نامرو اول یوقت  ! 

 

؟ شدیچ یدید!  یدینم گوش حرفم بھ کھ فیح یول باش عشقت مواظب کھ بودم گفتھ بھت زمیعز   

 

سین خوب اصال حالشونم ھستن مارستانیب تو جون ساحل!  یاخ  ! 

 

 بود الزم جرقھ ھی!  شما گر نظاره بودنو ابونیخ اونور جون ساحل ھاخ  ھا بده ھل بغلت تو خانومرو اون کھ گفتم یکس خوب یول
بود بھت حواسم شھیھم من..  زدم من جرقرو اون کھ تیزندگ دنیکش شیات بھ ھیبرا .  ! 

 

..  .. داد انجام خوب یلیخ کارشو بودا ییا حرفھ عجب ساحل نیماش ھیجلو دیچیپ کھ بود ینیماش اون بھتر اون از   نیراست یاقا یول
یبا یبا..  یتالف ھیبرا نگرد من دنبال ستمین رانیا گھید من راستش   

 

 

یییییییییییییییلعنت   

 

شکستم زدم بودو اونجا کھ یزیھرچ  .. 

 

بودم شده ونھید  ! 

 

پرستار پرستار!  دینو چتھ:  نساما  ! 
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 فطرتت پست سام تو بھ لعنت!  ھرزه یعوض اشغال ! ترانھ تو بھ لعنت!  توئھ ریتقص ھمش!  تو بھ لعنت دینو تو بھ لعنت زدم ادیفر
نیختیر بھم شما مویزندگ یعوض  .. 

 

بودن من گر نظاره ھیگر با عمھ مامانمو اتاق تو ختنیپرستارار  .... 

 

بودن نیغمگ ناراحتو وضعم از ھمھ سامان یعل غزال نفس کاین نگار شوھرعمم و بابام  ! 

 

گرفتن دستامو عیسر پرستارا   

 

نیبزن ارامبخش امپول ھی عیسر:  دکتر  ! 

 

کرد اماده امپول ھی عیسر پرستارا از یکی   ! 

 

بکشم رویعوض اون برم دیبا!  برم دیبا من ٫ نیکن ولم:  من  ! 

 

 بعد!  بخوابم خوام یم اومد یم خوابم شد سست بدنم کم کم شدو خونم انیجر وارد عیسر ارامبخش..  کردم احساس بازوم تو یسوزش
رفتم فرو یقیعم خواب ھب قھیدق چند  ! 

 

 

  سامان

 

 

مارستانیب محوتھ تو رفتم ؟ بکنم تونستم یم کار یچ یول گرفت چشممو جلو خون خوندم بودو خونده دینو کھ یا نامھ  ! 

 

ترانھ!  ترانھ  ! 

 

؟ ادی ینم ادمی ؟ بود یک  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

ترانھ!  دیتھد!  دختره اون ترس!  دینو اتاق  !!!!!! 

 

اومد ادمی حاال  !  

 

یلعنت!  بود کرده اخراج دینو کھ یدختر ھمون نھترا  ! 

 

کن باز چشماتو یھوشیب روزه پونزده ساحل خدا یا!!!!  کماس تو ھنوز ساحل اتاق سمت رفتم داغون یعصاب با ساعت کی بعد  ! 

 

 

دینو   

 

 

کنم یم باز چشمامو یبد درد بدن با  .. 

 

ارنی یم ھجوم دوباره خاطرات  !  

 

ساحل اتاق سمت رمیم نوییپا امی یم تختم از عیسر  ..  

 

دهیخواب سامان  ! 

 

شھیش پشت رمیم  ! 

 

میزندگ ھیتو بار نیاول ھیبرا کنم یم ھیگر و ترکھیم بغضم!  نکن امتحان ینجوریا منو توروخدا!!  عشقم پاشو ؟ ساحلم ؟ ساحل:  من  ..  

 

 نیا اشک نیبب پاشو..  کنم یم خواھش ٬ پاشو  دینو ھیندگز دینو کس ھمھ دینو عمر ٫ پاشو دینو عشق ٫ پاشو دینو دل ریعز!  ساحل
شمیم نابود!  رمیمیم من یبر تو اگ..  کردم شک عشقت بھ کھ ببخش اتفاقا ھمھ خاطر بھ منو ببخش!  ساحلم پاشو!  تنھاتو مرد  ! 
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پاشو اغوشت بھ گرمت عشق بھ ھات خنده بھ صدات بھ دارم ازین بھت ساحلم!  پاشو  .. 

 

؟ داداش یوبخ:  سامان  

 

خوبم اره من:  کنم یم پاک اشکامو عیسر  !  

 

 ذارمیم غرورمو درو پشت خورم یم سر اروم..   کنم یم خواھش رینگ ازم عشقمو ایخدا..  شمیم اتاقم وارد اتاقمو سمت رمیم عیسر
 ساحل اگ!  شده تموم طاقتم گھید یول..  باشھ پنھون دیبا مرد اشک!  کنھ ینم ھیگر مرد گفتھ یک!  کنم یم ھیگر دلم تھ از کنارو
ازم رشینگ!  کنم یم خواھش ایخدا نھ!  بشھ شیزیچ  ! 

 

 

 

 حالم ندارم ویکار چیھ حس اصال ٫ شرکتم تو کنن یم قطع دستگاھارو ادین بھوش گھید ماه تا اگھ کماس تو ساحل کھ ماھھ پنج امروز
 بھم یعوض دوتا اون مویزندگ کھ کنم یم فکر نیا بھ یوقت..  نکردم ونداشیپ یول گشتم سام و ترانھ دنبال جارو ھمھ االن تا خرابھ
مارستانیب یا گوشھ وفتھیب من عشق کھ شدن باعث اونا بکشمشون خودم کنم داشونیپ خوردم قسم شمیم داغون ختنیر  ! 

 

بابا یا کنم یم صدات دارم دوساعتھ ؟ ییکجا ٫ دینو بابا:  یعل  ! 

 

؟ یعل یداشت یکار:  من  

 

؟ یخوب تو!  کن ولش:  یعل  

 

خوبم اره خوب یگیم اگھ روز و حال نیا بھ تو:  من  !  

 

کتم سمت رمیم شمویم بلند بعدم  ! 

 

؟ کجا:  یعل  
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مارستانیب:  من  ! 

 

یبود مارستانیب فقط چندماه نیا ھیتو ایشیم ضیمر دینو:  یعل  ! 

 

درک بھ:  من  ! 

 

لجباز گھیم کھ شنومیم وریعل ھیصدا یول رونیب امیم اتاقم از عیسر بعدم  ! 

 

 گوش دادویم گوش روز اون ساحل کھ یا ترانھ نیا دارم کھ ماھھ چند االن مارستانیب رمیم ٫ شمیم میریت مزدا سوار نگویپارگ تو رمیم
گرفتم ساحلو لیوسا و نویماش یجانب لیوسا رفتم من نگیپارک بردن نویماش یوقت دمیم  ! 

 

 

بباره گھید امخو ینم بسھ بھاره ابر بغضم پر  

 

ارهیب ادمی ھاشو خاطره بارون نم نم نیا خوامینم   

 

بباره گھید خوام ینم  

 

سین غم و غصھ واسھ گھید جا سین خودم دست اشکام گھید  

 

سین دلم ھیتو اون بجز یچکیھ مدت ھمھ نیا از بعد اخھ   

 

سین غم جاواسھ دلم تو  

 

 

ابونیخ تو ابونیخ تو بارون شر شر   

 

ھامون خاطره ھامون خاطره از ریغ ھیچ مگھ  
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زمستون تو ابونیخ نیا بود ما مالھ   

 

مونییدوتا دیشا کھ ای بود من ریتقص   

 

دالمون ھیتو بود خدا اشک بارون دفعھ نیا   

 

زندون شده یستین توکھ شھر یا ھمھ   

 

 

بارون شر شر «یلھراسب یعل  » 

 

 

سمتش رمیم اونجا بود نشستھ عمھ مارستانیب دمیرس  ! 

 

سالم:  من  ! 

 

پسرم سالم:  عمھ  ! 

 

مونمیم من نیبر شما عمھ خب:  من  ! 

 

باشم امشب بزار یموند خودت کھ ھمشو بمونم بار شیش یگذاشت فقط چندماه نیا ھیتو پسرم:  عمھ  ! 

 

بگذرونھ ریخدابخ!  دارم یبیعج حس ھی دونمینم امروز  ! 

 

مونمیم خودم من عمھ نھ:  من  ! 
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دارم عالقھ ساحل بھ من کھ دنیفھم ھمھ االن تا  ! 

 

رفت شھینم من فیحر دونستیم ھم عمھ  ! 

 

ساحل باالسر رفتم دمویپوش ژرویو ھیھا مراقبت اتاق بخش مخصوص لباس رفتم  ! 

 

شده الغر چقدر نیبب خدا یا  ! 

 

سرش باال رمیم  

 

؟ یخوب خانومم سالم:  من  

 

؟ یپاش ییخواینم ھنوز  

 

؟ یدیخواب نقدریا نرفت در تیخستگ  

 

؟ نخورد جوش ھاش شکستھ دلت   

 

؟ نشده تنگ من ھیبرا دلت  

 

بشھ تنگ دمینبا داده عذابت یطور نیا کھ یکس ھیبرا دلت دونمیم  ! 

 

شده تنگ برات دلم یلیخ من عشقم یول  ! 

 

پاشو ساحلم  ! 

 

گرفتم دستشو   
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خدا ای داد فشار اروم دستمو  ! 

 

 ! ساحل

 

نییپا ومدا یم داشت!  کردم نگاه ضربان توریمان بھ  ! 

 

 ! ساحل

 

پرستار پرستار  ! 

 

تو ختنیر پرستار دکتر و زد مارویب بغل زنگ عیسر شد اتاق وارد عیسر پرستار  ! 

 

رونیب نیبفرست اقارو نیا:  دکتر  ! 

 

 شوک

 

بار ھی  

 

 شوک

 

 دوبار

 

کردم بغض..  پاشو ساحل   

 

 شوک
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بار سھ   

 

برگشت دکتر   

 

دمیکش قیعم نفس ھی  ! 

 

سمتش رمیم رونیب اومد اتاق از دکتر ییکارا چھ یسر ھی دونمینم بعد   

 

؟ شدیچ دکتر:  من  

 

انی یم بھوش یزود بھ یسماوات خانوم خداروشکر نیراست یاقا:  دکتر  ! 

 

؟ دکتر دیگیم راست:  گفتم لبخند با منم  

 

دیزد حرف باھاشون شما!  داشتن ضربان افت نیھم خاطر بھ!  بلھ:  دکتر  ! 

 

؟ رچطو!  بلھ:  من  

 

دادن نشون واکنش شما ھیحرفا بھ یسماوات خانوم:  دکتر  !  

 

دکتر ممنون: من  ! 

 

کنم یم خواھش:  دکتر  ! 

 

شکرت خدا یا..  وی یس یا ٫ یا شھیش سمت رفتم!  رفت دکتر  ! 

 

تو رفتم اوردموین طاقت گھید یول بودم اتاق رونیب یدوساعت یکی  .. 
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یمرس!  ینذاشت تنھام کھ یمرس ساحل یمرس!  دمیبوس شویشونیپ اروم شدم خم و گرفتم شودست تختش سمت رفتم اروم!  تو رفتم  ! 

 

کرد عادت تا کرد بستھ و باز یچندبار ھی کرد تیاذ چشماشو نور!  کرد بازشون اروم!  دیلرز چشماش  ! 

 

؟ ساحل:  گفتم باذوق بھش روبھ  

 

کرد نگام برگشتم  ! 

 

؟ کجاس نجایا ؟ کجام من اخ:  ساحل  

 

یکرد تصادف تو ؟ ادی ینم ادتی ساحل:  من  ! 

 

؟ دیدونیم کجا از نارویا ؟ نیھست یک شما ؟ تصادف:  ساحل  

 

کنم یم نگاھش تعجب با  ! 

 

؟ یخوب ؟ ساحل:  من  

 

؟ یشناس ینم منو  

 

؟ نیھست یک شما اصال!  دمیند شمارو حاال تا من!  نھ:  ساحل  

 

؟ ادی ینم ادشی یچیھ ساحل یعنی ؟ یچ یعنی!  ستادیا قلبم  
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؟ یفراموش  

 

دادم فشار مارویب بغل زنگ عیسر  ! 

 

اومد عیسر پرستار  ! 

 

نیکن صدا دکترو:  من  ! 

 

؟ نیکن یم کار یچ نجایا شما:  پرستار  

 

یفکر توچھ اون میفکر توچھ من ختیر بھم اعصابم  ! 

 

؟ یکن یم بحث من با یسادیوا!  ادیب دکتر بگو گفتم:  گفتم یبلند ھیصدا با  

 

اروم محترم یاقا:  پرستار  ! 

 

ادیب دکتر بگو گفتم:  تر بلند نباریا  ! 

 

رفت فراوون حرص با پرستار  ! 

 

اومد قھیدق چند بعد دکتر  ! 

 

؟ نیراست یاقا نیکن یم کار یچ نجایا شما:  دکتر  

 

شدن یعصب شونیا گفتم شونیا بھ نویھم ھم من:  پرستار  .. 
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بکنم پرستارش بھ ازین پرستاررو نیا نزنم کن یکار ایخدا یوااااا  ! 

 

ادی ینم ادشی یزیچ دکتر یاقا:  من  !!!!! 

 

؟ ادی ینم ادشی ؟ یچ:  تعجب با دکترم  

 

ساحل سمت رفت عیسر  ! 

 

من بھ کرد اشاره ؟ دیشناسیم اقارو نیا دخترم:  دکتر  ! 

 

نھ:  ساحل  ! 

 

خوام یم مغزش از کامل اسکن ھی عیسر:  پرستار بھ کرد رو دکتر  ! 

 

چشم بلھ:  پرستار  ! 

 

دنبالش رفتم رونیب رفت دکتر  ! 

 

؟ دکتر:  من  

 

یول بگم یزیچ تونم ینم ادین اسکن جواب تا نیراست یاقا راستش:  دکتر  ... 

 

؟ یچ یول:  من  

 

باشن شده یفراموش دچار ممکنھ:  دکتر  !  

 

؟ یچ:  رفتھ لیتحل ھیصدا با منم  
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شھیم درست نیباشصبور نیباش اروم نیراست یاقا:  دکتر  ! 

 

؟ یچطور:  من  

 

 ......... : دکتر

 

شدم رهیخ نقطھ ھی بھ و نشستم یصندل ھیرو رفتم اروم منم  ! 

 

ارهیب خاطر بھ اونارو دیشا انیب خانوادش نیبزن زنگ نیراست یاقا:  دکتر  !!!! 

 

ممنون بلھ:  من  ! 

 

کنم یم خواھش:  دکتر  ! 

 

 

  ساحل

 

 

بود مامانم یصدا کردم باز چشمامو اروم  ! 

 

؟ مامان:  من  

 

کنھ یم نگاھم باتعجب و باال ارهیم سرشو عیسر مامانم  ! 

 

تو ادی یم بھیغر یا پسره اون دوباره کنھ یم خبر رویبق رهیم  ! 
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؟ ساحل ادتھی منو:  سامان  

 

داداشم گھید یابج عشق!  ادمھی اره:  من  ! 

 

کنھ یم نگاھم تعجب با پسره اون  ! 

 

شناسم ینم اقارو اون اما سین ادمی ازتون یخاص زیچ یول شناسم یم ھمتونو گمیم و مھھ بھ کنم یم رو  ! 

 

؟ یشناس ینم دوینو دخترم:  بھادر ییدا  

 

اشناس اسمش  ! 

 

ییدا نھ:  من  ! 

 

 

دینو   

 

 

شناسھ ینم منو یچ یعنی  ! 

 

کرد یم نگاه ساحلو مغز اسکن داشت!  دکتر اتاق سمت رمیم رونیب امی یم اتاق از عیسر  ! 

 

اما ادشھی ھمرو بایتقر دکتر:  من  ... 

 

؟ نیراست یاقا یچ اما:  دکتر  

 

نھ منو:  من  ! 
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 کردن فراموش باشرو خوب و اور درد براشون کھ رو ییزایچ بایتقر یسماوات خانوم:  گھیم و کشھ یم یکالفگ یرو از نفس ھی دکتر
 ینم ادشونی شمارو یسماوات خانوم چرا کھ نیوا!  رو دیجد و میقد اتفاقات از یلیخ و حادثرو روز شمارو ھاتون گفتھ بھ توجھ با یعنی
 شوک ھی بھ یسماوات خانوم!  باشھ موقت ممکنھ یفراموش نیا..  دادنیم اختصاص شما بھ ذھنشو نصف بایتقر کھ باشھ نیا تونھیم ادی

دارن ازین  ! 

 

؟ شوک:  من  

 

 ای دوماه ممکنھ یمیترم نیا!  بشن میترم عیسر دارن نقش خاطرات رهیذخ و ادراک تو کھ ھیھا رشتھ بشھ باعث کھ یاتفاق ٫ بلھ:  دکتر
داره یسماوات خانوم بھ یبستگ!  بکشھ طول سال دوازده یحت ای سال کی  ! 

 

؟ ادی ینم ادشی منو ساحل یچ یعنی!  داغونم یبدجور!  رونیب امی یم دکتر اتاق از حرف بدون  

 

؟ بودم خوبش ای ودمب بدش خاطرات جزو من یعنی   

 

تھران بام سمت رمیم شمویم نمیماش سوار خراب یحال با  ! 

 

 

 

 

؟ سین ادشی منو یعنی!  کشمیم اه ھی..  بھیغر برام شھر امشب  

 

؟ چرا  

 

کنم یم فکر مونیخوش کم روز بھ  .  

 

سین ادشی خاطراتمونو اگھ سین ادشی منو ساحل اگھ..  شھیم زده ذھنم تو جرقھ ھی  !  
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 سمت رمیم و شمیم  نمیسوارماش عیسر..  ادیب ادشی زویچ ھمھ ساحل کھ کنم یکار بسازم نو از ھامونو خاطره تونم یم من....  پس
اومد ادشی یزیچ ھی دیشا ساحل شاپ یکاف ببرمش دیبا.   خونھ  .. 

 

اومده من از زودتر سامان شرکت اومدم امروز   

 

ریبخ صبح سالم:  سامان  .. 

 

؟ چطوره ساحل..  ریبخ صبح سالم:  من  

 

مرخصھ فردا گف دکتر!  خوب یلیخ ٫ خوب:  سامان  .. 

 

؟ سامان یراست!  خداروشکر:  من  

 

؟ ھوم:  سامان  

 

؟ اوردین ادشی منو ساحل:  من  

 

نھ:  سامان  !  

 

ادی یم ادشی نباش ناراحت دینو  ! 

 

؟ ادین اگھ:  رفتھ لیتحل ییصدا با منم  

 

 ........... : سامان

 

 

ادیب ادشی منو زودتر ھرچھ دیبا ساحل شاپ یکاف برمشیم فردا پس شھیم مرخص ساحل فردا  .. 
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 ساحل

 

 

و عمھ و ناییدا ناویمامان..  شمیم راحت طیمح نیا از باالخره شییییاخ شمیم مرخص امروز  ..... 

 

داره ھم یاسم بعج!  دینو ٫ اھان ؟ بود یچ اسمش...  کھ پسره اون گھید روز اون از بعد..  بودن اومده  ! 

 

شناسمش ینم اصال یول دمیشن اھامیرو تو صداشو انگار دارم بھش یقو یلیخ ییاشنا یحس ھی دونمینم   ! 

 

؟ یحاضر دخترم:  میسا مامان  

 

میبر بلھ:  من  ! 

 

دخترم میبر:  مامان  ! 

 

؟ کوشن سامان و بابا!  مامان:  من  

 

مارستانیب یحسابدار رفتھ باباتم نھیماش شیپ سامان:  مامان  .. 

 

شمیم خارج مارستانیب از  ! 

 

اتاق اون تو دمیپوس شد باز دلم شییییییاخ  .. 

 

سامانم سالم:  من  ! 

 

ساحلم سالم:  کنھ یم نگاه من بھ بالبخند سامانم  ! 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

دنیرس ھم بھ نایا باز خانوم یوا:  بابا  ! 

 

من برم قربونتون یالھ:  گمیم بابا بھ رو من خندنویم ھمھ  ! 

 

ھیکاف دخترم برو:  گھیم و ندهیمخ امباب  ! 

 

خونھ سمت میریم و میشیم نیماش سوار باخنده  .. 

 

میشیم اشناس برام یکم کھ یمکان وارد  ! 

 

؟ نجاسیا خونمون:  من  

 

؟ ساحل سین ادتی:  سامان  

 

اشناس برام فقط:  من  ! 

 

کنھ یم نگاھم یباناراحت مامانم  ! 

 

 از پر یباغ گھید بزرگ استخر ھی خونمون چپ سمت داره قرار استخر نییپا طبقھ بلکسھیتر ھخون یقشنگ سالن چھ شمیم سالن وارد
بایز ھیھا گل و وهیم درخت  ! 

 

؟ کجاس اتاقم:  من  

 

؟ دخترم سین ادتی اتاقتم:  مامان  

 

مامان نھ:  من   ! 
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رونیب سالن از رهیم و کنھ یم یبد بغض مامانم  ! 

 

اومد ادتی یزیچ ھی دیشا اقتات ببرمت ایب دخترم ایب:  بابام  ! 

 

بوده امیتورو ھمش انگار اشناس برام یکم یلیخ طور بھ مکان!  رمیم دنبالش منم و رهیم جلو بابام  ..  

 

دخترم اتاقتھ نجایا:  بابا  ! 

 

خودم ھیعکسا از پره اتاقم!  شمیم اتاقم وارد  ! 

 

کن خبرمون یداشت ازین یزیچ ساحل کن استراحت:  سامان  ! 

 

ممنون:  من  ! 

 

خوابمیم و خوابم تخت سمت رمیم نرفتھ بدنم از ھنوز ھا ارامبخش اثر رونیب رنیم اتاق از ھمھ  ! 

 

 

کن صبر ساحل ٫ ساحل  ! 

 

؟ یھست یک تو ٫ ھیک پسره اون  

 

یلعنت کن باورم ٫ کن باورم  ! 

 

نروووووو!  نرو ٫ نرو  
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  نھھھھھھھھھھھھھھھ

 

 

شھیم اتاق اردو ھراسون مامان شمیم بلند خواب از  ! 

 

؟ دخترم شدهیچ  

 

تو انی یم بابا نگارو سامانو سرش پشت  ! 

 

؟ یابج یخوب:  نگار  

 

میدید بد خواب!  خوبم ٫ خوبم اره:   من  ! 

 

بوده ناخوداگاھت ریضم حتما:  سامان  ! 

 

کنھ استراحت شتریب دیبا اومده در کما از تازه ساحل خانوم میبر:  بابا  ! 

 

؟ بھروز نمبمو شھینم:  مامان  

 

ترسوندم شمارم دیببخش!  برو مامانم برو:  گمیم مامانم روبھ لبخند با منم  ! 

 

گلم ریبخ شبت!  یراحت ھرجور دخترم باشھ:  مامان  ! 

 

ریبخ شب:  من  !  

 

؟ کن باورم یچ یعنی!  کنم یم فکر خوابم بھ من رونویب رنیم اتاق از ھمھ  
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کردیم صدا منو بود یک اون  ! 

 

برهیم خوابم رسمینم ییجا بھ اخرشم کھ واجور جور فکر ھزار با  ! 

 

 

منھ اسم مثل اسمش جالب چھ!  ساحل شاپ یکاف برم گف نمتمیبب خوادیم زده زنگ دینو امروز  ! 

 

رونیب زنمیم خونھ از شمویم حاضر کم کم  ! 

 

رسمیم  ! 

 

کنم یم نگاه شاپ یکاف در سر بھ  ! 

 

؟ ھیک ؟ ھیک نجایا اومدم اشناس یلیخ کھ پسر ھیبا  

 

کنم حفظ تعادلمو تونمینم یول رهیم جیگ سرم نییپا روبھ شمیم خم عیسر بدش درد از من سراغمو ادیم یبد سردرد  ! 

 

اشناس چقدر نحایا ایخدا شاپ یکاف تو رمیم  ! 

 

سمتم ادیم گارسن  !  

 

؟ خانوم خوبھ حالتون:  گارسن  

 

دیاریب من ھیبرا اب وانیل ھی لطفا شھیم!  ممنون بلھ:  من  ! 

 

حتما بلھ:  گارسن  .. 
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ممنون:  من  . 

 

 

 

 

دینو  

 

 

ادیب گفتم ساحل بھ امروز  ! 

 

شاپ یکاف سمت رمیم رونویب امیم شرکت از  ! 

 

زهیروم سرش ساحل نمیبیم!  شمیم وارد  ! 

 

سمتش رمیم عیسر  !  

 

؟ یخوب ؟ ساحل شدهیچ!  سالم:  من  

 

کنھ یم بلند سرشو ساحلم  ! 

 

مزهقر چھ چشماشو یوا  ! 

 

خوبم بلھ:  ساحل  ! 

 

قرمزه یلیخ گھینم نویا چشمات یول:  دینو  ! 

 

کنھ یم درد سرم کمی االن سراغم اومد یبد درد سر ھی بعدش بود اشنا برام نجایا:  ساحل  ! 
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خونھ ببرمت پاشو خب:  من  ! 

 

؟ دینو اقا نیداشت کارم!  خوبم نھ:  ساحل  

 

شھیم گرد تعجب از چشمام   

 

؟ یدونیم کجا از منو اسم تو:  من  

 

گف بھم سامان:  ساحل  ! 

 

یروصندل نمیشیم درھم یا افھیباق  ! 

 

؟ سین ادتی منو تو ساحل:  من  

 

نھ:  ساحل  ! 

 

؟ یچ شاپو یکاف نیا ساحل:  من  

 

نھ:  ساحل  ! 

 

؟ یچ بودو مکان نیا ھیتو کھ بھت عشقم اعتراف ساحل:  ارمیب طاقت نتونستم نباریا منم  

 

کنھ یم نگاھم ادیز یلیخ بتعج با ساحل  !  

 

اعتراف ؟ یچ:  ساحل  ! 
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؟ ساحل سین ادتی:  من  

 

دنبالش رمیم ٫ رونیب رهیم و شھیم بلند شونیپر یباحال ساحل  . 

 

ساحل سایوا  ! 

 

شد خم ساحل  ! 

 

سمتش رمیم عیسر  ! 

 

دادیم فشار روھم محکم چشماشو  ! 

 

 

  ساحل

 

 

ساحل کن صبر:  دینو  ! 

 

بده یلیخ دردش سر شمیم خم دوباره سردرد اون دوباره اشنا ھیصدا تادماف شبید خواب ادی  ! 

 

سمتم ادیم دینو  !  

 

؟ شدیچ!  ساحل ساحل:  دینو  

 

خوبم ٫ خوبم!  یچیھ:  من  ! 

 

مارستانیب ببرمت پاشو:  دینو  ! 
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خونھ برم خوامیم!  خوبم نھ نھ:  من  ! 

 

برسونمت من پاشو:  دینو  ! 

 

بردار سرم از دست ٫ نھھھھھ:  من  ! 

 

پاشو گفتم:  گھیم و شھیم یعصب نباریا دینو  ! 

 

رمیم دنبالش شمویم بلند اجبار بھ منم  ! 

 

؟ نھیا نتیماش:  من  

 

؟ ادی ینم بھم:  اخم با دمینو  

 

ادیم چرا:  من  ! 

 

دارما وساز ساخت بزرگ شرکت ھی من خانوم:  دینو  ! 

 

؟ یجد:  من  

 

نیبش!  اره:  دینو  ! 

 

خونھ سمت رهیم رونھیم دینو.  بندم یم چشمامو کنھ یم درد ھنوز سرم مشیم سوار منم  !  

 

خونھ میرسیم  ! 
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؟ ییای ینم:  من  

 

خدافظ نھ:  دینو  .. 

 

خدافظ:  من  . 

 

 

 

 

دینو  

 

 

یلعنت.  یلعنت  . 

 

روفرمون کوبم یم محکم  .. 

 

؟ ادی ینم ادشی منو چرا  

 

خونھ رسمیم ساعت مین بعد..  ندارم شرکتو یا وصلھح ٬ خونھ رمیم. اد؟؟یب ادشی منو کنم کار یچ اخھ  ..  

 

سالم:  من  ! 

 

؟ یخورینم شام ؟ کجا!  پسرم سالم:  مامان  

 

رمیس نھ:  من  ! 

 

ستین بشو الیخیب گلم مامان دونمیم!  اتاقم تو رمیم عیسر!  پسرم کھ شھینم:  مامان  ! 
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کنم کار یچ دیبا دونمینم کنم یم فکر یھرچ!  روتختم کشم یم دراز  ! 

 

 

 سامان

 

 

کنن یم نگاه لمیف دارن بابا مامانو نییپا طبقھ رمیم بزنم حرف غزال راجب نایمامان با دیبا امروز  .. 

 

سمتشون رمیم  .. 

 

؟ مامان:  من  

 

کنھ یم نگام محبت با و گردهیبرم مامانم  ! 

 

؟  دیبزن حرف مراسم راجب مادرش و پدر با نایغزال یا خونھ دیریم یک مامان:  من  

 

کنھ یم نگام لبخند با مامانم  ! 

 

........  واال ٫ واسمون ریبگ زن میبگ مادرمون و پدر بھ میبر مینداشت جرئت ما مایقد خانوم ینیب یم:  گھیم یشوخ بھ گردهیبرم بابام
کھ میدید عقد یا سفره سر نیھم شمارو من  ...... 

 

؟ بھروز یچ کھ:  مامان  

 

گھید اومد خوشم ٫ یکن یم امدعو چرا خانوم یچیھ:  بابا  ! 

 

زنمیم حرف مانیپ با پسرم باشھ:  بابا خنده ریز میزنیم منم و مامانم  ! 
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کنم یم تشکر ازشون لبخند با منم  ! 

 

ادی یم ساحل قھیدق چند بعد  !  

 

؟ نیشد جمع ھم دور خانواده شدهیچ:  ساحل  

 

منھ گرفتن زن بحث:  من  ! 

 

؟ تو گرفتن زن:  گھیم و خورهیم جا یبدجور ساحلم  

 

؟ ادی ینم بھم!  خانوم بلھ:  من   

 

؟ خوشبخت خانوم نیا ھیک حاال:  گھیم و زنھیم لبخند ساحلم  

 

؟ سین ادتی ساحل:  من   

 

نھ:  غم با ساحلم  ! 

 

تیمیصم دوست غزالھ اسمش!  سین مھم:  من  ! 

 

داره طرخا بھ شیب کمو ناصرو نفسو یول سین ادشی رو یعل و مانوینر غزالو ساحل  ! 

 

؟ بود کرده بغل منو سفت مارستانیب بود اومده کھ ھمون:  ساحل  

 

یعروس واسھ یبش اماده دیبا حاال خانوم بعلھ:  گمیم باخنده منم  ! 
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؟ داداش یگیم راست:  گھیم و کنھ یم ذوق ساحلم  

 

وروجک کنھ یم میذوق چھ:  گھیم خندهیم مامانمم  !  

 

مامان:  ساحل  ! 

 

شد وارد نگارم ما بحث وسط خنده ریز زننیم ھمھ بعدم  

 

گلمممم داداش مبارکھ:  نگار  ! 

 

؟ خبر چھ درسات از!  طونکمیش یمرس:  من  

 

داداش خوبھ:  نگار  ! 

 

اتاقم ییای یم لحظھ ھی سامان:  ساحل  ! 

 

امی یم االن یخانوم اره:  من  ! 

 

زدم در اتاقش سمت رفتم قھیدق چند از بعد من رفتو ساحل   

 

دییبفرما:  ساحل  ! 

 

؟ کھیکوچ یابج جانم:  من  

 

؟ سامان:  ساحل  

 

یول کردم فراموش خاطراتمو نصف من کھ درستھ  .... 
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؟ ساحل یچ یول:  من  

 

نکردم فراموش کردمویم دل و درد باھات شھیھم کھ نویا یول:  ساحل  ! 

 

بره قربونت داداشت یالھ:  گمیم کنمو یم بغلش سفت منم ! 

 

؟ سامان:  ساحل  

 

؟ سامان دل جان:  من  

 

گفت یم بھم ییزایچ ھی امروز دینو:  ساحل  ! 

 

؟ یچ:  من  

 

داره عالقھ من بھ کھ گفتیم:  ساحل  !  

 

خاطرات یاور ادی ھیبرا یکرد شروع زود یلیخ دینو  ! 

 

؟ خب:  من  

 

 سردرد ھی اومد ادمی نایا یوقت اونجا مبود رفتھ یکی با انگار اومد اشنا برام یلیخ دمید رو یکاف یوقت ساحل شاپ یکاف منو برد:  ساحل
 اون دوباره کرد صدام یوقت رونیب اومدم شاپ یکاف از بزنم حرف و بمونم نتونستم زد حرفارو اون کھ بعدشم سراغم اومد یبد یلیخ

خوابم تو اومد یم صدا اون جملھ اون شبید بود اشنا یلیخ صداش جملش اخھ ٫ سردرد  ! 

 

زود یلیخ یکرد شروع زود یلیخ!  دینو اه  .. 

 

بخواب!  یخواھر نکن فکر بھش:  من  ! 
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؟ داداش:  ساحل  

 

؟ جانم:  من  

 

؟ یبخواب نجایا امشب شھیم:  ساحل  

 

میشینم جا تخت نیا تو مادوتا وروجک اخھ:  گمیم زنمویم لبخند منم  ! 

 

خوابمیم تر جمع من!  سامان میشیم جا:  ساحل  ! 

 

 پس مزاحمو ھیفکرا نیا کردمیم نابود خودمو من افتاد یم یاتفاق براش اگھ!  رفتیم ضعف براش دلم زدیم حرف یطور نیا یوقت
چشم:  گمیم زنمویم  ! 

 

گلم داداش یمرس:  ساحل  ! 

 

خلم خواھر کنم یم خواھش:  من  ! 

 

سامان:  ساحل  ! 

 

؟ جانم ؛ گمیم و خنده ریز زنمیم منم  

 

برو شدم مونیپش اصال:  ساحل  ! 

 

باشھ:  من  ! 

 

کنھ یم گوش زودم چھ ؟ کجا ء:  لساح  ! 
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بانو دیکرد عرض خودتون:  من  ! 

 

داداشم عاشقتم:  ساحل  ! 

 

شتریماب:  من  ! 

 

رمیم خواب بھ بندمو یم چشمامو راحت یبافکر!  بود دهیخواب اروم شکر خدارو ساحل بود ییا العاده فوق شب امشب  ! 

 

 

  غزال

 

 

یعروس مراسم کردن مشخص ھیبرا انیب قراره امشب  ! 

 

انای یم مھمونا االن ؟ دخترم یحاضر:  مامان  ! 

 

مامانم حاضرم:  من  ! 

 

 بامیز العاده فوق شیارا ھی بستم موھامم شده کار روش یریش رنگ بھ ییھا نینگ کھ دیسف دامن کت ھی کنم یم نگاه خودم بھ نھیا تو
من دارم یدرخشش چھ امشب دارم  ! 

 

ادیم در صدا بھ زنگ  ! 

 

اومدن یوا  ! 

 

شدم بدتر بودم ھول  ! 
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زنمیم و اف اف عیسر خودشونن فونیا سمت رمیم عیسر کن باز درو ایب دخترم:  مامان  .. 

 

؟ دخترم خودشونن:  بابا  

 

ییبابا اره:  من  ! 

 

دخترم یشد خوشگل یلیخ:  بابا  ! 

 

ییبابا ممنون:  گمیم پدرمو ھیرو بھ پاچم یم لبخند ھی منم  ! 

 

هسادیوا جلودر مامانم  ! 

 

سامان اقا بعدشم نگار بعدم!  ساحل خوشگلم ھیابج بعدشم بھزاد عمو سرش بشت شھیم وارد ھیسا خالھ اول  ! 

 

کردم یپرس احوال و سالم عمو و باخالھ  ! 

 

ساحل بھ دیرس نوبت   

 

خانوم عروس سالم:  ساحل  ! 

 

جوابشو فراوان خجالت با منم  

 

 

 

دهیبع من از خجالت نیا دمیم  ! 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

مسال:  نگار  ! 

 

زمیعز سالم:  من  ! 

 

سالم:  سامان  ! 

 

دیاومد خوش سالم:  من  ! 

 

خانومم ایشد خوشگل:  سامان  ! 

 

ییاقا یشد پیخوشت توھم:  من  ! 

 

طونیش:  سامان  !  

 

دمیم جوابشو لبخند با منم   

 

زمیبر ھارو ییچا تا خونھ اشپز سمت رمیم ومنم ییرایپذ تو رهیم سامان  ! 

 

 کردم بزرگتراشروع از اول ییرایپذ تو بردم ختمویر بودم ختھینر یرنگ نیھمچن عمرم تو حاال تا کھ نگر خوش ھیچا سیسرو ھی
سامان بھ دمیرس اخرسرم   

 

یھست ییچا خودت یدیکش زحمت چرا!  یخانوم ییطال دستت:  سامان  ! 

 

داشتم نگھ خودمو زور بھ  ! 

 

طونیش بردار:  من  ! 
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داشتبر روییچا یباز دلقک یباکل سامانم   

 

است تر خوش دوست سخن میبگذر ھرچھ از خب:  بھروز عمو  ! 

 

میکن مشخص جونو دوتا نیا ھیعروس مراسم تا میشد جمع نجایا ما جان مانیپ  ! 

 

؟ ھیچ شما نظر خب  

 

دیبگ شما یھرچ جان بھروز واال:  بابا  ! 

 

بشھ برگزار جوونم دوتا نیا ھیسعرو ماه نیھم اخر نیباش موافق اگھ خب!  جان مانیپ یبزرگوار:  بھروز عمو  ! 

 

خوب میلیخ بلھ:  بابا  ! 

 

انشاهللا باشھ مبارک پس:  بھزاد عمو  ! 

 

 اخر یوا!  بود یا العاده فوق شب!  روش بھ دمیپاش لبخند ھی منم رف ضعف دلم من کھ زد بھم چشمک ھی سامانم!  زدن دست ھمھ
مھیعروس ماه نیا  

 

 

؟ شدم خوب نیبب ایب  مامان:  من  

 

اتاق تو ادیم مامان  ! 

 

دخترم یشد العاده فوق:  مامان  ! 

 

ندارم لباس بھ ازین گھید کھ ارهیم یقشنگ یلیخ یھا لباس برام خارجھ ھیسفرھا رهیم ھردفعھ کھ گلم یبابا لطف بھ  ! 
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یابج یشد خوب یلیخ:  نگار  ! 

 

یابج ھم تو:  من  ! 

 

؟ شده یچطور داداش یکن یم فکر:  نگار  

 

امشب شھیم داماد برم ونشقرب:  من  ! 

 

سین خونھ نیا تو داداشم امشب از گھید نکھیا از کنم یم بغض  ! 

 

؟ دیا اماده دخترا:  بابا  

 

میبر بابا اره:  من  ! 

 

سین نفس ھیعروس مثل سامان یعروس  .. 

 

 شده یعال رقصم ستیپ شھیم سرو سیسرو سلف غذا بایز و یعال العاده فوق ھیجا ھی..  تگرهیچ پارک کھ یعروس مکان بھ میرسیم
نیھمچن دامادم عروس گاهیجا  .. 

 

شنیم وارد ساحلشھ یابج عشق کھ سامان و خوشگلترم ماه از غزال یابج کھ داماد و عروس  .. 

 

رینگ ازشون وقت چیھ رویخوشبخت نیا ایخدا  .. 

 

بوسمشیم مویریگیم محکم غزالو اول سمتشون رمیم  ! 

 

خانوم غزال باشھ مبارکت:  من  ! 
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یاج یمرس:  غزال  ! 

 

 از منو سامان دارم نگھ بغضمو نتوستم گھید اوره جانیھ برام یلیخ یداماد لباس تو دنشید کنم یم بغلش سفت داداشمو سمت رمیم
حاال زوده ھا مجلسھ اخر یخدافظ اشکو مراسم ؟ یکن یم ھیگر ؟ ساحل:  گف ینمک با اخم با و کرد جدا خودش  ! 

 

سامان شھیم تنگ برات دلم:  گمیم زنمویم لبخند منم  !  

 

داداش عشق نیھمچن منم:  گھیم لرزونھیم صداشو کھ یبغض با و زنھیم لبخند ھی سامانم  ! 

 

خانوم نکن ھیگر:  یعل  ! 

 

کنم یم نگاھشون گردمیبرم  ! 

 

کرده ازدواج یعل با کھ گفتھ بھم نفس  ! 

 

سالم:  من  ! 

 

یابج سالم:  نفس  ! 

 

مشکتھ دم اشکت االن از تو ساحل:  یعل  ! 

 

اوھوم:  من  ! 

 

  سالم

 

دهینو ھیصدا  ! 
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توھم کشمیم اخمامو  ! 

 

یا گھید سمت رمیم دموینم سالمشو جواب  .. 

 

زارنیم ییا العاده فوق ھیھا کیموز  . 

 

میبرقص میبر نفس:  من  ! 

 

میبر:  نفس  ! 

 

وسط اومدن مانینر و یعل قھیدق چند بعد میدیرقصیم ییبایز طور بھ وسط میرفت نفس با  ! 

 

مانینر با منم کرد دنیرقص بھ شروع یعل با نفس  ! 

 

؟ ومدین چرا ناصر یول!  کردیم نگاه منو داشت دینو  

 

؟ ادی ینم ناصر چرا:  گفتم مانوینر سمت بھ کردم رو  

 

؟ غزال خاطر بھ:  مانینر  

 

؟ یک خاطر بھ:  گفتم ادیز یلیخ تعجب با منم  

 

 اما بگھ بذاره شیپاپ خواستیم یمدت ھی داشت عالقھ غزال بھ ناصر!  غزال خاطر بھ!  کنن یم گامونن دارن ساحل تر اروم:  مانینر
تونست ینم  ! 

 

مانینر ھیکاف:  من  ! 
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؟ ساحل شدیچ:  مانینر  

 

یچیھ:  من  ! 

 

 اگھ متاھلھ گھید غزال یول سین گناه نفر ھی بھ داشتن عالقھ!  نکرده میبد کار ؟ چرا دونستمینم یول داشتم ناصر بھ نسبت یبد حس ھی
ھم تو رهیم اخمام فکر نیا از ؟ کنھ فراموش نتونھ  ! 

 

؟ شده یزیچ:  دینو  

 

؟ بشھ یزیچ دیبا نھ:  ھم تو رفت بدتر اخمام  

 

؟ نھ یندار اعصابم:  دینو  

 

؟ دینو ھیحرف ندارم نھ:  من  

 

ساحل بزن حرف درست:  گف شدو یعصب دمینو  ! 

 

بود مشغول فکرم مراسم اخر تا نایسامان سمت فتمر گفتم ییبابا برو ھی منم  .. 

 

 قربونت تیابج یالھ دمید خودم از یخدافظ موقع گلمو داداش ھیگر کھ یوقت شد بد یلیخ حالم شد تموم ھیگر و اشک یکل با اخرشب
  ! بره

 

برد خوابم لباس ضیتعو و استحمام ھی بعد درھم یفکر با شدم خستھ یلیخ  ! 

 

 

 

؟ ادی یم کجا از تلفن ھیصدا اه  
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دارمیم بر زیم ھیرو از تلفنو برمویم دستمو!  منھ مالھ نکھیا اه  !  

 

شمیم بلند عیسر  ! 

 

؟ جانم:  من  

 

؟ ساحلم یبود خواب:  سامان  

 

؟ یداشت یکار عشقم نھ:  من  

 

؟ یھست بگو ٫ یزیھرچ از اول!  داشتم کارت اره!  داداش عشق معلوم الودتت خواب ھیازصدا:  سامان  

 

؟ ھستم رویچ:  من  

 

ساحل گھید بگو:  سامان  ! 

 

داداشم ھستم:  من  ! 

 

شمال میبر تو نگارو و ناصر و مانینر و دینو و نفس و یعل با قراره فردا!  پس خب:  سامان  ! 

 

؟ شمال ؟ یچ:  من  

 

خدافظ!  مونھ ینم یحرف پس!  یکرد قبول!  عسل ماه گھید اره:  سامان  ! 

 

اخ:  من  ... 
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یگوش عددمت بوق  .. 

 

 لجبااااازززز

 

مامان مامان:  من  ! 

 

دخترم دونمیم:  مامان  ! 

 

؟ رویچ:  گمیم و کنم یم نگاھش سمتشو رمیم تعجب با منم  

 

گف بھم و زد زنگ سامان.  مسافرت یبر داداشت بادوستاتو قراره نکھیا:  گھیم بالبخند و کنھ یم نگاه مامانمم  .. 

 

خودجوش چھ:  من  ! 

 

نیریم باھم نایسامان یا خونھ از فردا دنبالت ادی یم امشب سامان کھ شو اماده برو االح:  مامان  !  

 

کنم ھیتھ ازموین مورد لیوسا برم من!  مامان باشھ:  من  ! 

 

دخترم باشھ:  مامان  ! 

 

نییپا اومد نگار  ! 

 

امی ینم من ساحل:  نگار  ! 

 

؟ یبراچ ؟ یچ:  من  

 

بره شیپ جلوتر درسام تا اشتمبرد یشتریب واحد ترم نیا:  نگار  ! 
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نگار یشیم خستھ:  من  ! 

 

گفتم سامانم بھ یراست!  یابج شمینم خستھ:  نگار  ! 

 

شد فیح!  ییایب کھ داشتم دوست یلیخ یول:  من  ! 

 

بعد یا دفعھ شا�یا تونمینم یابج شرمنده یول شد ناراحت سامانم:  نگار  . 

 

شا�یا:  من  ! 

 

 منو نکنھ درد سامان دست داشتم دیخر حس بودم رونیب شب تا!  بخرم ازموین مورد لیوسا و رونیب برم کھ سلبا ضیتعو ھیبرا رمیم
بخرم لباس یکل مسافرت یا بھانھ بھ کرد وادار  ! 

 

اومدن نایسامان ٫ خونھ رسمیم  ! 

 

خودم ھیعشقا سالم:  من  ! 

 

کنن یم نگام گردن یبرم غزال سامانو  ! 

 

شده تنگ یبدجور برات دلم کھ بده بوس ھی ایب داداش عشق سالم:  بالبخند سامان  ! 

 

یکرد یعروس سین وقت یلیخ حاال خوبھ:  من  ! 

 

یابج سالم:  غزال  ! 

 

؟ یچطور!  یابج سالم:  من  
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بوسمش یم سمتشو رمیم  ! 

 

؟ یعوض یچطور تو ٫ خوبم:  غزال  

 

؟ ینشد ادم یکرد شوھرم تو:  من  

 

بشم منم ددددیشا یشد تو یوقت نھ:  غزال  ! 

 

بوسم یم گونشو محکم شمویم خم مبل پشت از رمویم سامان طرف گردمیم بر خنده با  ! 

 

برم خودم یانرژ قربون شییییاخ:  سامان  ! 

 

شام ادیب ھا بچھ:  مامان  ! 

 

دمببن ساکمو تا شھیم منتظر سامان شام بعد بود یخوب شب کنم عوض لباسامو تا رمیم دمویم سالم نگارم و بابا بھ  !  

 

نییپا رمیم ساعت کی بعد  .. 

 

؟ یکردیم کار یچ یاومد ینم:  سامان  

 

گھید پاشو نزن غر:  من  ! 

 

شھیپام سامانم   

 

خدافظ بود یخوب شب خب:  سامان  ! 
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گھید دیبمون شتریب پسرم کجا:  مامان  ! 

 

میکن جمع ساکامونو ماھم کھ میبر جون مامان نھ:  غزال  ! 

 

دیدونیم تونخود دخترم باشھ:  مامان  ! 

 

خلم خواھر خدافظ گلم ھیبابا خدافظ گلم مامان خدافظ!  خب:  من  ! 

 

ساحل ء:  نگار  ! 

 

دیببخش:  گمیم من و خنده ریز زننیم ھمھ  ! 

 

یابج باش خودت مواظب:  گھیم و کنھ یم بغلم محکم سمتمو ادیم نگار  ! 

 

عشقم طور نیھم توھم:  من  ! 

 

خونشون رمیم نایسامان هھمرا کنمو یم بغل بابامم مامان  ! 

 

شھینم یخاص صحبت نیماش تو  ! 

 

میرسیم   

 

؟ کجاس من اتاق غزال:  من  

 

ماست اتاق بغل:  غزال  ! 

 

نباشم کسل فردا کھ بخوابم برم من:  من  ! 
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ریبخ شب:  غزال و سامان  ! 

 

ریبخ شبتون:  من  ! 

 

رمیم خواب بھ خوابمو تخت سمت رمیم لباس ضیتعو بعد اتاقمو سمت رمیم  ! 

 

 

 

 

شورمیم صورتمو و دست اتاقو تو یبھداشت سیسرو سمت رمیم شمیم بلند میگوش االرم ھیصدا با چھار ساعت صبح  ! 

 

زنمیم خوشگلم یصورت لب رژ ھی!  داره یبرق چھ چشمام کشم یم خوشگلم یلیخ چشم خط ھی و زنمیم پودر کرم کمی نھییا سمت رمیم  
! 

 

 ادکلن ھی ھیصورت کفشمم و فیک دارمیم بر دمیسف شلوار و شال باھاش دمیخر رنگ خوش یصورت ھینتوما ھی روزید لباسام سمت رمیم
شنیم خارج اتاقشون از غزالم سامانو بامن ھمزمان کنم یم باز درو شدم یگریج عجب اوووف زنمیم ھم بو خوش العاده فوق  ! 

 

یخاکستر جوفتشونم کردن ست اوف  ! 

 

ریبخ صبحتون سالم:  من  ! 

 

ریبخ صبح خانوم سالم:  سامان  ! 

 

ریبخ صبح سالم:  غزال  ! 

 

؟ میبر:  سامان  
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میبر:  غزال و من  ! 

 

رونیب میاومد خونھ از ھم ھمراه  ! 

 

منتظرمونن چالوس یا جاده کنار ھیبق:  سامان  ! 

 

میبرس دیکش طول ساعت مین کوی بایتقر میشیم نیماش سوار  .. 

 

چرا دونمینم خوبھ بھش حسم!  اومد دینو ھم باما ھمزمان دنیرس نفس و یعل  ! 

 

نفس و یعل سمت رمیم میشیم ادهیپ نیماش از  !  

 

سالم:  من ! 

 

؟ یخوب بانو سالم:  یعل  

 

؟یخوب!  سالم:  نفس  

 

؟؟! نیخوب شما خوبم:  من  

 

میخوب ممنون:  نفس و یعل  ! 

 

کردن یپرس احوال بھ شروع سامان و غزال من بند پشت  ! 

 

 ! سالم

 

سمتش گردمیبرم   
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 ھی انگار نافذش ھیچشما اون با کردم نگاھش برگشتم تعجب با گرفت دستمو کھ شدمیم رد کنارش از داشتم دمیم جوابشو یاروم بھ
یول!  بگھ خواستیم یزیچ  .. 

 

دنیرس مانینر و ناصر قھیدق ده بعد  ! 

 

شانس یخشک بھ اه..  کرد صدام صرنا کھ بشم نیماش سوار رفتم نیھم خاطر بھ نداشتم ناصر بھ یخوب اصال حس  ! 

 

؟ بلھ:  من  

 

 من»  ناصره خواھر ندا «ستین برام ندا از کمتر یدونیم کھ تو جون بھ بخدا ساحل گفتھ یچ بھت کھ گفت بھم مانینر ساحل:  ناصر
نداره یفرق من ھیبرا ندا تو با گھید غزال االن کردم فراموشش شب ھمون کنم ینم فکر غزال بھ گھید  ! 

 

؟ کنم باور:  من  

 

ساحل برات خوردم قسم:  ناصر  ! 

 

کنم یم باور باشھ:  من  ! 

 

یخواھر یمرس:  ناصر  ! 

 

ونھید:  گمیم خندمویم منم  ! 

 

خندهیم بامن ھمزمان ناصرم  .. 

 

کنم یم دینو نگاه گردمویبرم   

 

؟!/ ھیعصب ینطوریا چرا نیا / 
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؟ ھا بچھ میبر:  سامان  

 

ننک یم اعالم موافقتشونو ھمھ  ! 

 

ادی یم بامن ساحل:  دینو  ! 

 

کنم یم نگاھش تعجب با گردمیبرم  ! 

 

رمیم نایباسامان:  من  ! 

 

؟ ییایب باما ییخوا یم ساحل:  ناصر  

 

ادی یم بامن ساحل ناصر نھ:  دینو  ! 

 

برد خودش ھمراه گرفتو دستمو بعدم  ! 

 

دافتا راه شدو نیماش سوار بعدم بود گر نظاره یکمرنگ اخم با سامان  ! 

 

کرد شروع نکھیا تا گفت ینم یچیھ  ! 

 

یشد جور ناصر با خوب:  دینو  !! 

 

باشھ داشتھ یارتباط تو بھ کنم ینم فکر:  من  ! 

 

یصندل بھ دمیچسب کھ داد جوابمو بلند ھیصدا با یطور دینو  
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یلعنت داره!  ساحل داره:  دینو  ! 

 

نویا بفھم دارم دوستت من  ! 

 

نزن داد سرمن:  زنمیم ادیفر گوشمو رو ذارمیم دستامو منم  ! 

 

افتھ یم نفس نفس بھ تیعصبان و حرص زور از دینو  ! 

 

رهیگیم منو خواب جو شھیم اروم جو نکھیا بعد  !  

 

رمیم خواب بھ بندمویم چشمامو اروم  ! 

 

صورتم بھ خورهیم نفر ھی ھیھا نفس کنم یم حس  ! 

 

مینیب یم دوینو کنمو یم باز چشمامو اروم  ! 

 

؟ یبود دهینخواب شبید ریبخ قتو:  دینو  

 

ترم نیسنگ ندم جوابشو  ! 

 

؟ میدیرس:  من  

 

میدیرس خانوم بعلھ:  دینو  ! 

 

کنن یم جا جابھ لشونویوسا دارن ھمھ میھست الیو محوطھ تو نمیبیم شمیم ادهیپ  ! 

 

سامان نیماش سمت رمیم  ! 
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سمتم ادی یم سامان   

 

؟ نکرد تتیاذ کھ دینو:  سامان  

 

نکرد تیاذ نھ:  من  ! 

 

الیو تو رمیم دارمویبرم ساکمو  .. 

 

بدم نشون اتاقاتونو کھ میبر میبق دینو و نایعل ھیبرا نییپا یا طبقھ اتاق دوتا ھا بچھ خب:  سامان  ! 

 

باال یا طبقھ سمت میریم  ! 

 

مانینر ناصرو واسھ ھم انتھا اتاق دوتا اون!  ساحل اتاق بغل اتاق ما مال نیا:  سامان  ! 

 

فرداس مالھ ساحل کنار یا برنامھ!  گردش رونیب میبر کھ شب تا اتاقاشون سمت تنرف ھمھ  ! 

 

ساحل لب برم کھ کردم عوض لباسامو نیھم خاطر واسھ اومد ینم خوابم من  ! 

 

رونیب اومدم الیو از اروم  ! 

 

دهیم دست بھم یوبخ حس ھی اب تو کنم یم پاھامو اب کنار رمیم دارم دوست من یول گرمھ ماه مرداد شمال ھیھوا  ! 

 

؟ نھ ارامشبخشھ  

 

کنم یم نگاھش گردمیبرم عیسر  ! 
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؟ یداریبرنم سرم از دست چرا:  من  

 

یفھم ینم چرا ساحل دارم دوستت من نکھیا واسھ:  دینو  ! 

 

سمتم ادیم اروم اروم  ! 

 

دینو جلو این:  من  ! 

 

ساحلم ببخش!  دادم عذابت کھ ببخش! کردم تتیاذ کھ شببخ!  اشتباھم ھیکارا ھمھ خاطر بھ ببخش!  ببخش منو ساحل:  دینو  ! 

 

دادمیم گوش حرفاش بھ باتعجب  ! 

 

؟ دینو ببخشم رویچ:  من  

 

بود ستادهیوا روم روبھ گھید حاال  ! 

 

 کنم تحمل تونمینم..  داشتم یخوب یلیخ حس عوضش ادیب بدم حرکتش از نکھیا ھیجا بھ روصورتم ذارهیم و باال ارهیم اروم دستشو
رمیم اونجا از عیسر  ! 

 

کنھ یم صدام مانینر کھ! بودم اتاقم تو شب تا  

 

گھید ایب ساحل:  مانینر  ! 

 

اومدم:  من  ! 

 

!  خدا دارم من کھ ھیچ حس نیا بودم ناراحت منم شیناراحت از بود ناراحت دینو میگشتیم میداشت  شب مین کی و کی ھیھا ساعت تا
برد خوابم یخستگ زور از اتاقمو سمت رفتم یحرف چیھ بدون!  الیو میدیرس!  گردش از بودم شده خستھ گھید  .. 
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شدم بلند سامان ھیباصدا صبح  ! 

 

زمیعز پاشو!  ساحل!  ساحل:  سامان  ! 

 

کنم یم باز چشمامو اروم   

 

خانوم ریبخ صبح:  سامان  ! 

 

؟ چنده ساعت!  ریبخ صبح:  من  

 

مین و ده:  سامان  ! 

 

دمیخواب چقدر اوف:  من  ! 

 

بخور سامانو اقا یا صبحونھ ایب بشور صورتتو و دست پاشو ساحل شو بلند:  سامان  . 

 

؟ یکن درست یزیچ یبلد ھم تو مگھ:  من  

 

؟ یکرد فکر یچ پس خانوم ساحل نکنھ درد دستت:  سامان  

 

امی یم االن برو:  گمیم خندمویم منم  ! 

 

نییپا رفتم دمویپوش یورزش لباس ست ھی رفتم صورت دستو شستن بعد یبھداشت سیسرو سمت رفتم من رونویب رفت اتاق از سامان  ! 
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ریبخ یگ ھمھ صبح سالم:  من  ! 

 

ریبخ صبح!  سالم:  یعل  ! 

 

ریبخ صبح:  نفس  ! 

 

دادن جوابمو صورت نیھم بھ ھم ھیبق  ! 

 

؟ کجاس دینو پس  

 

؟ کجاس دینو پس:  من  

 

ستین میدید میپاشد کھ مام:  غزال  ! 

 

چھ من بھ اصال اه شدم نگرانش کمی  ! 

 

 اماده ازوین مورد لیوسا.  مرغ نیچ تھ بذارم امروزو ناھار من کھ شد نیا بر قرار!  شد خورده یعل یباز مسخره یکل با صبحونھ
دیکش طول کارم دوساعت مین ساعتو کی بایتقر.  کردم شروع کردمو  !  

 

بود اماده غذام بایتقر  ! 

 

باشھ یشیات ینیزم بیس ھمون فقط نخورن شام گھید کھ خورنیم مین و سھ سھ ساعت کھ گفتن ھا بچھ  ! 

 

بودم نگرانش یبدجور نبود دینو از یخبر مدت نیا تو  ! 

 

اومد باالخره آه  ! 
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یھمگ بھ سالم:  دینو  ! 

 

میشد نگرانت داداش ییکجا:  ناصر  ! 

 

؟ یبود کجا دینو گھیم راست:  سامان  

 

؟ میدار یچ ناھار!  داشتم رکا خورده ھی ھا بچھ شرمنده:  دینو  

 

کردن درست خانوم ساحل!  نیچ تھ:  مانینر  ! 

 

کرد نگام یخاص طور ھی برگشتو دینو  ! 

 

نکنھ درد دستش:  دینو  ! 

 

مینیبچ زویم میبر نفس و غزال خب:  من  ! 

 

شد تموم قھیدق چند بعد میبود دنیچ زیم مشغول منوخترا  ! 

 

امادس غذا ھا بچھ ایب:  من  ! 

 

زیم سر اومدن ھمھ  ! 

 

من خواھر کرده چھ:  سامان  ! 

 

؟ ساحل مونینکش!  خوبھ کھ افشیق:  یعل  

 

نخور خب:  گفتم یبانمک اخم با منم  ! 
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مزسس خوش اخھ فیح:  یعل  ! 

 

؟ یخورد مگھ:  من  

 

زدم بھش ناخونک ھی فقط:  یعل  ! 

 

کشمت یم!  ییییییعل:  من  ! 

 

خنده ریز زننیم ھمھ  ! 

 

 نفس کردن کمکمون زیم کردن جمع ھیبرا پسرام شد تموم غذا خوردن.  بود غذا نیا محتاج انگار خورد یم یبیعج یلیخ طور بھ دینو
ییرایپذ تو بردم ییچا سیسرو ھی!  شدن شستن ظرف مشغول غزال و  ! 

 

؟ سین کھ دفعھ اون مثل:  یعل  

 

؟ یچ:  تعجب با من  

 

سین ادشی یعل نکن تیاذ:  گھیم و خندهیم سامان  ! 

 

بخوابم تونستم ینم درد معده از دوروز تا کھ یکرد درست یمعجون ھی ییچا نیھم با تو خانوم ساحل!  ارمی یم ادشی:  یعل  ! 

 

خنده ریز میزنیم ھیبق منو    ! 

 

؟ یگیم راست:  من  

 

؟ ییراض اومد خوشت:  یعل  
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اره:  من  ! 

 

برات دارم:  یعل  ! 

 

یعل بسھ:  دینو  ! 

 

کنن یم نگاھش بتعج با گردنیبرم ھمھ  ! 

 

رونیب رهیم الیو از دینو  ! 

 

باز شد ھاپو اوه اوه:  یعل  ! 

 

ھا بچھ شیپ نشستم یحرف چیھ بدون منم  ! 

 

ساحل لب میبر کھ شد وقتش نکھیا تا میدیخند یعل ھیھا یباز مسخره بھ شب تا  ! 

 

 ھیاختصاص ساحل چون گذاشتم ازاد و ستمب پشت از موھامم!  دمیپوش یعال یسرخاب یورزش لباس ھی کردمو عوض لباسو رفتم
سین یمشکل  ! 

 

بودن رفتھ ھا بچھ دیکش طول کمی کارم  ! 

 

سمتشون رفتم رونویب اومدم الیو از  ! 

 

کردنیم روشن شیات داشتن  ! 

 

؟ کو مانینر  
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سمتشون رفتم  ! 

 

؟ کو مانینر:  من   

 

ارهیب تارشویگ رفت:  ناصر  ! 

 

اومد مانینر قھیدق چند بعد  ! 

 

دیکش طول ھیدق چند البتھ کرد کوک سازشو تنشس  !  

 

خوند باھاشم ھمزمان و کرد نواختن بھ شروع بعد  !  

 

زدنش تاریگ ھم صداش ھم!  بود یعال  ! 

 

یزدیم تاریگ خوب ادمھی ؟ یزنینم تو:  گف دوینو بھ کرد رو و خوند ھا بچھ درخواست بھ اھنگ چندتا  ! 

 

کنم یم نگاھش تعجب با گردمیبرم  ! 

 

گھید زنمینم االن نھ:  دیون  ! 

 

دینو گھید بزن:  ناصر  ! 

 

دینو بزن:  سامان  ! 

 

داشتن اصرار یکل ھمھ  ! 

 

بزن:  من  ! 
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گرفت مانینر از تارویگ دینو   

 

بزن خودتو پاشو گھیم دیشا بزن رویچ دینپرس کردن قبول خانوم بزن ھیبا اقا میکشت خودمونو ھمھ نیا ما:  یعل  ! 

 

نواختن بھ کرد شروع شدن اروم ھمھ یوقت زد لبخند ھی دمینو هخند ریز زدن ھمھ  ! 

 

 

بباره گھید خوامینم بسھ بھاره ابر بغضھ پر   

 

ارهیب ادمی ھاشو خاطره بارون نم نم نیا خوامینم  

 

بباره گھید خوامینم  

 

سین غم و غصھ واسھ گھید جا سین خودم دست اشکام گھید  

 

مدت ھمھ نیا از بعد اخھ  

 

سین دلم ھیتو اون بجز یچکیھ  

 

سین غم ھیوا جا دلم تو   

 

 

کنھ یم نگاه من بھ خوندن موقع اشناس ترانش چقدر   

 

سراغم ادیم یبد درد سر اخخخخ   
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ابونیخ تو ابونیخ تو بارون شر شر   

 

ھامون خاطره ھامون خاطره از ریغ ھیچ مگھ   

 

زمستون تو ابونیخ نیا بود ما مالھ   

 

مونییدوتا دیشا کھ ای بود من ریتقص   

 

دالمون ھیتو بود خدا اشک بارون دفعھ نیا   

 

زندون شده یستین کھ تو شھر ھمھ  

 

 

نھ نھ   

 

 

دینو   

 

 

داد یم فشار سرش ھیرو محکم دستاشو   

 

زد غیج ھوی   

 

٫ اعتراف ٫ شاپ یکاف:  ساحل  

 

دینو ٫ تصادف ٫ شرکت جلو ٫ دینو ٫ پارک ٫ سام ٫ انتیخ   
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دیییییییییییینو   

 

رفت ھوش از حرف نیراخ بعد   

 

گف غیج با دوینو نیاخر   

 

سمتش دنیدو ھمھ   

 

ساحل ٫ ساحل:  سامان  ! 

 

ااااااریب نویماش یعل  

 

نیماش سمت رفت عیسر یعل  

 

او یعل دینکش ھیثان ینیم بھ  

 

 

 

 ! مد

 

نیماش سمت برد کردو بغل ساحلو سامان  ! 

 

امی یم منم:  من  ! 

 

ایب ھیبق با تو:  سامان  ! 
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امی یم گفتم:  زدم ادیفر  ! 

 

سوارشو:  گف کردیم نگام حرص با سامان  ! 

 

اریب رویبق شو ادهیپ یعل:  من  ! 

 

جلو اومد خودش و عقب گذاشت ساحلو سامان.  راننده ھیجا رفت عیسر  ! 

 

بدم کشتن بھ تامونو سھ بود کینزد کھ روندمیم یطور افتادم راه  ! 

 

مارستانیب میدیرس قھیدق ستیب بعد   

 

پرستار پرستار : من  ! 

 

اومدن پرستارا  ! 

 

بده حالش:  من  ! 

 

نھیمعا اتاق بردن کردنو برانکارد سوار ساحلو اومد دکتر ھی ھمراھشون عیسر   

 

دنیرس ھا بچھ   

 

سمتش میرفت ھمھ رونیب اومد اتاق از دکتر ساعت مین بعد   

 

؟ دکتر یاقا شدیچ:  من  

 

؟ داشتن یمشکل شونیا:  دکتر  
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داده دست از حافظشو و کرده فتصاد:  سامان  ! 

 

اما کنھ کمک یتکامل روند بھ ممکنھ ضربھ ھی ای و شوک ھی گنیم دکترا معموال:  دکتر  .. 

 

؟ یچ اما:  من  

 

نیکن دعا براشون!  متاسفم!  کما تو رفتن مجددا کھ یطور نیداد بھشون یبزرگ یلیخ شوک:  دکتر  ! 

 

یعل ای  ! 

 

ھیرگریز زدن دخترا  ! 

 

 

 

 

نساما  

 

 

بود داغون یبدجور خودشم بود دینو دست از میدیکش یھرچ شدم یکفر یبدجور حرف نیا با  ! 

 

گرفتم قشوی محکم سمتشو رفتم   

 

یعوض توئھ ریتقص توئھ ریتقص ادی یم ساحل سر بال یھرچ:  من   

 

رنیگیم منو سمتمو انیم پسرا شھیم پرت شتاب با صورتش دینو صورت بھ کوبم یم مشت ھی  ! 
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گھ ینم یزیچ دینو  ! 

 

دینو گمشو!  رونیب نجایا از گمشو:  من  ! 

 

رونیب رهیم مارستانیب از و کنھ یم نگاھم یمونیپش از مملوء نگاه ھی با دینو  ! 

 

سمتم ادیم غزال   

 

کنم یم خواھش!  سامان باش اروم:  غزال  ! 

 

یراست  ! 

 

کنم یم نگاھش یسوال گردمویبرم  ! 

 

انیم رندا گفتم نایمامان بھ:  غزال   

 

اووووووف:  من  

 

رونیب محوطھ از رمیم ندارم پاسخ پرسشو یا حوصلھ رسنیم نایمامان ساعت چند بعد  ! 

 

دستاشھ نیب سرش نمیبیم دوینو  ! 

 

کنم یم فکر زدمش کھ موقع اون بھ   

 

دستش از میعصب یبدجور یول داره حق درستھ  ! 

 

سمتش رمیم   
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؟ دینو:  من  

 

ستھیا یم شھیم پا کنھ یم بلند سرشو شتاب با دینو  ! 

 

دارم دوست ساحلو من شرمندتم من ندارم یریتقص من خدا بھ سامان:  دینو  ! 

 

نھ ؟ بشھ شیزیچ ھی ساحل اگھ خواھرمو مھر خواھرمو عشق کنم یم بغلش  !  

 

کنم یم پاکش عیسر یول زمیریم اشک قطره ھی بشھ شیزیچ اگھ کھ نیا فکر با  ! 

 

کن درکم میعصب و داغون یبدجور کردم یطور اون اھ بچھ جلو کھ ببخش:  من  ! 

 

بود الزم دیشا:  دینو  ! 

 

تو میرفت دینو با   

 

ساحل اتاق سمت رفتن پرستارا و دکترا  ! 

 

اتاق سمت میدیدو دینو منو   

 

کردن یم ھیگر بھار ابر مثل داشتن نگار مامانمو  ! 

 

وی یس یا شھیش سمت دمیرس   

 

  شوک
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 دوبار

 

 شوک

 

بار سھ   

 

خواھرم برگرد عشقم برگرد ساحل برگرد   

 

 شوک

 

نیاخر   

 

 شوک

 

برگشت دکتر برگشت  

 

شکرت ایخدا آه   

 

رونیب اومد کردو پرستارا بھ ھارو ھیتوص دکتر   

 

سمتش میرفت   

 

؟ دکتر یاقا شدیچ:  بابا  

 

انی یم بھشون یزود بھ کھ نھیا یا نشونھ میقلب ستیا نیا بودن کما تو ساعت دوازده ماریب بھیعج یلیخ نیا:  دکتر   

 

دکتر ممنون:  من  ! 
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کنم یم خواھش:  دکتر  ! 

 

کنن یم شکر خدارو کشنویم اسوده نفس ھی ھمھ  

 

نکنده دل ساحل و وی یس یا ٫ یا شھیش از ھنوز دینو  ! 

 

کن کمکشون ای خدا  ! 

 

 

 

دینو  

 

 

؟ ادی ینم بھوش چرا پس ھوشھیب کھ دوروزه  

 

شمیم واردش اتاقش سمت رمیم  ! 

 

شھیم معصوم خواب ھیتو شھیم ناز چھ سمتش رمیم  ! 

 

کنھ یم باز چشماشو اروم کنم یم نگاھش عیسر گردمیبرم خورهیم تکون بوسمیم اروم شویشونیپ میریگیم دستشو  ! 

 

دارم دوستت من نرو کنم یم خواھش نرو دینو نرو:  گھیم استرس با و ھیگریم دستمو کھ کنم خبر دکترو برم خوامیم  ! 

 

سمھ براش استرس کنم یم بغلش عیسر  !  

 

کنم یم جداش خودم از اروم!  کنم خبر دکتر رمیم باش اروم رمینم ییجا من خانومم باشھ اروم:  من   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

ادیب پرستار بگم رمیم:  من  ! 

 

دینو گھید یرینم:  بغض با ساحل  ! 

 

کنھ یم پر چشمامو و دلمو غم شھیم یطور ھی حالم  ! 

 

ممخانو نھ زمیعز نھ:  من  ! 

 

کنم یم خبر دکترو رمیم  ! 

 

دادم خبر نایسامان بھ زدم زنگ کردیم نھیمعا ساحلو داشت دکتر یوقت  ! 

 

؟ خوبھ ؟ شدیچ دکتر:  من  

 

ھستن مرخص گھید دوروز یسماوات خانوم میخداروشاکر خوبھ یلیخ نیا و شده انجام عیسر یلیخ یسماوات خانوم بھبود روند:  دکتر  ! 

 

دکتر یاقا ممنون:  من  ! 

 

کنم یم خواھش:  دکتر  ! 

 

رسنیم ھمھ  ! 

 

تو ادیم عمھ   

 

مادر بره قربونت یالھ:  عمھ  ! 
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خدانکنھ:  ساحل  ! 

 

مارستانیب یا محوطھ سمت رمیم و رونیب امی یم اتاق از  ! 

 

شکرتت ٫ شکرت ایخدا   

 

کنھ یم صدام سامان قھیدق چند بعد  ! 

 

دینو:  سامان  !  

 

؟ بلھ:  من  

 

داره کارت ساحل ایب:  سامان  ! 

 

اومدم باشھ:  من  ! 

 

 کامال ھمھ گھید االن بودن اتاق تو ھنوز ساحل مادر و پدر اتاق تو رفتم شدنیم خارج اتاق از داشتن ھمھ مارستانیب تو رمیم عیسر
میریمیم ھم ھیبرا ما دوننیم  ! 

 

بزنم حرف باھاش خوامیم ھست دینو جون مامان نھ:  ساحل  ! 

 

شمینم تو فیحر منکھ مدختر باشھ:  عمھ  ! 

 

کنن یم یخدافظ ساحل از بھروز اقا و عمھ  ! 

 

پسرم خدافظ:  عمھ  ! 
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عمھ خدافظ:  من  ! 

 

بھت سپرمیم ساحلو پسرم خدافظ:  بھروز اقا  ! 

 

خدافظ راحت التونیخ:  من  

 

ساحل موندمو من رفتنو اتاق از ھمھ  ! 

 

کنھ یم نگام خاص لبخند ھیبا سمتش رمیم  ! 

 

؟ میبزن حرف:  من  

 

میبزن:  ساحل  ! 

 

کردم شروع نشستمو   

 

یشد متحمل یعاشق راه نیا ھیتو تو ادویز یسخت کھ میدیکش ییھا یسخت چھ یدونیم دارم دوستت چقدر یدونیم خودت:  من   

 

من دینو:  ساحل  ... 

 

دمیم ادامھ من و شھیم ساکت ساحل کنم یم خواھش بزنم حرفامو بذار ساحل سیھ:  من  ! 

 

 اسم بھ نفر ھی نفره ھی سر ریز دمیفھم کھ یتازمان دادم عذابت دمیکش عذاب ندادم گوش التماسات بھ نکردم باورت کردم شک تعشق بھ
بکشم جفتشونو کھ دادم قول خودم بھ شدم یعصب دمیرس نجایا بھ یوقت ترانھ  ! 

 

.  خواستمیم تورو میمست عالم تو یحت کھ گفت ھمب خودش نشد یول اعترافاتم قبل عشق نیا شدن فراموش واسھ داشتم رابطھ باترانھ
یول کرد نابود مویزندگ کرد کار یکل باشم تو مالھ من خواستیم  .. 
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دارم دوستت باش مطمئا دنیپرس حد در و عاشقانھ گمیم ودراخر شرمندتم من ساحل  ! 

 

دونمیم دینو دونمیم:  ساحل  ! 

 

کنم شروع من بذار حاال   

 

زمیعز بگو:  من   

 

کنھ یم زدن حرف بھ شروع ساحل  .. 

 

 شنھادیپ من نکھیا تا!  نتونستم نشد اما کردم کارو نیا تو شدن فراموش ھیبرا منم میداشت رابطھ باھم تو اعتراف قبل منوسام:  ساحل
کھنیا تا رفتم خبر بدون یبفھم تو کھ دمیترسیم یلیخ زد زنگ بم سام شب اون!  شد مند عالقھ من بھ سام اما دادم ییجدا  .. 

 

میکن فراموش زویچ ھمھ بھتره!  ساحل ھیکاف:  من  .. 

 

ییاقا چشم:  ساحل   

 

؟ ساحل:  من  

 

؟ جانم:  ساحل  

 

؟ یشیم من خانوم:  من  

 

گفت لبخند ھیبا بعدش یول جاخورد اولش   

 

بلھ:  ساحل  ! 

 

خانومم گفتنت بلھ قربون یالھ:  من  ! 
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ممنون شینگرفت زما کھ ممنون شکرت ایخدا دیخندیم زیر زیر ساحلم  .. 

 

 

 

  ساحل

 

 

استرس ھم دارم ذوق ھم مھیخواستگار امشب  ! 

 

شده یقشنگ مدل و بستم باال موھامم ھیعال شممیارا!  کھیش یلیخ دهیسف دامن کت ھی لباسم  ! 

 

نییپا یا طبقھ رمیم  ! 

 

بابا دختر یشد خوشگل:  بابا  ! 

 

بابام سمت گردمیبرم  

 

بوسمیم گونشو محکم تشوسم رمیم باباجونم ممنون:  من  ! 

 

اومد دردم دخترم اخ:  بابا  ! 

 

خندمیم  ! 

 

نایشد اخت باھم خوب دختر پدر:  مامان  ! 

 

مادره ھیھوو دختر خانوم گھید میکن چھ:  بابا  ! 
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؟ بھروز:  مامان  

 

خانوم میچاکرت ما:  بابا  ! 

 

خنده ریز زننیم ھمھ بعدم  ! 

 

ادیم در صدا بھ در زنگ  ! 

 

اف اف متس رهیم نگار  ! 

 

خودشونن:  نگار  ! 

 

رمیم ھمراھشون منم در سمت رنیم مامان و بابا  ! 

 

کردن یط اطویح یا محوطھ  ! 

 

ستھیا یم روم روبھ ادیم دینو بھ رسمیم تا کنم یم یپرس احوال تکشون تک با دینو اخرم و ییدا بعد کاین بعد شھیم وارد ییزندا اول  ! 

 

یخانوم یشد خوشگل چھ:  دینو  ! 

 

بھش پاشم یم عشق ھیرو از  لبخند ھی منم  ! 

 

شھیم گرم دستمم دستش ھیگرما با یول کنھ یم تعجب شیخی از رهیگیم دستمو ھمزمان دستم دهیم گلو  ! 

 

؟ ساحل یینطوریا چرا:  دینو  
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دارم استرس نباش نگران:  من  ! 

 

رهیم و خندهیم اروم دمینو  ! 

 

ییرایپذ تو برمیم و زمیریم خوشرنگ ھیچا سیسرو ھی اشپزخونھ سمت رمیم  ! 

 

کنم یم شروع بزرگترا از اول  !  

 

دینو بھ رسمیم   

 

ییطال دستت:  دینو  ! 

 

جان نوش:  من  ! 

 

یخواستگار بحث بھ رسنیم نکھیا تا شھیم ییصحبتا یسر ھی  ! 

 

 و کنمو اعالم خودم عروس عنوان بھ روییدا خانوم ساحل تا میاومد نجایا میاومد یچ ھیمابرا دیدونیم امشب جان بھروز خب:  ییدا
کنم یخواستگار خان دینو ھیبرا  ! 

 

دمید تشویموفق دمید شدنشو بزرگ شناسمیم جانو دینو یخوب بھ منکھ جان بھادر واال:  بابا  !  

 

؟ ھیچ دینو راجب نظرت جان بھروز یدار لطف:  ییدا  

 

باشھ یراض ساحل اگھ میراض من باشھ من ھیبرا ال دهیا داماد ھی تونھیم و ھییا دهیفھم و خوب پسر دینو:  بابا  ! 

 

؟ ھیچ تو نظر دخترم خب:  ییدا  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

کنن یم نگام گردنیبرم ھمھ  ! 

 

شمیم اب خجالت از دارم ییوا  ! 

 

بگن پدرم یھرچ:  من  ! 

 

مبارکھ پس خب:  ییدا  ! 

 

مبارکھ:  بابا  ! 

 

زدن دست بھ کنن یم شروع ھمھ   

 

پاشم یم روش بھ لبخند ھی منم و زنھیم بھم ناز چشمک ھی!  بخونم اشچشم از تونمیم نویا خوشحالھ دینو  ! 

 

گھید ھفتھ سھ ھیبرا باشھ یعروس و عقد پس خب:  ییدا  ! 

 

نداره یرادیا:  بابا  ! 

 

یداد من بھ دوینو کھ شکرت!  ینذاشت تنھام کھ شکرتت ٫ شکرتت ایخدا  ! 

 

بشم دینو اقا خانوم یزود بھ ارهقر من و!  شد تموم رینظ یب ھیاتفاقا یکل با شبم اون  ! 

 

 

 

 ھیمشک شلوار کت ست ھی دمینو لباس رنگھ یریش بایتقر کھ ھیپرنسس مدل لباس ھی لباسم مھیعروس فردا گذشت باد و برق مثل ھفتھ سھ
العاده فوق ھتل ھی بشھ برگزار استقالل ھتل تو قراره میعروس!  دوختھ خوش  ! 
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شم بلند زود دیبا فردا اخھ بخوابم رمیم  ! 

 

بعد روز صبح  

 

شمیم بلند میگوشاالرم ھیباصدا صبح  ! 

 

شگاهیارا رسونھیم منو دینو شمیم اماده شورمویم صورتمو دستو رمیم   

 

بدرخشم امشب مجلس تو کھ یکن کار روم العاده فوق و قشنگ یلیخ مدل ھی دارم دوست خانوم اعظم!  سالم:  من  ! 

 

خانوم چشم:  خانوم اعظم  ! 

 

 شیارا ھی دورم ختیر کردو صافش مو اتو با بعدم زد موھام بھ لھیوس یکل.  باشھ ازاد مدل داشتم دوست کرد شروع موھام از اول
شد تموم تا کرد کار موھام و روصورتمو یچندساعت شد یعال چشمام کھ کرد قشنگم  ! 

 

نمیبب خودمو ھوی خوامیم لباس ضیتعو ھیبرا رفتم  ! 

 

دمیپوش نومخا اعظم کمک بھ لباسمو  !  

 

دمید خودمو و نھیا سمت رفتم  ! 

 

خانوم اعظم ییطال دستت!  بودم شده یگریج عجب!  اووووف  ! 

 

شده یعال نکنھ درد دستتون:  من  ! 

 

نکردم یکار کھ من یخوشگل خودت شما دخترم کنم یم خواھش:  خانوم اعظم  ! 
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زنمیم بھش لبخند ھی  ! 

 

اعظم شاگرد  

 

 

 

ومدا دینو کھ گفت خانوم  ! 

 

ھیچ واکنشش نمیبب دارم دوست شدم یشکل چھ من نھیبب و بشھ وارد تا شدم منتظرش  ! 

 

دینو بعدم شد وارد بردار لمیف اول  ! 

 

گرفت نیتحس رنگ نگاھش بعدم جاخورد کرد تعجب اول خورد من بھ چشمش یوقت  ! 

 

دیبوس عروسمو دامن یا گوشھ زدو زانو پام ھیجلو!  کنم ینم فراموش دارم عمر تا من کھ کرد یکار ھی سمتم اومد اروم اروم  !  

 

؟ رویخوشبخت ھمھ نیا کنم شکر یچطور ایخدا  

 

ستادیا پاشد  ! 

 

دیبوس مویشونیپ اروم  ! 

 

خانومم یشد خوشگل یلیخ:  دینو  ! 

 

یشد پیخوشت یلیخ توھم:  من  ! 

 

شد سوار مخودش رفت شم سوار من تا کرد باز نویماش در میشد خارج شگاهیارا از باھم  ! 
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دادمیم جوابشونو محبت با منم گفتن یم کیتبر زدننیم بوق برامون ھمھ  ! 

 

باغ بھ میدیرس   

 

صورتشھ بھ لیما یکم سرم منم کرده بغل منو پشت از دینو کھ بود نیا ژستمون نیاول  ! 

 

بود من ھیپاھا رو سرش دینو بودم نشستھ من کھ بود ینطوریا دوم ژست  ! 

 

بود برده من گردن یگود سمت بھ صورتشو دینو بودمو زیخ مین من کھ دبو یطور سوم ژست  ! 

 

میگرفت ییا العاده فوق ھیعکسا ھیاتل تو بعدشم میگرفت قشنگ ھیھا ژست یکل  !  

 

 میگفت!  بود داده ھیتک دستش بھ چونشو و یروصندل بود گذاشتھ پاشو ھی بود ستادهیا دینو بودم نشستھ من کھ بود نیا عکسا اون از یکی
کنن بزرگ باغو عکس اون و عکس نیا  ! 

 

استقبالمون بودن اومده ھمھ استقالل ھتل بھ میدیرس  ! 

 

دینو اقا خانوم شدم من کردو یجار عقدو عاقد کردنیم یجار عقدو کھ یاتاق سمت میرفت!  یچ ھمھ!  بود یعال!  میشد ھتل تاالر وارد  
.. 

 

گفتن کیتبر و سمتمون اومدن غرال و سامان و فسن و یعل مینشست داماد و عروس گاهیجا میرفت  ! 

 

یعوض یشد خوشگل:  غزال  ! 

 

؟ یش ادم ییخواینم ھنوز تو:  من  

 

ساحلم یشد ماه خولو نیا کن ول:  نفس  ! 
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عشقم یمرس:  من  !  

 

میبترکون وسطو میبر ما خب:  نفس  ! 

 

رفتن ھمھ  .. 

 

داماد و عروس رقص بھ دیرس نوبت قھیدق چند بعد   

 

دادم رقصمونو ھیخواست در کیزمو  . 

 

 یعال ما کردویم رییتغ کایموز زدن دست برامون اومدنو وجد بھ ھمھ میکرد دنیرقص بھ شروع دینو منو شدو پخش کایموز
لبام رو گذاشت لباشو گرفتو قاب منو صورت دینو کیموز اخر در و میدیرقصیم   

 

بوسمون نیاول   

 

بود یعال زدنیم غیج ختنویر سرمون رو  شدرو پر پر ھیگال پسرا دختر ھمھ   ! 

 

گاهیجا سمت میرفت  ! 

 

یابج بود خوب یلیخ:  نگار  ! 

 

زنمیم بھش لبخند ھی منم  ! 

 

 ھمھ کنھیم زدن حرف بھ شروع و کروفونیم سمت رهیم و گھیم گوشش در یزیچ ھی ارکسر سمت رهیم و شھیپام دینو ساعت مین بعد
شھیم جلب دینو بھ توجھشون  ! 
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 بھ بخونم ییا ترانھ ھی خوامیم من نیکرد یھمراھ مارو ییایرو شب نیا تو و دیرفتیپذ مارو دعوت کھ ممنون ونیاقا ھاو خانوم:  دینو
ساحل میابد عشق و امشب افتخار  .. 

 

کنھ یم نواختن بھ شروع ارکسر زننویم دست ھمھ  ! 

 

 

یتودوراھ درست راه دنید مثل عشق   

 

یماھ ثلم ایکیتار تو کھ تو مثل عشق   

 

یگاھ از ھر قشنگھ کھ لب رو اشک ھیشور مثل عشق  

 

جونھ مثل عسل طعم با زھر مثل عشق   

 

مونھ ینم شبھ مھین ھیایرو مثل عشق   

 

مھربونھ ھیقلبا ھیتو فقط و فقط عشقھ مثل عشق  

 

شدنھ راه سربھ لیدل ادم ھی سیخ ھیچشما مثل غم ومنو دل درد مثل عشق  

 

خستم ھمھ از تو ریغ یعنی عشق  

 

ھستم مواظبت کھ یگیم یعنی    

 

منھ نجات راه مثل   

 

 

دستات مثل سیخ صورت ھی لمس مثل عشق   
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ادیفر مثل     شب تودل شھیات مثل عشق  

 

افتاد دلم بھ ھوا یب دفعھ ھی کھ مھرتو مثل عشق   

 

غروبھ تو تھ و سر یب ھیبغضا مثل عشق   

 

خوبھ یل و یخودیب یا ھیگر مثل عشق   

 

کوبھیم پنجره رو کھ صبح اول رونبا مثل عشق  

 

 

دینو  

 

 

 بھ شروع ارکسر کھ کردنیم نگاه تعجب با ھمھ شد خاموش چراغا نیح نیا در زدن دست افتخارمون بھ ھمھ شد تموم کیموز
کرد خوندن بھ شروع ساحل و ساحل سمت رفت نور ھی و کرد نواختن   

 

 

کمشھ تینھایب کھ دارم یاحساس تو بھ   

 

برشھ دور عشقتو من دل رمیم ھرجا   

 

تنگھ یچجور دلم تو ھیبرا یدونینم   

 

قشنگھ برام چقدر کنم یم فکر تو بھ یوقت   
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شدم خوشحال میلیخ کردم تعجب یلیخ کنھ یم خوندن بھ شروع و چرخھیم دورم اروم اروم ادسمتمویم ساحل وسط رمیم اروم اروم  

 

 

دارم دوستت یلیخ  

 

دارمیب شبا تو فکر از من   

 

زارمیب تو یب یزندگ از من  

 

دارم دوستت یلیخ زمیعز   

 

ذارمینم کم یزیچ تو واسھ دارم دوستت یلیخ  

 

ارمی یم یخوشبخت تو واسھ   

 

دارم دوستت یلیخ زمیعز  

 

اصال کنم ینم حس باتو زمانو گذر   

 

من از ینیب ینم یخوب جز عشقم بدون نویا   

 

شھیم بد یلیخ یستین کھ تو حالم یدونینم   

 

شھیم رد یجچور من واسھ امیدن یدونینم   
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 ساحل

 

 

ھوا رو رفت سالن کل دیبوس مویشونیب اغوششو تو گرفت منو دینو زدن دست افتخارمون بھ ھمھ  .. 

 

بود غذا سرو وقت  .. 

 

خوردن غذاھاشونو ھمھ  .. 

 

کردن رونیب العادم فوق یباز شیات ھی رونیب میاومد ازسالن  ! 

 

میدیرس خونمون سمت میرفت بعد  ! 

 

سمتم اومدن نگار و سامان و پدرم مادر شدن ادهیپ ھمھ  ! 

 

طور نیھم بابامم کردم ھیگر و کردم بغل سفت مامانمو  ! 

 

تو بھ سپردم ساحلو جان دینو:  بابا  ! 

 

کنم یم بغلش محکم جلو ادیم سامان   

 

دینو باش ساحلم مواظب:  سامان  ! 

 

خونمون سمت میریم مویکن یم یخدافظ ھمھ از کنم یم پاک اشکاشو کنمو یم بغل محکم نگارمم  ! 

 

دوبلکسھ خونمون شمیم وارد  
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کاملھ خونم باال طبقھ یسلطنت ستم ھی نھییپا طبقھ یراحت مبل سیسرو ست ھی  . 

 

خوابمون اتاق سمت میریم   

 

دیسف ست   

 

لباس ضیتعو ھیبرا دارمیبرم لباس کمدم سمت رمیم   

 

سمتم ادی یم رمیدرگ موھام با نھیبیم اتاق تو ادیم دینو  . 

 

؟ یخانوم یکن یم کار یچ:  دینو  

 

کردم یم باز موھامو داشتم:  من  ! 

 

کنھ یم باز موھامو اروم اروم سمتمو ادیم دینو  ! 

 

یخانوم یمرس یشد من مالھ کھ یمرس ساحل یمرس:  گھیم و کنھ یم بلند اروم منو کرد باز ھمرو یوقت  .. 

 

یشد من مالھ توھم نکھیا از یمرس:  گمیم بھشو زنمیم لبخند ھی منم  ! 

 

 عشق با دینو کنم یم حلقھ دورگردنش دستمو منم لبام رو ذارهیم لباشو و بندهیم چشماشو اروم صورتمو سمت شھیم خم اروم اروم دینو
 سمت رهیم دینو!  بوسھیم منو رومو شھیم خم روشو خوابونھیم تختو سمت دهیم ھول منو دینو!  کنم یم شیھمراھ منم و بوسھیم منو

کنھ یم خاموش المپو برقو  ! 

 

شدن مادر مثل داره یبزرگ ھیھا تیمسئول کھ ییایدن گذاشتم یدیجد ھیایدن تو پا کردمو وداع دخترانم ھیایدن با شب اون من  .. 
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یچ ھمھ بابت یمرس ایخدا  .. 

 

 

انیپا �  � 
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