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 بسم هللا الرحمن الرحیم

یمیساکریپر نوشتھ| عشق شطرنج رمان  

ارین رمان ھبرت  
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 اقامون قربون جونم یا  رولبم ادی یم لبخند ھی ازدواجمونھ سالگرد امشب کنم یم کار کلھ ھی دارم حاال تا ازصبح شدم خستھ اووف
من برم  ..... 

 

امشب ھیبرا بدم سفارش کیک ھی برم خوامیم  ..  

 

لبم یا ادگوشھی یم لبخند ھی سمتش رمیم اومد تلفن ھیصدا کھ کنم عوض  لباسامو رفتمیم داشتم  !  

 

سالم:  من  ! 

 

؟ یخوب زمیعز سالم _   

 

؟ یتوچطور گلم اره:  من  

 

رونیب میبر قراره! ینینچ یا برنامھ امشب یخانوم یراست!  خوبم منم _  ! 

 

شدم یخال بادکنک ھی مثل  !  

 

کردم درست غذا دمیچ برنامھ یکل من!  دینو نھ:  من  !  

 

گھیم و خندهیم دمینو  ! 

 

عشقم دیببخش برم خودم تالشگر خانوم قربون:  دینو  ! 

 

دینو:  من  ! 
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جوووووونم:  دینو  ! 

 

شم ینم فشیحر دهیم جوابمو یطور نیا یوقت دونھیم ٫ لبم یا گوشھ ادی یم لبخند ھی  ! 

 

ینامرد یلیخ:  من  ! 

 

؟؟؟ بود کارساز!  گلم خانومھ جووووووونم یا:  گھیم و خندهیم دمینو  

 

حرصم ھم و گرفتھ خندم ھم  ! 

 

دییییییییینو:  بلند نسبتا ھیصدا با من  !!!!!!!!!! 

 

یخداسعد!!!  جووووووووونم:  دینو  ! 

 

کنھ یم قطع تلفونو بعدم  ! 

 

دمیکش من کھ یزحمت ھمھ نیا فیح!  دینو کنھ کارت یچ بگم خدا  !!! 

 

رمیمیم یگرسنگ از دارم االنم ٫  چیھ نکردم درست غذا کھ من گفتما یدوروغ عجب!  افتاده یبرق چھ نیب خونرو  . 

 

خستم!  قسیدق پنج و چھل ٫ دو ساعت کنم یم نگاه ساعتو  . 

 

رمیبگ دوش ھی شم بلند بخوابم کمی  ! 

 

شده میتنظ پنج رو ساعت زنگ رو ذارمیم ساعتو  ..... 

 

برهیم خوابم کاناپھ ھیرو جا ھمون یخستگ زور از  .... 
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؟ ھیچ ھیصدا ااااااه!  سرم تو کوبن یم یزیچ ھی با انگار  

 

شمیم بلند عیسر.  پنجھ ٫ کنم یم ساعت بھ نگاه!  کنم یم باز چشمامو  ! 

 

بودا رفتھ ادمی اخ  !  

 

حموم رفتم برداشتمو حولمو اتاقم تو رفتم پاشدم  .... 

 

رونیب اومدم عیسر گرفتمو مختصر دوش ھی  ! 

 

 کنم خشکشون عیسر دیبا بود بلند یلیخ کردم کوتاه یکم موھامو....  برق بھ زدم برداشتمو کشو تو از سشوارو و زمیم سمت رفتم
شد خشک یکندن جون چھ با ربعھ ھی.....   .... 

 

صورتم سراغ رفتم بعدش  .... 

 

ادیب در یرنگ یب نیا از صورتم تا زدم صورتم بھ پودر کرم کمی  !  

 

ھام گونھ بھ زدم مییھلو یا رژگونھ ھی  ! 

 

دمیکش خوشمل چشم خط ھی  ! 

 

لبام بھ زدم خوشرنگم یگریج رژلب ھی  ! 

 

شدم تر خوشگل بودم خوشگل   

 

لباسام کمد سمت رفتم  ! 
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یمشک کفش فیک و یزرشک شال و یمشک نیج با ھمراه برداشتم کمد از یمشک خوشگلھ یلیخ یمجلس و کیش مانتو ھی  ! 

 

بودم شده یعال!  کردم نگاه خودم بھ نھییا توو..... دمیپوش  ! 

 

رهیگیم خندم فکر نیا از کنھ حفظم خدا ماشا� ماشا�  ! 

 

ادی یم در تو دیکل چرخش ھیصدا  ! 

 

دهینو حتما  ..... 

 

سمتش رمیم شمویم خارج اتاق از عیسر  ..... 

 

 

 

؟ ییکجا یخانوم ؟ساحل ساحلم:  دینو  

 

ییاقا نجامیا ؟ جونم:  من  ! 

 

سمتم گردهیبرم صدام دنیشن با  ..... 

 

لبش یا گوشھ ادی یم لبخند ھی و شھیم من رهیخ قھیدق چند  .. 

 

؟ ییاقا یدیپسند:  من  

 

؟ نپسندم شمارو من درصد ھی کن فکر:  دینو   

 

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 
 

ییاقا یمرس:  بالبخند من  ! 

 

گرفتمت ینم کھ بودمت دهینپسند اگ ساحل یجد:  دینو  .... 

 

زنھیم بار طنتیش لبخند ھی دینو...  شھیم گرد تعجب از چشمام کنم یم بھش تعجب با توئم نگاه ھی  ...... 

 

رهیگیم گوشاشو دینو کھ کشم یم بنفش غیج ھی کنم کنترل تونم ینم غمویج ھیصدا نباریا  ........ 

 

دییییینو:  من  ...... 

 

یخانوم کرشدم ؟؟؟؟ جاااانممم:  دینو  ...... 

 

کشتمت:  من  .... 

 

کنھ یم فرار عیسر دینو٬ دنبالش افتم یم بعدم  .... 

 

سایوا خان دینو سایوا:  من  ... 

 

مثل درست ٫ مونھ یم جاش دوماه تا کھ یریگیم گازم یطور ھی کھ سمیوا دادم دست از عقلمو مگھ:  دینو  ........   

 

زنھیلبخندم ھی حرف نیبعدا  ... 

 

بود گرفتھ حرصم  .... 

 

سگ مثل درست بگو خان دینو بگو:  من  .. 

 

طرفش اون رهیم و زنھیم دور مبلو دینو  .... 
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المیع جونھ از دور...  نھھھھ یییییھ:  دینو  .... 

 

سمیمیوا دارمویبرم زیگر بیتعق از دست  ... 

 

 سمت گردونھیم بر منو و رهیگیم دستمو سمتمو ادی یم عیسر دینو کھ رفتمیم داشتم.....  بھش کنم یم پشتمو کنم یم قھر ینماد
 ... خودش

 

؟. قھرکردن بنده ھیبانو:  دینو  

 

 ........ : من

 

؟ یبزن حرف من با ییخوا ینم یعنی االن اھان:  دینو  

 

نوچ:  من  ... 

 

بھش کنم یم پشتمو بعدم  ... 

 

:  گھیم اروم پرحرارتو گوشم ریز....  کنھ حلقھ کمرم دور دستشو و شھیم کمینزد اروم و کنھیم مکث یا لحظھ چند ھی دینو
؟ شھیم یچ دینو باشھ دلخور دینو خانومھ ساحل اگھ کھ یدونیم  

 

دونم یم اره:  من گمیم یاروم ھیصدا با سمتشو کنم یم لیما یکم سرمو منم  .... 

 

دمیم ادامھ من و شھیم من کامل جواب منتظر دینو  ..... 

 

شھیم ونھید:  من  .... 

 

گھیم چشممو تو زنھیم زل اھشیس مجذوب ھیچشما اون با و گردونھیم برم اروم دینو  ... 
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؟ خب:  دینو  

 

جوابمو گھید یدونیم خودت:  من  .... 

 

کاناپھ رو ندازهیم و دارهیم بر سرم از اونو شالمو سمت برهیم اروم دستشو...  زنھیم لبخند ھی دمینو  ....  

 

گلم خانومھ ممنون!  یمن مالھ کھ یمرس ٫ یمرس ساحلم:  دینو  ..... 

 

گلم ھیاقا ممنون!   یمن مالھ کھ ممنونم دمینو:  من  ..... 

 

زیبر زبون کم ینیبیم حاال خورمیم تورو من سر اخر:  گھیم و خندهیم بلند دمینو  .... 

 

دینو ء:  گمیم کنمو یم نیریوش نمک با اخم ھی منم  ..... 

 

کنھیم قفل بالباش لبامو و شھیم خم روصورتم...  زنھیم لبخند دینو   .... 

 

 ھم یدوم رولبم شونھیم کوتاه بوسھ ھی...  شدیم گرمم حتما بودم یبریس ھیسرما ھیتو اگھ شد ملحق بھم بوسھ نیا از کھ یحرارت
ھرکسمو از تر محرم مویزندگ مرد کنم یم شیھمراھ منم بوسھیم پرحرارت و دارهیبرنم لباشو سوم بار ھیبرا کوتاه  .. 

 

 بھ کھ نیھم ٫ کنھ یم خودش ونھید منو کاراش نیھم دهینم انجام یکینزد چیھ مینکرد ازدواج کھ یزمان تا کھ بود گفتھ بھم دینو
ذارهیم احترام یچ ھمھ  .......... 

 

 

 

 یب:  گھیم و کنھیم بامزه اخم ھی دینو....  رهیگیم خندم....  سرخھ چشماش داغھ نفساش......  دهیم فاصلھ صورتم از صورتشو
؟ بال یخند یم یچ  
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یچیھ:  من  ..... 

 

ء:  دینو  ... 

 

کنھیم فرار  و رهیگیم گاز محکم لپمو و شھیم خم عیسر بعدش   .... 

 

دمیکش بلند غیج ھی بعدش کھ کردم یم لیتحل ھیتجز دوینو حرکت داشتم لحظھ چند ھی ..... 

 

مونھیم جاش االن....  داشت درد یعوض.....  کشتمت!  دییییییینو:  من  ..... 

 

ینداد گوش خودت خورمتیم نکن یدلبر کھ گفتم...  گلم خانومھ جووونم یا:  گھیم و خندهیم بلند دمینو  ... 

 

خان دینو برات دارم:  من  ... 

 

میھست المونمیع چاکر ما:  گھیم اتاقو سمت رهیم دینو  ...... 

 

دمیترکیم داشتم....  بودم شده سرخ حرص زور از  ... 

 

خندهیم بلند بعدم....  بانو نخور حرص:  دینو  ... 

 

شھیم اتاق وارد عیسر کھ سمتش کنم یم پرت دارمویبرم مبلو کوسن  ..... 

 

ییاین رونیب کھ نفعتھ بھ دینو:  من ...... 

 

امی ینم چشم:  دینو  ...... 

 

رفتاراشم یا ھمھ عاشق.........  و ارومھ و طونھیش و مغروره....  اسیدن مرد نیبھتر دینو..  لبم ھیرو ادی یم یشاد لبخند  .... 
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 کن نگاه کن نگاه اخ اخ....  نھیا سمت رمیم... شمیم وارد....  اتاق سمت رمیم حموم رفتھ دینو کھ دهیم نیا از نشون اب ھیصدا
؟ رونیب برم یچطور حاال شده قرمز صورتم....   

 

نشده محو کامل یول شده کم...  رهینم....  صورتم بھ زنمیم دارمیبرم پودر کرم کمی  .... 

 

 نگاھم بستھ کمرش دور حولرو.....   رمیگیم نگاھمو.....  منھ بھ نگاھش کنم یم نگاھش نھیا تو از....  رونیب ادیم حموم از دینو
در سمت رمیم روسرم ندازمیم شالمو.....  پھنش یا نھیس بھ افتھ یم  ..... 

 

ایب زود شو اماده دینو:  من  ..... 

 

دارهیم ام نگھ حرکت از و رهیگیم دستمو دینو  .... 

 

؟ نمتیبب ساحل:  دینو  

 

صورتش تو کنم یم نگاه  .. 

 

ھم تو رهیم اخماش  ... 

 

؟ شد قرمز نیا خاطر بھ ؟ یخانوم کردم من:  دینو  

 

ن مھم ٫ دینو الیخیب:  من ........ 

 

گھیم رولبمو ذارهیم دستشو  .... 

 

سیھ:  دینو  ..... 

 

گھیم و بوسھ یم گونمو شھیم خم بعدم  ... 
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خانومم دیببخش:  دینو  .... 

 

روش بھ زنمیم لبخند منم  ... 

 

میبر شو حاضر...  عشقم نداره یاشکال:  من  .... 

 

گھیم ھمو رو ذارهیم چشماشو دمینو ... 

 

چشم:  دینو  ..... 

 

شم یم خارج ازاتاق زنمویم لبخند ھی منم  ... 

 

ارومم یزندگ بابت ممنون ٫ ممنون ایخدا  ....... 

 

 

؟ ییای ینم....  دیییییینو   

 

 یمشک شلوار با یزرشک رھنیپ ھی...  زده میپیت چھ......  عشقم جونم یا.....  شھیم انینما در تو دینو قامت و شھیبازم دراتاق
 ھیبرا کھ یا حھیرا ھمون ادی یم نجایا تا ادکلنش یبو کنھیم ونھید منو کھ ششمیر تھ روصورتشھ ور ھی موھاشم....  منھ ست

زمیعز.....  بخرم اونم ھیبرا حھیرا نیا از داشت دوست شھیھم گفیم دینو....  میخردیم سامانم  .... 

 

گھیم کش ساحل لبخند ھیبا دینو  ... 

 

؟ یخانوم چطورم:  دینو  

 

گمیم زنمویم لبخند ھی منم  ..... 
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یا معرکھ:  من  ..... 

 

الیع میماچاکر:  دینو  ..... 

 

زنمیم روش بھ لبخند ھی رهیم ضعف زدنش حرف طور نیا ھیبرا دلم  ..... 

 

؟ میبر:  دینو  

 

میشیم خارج خونھ از باھم دارهیبرم نویماش چیسو دینو....  کنم یم اعالم موافقتمو ھمو بھ زنمیم چشمامو منم  .....  

 

 میزندگ تمام چون رمیمس نیا عاشق من.....  بره ادمی دارمو خاطره باھاش عمره ھی کھ ویریمس شھیم مگھ آشناس کامال برام ریمس
لبم ھیرو ادی یم لبخند ھی.....  خورده رقم نجایا تو  ...... 

 

؟ یخانوم شدهیچ:  دینو  

 

کنم یم نگاھش گردمویبرم  .... 

 

کنم یم نگاه یزندگ ریمس نیا بھ..  ییاقا یچیھ:  من  ... 

 

گھیم و کنھیم نگام گردهیبرم دینو  .... 

 

؟ یشناخت:  دینو  

 

گمیم کنمو یم بھش حانھیسف اندر عاقل نگاه ھی گردمویبرم  .... 

 

نشناسم نجارویا من درصد ھی کن فکر:  من  ...... 
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زنھیم لبخند کنھ یم نگام گردهیبرم دمینو  ..... 

 

میزد رقم مونویزندگ مھم خاطرات ھمھ کھ ییجا» ......  ساحل«  شاپ یکاف بھ میرسیم  .... 

 

شده قبل از بزرگتر....  میشد شاپ یکاف وارد  .... 

 

خورمیم جا یبدجور  .... 

 

  زیم ھیرو شاعرانس کامال شاپ یکاف ھیفضا قرمزه ھیھا بادکنک از پر نیزم ھیرو....  کنمیم تعجب یلیخ بگم یچ دونمینم ذوقم از
 شاخھ دوتا شده ختھیر زیم ھیرو زویم بر دور کھ شده پر پر رز ھیھا گل با قرمز ھیھا دستمال و و باشمع ھستش قرمز زهیروم ھی

زهیم ھیرو گلم  ..... 

 

 ادی یم دینو.....  شھیم ختھیر روسرم کھ دهیسف و قرمز رز ھیگال خدا ییوا.....  شھیم ختھیر روسرم ییزایچ ھی اسمون از ھوی
 ذوق نقدریا بگم یچ دونمینم یخوشحال از......  کنم یم نگاھش فقط یحرف چیھ بدون کنھ یم نگاھم عشق با و ستھیا یم روم روبھ

شم ونھید کھینزد کھ دارم  .......... 

 

 ناز یلیخ شیات ھی دوربرمونو و شھیم خاموش چراغا و ترکھیم یزیچ ھی ھوی....  رهیگیم اغوشش تو منو جلو ادی یم دینو
شھیم ختھیر سرمون ھیرو رزا اون ھنوز کنھیپرم  ...... 

 

کنھ یم نگاه چشمام تو و شھیم جدا ازم دینو  ....... 

 

؟ یخانوم چطوره:  دینو  

 

گمیم روبھش باذوق  ...... 

 

ساحل عشق معرکس:  من  ..... 

 

گمیم دینو روبھ اروم....  دلم ھیتو ادیم غم ھی شھیم یخال دلم تھ ھوی حرف نیا بعد  .... 
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ینبود خوب کاش یا....  دینو ینبود خوب نقدریا کاش:  من  .....  

 

کنمیم بغض  ....  

 

ساحل یگیم یچ:  تعجب با دینو  .... 

 

ترسمیم من:  بغض با من  .... 

 

؟ یازچ:  دینو  

 

بود نیریش ھیایرو ھی ھمش نمیبب شم بلند بخوابمو صبح نکھیازا یکس یب از ییتنھا از:  من  .... 

 

کنھ جدا ھم از مارو تونھینم چکسمیھ..  شتمیپ من اسیدن ایدن تا بدون نویا...  بسھ..  خانومم بسھ:  دینو  ....  

 

؟ یدیم قول دینو:  من  

 

دمیم قول خانومم دمیم قول:  دینو  .... 

 

شمھیپ دینو چون ارومھ قلبم....  بوسھیم سرمو ھیرو و اغوشش ھیتو رهیگیم منو دینو..  لبم ھیرو ادی یم لبخند ھی  .... 

 

 

گھیم رونویب کشھیم رویصندل دینو...  میریم مخصوصمون زیم سمت بھ باھم  ...... 

 

بانو دییبفرما:  دینو  ..... 

 

گھیم یبلند بایتقر ھیصدا با دینو ھوی..... نمیشیم تشکر ھی با زدمو لبخند منم   ... 
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دیاریب:  دینو  .... 

 

 بود معلوم کھ جعبھ ھی و کیک ھی و قھوه دوتا روش....  کردن یم حمل چرخ با رو ینیس ھی مرد دوتا.....  کردم نگاھش تعجب با
 روبھ گارسن...  دینو بھ داد کادورم زویروم گذاشت کویکگارسون....  بگم دیبا یچ دونستمینم ذوقم از....  داشت قرار منھ ھیکادو

؟ قربان دییخواینم یا گھید زیچ:  گف دینو  

 

دیبر دیتون یم ممنون:  دینو  .... 

 

 از اگھ مخصوصا اونم زدیم برق چشمام کادو دنید از شھیھم....  کرد ترک مارو ییگو پاسخ بعد اوناھم کردم تشکر ازشون منم
 نگاه کارش بھ داشتم تعجب با.....  کرد قھوش خوردن بھ شروع کنارشو گذاشت گرفت رو کادو دینو.....   باشھ دینو ھیسو و سمت

......  کردم قھوم خوردن بھ شروع چالغ چپر یا افھیق با حال یگرفتگ و شدن عیضا از توئم یحال با....  ؟ نداد چرا....  کردم یم
 تند......  رهیگیم خندشو ھیجلو اما بخنده خوادیم انگار.....  ؟ کنھ یم یطور نیا چرا نیا.....  زدمیم دید دوینو داشتم یچشم ریز

گفتم دمویکش یپوف...  بودم شده کالفھ....  بده قورت قھوه با خندشو کھ خوردیم قھوه ھم تند  .... 

 

؟ یشد قرمز ھمھ نیا چرا ؟ چتھ یبگ شھیم:  من  

 

 رو بود گرفتھ حرصم...  شد شتریب خندش دید منو تعجب تا....  کردم نگاه بھش تعجب با....  دیترک یساعت بمب ھی مثل گفتم نویا تا
گفتم بھش  .... 

 

؟ یخندیم یدار یچ بھ یبگ شھیم اه:  من  

 

گف دیخندیم داشت کھ طور نیھم دینو  ..... 

 

تو بھ:  دینو  ..... 

 

؟ من بھ:  تعجب با من  

 

 پنچر کیالست مثل ندادم کادوتو یوقت...  بدم کادوتو کھ یبود شده شرک گربھ ھیشب بود شده بامزه یلیخ افتیق ساحل یوا:  دینو
یبود شده بامزه یلیخ یشد   .... 
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دینو:  حرص با من  ... 

 

دلم جون:  دینو  .... 

 

یلوس یلیخ:  من  ... 

 

میھست خانوممونم چاکر ما:  دینو  .... 

 

 گھیم سمتمو رهیگیم کادورو و زنھیم زانو من ھیپا ھیجلو و ستھیا یم شھیپام شیروصندل از دینو.....  زنمیم روش بھ لبخند ھی
شمیم بلند یصندل از اروم....   .. 

 

من قلب ساحل بھ میتقد:  دینو  ... 

 

گمیم رمشیگیم اغوشم تو  محکم   کنمویم بلند دوینو مویریگیم کادورو.....  کنم یم نگاه کارش بھ شعف شور و لبخند با  ..... 

 

دینو ممنون ایدن ھی:  من  ..... 

 

زمیعز نداره قابل:  دینو  .... 

 

کنم یم نگاه دینو بھ نمویشیم بودم ستادهیا کھ ھم من نھیشیم سرجاش رهیم دینو   ...... 

 

؟ یخانوم یکن ینم باز:  یمھربون با دینو  

 

چرا:  من  ...... 

 

 زدیم رویزاد یادم ھر چشم درخشش.....  ییبایز ھمھ  نیا از کنم یم رتیح.....  کنم یم بازش....  ارمیم در جعبھ تو از رو کادو
زدیم برق چشمام دنشید با کھ یانیبرل سیسرو.....  العاده فوق یا ھیھد ھی....   ...... 
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؟ چطوره:  دینو  

 

گمیم کنمو یم نگاه صورتش. بھ  .... 

 

دردنکنھ دستت....  دینو ھیعال......  معرکس: من   ..... 

 

دینو دل زیعز نداره قابلتو:  دینو  ..... 

 

ستمیا یم دارمویم بر فمیک تو از دینو یا ھیکادو یا جعبھ....  فمویک تو ذارمیم جعبرو...  زنمیم روش بھ لبخند ھی  ...... 

 

 

 

رمیگیم فاصلھ زیم از خوردهی  ... 

 

 

دینو »  » 

 

 بعد گرفت فاصلھ زیم از کمی ستادیا پاشد....  کادومھ دمیفھم...  زدم لبخند....  برداشت توش از یزیچ ھی فشویک سمت رفت ساحل
 پارک...  روز اون......  شد رد چشمام جلو از قطار ھی مثل یچ ھمھ....  نداشتم انتظارشو اصال من کھ کرد رو یکار یاتفاق یلیخ

 فوق دختر ھی ساحل  ٬ شیگر....  بحثمون....  غزال تولد شب....  خودم ییتنھا...  دلشسکتش و غم....  ساحل یا ھیگر...... 
 انداختم ھیگر بھ دوسال اونو نکھیا خاطر بھ خودمو من و رهیگ یم شیگر  بزرگ و کیکوچ مسائل سر زود یلیخ یاحساسات العاده

 برام رویخاطرات بد کھ کرد رو یکار ساحل...  موندن ھیبرا التماسش و گفتار صدق خاطر بھ زدنش زانو اخر در و....  بخشم ینم
 من از لویتحل و ھیتجز قدرت و زد زانو پام ھیجلو ساحل......  متنفرم ازش مرگ حد سر تا کھ کرد رو یکار...  گذاشتھ ادگاری بھ

 و عشق با داشت کھ االن تا ساحل.......  ستمیا یم شمیم پا یصندل از ھوی....  شد جمع اخمام اموی یم خودم بھ کم کم.....  گرفت
شھیم ادیز تعجبش......  کنم یم بلندش عیسر رمویگیم دستشو.....  کنھ یم نگاھم تعجب با حاال ٫ کرد یم نگاھم لبخند  ...  

 

؟ یکن یم ینطوریا چرا ؟ دینو شده یچ:  ساحل  

 

؟ یکرد کارو نیا چرا:  تیعصبان با من  
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؟ دینو کار کدوم:  ساحل  

 

؟ یزد زانو پام ھیجلو چرا:  من  

 

فقط من...  من......  دینو:  یدلخور با ساحل  ..... 

 

گفتم یبلند نسبتا ییصدا با شدمو یعصب کردنش ِمن ازِمن  ..... 

 

ساحل:  من  ...... 

 

کنھ یم بغض و کنھ یم نگاھم ساحل  ....... 

 

 

تو بھ لعنت......  یننداز ھیگر بھ ساحلو گھید کھ نبود قرار مگھ.....  یلعنت اه  ... 

 

نکن بغض ساحل:  من  ..... 

 

اشک قطره ھی ساحل  ..... 

 

؟ ساحل:  من  

 

کنھ یم نگاھم ساحل  ...... 

 

گمیم کنمو یم نگاه شیاشک مھربون ھیتوچشما  ... 

 

؟ یکن یم ھیگر چرا......  عذابمھ تیگر  یدونیم کھ تو  ساحل:  من  ...  
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 ........ : ساحل

 

کنم یم خواھش..  ساحل نکن ھیگر:  من  ... 

 

کنم یم جداش خودم از......  زهیریم اشک داره ھنوز کھ کنم یم احساس.....  تواغوشم رمیگیم ساحلو حرف نیا بعد   ....... 

 

ختیر بھم اعصابم اون خاطر بھ اومد ادمی ھوی یچ ھمھ یکرد کارو نیا یوقت....  ببخش منو ساحلم:  من  ..... 

 

خواستمیم....  خواستمیم فقط من ییاقا:  ساحل   

 

؟؟ یخانوم باشھ.....  نکن فکر بھش راجبھ گھید....  ساحل یکاف...  سییییھ:  من  

 

خوامیم معذرت:  ساحل  .. 

 

عشقم خوامیم معذرت تو از من.....  برم خودم ھیاحساسات حساس خانوم قربون یالھ:  من  .... 

 

 راه نیب دستشو....  کنھ پاک اشکاشو تا برهیم دست.....  کنھ یم نگاھم لبخند با ساحل.....  بوسم یم اشکش با گونشو شمویم خم
 گونش نوازش با شدرو ختھیر من خاطر بھ کھ ییاشکا برمویم اھستھ دستمو......  کنم یم نگاھش کنھ یم نگاھم.....  دارمیم نگھ

بوسمیم عشق با شویشونیپ و شمیم خم......  کنم یم پاک  ....... 

 

ھیزندگ از من سھم ساحل کھ ممنون ایخدا  ...... 

 

سمتم رهیگیم کادورو ساحل....  میکن یم نگاه ھم ھیچشما تو لبخند عشق با  ...... 

 

ییاقا ناقابلھ:  ساحل  ..... 

 

رمیگیم کادورو کنمو یم دراز دستمو  ...... 
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خانومم ییطال دستت:  من  .... 

 

بشم گلم خانوم قربون یالھ...  برند تک....  یساعت عجب...  اووووف....  کنم یم بازش.....  کنھ یم نگاھم لبخند با ساحل  .... 

 

؟ چطوره:  ساحل  

 

محشره:  من  ... 

 

دستم تو ندازمیم ارموی یم در جعبش ازتو ساعتو  ...... 

 

ھیعال نیا ساحل:  من  .... 

 

؟ خوبھ قمیسل دینو جدا:  ساحل  

 

گمیم کنمو یم نگاھش لبخند با  ..... 

 

یکردینم انتخاب منو کھ نبود خوب اگھ:  من  ..... 

 

دینو:  ساحل  ..... 

 

خنده ریز میزنیم باھم ھردو  .... 

 

گمیم ساحل روبھ دوساعت و یکی بعد  .... 

 

بدم بھت توپ شام ھی میبر....  ساحل خب:  من  .... 

 

میبر:  ساحل  .... 
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میشیم خارج شاپ یکاف از لبخند با....  ھم دست تو دست....  باھم  .....  

 

بخونھ تونھیم چشمامون تو از عشقو قطعا نھیبب مارو یھرک  .... 

 

شکرت بار ھزاران یزندگ نیا ھیبرا ایخدا  .... 

 

 

 

 « ساحل »

 

نیماش سمت میریم مویشیم خارج شاپ یکاف از باھم  .... 

 

خونھ میای یم شام خوردن بعد...  بود ییا العاده فوق شب...  کردم قبول منم کرد انتخاب رو پدرخوب رستوران شام ھیبرا دینو  .....  

 

امیب پارک ھیجا بزارم نویماش منم ادیب تا ٫ بزن اسانسور دکمھ برو تو ساحل:  دینو  ...... 

 

باشھ:  من  .... 

 

 مویشیم اسانسور اتاقک وارد....  ادی یم دمینو نییپا ادیب اسانسور تا ... بود نھم یا طبقھ تو اسانسور...  رمیم اسانسور طرف بھ
زنھیم دوازدھمو یا طبقھ یا شماره دینو  ....... 

 

 وارد من تا کنار رهیم و کنھ یم باز درو دینو.....  واحدمون سمت میریم..  میشیم خارج باھم....  شھیم متوقف طبقھ تو اسانسور
 .... شم

 

بانو دییبفرما:  دینو  ...... 

 

ممنون:  من  .... 
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دیارز یم اما شدم خستھ یلیخ امشب اخ...  میشیم خونھ وارد  .... 

 

میبخواب میبر ساحل خستم یلیخ:  دینو  .... 

 

ییاقا میبر:  من  .... 

 

گذاشت جا بھ برام العاده فوق یا خاطره ھی شدو تموم یخوب با میعال اونشب  ...... 

 

بعد روز صبح »  »  

 

کنم دعوت شام ھیبرا ازدواجمون سالگرد مناسبت بھ نایغزال با ناروییعل گفتھ دینو  .....  

 

زنمیم زنگ نفس بھ اول... تلفن سمت رمیم  .... 

 

؟ الو -  

 

 .... بلھ -

 

؟ یخوب نفس سالم:  من  

 

دینبود زدم زنگ شبید مبارک ازدواجتون سالگرد یراست ؟؟؟ یخوب...  یابج سالم:  نفس  ........ 

 

لبم ھیرو ادی یم لبخند ھی  ..... 

 

شام ھیبرا دیایب میگرفت کیکوچ جشن ھی امشب ھیبرا کھ بودم زده زنگ نیھم خاطر بھ...  نفسم یمرس دمید یابج اره:  من  .... 
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باشم داشتھ جا شام ھیبرا کھ خورمینم یچیھ شام تا االن از من....  گلم ھیابج چشم:  نفس  ... 

 

شکمو یا:  من  ....... 

 

گھید مینیماا:  نفس  ....... 

 

؟ یندار یکار...  زینر نمک بسھ:  من  

 

کم شرت:  نفس  ... 

 

خدافظ...  کم شرت:  من  ... 

 

خدافظ:  نفس  .... 

 

سامان بھ زنمیم زنگ.....  ستین خونھ یول غزال بھ زنمیم زنگ  ..... 

 

 ..... بلھ -

 

سامان سالم:  من  .... 

 

؟ عشقم یچطور...  گلم یا ھیابج بر سالم:  سامان  

 

؟ یخوب تو...  داداشم خوبم:  من   

 

؟ یداشت یکار جانم....  خوبم منم:  سامان  

 

گھیم بلند ھیصدا با اونور از دینو  ..... 

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 
 

 

ساحل سالم:  دینو  .... 

 

؟ یروان یزنیم داد چرا ء:  سامان  

 

برسون دینو بھ منو سالم:  لبخند با من  .... 

 

خدمتتون دارن سالم خانوم تحفھ خان دینو:  سامان  ... 

 

ایگیم یچ باشھ حواست یھووووو:  دینو  .... 

 

خودمھ ھیابج توچھ بھ...  کالت تو یھو:  سامان  ... 

 

منھ خانوم:  دینو  ..... 

 

بابا خف:  سامان  .... 

 

بگو کارتو ساحل جانم:  سامان  .... 

 

 سامان بھ داشت توش خنده ھیھا رگھ کھ ییصدا با کردمو جمع خندمو کم کم دمیخندیم سامان دینو مکالمات بھ داشتم االن تا کھ منم
 ...... گفتم

 

بزنم حرف من نیذاریم شما مگھ:  من  ....... 

 

گھید ونتھید شوھر نیا ریتقص:  سامان  ....... 

 

ادی یم یزیچ ھی دنیکوب بلند یصدا ھوی  ...... 
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کستیش ھا دره یعل خبرتھ چھ یھووووو:  سامان  ..... 

 

بود یعل نکھیا مثل یول....  کرده پرت سامان سمت بھ یزیچ دینو کھ کردم فکر اولش  ..... 

 

دادنتھ سالم ھیجا:  یعل  ..... 

 

؟ ینشد ادم ھنوز یکرد ازدواج:  دینو  

 

راحتم من....  نھ:  یعل  .... 

 

ناراحتم من یول:  دینو  ..... 

 

خودتھ مشکل:  یعل  ..... 

 

داره خنده و جالب تا سھ نیا بحث چقدر....  رفتمیم سھیر خنده از داشتم  ..... 

 

گھیم یچ ساحل نمیبب نیگذاشت اگھ بابا یا:  سامان  ...... 

 

میرسیم خدمت حتما شب بگو.....  برسون سالم...  ساحلھ ء:  یعل  ..... 

 

داده خبر زود چھ نفس  .... 

 

؟ مگھ خبره چھ ؟ شب:  سامان  

 

؟ ساحل:  سامان  
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بزنم حرفمو نیگذاشت اگھ ییوا:  من  ..... 

 

؟ ھیچ شب یا ھیقض....  بگو یابج بگو:  سامان  

 

یخمار تو بمونھ بذار ساحل نگو:  یعل  .... 

 

کنم خفت امیب ای یشیم خفھ:   سامان  ....... 

 

ازدواجمون سالگرد مناسبت بھ خونمون نیدعوت شام شب غزال و تو سامان:  من  ... 

 

میای یم چشم خوشگلم ھیابج جونم یا:  سامان  .. 

 

گمیم زنمویم لبخند ھی  .... 

 

یمرس:  من ..... 

 

یخواھر خواھش:  سامان  .. 

 

برنداشت تلفونو خونھ زدم زنگ یھرچ کجاس غزال سامان یراست:  من  ..... 

 

اومده گھید االنا حتما.....  نایمامانش یا خونھ رفتھ غزال اره:  سامان  ..... 

 

؟ یندار یکار....  باشھ:  من  

 

خدافظ...  یابج نھ:  سامان  

 

خدافظ:  من  
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لبم ھیرو ادی یم لبخند دوباره.......  کنم یم فکر نشونیریش ھیَجدَرھا و بحث بھ.....  کنم یم قطع تلفنو  ..... 

 

بدم انجام الزمو تدارکات شام ھیبرا تا اشپزخونھ سمت رمیم لبخند با  .... 

 

 

 

امادس گاز ھیرو غذاھا  ...  

 

 دهیخر برام دینو لندن سفر ھیتو پارسال نویا دمیپوش رنگ یریش دامن کت ھی.....  شدم ھا فرشتھ مثل کنم یم نگاه خودم بھ نھییتوا
 یصورت لب رژ ھی...  قرارداره قشنگ یلیخ چشم خط ھی ٫ ھیتو چشمام کنم یم نگاه صورتم بھ.....  خوشگلھ یلیخ..... 

شدم خوشگل یلیخ.....  بستم باال از موھامو....  زدم میاجر یا گونھ رژ ھی.....  لبامھ ھیرو رنگم خوشششش  ........ 

 

 تھ با یسبز قرمھ.....  کنم یم نگاه غذاھا بھ......  کنم ِچک زویچ ھمھ دوباره تا اشپزخونھ سمت رمیم.......  شمیم خارج اتاق از
 ھیبرا جونمونو نگو کھ غزالو و نفس منو.....  مرغھ نھیچ تھ عاشق دمینو....  نیسبز قرمھ عاشق سامان و یعل....  مرغ نیچ

 و یعل غزالو.....  یشکالت طرفش ھی یا خامھ طرفش ھی کرد درست کھ رو یکیک کنم یم باز خچالوی در......  میدیم ھیاولو ساالد
سالن تو رمیم....  ادی یم در تو دیکل چرخش ھیصدا......  یشکالت سامانم و نفس منو.....  دارن دوست یا خامھ دینو  ...... 

 

سالم:  من  .... 

 

 و نیتحس رنگ چشماش کم کم بعد...  کنھ یم نگاھم تعجب با.....  باال رهیگیم سرشو من ھیصدا با بود نییپا سرش کھ االن تا دینو
رهیگیم دیتمج  .... 

 

ساحل یشد خوشگل یلیخ:  دینو  ...... 

 

روش بھ زنمیم لبخند ھی  ..... 

 

 جدا قھیدق چند بعد......  بوسھ یم منو  سمتمو شھیم خم حرف بدون.....  ستھیا یم روم روبھ.....  سمتم ادی یم اروم اروم دینو
زنھیم برق چشماش.....  کنھ یم نگاه چشمام تو....  شھیم  .... 
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یخانوم رمیبگ دوش ھی برم من:  دینو  .... 

 

ییاقا برو:  من  .... 

 

.....  شھیم خارج اتاق از دینو یکوتاھ میتا ھی بعد.....  اشپزخونھ سمت رمیم منم......  رهیم و بوسھیم نرم گونمو و شھیم خم دینو
 رھنیپ ھی......  بود شده یعال.....  نمیب یم رو دینو......  سالن ھیتو رمیم.....  کنم احساس ادکلونشو ھیبو تونمیم جام نیھم از

 انداختھ دمیخر براش کھ یساعت...  باال داده رھنشویپ نیاست.....  رنگ یمشک یا مردونھ شلوار با روشن ھیصورت یا مردونھ
 ..... دستش

 

؟ خانومم چطوره:  دینو  

 

معرکس:  زنمیم لبخند ھی  ..... 

 

ادیم در زنگ ھیصدا حرفم نیا با  ...... 

 

اومدن نکھیا مثل:  دینو  ..... 

 

در سمت رهیم دینو  .... 

 

دیاومد خوش تو دییبفرما بھ بھ:  دینو  ..... 

 

نانیسامان:  دینو  ...... 

 

شنیم خارج غزال و سامان و شھیم باز اسانسور در قھیدق چند بعد....  کنھ یم باز درو دینو.....  در سمت میریم  ... 

 

نیاومد خوش سالم:  دینو  ... 

 

؟ یچطور داداش سالم:  سامان   
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دهیم دست دینو با  ..... 

 

نیاومد خوش سالم:  من  ... 

 

؟ یچطور خانوم یابج سالم:  سامان  

 

گھیم کیتبر حالتم ھمون تو اغوشش تو رهیگیم منو و کنھ یم یروبوس باھام سمتمو ادی یم  ... 

 

گھید کنم بغل خواھرمو منم بذار کنار برو سامان اه:  غزال  ... 

 

خانوم دییبفرما:  سامان  ..... 

 

یابج یخوب ساحل سالم:  غزال  ..... 

 

؟ یخوب تو ممنون....  غزالم سالم:  من  

 

میکن یم بغل ھمو  ..... 

 

خوبم منم:  غزال  ..... 

 

میشیم جدا ھم از  ..... 

 

الیخیب بابا:  سامان  .... 

 

سامان ایدار انتظارا چھ:  دینو  ...... 
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کردنیم مسخره مارو داشتن میکرد یم نگاهنارویا حرص با میداشت غزالم منو  ...... 

 

برات دارم.....  سامان:  من  .... 

 

دیببخش اوه اوه:  سامان  .... 

 

گھید میریم ماخونھ سامان:  غزال  ..... 

 

ھستا دمینو.....  نیاورد ریگ تک منو بابا یا:  سامان  ..... 

 

جداس کھ اون حساب:  من  ... 

 

یخانوم:  دینو  .... 

 

یخودت ستمین من ینیب یم من ھیچشما تو کھ یزیچ اون جان دینو:  من  ...... 

 

خنده ریز زننیم ھمھ  ..... 

 

یخانوم میداشت:  دینو  ..... 

 

کنم یم نگاه بھش لخند با  .... 

 

دیسادیوا نجایا چرا گھید تو دیبر:  من  ....  

 

میکاردار باھم خونھ ما.....  زارنیم سامان اقا نیا مگھ:  غزال   ...... 

 

دهیم تکون ُمفَصل کتک ھی یا نشونھ بھ دستشو بعد  

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 
 

 

یخانوم:  سامان  .... 

 

خرشما کھ ستمین ساحل من...  یخودت خر...  کوفت:  غزال  .... 

 

کنم یم نگاه غزال بھ تعجب با.....  خنده ریز زننیم بلند سامان و دینو  ..... 

 

؟ یکن عیضا منو ای یریبگ سامانو حال یخواستیم تو غزال:  من  

 

گھیم بوسھ یم گونمو سمتمو ادی یم غزال  ..... 

 

رمیبگ سامانو حال خواستمیم...  عشقم ھیحرف چھ نیا:  غزال  ..... 

 

بود معلوم:  من  ...... 

 

 خارج اسانسور از نفس و یعل.....  در سمت میریم دینو با...  دنیرس ناھمیعل .. ادی یم در صدا بھ زنگ دنیخند ساعت مین بعد
شنیم  ....  

 

مینبود استقبال ھمھ نیا بھ یراض بابا سالااااام بھ بھ:  یعل  .... 

 

میش رد یذارینم یستادیوا در ھیجلو...  کن شروع بعد تو برو یعل بابا یا:  نفس  .... 

 

خانوم دییبفرما:  یعل  ..... 

 

بودن زده زنگ کیتبر ھیبرا دینو مامان خودمو مامان ظھر.....  نایسامان شیپ میریم مویکن یم یپرس احوال سالم نفس و یعل با  .. 

 

 رفتم شد تموم ییچا کردن پخش.....   سالن سمت رفتم ختمیر اروییچا یوقت......  ارمیب ییچا جمع ھیبرا تا اشپزخونھ سمت رمیم
کارش بھ زنمیم لبخند.....  کنھ یم نگاھش یھ کنھ یم بو یھ شوییچا داره دمید کردم نگاه یعل بھ.....  نشستم سرجام  .....  
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؟ یعل یکن یم ینطوریا چرا:  غزال  

 

نداره یقاط:  یعل  

 

 

 ؟

 

باشم ختھیر یزیچ شییچا ھیتو شب اون مثل دیترسیم.....  خنده ریز زننیم ھمھ  ... 

 

نداره یقاط یعل بخور:  من  ... 

 

ایخدا خودت دیام بھ:  یعل  ... 

 

خورد شوییچا بعدم  ..... 

 

سالمھ نکھیا مثل نھ:  یعل  .... 

 

شدینم یطور اون نیکردینم مسخره مارو اونشبم اگھ سالمھ بلھ:  من  ..... 

 

دیببخش...  بعلھ:  یعل  ... 

 

خنده ریز زننیم ھمھ  ... 

 

مینیبچ زویم تا میرفت دختراھم منو.....  گرسنشونھ کھ گفتن مردا ساعت ھی ساعت مین بعد  ......  

 

اوردم در رویاولو ساالد و خچالی سمت رفتم اول  ..... 
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؟ یکرد درست ھیاولو ساحل ییوا:  غزال  

 

اره:  من  ..... 

 

ھیاولو اه:  نفس  ..... 

 

میکن یم نگاھش تعجب با غزال منو  ..... 

 

؟ ھیاولو اه:  غزال  

 

نفس یندار دوست:  من  .... 

 

میخوریم یحاضر غذا ھفتس سھ زهیریم بھم رودمو دلو ادی یم بدم یچ ھمھ از االن یول.... داشتم:  نفس  .... 

 

دکتر یرفت....  وا:  من  ..... 

 

رمیم ھفتھ نیا تو یول نھ:  نفس  ..... 

 

 

 

گھیم و زنھیم لبخند ھی غزال  .... 

 

باشھ یخبر ممکنھ چون یبر بھتره:  غزال  ...... 

 

گھیم و کنھ یم تعجب نفس  ..... 
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مثال یخبر چھ:  نفس  ..... 

 

 مینتون عالئمو نیا گھید میروانشناس دکتر یناسالمت میندار تخصص کم کھ تو منو....  یباش حاملھ ممکنھ کھ بھتر نیا از خبر:  من
یچیھ گھید کھ میبشناس  ... 

 

کنھ یم نگاه غزالو منو بھت با نفس  ..... 

 

؟ نیگیم یچ شماھا:  نفس   

 

خبره چھ یبگ گھید روز چند تا دیبا تو میگ ینم یزیچ ما:  غزال  ...... 

 

؟ یییییچ:  نفس   

 

ایب یعل ؟ یعل ؟ شد چت ؟ یخوب نفس نفس:  من  ..... 

 

نزن داد ساحل خوبم:  نفس  .... 

 

نیبش یصندل نیا رو ایب:  غزال  ....... 

 

اشپزخونھ سمت ادی یم ھراسون یعل  ...... 

 

؟ یخوب نفس ؟ یزنیم داد چرا ؟ ساحل شدهیچ:  یعل  

 

برو نشده یزیچ یعل خوبم:  نفس  ....  

 

؟ چتھ کھ ھست معلوم دوھفتھ تو نفس:  یعل   
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پاش بھ زنھیم محکم نفس بگھ یزیچ خوادیم تا زنھیم لبخند ھی غزال  .... 

 

یکن یم رم ھوی چرا....  نفس چتھ.... آخخخخ:  غزال  .... 

 

خوبم من برو تو جان یعل.....  شو ساکت:  نفس  ..... 

 

نفس باشم مطمئن:  یعل  ..... 

 

زمیعز اره:  نفس  ...... 

 

رهیم مکث قھیدق چند بعد یعل  ..... 

 

بشم مطمئن اول خوامیم نینگ ھیبق و یعل بھ یزیچ ھا بچھ:  نفس  ...... 

 

؟ یبد سکتش ییخوایم بال یا:  من  

 

ممکنھ یعنی گمیم!  ساحل:  نفس  ....  

 

بعد تا نینیبچ زویم نیپاش حاال...  نفس شا�یا:  من  ..... 

 

قھیدق چند بعد.... میدیچ قھیسل ھزار با زویم  ... 

 

حاضره شام دییبفرما ونیاقا:  من  ..... 

 

زیم سمت انی یم کم کم دینو و سامان و یعل  ..... 

 

بنده ھیبانو ساحل کرده چھ بھ بھ اووووووم:  دینو  ..... 
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یزیم چھ....  نکنھ درد خانومم یابج دست:  سامان  ....  

 

 اومدم زمیعز اومدم.....  بخور منو ایب گھیم یھ....   زنھیم یچشمک چھ رویسبز قرمھ ییییییوا.....  ساحل نکنھ درد دستت:  یعل
اومدم...  خوشمزم  ...... 

 

ننیشیم زیم پشت خندنویم یعل لحن بھ ھمھ  ...... 

 

 با رویاولو ساالد کھ غزالم منو.....  کنھ یم شروع مرغ نیچ تھ از دمینو....  کنن یم شروع کشنو یم رویسبز قرمھ سامانو یعل
گھیم نفسو بھ کنھ یم رو یعل قھیدق چند بعد.....  خورهیم ساالد داره کھ نفسھ فقط میکن یم شروع ولع  ..... 

 

غذا ھمھ نیا یخوریم یخال ساالد چرا تو نفس ء:  یعل  .... 

 

بخورم تونمینم ندارم اشتھا یعل نھ:  نفس  ...... 

 

؟ ینداشت دوست ھیاولو ساالد مگھ تو...  ینخورد یگفت کھ ناھارم تو تونم ینم یچ یعنی:  یعل  

 

نھ یعل:  نفس  ..... 

 

نفس سمت رهیگیم اونو و ھیاولو ساالد سمت برهیم دستشو یعل  ...... 

 

یبھداشت سیسرو سمت رهیم عیسر و خورهیم بھم حالش نفس بھ خورهیم ھیاولو ساالد ھیبو تا  ..... 

 

شد یطور نیا چرا نیا یوا یا:  یعل  ...... 

 

میکن یم نگاھش حیمل لبخند با عزال منو  ...... 

 

دیزنیم ما مرگ مکش لبخند چرا شما:  یعل  ..... 
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یطور نیھم یچیھ:  من  ..... 

 

ھھ ھھ ھھ:  یعل  ..... 

 

افتاده یاتفاقات شھیم متوجھ حتما نھیبب نفسو روز حال نیا باشھ ما ھیجا میھرک کنن یم نگاه یعل بھ لبخند با دینو و سامان  ..... 

 

؟ ھیخبر یعل:  بالبخند سامان  

 

؟ ھیخبر چھ مثال:  تعجب با یعل  

 

؟ ھیخبر چھ یدونینم تو یعنی....  بروووووو:  دینو  

 

گھید دیبگ منو دیکشت....  ییییییا:  یعل  .....  

 

؟ حاملس نفس:  دینو  

 

بالیوال توپ قد شھیم یعل ھیچشما  ..... 

 

؟ یچ:  یعل  

 

 بھ قراره ماھا از زودتر نامیعل یا بچھ.....  خنده ریز زننیم یعل کار نیا از ھمھ.......  یبھداشت سیسرو سمت رهیم عیسر یعل
ادیب ایدن  ......  

 

رونیب ادی یم یبھداشت سیسرو از دهیپر رنگھ و خراب یروز حال با نفس  .... 

 

مبال از یکی سمت برهیم نفسو.....  گرفتھ بغلش ریز از یعل  ..... 
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؟ نفسم یخوب:  یعل  

 

دهیم جوابشو سر با نفس  ..... 

 

نفس سمت میریم ھمھ  ..... 

 

ارمیب نبات ییچا ھی برات برم بذار:  من  ..... 

 

ممنون...  ساحل خوادینم:  نفس  .... 

 

دکتر متیببر ییخوایم نفس:  سامان  ..... 

 

دیبخور شامتونو دیبر ... سامان خوبم نھ:  نفس  ..... 

 

ارهیب برات یزیچ ساحل ییخوایم نفس:  دینو  .... 

 

نکنھ درد دستتون دینو نھ:  نفس  ..... 

 

ھستم ششیپ من نیبخور شامتونو نیبر شما ھا بچھ:  یعل  .... 

 

ینخورد یزیچ یاومد سرکار از برو ھم تو یعل نھ:  نفس  ... 

 

نفس یول:  یعل  .... 

 

برو زمیعز خوبم:  نفس  ..... 

 

مطمئن:  یعل  .... 
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مطمئن:  نفس  .... 

 

امشب شد یشب عجب...  میریم غذا زیم سمت بھ باھم  ...... 

 

خورد زنگ دینو تلفن کھ مینشست یم میداشت  ...... 

 

امیب من تا نیش مشغول شما:  دینو  ..... 

 

باشھ:  سامان  ..... 

 

 

دینو »  » 

 

زنمیم تماسو اتصال لمس......  کنم یم تعجب....  ناشناسھ شمارش....  کتمھ تو کھ تلفنم سمت رمیم   

 

؟ بلھ:  من  

 

یخط پشت  : ........... 

 

الو:  من  ..... 

 

یخط پشت  : ........... 

 

الو:  من  ....... 

 

بوق ٫ بوق ٫ بوق:  یخط پشت  
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ھا بچھ سمت رمیم.....  کنھ یم قطع زنھیم زنگ....  وانھید....  وااااا  ..... 

 

؟ دینو بود یک:  یعل  

 

نزد حرف.....  دونم یم چھ:  من  ..... 

 

نزد حرف:  سامان  ...... 

 

کنن یم قطع زننیم زنگ شدن ونھید مردم:  من  ..... 

 

بخور غذاتو ایب کن ولش:  غزال  .... 

 

یم نگاه ساحل بھ....  خوردن غذا بھ کنم یم شروع یا گھید حرف بدون  

 

 

؟ چرا اما.......  فکر تو رفتھ یبدجور کنم  

 

 سرم تا میبخواب باھم تا ادیب ساحل کھ نشدم منتظر یحت بودم خستھ یلیخ.....  شرکت برم زود دیبا صبح......  شد تموم اونشب
برد خوابم بالش بھ دیرس  ....... 

 

.....  دینو عشق جونم یا .... شھیم ناز چقدر خواب تو دهیخواب بغلم تو ساحل .... شمیم داریب خواب از ساعت زنگ ھیصدا با صبح
....  کنم یم ساحل یا گونھ از کیکوچ بوس ھی شمیم خم ..... کنم یم خارج ساحل سر ریز از دستمو.....  کنم یم خاموش زنگو

 ھی لباسام کمد سمت رمیم...  شمیم خارج یبھداشت سیسرو از........  یبھداشت سیسرو سمت رمیم کنمو یم مرتب روش رو پتو
 از  دارمویبرم زیم ھیرو از نویماش چییسو...  رمیگ یم دوش ھی ادکلن با.....  کنم یم تنم کشمو یم رونیب یا نسکافھ شلوار کت

رمیم شرکت سمت بھ و شمیم خارج خونھ  ...... 
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....  شمیم اسانسور سوار.....  اسانسور سمت رمیم.....  کنم یم پارک نگیپارک ھیتو نویماش....  شمیم شرکت ساختمان وارد
اومدن کارکنان یا ھمھ....  شمیم خارج ازش.....  شھیم متوقف طبقھ ھیتو قھیدق چند بعد اسانسور......  زنمیم رو طبقھ یا شماره  

.... 

 

 یمنش......  اتاقم سمت رمیم.....  دمیم سرم دادن تکون با ھمشونو جواب ... مھندس سالم....  مھندس سالم....  مھندس سالم
سمتش رمیم....  کاره بھ مشغولھ  ...... 

 

دارم کارتون اتاقم دیایب یکوشک خانوم:  من  ..... 

 

مھندس چشم:  یکوشک  .... 

 

دستشھ پاکت ھی.....  شھیم وارد و زنھیم در یمنش قھیدق چند بعد....  شمیم اتاقم وارد  .... 

 

؟ مھندس نیداشت یکار:  یکوشک  

 

؟ ھیصالح یاقا دست ھنوز ؟ شدیچ حصارک یتجار ساختمان ٫ ساخت یا پرونده یکوشک خانوم:  من  

 

 نکھیا مثل...  دنینم ساز و ساخت یا اجازه کھ داره وجود پرونده ھیتو یراتیدرگ فعال گفتن یصالح یاقا...  مھندس بلھ:  یکوشک
کردن اعتراض یشھردار از  .... 

 

 ؟ کنھ کار یچ کھ شده شرکت نیا لیوک یصالح پس....  دولتھ بھ مربوط یتجار ساختمان نیا....  کردن اعتراض یچ یعنی:  من
باشن نجایا گھید ساعت مین تا دیبگ یصالح یاقا دیبزن زنگ  ...... 

 

چشم:  یکوشک  ... 

 

دیبر دیتونیم:  من  ..... 

 

؟ مھندس:  یکوشک  
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؟ افتاده یاتفاق ؟ بلھ:  من  

 

فقط....  مھندس ریخ:  یکوشک  ..... 

 

؟ یچ فقط:  من  

 

 نشونھ چیھ یول گشتم روھم ییھرجا نبود یکس شدم شرکت وارد یوقت....  من ھیکار زیم ھیرو بودن گذاشتھ نامرو نیا:  یکوشک
نکردم دایپ باشھ گذاشتھ نامرو نیا کھ یکس از یا  ...... 

 

زمیم ھیرو ذارهیم نامرو سمتمو ادی یم....  دادم یم گوش یمنش ھیحرفا بھ داشتم تعجب با  ..... 

 

؟ نیندار یامر بنده با:  یکوشک  

 

اومد بازم فرد اون دیشا....  نیکن جمع شتریب حواستونو خوردهی فقط...  دیبر دیتونیم نھ:  من  ...... 

 

چشم:  یکوشک  .... 

 

شھیم خارج اتاق از یکوشک  ..... 

 

پاکت سمت برمیم دستمو  ..... 

 

رندهیگ نھ داره فرستنده ادرس نھ  .... 

 

 تصادف اون....  کردم اشتباه من و گھیم درست ساحل بفھمم رید کھ شد باعث شیکی....  ندارم یخوب یا خاطره  نامھ و پاکتو از
 جمع اخمام فکرش با دوباره....  ذارهینم راحت منو ھنوزم ترانھ فکر....  بود باخبر ازشون نفر ھی دادویم رخ کھ ییھا حادثھ... 

 یعوض اون....  کشم یم کھ خورمیم قسم....  کشمیم کنمو یم دایپ رویعوض اون باشھ مونده عمرمم بھ روز ھی اگھ یحت....  شھیم
 باز نامرو اشفتھ یبافکر...  یلعنت....  بره مرگ یا لبھ تا و کنھ تصادف ساحل کھ کرد یکار...  کنم شک ساحل بھ کھ کرد یکار

کنم یم   
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 یم مسخره منو داره یکی......  دهیسف چرا نیا.....  ھم ھیتو رهیم شتریب اخمام ؟ یچ یعنی....  کنم یم باز نامرو اشفتھ یفکر با
زنمیم صدا رو یمنش......   شمیم یعصب یبدجور.....  اخھ یک یعنی.....  کنھ  ..... 

 

؟ یکوشک خانوم:  من  

 

شھیم اتاقم وارد عیسر یمنش  .... 

 

افتاده یاتفاق ؟ مھندس بلھ:  یکوشک  ...... 

 

زود......  ارهیب نامرو نیا کھ دنیند رویکس نینیبب نیبپرس کنا کار ھمھ از:  من  .... 

 

؟ اومده شیپ یمشکل مھندس فقط....  مھندس چشم:  یکوشک  

 

بده انجام گفتمو بھت کھ رو یکار...  باش نداشتھ کارا نیا بھ یکار تو:  من  ...... 

 

مھندس چشم:  یکوشک  ...... 

 

شھیم خارج اتاق از یمنش  ...... 

 

باشھ تونھیم یاحمق کدوم کار یعنی ؟ یچ یعنی ایباز مسخره نیا  ..... 

 

ارهی یم خودم بھ منو تلفن ھیصدا  ....... 

 

؟ بلھ:  من  

 

اومدن یصالح یاقا مھندس:  یکوشک  ..... 
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تو انیب نیبگ:  من  ..... 

 

چشم:  یکوشک  ..... 

 

شھیم وارد یصالح ادوی یم در ھیصدا قھیدق چند بعد  ..... 

 

؟ گرفتھ سازو و ساخت ھیجلو چرا یشھردار ٫ گھیم یچ یکوشک ؟ یکن یم کار یچ یدار کھ ھست معلوم چیھ تو:  من  

 

دونھ دونھ بابا چتھ اوووووو:  یصالح  ..... 

 

ختسیر بھم اعصابم.....  نذار سرم سربھ....  ارشام ندارم حوصلھ:  من  ..... 

 

؟ افتاده یاتفاق ؟ یچ ھیبرا:  ارشام  

 

 کردم باز نامرو یوقت....  ارهیب نامرو کھ دمیند رو یکس من گھیم میمنش....  یمنش زیم ھیرو بوده گذاشتھ نامھ پاکت ھی یکی:  من
ھیخال...  دهیسف دمید  ..... 

 

کنھ یم تعجب ارشام  ..... 

 

؟ دهیسف یچ یعنی ؟ دهیسف:  ارشام  

 

کھ نداره یچ یعنی گھید دهیسف:  من  ..... 

 

شھیم وارد سامان ھیثان چند بعد ادی یم زدن در ھیصدا  .... 

 

سالم ؟ یینجایا ھم تو ارشام ء:  سامان  .... 
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گھیم و زنھیم لبخند ارشامم  ... 

 

شدم احضار ٫ من بھ کنھ یم اشاره سر با...  سالم:  ارشام  ..... 

 

؟ چرا برسھ دادت بھ خدا:  سامان   

 

؟ کرده اعتراض چرا یشھردار ؟ شدیچ حصارک یا پروژه کار ارشام....  بستھ یاضاف حرف:  من  

 

 نامھ اون بھ راجب درضمن.....  شده شروع ساز ساخت کار االنم.....  شد حل کھ داشت مشکل دولت ھیعراض نکھیا مثل:  ارشام
نباش نگران کنم یم قیتحق بتمیغر بیعج یا  ........ 

 

؟ ارشام نامھ کدوم:  سامان  

 

فرستاده دیسف یا نامھ اقا ھیبرا یکی:  ارشام  .... 

 

افتاده خاطرات ادی حتما من مثل اونم شھیم جمع اخماش سامان  ... 

 

؟ کوش ؟ یا نامھ جور چھ ؟ نامھ:  سامان  

 

سمتش رمیگیم نامرو...  ایب ناھاشیا:  من  .... 

 

کنھ یم نگاه نامھ بھ تیاعصبان و تعجب با  .....  

 

؟ بوده یک یعنی:  سامان  

 

دهیند میمنش...  دونمینم:  من  ... 
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نیندار یکار...  برم دیبا من خب....  نینکن مشغول فکرتونو کنم یم قیتحق بھش راجب ھا بچھ:  ارشام  .... 

 

خدافظ برو...  نھ:  سامان  

 

یخداسعد:  من  .... 

 

ذارهیم تنھا جورباجور ھیفکرا و سامان با منو و رهیم ارشام  .... 

 

 

 

 « سامان »

 

بود ریدرگ فکرامون یبدجور دوتامونم میبود نشستھ دینو کار اتاق تو  .... 

 

ادی یم حرف بھ قھیدق چند بعد دینو  ...... 

 

؟ کنم یم فکر من کھ یکن یم فکر یھمون بھ ھم تو:  دینو  

 

؟ یکنیفکرم یچ بھ تو مگھ:  من  

 

نکنھ گمیم ٫ نکنھ گمیم سامان:  دینو  .... 

 

؟ یچ نکنھ:  من  

 

؟ باشھ برگشتھ ترانھ:  دینو  

 

کردما یم فکر ھیقض نیھم بھ داشتم توخال یزد خان دینو نیافر  ..... 
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دونمینم....  یعنی....  نھ:  من  .... 

 

کن یکار ھی سامان:  دینو  ..... 

 

؟ یکار چھ:  من  

 

بگو رویقض یا ھمھ....  بزن زنگ یمان بھ:  دینو  ..... 

 

؟ باشھ برگشتھ دیبا یچ یبرا سال سھ بعد ترانھ اخھ....  سین معلوم یزیچ کھ ھنوز اخھ:  سامان  

 

 ساحل سر دوباره ییبال ترسمیم....  بدم خودم و ترانھ دست یکار ھی ادیب کمینزد اگھ ترسمیم....  دونمینم سامان دونمینم:  دینو
ادیب ... 

 

 زنمیم زنگ بھش باشھ دوما....  یسخت انتقام ھی یا اماده االن از تو کھ سین معلوم یزیچ فعال اوال....  نباش نگران دینو:  من
بھتره یلیخ بدونھ ھیقض یا درباره زویچ ھمھ سیپل ھی اگھ باالخره  ..... 

 

کن کارو نیھم اره:  دینو  .... 

 

شھیم وارد یمنش..  ادی یم در یصدا  ... 

 

دارن کارتون یصادق خانوم یسماوات یاقا:  یمنش  ..... 

 

امی یم االن من نیبگ بھشون شما باشھ:  من  ...... 

 

چشم:  یمنش  ..... 

 

شھیم خارج اتاق از ھیثان چند بعد یمنش  ...... 
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یشیم ونھید نکن الیخ و فکر ادیز ھم تو...  رمیم من دینو خب:  من  ..... 

 

سالمت بھ داداش باشھ:  دینو  .... 

 

فعال:  من  ..... 

 

 سرشو من حضور با پروندس ھیتو سرش یصادق خانوم...  شمیم اتاقم وارد....  رمیم اتاقم سمت بھ....  شمیم خارج دینو اتاق از
باال رهیگیم  ..... 

 

سامان سالم:  یصادق خانوم  ..... 

 

نکنھ صدا کمیکوچ اسم بھ منو گفتم بھش خوبھ پرو یا دختره شھیم جمع اخمام  .....  

 

بھتره مینش یمیصم یصادق خانوم:  من  ......  

 

گھید نکن تیاذ ٫ سامان ء:  یصادق  .... 

 

شدمیم یعصب داشتم گھید  .... 

 

فھممینم تتونویمیصم نیا لیدل اصال من....  مینش یمیصم ھم با گمیم شما بھ من...  نکنم تیاذ رویچ یصادق خانوم:  من  ..... 

 

دوست تورو من بگم دیبا بار چند ینبود جیگ نقدریا کھ تو سامان:  یصادق  ..... 

 

کردیم شروع دوباره داشت شدم یعصب  .... 

 

دارم زن من:  بلند نسبتا ھیباصدا من  .....  
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قھیدق چند بعد  ..... 

 

؟ یشد متوجھ ٫ یبکن فکرشو کھ چھ اون از شتریب یحت دارم دوست زنمم ٫ متأھلم من بفھم نویا:  من   

 

سامان یول:  یصادق  ..... 

 

 نیا از قصدت دونمینم ھنوزم ٫ دینو بغل تو یانداخت نفر ھی یا واسطھ بھ یچطور خودتو کھ نرفتھ ادمی ھنوزم ٫ یھست ھیکاف:  من
یکرد کارو نیا چرا ؟ بوده یچ کار  .... 

 

بود یاتفاق کھ گفتم....  ینکرد فراموش روزو اون ھنوز تو سامان اه:   یھست   ..... 

 

 دست از شویروان تعادل یاتفاق خودت اصطالح بھ یا حادثھ اون خاطر بھ من خواھر...  یلعنت یچ اتفاقھ:  بلند نسبتا ھیباصدا من
 یچطور....  کن فراموش روزو اون یگیم تو اونوقت برگشت و رفت مرگ یا لبھ تا...  تصادف یفھمیم....  کرد تصادف....  داد

؟ یچطور یلعنت کنم فراموش  

 

جمع حواسشو خواستیم بود خودش ریتقص تمیچلفت پا دست خواھر اون تصادف...  نزن داد سرمن سامان:  تیعصبان با یھست  .... 

 

کثافت...  زدیم حرف من خواھر درمورد داشت یعوض....  خورد حرفشو یا ادامھ من یلیس با  ..... 

 

رونیب اتاق نیا از گمشو:  من  .... 

 

شھیم خارج اتاق از یحرف چیھ بدون من ھیچشما ھیتو کردن نگاه ھیثان چند بعد یھست  ..... 

 

زنمیم زنگ یمنش بھ.....  کرده عود گرنمیم....  ترکھیم داره سرم....  شدم یعصب حدم از شتریب امروز......  یلعنت  .... 

 

دیاریب سردرد قرص ھی یکوشک خانوم:  من  .... 
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چشم:  یمنش  ...... 

 

شھیم وارد و زنھیم در یمنش قھیدق چند بعد  ...... 

 

دییبفرما:  یمنش  .... 

 

ممنون:  من  .... 

 

؟ نیندار یامر گھید بنده با...  کنم یم خواھش:  یمنش  

 

دیبر دیتون یم...  نھ:  من  ..... 

 

اجازتون با:  یمنش  .... 

 

اَه....  یھست کنھ لعنتت خدا ادی یم در حدقش از داره چشمام اخ....  خوردم قرصو  

 

 

 

 منو تیوضع نیا ھیتو تونھیم کھ یکس تنھا......  بود غزال....  زدم لبخند مخاطب دنید با.....  خورد زنگ تلفن کھ بود نییپا سرم
زنمیم تماسو اتصال لمس بالبخند......  غزالھ کنھ اروم  .... 

 

؟ جانم:  من  

 

سامان سالم:  غزال  ..... 

 

زمیعز سالم:  من  .... 
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؟ خبر چھ ؟ یخوب:  غزال  

 

؟ یچطور تو....  خوبم من ممنون:  من  

 

خوبم منم:  غزال  ... 

 

یداشت یکار جانم:   من  ..... 

 

مھم یلیخ کار ھی سامان اره:  غزال  .... 

 

؟  یچ:  من  

 

؟ اونجاس یعل گمیم...  زهیچ:  غزال  

 

؟ یعل:  من   

 

کردمیم نگاه روبروم شخص بھ تعجب با داشتم.....  شد باز ھوی در کھ بودم نیھ نیھم تو  ..... 

 

؟ یزد صدا منو:  یعل  

 

؟ زدم صدا تورو:  تعجب با من  

 

یعل یگفت...  گھید اره:  یعل  ....... 

 

زنمیم حرف اروم دارم کھ من ؟ اوردم اسمتو من کھ یدیشن چطور اصال تو:  من   ..... 

 

 فعال سنسورام خود خودبھ من یدونیم کھ تو....  دمیشن تلفونتو زنگ ھیصدا کھ شدمیم رد اتاقت ھیجلو از داشتم:  یلودگ با یعل
خدمتت اومدم حاال یزد صدا اسممو  بعدش دمید کھ اتاقت در ھیجلو اومدم..... شمیم کنجکاو شھیم  .... 
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؟ زدم صدا اسمتو اھان:  من  

 

گھید اره:  یعل  ..... 

 

؟ تو یاومد  اسمت دنیشن با تو اونوقت:  من  

 

اوھوم:  یعل  .... 

 

 گفت یک  ؟ ییای یم االن اونوقت ییای ینم زنمیم صدات شیعاد ھیروزا من ؟ یکاو کنج یگذاشت رویفوضول اسم تو:  حرص با من
تو یایب  ...... 

 

یلیخیب....  میندار حرفارو نیا کھ تو منو سامان.....   اومدم یزد صدا اسممو وقت ھر منکھ:  یعل  .... 

 

رونیب برو یعل:  من  ..... 

 

؟ ھیک:  یعل  

 

؟ ھیک یک:  من  

 

خط پشت:  یعل  ..... 

 

رونیب برو گفتم یعل:  من  .... 

 

سامان گھید نکن تیاذ ء:  یعل  ..... 

 

کنم پرتت ای رونیب یریم:  من  ...... 
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گھید بگو ادی یم دلت جون سامان ء:  یگ مسخره با یعل  ..... 

 

شھینم راحت نشھ ارضاء شیفوضول رگ تا نیا ریخ نھ  ...... 

 

؟ یرینم:  من  

 

نوچ:  یعل  .... 

 

باشھ:  من  ...... 

 

سمتش رفتم  .....  

 

باش راحت سین کھ یکس ؟ یبگ گوشم تو ییخوایم:  خنده با یعل  .... 

 

در سمت کشوندمش گرفتمو دستشو کھ زدیم حرفشو داشت  ...... 

 

خدا تورو بگو یزد صدا اسممو چرا بگو بود یک بگو سامان بگو.....  یکن یم کار یچ سامان ء:  یعل  .... 

 

رونیب انداختشم اتاق از  .... 

 

یبزن ریکھ یفوضول از تا گمینم:  من  ..... 

 

برات دارم....  سامان ینامرد یلیخ:  یعل  .... 

 

فعال....  موقع اون تا حاال:  من  .... 
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 داشت کار یچ.....  گفتیم یچ....  بود یک بگو کھ خوردیم مخمو شب تا ذاشتمیم اگھ بزنھ حرف گھید نذاشتم اتاق در بابستن
میگوش سمت رفتم.....   .... 

 

؟ الو:  من  

 

؟ شد تموم:  غزل  

 

زنمیم حرف یک با دارم من کھ ارهیب در سر خواستیم فوضولھ یشناسیم رویعل کھ خودت...  دیببخش:  خنده با من  ..... 

 

چارهیب بھ یگفتیم خب:  خنده با غزال  ..... 

 

نداختیم راه یسوال ستیب بابا:  من  .... 

 

بشھ بابا خوادیم چطور کاراش نیا با یعل نیا دونمینم:  خنده با غزال  ..... 

 

داد تعجب بھ جاشو و شد جمع لبخندم کم کم حرف نیا دنیباشن  ...... 

 

غزال یگفت یچ:  من  ....  

 

 از کھ گرفت وجودمو یخوشحال چنان قھیدق چند بعد....  حاملس نفس سامان....  شھیم بابا داره یعل ؟ یکرد تعجب:  خنده با غزال
نبود یخبر شیپ ساعت مین سردرد  ..... 

 

؟ یگیم یجد:  بلند نسبتا یصدا با من  

 

گفت در یا گوشھ از یعل شدو بار در ھوی  . 

 

؟ گھیم یجد یچ:  یعل  
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یعل نیا دست از شدمیم وانھید داشتم گھید یوا  ....  

 

یاومد باز کھ تو....  رونیب برو:  من  .... 

 

یشیم یعل یب ترکمیم کنم یم باد یکاو کنج از فوقش....  نگو اصال....  رفتم...  یوحش یزنیم داد چرا خوب لھیخ:  یعل  .... 

 

رونیب برو درک بھ:  من  ... 

 

خان سامان برات دارم:  یعل  ..... 

 

زد حرف غزال....  رفت رونیب اتاق از یعل کھ قھیدق چند بعد  .... 

 

فوضولھ چقدر یعل...  خنده از دمیترک خدا یوا:  غزال  .... 

 

یلیخ اره:  خنده با من  .... 

 

زمیعز یندار یکار....  برس کارات بھ برو....  بگم نویھم بودم زده زنگ خب:  غزال  ... 

 

خدافظ..  برم قربونت نھ:  من   

 

زمیعز خدافظ:  غزال  ..... 

 

 

 

 « ساحل »

 

شمیم خارج خونھ از لباس ضیتعو بعد اتاقم سمت رمیم.....  بزنم سر خانوادم بھ برم خوامیم امروز   ....... 
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......  شھیم متوقف طبقھ ھیتو قھیدق چند بعد....  باال ادیب تا زنمیم....  ھفتمھ یا طبقھ ھیتو اسانسور......  اسانسور سمت رمیم
......  نمیماش سمت رمیم شمویم ادهیپ....  ستھیمیوا نگیپارک ھیتو قھیدق چند بعد....  زنمیم نگویپارک یا دکمھ شمویم سوارش
  ازش  کنمو یم پارک نویماش......  رسمیم قھیدق چند بعد......  رمیم خونمون سمت بھ و شمیم خارج نگیپارک از شمویم سوارش

زنمیم زنگ....  در سمت رمیم....  شمیم ادهیپ  .... 

 

؟ ھیک -  

 

کن باز نگار ساحلم:   من  .... 

 

تو ایب ییتو ساحل یوا:  نگار  .... 

 

 ھیجلو مامان.....  عمارت بھ رسمیم کنمو یم یط اطویح سنگفرش.....  شمیم اطیح یا محوطھ وارد و شھیم باز یکیت یصدا با در
منتظرمھ در  ...... 

 

گلم مامان بھ سالم:  من  ..... 

 

دخترم یاومد خوش ماھت ھیرو بھ سالم:  میسا مامان  ..... 

 

مامان ممنون:  من  .... 

 

کنھ یم بغلم سمتمو ادی یم عیسر نگار....  خونھ داخل میریم باھم  ........ 

 

شدم مویابل نگار یوا:  من  ..... 

 

ونھید بود شده تنگ برات دلم:  نگار  .... 

 

طور نیھم منم:  لبخند با من  ....... 
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 کردم رفتن عزم ناھار بعد....  کردم موافقت منم بمونم ناھار کھ گفت مامان....  مینشست روش و سالنو ھیھا مبل سمت میرفت ھم با
.....  رفتم نمیماش سمت بھ شدمو خارج خونھ از...  نگار مامانو از یخدافظ قھیدق چند بعد.....  برم ھم ییدا زن یا خونھ خواستمیم

 بعد.....  بود شده تنگ براشون دلم منم....  کردن یدلتنگ ابراز یلیخ کاین و ییزندا......  ناییدا یا خونھ سمت روندم زدمو استارت
  دمینو بزنھ زنگ کھ بمونم شام شب داشت اصرار یلیخ ییزندا....  کردم خونرو بھ رفتن عزم.....  نشستن ساعت سھ دوساعت

 اوناھم میشیم مزاحمشون حتما گھید شبھ ھی کھ دادم قول و نمونم دادم حیترج شھیم خستھ یلیخ ادی یم کھ سرکار از دینو اما ادیب
 بذارم شام برم عیسر دیبا.....  قسیدق ستیب شویش.......  کنم یم نگاه ساعتو.....  خونھ رسمیم ساعت مین بعد.....  کردن موافقت

......  بذارم شام تا رفتم لباس ضیتعو بعد...  شدم خونھ وارد....  شدم خارج اسانسور از.......  ادی یم گھید ساعت سھ دو تا دینو
 کنمو خورد ازیپ تا رمیم......  بخوره سیخ ذارمیم برنجو.....  کنمیم خارج زیفر از گوشت بستھ ھی....  داره دوست یلیخ مھیق دینو
کنم زیتم لپرم و   

 

 چرخش یصدا.....  ادی یم بدش یلیخ دنیم غذا و عرق یبو کھ ییزنا از دینو....  کنم یم عوض لباس دارم....  امادس غذاھا
دینو استقبال برم تا شمیم خارج اتاق از زنمویم ادکلن ھی عیسر.....  ادی یم در ھیتو دیکل  ...... 

 

خونھ یاقا بھ سالم:  من  ..... 

 

سالم:  یگ حوصلھ یب با دینو  .... 

 

....  کنم کار یچ تونمینم روزه سھ کھ بزنم رو یحرف ھی خواستمیم....  شدم مونیپش......  شده یطور نیا چرا نیا.....  کردم تعجب
بگم بھش االن بھتره....  شد ولو روش و کاناپھ سمت رفت دینو.....  بگم دیبا یول  ... 

 

؟ دینو:  من  

 

بلھ:  دینو  .... 

 

جانم نگفت چرا....  ذوقم تو خورد  .... 

 

شده یزیچ ھی....  گمیم....  زهیچ:  من  ..... 

 

؟ یچ:  دینو  

 

زنھینم حرف اما خونھ بھ زنھیم زنگ روزه سھ نفر ھی راستش:  من  ....... 
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 زد کھ یادیفر با....  شدیم جمع داشت کم کم اخماش کردم نگاه صورتش بھ شد بلند جاش از دینو زدمیم حرفارو نیا داشتم یوقت
جاخوردم یبدجور ..... 

 

ساحل اره.....  یبگ من بھ دیبا االن تو اونوقت شھیم مزاحم و زنھیم زنگ خونھ بھ نفر ھی روزه سھ ؟ ییییییچ:  تیعصبان با دینو  
..... 

 

کردم کار یچ من مگھ گرفت دلم.....  رفتیم باالتر رفتھ رفتھ صداش  .... 

 

ام تو با ساحل:  دینو  .... 

 

دینو نزن داد من سر:  بلند نسبتا ھیصدا با من  .....  

 

اتاقم سمت رفتم عیسر حرف نیا بعد  ..... 

 

زنمیم حرف باھات دارم ساحل سایوا...  نمیب سایوا:  دینو  ......  

 

 شدو خستھ زدن در قھیدق چند بعد اونم.....  نکردم بازش من اما کنم بازش کھ در کوبھیم دینو.....  بندمیم درو و شمیم اتاق وارد
گھیم یچ بشنوم کھ بود بلند یاونقدر....  اومد دادش ھیصدا قھیدق چند بعد....  بغل اتاق رفت  ........ 

 

 

 

دینو »  » 

 

اوردم جوش یبدجور ساحل ھیحرفا دنیشن بعد  ..... 

 

 در مویگوش.....  بغل اتاق ھیتو رفتم......  داد ینم یخوب گواه دلم.....  افتھیب یبد اتفاقات ترسمیم بزنم حرف یمان با عیسر دیبا
سامان بھ زدم زنگ اوردمو  .... 

 

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 
 

یخوب دینو سالم:  سامان  ... 

 

سامان یزد زنگ:  من  ... 

 

بدم سامانو سالم جواب نتونستم یحت کھ بودم یطوفان نقدریا  ... 

 

شده یطور نیا چرا صدات ؟ دینو شده یزیچ:  سامان  .... 

 

کرد یم کالفم خودشیب ھیسواال با داشت  ..... 

 

؟ نھ ای یزد زنگ سامان بده منو جواب:  من  

 

بزنم زنگ نشد فرصت نھ....  دینو باش اروم:  سامان  .... 

 

بده شمارشو:  من  ..... 

 

؟ شماره:  سامان  

 

بده رویمان یا شماره:  بلند نسبتا ھیصدا با من  ..... 

 

کن ادداشتی..  باش اروم....  دینو باشھ:  سامان  ... 

 

کردم قطع یخدافظ بدون کردمو ادداشتی شماررو  ....... 

 

یمان بھ زدم زنگ  ...... 

 

یزد زنگ من بھ اومده در شرق از افتاب.....  شا�یا بشھ منور جمالت بھ چشممون....  نیراست دینو جناب بھ بھ:  یمان  .. 
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داشتم باھات یکار ھی....  رمیگیم سراغتو رید بھ رید توئھ با حق.....  گرفتارم جون یمان شرمنده:  من  .... 

 

دییبفرما......  باشھ شده یخبر کھ دارن کار بنده با یوقت خان دینو گھید بلھ:  یمان  ..... 

 

نمتیبب دیبا شھینم تلفن پشت:   من  .... 

 

گفت شدو یجد یمان  ..... 

 

دینو افتاده یاتفاق:  یمان  ... 

 

بگم بھت تلفن پشت تونمینم.....  میبزن حرف یحضور دیبا:  من  ..... 

 

باش ما یکالنتر مھمون نھار.....  اداره ایب فردا باشھ:  یمان  ..... 

 

گرفت خندم  ..... 

 

گھید بذار ھیما خودت بیج از:  من  ... 

 

یشیم الیخیب رونویب یغذا گھید اونوقت بخور مارو» پلو عدس«  ھیپلو ساچمھ ایب فعال...  ھیخال من بیج:  یمان  ... 

 

فعال.....  اداره امی یم فردا باشھ:  من  ... 

 

داداش فعال:  یمان  .... 

 

نمیشیم روش و تخت سمت رمیم تماس بعد  ..... 
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 ارمیب در دلش از برم دیبا....  کردم یخال اون سر بود خورد اعصابم....  کردم ناراحت ساحلو کھ کنم یم فکر شیپ قھیدق چند بھ
زنمیم در.....  خودمون اتاق سمت رمیم شمیم خارج ھمانیم اتاق از.....   ... 

 

ساحل:  من  .... 

 

شھینم دهیشن یجواب  ...... 

 

؟ قھره من با من ھیخانوم:  من  

 

طور نیھم بازھم  ..... 

 

؟ ساحل:  من  

 

 ........ : ساحل

 

ھستما نجایا صبح خود تا ینکن باز اگھ:  من  ..... 

 

 ...... : ساحل

 

....  برهیم خوابم وفتنویم ھم ھیرو ادیز ھیخستگ از پلکام ساعت مین بعد.....  شنمیم در ھیجلو ادھمونجای ینم ییصدا چیھ کھ نمیبیم
 از منو چون بود مھم یزیھرچ از شتریب لحظھ نیا ھیتو خواب یول........  نخوردم کھ شامم...  کنم عوض لباسامو نشد فرصت یحت

کردیم جدا کن خورد اعصاب ھیایدن نیا  .......  

 

 

 « ساحل »

 

 نقدریا دوینو یزیچ چھ.....  باشم راحت ذاشتینم دینو فکر دمیخواب دوساعت یکی زور بھ....  مھین شویش کنم یم نگاه ساعت بھ
کنھ یم تیاذ  ....... 
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 دینو....  شمیم خارج یبھداشت سیسرو از زنمیم صورتم سر بھ یاب ھی....  یبھداشت سیسرو سمت رمیم نوییپا امی یم تخت از
 قفل در سمت رفتم....  زدیم حرف من با یطور اون دینبا بودم دلخور دستش از ھنوز من اما کنم باز درو کھ داشت اصرار یلیخ

....  شدم ناراحت...  کردم نگاھش غمزده.....  دهیخواب شبید لباس ھمون با در ھیجلو دینو دمید تعجب کمال در......  کردم باز درو
 ساحلت یالھ....  شده خشک بدنش حتما....  کنم دارشیب دیبا....  بود شده جمع گاھھ صبح یسرما از.....  من رحم یب دل بھ لعنت

کنم دارشیب تا سمتش رمیم...  دمینو رهیبم  ..... 

 

دینو:  من  ..... 

 

دینو  : ...... 

 

شو داریب جان دینو:  من  ..... 

 

کرد باز چشماشو کم کم بعد خورد یتکون ھی اولش  ..... 

 

ییاقا ریبخ صبحت:  لبخند با من  ... 

 

کنھ یم در بدنش حتما....  شد جمع صورتش..  جاشد جابھ کمی دینو  ..... 

 

 ھیبرا دلم چقدر ساعت چند نیھم ھیتو ایخدا اخخخخخ.....  اغوشش ھیتو رتمیگیم سمتمو ادیم کردن نگاه منو قھیدق چند بعد دینو
بود شده تنگ اغوش نیا  .... 

 

زدم داد سرت کھ ببخش...  یخانوم منو ببخش:  دینو  .... 

 

دینو کردم تتیاذ کھ ببخش منو ھم تو:  من  ..... 

 

گفت اغوششو ھیتو گرفت تر محکم منو دینو  .... 

 

بره ساحلش قربون بھ دینو یا:  دینو  .... 
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ساحل عشق خدانکنھ:  من  ... 

 

 اروم و نرم لبامو روصورتمو شھیم خم قھیدق چند بعد کنھ یم نگاه صورتم تو و کنھ یم جدا خودش از منو قھیدق چند بعد دینو
 بوسھ یم مویشونیپ بعدش و شھیم جدا ازم اروم دینو....  وجودمو عشقمو.....  کنم یم یھمراھ مویزندگ مرد منم.....   بوسھیم

ھیثان چند بعد...  بندم یم چشمامو لذتش از....   

 

ادی یم حرف بھ دینو قھیدق چند بعد کنم یم نگاه چشماش شب اسمون بھ منم کنھ یم نگاه چشمام شب اسمون ھیتوو شھیم جدا ازم  
..... 

 

امیب کنمو عوض لباسامو رمویبگ دوش ھی منم تا نیبچ صبحونرو زیم برو تو:  دینو  ..... 

 

شھیم کم دردش رهیبگ دوش ھی کنھ یم درد بدنش حتما...  شھیم بلند جاش از حرف نیا بعد  ..... 

 

 بھ بار نیاخر یبرا.....  باشھ داشتھ روزوید ناھار و شام ھیکسر جبران کھ نمیبچ یا صبحونھ زیم دیبا.....  اشپزخونھ سمت رمیم
از.....  گذاشتم یچ ھمھ از....  کنم یم نگاه  زیم  

 

 

و ریپن ٫ عسل ٫ وهیابم ٫ ریش ٫ ییچا تا ریبگ مرغ تخم  ...... 

 

بود شده ناز یلیخ.....  رونیب ادی یم اتاق از کیش و زده ادکلن دینو ساعت مین بعد  ...... 

 

گفت افتاد صبحونھ زیم بھ چشمش تا....  اشپزخونھ سمت ادی یم لبخند با دینو  .... 

 

ییطال دستت...  کردھھھھ چھ خانوممون بھ بھ:  دینو  .... 

 

نداره گلمو ھیاقا قابل:  من  ..... 

 

قربونت بھ اقاتون نیا یا:  دینو  ...... 
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نکنھ خدا:  من  ..... 

 

 دینو....  کنم یریگردگ کمی دیبا امروز....  کردم جمع صبحونرو زیم منم سرکار رفت دینو میخورد کامل صبحونمونو کھ نیا بعد
بدم انجام خودم خودمو یا خونھ ھیکارا داشتم دوست نکردم قبول من اما میریبگ خدمتکار کھ داشت اصرار یلیخ  ....... 

 

 

 

دینو »  »  

 

شد اتاق وارد سامان کھ بودم نشستھ اتاقم تو  ..... 

 

سالم:  سامان  .... 

 

؟ شده یخبر ؟ یچطور سالم:  من  

 

یبود یعصب اونقدر چرا بود خبر چھ شبید....  شماست شیپ فعال کھ خبرا:  سامان  ...... 

 

 ممیذھن ھیریدرگ.....  افتاده اتفاقا نیا کھ حاالم ارمی یم جوش زود نقدریا چندروزه نیا چرا دونمینم......  دونمینم سامان:  دینو
شد بحثم ساحلم با شبید......  شده ادیز یلیخ  ..... 

 

؟ یچ سره ؟ بحث:  سامان  

 

 مزاحم...  مشکوک یا نامھ....  کنھیم کالفم داره گھید اتفاقا نیا....  زنھینم حرف اما زنھیم زنگ خونھ بھ روز سھ نفر ھی:  من
دادم ھیتک یصندل ھیپشت بھ دمویکش قیعم نفس ھی حرف نیا بعد......  یتلفن  ....... 

 

؟ یکن کار یچ ییخوایم حاال:  سامان  

 

افتمیب راه خوامیم گھید االنا.......  بزنم حرف یمان با برم خوامیم امروز....  سامان دونمینم:  من  ...... 
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؟یکرد بزرگش کمی رویقض یکن ینم فکر دینو:  سامان  

 

دادم ادامھ و فمیک و کت سمت رفتم شدمو بلند یصندل ھیرو از  .... 

 

یندار یکار رمیم دارم من........  ھست بزرگ یکاف یا اندازه بھ ھیقض نیا:  من  ..... 

 

باش خودت مراقب  ٫ فقط.........  نھ:  سامان  ..... 

 

یخداسعد....  فعال... حتما:  من   

 

خدافظ:  سامان  

 

یمان شیپ برم تا شدم خارج شرکت از  دادمو بھش الزمو تذکرات رفتمو یمنش سمت بھ  ...... 

 

 

یمان »  » 

 

بزن حرف  ..... 

 

 ...... : متھم

 

؟ یالل:  من  

 

دارم زبون نھ:  تمسخر با متھم  .... 

 

بزن حرف پس:  من  ...... 
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لیوک:  ارامش با متھم  ...... 

 

طوره نیھم دفعھ ھر عصابمھ رو یلیخ ارامشش نیا شدمیم یعصب و کالفھ داشتم گھید  ........ 

 

بوده عقدتت یا سفره سر فقط اونم یدید لتویوک بار ھی فقط تو..  جون پسر نیبب:  من  ...... 

 

زنمینم حرف ادین تا ٫ لیوک گفتم.... بود یقشنگ یا جملھ....  ھھ:  متھم  .... 

 

نھ؟ ؟ یزنینم حرف:  من  

 

 چشماش تو یترس چیھ.....  ارومھ نقدریا چرا کنھ یم میکفر یبدجور بودنش اروم نیا خدا یوا.....  کنھیم دییتا سرش با متھم
گفتم یبلندتر ھیصدا با نباریا....  ستین  ....... 

 

اخھ:  من  .......  

 

دادم ادامھ کوتاه مکث ھی بعد  .. 

 

 کنن اعدامت بار سھ کھ ھست نیسنگ یاونقدر پروندت....  سین  بشو درست کارت ادیب برات شھرم لیوک نیبھتر یحت اگھ تو:  من
ھان بگم برات گھید بار ھی جرماتو ییخوایم....   ........ 

 

 دختر ھی ھیریگ گروگان ٫ دومت جرم....  یصنعت مخدر مواد حمل ھیکم جرم یکن یم فکر...  نییکوکا دوتن حمل ٫ اولت جرم 
 فکر تو بعد...  شد دیشھ تو یا گلولھ با یمیابراھ اشغال ھیعوض...  یانتظام ھیروین ماموران بھ یراندازیت  ٬ سومت جرم...  جوون

یکرد  ..... 

 

کرد پاره کالممو یا رشتھ دویپر حرفم وسط  ...... 

 

کنھ مونتیپش بزنھ سر ازم یکار بعدش کھ نزن حرف یطور سرگرد:  متھم  ..... 
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گرفتتم سربازا از یکی کھ سمتش بردم ھجوم....  شد زیلبر صبرم یا کاسھ گھید یوا  ...... 

 

کن ولم......  زد حرف خوش بازبون شھینم نیا با کن ولم....  کن ولم:  من  ....... 

 

 ھیرو یھا ستاره دونھ دونھ وقت اون کنم یم تیشکا ازت بخوره من بھ دستت یحت اگھ کن جمع حواستو سرگرد جناب:  متھم
یخودان......  ننیچیم شونتو  ....... 

 

....   پروندمو کاله سمت رفتم...  بدم گوش فشیاراج بھ نموندم گھید......  مارو بود گرفتھ سخره بھ بودم شده یعصب حد از شیب
کردم متھم بھ نگاه ھی شدن خارج از قبل....  شدم خارج ییجو باز اتاق از داشتمو برشون  ..... 

 

باالخره یزنیم حرف:  من  ...... 

 

شدم خارج اتاق از حرف نیا بعد  .... 

 

؟ قربان شدیچ:  یموسو  

 

یچیھ:  من  ..... 

 

؟  نھ نزد حرف:  یموسو  

 

 چیھ...  ارومھ یلیخ ییبازجو موقع....  گرمھ یچ بھ پشتش...  قرصھ یچ از دلش دونمینم....  دونمینم یموسو....  نھ:  من
سین چشماش ھیتو یترس  ..... 

 

 خالص نجایا از حتما مطمئنھ کھ داره نفوذ چقدر فرد نیا...  باشھ گرم یک بھ تونھیم یعنی پشتش.....  قربان یچ یعنی:  یموسو
؟ ھیک رابِِطش.....  شھیم  

 

 میذھن یریدرگ نجایا کنم کار پرونده ھیرو شتریب دیبا.... خونھ رمیم گھید دوساعت یکی من....  دونمینم یچیھ فعال دونمینم:  من
ادهیز یلیخ  .... 
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بھتره یجور نیا قربان بلھ:  یموسو  ...... 

 

؟ اومد بودم منتظرش کھ یکس اون:  من  

 

ھستن اتاقتون تو قربان بلھ:  یموسو  ..... 

 

فعال....  ینباش خستھ...  باشھ:  من  .... 

 

گھیم و ذارهیم احترام یموسو  ..... 

 

خدانگھدارتون قربان نیچنیھم:  یموسو  ...... 

 

 یکی ھیرو دینو.....  شمیم اتاق وارد کنمو یم باز درو....  اتاقم بھ رسمیم......  گذرونمیم خودمو اتاق تا ییبازجو اتاق نیب مسافت
سمتش رفتم لبخند ھی با.......  ستادیا پاشد من اومدن با....  بود نشستھ ایصندل از  .... 

 

یگذاشت ما چشم سر قدم جناب یاومد خوش نیراست یاقا بھ بھ:  من  ...... 

 

؟ یچطور سرباز سالم:  لبخند با دینو  

 

گفت یم نویھم دیدیم یانتظام ھیروین فرم یونی با منو یوقت شھیھم....  گرفت حرصم  ..... 

 

 یا گھید زیچ نھ یمیکر یمان سرگرد جناب نوشتھ نجایا.....  یشد کور چشمات بھ زده تیخورد اعصاب نکھیا مثل:  حرص با من
کنم یم اشاره زیم ھیرو خودم اسم بھ شده یحکاک ھیتابلو بھ....   ...... 

 

دهیم میپز چھ حاال خب:  دینو  . 

 

 

بزرگم شرکت ھی عامل ریمد منم .....  ..... 
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عامل ریمد ینباش خستھ....  یبزرگ شرکت ھی عامل ریمد یبگ کھ یاومد نجایا تا....  آھان...  ء:  من  ..... 

 

داشتم باھات یواجب کار اومدم...  ونھید نھ:  گفت کردو یا خنده تک دینو  ..... 

 

زمیم سمت رمیم  ....... 

 

شده خبر چھ نمیبب کن فیتعر نیبش:  من  ..... 

 

مشکوک بویغر بیعج ییماجرا فیتعر بھ کرد شروع نشستو دمینو  ........  

 

بود ھفتھ چند نیا ھیتو ھمش یتلفن مزاحم ٫ دیسف یا نامھ ھی:  من  .... 

 

اره:  دینو  .... 

 

شد ریدرگ فکرم  .....  

 

کنم ِچک رویاخ ماه چند و سالو اون ھیپروازا دیبا:  من  ..... 

 

ھستم خبرت منتظر من پس....  باشھ:  دینو  ..... 

 

باشھ:  من  ...  

 

؟ یندار یکار برم دیبا گھید من:  دینو  

 

برم ام اداره نیباماش خوامینم اوردمین نیماش امروز برسون منم راھت سر یریم یدار فقط نھ:  من   ..... 
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شو بلند پس باشھ:  دینو  ...... 

 

میریم یکالنتر یا محوطھ سمت بھ.....  شمیم خارج اتاق از دینو با مذکور یا پرونده برداشتن با شمویم بلند یصندل ھیرو از  .... 

 

کو نتیماش:  من  .... 

 

تو ارمیب نذاشتن رونھیب:  دینو  .... 

 

یکالنتر نھ شھیم نگیپارک نجایا کھ تو ارهیب نشویماش بذارن تورو مثل یھرک..  یییییَعخ:  من  ..... 

 

برمتا ینم یمان:  دینو  ..... 

 

افتیب راه یذاریم چرا منت بابا خف:  من   .... 

 

میافتاد راه و میرفت نشیماش سمت بھ دینو با   .....  

 

 

 

بودا قرمز ؟ خبرتھ چھ....  اووووووووَھَھَھھَ :  من  ........ 

 

بابا الیخیب... یزنیم داد خبرتھ چھ تو:  دینو  ... 

 

.....  شھیم یچ یدونیم کنن رصد لباسا نیا با منو نایدورب اگھ......  یکن یم ردش کھ شنھادهیپ ھی قرمز چراغ شما شھر ھیتو:  من
شھینم سرش قانون تیرعا خودش کنھ یم قانون قانون یھ مملکت سرگرد گنیم  ...... 

 

دمیم جوابشونو خودم....  نقدریا نکن بزرگش....  بودا قرمز چراغ ھی بابا یا:  دینو  .... 
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برو راتو بابا شو خفھ:  من  ..... 

 

کنھ یم نگاه روبرو بھ دوباره  و کنھ یم یا خنده تک و ندازهیم من بھ نگاه ھی دینو  ....... 

 

 

 

دینو »  » 

 

 میگوش کھ بودم نیماش ھیتو  راه تو.....  دادمیم انجام کار تا چند ھی دیبا شدم شرکت ھیراھ بعدش و...  خونش رسوندم رو یمان
زدم تماسو اتصال لمس شماره بھ توجھ بدون......  داشتم برش  بود نیماش داشبورت ھیرو.....  خورد زنگ  ....... 

 

؟ بلھ:  من  

 

 ....... سالم -

 

 و شدن رد کنارم از یوحشتناک ھیصدا با سرم پشت ھینایماش کھ یطور ترمز ھیرو زدم محکم تلفنم پشت مخاطب ھیصدا دنیشن با
گفتم تعجب و شک با......  شد تلفن پشت مخاطب جمع حواسم تمام فقط گنیم یچ کھ نبودم متوجھ من  ......... 

 

؟ تو:  من  

 

داد ادامھ دویخند  ...... 

 

؟ یکرد تعجب -   

 

داد ادامھ کوتاه مکث و خنده ھی بعد  .... 

 

ترانم زمیعز یشناخت درست -  ....... 
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ھمش ٫ ھاش خنده ٫ زدنش حرف طرز اما نباشھ اون ھیصدا صدا کنم یم اشتباه دیشا کھ داشتم دیام االن تا  .... 

 

 خاطراتم یا ھمھ....... دمیترس صدام از خودم کھ زدم یبلند ادیفر بایتقر......  شدم یعصب یبدجور صداش دنیشن با شدم یعصب
 یم دابشھیپ َکلَش و سر ترانھ اگھ کھ بودم خورده ساحلو جون قسم بودم داده قول اره بودم داده قول خودم بھ من...... بود شده زنده

کشمش یم اره کشمش  ......  

 

؟ یزد زنگ باز یبراچ ؟ نبود یکاف میزندگ بھ یزد گند ؟؟؟؟؟دوسال یزد زنگ چرا ؟ ھاااااان ؟ یزد زنگ من بھ چرا:  ادیفر با من  

 

داد ادامھ زدو یا قھقھھ  ..... 

 

خواستمیم خودتم من نبود یکاف....   باش اروم زمیعز:  ترانھ  ........ 

 

کشمت یم یدیفھم کشمت یم کنم داتیپ ترانھ.....  میزندگ ھیتو یدیکش گند...  یعوض یا ھرزه شو خفھ:  من  ...... 

 

گفت جمالتشو داد با بایتقر شدو یعصب نباریا ترانھ  ..... 

 

 یزیچ.....  منننننن یبود من مالھ تو....  نجوشھ توش سگ سر خوامیم نجوشھ من ھیبرا کھ یگید...  تو دینو شو خفھ تو:  ترانھ
 شانس احمقتم زن اون.......  یدیفھم.....  منننننن حق منھ حقھ من حق...  بدم دستش از ندارم دوست پس منھ مالھ منھ مالھ کھ

 شدینم و بودن دورش سایپل کھ کنم تموم کارشو مارستانیب ھیتو خواستمیم...  برد در بھ سالم جون تصادف روز اون از کھ اورد
بدم انجام بدمو انجام خواستمیم شیپ سال چند کھ یکار برگشتم االن پس.....   .... 

 

کصافت.....  شو خفھ٫ شو خفھ٫ شو خفھ:  من  ... 

 

کشمت یم یدیفھم کشمت یم نمتیبب میزندگ کینزد...  این میزندگ کینزد.....  اااااااین من کینزد این من کینزد ترانھ   ...... 

 

.....  نباشھ اتیدن ھیتو...  نباشھ ایدن ھیتو گھید تا کنم اشاره ھی ھیکاف رومھ روبھ جونت ساحل االن....  دینو اقا باش اروم:  ترانھ
منھ یِ ا اشاره ھی بھ زتیعز جون...  یدیفھم  ..... 

 

یییییییگیم دروغ:  من  ..... 
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دهیپوش یصورت یخرگوش لباس ھی االن خانوم ساحل کھ نشون نیا بھ نشون...  ھھ:  ترانھ  ......  

 

گفتم ادیفر با شدمیم منفجر تیعصبان از داشتم گھید رفتم جنون مرز تا حرفاش دنیشن با......  دیخند بلند حرف نیا بعد  ...... 

 

خودم یدیفھم کشتم یم خودم ساحل بھ بخوره دستت ساحلم جون بھ یعل یوال بھ:  من  ....... 

 

داد ادامھ دویخند نباریا ترانھ  ...... 

 

 گمیم بھش من نداره اشکال یول....  جونت ساحل با یکن یخداحافظ نشد کھ فیح......  فیح ھیپوشال حرفات کھ فیح:  ترانھ
خان دینو خدافظ.....  خدافظ  ...... 

 

کرد قطع تلفونو بگم یزیچ من بذاره نکھیا بدون بعدش  ... 

 

گرفت وجودمو تمام ینگران.......  الوووو....  الو..  الو:  من  ...... 

 

زدم ادیفر نیماش ھیتو نباریا.....  باشھ راست حرفاش نکنھ  .... 

 

کنھ لعنتت خدا ترانھھھھھھھھھھ کنھ لعنتت خدا:  من  ...... 

 

 از....  کنم مواظبت ساحل از تونستمینم کھ بودم فیضع انقدر....  بود خورده بھم خودم از حالم.....  بود گرفتھ وجودمو تمام ترس
کردم یم خالص خودمو شک یب نباشھ زنده دوباره ساحل اگھ.....  اومد بدم نفرت حد تا خودم  ...... 

 

.....  بار چھار...  بار سھ....  بار دو...  بار ھی....  زدم زنگ شیگوش بھ....  بار سھ...  دوبار....  بار ھی....  خونھ بھ زدم زنگ
 گاز ھیرو پامو کردمو روشن نویماش.....  بودم گرفتھ تھوع حالت کھ بود ادیز یحد تا مینگران....  نداد جواب.....  نداد جواب

 کھ روندم یطور.....  داشتم فاصلھ خونھ تا ساعت مین.......  کرد یم پرواز داشت نیماش انگار کھ رفتم عیسر نقدریا....  گذاشتم
 در ھیتو بندازم خواستم تا اوردم در بمیج از دویکل......  در سمت رفتم عیسر شدمو ادهیپ نیماش از......  بودم اونجا یا قھیدق ستیب

 ھیگ عرضھ یب از.....  ترانھ از بودم یعصب خودم از...  دیلرزیم پاھام دستاو تیعصبان زور از.....  نیزم ھیرو افتاد دستم از
بودم انفجار حد در خودم  ...... 
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.....  ھا پلھ سمت دمیدو.....  ومدین زدم چقدر ھر.....  زدم دکمشو...  اسانسور سمت رفتم.....  کردم باز درو کندن جون ھزار با
 عیسر.....  اومد اسانسور ھیصدا رفتم کھ پلرو نیاول....  برم پلھ خواستمیم طبقرو زدهیس دوازده....  بودم موت روبھ ینگران از

 رونویب دمیپر ازش عیسر.....  دیرس.......  اومد در جونم باال بره تا.....  زدم طبقرو یا شماره....  شدم سوارش.....  سمتش رفتم
زدم صدا ساحلو اسم....   تو رفتم انداختمو دیکل.......  واحدم سمت رفتم  .... 

 

 

سا...  ساحل....  ساحل:  من  ..... 

 

 تر محکم توجھ یب....  بود در کنار ھیھا مجسمھ از یکی کردم نگاھش....  دیچیپ خونھ ھیتو یوحشتناک ھیصدا یزیچ بھ برخوردم با
زدم ادیفر  ..... 

 

سااااحللل....  ساحل:  من   

 

 یعصب بدتر خودم ضعف از......  ھیگر ریز بزنم خواستمیم شکستھ نشونیماش کھ ھا بچھ پسر نیع...  شدمیم ونھید داشتم گھید
کردم یقلب ستیا من و کرد تصادف ساحل کھ شدم یطور نیا یوقت از.....  شدم  ....... 

 

سا:  من  ...... 

 

بود قرمز چشماش بود شونیپر موھاش....  بود خواب انگار......  رونیب اومد ترس و استرس با ساحل شدو باز خوابمون اتاق در  
....... 

 

دینو شدهیچ:  ترس با ساحل  ..... 

 

 گرفتمش و سمتش دمیدو عیسر......  افتاد راه دوباره بود شده منجمد کھ رگام ھیتو خون....  دادن بھم ارویدن انگار دمشید یوقت
اغوشم تو  ....... 

 

دینو شدهیچ:  ساحل  ..... 

 

......  عمرمو.....  مویزندگ خانوم....  دمشیبویم....  بخوره تکون کھ ذاشتمینم بغلمو ھیتو گرفتمش محکم حرفاش بھ توجھ یب من
کردم یم یغلط چھ من شدیم شیزیچ اگھ.....  مویزندگ  ........ 
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دینو شده یچ:  ینگران با ساحل  ..... 

 

شدم نگران ینداد جواب اونم تیگوش بھ زدم زنگ...   ینداد جواب خونھ زدم زنگ....  یچیھ....  یچیھ:  من ...... 

 

گرفت محبت و عشق رنگ سرخش نگاھھ  .... 

 

دمینشن.....  بود لنتیسا ممیگوش دمیکش برق از تلفونو....  بود گرفتھ گرنمیم.....  دینو دیببخش:  ساحل  ....  

 

یدادینم جواب چرا پس.....  شدمیم ونھید ینگران از داشتم....  کردم صدات ھمھ نیا:  من  .... 

 

ییاقا یشد نگران کھ دیببخش.......  دمینشن بودم خورده یقو مسکن:  ساحل  .... 

 

زدم لبخند  .... 

 

کردم دارتیب خواب از کھ دیببخش.... زمیعز نداره اشکال:  من  ...... 

 

بره در شیخستگ بخوره اقامون ارمیب یزیچ ھی برم من خب......  شدمیم داریب دیبا گھید نھ:  لبخند با ساحل  ....... 

 

قربونت بھ اقاتون یالھ:  من  ... 

 

خدانکنھ:  ساحل  .... 

 

 خوردم یپرت حواس از من کھ یا مجسمھ ھیھا کھیت بھ خورد چشمش نیھ نیا ھیتو.....  خونھ اشپز سمت بھ رفت جلوم از خنده با
شکستم اونو بھشو   ...... 

 

من سمت برگشت کردو تعجب ساحل  ..... 
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بھش خوردم یپرت حواس و ینگران از بود من کاره:  من  ..... 

 

؟ بھش یخورد:  ساحل  

 

دیببخش:  من  .... 

 

دینو:  ساحل  .... 

 

گھید دیببخش گفتم خانومم:  من  ..... 

 

اون...  بود گرفتھ حرصش  

 

بود سامان طرف از تولدش یا ھیھد.....  داشت دوست مجسمرو  ...... 

 

گفت سمتو برگشت باشھ اومده ادشی یزیچ ھی کھ انگار....  اشپزخونھ سمت رفت کردو گرد عقب  ...... 

 

افتاده یخاص اتفاق دینو:  ساحل  ....... 

 

بفھمھ یزیچ ساحل ذاشتمیم دینبا  ..... 

 

؟ یاتفاق چھ...  نھ:  من  

 

یبخور ارمیب زیچ ھی برم من...  یطور نیھم یچیھ:  ساحل  .... 

 

 روش......  مبل سمت رفتم دمویکش یاسودگ سر از راحت نفس ھی....  اشپرخونھ سمت رفت ساحل و زدمو روش بھ لبخند ھی
کردم باز کرواتمم یا گره ھمزمان دادم ھیتک مبل ھیپشت بھ سرمو نشستمو  ....... 
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بکنم یاساس فکر ھی دیبا شھینم یطور نیا  ....... 

 

 

 

شدم بلند مبل ھیرو از عیسر یزیچ ھی ھیاور ادی با  ....... 

 

؟ ساحل:  من  

 

؟ جانم:  ساحل  

 

دارم کارت ایب:  من  .... 

 

امی یم االن بصبر لحظھ چند باشھ:  ساحل  ... 

 

ایب االن گفتم ساحل:  من  ... 

 

 بھ اخمام لباسش دنید با......  کنمیم دقت لباسش بھ.......  رونیب ادی یم درھم ھیھا اخم با اشپزخونھ از ھیثان چند بعد حرفم نیا با
شد باز کمی اخماش من اخم دنید با ساحل........  بود گفتھ ترانھ کھ بود طور ھمون.....  شھیم جمع اتومات طور  .......  

 

دینو شده یزیچ:  ساحل  ...... 

 

نھھھھھھھ..  نھ:  من  

 

عقب دیپر قدم ھی ساحل دادم با.......  گفتم بلند تیعصبان زور از ویاخر نھ  ........ 

 

؟ یکن یم ینطوریا چرا ؟ دینو چتھ:  ساحل  
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رونیب زدم خونھ از یحرف چیھ بدون داشتمو برش  اونو و کتم سمت رفتم بمونم خونھ تونستمینم  ........  

 

 

 « ساحل »

 

 ...... وا

 

؟ کرد ینطوریا دینو چرا  

 

؟ بود چش  

 

گفتم دمویبرچ لبامو.....  کردم نیزم ھیرو یا شده کھیت کھیت یا مجسمھ بھ نگاه  ......... 

 

نمینازن یا مجسمھ...  مجسمم:  من  ...... 

 

 شھیم دهیکش فکرم لحظھ ھمون......  بود سامان طرف از...... . داشتم دوست یلیخ نویا......  برداشتم ھاشو کھیت سمتشو رفتم
بود یعصب و داغون نقدریا چرا......  زهیبر بھمش ھمھ نیا تونھیم یچ یعنی........  دینو سمت  ...........  

 

 

دینو »  » 

 

 رصد مارو یا خونھ نکنھ........  دهیپوش یچ ساحل دونستیم کجا از اون اخھ.......  بود گفتھ درست ترانھ.......  داغونھ اعصابم
 یبرا یکار حساس ھمھ نیا......  کجا از.....  یچطور اخھ.......  ستادمیا...  رفتمیم راه داشتم کھ االن تا فکر نیا با.......  کنھیم

 حقوق بھ......  خوبھ شییمال وضع پدرش اونکھ.........  شد میزندگ بعد شرکتم وارد چطور ترانھ اصال.......  یزندگ ھی ختنیر بھم
......  کالفم.......  اخھ یچ یعنی........  خورهیم مغزمو داره خوره مثل فکرا نیا.......  داره ازین چرا من ٫ تومن ونیلیم سھ یماھ

دمیم رونیب بھ یطوالن نسبتا یا فاصلھ با دممو باز...... کشم یم قیعم دَم ھی  ......... 

 

یشد میزندگ وارد چطور ترانھ اه  ......  
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بگم یمان بھ دیبا  ......... 

 

شدهیچ بگم  .....  

 

شدم دیتھد بگم  ..... 

 

افتاده یاتفاق چھ بگم   ....... 

 

بگم....  بگم...  بگم  .... 

 

کشم یم یکالفگ ھیرو از قیعم نفس نباریا  ...... 

 

.........  رسمینم ییجا بھ کنم یم فکر ھرچقدر.....  قفلھ ذھنم........  خدا یا........  مشغولھ یلیخ فکرم.....  دونمینم...  دونمینم
 فکر با......  کنم فَصل و حل رویقض نیا تا کنم فکر خوب دیبا.......  شھینم ینطوریا.....  باشم داشتھ یمغز استراحت ھی دیبا

رمیم خونھ سمت بھ داغون  ...... 

 

 

 

 « ساحل »

 

 سمت رهیم راست ھی در ھیجلو از......  شھیم خونھ وارد اشفتھ یوضع و سر با دینو.......  ادی یم در ھیتو دیکل چرخش ھیصدا
 ھاش حالت از......  گردهیم یزیچ ھی دنبال انگار.......  شھیم رهیخ روبرو ھیھا ساختمان بھ و کنار زنھیم پردرو......  پنجره
 ستیدو شوک انگار نکارمیا با......  شونش ھیرو زارمیم دستمو......  شمیم کینزد بھش......  سمتش رمیم......  کنم یم تعجب

سمتم گردهیم بر و خورهیم یبد تکون.......  کردن وصل بھش ولت  ....... 

 

؟ ترسوندمت....  دیببخش:  من  

 

بود مشغول فکرم نھ...  نھ:  دینو  ...... 
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یا ختھیر بھم ھمھ نیا چرا.....  ؟ شده یچ یبگ ییخواینم...... دینو:  من  ........ 

 

 اتاق بودم گذاشتھ فشویک منم بود فشیک داخل لشیموبا....  ادی یم خواب اتاق ھیتو از لشیموبا زنگ ھیصدا حرفم نیا شدن تموم با
 تکون پاش ریز یا چھیقال کھ رفت عجلھ با انقدر....  اتاق سمت دیدو عیسر تلفنش زنگ ھیصدا دنیشن با......  سرجاش خواب

یچ یعنی......  خورمیم جا کاراش نیا از.......  کنھ کنترل یسخت بھ تونست خودشو یول نیزم بخوره بود کینزد خوردو  ........ 

 

 تعجب یبدجور نباریا...  گشتیم اتاقو ھیتو داشت کنھ دایپ فشویک بود نتونستھ ھنوز....  رفتم دنبالش.......  کنھ یم ینطوریا چرا
شھیشگیھم ھیجا فیک....  کنم یم  ....  

 

؟ دینو:  من  

 

؟ ساحل کو فیک:  دینو  

 

سرجاشھ:  من  ..... 

 

.......  کمد سمت رفت دویکش قیعم نفس......  داد فشار ھم ھیرو چشماشو....  سادیوا گشتیم داشت کھ االن تا حرفم نیا با
زد تماسو اتصال لمس نگاه بدون برداشتو فشیک ھیتو از رویگوش  ..... 

 

؟ بلھ:  دینو  

 

یخط پشت  : ........ 

 

گھیم و کشھ یم قیعم نفس ھی دینو  ...... 

 

ییتو سامان:  دینو  ....... 

 

 

دینو »  » 
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؟ یبود یکس منتظر..  منم داداش اره:  سامان  

 

؟ یداشت کار یچ....  کن ولش اصال...  نھ یعنی..  اره:  من  

 

نھ ای اره باالخره:  دینو  ... 

 

؟ یداشت کار یچ...  نھ:  من  

 

بھت زده زنگ یمان:  سامان  .... 

 

؟ خب:  من  

 

داره کارت ششیپ یبر گف:  سامان  ..... 

 

؟ داره کار یچ نگف:  من  

 

سیقض اون بھ راجب:  سامان  .... 

 

یزد زنگ کھ یمرس....  باشھ...  اھان:  من  ... 

 

 رفتھ گفت کھ داد جواب ساحل سر اخر ینداد جواب بھت زد زنگ یچندبار ھی یمان نکھیا مثل دینو...  شھیم خواھش:  سامان
رونیب یبود  ......... 

 

 موج نیا گذاشتم کھ ساحل کنھ لعنت منو خدا......  منھ بھ ینگران با چشمش در ھیجلو کھ کنم یم نگاه ساحل بھ حرف نیا با
امی یم خودم بھ سامان ھیباصدا......  چشمات ھیتو وفتھیب ینگران  ...... 
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؟ یبود رفتھ کجا یراست: سامان  

 

بزنم قدم بودم رفتھ....  بودم ابونایخ تو جایھ:  من  ..... 

 

شاعرانھ چھ اوه:  سامان ..... 

 

مشغولھ فکرم بابا شو خفھ:  من  ..... 

 

ترانس شھیپ فکرت ھنوز...  دینو برسرت خاک:  سامان  .... 

 

میزنیم حرف بھش راجب بعدا الیخیب سامان:  من  ....... 

 

االن نیھم..  دینو نھ:  سامان  ... 

 

سامان:  من  ... 

 

االن گفتم:  سامان  ...... 

 

تمام میزنیم حرف بھش راجب فردا:  من ... 

 

فعال....   رسمیم حسابت بھ موقع اون نمتیبیم کھ فردا  رو در رشیز از خان دینو باشھ:  سامان  ... 

 

خوش شب:  من  

 

کنم یم قطع تلفونو حرفم نیا بعد  ........  

 

گھیم من روبھ ادوی یم حرف بھ بود من گره نظاره کھ االن تا ساحل  ......... 
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دینو شده یزیچ:  ساحل  ..... 

 

شمیم راه روبھ بخوابم خستم کمی دلم زیعز نھ:  من  ..... 

 

گھیم سمتمو ادی یم ساحل  .... 

 

ستمین خانومش گھید کھ بخونم شوھرمو ھیچشما تو حرف  نتونم من اگھ دینو اقا:  ساحل  .... 

 

؟ یخونیم یدار یچ االن مثال:  من  

 

یدار اظطراب و دلھره ترس ینگران نکھیا:  ساحل  .... 

 

کنم عوض حالتمو دیبا....  تابلوئم انقدر یعنی....  خوردم جا خوردهی حرفش نیا با  ...... 

 

طونیش یا:  من  .... 

 

دینو ھیچ ھیبرا:  ساحل  ... 

 

سین یخاص زیچ....... ھیکار یا پرژه ھی.....  ساحل یچیھ:  من  ..... 

 

یداغون انقدر پروژه ھی واسھ:  ساحل  ..... 

 

 بره نیب ار ممینسب ارامش نیھم خوامینم...  بگم دروغ تونمینم بگم یزیچ بھت تونمینم نپرس یزیچ گھید توروخدا ساحل یوا
نپرس یزیچ توروخدا   ..... 

 

خوبم من.....  سین یزیچ ساحل نھ:  من  ....... 
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مطمئن:  دیترد با ساحل  .... 

 

یخانوم مطمئن:  من  ..... 

 

باشھ:  ساحل  ......  

 

خستم...  بخوابم رمیم من پس:  من  .... 

 

؟ یخورینم شام:  ساحل  

 

ساحلم کرده رمیس جوش و حرص  ..... 

 

ممنون.....  رمیس... نھ:  من  ....  

 

ریبخ شبت..  ییاقا خواھش:  ساحل  .... 

 

 کار نیا بعد....  گرفت اروم تالطمم پر قلب کمی کارش نیا با.....  بوسھیم گونمو و باال کشھیم خودشو و جلو ادی یم حرف نیا بعد
زنھیم نینش دل لبخند ھی  ... 

 

یانرژ چھ شییییاخ:  من  ..... 

 

گھیم و کنھ یم زیر یا خنده ھی ساحل  ... 

 

یبخواب خوب:  ساحل  .... 

 

یخانوم طور نیھم:  من  .... 
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 خواب تخت بھ ارامبخش قرص خوردن و لباس ضیتعو بعد منم....  برسھ کاراش بھ تا رونیب رهیم خواب اتاق از حرف نیا بعد
رمیم  ........ 

 

 

 ھیجا بھ باتعجب......  شدم اریھوش...... ساحل ھیجا....  میکنار سمت رفت دستم.......  شدم داریب خواب از یبد نسبتا سردرد با
 در سمت رفتم نوییپا اومدم تخت رو از.......  ؟ یصبح اول ؟ یعنی کجاس......  کردم نگاه اتاقو دور تا دور......  کردم نگاه شیخال

 دهیخواب کاناپھ ھیرو چرا..  ء.......  ونیزیتلو ھیجلو یا کاناپھ بھ افتاد چشمم.......  گشتم خونرو.....  شدم خارج اتاق از...... 
؟؟؟؟ نشم خواب بد شبید کھ بوده من خاطر بھ نکنھ......   ..... 

 

 بود افتاده روش از مالفش...  سمتش رفتم لبخند با......  یماھ انقدر تو کھ ساحل رهیبم برات دتینو یییییییالھ.....  ساحل یییییوا
شد بلند خواب از خوردو یکیکوچ تکون کارم نیا با....  کردم مرتبش.....   ..... 

 

؟ کردم دارتیب دیببخش اخ:  من  

 

کردمیم اماده صبحونھ دیبا یکرد دارمیب شد خوب نھ...  ریبخ صبح:  ساحل  .... 

 

خورمیم زیچ ھی شرکت ساحل خوادینم:  من  .... 

 

گھیم من روبھ و شھیم بلند کاناپھ رو از ساحل  .... 

 

ینخورد شام شبمید ریخ نھ:  ساحل  ....  

 

شو الیخیب ندارم اشتھا خدا بھ ساحل:  من  ..... 

 

نداره چاره راه کھ یدونیم....  شو الیخیب خودت:  ساحل  ... 

 

ساحل:  یدرموندگ با من  ... 
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گھیمو کنھیم نیریش اخم ھی ساحلم  .... 

 

شھیم اماده گھید قھیدق چند تا صبحونھ ٫ کوفتو ساحل:  ساحل  ........ 

 

کنھ حاضر صبحونرو تا رهیم و کنھیم خنده تک ھی حرف نیا بعد  ......... 

 

 

 « ساحل »

 

خودم دینو اقا ھیبرا دمیچ کامل زیم ھی  ....... 

 

کنم صداش دیبا  ........ 

 

دمینو ؟ من ھیاقا:  من  ... 

 

خانومم دلم جون:  دینو  .... 

 

صبحونھ دییبفرما:  من  .... 

 

امیم االن:  دینو  ..... 

 

یصندل ھیرو نمیشیم لبخند با  ......... 

 

 پیخوشت شھیھم مثل....  بندمیم چشمامو لذتش از...  اووووم........  ادی یم ادکلنش ھیبو.....  شھیم باز اتاق در قھیدق چند بعد
 کینزد یلیخ....  تر کینزد..  شھیم کینزد........  ور نیا ادی یم داره کھ شنومیم ھاشو قدم ھیصدا.....  بستس ھنوز چشمام..... 

شنومیم صداشو حاال....   ....... 

 

؟ ساحلم:  دینو  
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؟ جانم:  من  

 

 ھمچنان......  سمتش رمیم شمویم بلند یصندل از اروم......  کنھ یم نگاه منو داره لبخند با دینو....  کنم یم باز چشمامو ارامش با
 دمینو ھیدستا.......  گردنش دور ندازمیم دستامو....  ستمیا یم روبروش......  شمیم کینزد بھش.......  منھ گره نظاره لبخند با

 کارم نیا با....  بندهیم چشماشو صورتش ھیتو کنم یم فوت اروم.... صورتم ھیتو خورهیم نفساش.....   کمرم دور شھیم حلقھ
تابشم یب نقدریا چرا امروز دونمینم......  طور نیھم منم ھینفسا...  گرفتھ نبض نفساش....  خورهیم تکون شیشونیپ ھیرو ھیموھا  

....... 

 

؟ یپیخوشت نقدریا چرا تو:  من  

 

 دیچسب سفت کمرمو کھ بشم جدا ازش خواستمیم.......  مینیبش جاھامون سر میبر گھید بھتره.......  لبش ھیرو ادی یم ناز لبخند ھی
کرد زمزمھ لب ریز اروم.....   ....... 

 

؟ کجا:  دینو  

 

 کارم نیا با.....  ادی یم خوشش کارم نیا از دونستمیم....  کردم فوت صورتش ھیتو گھید بار ھی......  کردم نگاه چشماش ھیتو
 کھ یھرچ عالقھ ٫ یزندگ ٫ محبت ٫ عشق با........  لبام ھیرو گذاشت محکم لباشو و شد خم صورتم ھیرو.......  شد طاق طاقتش
 یول...  دمیفھم چک یب یب از....  حاملم ماھھ ھی..  بچھ اره....  بچمو پدر...  عشقمو....  مویزندگ مرد...  دمیبوسیم یبکن فکرشو

....  اپن طرف اون شمیم خم.....  دهیم ھلم کمی اوپنو سمت برهیم منو دینو.......  برم دیبا امروز......  تره مطمئن دادن شیازما
 شھینم جدا اما...  دمیم ھولش.....  ھینطوریا داره استرس و اضطراب یلیخ یوقت دینو......  دنمھیبوس مشغول لذت و ولع با ھنوز

 تا چونم ریز از...  بوسھیم گردنمو حاال و شھیم خم.......  منظمھ نا نفساش.....  قرمزه چشماش.....  شھیم جدا دومم ھل با...... 
شدیم بلند زمیغر داشت گھید......  زنھیم زیر ھیھا بوسھ گوشمو یا اللھ  ......  

 

؟ دینو:  من  

 

؟ ھوم:  دورگھ ھیصدا با دینو  

 

بوسھیم گردنمو ریز دوباره  .... 

 

دینو بسھ:  من  ...... 
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دینو  : ........ 

 

دهیم ادامھ کارش بھ باز  ....... 

 

دینو: یگ اھستھ بھ من  ..... 

 

سرخھ سرخھ چشماش نداره تمیر نفساش...  شھیم جدا ازم گفتنم دینو نیاخر بعد  ...... 

 

شده یچ یعنی......  ھیطور نیا داغونھ یلیخ حالش یوقت دینو  ..... 

 

دینو شده یزیچ:  من  .... 

 

نھ:  دینو  ... 

 

بزن حرف نگو دروغ دینو:  من  ...... 

 

نشده یزیچ ساحل:  بلند نسبتا ھیصدا با دینو  ..... 

 

گف من روبھ برداشتو اونو فشویک سمت رفت........  شدم الشیخیب بایتقر دادش نیا با  ... 

 

خدافظ:  دینو  

 

؟ صبحونھ:  من  

 

شدم ریس:  لبخند با دینو  .... 
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دمیفھم منظورشو  .... 

 

پرو ادب یب:  من  .... 

 

گھیم و خنده ریز زنھیم  ..... 

 

یخانوم فعال:  دینو  .... 

 

خدافظ:  من  

 

کنم جمع صبحونرو زیم تا رفتم منم...  رفت دینو  ....... 

 

 

 

....  شدم  اماده االنم.......  کردم مرتب خونرو و تخت ھیرو اول......  بشم اماده تا اتاق تو رفتم کردم جمع صبحونرو زیم نکھیا بعد
 یمشک شلوار و شال با ینفت ھیاب مانتو ھی.....  کنم یم نگاه نھیا ھیتو خودم بھ بار نیاخر ھیبرا........ شگاهیازما سمت رمیم دارم
 نوازیماش.......   رونیب رمیم خونھ از دارمویبرم کشو از نمویماش چییسو......  دمیپوش میمشک ست کفش و فیک ھی.....  تنمھ

کنم یم غر غر لب ریز.....  رسمیم ساعت مین بعد........  رمیم نایس یابوعل شگاهیازما سمت بھ  کنمو یم خارج نگیپارک  .......... 

 

؟ اخھ وضعشھ چھ.....  شھینم دایپ تھران نیا ھیتو پارک ھیجا ھی...  خدااااااا یا:  من  

 

 سر اون......  برسم برگردون دور بھ تا جلو رمیم کمی یکالفگ با.....  اه..  کنم پارک ابونیخ ور اون تا بزنم دور برم دیبا یمجبور
 کنمو یم پارک پارکا جا ھمون از یکی ناچار بھ......  سین شگاهیازما ھیروبرو قیدق یول ھست پارک ھیجا جا چند ھی ابونیخ

 افتھ یم نگاھم.....  شمیم رد ابونیخ از.......  زنمیم نویماش ریدزدگ.......  شمیم خارج نیماش از........  کنم یم خاموش نویماش
 زیست و تکمل قدرت........  ندارم رو یکار چیھ قدرت.......  شده دیکل ذھنم.....  سمتم ادی یم داره یبد سرعت با کھ نیماش ھی بھ
 نفر ھی ھیصدا با.....  کنھ یم پرواز سمتم بھ داره انگار نیماش....  بخورم تکون تونم ینم یحت....... شھیم مختل میچ ھمھ زیگر

شم یم اریھوش خودم بھ خطاب  .... 

 

باش مواظب -  ...... 
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رو ادهیپ تو کنھ یم پرتم و رهیگیم دستمو   ......... 

 

شنیم جمع دورم ھمھ.......  شده بستھ دھنم ترس از  .....  

 

جونھ مرد ھی...  کنم یم نگاه میناج بھ  ...... 

 

یبد کشتن بھ خودتو بود کینزد خانوم کجاس حواست:  یناج  .... 

 

ممنون اقا ممنون:  یاھستگ بھ ترس با من  ..... 

 

نیکن جمع شتریب حواستونو خدا ترو....  خانوم کنم یم خواھش:  یناج  ..... 

 

شم بلند نیزم رو از تا کمکم انی یم خانوما از دوتا  ........ 

 

دهیم بھم یخوب حس ھا کیسرام ھیخنک...  شوننیم شگاهیازما ھیھا پلھ از یکی ھیرو برنیم منو  ..... 

 

کنھ ینم درد تونیجا...  خوبھ حالتون خانوم:  خانوما از یکی  ..... 

 

ارهیب اب براتون گفتم پسرم بھ....  افتاده فشارتون:  خانوم یکی اون  ...... 

 

ممنون:  من  ... 

 

.......  اومد جا حالم کمی....  قنده اب....  نھیریش....  کنم یم مزش مزه.....  دستم دهیم اب وانیل ھی خانومھ اون ھیثان چند بعد
کنھ یم دایپ رانندرو اون حتما.....  شھیم یچ بفھمھ اگھ......  بفھمھ دینو دینبا یوا.....  رمایبم بود کینزد یوا   ......... 

 

بگم دینو بھ دینبا  ..... 
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کنم نگران اونم  ..... 

 

 

 

دینو »  » 

 

دادم جواب شماره بھ کردن نگاه بدون عادتم طبق......  زد زنگ میگوش کھ بودم نشستھ شرکت تو  .... 

 

بلھ:  من  ..... 

 

اقا سالم _  .... 

 

شد جمع اخمام....  سمتم اوردن ھجوم حسا یا ھمھ دوباره....  جاخوردم صداش دنیباشن  ....... 

 

؟ یزد زنگ باز یبراچ ؟ تو:  من  

 

ااقااااا بپرسم حالتو زدم زنگ:  ترانھ  ..... 

 

ییخوایم جونم از یچ.....  مسخره..  یکرد غلط تو:  من  .... 

 

گھیوم خندهیم عشوه با خوردهی ترانھ  ........ 

 

گوششھ ھی تو تصاحب ٫ زایچ یلیخ زمیعز زایچ یلیخ:  ترانھ  ....... 

 

بزن حرف واضح:  من  ........ 

 

کن روشن تاپتو لپ....  باشھ....  اوووووم.....  واضحححح:  ترانھ  ..... 
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؟ یبراچ ؟ تاپ لپ:  من  

 

یبد گوش گمیم یھرچ شد قرار:  ترانھ  ....... 

 

کردم روشن تاپمو لپ حرص با  .... 

 

؟ خب:  باحرص من  

 

کن روشن نتتم نکھیا خب:  ترانھ  .... 

 

؟ یکن یم یغلط چھ یدار ھست معلوم چیھ:  ادیفر با من  

 

کن روشن نتتو گفتم:  تیعصبان با ترانھ  .... 

 

روشنھ:  من  .... 

 

نیبب حتما...  کنم یم لیمیا برات لمیف ھی االن خب:  ترانھ  ..... 

 

؟ یکرد مسخره منو یعوض:  من  

 

فعال...  کن گوش گفتمو کھ نیھم دینو نزن حرف:  ترانھ  

 

یلعنت:  من  ... 

 

شھیم اتاق وارد و زنھیم در سامان نیھ نیھم تو  .... 
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اخمالو یاقا سالم:  سامان  ....... 

 

اومد در تاپم لپ ھیصدا بدم جوابشو امیب تا  .....  

 

؟ یدار لیمیا:  سامان  

 

کردم باز لمویف بدم جوابشو کھ نیا بدونھ  ....... 

 

شدیم ادیز دلھرم بد تمیعصبان ادیز حرصم جمع اخمم لحظھ ھر لمیف دنیباد  ...... 

 

زدم ادیفر ناخدآگاه شد ساحل کینزد نیماش یوقت نبود خودم دست.....  ساحل خدا ای  .... 

 

باش مواظب ساحل:  من  ... 

 

شد بدتر من از حالش اون......  خودش طرف گرفت تاپ لپ و سمتم دیپر سامان دادم با  ...... 

 

 بعد.......  زدیم زنگ شماره ھیبا دفعھ ھر.......  بھم بود زده زنگ ترانھ کھ یا شماره بھ زدم زنگ برداشتمو مویگوش عیسر
یگوش ھی تو دیچیپ ترانھ یا پرعشوه ھیصدا بوق دوتا یکی خوردن  .... 

 

؟ جااااااانم:  ترانھ  

 

ترانھ بھ دمیتوپ بود وجودم تو کھ یھرچ با ادیفر با حرص با منم  ... 

 

نگفتمممممم ... نشو کینزد ساحل بھ نگفتم اشغال یعوض:  من  ..... 

 

 نھ گھید یند انجام خوامویم من کھ رو ییکارا اگھ یبدون کھ بود چشم زھر ھی فقط نیا...  باش اروم دینو اقا باش اروم:  ترانھ
ینیب ینم خانوادتو یحت نھ و نفس نھ غزال نھ یعل نھ سامان نھ ساحل  ..... 
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یلعنت ییخوایم یچ:  ادیفر با من  ..... 

 

نمتیبب دیبا:  ترانھ  ....... 

 

گھیم یچ ترانھ نھیبب کھ کنھ یم زمزمھ من روبھ اروم سامان  ...... 

 

کجا ٫ باشھ:  من  ... 

 

گھیمو خندهیم ترانھ  .... 

 

یکن قبول کردمینم فکر شجاع ھیاقا نیافر:  ترانھ  ... 

 

کجا گفتم.....  بزن حرف کمتر:  من  .... 

 

 ادیبرم ازم یکار ھر یدونیم چون نزن حرف ینطوریا من با گھید باشھ حواست دینو اقا درضمن...  گمیم بھت زنمیم زنگ:  ترانھ
زاتیعز کشتن یحت  ......  

 

کرد قطع مکالمرو حرف نیا بعد  ..... 

 

ترانھ بھ لعنت:  ادیفر با من  ... 

 

؟ گھیم یچ:  تیعصبان با سامان  

 

نھیبب منو خوادیم:  من  ... 

 

؟ ینکرد قبول کھ تو:  سامان  
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کردم چرا:  من  ... 

 

یکرد غلط تو:  گف و شد یعصب بار نیا سامان  ... 

 

شدیم یچ سامان بھش خوردیم اگھ ؟ یچ خوردیم بھش نیماش اگھ ؟ کرد کار یچ ساحل با یدیند کرد کار یچ یدیند:  ادیفر با من  
.... 

 

بذار ونیدرم یمان با:  سامان  ... 

 

ھیچ خواستش نمیبب بزنم حرف باھاش دیبا تونم ینم...  دونمینم:  من  .... 

 

ییروان تو:  سامان  ... 

 

خورده یکاف یا اندازه بھ اعصابم سامان یکاف:  من  ..... 

 

بره نیب از تو ھیحماقتا خاطر بھ ساحل بود کینزد احمق یا پسره...  درک بھ:  سامان  ... 

 

بزنھ حرف ینطوریا بامن دینبا من یول..  بود داداشش باالخره..  داشت حق..  بود یعصب  ...... 

 

شو خفھ سامان:  من  ..... 

 

گھیم و گرهیم قموی سمتمو ارهی یم ورشی سامان  ... 

 

 نمینب گھید گفتم گرفتم قتوی ینطوریا مارستانیب توبارم ھی ٫ ادی یم ادتی»  ادیبافر«  ادی یم ادتی.....  یعوض شو خفھ تو:  سامان
اااااااین گھید یدیفھم.....  ساحل سمت این گھید گمیم نویھم االنم کنارش تورو نمینب گھید گفتم یباش خواھرم دوروبر  ...  

 

 بایتقر..  گفتم بھش رو گرفتمو قشوی چسبوندم امپر ساحل بھ دیرس یوقت نگفت یچیھ کردیم یخال تشویعصبان داشت کھ االن تا
بود یکی زورامون  .... 
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رهینم»  ادیفر با...«  رهینم من خونھ از من زن....  یدیفھم رهینم من یا خونھ از ساحل.....  شو شو خفھ سامان شو خفھ:  من  
.... 

 

خان دینو دید میخواھ:  سامان  ....... 

 

دایپ نا سرش اون ارمی یم سرت بھ ییبال یبگ یزیچ ھیکاف فقط سامان یبگ ساحل بھ یزیچ ایقضا نیا از ھیکاف:  من  .... 

 

شو خفھ دینو شو خفھ:  سامان  ..... 

 

تو ادی یم یعلو شھیم باز ھوی در  ....... 

 

؟ خبره چھ جا نیا:  یعل  

 

 

رونیب برو یعل:  بلند بایتقر ھیصدا با من  ..... 

 

ھیاحمق و بزدل ادم عجب قشیرف نھیبب..  نھیبب لمویف نیا دیبا...  باشھ اونم دیبا..  بره یچ یبرا..  نھ:  سامان  ...... 

 

 پرت بدنش ھمراه صورتش سامان صورت تو دمیکوب کردم گره مشتمو....  کرد فووران تمیعصبان اورد یم در حرصمو داشت گھید
 ادیفر ھیصدا بزنم رو دوم مشت خواستم تا.......  صورتم ھیتو دیکوب محکم مشت ھی کردو جمع خودشو باد و برق سرعت بھ شد

شد بلند یعل  ....... 

 

ھیکاف:  یعل  .... 

 

شد یطور نیا چرا...  سامان منو...  میزدیم نفس نفس ھردو  .... 

 

؟ نیکن یم نیدار کار یچ ھس معلوم چیھ ؟ مرگتونھ چھ شماھا ھست معلوم چیھ:  یعل  
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گف یعل طرف شد صورتش سمت بعد ٫  بود من بھ اول چشمش کھ یدرحال تیعصبان و حرص توئم یصدا با سامان  .. 

 

 نیتام شویزندگ تیامن نداره عرضھ....  میداد یلندھور چھ دست خواھرمونو...... ھھ...  اقااااااا نیا از..  بپرس اقا نیا از:  سامان
 .... کنھ

 

وگرنھ سامان شو خفھ:  من  .... 

 

؟ یچ وگرنھ ؟ ھان ؟ یچ وگرنھ:  سامان  

 

سا:  من  

 

کرد قطع حرفمونو یا ادامھ یعل ادیفر ھیصدا   .... 

 

؟  اصال کو لمھیف اون....  نیکرد ونمید.....  نیش خفھ جفتتون:  یعل  

 

اقاس نیا تاپ لپ تو:  سامان  .... 

 

 عوض حالتش لحظھ ھر لمیف دنیباد.......  کنھیم یپل لمویف....  خودش سمت رهیگیم تاپو لپ زمویم سمت رهیم یعل حرف نیا بعد
شکست شییپا زیم کنم فکر کھ زیم بھ دیکوب محکم مشت ھی تیعصبان زور از اخِرسرم....  شدیم  .... 

 

بره شیپ حد نیا تا نیزاریم چرا ؟ نیکن ینم یکار چیھ چرا:  یعل  ....... 

 

؟ میکن کار یچ ؟ ھان...  یعل میکن کار یچ:  من  

 

اه..  گھید دیکن یکار ھی بابا:  یعل  .... 

 

کنن ییکارا ھی قراره اقا نیا:  سامان  ...... 
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؟ کنھ ییکارا ھی قرارهی:  یعل  

 

؟ کار یچ  

 

نھیبب ترانرو بره خوادیم:  سامان  ...... 

 

؟ یییییییچ:  یعل   

 

گھیم من بھ و کنھیم رو حرفش نیا یا ادامھ در  ...... 

 

؟ یکن کار یچ قراره تو:  یعل  

 

ازم خوادیم یچ نمیبب دیبا....  نمیبب ترانرو خوامیم:  من  .... 

 

بکشھ تورم بخواد ممکنھ..  کرده ساحلو جون قصد اون..  خطرناکھ ترانھ...  دینو یکن یم یدار کار یچ یفھم یم چیھ تو:  یعل  
..... 

 

نکن بزرگ ترانرو.....  نکن بزرگش نقدریا..  بکنھ تونھینم یکار چیھ ترانھ....  یعل ھیکاف:  من  ..... 

 

 ادم حاضره تو خاطر بھ اون ھست بزرگ ترانھ.....  نکن کشیکوچ تو ھست بزرگ یکاف یا اندازه بھ ھیقض نیا خان دینو:  یعل
؟ دینو اره ؟ بکشھ  

 

مشغولھ یلیخ فکرم....  یعل الیخیب:  من  ...... 

 

بفرستن  برامون ساحلو شدنھ کشتھ لمیف فردا پس فردا بذار..   جان یعل الیخیب..  الیخیب اره:  سامان  .... 

 

دارهیبرنم دست نخوره من از یحساب کتک ھی سامان نیا انگار..  خدا یوا  ... 
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جا نیھم ای یشیم خفھ سامان:  خشم با من  

 

میش خالص ھیقض نیا از یچطور نیباش نیا فکر..  نیاورد ریگ وقت شمام گھید بسھ اه:  یعل  ...... 

 

اتاق ھیھا پنجره سمت رمیم رمویگیم سامان از رومو حرف نیا شدن تموم بعد  ... 

 

افتم یم یزیچ ھی ادی ھوی....  کنم یم نگاه ابونایخ بھ  ...... 

 

سین اما دارم کارش وقتھ چند ؟ کجاس یصادق خانوم نیا یعل یراست:  من  ..... 

 

ادی ینم شرکت ھفتس ھی:  یعل  .... 

 

یعل طرف گردمیبرم تعجب با  .... 

 

؟ یچ یعنی ؟ ادی ینم ھفتس ھی:  من  

 

؟ شده تنگ براش دلت ھیچ:  سامان  

 

 بردم ورشی.....  بزنھ حرف من با یاونطور نداشت حق...  بودم یعصب منم بود یعصب اون اگھ...  بود اخرش صبرم گھید
گرفتتم یعل کھ سمتش  ..... 

 

؟ نیشد بچھ گھید بسھ اه:  یعل  

 

گمشو رونیب اتاق نیا از گمشو سامان:  من  ..... 

 

اگھ حالت بھ یوا دینو:  حرص با سامان  .... 
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رونیب برو ستین وقتش االن سامان:  یعل  ...... 

 

بندهیم صدا با سرش پشت درم...  شھیم خارج اتاق از درو طرف رهیم افروختھ بر یحال با یا گھید حرف چیھ بدون سامانم  ..... 

 

سرکارشون برن کھ گھیم کارمندا بھ خطاب کھ ادی یم صداش ھیثان چند بعد  ...... 

 

گف من روبھ یعل رونیب رفت اتاق از سامان نکھیا بعد  ... 

 

سین ینرمال ادم اون.. . نرو ٫ ترانھ شیپ نرو دینو:  یعل  .... 

 

 

 

کردیم ییمایراھپ مخم رو داشت گھید یعل  ..... 

 

؟ نھ ای یکن یم بس یعل:  من   

 

نکن بزرگ ترانرو نقدریا گفتم  .. 

 

گف یبلند ھیصدا با بایتقر شدو یعصب نباریا یعل  ... 

 

؟ دینو یکن یم کیکوچ ترانرو نقدریا چرا تو:  یعل  

 

ھست چون:  حرص با من  ... 

 

دینو ستین:  یعل  .... 
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یعل ھست:  من  .... 

 

ستین:  یعل  ..... 

 

ارین حرف منم حرف رو..  ھست:  من  .... 

 

خنگ یا پسره...  درک بھ:  یعل  .. 

 

یزنیم حرف ینطوریا سادمایوا جلوت یعل یھو:  من  ... 

 

یخنگ یبفھم کھ گفتم روت جلو اتفاقا داداش:  یعل  .... 

 

باش حواست:  من  .... 

 

 موازات بھ بعدم دادم یتکون ھی ھوا تو سمتش بودم گرفتھ کھ اشارمو انگشت منم...  رونیب رفت اتاق از کنم کامل حرفمو نذاشت
 دوباره کھ بودم کرده پاک مویزندگ غبار تازه منم.......  کردم نگاه گرفتھ غبار ابونیخ بھ.....  پنجره سمت رفتم...  انداختم بدنم

گرفتتش غبار   .... 

 

 ساحل خاطر بھ......  ساحل از باتریز نھ یول بود ییبایز دختر.....  شرکت بھ ترانھ ورود بھ....  کنم یم فکر شیپ سال چند بھ
 اون با..  ساحل ؟ یک اونم.....  جلو ادیب ساحل دیبا اول عالقھ ابراز ھیبرا کردم یم فکر داشتم یالیخ چھ.....  شدم قیرف باھاش

...  بودم نشده الشیخیب..  نھ نمیبیم کنم یم فکر شتریب کھ االن یول....  شدم الشیخیب بایتقر نیھم خاطر بھ....  عمرا....  رفتارش
 احساس میدیدیم ساحلو یوقت.....  خوردیم روحمو خوره مثل یزیچ ھی....  داشتم وجدان عذاب بود بغلم تو یوقت بودم ترانھ با یوقت

؟ شد میزندگ بعدم و شرکت وارد ترانھ کھ شد یچطور....  کردیم خفم کردیم ونمید انتیخ  

 

کنم یم فکر کمی  ...... 

 

 چقدر.....  دونمینم ؟ بود حادثھ ای دیپر واقعا ؟ دیپر ؟ دیپر..  نمیماش ھیجلو دیپر.....  تصادف ھی از اره..  شد شروع تصادف ھی از
؟ بود یدختر چطور......  دونمینم...  ؟ برسم بھش دیبا االن.....  داشتم ترانھ با رابطھ تو ُشبھِ  و شک  

 

جوش زود و گرم خون ٫ مھربون ٫ پوش کیش دختر ھی   ...  
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اومد خوشم رفتاراش نیا از بایتقر  .... 

 

 یمشکل ای یکار اگھ کھ دادم بھش کارتمو...  خوبھ گف کھ مارستانیب برسونمش خواستمیم شدم ھول کردم تصادف باھاش  یوقت
بزنھ زنگ بھم داشت  ..... 

 

 از ریغ بھ دونستیم کجا از....  دهیشن ادیز گفیم شرکتمو اسم...  شراکت....  داره کار بھ ازین گف.....  زد زنگ دوروز یکی بعد
؟؟؟؟؟ دونستیم کجا از واقعا.....  شد جمع اخمام.....  ؟ دارم وارداتم صادرات شرکت یمعمار  

 

نذاشت فکرم یا ادامھ ھیبرا شتریب یا اجازه شدو زده در  ... 

 

؟ بلھ:  من  

 

شھیم وارد و کنھ یم باز درو یمنش  .... 

 

اومدن یصالح ھیاقا مھندس جناب:  یمنش  .... 

 

ادیب بگو:  من  ...... 

 

چشم:  یمنش  ... 

 

 

 

شھیم وارد ارشام و شھیم زده در قھیدق چند بعد  ...... 

 

؟ پسر یچطور..  خودم ناب قیرف بر سالم:  ارشام  

 

گفتم ارشام بھ رو یحوصل یب و یحال یب با  .... 

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 
 

 

افتضاح:  من  ..... 

 

گھیم من روبھ و کنھیم تعجب ارشام  ...... 

 

؟ مگھ شدهیچ ؟ یچ یعنی:  ارشام  

 

یلیخیب..  ارشام یچیھ:  من  ..... 

 

نمیب بزن حرف..  یلیخیب یچ یعنی:  ارشام  ..... 

 

شد بحثم سامان و یعل با بابا:  من  ..... 

 

؟ خب چرا..  ؟ یجد:  ارشام  

 

وسطھ ترانھ ھیپا بدون شھیم دعوامون ما یوقت...  ترانھ سر گھید یدونیم خودت:  من  ..... 

 

َ :  ارشام ؟ برداره شما کچل سر از دست ستین قرار خانوم ترانھ نیا...  دینو بابا یا   

 

بخدا شدم خستھ......  رفتھ در دستم از میزندگ نبض...  ختھیر بھم میزندگ تعادل...  ارشام دونمینم:  من  ...... 

 

 داغون و دارهیم برت بال و ھول و یبریم اسمشو مدام یھ کھ ھیک اون اخھ....  یکرد ترانھ ریدرگ خودتو یلیخ ھم تو دینو:  ارشام
یشیم  .... 

 

 من نیبب چرخونھیم انگشتش ھیرو منو ھیزندگ کل زن ھی...  مھیزندگ معذل تنھا االن ترانھ.....  دونمینم ارشام ونمدینم بخدا:  من
بدبختم چقدر گھید  .... 
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 ارامش کھ یبکن دیبا یکار ھی دستش یداد تویزندگ نبض االن تو زن چھ مرد چھ....  داره یربط چھ...  دینو یگیم یچ:  ارشام
برگرده تیزندگ بھ دوباره  .... 

 

نھیبب منو خوادیم گف:  من  .... 

 

کرد نگاه من بھ متعجب و کردو لیتحل ھیتجز حرفمو ھیثان چند بعد..  خورد حرفشو بگھ یزیچ ھی بود اماده کھ ارشام  .... 

 

کردم قبول:  من  ..... 

 

نگف یزیچ یول شد دوچندان تعجبش  ...... 

 

اومد حرف بھ قھیدق چند بعد  ....... 

 

؟ دینو یمطمئن:  ارشام  

 

ممیتصم نیھم شمیدوم ساحل با ازدواجم شیاول..  بودم مطمئن دوجا فقط من....  اره ارشام اره:  من  .... 

 

کنھیم کنترل خودشو داره یول کالفس یکم معلومھ  ...... 

 

باش خودت مواظب فقط....  دینو یدونیم خودت:  ارشام  ....... 

 

کنمیم اعالم موافقتمو سرم دادن تکون با بعدم و کنم یم نگاه بھش اول  ........ 

 

ممنون:  من  ....... 

 

دارم دادگاه....  برم دیبا من....  دینو خب:  ارشام  ..... 
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یباش موفق....  سالمت بھ برو:  من  ....... 

 

قیرف فعال...  ممنون:  ارشام  .... 

 

رونیب رف اتاق از ارشام......  بمیج تو ذارمیم دمویم تکون یخدافظ نشانھ بھ ارمویم در بمیج از دستمو  ..... 

 

شرکتم تلفن سمت رمیم  ...... 

 

رمیگیم رویداخل  ...... 

 

؟ بلھ _  

 

نیکن مرخص ھمرو یکوشک خانوم:  من  .... 

 

؟ اومده شیپ یمشکل...  مھندس فقط....  مھندس چشم:  یکوشک  

 

بده انجام گفتم کھ رو یکار ھمون...  نھ:  من  ..... 

 

چشم:  یکوشک  .....  

 

؟ شرکتن تو نیاذ مھندس و یسماوات مھندس یراست:  من  

 

 مھندس و رفتن داشتنو بر لشونیوسا اتاقشون سمت رفتن شدن خارج اتاقتون از یوقت یسماوات مھندس..  مھندس نھ:  یکوشک
طور نیھم نمیاذ  ..... 

 

کشم یم تیعصبان و حرص زور از قیعم نفس ھی بندمویم چشمامو  ....... 
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فعال......  ممنون:  من  .... 

 

مھندس نگھدار خدا:  یکوشک  ...... 

 

 

 

زمیم پشت نمیشیم رمیم کالفھ  ....... 

 

چرخمیم رو اتاق دور دارم ساعتھ ھی  ....... 

 

 سمت رمیم یکالفگ با....... بشھ بھتر یکم حالم نمیبب ساحلو خونھ برم حداقل ؟ موندم شرکت تو چرا االن کھ کنمیم فکر یکالفگ با
رونیب رمیم اتاق از دارمویبرم جا ھمون از فممیک کنم یم تنم دارمویبرم یلباس چوب ھیرو از کتمو......  کتم و فیک  .......  

 

؟ اخھ ھیک مالھ ؟ نجایا اونم ؟ ھیگر یا ھیصدا........  کنم یم تعجب.......  کنھ یم خودش جذب حواسمو تمام ییصدا ھی   

 

 چھ......  شمیم کشینزد اروم......  ھیصادق خانوم اتاق از صدا شھیم شتریب تعجبم.....  کنم یم حرکت صدا منبع طرف بھ باتعجب
 ھیتو.....  اروم و ریز سربھ یخانوم....  شد من شرکت وارد شیپ سال پنج بایتقر یصادق یھست خانوم......  کنھ یم ھیگر سوزناک

 وقت چند تا.......  کردم تعجب یلیخ.....  بغلم ھیتو اومد ھوا یب یوقت....  شدم متنفر ازش مرگ حد سر تا برخوردمون نیاول
 بودم خواستھ عذرشم یحت نبودم میمستق یصرات چیھ بھ من یول بوده یاتفاق کھ کنھ روشن برام رویقض اون تا کردیم تالش یلیخ
 اتاقش کینزد........  کنم فراموش بایتقر تفاھمو سوء  اون و رفتمیبپذ رو شیعذرخواھ کھ کرد یکار تینھا در و باالخره یول
 نیا ھیتو بفھمم نکھیا ھیبرا ھیخوب تیموقع االن  ؟ داشدهیپ کلش و سر االن کھ بوده کجا یعنی ؟ نبود ھفتھ ھی یراست........  شمیم

کردیم ھیگر داشت و بود زیم رو سرش.......  شمیم وارد و زنمیم در........  اتاقشم ھیرو روبھ.......  بوده کجا ھفتھ ھی  .......... 

 

سالم:  من  ..... 

 

شھیم بلند یصندل ھیرو از عیسر و باال رهیگیم سرشو متعجب صدام دنیشن با  ..... 

 

؟ افتاده یاتفاق:  مکث با من  

 

یمشکل چھ ریخ نھ....  ریبخ وقتتون..  مھندس سالم:  یصادق  ....... 
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نیکردیم ھیگر نیداشت  اخھ:  من  ....... 

 

نھیشیم و ھیگر ریز زنھیم و کنھیم یبغض نباریا  ...... 

 

؟ افتاده یاتفاق یصادق خانوم:  من  

 

مادرم:  یصادق  ...... 

 

؟ یچ مادرتون:  من  

 

کرد فوت:  یصادق  ...... 

 

شدم متاثر یلیخ  .... 

 

شدم متأثر یلیخ.....  ھیبزرگ غم واقعا......  بھتون گمیم تیتسل:  من  ...... 

 

شمیم ونھید دارم......  سختھ یلیخ مھندس بلھ:  یصادق  ...... 

 

تشیمظلوم ھیبرا سوخت براش دلم  ...... 

 

سین خوب حالتونم نیموند شرکت تو ھنوز چرا شما رفتن ھمھ:  من   ...... 

 

بده یلیخ حالم برم تونمینم:  ھیگر با یصادق  ...... 

 

گفتم  یصادق خانوم روبھ خودم با رفتن کلنجار قھیدق چند بعد  ....... 
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برسونم ییجا ھی تا شمارو من نیپاش:  من  .... 

 

اژانس زنمیم زنگ مھندس نھ:  یصادق  ..... 

 

رسونمیم شمارم رمیم دارم منکھ کنم یم خواھش نھ:  من  ....... 

 

ممنون مھندس نھ:  یصادق  .... 

 

منتظرم نییپا....  رسونمتونیم من سین مساعد حالتون شما کنار دیبذار رو تعارف یصادق خانوم:  من  ..... 

 

مھندس ممنون:  تیمظلوم با یصادق  .... 

 

منتظرم نییپا. : من  ...  

 

امی یم االن من دییبفرما شما چشم:  یصادق  ...... 

 

 اسانسور سمت رمیم.....  رونیب رمیم شرکت از کشمویم رویدستگ.......  شرکت در سمت رمیم.....  شمیم خارج یصادق اتاق از
 یا دکمھ......   شمیم اسانسور اتاقک وارد.......  اومد....  طبقھ تو ادیب تا کشھیم طول یا قھیدق چند......  زنمیم دکمشو..... 
.......  نمیماش سمت رمیم شمویم خارج اسانسور از......  ھمکف یا طبقھ رسمیم قھیدق چند بعد.......   زنمیم ھمکفو یا طبقھ

بشم یصادق خانوم منتظر تا شرکت در ھیجلو رمیم کنمویم خارج نگیپارک از نویماش....   زنمیم استارت  شمویم سوارش  ....... 

 

شھیم سوارش و کنھیم نوبازیماش در....  ادیم من نیماش سمت بھ و شھیم خارج شرکت ساختمون از قھیدق ده بعد  .... 

 

نبودم شما زحمت بھ یراض مھندس ممنون بازم:  یصادق  ........ 

 

کنم یم خواھش:  من  ....... 

 

افتم یم راه زنمویم استارت نویماش  ......... 
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ھیگر ریز زنھیم یصادق خانوم دوباره قھیدق چند بعد  ....... 

 

نینکن ناراحت ادیز رو خودتوون ادی یم شیپ یادم ھر ھیبرا باالخره...  نیباش اروم یصادق خانوم:  من  ......  

 

؟ نیبکن من بھ یلطف ھی شھیم مھندس فقط.....  سین خودم دست بخدا مھندس ممنون:  یصادق  

 

دییبفرما کنم یم خواھش:  من  ..... 

 

بده یلیخ حالم مھندس نینکن رد درخواستمو لطفا....  بشم اروم من تا میبخور یدنینوش ھی ییجا میبر:  یصادق  ...... 

 

 و بیعج ھیجا ھی ھیتو کافرو ھی ادرسھ یصادق خانوم.....  باشھ گفتم ھوا یب اما دادینم تیرضا دلم بعدم کردم یکیکوچ تعجب اولش
کافھ ھمون سمت روندم منم....  داد رو ساکت و دنج اما بیغر  ... 

 

 

بود گفتھ یصادق خانوم کھ یا کافھ ھمون میدیرس ساعت مین حدودا بعد  ..... 

 

 اره.......  یول......  ارامش ھیبرا دهیم حال.....  کیتار نسبتا ھیجا ھی.....  مطلق سکوت.......  بود یدنج ھیجا عجب اووووف
 کھ کنم سوال ازش تا برگشتم......  دهیبع شناسمیم من کھ یتیشخص از ؟ شناسھیم کجا از جاھارو نطوریا یصادق خانوم....  یول

نبود یخبر سودا و نالھ و اه و شیپ قھیدق ھی یا ھیگر از گھید.....  کردم تعجب....  شده عوض حالتش دمید  ...... 

 

؟ مھندس میبر:  یصادق  

 

بود دیبع زایچ طور نیا یصادق خانوم از...  بدمو حس زدم پسش...  یول......  دادینم یخوب گواه دلم برگردم خواستمیم  ...... 

 

میبر:  من  ... 

 

شد ادهیپ نیماش از دادو لمیتحو پرعشوه لبخند ھی  .... 
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زدم رشویدزدگ شدمو ادهیپ نیماش از منم  ........ 

 

شدیم ِسرو ھم یکاف توش کھ بود رستوران جور ھی نھ کھ کافھ....  کافھ سمت میافتاد راه یصادق خانوم ھمراه  ..... 

 

کرد پر فضارو یمیمال ھیقیموس ھیصدا شدن کیبانزد  ....... 

 

در ھیجلو خدمتکار سمت رفت کردو تند قدماشو سرعت خورده ھی رف یم راه من کنار داشت االن تا کھ یصادق خانوم  ..... 

 

داد تکون تند تند سرشو چندبار خدمتکار کھ گف  خدمتکار بھ یچ یصادق خانوم دونمینم  ...... 

 

دیستادیا اونجا چرا دییبفرما مھندس یاقا:  یصادق  ..... 

 

 اخمام......  بیغر بیعج مختلفو ھیھا زوج از بود پر رستوران........  شدم رستوران ھمون ای یکاف وارد دادمو گوش حرفش بھ
گفتم یصادق خانوم روبھ شدو جمع  ..... 

 

؟ ھییجا جور چھ نجایا:  من  

 

گف رو ییزایچ ھی لب ریز و نییپا انداخت سرشو دیکش خجالت کمی انگار یصادق خانوم  .... 

 

سین نطوریا شھیھم نجایا مھندس دیببخش:  یصادق  ..... 

 

  .... شرمنده

 

کترهیتار ترو پرت ترو دور ھمھ از بایتقر کھ یسمت ھی بھ کنھ یم اشاره  ..... 

 

کردن امادش ما ھیبرا...  مینیبش اونجا میبر:  یصادق  .... 
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نجایا ییای یم یلیخ کھ نیا مثل:  من  .... 

 

داد ادامھ کردو جور و جمع خودشو عیسر یول کرد گم پاھاشو دستو...  شد ھول ھوی  .... 

 

دییبفرما.....  نجایا امی یم اوقات یبعض بلھ..  بلھ..  ب:  یصادق  ..... 

 

کرد حرکت من از جلوتر اونم بره جلوتر کھ کردم اشاره  ...... 

 

مینشست و میدیرس زیم دور بھ  ....... 

 

شد مانعم یصادق ھیصدا کھ کردم انتخاب رویچ بگم خواستم تا.....  داشتم برش.......  بود زیم ھیرو منو  ...... 

 

ادی یم خوشتون مطمئنم نیکن امتحان اونو..  العادس فوق شیدنینوش ھی نجایا مھندس یاقا:  یصادق  ..... 

 

...  بده انجام تونھینم یکار چیھ مظلوم و پاک دختره نیا گفیم....  گفیم پرت و چرت دلم نھ گفیم عقلم .. کنم قبول خواستمینم
اشناس نقدریا چرا چشماش.......  یبخون یتونیم چشماش از تویمظلوم  ..... 

 

سین یمشکل باشھ:  من  ..... 

 

 زن من.....  شھیم جمع اخمام...  زنمیم بینھ خودم بھ....  شھیم معلوم شیدیمروار ھیھا دندون کھ زنھیم نیدلنش لبخند ھی یصادق
دارم دوست قلبم تھ از زنمم....  دارم  ...... 

 

 دره ھیجلو کاره خدمت کھ نیا کنمیم تعجب یکم...  کنمیم نگاه گارسن بھ....  دهیم بھش سفارشو و کنھیم صدا گارسونو یصادق
 کھ بودم غرق خودم افکار ھیتو.......  مشکوکھ یچ ھمھ چرا.......  نداره گارسون مگھ نجایا ؟ کنھیم کار یچ جا نیا....... 

 لیتحو بعد گارسون.......  طعمھ خوش بود معلوم..  بایز و رنگ خوش اریبس قرمز رنگ بھ یدنینوش ھی.......  اوردن رویدنینوش
.......  بودم دودل من یول.....  خورد شویدنینوش اول یصادق خانوم......  یصادق خانوم موندمو من......  رف سفارش لیتکم و

 اولو یا جرعھ.....  کردم لبم کینزد برداشتمو زیروم از رویدنینوش.......  مرگمھ چھ من اه.....  دادینم یخوب خبر شممیش حس
 فوق....  تر ور اون میعال از.....  یعال.......  داشت یا مزه عجب اووووف.....  کرد سنکوب مییچشا حس تمام......  دمینوش
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 اسانس کھ شینیریش.....  و یترش یتلخ ینیریش....  دھنم ھیتو اومد ھا مزه تمام......  دمینوش رو دوم یا جرعھ.....  العاده
داشت رو نشییپا بھ% 50 الکل از نشون شیتلخ و...  بود البالوش یا وهیم مالھ شمیترش..  بود مخلوطش  ........ 

 

؟ مھندس یاقا چطوره:  یصادق خانوم  

 

کردمیم تموم رو میدنینوش داشتم بایتقر  .... 

 

بودم نخورده یزیچ نیھمچ ھی حاال تا العادس فوق:  من  .... 

 

دمیم سفارش نیا از نجایا امی یم یوقت نیھم خاطر بھ....  محشره یدنینوش نیا...  درستھ بلھ:  یصادق  ...... 

 

بلھ...  ب:  من  ... 

 

 یخال معده کنم فکر....  شدم ینطوریا چرا من بابا یا.....  داشتم جھیسرگ و تھوع حالت.....  شدیم یجور ھی داشت حالم انگار
نخوردم یچیھ صبح از گھید اره....  شدما ینطوریا خوردم الکل  ...... 

 

گف و شدو حالم ھیخراب متوجھ یصادق  ..... 

 

؟ دینو خوبھ حالت:  یصادق  

 

سمتش گرفتم رو بود نییپا سرم کھ االن تا باتعجب  .... 

 

نینش یمیصم من با یصادق خانوم:  من  .... 

 

گھیم و کنھیم پرعشوه لبخند ھی یصادق  ........ 

 

یزنیم ھیحرف چھ نیا زمیعز اوه:  یصادق  ....... 
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زنھیم حرف اون نیع چرا....  زنھیم حرف ترانھ نیع چرا  ...... 

 

؟ یھست یک تو:  من  

 

بود شده بد حالم واقعا گھید  ...... 

 

؟ من با یکرد کار یچ:  من  

 

 

؟ منو ینشناخت یعنی....  زمیعز:  یصادق   

 

یلعنت یھست یک تو:  من  .... 

 

کن فکر کمی... ...  نکن تیاذ خودتو ادیز زمیعز:  یصادق  ...... 

 

زدم اخرو ریت گھید  ...... 

 

؟ ترانھ:  من  

 

گف کردو پرعشوه یا خنده ھی  ..... 

 

یشناخت یدید...  زمیعز نیافر:  ترانھ  ...... 

 

ترانھ......  رفتم سکتھ مرز تا تعجب زور از  ...... 

 

یستین یصادق یھست تو..  تو:  من  ..... 
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یگرفت کم دست مویریگ ھنر زمیعز:  گھیم و خندهیم ترانھ  ....... 

 

دروغھ...  یستین ترانھ تو:  من  ..... 

 

دنمید از ینشد خوشحال.......  خودمم زمیعز چرا:  ترانھ  ..... 

 

برداشت بودو شده پوشونده شیارا با صورتش  ھیرو کھ رو یا چھره ماسک  ..... 

 

دیکش سوت مخم  ..... 

 

حد نیا در  ....  

 

رییتغ چقدر  ...... 

 

سرجام افتادم رفتو جیگ سرم سمتش برم کھ پاشدم......  کشمتیم یلعنت...  یلعنت:  من  ...... 

 

سمتم اومد کردو ھاش خنده اون از بعدم....  عشقم باش اروم....  میدار کار ھم با حاال حاال دینو اقا نیبش:  ترانھ  ...... 

 

خوردیم بھم خودم از حالم...  مرگ سرحد تا بودم یعصب خودم ضعف از  ...... 

 

کشمتیم ترانھ کشمت یم ییایب من کینزد . .....نشو کمینزد:  بلند بایتقر ییصدا با من  ...... 

 

 کرد فوت نفسو کردو صورتم مماس صورتشو.....  سوزان دستاش داشت یحرارت....  دستش تو گرف دستمو و کنارم نشست ترانھ
 خواستم.....  بره جلو نیا از شتریب ترانھ بذارم دینبا.....  کردیم کارو نیا شھیھم ساحلم....  ساحل...  نھ خدا ای......  توصورتم

رفت لیتحل یادیز اون بھ زور کھ داد خوردم بھ یچ دونمینم..... بود ادیز اون زور انگار یول...  عقب بفرستمش  ....... 

 

باش مطمئن بود خواھد شب نیبھتر امشب زمیعز:  ترانھ  ..... 
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؟ من با یکرد کار یچ....  کثافت کشمتیم.....  یلعنت اونور گمشو:  من  

 

 توان با دستمو.....  شدمیم ونھید داشتم گھید یوا......  کرد باز رویاول راھنمویپ یا دکمھ سمت برد دستشو یحرف چیھ بدون ترانھ
 نیسوم دکمرو نیدوم....  گرف زدو پس دستمو عیسر ترانھ یول گرفتم دستشو یکی اون کردمو خارج دستش از داشتم کھ یکم

 نیا از کھ ینفس......  پھنم یا نھیس ھیرو دیکش برداشتو دستم رو از دستشو.....  شکمم ھیرو تا کرد باز..  کرد باز دکمرو
 صورتمو و جلو اورد صورتشو......  بودم داغ دستش......  شد خارج نمیس از ترانھ کاره نیا با بود شده حبس نمیتوس ھا کشمکش

 ھیھا بوسھ و دستا و یدنینوش......  نبود کارساز من ھمت یول......  بلندبشھ ترانھ مقابل زمیغر دینبا......  نھ نھ.......  دیبوس
روم روبھ اومد یم فقط نازش یا چھره.....  ساحلم...  یوا........  شد میھرکار از مانع صورتم ھیرو ترانھ  ....... 

 

 برد صورتشو........  افتضاح یعنی نیراست دینو ھیبرا نیا و......  ازم گرفیم قدرتمو ماھرانھ ترانھ.....  بودم افتاده نفس نفس بھ
 رفتمیم حال از داشتم انگار.....  شدیم بدتر و بد ھرلحظھ حالم...  دادمیم وا داشتم گھید ..... کرد فوت داغشو نفس گردنمو ریز

داشت یادیز کوپش قلبم....  کرد بوسھ غرق اونو نمویس رو گذاش سرشو.....  دمیکش قیعم نفس...  داد فاصلھ صورتشو.....   
...... 

 

زمیعز زنھیم تند چھ:  ترانھ  ..... 

 

ترانھ کشمتیم:  من  ...... 

 

 گوشمو یا اللھ...  گوشم سمت برد و داد حرکت لبشو....  دیبوس گردنمو ریز.....  گردنم سمت اومد برداشتو نمیروس از سرشو
کردمیم انتیخ عشقم بھ داشتم....  زدمیم شیات مویزندگ داشتم.....  شدمیم ونھید داشتم گھید یوا.....  دیبوس  ....... 

 

کرد کار یچ میزندگ با ترانھ نشدم متوجھ گھید....  شدم ھوشیب افتادو ھم رو چشمام کم کم ترانھ کار نیاخر با  ...... 

 

 

 

 « ساحل »

 

 دینو چرا پس...  شبھ مھین از بعد دوئھ ساعت.......  نشستم مبل ھیرو کردمو جمع بغلم ھیتو پاھامو.....  کنمیم نگاه ساعت بھ
؟ ومدین  

 

زنھیم شور یلیخ دلم  .... 
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؟ کجاس دینو خدا یا....  چمھ دونمینم.....  رهیگیم نفسم چرا دونمینم یخاص ھیھا میتا ھی ھیتو اوقات یبعض  

 

 ایخدا.....  دتشیند یکس حال نیا در.......  شده خارج شرکت از نفر نیاخر گف زدم زنگ یھرکس بھ....  کردم ھیگر دفعھ ده االن تا
برد خوابم مبل ھمون ھیرو یگرسنگ و ھیگر از خراب یحال با.....  برگردون بھم سالم دموینو  ........ 

 

 

بعد ساعت چند   

 

 

....  کرد پر قلبمو نیدلنش حس ھی.....  صورتم ھیرو شدیم دهیکش یاروم بھ دستاش....  صورتم ھیتو خوردیم نفر ھی ھینفسا یگرم
 عیسر فکر نیا با....  ؟ دهینو نکنھ کھ کنھیم خطور ذھنم بھ لحظھ ھی.....  رمیگیم دستاشو......  اشناس ھی ھیدستا دستاش

گرفتتم دینو افتمیب کھ بود کینزد....  بود نشستھ کھ مبل از ییجا بھ کنھیم ریگ پام......  شمیپام مبل رو از و کنمیم باز چشمامو  
.... 

 

؟ شدهیچ ساحلم باش اروم:  دینو  

 

کنم یم بغض  ...... 

 

؟ دینو:  من  

 

خانومم دلم جون:  ارامش با دینو  ..... 

 

؟ یبود کجا:  من  

 

ھیگر ریز زنمیم اروم بغلشو تو کنمو یم پرت خودمو حرف نیا دنیشن با  ...... 

 

میزندگ باش اروم....  عشقم باش اروم:  دینو  ..... 
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دینو یکجابود:  ھیگر از توئم ھیصدا با من  ....... 

 

دینو  : ......... 

 

دیکش تیعصبان زور از نفس ھی دمید  ..... 

 

گھینم یزیچ نخواد تا......  شدم الشیخیب گھید  ...... 

 

شدم جدا ازش  ...... 

 

؟ یخورد یزیچ:  من  

 

کردم دقت افشیق ختیر بھ تازه.......  بود داغون نقدریا صورتش چرا  ....... 

 

 لباساش......  افتضاح...  خرااااااب....  بود لحظش ھی واسھ داغون....  الیخیب کھ افشویق......  بود ختھیر بھم کامال موھاش
 ....... نامرتب

  ....... امرتب

دینو سروضعھ چھ نیا:  من  .... 

 

گھیم و کنھیم خودش بھ گذرا نگاه ھی دینو  ..... 

 

الیخیب عشقم یچیھ:  دینو  .... 

 

شدم نگران  .. 

 

یم نگرانم یدار شده یزیچ دینو:  من  ..... 
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گفتم بھت دیشا بعدا.......  نپرس یزیچ لطفا....  بگم بھت یزیچ تونمینم االن نھ االن ساحلم...  سیییییھ:  دینو  .... 

 

کھ کرد بدتر  ...... 

 

دمیم تکون موافقت نشونھ بھ سرمو  ....... 

 

؟ یخوریم یزیچ:  من  

 

دارم کار شرکت برم دیبا رمیبگ دوش ھی خوامیم...  نھ:  دینو  ..... 

 

حموم سمت رف و دیبوس مویشونیپ حرف نیا بعد  ..... 

 

 

دینو »  » 

 

حموم سمت رفتم یا گھید خاص یحرف چیھ بدون  .....  

 

 باز داغو اب کمی...  جونم تو افتاد یبد لرز....  سرد اب اول...  کردم باز ابو ریش......  دراوردم حموم رختکن قسمت ھیتو لباسامو
سرد اب تا دهیم ارامش بھم بھتر یطور نیا......  شد خوب حاال......  کردم  ........ 

 

 ھیھا بوسھ.....  سرم صورتو ھیتو خورهیم اب ھیھا قطره......  کنھیم درد سرم تیعصبان زور از ھنوزم......  کردم فکر شبید بھ
 یند انجام خوامیم کھ رو یکار گف.....  بندمیم چشمامو زورش از....  شھیم برابر چند حرصم.....  لبم گردنم نمیس ھیرو ترانھ

کنمیم باز چشمامو.....  کنم کار یچ دیبا دونمینم.....  ینیبیم کاراتو عواقب  ....... 

 

کنھیم جور باشم داشتھ اجیاحت کھ رو یزیھرچ.....  کنھیم یکار ھمھ کھ نفر ھی.....  رمیبگ تماس یمیرح با دیبا  .... 

 

.....  شمیم خارج حموم از......  کمرم دور چمیپیم دارمویبرم یلباس چوب از حولرو.......  رونیب امی یم حموم از استحمام از بعد
 کھ دیسف رھنیپ ھی....  ندارم شلوار و کت یا حوصلھ......  بزنم یرسم پیت خوامینم امروز.......  لباسا کمد سمت رمیم راست ھی

 نھیا سمت رمیم.....  کنمیم تنم رونویب کشمیم یرسم بایتقر یا سورمھ شلوار ھی با داره رنگ ییطال عالمت ھی نشیس یا ھیرو
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 زنمویم گردنم ریز بھ ادکلنم....  دمیم حالت یاسپر با موھامو دارمویبرم شونرو.......  شده برابر چند چشمام ھیتو انتقام حس...... 
شمیم خارج اتاق از  ....... 

 

 مشت دستامو......  وره غوطھ افکارش ھیتو کامال.....  سین اون بھ ساحل نگاه اما روشنھ ونیزیتلو....  کاناپھ رو نشستھ ساحل
دهیم ازارم وجدان عذاب و انتیخ حس کنمیم نگاه ساحل بھ یوقت......  رهیگیم درد دستامم کھ سفت انقدر.....  کنمیم  .....  

 

ساحل:  من  .... 

 

داد جواب کردو نگاه صورتم بھ......  دیپر فکر تو از بایتقر اسمش کردن صدا با  ..... 

 

؟ جانم:  ساحل  

 

؟ یخوب:  من  

 

خوبم آره...  آ:  ساحل  .... 

 

؟ یندار یکار رمیم دارم من:  من  

 

سالمت بھ برو نھ:  ساحل  .... 

 

.....  طبقس ھیتو اسانسور شکر خدارو.....  اسانسور سمت رمیم......  شمیم خارج خونھ از دمویم تکون سرمو حرف نیا بعد
زنمیم ھمکفو یا طبقھ یا دکمھ شمویم اسانسور اتاقک وارد  ....... 

 

 نگیپارک از و زنمیم استارت شمویم نیماش سوار....  نمیماش سمت رمیم شمویم خارج ازش...  شھیم متوقف طبقھ ھیتو اسانسور
شمیم خارج  ..... 

 

رمیبگ تماس یمیرح با دیبا  .....  

 

رمیگیم رو یمیرح یا شماره دارمویبرم داشبورت رو از مویگوش  ..... 
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دهیم جواب یمیرح بوق چند بعد  ....... 

 

اقا سالم:  یمیرح  ... 

 

محمد یچطور..  سالم:  من  .. 

 

نیداشت یکار جانم..  اقا خوبم:  یمیرح  ...... 

 

گوش:  من  

 

یکنیم جورش برام سوال و ریتاخ بدون خوامیم ازت کھ رویزیچ محمد کن  .... 

 

چشم دییبفرما امر شما اقا:  یمیرح  ..... 

 

خوامیم اسلحھ:  من  ... 

 

خورد جا یبدجور کردم حس حرفم نیا با  ..... 

 

نیگفت یچ نشدم متوجھ اقا:  یمیرح  ...... 

 

کن جورش واسم عیسر خوامیم اسلحھ گفتم:  من  ...... 

 

؟ یچ ھیبرا نییخوایم اسلحرو شما اقا اخھ:  یمیرح  

 

شدم یعصب  ... 
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شھ اماده تافردا..  بده انجام گفتمو بھت کھ رو یکار:  من  ... 

 

اقا یول:  یمیرح  ..... 

 

بده انجام گفتمو کھ یھمون:  من  ..... 

 

اقا چشم:  یمیرح  .... 

 

کردم قطع تلفونو یا گھید حرف بدون  ..... 

 

بود تر مھم من ھیبرا یتالف انتقامو یزیھرچ از االن....  بود گرفتھ چشمامو ھیجلو خشم یبدجور  ....... 

 

کردم زمزمھ لب ریز  .... 

 

ترانھ کشمتیم:  من  .... 

 

 

 

درشرکت ھیجلو بھ دمیرس ساعت مین بعد  ...... 

 

 بھ.....   خورد زنگ میگوش کھ شم ادهیپ نیماش از خواستم....  برداشتم لویوسا و فیک.....  کردم پارک شرکت در ھیجلو نویماش
شد جمع اخمام اتومات طور  ........ 

 

شھیعوض خوده  ...... 

 

شدم ادهیپ نیماش از نویماش عقب کردم پرت لویوسا  ........ 
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الوووو:  بلند ھیصدا با من  ... 

 

 ..... : مخاطب

 

یعوض بده جواب:  تیعصبان با من  ..... 

 

دینو اقا سالم:  ترانھ  .... 

 

؟ یزد زنگ باز یچ ھیبرا:  من  

 

گھیم و خندهیم عشوه با ترانھ  ..... 

 

؟ یعصب نقدریا چرا دینو شدهیچ:  ترانھ  

 

بگو کارتو یعوض یا ھرزه شو خفھ:  من  ... 

 

گھیم و شھیم یعصب نباریا ترانھ  .... 

 

کنمیم جھنم برات تویزندگ یند انجام برام خوامویم کھ رویکار تا...  لندھور شو خفھ تو:  ترانھ  ...... 

 

زاد حروم شو خفھ:  من  ..... 

 

شد قطع ترانھ غیج با حرفم یا ادامھ  ..... 

 

 ھوااااااا تو فرستمیم تویزندگ عشقتو خونَتو یند انجام خوامویم کھ رویکار االن نیھم اگھ......  تو زاده حروم شو خفھ تو:  ترانھ
؟ یدیفھم  
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گھید بزن حرف ریبم دِ ..  ییخوایم جونم از یچ یلعنت:   ادیفر با من  ..... 

 

گف ییھوی و مقدمھ بدون کامال ترانھ  ..... 

 

 شیات تویزندگ کارم ھیتو یاریب نھ ھی فقط ھیکاف.....  یصنعت مخدر مواد تن دوازده....  یکن جاجابھ برام محمولرو ھی دیبا:  ترانھ
زنمیم  ..... 

 

 زنمینم مملکتم یا شھیر بھ شیات....  کنمینم قبول...  نھ.....  بود یعوض حد نیا تا ترانھ یعنی....  بود شده قفل فکم...  کردم کپ
ھیقو یلیخ اون دادمو وا کنھیم فکر اونوقت کنھ یکار چیھ ترانھ ذارمینم.....   ...... 

 

دمیتوپ ترانھ بھ کردمو جمع اخمامو  ...... 

 

 نیا تا کردمینم فکر....  یکنیم یغلط چھ یدار ھس معلوم چیتوھ...  دمینم انجام یکار یعوض توئھ ھیبرا رممیبم من....  نھ:  من
ترانھ یباش یعوض حد  ....... 

 

؟  گھید نھ یگفت...  دینو.....  خودم بھ دینو مربوطھ خودم بھ:  ترانھ  

 

نھ اره:  من  .... 

 

گھید نھ دینو:  ترانھ  ..... 

 

مسخررو ھیباز نیا کن تموم:  ادیفر با من  ...... 

 

یبکن رو یبد انجام کارمو نکھیا التماس ییایب خودتت کنمیم یکار...  کنمیم تموم باشھ:  ترانھ  ..... 

 

کرد قطع مکالمرو حرف نیا بعد  ....... 

 

مرگ سرحد تا بودم شده یعصب  ........ 
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گرفتم رو یمیرح یا شماره عیسر  ..... 

 

الووو:  من  ... 

 

بلھ..  اقا سالم:  یمیرح  ... 

 

امروز نیھم»  ادیفر با« ..  امروز نیھم کن جورش محمد:  من  ... 

 

؟ اقا امروز..  ا:  یمیرح  

 

اررررره:  ادیفر با من  ... 

 

چشم اقا چشم:  یمیرح  ..... 

 

منتظرتم ظھر:  من  .... 

 

چشم اقا امی یم حتما:  یمیرح  ...... 

 

کردم قطع تلفونو یخاص حرف چیھ بدون  ....... 

 

شرکت سمت رفتم زدمو نویماش ریگ دزد  .... 

 

گرفتم شیپ ھارو پلھ نداشتم اومدن. اسانسور یا حوصلھ بود دوم یا طبقھ شرکت  ...... 

 

 بودن شده شوکھ ھمھ...  شدمیم رد ازش یپاسخ چیھ بدون دادیم سالم یھرک......  شدم شرکت وارد شتاب با رفتمو پلرم نیاخر
شدم کینزد زشیم بھ.....  بود شده بلند جاش از یمنش.....   .... 
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داخل کن شییراھنما یخاص حرف چیھ بدون نجایا ادی یم یمیرح اسم بھ ییاقا امروز:  من  ..... 

 

؟ اومده شیپ یمشکل مھندس یاقا...  چشم:  یمنش . 

 

بده انجام کارتو من ھیکارا بھ یداد ریگ روزه چند نیا چرا تو:  من  ..... 

 

مھندس دیببخش:  یمنش  .... 

 

حرفم نره ادتی:  من  .... 

 

چشم:  یمنش  ...... 

 

شدم یمیرح منتظر نشستمو مخصوصم ھیروصندل......  زمیم سمت رفتم شدمو اتاقم وارد عیسر حرف نیا بعد  ........ 

 

 

بعد ساعت چند   

 

 

دادم جواب عیسر..... خورد زنگ اتاق تلفن کھ بود زیم ھیرو سرم  ..... 

 

بلھ:  من  .... 

 

اومدن مھمونتون مھندس یاقا:  یمنش  .... 

 

شدم بلند یروصندل از حرف نیا با  ...... 
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عیسر...  تو ادیب بگو:  من  .... 

 

چشم:  یمنش  ... 

 

واردشد یمیرح اومدو زدن در ھیصدا ھیثان چند بعد  ..... 

 

اقا سالم:  یمیرح  .... 

 

؟ یاورد سالم:  من  

 

اقا نھیسنگ جرمش گنیم کنھینم فروش دیخر اسلحھ گھید یکس ... یسخت بھ اقا بلھ:  یمیرح  ..... 

 

بده...  باشھ:  من   

 

 رنگ یمشک کیپالست ھی..  کرد کنکاش داخلشو کردو باز پشویز......  زیم ھیرو گذاشت بودو دستش کھ رویسامسونت فیک یمیرح
سمتم گرفت کردو خارج  .....  

 

خطرناکھ نیباش مواظب یلیخ توروخدا اقا:  یمیرح  ...... 

 

یبر یتونیم.....  ممنون:  من  ....... 

 

خدافظ اقا باشھ:  یمیرح .... 

 

 ھی....  داشت اضافم خشاب ھی .. بود رنگ یطوس یخاکستر بایتقر ُکلدِ  ھی....  کردم پاره کویپالست شد خارج اتاق از یمیرح یوقت
کمرم پشت گذاشتمش کردمو بھش نگاه  ..... 

 

شدم خارج اتاق از وضعم سر کردن مرتب بعد...  شلوارم ھیرو انداختم رھنممیپ   ...... 
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 « ساحل »

 

مرده ھی....   اف اف سمت رفتم.....  یسرظھر ھیک.....  شد بلند فونیا ھیصدا کھ خوردمیم ناھار داشتم  .... 

 

برداشتم فونویا  .... 

 

؟ بلھ:  من  

 

اوردم بستھ ھی براتون..  خانوم یپستچ -  .... 

 

؟ یک طرف از ؟ بستھ:  من  

 

نیشیم متوجھ خودتون دیریبگ دیایب خانوم:  یپستچ  ... 

 

بداخالق چھ وا  .... 

 

اومدم باشھ:  من  ..... 

 

...  اومد ھیثان چند بعد...  زدم اسانسورو یا دکمھ......  رونیب رفتم خونھ از برداشتمو شال ھی مانتو ھی...  اتاق سمت رفتم عیسر
در سمت رفتم..  دمیرس ھیثان چند بعد...... زدم ھمکفو یا طبقھ.......  شدم اسانسور اتاقک وارد  .....  

 

بود نشستھ روموتورش در ھیجلو یپستچ  .... 

 

بلھ..  سالم:  من  ... 
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کنم زحمت رفع من نیکن امضاء نجارویا لطفا..  شماس ھیبرا بستھ نیا خانوم:  یپستچ  ...  

 

سمتم گرفت دفترشو  .... 

 

کنم یم خواھش بلھ:  من  ... 

 

دستم داد بسترو کردم امضاء نکھیا بعد  .....  

 

خانوم خدافظ:  یپستچ  ... 

 

سالمت بھ:  من  .... 

 

رفتم اسانسور سمت بھ.....  بستم ساختمونو در نامھ گرفتن بعد  .... 

 

شدم واحدمون وارد متوقف طبقھ ھیتو اسانسور یوقت  ..... 

 

ارمیدرب مانتومو تا اتاق سمت  رفتم اپنو رو گذاشتم بسترو  ...... 

 

 بسترو....  نشستم....  کاناپھ سمت رفتم برداشتمو رواپن از بسترو....  ییرایپذ سمت برگشتم دوباره اوردم در مانتومو نکھیا بعد
کردم نگاھشون دقت با.....  بود عکس چندتا ھی.....  کردم باز  ...... 

 

 یبد عرق......  شد شل دستام....  ستادیا کھ مطمئنم...  ستادیا قلبم......  دینو....  نھ......  گرفیم درد بدتر و شتریب قلبم ھرلحظھ
 فوق ھیھا تیدروضع عکسا.....  بود بد حالم مرگ حد در.....  افتضاح...  سراغم اومد یبد درد سر....  نشست کمرم مویشونیپ رو

 ادی شناختنو با.....  کردم دقت شتریب....  اشناس چقدر....   کردم دقت دینو بغل تو دختره بھ کردم دقت عکسا بھ....  بود یبد العاده
 رو از عیسر.....  داشتم یخفگ احساس...  بود گرفتھ گلومو بغض....  ترانھ.....  دستم از افتاد عکسا شدو شل دستام اسمش ھیاور

 عیسر ؟ من چرا دینو......  کردم حفظ خودمو یول افتمیب بود کینزد یبار چند ھی.....  اشپزخونھ سمت رفتم......   شدم بلند کاناپھ
....  نشستم اروم ھمونجا رونویب دمیکش اب ریش ریز از سرمو......  اومد جا یکم حالم......  رشیز گرفتم سرمو کردمو باز ابو ریش
  بمونم نجایا توستمینم......  بود بد یلیخ حالم.....  غیباج...  بلند ھیباصدا..  کردمیم ھیگر....  دیترک بغضم کنمو تحمل نتونستم گھید

 حتما کردمیم فکر نشستمویم شتریب اگھ.....  بود کرده زنتو جون قصد کھ یبود یکس با....  نداشتم انتظار ازت اصال دینو.... 
اتاقم سمت دمیدو بلندشدمو عیسر......  شدمیم ونھید  ..... 

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 
 

 

 

دینو »  » 

 

؟ کو ساحل....  خونھ تو رفتم....  کردم باز واحدو در انداختمو دیکل......  خونھ سمت رفتم کردمو پارک در ھیجلو نویماش  

 

ییکجا ساحل.....  ساحل:  من  .... 

 

ییرایپذ سمت رفتم  .... 

 

ین..  ساحل:  من  

 

 بود عکس چندتا ھی....  سمتش رفتم.....  بود ییزایچ ھی رشیز....  کاناپھ ھیجلو زیم بھ خورد چشمم کھ گشتمیم خونرو داشتم
دهید نارویا ساحل.....  ابولفضل ای.....  ستادیا حرکت از قلبم دنشونیباد.....  داشتم برشون....   ... 

 

زدم ادیفر نباریا  ... 

 

سا:  من  

 

داشت ارزششو:  ساحل  ... 

 

صداش داشت سوز..  صداش داشت بغض.....  شدم خفھ صداش دنیشن با  ...... 

 

دمیم حیتوض بذار یکنیم فکر اشتباه یدار بخدا ساحل:  من  .... 

 

 خراب کھ رویقشنگ ھیزندگ...  دینو یدیم حیتوض رویچ......  یدیم حیتوض.....  باش ساکت.....  دینو سسسسسسیھ:  ساحل
دینو رویچ....  یزد بھم کھ رو یپاک عشق....  یکرد  .... 
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اشتباه یدار بخدا ساحل:  من ....  

 

گف داد با شدو یعصب ندفعھیا  .... 

 

کثافت اون با یداشت تو گرفتمیم نفس ھیتنگ من کھ یا لحظھ اون یعوض:  ساحل  .... 

 

دیکش غیج بشم کشینزد خواستم تا ... فشرد قلبمو شیگر....  افتاد ھیگر بھ و بده ادامھ نتونست دیرس کھ جاش نیا بھ  ..... 

 

ااااااین من کینزد...  این من کینزد:  ساحل  ... 

 

ساحل:  من  .. 

 

یباش راحت تا رمیم...  تیزندگ از رمیم..  رمیم نجایا از...  مرررررد..  مرد ساحل:  ساحل  ...... 

 

 داره کنمینم یکار چرا من یوا......  در سمت رف ردشدو جلوم از..... بود دستش چمدون ھی کھ نکردم توجھ بھش االن تا چرا
رهیم  .... 

 

نکن کارو نیا من با ساحل سایوا:  من  ...... 

 

نکرد یتوجھ  ..... 

 

بودم شده دهیکش جنون مرز بھ.....  ساحل طرف گرفتم برداشتمو شلوارم پشت از اسلحرو.....  نبود خودم دست....  شدم ونھید  
....... 

 

ینیبینم منو گھید یبر قسم عشقمون بھ ساحل:  من  .....  

 

خورد جا طرفش بھ اسحلھ دنید با بده جوابمو کھ برگشت ساحل......   افتاد یم ھیثان تو اتفاقا نیا یا ھمھ  ..... 
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 « ساحل »

 

دمیشن دوینو ھیصدا  ..... 

 

ینیبینم منو گھید یبر اگھ قسم عشقمون بھ:  دینو  .... 

 

 بود دستش تو کھ یزیچ دنیباد.....  بدم جوابشو تا برگشتم....  ھست ما نیب میعشق مگھ......  عشق کدوم گرف حرصم
رونیب بود زده حدقھ از چشمام تعجب از......  خوردم جا یبدجوووووور  ...... 

 

دا کار یچ...  دینو ھیچ نیا:  من  

 

 

؟ یکنیم یر  

 

کشمتیم یبردار در طرف بھ گھید قدم ھی ساحل بخدا:  دینو  ...... 

 

بود شده قرمز خشم زور از چشماش....  بود شده ونھید دینو....  کردم تعجب شیپ ھیھا دفعھ از شتریب گھید دفعھ نیا  ...... 

 

میزنیم حرف ھم با نیزم بذار اون ؟ دینو یگیم یدار یچ:  من  .... 

 

دینو  : ....... 

 

زدم غیج نباریا  ..... 

 

کنار بذار اونو:  من  .... 
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یعل ای....  قشیشق رو  گرفت رو اسلحھ حرفم نیا با  ..... 

 

؟ یکنیم کار یچ دینو:  غیج با من  

 

گرفتیم میگر داشت گھید  .... 

 

نکارویا نکن دینو......  دییییییینو:  من   ... 

 

دونمیم فمیضع یلیخ دونمیم....  ببخش ساحل منو ببخش....  برسھ نجایا بھ میزندگ خواستمینم:  دینو  .....  

 

دینو یگیم یچ:  من  ..... 

 

ساحلم ببخش:  دینو  ...... 

 

بود اش قھیشق ھیرو ھمچنان اسلحھ  .......  

 

نھھھھھھھھھ دینو نھ:  غیج با من  ....... 

 

 

 

کنار بذار اونو:  من  ..... 

 

یعل ای.....  قشیشق رو گذاشت اسلحرو حرفم نیا با  .... 

 

؟ یکن یم کار یچ دینو:  غیج با من  

 

گرفیم میگر داشت گھید  .... 
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کارو نیا نکن.....  دییییییییینو:  من  .... 

 

دونمیم فمیضع یلیخ دونمیم.... ببخش ساحل منو ببخش....  برسھ نجایا بھ میزندگ خواستمینم:  دینو  ..... 

 

دینو یگیم یچ:  من  ...... 

 

ببخش ساحلم ببخش:  دینو  ..... 

 

بود قشیشق رو ھمچنان اسلحھ  ..... 

 

نھھھھھھھھھ دینو نھ:  غیج با من ... 

 

 خونھ ھیتو دیچیپ یوحشتناک یصدا.......  دادم ھولش دستشو رو گذاشتم دستمو....  سمتش بردم ورشی.....  بود بستھ چشماش
بود رفتھ در اسلحھ از گولھ ھی......   ...... 

 

دینو یوا دینو یوا  ....... 

 

شدنم خراب درحال یا ھیزندگ خاطر بھ....  میبدبخت خاطره بھ...  گرف بغضم  ....... 

 

اخھ بود یکار چھ نیا دینو  .... 

 

یعنی روتھ فشار ھمھ نیا  .... 

 

 یگود تو افتاد سرم.....  شد خارج دینو دست از میافتاد یوقت اسلحھ......  نشیس رو بودم افتاده من و بود افتاده پشت بھ دینو
دینو گردن  ...... 

 

؟ شدیم یچ ؟ شدیم یچ کردمیم اقدام رترید ھیثان چند اگھ   
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 قطره.....  رهیگیم میگر رهیبم بود قرار شیپ ھیثان چند تا دینو اگھ کھ فکر نیا با.....  خونھ کف بود دهیپاش...  عمرم...  میزندگ مغز
دینو گردن ھیرو زهیریم خورهیم سر گونم رو از اشک ھیھا  ...... 

 

 کنم یم ھیگر ھمچنان من....  اغوشش تو دهیم فشار سفت منو.....  تواغوشش رهیگیم منو پھلومو ھیرو ادی یم دستش اروم دینو
 شھیم خارج خونھ از عیسر یخاص حرف چیھ بدون ٫ اسلحھ سمت رهیم و کنھیم بلند خودش رو از منو ھیثان چند بعد..... 

ھیگر ریز زنمیم واروید سمت رمیم دمویم ھول کایسرام رو خودمو  کنمیم فکر شیپ قھیدق چند بھ حرف بدون منم........  ...... 

 

 

دینو »  » 

 

 سوارش......  نمیماش سمت رفتم عیسر شدمو خارج خونھ از.....  کشمیم ترانرو کھ داشتم حتم گھید...  بودم گرفتھ یآن جنون
 دارمویبرم یصندل رو از مویگوش.......  رهیم سرعت بھ و شھیم کنده نیزم رو از نیماش...  گاز رو  گذاشتم محکم پامو شدمو

دهیم جواب ترانھ بوق چند بعد......  ترانھ بھ زنمیم زنگ  ..... 

 

بلھ:  ترانھ   

 

نمتیبب دیبا:  من  .... 

 

نوچ نوچ ؟ ھنوز ینگرفت ادی کالم دوم سالم اول دینو اقا:  ترانھ  ...... 

 

انفجار حد در بودم یعصب  ..... 

 

نمتیبب خوامیم گفتم نزن مفت حرف:  ادیفر با من  ..... 

 

گف شدو یجد ترانھ نباریا  ..... 

 

شھر رونیب ایب باشھ:  ترانھ  .... 
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باشھ:  من  ..... 

 

کنم یم قطع یخاص حرف چیھ بدون  ...... 

 

؟ شھر رونیب چرا حاال  

 

بود گفتھ ترانھ کھ ییجا بھ رونمیم عیسر  ....... 

 

اونجا دمیرس دوساعت ٬ مین ویکی حدودا بعد  ..... 

 

شدم ادهیپ نیماش از  ..... 

 

بود ومدهین ھنوز  ....... 

 

ادیب تا شدم منتظر ..... 

 

....  نمیماش ھیجلو دیچیپ نیماش ھی کھ زدمیم زنگ ترانھ بھ داشتم.....  بودم شده کالفھ گھید.....  ومدین گذشت قھیدق ستیب حدودا
شد ادهیپ مرد دوتا با ترانم شدم ادهیپ من یوقت......  کمرم پشت یا اسلحھ ھیرو دمیکش دست....  شدم ادهیپ نیماش از  ....... 

 

گفتم ترانھ بھ رو.....  کردم تعجب  ....... 

 

ییایب تنھا بود قرار:  من  ... 

 

؟ بود گذاشتھ قرارو نیا یک:  ترانھ  

 

نگفتم یچیھ  ....... 
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ینیبب منو ییخواینم یگفتیم کھ تو شدیچ:  ترانھ  ...... 

 

 بودن ھمراھش کھ میمرد دوتا اون من با ھمزمان.....  ترانھ سمت گرفتم رونویب دمیکش اسلحرو کمرمو پشت بردم دستمو عیسر
سمت بھ دنیکش ھاشونو اسلحھ  ..... 

 

کردمیم پاک نیروزم از تورو مثل یکصافت دیبا چون دمتیدیم دیبا چرا:  من  ..... 

 

منھ دست یچ ھمھ موقع نیا و نجایا فعال....  یگیم یچ دینو باشھ حواست:  ترانھ  ... 

 

منھ دست تو جون فعال:  من  ..... 

 

منھ دست ساحل جون فعال:  ترانھ  ..... 

 

بودم کرده رصد جارو ھمھ منکھ......  خورمیم جا ساحل اسم دنیشن با  ......  

 

؟ تو یگیم یچ:  من  

 

کریاسپ رو گذاشتش و گرفت شمارو ھی اوردو در فشیک از شویگوش یحرف چیھ بدون ترانھ  ...... 

 

؟ خانوم بلھ:  یخط پشت  

 

؟ تیموقع..  محمد سالم:  ترانھ  

 

وارید رو بپاشم مخشو تا نیبگ ھیکاف فقط دارم رو سوژه خانوم:  محمد  ..... 

 

زدم ادیفر  ....... 
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؟ یکن یم یدار یغلط چھ:  من  

 

کنم یم خبرت باشھ:  ترانھ  .... 

 

گف من روبھ کردو قطع یخاص حرف چیھ بدون  .... 

 

؟ یند گوش حرفم بھ ھیکاف:  ترانھ  

 

؟ یییییییخوایم یچ:  تیعصبان با من  

 

محمولھ ییجا جابھ:  ترانھ  .... 

 

سین من کار:  ادیفر با من  ... 

 

توئھ کار:  ادیفر با ترانھ  ... 

 

زدمیم نفس نفس نفرت و حرص زور از  .... 

 

دهیم ادامھ ترانھ  ..... 

 

اومده کجا از دستتھ االن کھ یا اسلحھ اون یکن یم فکر دینو اقا:  ترانھ  ...... 

 

کنم یم نگاه بھش تعجب با  .... 

 

؟ تو یگیم یچ:  من  

 

دهیم ادامھ و کنھ یم نگاه من بھ غرور با محمد اھان ؟ بود یچ اسمش:  ترانھ  ... 
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یمیرح محمد..  محمد:  ترانھ  .... 

 

بود شده وارد من بھ شوک چقدر روزه چند نیا......  خوردم جا یبدجور یمیرح اسم دنیشن با  ....... 

 

؟ یشناسیم کجا از اونو تو:  من . 

 

گھیم و خنده ریز زنھیم ترانھ  ....... 

 

بش کینزد بھت بود قرار بود من ادمھ یمیرح.....  یباش احمق نقدریا کردمینم فکر دینو:  ترانھ  

 

 

رهیبگ اطالعات ازت تا ه  ...... 

 

؟ تو یگیم یچ:  من  

 

 ھیکاف االنم........ یبد انجام گمویم من کھ رو ییکارا قراره چون بھت بده گفتم من...  گرفتھ من از دستتھ کھ یا اسلحھ اون:  ترانھ
بترکونھ ساحلو مخ تا نھ یبگ  ...... 

 

؟ من دور خائن ھمھ نیا....  افتاد دوران بھ سرم  

 

؟ شدمیم داده یباز من یعنی.......  بود سخت برام یلیخ عیوقا نیا لیتحل و ھیتجز  

 

؟ چرا  

 

؟ یکرد نکارویا من با چرا:  من  

 

؟ نھ کھ چرا...  واردات و صادرات بزرگ شرکت ھی....  جامعھ تو خوب تیموقع...  پولدار پسر ھی:  ترانھ  
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بودم کرده اعتماد تو بھ من یعوض:  من  ....... 

 

یکن یم یفوضول یدار یبدون دینبا کھ اون از شتریب یلیخ ھم حاال.....  یبود کرده اشتباه:  ترانھ  .... 

 

گف مردو دوتا اون بھ کرد رو  .... 

 

دشیاریب:  ترانھ  ....... 

 

گھیم یچ نیا.....  کردم نگاه ترانھ بھ تعجب با  ..... 

 

سمتم اومدن مرد دوتا  ..... 

 

؟ یکن یم یدار یغلط چھ:  من  

 

 نیب از کارم العمل عکس و شدم شوکھ یلیخ کردن کھ یکار با یول ببرن زور بھ منو قراره کردم فکر اولش....  بھم دنیرس مردا
 ...... رف

 

 ریز بعدش.......  شدم زانو دو......  گردنم و سر ھیتو دیچیپ یبد درد.....  سرم پشت دیکوب اسلحش پشت با ھوا یب یاول مرد
نیماش سمت بردن گرفتنو بغالمو  .......  

 

سین خوب داستان نیا انیپا دونستمیم  ...... 

 

 

 

دمینال درد با  ..... 

 

نینامرد یلیخ:  من  ...... 
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فت ایب راه شو خفھ:  ھیدوم مرد  ....... 

 

دنیکشیم منو بایتقر..  نداشت یریثٱت افتشیب راه  ...... 

 

گف لب ریز و زد پوزخند کردو من بھ نگاه ھی......  بود نشستھ کنارم ترانھ...... نیماش تو دادن ھل منو کردنو باز عقبو در  .... 

 

بدبخت...  ھھ:  ترانھ  .... 

 

افتنیب راه کھ گف و مرد دوتا اون بھ کرد رو بعدم  ...... 

 

 باشھ نشکستھ کنھ خدا فقط..  دادم ماساژ گردنمو سرمو پشت بردم دستمو.......  زد بد و ھوا یب نامرد...  کردیم درد ھنوز سرم
گردنم اخ اخ........   ....... 

 

ایعوض نیبریم کجا منو:  نالھ با من  .... 

 

گف سمتمو گرف اسلحشو بود من دوبرابره کلشیھ کھ ھیدوم مرد اون  .... 

 

کنم نفلت نجایھم ای یشیم خفھ:  مرد  ....... 

 

شدم الشیخیب......  کردیم درد چشمام یا کاسھ  ....... 

 

 بود معلوم روبرو یا شھیش فقط......  دیدیم مارو رونیب از یکس نھ دید رونویب شدیم نھ....  دوطرف ھر از بود یدود ھا پنجره
 نیماش......  بستم چشمامو و یصندل بھ دادم ھیتک سرمو....  شدم الشیخیب پس  ٫ میدینم جلومو داشتم درد سر نقدریا کھ منم.... 

....  تیشخص نکردن حفظ...  تیامن نداشتن....  درد سر..  داغون حس..  خورد اعصاب.......  بود فرورفتھ یمرگبار سکوت در
 درستھ.....  بجنگم ممیزندگ مشکل نیا با دیبا......  ببازم خودمو دینبا من...  نھ یول....  ارهیدرب پا از مردو ھی تونستیم یچ گھید

 ممکن نیا ذارمینم من یول.....  ممکنھ رهیغ ممکن رهیغ گفیم دکتره یوقت افتادم بس اتش الوگید ادی......  ممکنھ یول سختھ
کرد جلب خودش بھ حواسمو مردا اون از یکی ھیصدا کھ بودم فکرا نیھم ھیتو....  ممکن ریغ بشھ  ..... 
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؟ یکر کجاس حواست:  مرد  

 

شد جمع اخمام  ..... 

 

؟ یبزن حرف یتونینم ادم مثل:  من  

 

چشمت بھ ببند نویا و شو ساکت:  مرد  ...... 

 

ھم تو رف شتریب اخمام  ... 

 

چشمم بھ ببندم نویا کھ امن یا خونھ نیببر نییخوایم منو مگھ:  من  .... 

 

چشمت بھ ببند گفتم یکن یم ییمایپ راه اعصابم رو یدار گھید:  مرد  ...... 

 

چشمم بھ بستم اونو کردمو ترانھ بھ گذارا نگاه ھی.....  گرفتم دستش از سمتمو بود گرفتھ کھ رو یا پارچھ کھیت ھی یمجبور  ........ 

 

افتاد راه دوباره نیماش بستم یوقت یول بود ستادهیا نیماش چشمم بھ ببندم بندو چشم من کھ یزمان تا  ..... 

 

اومد زدن بوق ھیصدا.....  ستادیا نیماش کھ گذشت قھیدق چند دونمینم   .... 

 

مرد ھی با راننده ھیپرس احوال ھیصدا بندشم پشت  ...... 

 

در شدن باز ھیصدا بعدم  ..... 

 

شد باز من ھیکنار در ھیثان چند بعد.......  شد متوقف کامال قھیدق چند  بعد و افتاد راه دوباره نیماش  ........ 

 

نییپا ایب:  مرد  ... 
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زنھیم حرف تشیرع با داره انگار....  شد جمع اخمام  ....... 

 

یاورد منو کھ کجاس نجایا:  من  .... 

 

یکن یفوضول نکن یسع پس کجاس نجایا سین مربوط تو بھ:  ترانھ   ....... 

 

دمیغر ترانھ روبھ شدم دیکل ھیھا دندون نیب از شدم بدتر بودم یحرص  ..... 

 

 خدا بھ..  کشمتیم بدم انجام ویکار ھی دیبا بخورم قسم جونش بھ اگھ کھ ساحلم جون بھ باش مطمئن ترانھ باش نیمطم:  من
کشمتیم  ... 

 

گھیم و خنده ریز زنھیم ترانھ  ..... 

 

دشیببر:  ترانھ  ..... 

 

 در سمت بھ میریم میدار کنمیم احساس.......  گرفتن مجرم انگار......  کجا دونمینم برنیم منو رنویگیم دستام از دوتام اون
 میشد خونھ وارد......  شد لیتبد نیقی بھ شکم حاال....  اومد در شدن باز ھیصدا.... میکن یم مکث لحطھ ھی......  خونھ ھیورود

باال بردن ھا پلھ از منو.....   ...... 

 

؟ نیکنینم باز چشمامو چرا نیبریم کجا منو:  من  

 

نزن حرف:  مرد  ......  

 

 رو از بندو چشم بردمو دست منم......  تو داد ھل منو بایتقر کرد باز اتاقو در یوقت میشد متوقف دوباره باال میرفت کھ ھا پلھ از
 کردم عادت تا کردم بستش و باز یچندبار ھی....  بستمش عیسر...  کردم حس چشمام بھ رویادیز نور ھجوم......  برداشتم چشمام

نور بھ  ...... 

 

دینو اقا شھیم یچ یدونیم خودت بزنھ چشمک فکرت بھ فرار و یفوضول فکر حالت بھ یوا:  مرد   .....  
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 تعجب.......  ھوا تو نفرستم یزود نیا بھ ایعوض نیا با نجارویا من کن یکار خدا یواااا..... رونیب رف اتاق از حرف نیا بعد
 حاال..  دینو بابا یا......  کننینم قفل درو اونوقت کننیم خونھ وارد ادمو مجرما مثل.......  بود نکرده قفل رو در کھ بودم کرده

 ھی تا تخت سمت رمیم شمویم میذھن ھیریدرگ الیخیب فکر نیا با.......  کنھ قفل یدار یاصرار چھ تو نکرده قفل شده الیخیب اروی نیا
شم خارج مخمصھ نیا از تونمیم یچطور نمیبب کنم فکر خورده  ...... 

 

 

 

گف روح یب و یجد کامال نباریا.....  شد داخل ترانھ شدو درباز کھ بودم ور غوطھ خودم افکار تو  ...... 

 

 مراسم و جلسھ نیا... .. مراسم نیا بھ انیب قراره ییایاس و ییاروپا ھیکشورا با ما ھیھا رابط...  مھم یلیخ ھیمراسم امشب:  ترانھ
دیبا کھ نشھ یاون ھیکاف....  یبکن فکرشو کھ چھ ازاون تر مھم......  یلیخ مھمھ یلیخ  ...  

 

گفتم ترانھ حرف وسط کردمو جمع اخمامو...  بود تراکنشم از فراتر دیتھد نقدریا...  شدم یعصب  ..... 

 

نکن دیتھد منو نقدریا:  من  ..... 

 

کشھیم قیعم نفس ھی و کنھیم کات حرفشو ترانھ  ....... 

 

تو با دونمویم من اونوقت بزنھ سر ازت ییخطا حالت بھ یوا حالت بھ یوا دینو فقط...  یکنیم کار یچ نمیبب..  باشھ:  ترانھ  
......... 

 

شھیم خارج اتاق از حرف نیا بعد  ....... 

 

اه.....  کنھیم دیتھد پسرو ھی دختر ھی....  برعکسھ ما کار درستھ ایدن ھیچ ھمھ...  خودم از انفجار درحد بودم شده یعصب  ...... 

 

 بھ کرد رو.......   بود دستش یزیچ ھی کھ بود خدمتکار ھی ندفعھیا.....  شد باز دوباره در کھ کردم یط اتاقو مسافت یچندبار ھی
گف منو  ....... 
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خدمتتون بدم نویا گفتن خانم:  خدمتکار  ..... 

 

؟ ھیچ نیا:  اخم با من  

 

اقا مراسمتون شلوار و کت:  خدمتکار  ..... 

 

 ........ ھھ

 

تخت رو بذار باشھ:  من  ...... 

 

چشم:  خدمتکار  ...... 

 

شد خارج اتاق از من از اجازه کسب با تخت رو گذاشت وشلوارو کت نکھیا بعد  ........ 

 

 شلوار کت دنید با.......  اوردم در شلوارو کت کردمو باز لونوینا پیز.....  شلوار کت ھھ.....  زدم پوزخند...  تخت سمت رفتم
.....  شدینم فروش و دیخر گھید یکشور ھیھا میتحر خاطر بھ یول بودم شلوار کت از مارک نیا دنبال یلیخ......  زد برق چشمام

 شلوارم کت اخھ دونمینم من..  رتبھ یعال ھیکارمندا و مقامات ھیبرا فقط اونم زنھیم شلوارا و کت نوع نیا از ییکایامر شرکت ھی
 ھی برداشتمو کتو......  دیسف رنگ بھ رھنیپ و یا سرمھ رنگ بھ شلوار و کت.....  بود العاده فوق جنسش......  کنن یم میتحر

شد وارد مرد خدمتکار ھی دفعھ نیا و بازشد در.......  بود یعال خورش تن......  کردم تنم کردمو بھش گذرا نگاه  .......  

 

نیباش داشتھ حضور نییپا مھمونا قبل دیبا..  دیبش حاضر تر عیسر ھرچھ گفتن خانم ٫ اقا:  خدمتکار  ..... 

 

دهیم دستور شھیھم شما خانوم نیا:  من  .... 

 

گف کردو جمع اخماشو...... خورد جا سوالم از  ...... 

 

اقا اجازه با:  خدمتکار  ...... 

 

کردم خارج زیم رو مشتم دنیکوب با حرصمو رونیب رفت یوقت  ....  
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 گروگانشھ ساحل یفھمینم زدم بینھ خودم بھ...   یباش فیضع نفر ھی ھیجلو یتونیم چقدر دینو برسرت خاک......  یلعنت:  من
اونوقت نھ بگم ھیکاف  .... 

 

.....  کنمیم باز چشمامو.....  بود سخت برام اوردنشم زبون بھ یحت....  بندمیم چشمامو کشمو یم قیعم نفس ھی تیعصبان زور از
......  شمیم خارج یبھداشت سیسرو از شورمویم صورتمو و دست......  یبھداشت سیسرو سمت رمیم کنمویم خارج تنم از کتو

 چھ اقاش دیدیم بودویم دیبا ساحل شدم یزیچ عجب اوووووف.....  نھیا سمت رمیم....  کنمیم تنم.....  شلوار و کت سمت رمیم
 یچ و بشھ یچ داستان نیاخرا قراره نکھیا ادی....  یول ٫ لبام ھیرو اومد لبخند ھی کردمیم فکر ساحل بھ داشتم یوقت...  شده یشکل

 ستیب...  کنم یم نگاه ساعت بھ ؟ کنھیم کار یچ داره االن ساحل......  کنھیم پر غم چشمامو..  رهیگیم قلبم ادیب ساحل سر بھ
 کنمیم بوش....  دارمیبرم شویکی .......العاده فوق ھیھا مارک و بابرند یعال ھیعطرھا کنمیم نگاه زیم ھیرو بھ.......  نھِ  بھ قھیدق

 طور نیھم میچھارم و یسوم.....  طور نیھم اونم....  دارمیبرم عطرم نیدوم.....  محرک نقدریا چرا.....  شھیم جمع اخمام... 
.....  مچم رو کشمیم دستمو.....  کنمیم استفاده ازش دارمویبرم عطارو از یکی یمجبور.......  یچ یعنی..... شمیم یعصب..... 

 نھییا تو خودم بھ اخرمو نگاه...  کشمیم قیعم نفس ھی.....  رهیگیم قلبمو بیعج یارامش ھی....  بود داده ھیھد ساحل کھ یروساعت
شمیم خارج اتاق از ندازمویم  ...... 

 

 

  « ساحل »

 

؟ کو دینو....  کنمیم کار یچ لباسا نیا با نجایا من......  کنھیم درد گردنم اخ اخ.....  شمیم داریب خواب از یبد درد بدن حس با  

 

 اشکو یا دوباره ھجوم رهیگیم قلبم قبل از بدتر دوباره شھیم رد چشمام جلو از لمیف ھی مثل امروز عیوقا تمام دینو اسم یاور ادی با
 یچ اون ندارم اشتھا یزیچ بھ من خب.......  ندارم اشتھا یزیچ بھ یول گشنمھ....  کنم ھیگر ندارم حوصلھ یحت یول کنمیم احساس

 بھ یچجور و یچطور...... دمیفھم گرفتم کھ یشیازما از...  حاملم کھ مطمئنم گھید.....  شکمم ھیرو کشمیم دستمو...  نداره اونم
 نگاه وارید ھیرو ساعت بھ......  لباس ضیتعو ھیبرا اتاق سمت رمیم شمیم بلند یحالیب با ....... حاملم ماھھ ھی.....   بگم دینو
 اشپزخونھ سمت رمیم شمویم خارج اتاق از لباس ضیتعو بعد.....  تو رمیم کنمویم باز اتاقو در.....  نھِ  بھ قھیدق ستیب.....  کنمیم

 نیھم دمینو....  نداشتم دوست یماھ با پلو یسبز وقت چیھ...  ھست مرغ با پلو یسبز خورده ھی...  کنمیم باز خچالوی در.... 
دوبار......  طور  

 

 

 گرم تا اجاق رو ذارمیم دارمویبرم خچالی از غذارو.....  خاموشھ گھیم زنمیم زنگ چقدر ھر چرا....  رهیگیم قلبم قبل از شتریب ه
 بھ کنمیم شروع گاز اجاق کنار ھمونجا....  روش کشمیم غذارو دارمویبرم بشقاب ھی شد گرم غذا کھ قھیدق چند بعد ..... بشھ

؟ رهینم نییپا گلوم از یچیھ اشوبھ دلم یوقت چرا.....  خوردن   

 

 درد دل ھی بندش پشت سراغمو ادی یم دلشوره ھی ھوی....  دهیم خبر بھم دلم چون سین خوب دینو حال کھ افتاده یاتفاق مطمئنم
 دینو...  باش اون فکر بھ یستین خودت فکر بھ...  زنمیم بینھ خودم بھ یکم....  سمھ باردار خانوم ھی ھیبرا استرس....  کیکوچ
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 زهیریم بھم اعصابم افتم یم عکسا اون ادی دوباره یوقت یول لبم ھیرو ادیم لبخند ھی......  شھیم یعصب یلیخ شده بد حالت بفھمھ
 غذارو.....  رف ینم نییپا گلوم از یچیھ کھ مطمئنم وگرنھ بچم خاطر بھ اونم نخوردم شتریب قاشق چند ھی....  شد کوفتم غذا..... 

 ییچا وانیل ھی...  کردم ابش از پر برداشتمو رویکتر شد تموم کھ کارم .... بشورم ظرفمو تا کردم باز ابو ریش...  سرجاش ختمیر
 ..... ییرایپذ سمت رفتم گاز رو گذاشتم ویکتر یوقت.......  دهینم ارامش بھم قھوه ھیبق مثل چرا دونمینم....  کنھ خوب حالمو تونھیم

 کھ یَجو از منو یکتر سوت ھیصدا کھ بودم غرق خودم افکار تو.....  نبود ونیزیتلو شیپ اصال حواسم یول کردم روشن ونیزیتلو
 سھیک ھی برداشتمو وانیل ھی.......  کردم خاموش گازو ریز .... اشپزخونھ سمت رفتم.....  کرد خارج بودم اورده وجود بھ خودم

 نمیس ھیتو دیچیپ یبد درد ھوی کھ نشستم یم داشتم......  ییرایپذ سمت رفتم ختمویر جوش اب روشم توش انداختم نِپتون ھییچا
 طرز بھ نمیس چپ سمت.......  نمیس رو گذاشتم دستمو شدمو خم دلم رو دردش از.....  یلیخ بود فرسا طاقت یلیخ دردش

زیم ھیرو اب پارچ سمت کردم دراز دستمو.....  کردیم درد یوحشتناک  ......... 

 

 

 

 یرو گذاشتم دستمو شدمو خم دلم رو دردش از یلیخ بود فرسا طاقت یلیخ دردش نمیس یتو دیچیپ یدردبد کھ نشستم یم داشتم
زیم یرو اب پارچ سمت کردم دراز دستمو کردیم درد یوحشتناک طرز بھ نمیس چپ سمت ٬ نمیس  . 

 

 

دینو »  » 

 

 یا طبقھ بایتقر.  بودن بستھ چشمامو اتاق نیا یتو اوردن یم منو کھ یزمان ٬ کردم نگاه اطرافمو و دور.  رونیب اومدم اتاق از
 بایتقر نبود ھیبق مثل اونھا از یکی یول ھم مثل ھمھ درھاشونم داشت وجود اتاق چھارتا بودم من کھ یا طبقھ اون یتو٬ بودم دوم
 دیسف مبل ست ھی کردم نگاه اطرافم ھیبق بھ.  داشت روشن یرنگ بایتقر رو راه یانتھا در یول بود رنگ رهیت درھا یا ھمھ ینما

 یرو روبھ ید یا ال ونیزیتلو ھی.   کردیم جلب توجھتو بودو روت روبھ یشد یم خارج ھا اتاق یرو راه از یوقت کھ بود رهیت
 از یکی یرو.  گردونم چشم.  بود نصب وارید بھ تمیسلطن ساعت ھی ٬ بود وارید بھ نصب کھ داشت قرار ھا مبل اون از یکی
 شده دوبرابر نفرتم حس چشماش دنید با ٬ دیکش یم رخ بھ رو ترانھ یا جلوه کھ بود نصب وارید ھمون یبزرگ بھ یعکس وارھاید

 رو از رو ترانھ یا ھیسا بتونم شھیھم تا شدیم باعث چون ؟ چرا نبودم یناراض ادیز بودم نجایا نکھیا از خودمم راستش.  بود
 بازم.  بدم گوش ترانھ ھیحرفا بھ کھ کردیم حکم االن عقل.  رمیبگ کردو بامن کھ رو ییکارا اون ھمھ انتقام بتونم.  کنم محو میزندگ
 سمت بھ.  باشھ داشتھ وجود ممکنھ زایچ یلیخ اتاق اون یتو گفیم من بھ گنگ یحس ھی ٬ اتاق ھمون بھ دمیرس ٬ گردوندم چشم

 شدن باز از کھ رو یا شده حبس نفس.  شد باز ٬ دمیکش درو یا رهیدستگ ٫ ستادمیا در یرو روبھ نیم چند بعد ٬ کردم حرکت در
 ٬ خوردم جا یبدجور بود من یرو روبھ اتاق یتو کھ یزایچ دنید با ٬ داخل رفتم.  کردم خارج بودو شده حبس نمیتوس در یناگھان
 و باغ سرتاسر کھ توریمان پراز زیم ھی.  کردم نگاه اطرافمو.  کنترل اتاق ھیشب یزیچ ھی ٬ توریمان پراز اتاق ھی.  شدم اتاق وارد
 داشت ترانھ ٬ شدم قیدق توریمان اون بھ ٬ ییرایپذ و حال مخصوص توریمان ھی اطیح مخصوص توریمان ھی.  دادیم نشون رو خونھ

 و ھا رو راه ٬ کردم نگاه یبعد توریمان بھ.  دادم فشار ھم یرو دندونامو دوبارش دنید با دادیم کارا خدمت بھ تذکراتو از یسر ھی
نھھھھ.  ھا اتاق  !!  

 

 عیسر.  یلعنت اه.  کردم جمع اخمامو ؟ باشھ بستھ مدار نیدورب بھ مجھز خونھ نیا ممکنھ کھ دمینفھم زودتر چرا احمق من!  یوا
 زیم ھیرو کھ یموس سمت کردم دراز دستمو ؟ کنم کار یچ حاال!  داشتن ِچک و ضبط چھارساعت و ستیب نایدورب ٬ زیم سمت رفتم
 یا لحظھ از.  بود شده گرفتھ لمیف حاالتم از تماما ٬ شانس یخشک بھ اه.  عقب دمیکش روھارو راه یا مداربستھ نیدورب لمیف.  بود
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 با رفتن کلنجار خورده ھی بعد.  ترانھ دست دادمیم آتو دینبا ٬ کردمیم پاکش دیبا.  اتاق نیا بھ ورودم یا لحظھ تا ازاتاق خروجم
 ضبط. دیدیم اتاق نیا یتو منو یکس دینبا ٬ شدمیم خارج اتاق از عیسر دیبا.  کنم پاک لمویف از قسمت اون تونستم باالخره ستمیس
 از و دادم انجام کارارو یا ھمھ عیسر.  نشھ گرفتھ یلمیف اتاق نیا از خروجم از تا کردم میتنظ قھیدق کی یرو ھارو رو راه لمیف

 جلوم خدمتکارا از یکی کھ رفتمیم نییپا سمت بھ داشتم ٬ ھا پلھ بھ دمیرس کردمو یط ھارو اتاق یرو راه طول.  شدم خارج اتاق
شد ظاھر  .  

 

دنبالتون اومدم یم داشتم اقا سالم:  خدمتکار  . 

 

؟ من دنبال -  

 

ھستن منتطرتون خانوم ٫ اقا بلھ:  خدمتکار  . 

 

یاوک -  .  

 

شدم یراھ نییپا یا طبقھ سمت بھ خدمتکار از جلوتر حرف نیا بعد  .  

 

دیرس یم گوش بھ شتریب ترانھ یصدا شدمیم تر کینزد نییپا یا طبقھ بھ کھ ھرلحظھ  . 

 

 بود بھتر.  نشم رو روبھ باھاش بود بھتر پس اعصابم کنترل دادن دست از یعنی ترانھ با روشدن روبھ. کردم خونھ بھ گذرا نگاه ھی
  ایصندل از یکی یرو نشستم.  سمتش بھ رفتم.  کرد جلب نظرمو پرت و کیتار بایتقر یجا ھی ٬ گردوندم چشم.  نشستم یم ییجا ھی

٬ گردوندم چشم تر قیدق دفعھ نیا.    

 

 خونھ ھی بایتقر ٬ شدم قیدق.  نھ یک خورهیم دردم بھ یک ٬ نھ یک مھمھ نجایا یک دمیفھمیم دیبا ٬ قیدق زیانال ریز گرفتم رو خونھ 
 تادور دور.  ھا یمھمون از نوع نیھم مخصوص بزرگ العاده فوق ییرایپذ ھی.  بودم تر نیسنگ عمارت گفتمیم بھش ٫ بزرگ یا

 اقسام و انواع روش کھ داشت قرار کیوکوچ بزرگ ییزھایم خونھ طرف اون.  داشت قرار صدا پخش مخصوص یاِکوھا خونھ
 غذاھا اقسام و انواع روش کھ داشت قرار کیش و بلند و بزرگ اریبس زیم ھی خونھ طرف اون ٬ شدیم سرو یخوراک و یدنینوش

.  شدیم ایمھ داشت رقص مخصوص ابزار خونھ از یا گوشھ ھی.  یالمل نیب یغذاھا تا ریبگ یسنت یغذاھا از ٬ بود شده دهیچ
 روشن غیج و دست با بودن باحال یلیخ ھاشون یبعض.  بود شده گذاشتھ کار نور یھا رقص خونم بلند ھیھا قسمت یتو بایتقر

 رقص از چشم.  شدنیم فعال چراغا شدن خاموش با ٬ بودن حساس نور بھ کھ ھاشونم یبعض بودن یچشم ھاشونم یبعض شدنیم
 جلب خلوت بایتقر یمکان ھی یتو ھا زیم یا ھیبق از جدا زیم ھی بھ توجھم کھ کردمیم نگاه رو خونھ یسرسر داشتم.  گرفتم نورھا

فعال سنسورام.  شد  
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 خودش بھ توجھمو ترانھ یصدا کھ کردمیم نگاه دقت با خونھ از قسمت ھمون بھ داشتم.  اونجاس درصد صد مالقات قرار ٬ شد
کرد جلب  . 

 

؟ دینو:  ترانھ   

 

برگردوندم سرمو اکراه با  . 

 

؟ بلھ -  

 

یشد پیخوشت ؟ اومد خوشت شلوارت کت از:  ترانھ  ! 

 

دادم جواب و کردم نگاھش پوزخند با  . 

 

ومدین خوشم ٬ نھ -  .  

 

گفت کردو جور و جمع خودشو عیسر یول کرد تعجب  . 

 

برات دارم ٫درک بھ:  ترانھ  . 

 

رفت یا گھید خاص حرف چیھ بدون حرف نیا بعد  . 

 

کردم زمزمھ لب ریز ٬ کردم نگاه ترانھ بھ تیعصبان و نفرت با.  دمییسا ھم رو دندونامو  . 

 

کشمتیم.  اشغال یعوض -  . 
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کردم زمزمھ لب ریز ٬ کردم نگاه ترانھ بھ تیعصبان و نفرت با.  دمییسا ھم رو دندونامو  . 

 

کشمتیم.  آشغال یعوض -  . 

 

گرفتم ترانھ از نگاھمو  . 

 

.  رقص ستیپ سمت رفتن خداخواستھ از کھ مردم ٬ کرد نواختن بھ شروع یج ید کھ شد پر سالن بایتقر.  اومدن مھمونا کم کم
کرد جلب خودش بھ توجھمو بھیغر ھی یصدا کھ کردمیم نگاه رقص ستیپ بھ داشتم  .  

 

کن رفتار یعاد.  برنگرد _  . 

 

کردم تعجب  . 

 

؟ یچ -  

 

گف تشر با کھ سمتش بھ گشتمیبرم داشتم  . 

 

دینو برنگرد گفتم _  . 

 

بود اشنا العاده فوق برام صداش کھ بود نیا از دومم تعجب ؟ دونستیم کجا از منو اسم نیا شد گرد تعجب از چشمام  . 

 

؟یھست یک  ؟ تو یگیم یچ -  

 

دیرس گوشم بھ اشنا یا بھیغر ھمون یصدا دوباره  . 

 

میریم لو اریدرن یباز عیضا توروخدا فقط ٬ گھید میمان ؟ ساعت چند نیا یتو یشد خنگ دینو اه _  . 
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؟ نجایا ؟ یمان.  کردم تعجب یبدجور واقعا گھید دفعھ نیا  

 

گفتم تعجب با  . 

 

؟ یکرد دایپ کجا از منو ؟ یداکردیپ کجا از نجارویا ؟ یمان یکنیم کار یچ نجایا تو -  

 

 یتو چون اریدرن یباز عیضا فقط دینو توروخدا ٬ کن توجھ خوب گمیم کھ ییزایچ بھ فقط گمیم بھت بعدا مفصلھ شیقض:  یمان
اصال سین مناسب اصال ما تیموقع  . 

 

گفتم بودم متعجب ھنوزم نکھیا با  . 

 

 . باشھ -

 

داد ادامھ یمان  . 

 

کن نگاه خوب اطرافت و دور بھ _  .  

 

کرد جلب توجھمو خوب نفر چند کردن نگاه رهیخ.  گذروندم نظر از عمارتو یا ھمھ  ٬ دادم گوش حرفش بھ  . 

 

کردم زمزمھ لب ریز  . 

 

؟ خب -  

 

 بھت کھ ییحرفا بھ گمیم کھ نھیا خاطر بھ ترانھ یآدما نصفشونم ماھستن یآدما نصفشون دارن نظر ریز مارو کھ ییاونا:  یمان
یواکنش چیھ بدون یکن توجھ خوب دیبا زنمیم  . 

 

گفتم یمان درجواب.  بدتر نیا از یگرفتار.  اوووووووف  . 

 

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 
 

 . باشھ -

 

بخره زمان خواستیم زدیم حرفاشو عیسر زود یلیخ یمان  . 

 

بشم کینزد ترانھ بھ دیبا من دینو:  یمان  . 

 

گفتم تعجب با  . 

 

؟ یبش کینزد ترانھ بھ _  

 

بشم کینزد دیبا اره:  یمان  . 

 

؟ اخھ یچطور -  

 

 ریز و خصمانھ یبدجور ھا نگاه اون از یبعض.  کردیم بخند بگو بھیغر مرد ھیبا داشت کھ دمید رو ترانھ گردوندم چشم اطرافم بھ
بودن من گرفتن نظر ریز مسئول ترانھ طرف از کھ بود معلوم بود ینظر  . 

 

 کمکم یتونیم تو بشم وارد ضعفش نقطھ از دیبا بزنم اب بھ گدار یب دینبا ٬ شھیم خراب یچ ھمھ نشم اگھ بشم کینزد دیبا:  یمان
یکن  . 

 

؟ من -  

 

تو اره:  یمان  . 

 

 فیتعر توجھو بھ ترانھ اره.  شد زده توذھنم جرقھ ھی ؟ کنھ جلب توجھشو تونستیم یچ ؟ بود یچ ترانھ ضعف نقطھ.  فکر تو رفتم
رهیگیم عیسر یبد نخ بھش خورده ھی فقط ھیکاف دادیم نشون واکنش خوب  . 

 

دمیفھم اھان -  . 
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شده میقا اونجا  یمان کھ بودم مطمئن بود سرم پشت ستون ھی   . 

 

؟ یدیفھم یچ ؟ خب:  یمان  

 

دهیم نشون یخوب واکنش فیتعر توجھو بھ ترانھ  ٬ یمان -  . 

 

یگیم یچ نمیبب بزن حرف ادم مثل:  یمان  .  

 

گفتم حرص با لب ریز  . 

 

؟ یبزن فیتعر و دیتمج با نفرو ھی مخ یتونینم ؟ تو یخنگ یمان اه -  

 

گرفتم.  ولیا اھان:  یمان  . 

 

 . درد -

 

 مقدمم محمد گھید من  ستمین یمیکر یمان گھید من لحظھ نیا نجایا توروخدا نره ادتی دینو فقط ٬ میکنیم شروع االن از خب:  یمان
مجردم و تھرانپارِس  یتو خونمم دارم صادرات واردات شرکت ھی  . 

 

رهیگیم لیتحو خودشم چھ ٬ رهیگیم خندم  . 

 

یریگیم لیتحو خودتم چھ ؟ ینکن رودل -  . 

 

ستمین یانتطام یروین سرگرد یمیکر یمان گھید من نره ادتی فقط.  دینو شو خفھ:  یمان  . 

 

دمیفھم یاوک -  . 
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نجایا ادی یم تو کنار من دنیباد ترانھ مطمئنم سمتت امی یم االن من ٬ خب:  یمان  . 

 

یاوک -  . 

 

؟ دینو یا اماده:  یمان  

 

کشمیم قیعم نفس ھی  .  

 

آمادم اره -  . 

 

یاعلی:  یمان  . 

 

کن کمکم ایخدا  کنھیم پر وجودمو تمام بیعج یارامش یعل ای اسم دنیباشن  .  

 

کنارم از سرم پشت از نھ اما شنومیم رو یمان یصدا دوباره  . 

 

سالم:  یمان  . 

 

شمیم بلند یصندل یرو از و کنمیم نگاه یمان بھ  . 

 

 . سالم -

 

کنھیم دراز سمتم بھ ادب رسم بھ دستشو یمان  . 

 

ھستم مقدم محمد:  یمان  . 
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کنمیم دراز سمتش بھ دستمو  . 

 

تونیآشنا از مفتخرم.  ھستم نیراست دینو -  . 

 

 

 

کنمیم دراز سمتش بھ دستمو.  ھستم مقدم محمد:  یمان  . 

 

تونیاشنا از مفتخرم ٬ ھستم نیراست دینو -  . 

 

طور نیھم منم:  یمان  . 

 

کنمیم اشاره میدست کنار مبل بھ  . 

 

کنمیم خواھش دییبفرما -  . 

 

کرد زمزمھ رو یزیچ ھی لب ریز نشست یم داشت یوقت ٬ نھیبش تا مبل سمت رهیم و دهیم تکون ادب رسم بھ سرشو یمان  . 

 

بده ادامھ طور نیھم ٬ دینو یعال:  یمان  . 

 

کنمیم زمزمھ لب ریز طور ھمون منم  . 

 

یاوک -  . 

 

مینشست ھا مبل یرو یمان با ھمزمان  . 
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 دنیشن با.  کرد جلب خودش بھ توجھمونو ترانھ یصدا کھ میگفتیم پرت و چرت ٫ کنم عرض چھ کھ حرف ٬  میزدیم حرف میداشت
کردم نگاه سمتش بھ شدو جمع و اخمام ترانھ یصدا  . 

 

؟ بلھ -  

 

؟ یدار مھمون زمیعز:  ترانھ  

 

گفتم کردمو جمع اخمامو  . 

 

؟ ھیمشکل!  بلھ -  

 

داد ادامھ کردو جور و جمع عیسر خودشو یول جاخورد یمان یجلو برخوردم از کوچولو ھی ترانھ   . 

 

یکن شیمعرف خواستم فقط زمیعز نھ:  ترانھ  . 

 

شده کاو کنج ترانھ پس.  اول یا جرقھ نیا.  نگید  .  

 

ستادیا پاشد و شدو قدم شیپ عیسر یمان کنم یمعرف رو یمان خواستم تا  . 

 

خانوم کنن یمعرف شونیا چرا:  یمان   .  

 

گھیم نما دندون لبخند ھی با و کنھیم دراز ترانھ سمت بھ دستشو و کنھیم یکوتاھ مکث حرف نیا بعد  . 

 

بایز خانوم ھستم مقدم محمد _  . 

 

 و حرفا نیا از کاه ریز اب یا ٬ گفتمیم راهیب و بد یمان بھ دلم تو.  کرد دگرگون حسمو بودمو پسر کھ یمن گف یطور بارویز خانوم
؟ یکرد ینم رو یبود بلد حّسام  
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کرد خودش کردن یمعرف بھ شروع بود اومده خوشش یمان برخورد و لحن از یلیخ کھ ترانم  . 

 

دینو اقا ھمکار.  ھستم یصادق یھست:  ترانھ  . 

 

گف اشتباه شویلیفام و اسم چرا ؟ کنھیم یطور نیا چرا نیا.  کردم نگاه ترانھ بھ عیسر حرف نیا دنیشن با  . 

 

؟ کنم صداتون یھست تونمیم ؟ خانوم تونییاشنا از خوشبختم یلیخ _  

 

گھیم یمان بھ رو و زنھیم ُکش پسر لبخند ھی ترانم   . 

 

دیباش راحت کنمیم خواھش:  ترانھ  . 

 

جان یھست تونییاشنا از مفتخرم.  بلھ _  .  

 

دهیم ادامھ و کنھیم یکوتاھ مکث ھی حرف نیا بعد  . 

 

 چشماتون ٬ چشماتون خصوص بھ دیھست یا برازنده و بایز اریبس خانوم یراست بھ شما.  نینش ناراحت مییگو رک از دوارمیام _
ارهیدرب یپا از رو یکس ھر تونھیم باسیز العاده فوق  . 

 

 یمان زدن حرف مؤدبانھ از بود اومده خوشش یلیخ ٬ جور بد شده مرگ ذوق ٬ کنم یم نگاه ترانھ بھ یمان حرف اتمام بعد
یعوض و ھرزه ترانھ مثل میکی معصوم و پاک ساحل مثل یکی.  زدم پوزخند.  خودش بھ نسبت یمان دیتمج و فیتعر از بخصوص  . 

 

  . اووووف

 

گھیم ترانھ یمان حرف اتمام بعد  . 

 

؟ دیدیم رو رقص ھی افتخار:  ترانھ  
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ھول بدبخت. بده شنھادیپ اول اون یذاشتیم حداقل.  ترانھ برسرت خاک!  شد جمع اخمام   

 

کنھیم خالص خودم با یریدرگ از منو یمان یصدا  . 

 

کنمیم خواھش حتما بلھ _  .  

 

 داده رقص شنھادیپ یمان بھ ترانھ کھ میلیدال از یکی. رنیم رقص ستیپ سمت بھ ھم با رهیگیم رو ترانھ دست یمان حرف نیا بعد
یواقع نھ ای کنھیم فیتعر نقشھ و دروغ و قصد یرو از یمان بفھمھ خواستیم ترانھ کھ نیا  . 

 

یلیجل ازسامان اھنگ ھی رقص مخصوص آھنگ ھی.  کردم نگاه رقص ستیپ بھ  . 

 

 

تو دل حرف ھیچ  

 

یکنیم جوابم یھ کھ    

 

یکنیم خرابم خونھ   

 

یکنیم آبم غصھ از  

 

 

بگو حرفاتو تھ   

 

؟ شدهیچ قرارت و قول  

 

؟ شده یک زیعز دلت   

 

؟ شده یشوخ من عشق کھ  
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ینموند ینموند ینموند کھ حرفات سر   

 

یکشوند یکشوند یکشوند راھھیب منو  

 

بود من دل ندار و دار یا ھمھ عشقت کھ تو  

 

یسوزوند یسوزوند یسوزوند یبدجور و دل  

 

ینموند ینموند ینموند کھ قوالت یپا  

 

یرسوند یرسوند یرسوند بادرداتو تا  

 

بود دلم یحرفا من نوشتم نامھ ھمھ اون  

 

ینخوند ینخوند ینخوند حرفامو چرا   

 

 

 برق.  دستاش نیب گفت محکم کمرشو خودشو سمت دیکش رو ترانھ ھم یمان کار نیا بعد.  یمان گردن دور کرد حلقھ دستشو ترانھ
 اومدو خوشش یمان کار نیا از ترانھ.  کردیم نییپا باال ترانھ کمر یرو دستشو یمان.  شدیم دهید  میلیما صد از ترانھ یچشما

 فاصلھ با ھم از کار نیا بعد چرخوند خودش دور اونو گرفتو رو ترانھ دست یمان کار نیا بعد.  چسبوند یمان یشونیپ بھ شویشونیپ
.  کردم نگاه اطرافم و دور بھ گرفتمو رقص ستیپ از چشم.  طور نیھم ھم یمان دیرقصیم خوب ترانھ.  دنیرقص بھ کردن شروع

 گرفتم نشونھ رو رقص ستیپ کردمو عوض نگاھمو جھت زدمو دنیند بھ خودمو.  کرد جلب توجھمو یمان خودمو بھ رهیخ نگاه چند
وسط انیب دونفره یھا زوج کھ گف گو بلند پشت یج ید و شد تموم اھنگ.   . 

 

؟ خوبھ حالش ؟ کنھیم کار یچ داره االن یعنی.  افتادم ساحل ادی ٬ گرف دلم دمیشن رو حرف نیا تا   

 

 اروم اولش.  شد شروع یقیموس.  رمیبگ نطر ریز رو ترانھ و یمان تونستم بود یبدبخت ھر با من یول شد کم نورا.  شد گرفتھ حالم
 ترانھ کمر ھم یمان ٬ بود گرفتھ مشتش یتو موھاشو یاروم بھ پشت از و بود انداختھ یمان گردن دور دستاشو ترانھ.  بود کند و
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.  بشھ کیتحر ترانھ دربرابر زشیغر دینبا بشھ ینطوریا دینبا داره زهیغر مرده یمان ٬ نھ.  ختیر قلبم ھوی.  بود گرفتھ محکم رو
بندازه پا از دهیم انجام کھ یکارا با مردو ھی تونھیم ھیماھر فرد ترانھ  . 

 

 

 حرفھ یلیخ ترانھ.  بود باز یمان یاول یھا دکمھ از دوتا.  یمان یا نھیس رو گذاشت کردو باز دستاشو از یکی کردم نگاه ترانھ بھ
 خودشو یجلو تونھیم بخواد اگھ دونستمیم داره خود یلیخ یمان دونستمیم.  دادیم تکون یمان یا نھیس رو دستشو ماھرانھ و یا

ترانھ یول.  دهینم وا زود دونستمیم رهیبگ  ..... 

 

 دستشو یاروم بھ بعدش یول بود حرکت یب اولش ٫ ترانھ لخت یبازو رو گذاشت کردو باز ترانھ کمر از دستشو یکی اون یمان
 کرد ترانھ گردن بھ لیما صورتشو یمان.  بود یمان سمت بھ ترانھ پشت حاال.  برگردوند عیسر رو ترانھ حرکت نیا بعد.  داد تکون

 رو از جت مثل ھا زده جن مثل کرد کھ یکار با ؟ پسر یکنیم کار یچ.  بسھ یمان یوا.  ترانھ گردن بھ خوردیم یمان ینفسا مطمئن
شدم بلند مبل  . 

 

 

یمان »  » 

 

 ترانھ.  کردیم فکرشو کھ بود یاون از شتریب یلیخ داشتم ازش کھ ینفرت نداشتم یکیتحر چیھ کردیم کھ ییکارا با ترانھ قبال در
 ستاد افراد ھیبق بشھ دیشھ یمیابراھ یعنی دوستم نیبھتر بدم دست از درجمو کمی سرگرد بھ برسم بودن دوم سرگرد از کھ کرد یکار
 یتو گھید دینبا کنم خودم جذب و جلب رو ترانھ عیسر دیبا.  بشن دیشھ و مجروح ھیقص نیا بھ مربوط مختلف یھا اتیعمل یتو

 کھ بود یکاف ریت ھی.  بود من بھ پشتش.  دارشدهیب شیضیغر حس االن تا حتما کردم من کھ ییباکارا مطمئنم.  کنم اشتباه پرونده نیا
  ھیثان صدم در برگردوندمو رو و ترانھ عیسر ٬ شد زده ذھنم تو جرقھ ھی.   کردمیم رییتخ دینبا کردمیم سکیر دینبا بده وا ترانھ
 فیح یعوض یا ھرزه ٬ ھھ ٬ زدم پوزخند دلم تو. کرد میھمراھ بعدش یول بود حرکت یب و متعجب اولش.  کردم قفل لبام با لباشو
 کھ نگف وقت چیھ.  دلجو داراب.  خودتھ مثل تمیعوض پدر اون.  کنھیم کارارو نیا بھیغر پسر ھی با راحت توئھ جنس کھ دختر

 لباش رو لبامو.  برندس اون کردیم فکر بشھ دهیکش سمتم بھ ترانھ کھ کردم یکار ماھرانھ.   شھیعوض دختر شیاصل ھمدست
 کیتحر رو ترانھ حس شتریب كیتار یفضا.  بود برده موھام یال دستشو ترانم.  کردمیم نییپا باال روکمرش دستمو دادمیم حرکت

جداشدم ترانھ از منم شدو تموم یقیموس.  نھینب دمینو بودم دواریام نھینب یکس بودم دواریام.   کردیم  .  

 

ھھ.  بود سرخ چشماش.  زدیم لبخند ترانھ  .  

 

 زیچ چیھ انتقامھ یبرا فقط نایا باش شاھد خودت ایخدا.  میرفت دینو سمت بھ گرفتمو رو ترانھ دست شد تموم یقیموس کھ نیا بعد
 بود ازین یول نبود نقشم یتو دونمیم دینو دیببخش.  بود نییپا سرش و جمع اخماش بودو ستادهیا سرپا دینو.  دیببخش سین یا گھید

مجبورم دیببخش بشھ بستھ عیسر دیبا پرونده.   . 
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گمیم کنمویم بھش رو.  کنم صحبت باھاش دیبا.  ھمھ تو اخماش.  دینو شیپ میرسیم  . 

 

؟ نیھست تنھا چرا شما دینو اقا _   

 

شھیم دورگھ صداش و شھیم کیتحر شیصوت یتارھا شھیم یعصب یوقت دینو.  گھیم دورگھ ییصدا و اخم با دینو  . 

 

گھیم تمسخر با دینو  . 

 

جوشم ینم یکس با زود یلیخ من گھید دیببخش -  . 

 

گمیم بھش رو دوباره.  ھم تو رف اخمام  . 

 

حیصح بلھ _  . 

 

میبش خارج نیسنگ یفضا نیا از کھ شھیم باعث ترانھ یصدا قھیدق چند بعد   . 

 

؟ خورهیم یدنینوش یک:  ترانھ  

 

من:  دینو  . 

 

؟ تیموقع نیا یتو ؟ االن.  کنمیم نگاھش  

 

 ھم یرو محکم دندونامو.  کنم خورد نجایھم رو ترانھ گردن دارم دوست  ٬رهیگیم حرصم.  زنھیم لبخند و کنھیم نگاه دینو بھ ترانھ
گھیم و زنھیم عشوه پر لبخند ھی کنھیم نگاه منو و رهیگیم چشم دینو از ترانھ.  کنم یم جمع اخمامو دمویم فشار  . 

 

زمیعز یخوریم یچ تو:  ترانھ  . 
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 لبخند ھی.  باشم مسلط اعصابم یرو تونستم یسخت بھ یول کنم کنترل خودمو بتونم دونستمیم دیبع کرد استفاده زمیعز لفظ از یوقت
بود پوزخند ھیشب شتریب زدم  . 

 

خورمیم پرتغال اب من _  . 

 

گھیم و خندهیم ترانھ  . 

 

؟ پرتغال اب چرا حاال:  ترانھ  

 

گمیم خندمویم ترانھ از یھمراھ بھ منم  . 

 

ببرم لذت یمھمون از خوامیم باشم مست خوامینم _  . 

 

یراحت ھرطور زمیعز یاوک:  ترانھ  . 

 

کنھیم دور ما از اونو و کنھیم جلب توجھشو ترانس مخاطبش کھ بھیغر ھی یصدا  . 

 

کردن صحبت یبرا ھیخوب تیموقع االن  . 

 

زنمیم صداش.  سین ما بھ حواسش یکس فعال.  کنمیم اطرافم دور بھ نگاه.  شمیم دینو کینزداروم  . 

 

؟ دینو _  

 

دهینم یپاسخ چیھ  . 

 

دینو _  ! 
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طور نیھم بازم  . 

 

چلغوز یا پسره ٬ رهیگیم حرصم  .  

 

؟ یکر دینو اه _  

 

ادی یم حرف بھ دفعھ نیا  .  

 

شمینم کالم ھم میعوض و الحلقوم راحت یادما با یول ستمین کر نھ -  . 

 

کنھینم یخوب یفکرا من درمورد دینو یعنی نیا.  شدم ناراحت  . 

 

 

دینو »  » 

 

شمیم یکفر دفعھ نیا.  شنومیم باز صداشو.  کرد ترانھ میتسل خودشو راحت چھ.  شل یعوض یا پسره  .  

 

؟ یکر دینو اه:  یمان  

 

گمیم بھش رو تیعصبان با  . 

 

شمینم کالم ھم میعوض و الحلقوم راحت یادما با یول ستمین کر نھ -  . 

 

 تو.  باشم داشتھ ازش یبرداشت نیچن کردینم فکر داد چشماش تو تعجب بھ جاشو و شدو باز کم کم اخماش شد تموم حرفم یوقت
گھیم تیعصبان با رلبیز و کنھیم جمع اخماشو.  کنمیم نگاه رهیخ چشماش  . 
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 لیتحو خودمو یکرد فکر کردم کارو نیا بشھ کم یعوض نیا شر بشھ بستھ عیسر پرونده نکھیا یبرا الحلقوم راحت یعوض من _
؟ اره ؟ دادم   

 

گھیم ادیفر با نباری؟ا یچ یعنی ؟ گھیم یچ نیا   

 

دینو اره _  . 

 

گمیم تیعصبان با  .  

 

؟ یکرد کارو نیا یچ یبرا یچ پس.  تابلو کنیم نگاه ما بھ ھمھ االن دادنزن -  

 

گھیم و ادی یم حرف بھ یمان  . 

 

بابا برو ؟ چرا یگیم تو پرونده تو افتھیب وقفھ کنم سکیر خوامینم گمیم دارم ساعتھ مین من بابا شو خفھ _  . 

 

کنھیم خارج ھوا و حال اون از رو ما بھیغر مرد ھی یصدا  . 

 

ییرایپذ زیم اون سمت نیببر فیتشر گفتن خانوم ٫ نیراست یاقا:  بھیغر مرد  .  

 

گمیم و بھیغر مرد اون بھ کنمیم رو.  بود خونھ نیا یتو زیچ نیتر مشکوک کھ ییجا.  کرد اشاره خونھ طرف اون بھ  . 

 

امی یم منم برو شما یاوک -  . 

 

 یمان کھ  رفتمیم داشتم ٬ کنمیم حرکت سمتش بھ کنمویم نگاه خونھ سمت اون بھ.  شھیم دور ما از و دهیم تکون سرشو مردم
گرف راه وسط دستمو  .  

 

باشھ خودت بھ حواست توروخدا دینو _  .  
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 بھ باز یمان.  دمیم تکون موافقت یا نشونھ بھ سرمو کنمویم مکث قھیدق چند ھی زنھیم موج توش ینگران کنمیم نگاه صورتش بھ
ادی یم حرف  . 

 

دمیم قول بگو سین قبول نیا داداش نھ _  . 

 

 چرا یمان.  شنینم الشیخیب رنینگ قول ازش یوقت تا خوانیم یزیچ مامانشون از کھ شده ییھا بچھ پسر نیع یمان.  رهیگیم خندم
؟ تو ینگران نقدریا   

 

گمیم کنمویم یمان صورت بھ رو لبخند با  . 

 

داداش دمیم قول -  . 

 

 لب ریز.  شھیم کنده دستم از دستش و کنمیم حرکت ٫ دستشھ تو بازوم ھنوز.  شھیم دوبرابر چشماش تو ینگران موج حرفم نیا با
کنمیم زمزمھ  . 

 

تو دیام بھ یالھ ″  ″ 

 

کنمیم زمزمھ لب ریز  . 

 

تو دیام بھ یالھ ″  ″ 

 

 اطرافش دور بھ.  ھارو چھره بدم تشخص تونمیم فاصلھ نیا از بایتقر داره قرار خونھ درجنوب کھ کنمیم حرکت یزیم سمت بھ
 ھی و تاپ لپ دوتا.  بود مبال یجلو وسط متوسطم بایتقر زیم ھی داشت قرار دست دو بایتقر دیسف یمشک مبل ست ھی ٬ کنمیم نگاه

 رو ترانھ.  شدم کشونینزد.  بود خونھ یا نقطھ ھر از دورتر بود شده انتخاب کھ ییجا بایتقر.  داشت قرار زیم یرو ورقھ چندتام
 مردا از یکی ٬ کردم دقت پوششون ونوع شکل بھ.  طور نیھم زنام ٬ کیش کامال مردا.  کردم دقت.  زن دوتا و مرد چھارتا با دمید

 یا چھره کھ یکی اون و یا نقره بھ لیما یکت یکی اون ٬ یا نسکافھ رنگ بھ یکت یکی اون  ٬ داشت تن بھ یا قھوه بھ لیما یکت
 تن بھ یکاربن یاب رنگ بھ یلباس یکی اون و یمشک شب لباس شون یکی خانومم دوتا اون.  داشت تن بھ یمشک یکت داشت یجذاب

 بود جذاب العاده فوق چھرش داشت تن بھ یمشک شلوار و کت کھ بود یکس بھیغر شش اون نیب فرد نیتر جون بایتقر.  داشت
 من بھ توجھشون شدم کینزد بھشون یوقت.  اومد یم شکلش یضیب بایتقر صورت بھ کھ یشیر تھ و یمشک یچشما با یپسر
  بود خی و سرد العاده فوق نگاھش کردم نگاه اون بھ ھمھ از اول منم کرد نگاه من بھ ھم بود باھاشون کھ جون پسر اون.  شد جلب

 واع.  شد جمع اخمام. نییپا انداخت سرشو غرور با و کرد من بھ نگاه ھی روح یب و احساس یب یلیخ کردیم منجمد ادمو چشماش
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.  کردم نگاه بودن اونجا کھ یافراد یا ھیبق بھ گرفتمو ازش چشممو منم.  مغرور چھ روتون زهینر موتون ستون  ٬ رهیبگ نویا یکی
گھید ھم بھ ما کردن یمعرف بھ کرد شروع ترانھ  .  

 

بنده کیشر.  ھستن نیراست دینو یاقا شونیا.  بلھ:  ترانھ  . 

 

گمیم رمویگیم باحال ژست ھی و بمیج تو کنمیم دستمم یکی اون کتمو یا گوشھ بھ رمیگیم دستمو  . 

 

تونیاشنا از وقتم خوش -  . 

 

 ادم تورو یتا صد من بابا کن جمع خودتو.  کنھیم کارارو نیا دخترم من انگار.  پسره اون اال دنیم جوابمو یخوب بھ یگ ھمھ
 االن دینو.  کرد ھواشونو یبدجور دلم یعل و سامان اسم یاداوری با.  سرترن یلیخ تو از یعل و سامان نیھم کنمینم حساب

 البتھ نکشمیع.  نکشیع اون با بود تاپش لپ تو سرش فقط اوردین باال سرشو بار ھی یحت پسره اون یمعرف موقع.  سین موقعش
 ھمھ از تر مسن بایتقر کھ یفرد بھ کرد اشاره اول ترانھ.  من بھ اونا یمعارف بھ کرد شروع ترانھ حاال.  زدیم تیجذاب یبرا بود یتپ

 . بود

 

 یاقا شونیا یکی اون بھ کرد اشاره ٬ ھستن یغفار یاقا شونیا ٬ شیکنار بھ کرد اشاره.  ھستن رادمنش یاقا شونیا:  ترانھ
 یبعد بھ کرد اشاره ھستن یمراد خانوم شونیا ٬ بود دهیپوش یمشک شب لباس کھ خانوما اون از یکی بھ کرد اشاره ھستن یغالم

 بودم کاو کنج یلیخ.  دادن جوابمو طور ھمون ھم اونا کردم یخوشبخت ابراز ھمشون بھ سر با ھستن منش نژاد خانوم شونمیا ٬
 اشاره ترانھ ٬ نداد ذھنم بھ شترویب شرفتیپ یا اجازه ترانھ یصدا یول کارس یچ باند نیا یتو و ھیچ اسمش پسره اون نمیبب

گھیم درادامھ و پسره اون بھ کنھیم  . 

 

ھستن راد امیت یاقا شونیا:  ترانھ  .  

 

 گوشت یا پسره اه.  نییپا انداخت دوباره سرشو کردو ترانھ بھ کوتاه نسبتا نگاه ھی امیت کرد یمعرف من بھ امویت ترانھ نکھیا بعد
 چون نکش نقشھ ترانم یبرا خورهینم دردت بھ نجایا یکس الیخیب بابا کرده خفھ خودشو غرور تو.  واه واه یراض خود از تلخ

شھیم تفکراتم از مانع ییصدا.  کاھدون بھ یزنیم یبدجور  .  

 

نیبش:  امیت  . 

 

کنمیم تعجب  .  
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؟ بلھ -  

 

گھیم و کنھیم نگاه چشمام تو و باال رهیگیم سرشو ندفعھیا  . 

 

نیبش گفتم:  امیت  . 

 

گمیم اخم ھمون با.  زنھیم حرف تشیبارع انگار.  دهیم میدستور چھ!  شھیم جمع اخمام  . 

 

؟ نیدیم دستور -  

 

گھیم ھمو تو کشھیم اخماشو امیت  . 

 

نیبش یعنی نیبش گمیم بھت یوقت:  امیت  .  

 

گمیم و باال دمیم ابرومو یتا ھی و گمیم کنمویم جمع اخمامو منم  . 

 

؟ نمینش  اگھ و -  

 

گھیم و شھیم باز اخماش کم کم امیت  . 

 

یکن گوش دیبا گمیم من یھرچ نداره یمعن نجایا یباز پرو پسر اقا:  امیت  .  

 

گھیم بالفاصلھ ترانھ شھیم تموم امیت حرف یوقت  . 

 

 چرا گھید نیبش نکرده مخالفت شونیا با یکس تاحاال شونھیا حرف حرف ھستن ما سیرئ راد یاقا گھید نیبش دینو اَه:  ترانھ
؟ یکنیم ینطوریا  
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 و داغون یاعصاب با.  ھیخال یبدجور جات کھ ییکجا یمان.  شونِ یاصل یا دستھ سر یعوض نیا پس.  شھیم جمع شتریب اخمام
 از نگاه ھی بعدش و  زنھیم پوزخند ھی باالو ارهیم بودو نییپا سرش کھ تااالن امیت.  نمیشیم ترانھ یکنار مبل یرو بار خفت یحس
 دستم تو کھ بود ممکن ھرآن دادمیم فشار دستم تو سفت مبلو یا دستھ.  نییپا ندازهیم سرشو دوباره و ندازهیم من بھ تمسخر یرو

 ھنوزم.  کنھ زدن حرف بھ شروع امیت بودم منتظر من یول کنھ شروع نفر ھی بودن منتظر ھمھ.  بود نیسنگ یلیخ جو.  بشھ خورد
 سرش کھ االن تا امیت.  امیت سمت بھ شد دهیکش نگاھا ھمھ.  بست لپتابشو امیت قھیچنددق بعد.  کردمیم نگاه امویت ھم در ییاخما با
کھ میکردیم ھمونگاه یطور ٬ چشماش بھ دوزمیم رمویخ نگاه منم.  رهیم نشونھ منو رشیخ نگاه و باال رهیگیم بودو نییپا  

 

 

 

 بعد.  زندس یک ھیاخرقض نبود معلوم کھ میدیکشیم نقشھ ھم یبرا ھم یچشما یاھیس یتو یطور میدار طلب پدرامونو ارث انگار 
رهیگیم من از مجذوبشو یچشما و ادیم حرف بھ امیت قھیچنددق  . 

 

 دست بھ مشیبرسون و میکن جا جابھ رو بشھ رانیواردا ھیترک مرز از قراره کھ رو یا محمولھ تا میشد جمع نجایا ما خب:  امیت
یاصل یھا کننده پخش  . 

 

گف ھا خانم اون از یکی  . 

 

 

؟ کنھ جا جابھ قراره یک محمولرو نیا حاال +  

 

 تعجب یدونفر یکی.  کننیم نگاه من بھ ھمھ.  ھمھ تو اخمام ھنوز.  رهیم نشونھ منو رنگاھشیت و من سمت کشھیم نگاھشو امیت
ادیم حرف بھ امیت نکھیا تا گنینم یزیچ یول کننیم  . 

 

گھیم و من بھ کنھیم اشاره امیت  . 

 

 رو محمولھ کھ یزمان′  دوم گام ٬ رنیبگ لیتحو اونجا از رو محمولھ تا کنن سفر رانیا و ھیترک مرز بھ قراره شونیا′ اول گام:  امیت
 دوباره ٬ ھستن محمولھ گرفتن منتظر من افراد′  سوم گام.  کننیم رد ھا شھر یعوارض از یدردسر چیھ بدون اونو گرفتن لیتحو

یدردسر چیھ بدون دنیم لیتحو وسالم لیتکم کامال رو محمولھ شونیا و ٬ من بھ کنھیم اشاره  .  

 

بدجور بودم یحرص  . 
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 شدم قرمز کھ بودم مطمئن بودم درحدانفجار تیعصبان شدت از تو از.  گرفت درد انگشتام کھ دادم فشار انقدر مبلو یا دستھ بایتقر
بترکونم اروروی نیا نزنم ارمویب طاقت بتونم خداکنھ فقط.  بودم فشار تحت بشدت  . 

 

 

 

 از اخمام!  کنم ینم یمخالفت چیھ من چرا دونمینم.  کنمیم جمع اخمامو. بترکونم اروروی نیا نزنم و ارمیب طاقت بتونم کنھ خدا فقط
 جمع دوباره اخمام.  کرد دیتھد ساحل جون با منو کھ افتم یم ترانھ حرف ادی ؟ چرا واقعا.  شھیم باز خودم از یسوال نیچن دنیپرس
کنھیم خارج بودم توش کھ یفکر از منو ترانھ یصدا.  شھیم  . 

 

دینو.  دینو.  دینو:  ترانھ  

 

کنمیم نگاه صورتش بھ  . 

 

؟ بلھ -  

 

بود باتو اقا ؟ کجاس حواست ؟ یمرد:  حرص با ترانھ  . 

 

یچ از دونمینم یول کنمیم تعجب  .! 

 

؟ من -  

 

 بعد.  کنمیم نگاه چشماش بھ رهیخ کردیم نگاه من بھ داشت بودو ھم تو اخماش.  کنمیم نگاه امیت بھ.  امیت بھ کنھیم اشاره ترانھ
ادیم حرف بھ کردن نگاه رهیخ ھیثان چند  . 

 

 یا گھید کس با کردن صحبت مشغول ای و فکر یتو زنمیم حرف دارم من یوقت کھ یکس از ادی ینم خوشم اصال:  تیعصبان با امیت
؟ یشد متوجھ ٬ طور نیھم ھم تو.  باشھ  

 

ھم تو رف شتریب اخمام  . 

 

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 
 

؟ یشد متوجھ:  تر بلند نباریا امیت  

 

گفتم لب ریز حرص با ٬ بد بودم شده یکفر  . 

 

شدم متوجھ بلھ -  . 

 

خوبھ:  امیت  . 

 

فشیک یتو ذارهیم دارهیبرم بودو زیم یرو کھ یلیوسا و زیم سمت شھیم خم و رهیگیم من از روشو حرف نیا بعد  . 

 

فعال.  رمیبپذ رو شکست ای و کنم سکیر تیمامور نیا یتو ندارم دوست اصال نیکن استراحت خوب یِ بزرگ روز فردا پس:  امیت  . 

 

شھیم خارج عمارت از و کنھیم ما بھ پشت حرف نیا بعد  . 

 

گمیم حرص با دلم تو  . 

 

 مکانو نیا تر عیسر ھرچھ دیبا.  رونیب دمیم نفسموباحرص.  کھیمرت دهیم میدستور چھ ٬ خورد مفت یعوض چلغوز یا پسره -
گمیم کنمویم ھمھ بھ گذارا نگاه ھی.  شمیم بلند یصندل رو از عیسر.  کنم ترک  . 

 

اجازه با -  . 

 

 شمیم کینزد بھش.  بود داده لم مبال از یکی یرو ٬ نمشیبیم دور از بود یمان کھ ییجا سمت رمیم زنمویم دور مبل حرف نیا بعد
 حرف بھ ستادمیا روش روبھ یوقت.  دیپر جاش از فنر مثل ٬ دید منو زد دید و اطراف و گردوند چشم یوقت یول دیند منو اولش. 

 . اومد

 

؟ خب:  یمان  

 

گمیم کنمویم مکث قھیدق چند ھی  .  
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کنن جا جابھ رو محمولھ قراره فردا پس -  .  

 

؟ زود نقدریا چرا ؟ فردا پس:  تعجب با یمان  

 

کنن کم رو ھیقض سکیر خوانیم کنم فکر.  یمان ونمدینم -  . 

 

 ھیقض نیا و برد سرش ھی باختھ سرش ھی کھ شده یا پرونده مسئول ٬ داره حق خب ٬ کالفس معلومھ.  ھم تو رهیم اخماش یمان
سمتش رمیم.  نھیشیم مبل یرو رهیم کالفھ.  بردش سر اون از شتریب یلیخ درصدش باختش سر  .  

 

؟ یکن کار یچ ییخوایم حاال -  

 

 دیبا برسونم سرانجام بھ نتونم پروندرو نیا اگھ.  محدوده زمانم یلیخ موندم ِگل تو یبدجور بخدا دونمینم دینو دونمینم:  یمان
  . استفاءبدم

 

کنمیم تعجب  . 

 

؟ یشد خل ؟ تو یگیم یچ -  

 

رسمیم بمبست بھ اخرش پرونده نیا یتو کنمیم یھرکار دینو شدم خستھ:  یمان  . 

 

 ینم دردش از کھ یطور رهیگیم درد نمیس چپ یا قفسھ کنھیم پر دھانمو یبد یسرما ھوی کھ بدم جواب یمان حرف بھ خواستمیم
دمیشن رو یمان نگران یصدا یصندل رو شدم پرت یوقت.  یصندل رو شدم ولو شدو شل پاھام.  ارمیب طاقت تونستم  . 

 

بده جواب دینو ؟ کنھیم درد کجات ؟ یخوب دینو ؟ دینو ؟ دهیپر رنگت چرا خدا ای ؟ خوبھ حالت ؟ دینو شدهیچ:  یمان  ! 

 

اب کنم زمزمھ اروم تونستم لب ریز فقط نبودم کدوم چیھ یپاسخوگ بھ قادر من و دیپرسیم سوال تند تند یمان  .  
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 . اب -

 

 ذاشتینم  دستم لرزش یول دستم گرفتم اب.  داد من بھ اب وانیل ھی و زیم رو شد خم عیسر خوامیم یچ دیفھم میخون لبْ  از یمان
 پس.  نبود یکس چیھ ٬ برگردوندم سرمو دماغم تو دیچیپ ساحل ادکلن یبو لحظھ ھی یتو ؟ شدم ینطوریا من ھوی چرا.  کنم یکار

؟ بود کجا از بو نیا  

 

گھید بخور ؟ دینو کجاس حواست:  یمان  . 

 

 چرا.  شد کم نمیس درد برگشت ھام ھیر بھ دوباره ژنیاکس انگار اب باخوردن.  دمیکش سر الجرعھ اب.  کرد کینزد لبم بھ وانویل
کرده ھواشو دلم چقد یوا ؟ اومد کجا از بو اون ؟ شدم یطور نیا ھوی من  . 

 

شھیم تفکراتم از مانع یمان یصدا  . 

 

؟ نشد کھ تیزیچ ؟ یسالم ؟ دینو یخوب:  یمان  

 

یمان بھ کردم رو و کردم قیعم بازدممو و دم  . 

 

اومد بند نفسم گرف درد ھوی قلبم چرا دونمینم فقط خوبم نھ -  .  

 

گھیم ینگران با یمان  . 

 

؟ یدار سابقھ:  یمان  

 

کنمیم جمع اخمامو  .  

 

؟ بشم ینطوریا من یدید یک حاال تو ٬ یدار سابقھ!  یکالنتر نجایا انگار.  یمان ببند -  

 

گھیم حرص با یمان  . 
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میھست یک نگران باش مارو بابا گمشو:  یمان  . 

 

باش نگران گف یک نباش -  . 

 

یشینم ادم تو:  یمان  . 

 

بندمیم چشمامو زنمویم لبخند ھی  . 

 

 

 « ساحل »

 

.  دماغم یتو چھیپیم دینو ادکلن یبو نیح نیا یتو.  بردارم و اب پارچ تا کنمیم دراز دستمو.  چھیپیم نمیس یا قفسھ یتو یبد درد
 وانویل.  کنمیم پر و اب وانیل دارمویبرم یسخت بھ ابو پارچِ .  سرم یرو شھیم اوار ایدن سرم پشت دنشیند با.  گردونمیبرم سرمو

 شل دردش نمیس یا قفسھ کنھیم دایپ انیجر ھام ھیر یتو ژنیاکس دوباره اب خوردن با . کشمیسرم الجرعھ و دستم تو رمیگیم
 تیموقع اون یتو چرا ؟ اومد کجا از ٬ افتم یم عطر یبو اون استشمام ادی ؟ شدم یطور نیا چرا من.  شمیم اروم کم کم.  شھیم

دوب ؟ اومد  

 

 

 یرو زیم رو ذارمیم وانویل.  قھوه یتلخ بھ نھ یول تلخھ.  کشمیسرم دارمویبرم زیم رو از موییچا.  ذھنم یتو ادیم دینو فکر اره
شھیم بستھ و دهینم ذھنم ھی شترویب تفکر یا اجازه چشمام.  کشمیم دراز کاناپھ  . 

 

 

 دردش اونقدر. دلم یوا .  ِنھ بھ ربع ھی ٬ کنمیم نگاه سرم پشت ساعت بھ.  ایخدا یوا اخ.  شمیم بلند خواب از یبد درد دل با صبح
 شماررو و کشمیم تلفن طرفم بھ یسخت بھ خودمو.  رهیگیم سرعت شتریب اشکام افتم یم دینو ادی.  رهیگیم میگر کھ ھس ادیز

رمیگیم  .  

 

؟ بلھ _  

 

کنمیم کردن صحبت بھ شروع ھیگر با  . 
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؟ سامان الو -  

 

یگوش یتو چھیپیم سامان نگران یصدا  . 

 

؟ ینطوریا چرا صدات ؟ شدهیچ ساحل الو _  

 

ادیب بچم سر ییبال ترسمیم نجایا ادیب خواستمیم فقط بزنم حرف نیا از شتریب تونستمینم  .  

 

بده حالم ایب توروخدا نجایا ایب سامان -  .  

 

اومدم اومدم ؟ چتھ ساحل ابوالفضل ای _  . 

 

 پرهیم کلم از فاز سھ برق کنمیم نگاه شلوارم بھ.  دلم یتو زهیریم رو ترس پاھام نیب یعیما حس ھیثان چند بعد.  کردم قطع تلفونو
بچم یوا دارم یزیخونر اخدای  .  

 

 

 « سامان »

 

 یا خونھ سمت بھ یاور سام سر باسرعت ؟ زد زنگ من بھ چرا ساحل ؟ یعنی کجاس ومدهین صبح از دینو.  بودم شرکت یتو
 سمت رفتم رونیب دمیپر ازش و کردم پارک در یجلو نویماش.  دمیرس.  بودم اونجا یا قھیدق ده کھ روندم یطور روندمیم ساحل

داد جواب خانم ھی کھ زدم رو ھیھمسا یا خونھ زنگ نییپا ختیر یھور دلم دادینم جواب زدمیم زنگ ھرچقد زنگ  . 

 

؟ بلھ +  

 

؟ نیکن باز درو شھیم خرابھ زنگشون نکھیا مثل ھستم یسماوات خانم برادر من دیببخش خانم _  

 

داد جواب ییخوشرو با میھمسا خانم  . 
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کنمیم خواھش دییبفرما بلھ یسماوات یاقا سالم +  . 

 

بازشد یکیت یصدا با درد  . 

 

 . ممنون _

 

 باال بره یوقت تا.  زدم ساحلو یا خونھ یا طبقھ ٬ بود طبقھ تو خداروشکر دمیدو اسانسور سمت بھ و نشدم پاسخش منتظر گھید
.  نکرد باز زدم زنگ ھرچقدر.  ایساحلن واحد سمت رفتم و رونیب دمیپر ازش عیسر.  شد متوقف طبقھ یتو.  اومد باال جونم
 تالش دوباره نبود کارساز ضربھ نیاول دمیدو در سمت بھ باسرعت عقب رفتم.  برسھ زورم کنھ خدا.  بشکونمش دیبا.  دمیترس
 کردم فکر ساحل یسالمت بھ کردمو و جمع زورمو تمام نباریا.  سرقتھ ضد دراشون یلعنت.  شونم اخ.  طور نیھم ھم بار نیا ٬ کردم
 جور جمع خودمو عیسر.  شدم پرت خونھ داخل بھ وارید بھ شد دهیکوب و بازشد باشدت در ٬ رفتم در سمت بھ باشدت عقب رفتم

کردم صداش.  گشتم ساحل دنبال کردمو  . 

 

ساحل ؟ ساحل _  .  

 

اونجاس دیشا زدم حرف باھاش تلفن با بار نیاخر ؟ یعنی کجاس  .  

 

زدم داد بلندتر  . 

 

سا.  ساحل.  ساحل _  . 

 

تلفن سمت افتاد چشمم  . 

 

کرد جا دلم یتو خودشو وترس ختویر دلم یھور.  بود افتاده من بھ پشت تلفن کنار ھوشیب ساحل  . 

 

ساحل خدا ای _  . 

 

بغلم تو گرفتم سرشو نشستمو عیسر.  شد جمع چشمام تو اشک.  بود دیسف گچ نیع کردم نگاه رخشو مین.  سمتش دمیدو  .  
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سا!  بده جواب توروخدا ساحل ؟ ساحل _  ... 

 

زدم ادیفر بایتقر واسم نموند قلب گھید نباریا.  بود مشخص روشلوارش از پاھاش نیب کھ یخون بھ خورد چشمم  . 

 

بده جواب خدا تورو ؟ چتھ ساحل.  ساحل _  . 

 

دمیدو اسانسور سمت بھ بغلمو تو گرفتشم عیسر  . 

 

 ساحل.  نمیماش سمت رمیم دارم خونمو از رونیب شدم متوجھ فقط ٬ شدم ادهیپ و شدمو اسانسور سوار یچجور و یچطور دونمینم
کنمیم حرکت زنمویم استارت ٬ شمیم سوار و راننده سمت رمیم عیسر و نیماش عقب گذاشتم  . 

 

اریب طاقت توروخدا میرسیم االن اریب طاقت ساحلم.  بده جواب توروخدا ساحل ؟ ساحل _  . 

 

دمیم فشار گاز یرو شتریب پامو  . 

 

 وارد عیسر.  رونیب پرم یم ازش و اورژانس سمت برمیم نویماش عیسر.  نایس مارستانیب رسم یم ساعت مین قھیدق ستیب بایتقر
گمیم ادیفر با بایتقر.  شمیم اورژانس  . 

 

برسھ دادم بھ یکی بده خواھرم حال کنھ کمکم یکی توروخدا خانم _  . 

 

 رفتن کردنو برانکادش سوار رونویب دنیکش نیماش از ساحلو.  رونیب سمت بھ دنیدو دکتر ھی پرستارو چندتا عیسر حرفم از بعد
گف من بھ کرد رو پرستارو از یکی رفتم دنبالشون.  داخل  . 

 

ادیب شوھرش دیبزن زنگ ×  .  

 

 ساحل کھ یاتاق سمت رفتم عیسر.  ھیجھنم کدوم سین معلوم شوھرش ؟ شوھر کدوم ؟ شوھر!  ھھ.  زدم پوزخند دلم تو.  ستادمیا
 رفتم. رونیب اومد عیسر پرستارا از یکی کھ بود ومدهین جا نفسم ھنوز.  زدمیم نفس نفس.  یلعنت.  بودم بستھ در.  بود اونجا

  . سمتش
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؟ چشھ خواھرم ؟ شدهیچ خانم _  

 

اومد حرف بھ پرستار  . 

 

 دیبا متخصص میبزن زنگ عیسر دیبا خطرناکھ یلیخ نیا باشن داشتھ نیجن سقط ممکنھ نداره یمساعد حال فعال خواھرتون اقا ×
بشن ِچک  . 

 

؟ حاملس ساحل ؟ یچ -   

 

بودم ناراحت ھم داشتم ذوق ھم  . 

 

ساحل اتاق سمت رفتم.  رف عیسر یا گھید حرف چیھ بدون پرستار  .  

 

ساحلم رهیبم داداشت یالھ _  . 

 

شھیم جمع اخمام  . 

 

ییکجا ھس معلوم دینو کنھ خفت خدا _  . 

 

 

 « ساحل »

 

 کجام من.  شده اروم یکم دردش دلم.  بندمیم چشمامو٬ کنھیم برخورد چشمام بھ شتاب با اتاق داخل نور.  کنمیم باز اروم چشمامو
 یھا مالفھ کھ تخت ھی کنمیم نگاه چپم سمت بھ کرد منتفل بھم رو یخوب حس کھ یاب یوارھاید با اتاق ھی.  کنمیم نگاه فضا بھ ؟

گمیم ھوا یب ھوی.  کشمیم در طرف بھ نگاھمو.  شھیم باز دراتاق.  رنگ سبز یھا پرده با پنجره ھی.  بود شده دهیکش روش دیسف  
. 
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یم کار یچ نجایا من دینو -  

 

 

؟ کنم   

 

اومد حرف بھ.  کرد نگاھم زدیم موج یناراحت درد یخستگ توش کھ ییچشما با سامان.  سین دینو شخص اون نکھیا از غافل اما  . 

 

؟ یخوب _  

 

.  ختیر دلم!  بچم اومد ادمی اومد ادمی دمیکش یچ کھ اومد ادمی بدبختم کھ اومد ادمی سین من مالھ دمینو گھید کھ اومد.  اومد ادمی
سامان سمت کردم رو و شدم زیخ مین عیسر.  بچم  . 

 

؟ سامان بچم -  

 

گھیم یخستگ و یناراحت با سامان  . 

 

؟ ینگفت چرا _  

 

کردم بغض  . 

 

؟ سالمھ بچم ٫ یلعنت بزن حرف -  

 

گذشت عمر ھی من بھ انگار یول کرد مکث ھیثان چند ھی  . 

 

سالمھ اره _  . 

 

رسھیم گوشم بھ صداش.  کردم بغض رونویب دادم نفسمو  . 
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؟ ینگفت چرا _  

 

گفتم کالفھ  . 

 

؟ رویچ -  

 

؟ یا حاملھ ینگفت چرا _  

 

دادم ادامھ اما.  گرف میگر  . 

 

بدونھ یا گھید کس خواستمینم دونستینم شوھرم یوقت -  . 

 

گف شدش دیکل یھا دندون نیب از تیباعصبان بستم چشمامو.  صورتم تو شد خم سمتمو اومد عیسر  . 

 

 یچ نھیبب دادکھیم جواب دادیم جوابمو زدمیم زنگ بھش مدام من کھ روز چھار نیا یتو بود مھم براش تو حال یعوض اون اگھ _
اشغ یعوض اون کجاس زنش نھیبب کھ دادیم جواب گمیم  ... 

 

زد پسش ٫ دھنش رو گذاشتم دستمو عیسر شد شتریب میگر   

 

؟ کجاس زنم کھ گرفتیم خبر _  

 

زد پس نبارمیا.  گذاشتم بازم  . 

 

ای زندس زنم گرفتیم خبر _ ... 

 

گذاشتم دستمو محکم نباریا  .  
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اشوبم دل از یدونیم چھ تو عشقم داداشم.  شد شتریب و شتریب میگر.   میزدیم نفس نفس ھردو  . 

 

یابج عشق ھیکاف سامانم ھیکاف -  . 

 

کرد بغل منو عیسر و شد جمع چشماش تو اشک حرفم نیا با  . 

 

؟ کنھینم ھیگر مرد گفتھ یک.  کردیم ھیگر سامانم کردمیم احساس کردمیم ھیگر دلم تھ از بغلش تو   

 

ساحلم کردمیم کار یچ من شدیم تیزیچ اگھ _  . 

 

بشم اروم اغوشت تو بذار سامان نگو یزیچ -  . 

 

شدم اروم داداشم اغوش تو اره شدم اروم. فشرد خودش بھ منو شتریب عوضش نگف یزیچ گھید دادو گوش حرفم بھ سامان  

 

 

 

؟ یکنیم کارارو نیا باخودت یچ یبرا یداداشت عشق یدونیم کھ تو گلم یابج:  سامان   

 

دیببخش -  . 

 

– بشم گلم یابج قربون یالھ  . 

 

کجان نایمامان -  . 

 

گھیم و شھیم جدا ازم سامان  . 
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کردن ھیگر کھ نقدریا خونھ سرد بودن کرده نجارویا.  کردن کالفم یبدجور کھ نگو ازاونا اخ _  . 

 

براشون رمیبم یالھ -  . 

 

خانوم یابج نکنھ خدا _   . 

 

.  یعل و نفس و غزال تا ریبگ ییزندا و ییدا باباو و مامان از.  تو ختنیر خانواده کل شدو باز در کھ بدم رو سامان جواب خواستم
 دوباره.  نبود نجایا دمینو کھ بود نیا بھانم تنھا ٬ یبدجور بودم داغون یبدجور قلبم تھ یول شدم خوشحال شون تک تک دنیباد

 فقط من یول دنیپرسیم حالمو داشتن ھمھ.  سوختمیم دینو حسرت تو کھ ییروزا ادی افتادم شیپ سال چند ادی بست گلومو راه بغض
 تونستیم اون.  سامان یچشما بھ دوختم نگاھمو.  نداشتم رو یکار و یحرف یچیھ یا حوصلھ اصال دادمیم پاسخ دهیبر و کوتاه

 خودم با شد شتریب بغضم.  کرد بغض شد صدبرابر چشماش غم کرد نگاه چشمام تو.  بفھمھ گلومو تو بغض بخونھ چشمامو تو ِغم
  گفتم

 

.  بست چشماشو و ارهیب طاقت نتونست.   کنمیم خواھش یابج نفس اشکاتو نکن حروم یابج عشق نکن ھیگر داداشم نکن ھیگر
 بھ نداختمیم نگاھمو ھم یگاھ کردمیم نگاھشون فقط دمیشنینم گفتنیم یھرچ.  اطرافم یادما بھ دوختم چشم.  گرفتم ازش چشممو
 من داداشم انگار ٬ کنھ رونیب اتاق از ھمرو کھ خواستم ازش ختمویر چشمام تو التماسو من بھ شده رهیخ دمیدیم کھ سامان

 بمونھ کھ داشت اصرار یلیخ مامانم. کرد رونیب بھ تیجمع کردن خارج بھ اقدام عیسر کھ بخونھ چشمام تو از رو یچ ھمھ تونستیم
 کردن کمک بھم یلیخ یعل و نفس و غزال.  ترم راحت خودم یا خونھ کھ گفتم من یول خودشون خونھ برم داشت اصرار یلیخ

 ھر در کھ ام یعل یحت بخونم چشماشون تو رو ینگران و یناراحت تونستمیم نبود خوب چندان حالشون..  ازشون بودم ممنون
 کردو رونیب  اتاق از ھمرو سامان.  گفتھ بھشون رویچ ھمھ سامان کنم نکردفکر نکارویا امروز کردیم باز رو یشوخ سر یطیشرا

 ھراسون یھا نگاه بھ دوختمش گرفتمو مالفھ از چشممو.  بودم شده رهیخ مالفھ بھ و تخت رو بودم نشستھ.  اتاق تو موند خودش
کردم بغض.  داداشم ناراحت و  . 

 

 

 « سامان »

 

 شیناراحت نیا از.  بود تخت یرو یا مالفھ یدیسف بھ نگاھش.  کردم نگاه ساحل بھ.  دادم ھیتک در بھ بستم درو رفتن ھمھ یوقت
 یم یھراتفاق بود یھرچ ٬ بشھ دیناپد وقت ھمھ نیا دینو کھ بود محال ٫ بودم دینو نگران خودمم واقعا ندفعھیا گرفت دلم شیھراسون

االن یول زدیم زنگ ھی فوقش افتاد  .  

 

 کرد بغض.  بفھمھ خرابمو حال ساحل کھ ذاشتمینم یول بودم داغون.  من بھ دوخت و گرف تخت یرو یا مالفھ از نگاھشو ساحل
 و چشماش از قطره نیاول خورد سر و چشماش شب اسمان اون شد پر.  دادم دست از حالتمو.  نبودم موفق چندان نکھیا مثل

گفتم روبھش بود سخت برام کنم نگاھش تونستمینم.  شدیم فشرده شتریب ختیریم کھ یا قطره ھر با قلبم.  گونش یرو نشست  . 
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؟ ساحل _  

 

گرف شدت شیگر حرفم نیا با  . 

 

؟ ساحلم _  

 

دادم ادامھ.  گرفتیم یشتریب شدت شیگر گفتنم ساحل ھر با  . 

 

کنھیم ونمید اشکات یدونیم کھ تو ؟ ینکن ھیگر شھیم ساحلم _  .  

 

ادی یم حرف بھ بار نیا  .  

 

کنمیم خواھش نکن ونمید نزن حرف یطور نیا سامان توروخدا _  .  

 

 من چرا دونمینم کردم بغض.  افتھ یم دینو ادی حرفام از کھیت باھر کھ دمیفھم.  بده خواھرم حال چقدر دمیفھم.  گھیم یچ دمیفھم
کنمیم بغض نقدریا امروز  .  

 

گف ھوا یب ھوی  . 

 

؟ یکن بغلم شھیم -  

 

 شتریب ختنیر اشک شدت تواغوشم سرش گرفتن با.  اغوشم تو گرفتمش سمتشو رفتم یحرف چیھ بدون ھیثان چند بعد کردم نگاھش
ادی یم حرف بھ اغوشم یتو.   کرد سیخ تنمو رھنیپ و شد  .  

 

داداش یدیم دموینو یبو سامان یدیم دوینو یبو _  .  

 

 ازش خواستم بشھ ییھوا نیا از شتریب دینبا شھ یم ییھوا شتریب ساحل نھیھم خاطر بھ ھیکی دینو منو ادکلن.  ایخدا اخخخخ
کرد بغلم محکم و نذاشت کھ جدابشم   .  
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باشم اغوشت تو بذار نرو کنمیم خواھش سامان نرو -  .  

 

دمینال یدرموندگ از  . 

 

 ! ساحل _

 

لطفا. دینو کنمیم خواھش -  . 

 

.  گذاشتم ھم یرو سفت چشمامو.  پاھام رو گذاشت سرشو کردو جا جابھ خودشو ساحل.  تخت یا گوشھ نشستم یسرناچار از
کنم تحمل ینطوریا خواھرمو حال تونستمینم  .  

 

بود شده قطع شیگر  . 

 

؟ یکن نوازش موھامو میبچگ مثل شھیم -  

 

 باز و ساحل یروسر.  شدم رهیخ ساحل بھ بعد دیکش طول ھیثان چند فقط شدم رهیخ روم روبھ وارید  و بھ کردم باز اروم چشمامو
 کھ افتاد ادمی.  کردم سفر گذشتھ بھ کار نیا با ٬ موھاش یال البھ سرش یرو دمیکش اروم دستمو.  طور نیھم موھاشم کش کردم
.  کردمیم ارومش ینطوریا داشت امتحان استرس و بود ییابتدا کھ ییھا موقع شھیھم گرفتیم خوابش کردمیم کارو نیا یوقت

شد منظم نفساش گرفتو خوابش  ٬ شد اروم کھ کردم کارو نیا یساعت کی بایتقر.  موھاش یال البھ روسرش دمیکشیم دستمو  . 

 

 

 

دینو »  » 

 

 ھی شھیم یطور ھی قلبم ندارم ارامش اصال اشوبھ دلم یبدجور روز چھار نیا چرا دونمینم بودم دهیکش دراز تخت یرو اتاق یتو
 لحظم ھی ساحل حال یا دلشوره روز چھار نیا یتو.  ھیگر یصدا فقطم ادی یم کجا از دونمینم کھ گوشم تو چھیپیم ییاشنا یصداھا
 ٫ دمیدیم یبیعج خواب شبید.  نمیشیم شمیم بلند کشمویم یقیعم نفس ؟  کنھیم کار یچ ؟ خوبھ حالش یعنی.  بود نذاشتھ ارومم
.  شده تنگ براشون دلم چقدر.  زنمیم لبخند ھی ناخداگاه اسمشون یاور ادی با ؟ خوبھ حالشون االن یعنی.  ساحلو و سامان خواب

گمیم کنمویم جمع اخمامو.  شد انینما رونیب لباس با ترانھ قامت شدو باز در کھ بودم فکرا نیھم یتو  . 
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؟ یستین بلد زدن در -  

 

گھیم من بھ رو ترانھ  . 

 

ستمین بلد خودمو یا خونھ تو زدن در _  . 

 

 ھی و یاب مانتو ھی یاب ساتن یروسر ھی.  بود خوب پشیت.  کنمیم نگاه صورتش بھ رو یتر ظیغل اخم با.  زدم یچرت حرف چھ
گھیم و ادی یم حرف بھ ترانھ قھیدق چند بعد.  یمشک ست کفش و فیک و یمشک شلوار  . 

 

نھیبب تورو خوادیم.  اومده محمد نییپا برو پاشو _  . 

 

؟ محمد   

 

؟ محمد کدوم ؟ محمد -  

 

دهیم ادامھ ترانھ  . 

 

مقدم محمد ؟ یشناسیم محمد چندتا مگھ _  .  

 

شمیم دلگرم یبدجور نجایا ادی یم یمان یوقت ییخدا.  باشم تابلو دینبا.  گفتیم رو یمان.  اومد ادمی اھاااان  . 

 

امی یم االن منم برو یاوک -  . 

 

؟ یزیچ ھی دینو فقط.  باشھ _  

 

شمیم زدنش حرف یا ادامھ منتطر دمویم تکون سرمو  . 
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ادی یم حرف بھ  . 

 

نشو یمیصم محمد با ادیز فقط -  . 

 

گمیم کنمویم جمع اخمامو  . 

 

؟ چرا -  

 

گھیم و باال  برهیم صداشو ِولوم ترانھ  .  

 

بشھ یابزار یا استفاده دوستات از نیازا شتریب  ییخواینم کھ تو _  .  

 

کردیم دیتھد اشغال یعوض.  ھم تو رف شتریب اخمام  . 

 

منتظرتم نییپا _  . 

 

 حرص با بودو روش لیوسا یھرچ و زیم سمت رفتم ٬ انفجار حد در بودم یعصبان. شھیم خارج اتاق از گھید حرف چیھ بدون
؟ یکنیم دیتھد منو ٬ زدم ادیفر ؟ یکنیم دیتھد منو زاده حروم اشغال یعوض.  نیزم رو ختمیر   

 

 داغون یبدجور ھفتھ ھی نیا یتو.  کردم نگاه نھیا تو خودمو.  بودم شده اروم کمی بود شده یخال حرصم یکم زدمیم نفس نفس
 بود شده ختھیر اشفتھ نگو کھ موھامو.  کنم اصالح نداشتم حوصلھ بود شده ادیز شمیر تھ بایتقر ٬ کردم نگاه صورتم بھ.  بودم شده
 اونو شرتمویت یرو دمیکش دستمو بعدش.  کردم مرتبشون یکمی و موھامو یال البھ دمیکش دستمو.  خفن بودم داغون میشونیپ یرو

در سمت رفتم دمویکش قیعم نفس ھی.  کردم مرتب  . 

 

 

یمان »  » 
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 از نداره یاقیاشت بود مشخص کامال کرد قبول ِمن ِمن یکل با ترانم.  ماباشھ جمع یتو تا کنھ صدا دمینو کھ دادم درخواست ترانھ بھ
 کمی رو خونھ تا رفتم و کردم استفاده فرصت نیا از منم کنھ صدا و دینو تا باال رف.  باشھ داشتھ ارتباط من با ادیز دینو نکھیا

؟ نھ ای داره نیدورب خونھ نمیبب دیبا بگردم   

 

اومد دینو ادیفر یصدا کھ گشتمیم رو خونھ داشتم   . 

 

؟ شده یچ یعنی.  نکن دیتھد منو کھ زدیم ادیفر دینو.  باال یا طبقھ بھ دمیکش سرمو جھت عیسر  

 

 نفر ھی یکفشا یصدا قھیدق ستیب ده حدودا بعد.  بپرسم ازش ادیب ترانھ تا شدم منتظر شدم الیخیب.  سیضا دمید باال برم خواستم
 روز چند نیا یتو ؟ دهینو نیا یوا.  ومدین ترانھ چرا کھ کردم تعجب.  نییپا اومد ھا پلھ از دینو قھیدق چند بعد.  اومد ھا پلھ یرو

گف یاھستگ بھ دینو.  سمتم اومد زدو لبخند ھی.  کرد گرم چشماشو یسرما دوباره خون انگار من دنیباد.  شده داغون چقدر  . 

 

؟ یچطور گلم داداش سالم -  

 

گفتم یاروم ھمون بھ منم.  گھید یخودم یا ونھید داداش.  زدم لبخند  . 

 

کردمیم بغلت محکم وگرنھ میشیم کنترل نایدورب با کھ فیح گلم داداش سالم _  . 

 

.  باشھ حساس اھستھ یصدا بھ نجایا یصدا سنسور بود ممکن چون باال میبرد صدامونو ِولوم.  میکرد قناعت دادن دست بھ تنھا
کردم زدن حرف بھ شروع من اول  . 

 

؟ دینو اقا دیچطور _   

 

گف من از تیتبَع بھ دمینو  . 

 

؟ نیچطور شما.  مقدم یاقا ممنون -   

 

راحتم ینطوریا نیکن صدا محمد منو شھیم اگھ لطفا فقط.  دینو اقا ممنون _  .  

 

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 
 

گھیم و زنھیم لبخند دمینو  . 

 

نیکن حذف من اسم پشت از رو اقا شمام پس نیراحت شما ھرطور -  . 

 

گمیم زنمویم لبخند  . 

 

جان دینو یراحت شما ھرطور باشھ _  . 

 

گھیم و سرم پشت مبل بھ کنھیم اشاره و زنھیم لبخند دمینو  . 

 

کنمیم خواھش دینیبش دییبفرما -  . 

 

.  بده سیسرو تا ادی یم خدمتکارا از یکی ھین ثا چند بعد.  مینیشیم مبل یرو ھم با.  نھیبش کھ کنمیم اشاره و زنمیم لبخند منم
گفتم اروم رلبیز.  اومد ترانھ یکفشا یصدا کھ میگفتیم پرت و چرت دینو با میداشت  . 

 

کنھ ریبخ خدا.  اومد اوه _  . 

 

 یا غمضھ و عشوه چھ اوه.  نییپا اومد ھا پلھ از خنده و عشوه با ترانھ.  کرد جمش عیسر و زد لبخند ھی چون دیشن دینو کنم فکر
گھیم و زنھیم لبخند فاصلھ اون از ترانم.  زنمیم لبخند شمویم بلند مبل رو از.  ادیم ما طرف بھ.  ادی یم  . 

 

یاومد خوش یلیخ زمیعز نیبش –  . 

 

گمیم و زنمویم لبخند منم  . 

 

ممنون زمیعز -  .  

 

و شھیم جدا ازم ترانھ.  بود کرده خفھ خودشو ادکلن یتو.  کنھیم یروبوس باھام و دهیم دست بھم  
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 از نگاھمو.  کرد یم نگاه ترانھ بھ داشت اخم با کنمیم نگاه دوینو.   نمیشیم سرجام دوباره منم.  نھیشیم مبال از یکی یرو رهیم
 یکی حدودا بعد.  نداشت یواکنش چیھ دینو ما بحث ھر یتو.  زدن حرف بھ میکنیم شروع باترانھ.  دوزمیم ترانھ بھ گرمویم دینو

 قرار.  رمیم نمیماش سمت بھ کنمویم یخدافظ دینو و ترانھ با.  دارم مھم یلیخ یا جلسھ ھی اداره.  رمیگیم رفتن بھ میتصم دوساعت
 پامو.  کنمیم روشن نویماش زنمویم استارت.  باشم نداشتھ حضور جلسھ نیا یتو شدینم یول نرم اداره من اتیعمل انیپا تا بود
 بود اونجا کھ یسرباز بشھ باز در تا زنمیم بوق.  اداره رسمیم قھیدق پنج و چھل حدودا بعد.  اداره سمت رونمیم ذارمویم گاز یرو
 ذارهیم احترام استقبالم ادیم عیسر یموسو.  اداره داخل رمیم شمویم ادهیپ نیماش از عیسر. داخل رمیم من و کنھیم باز درو عیسر
گھیم و  . 

 

قربان دینباش خستھ:  یموسو  . 

 

؟ نشده شروع کھ جلسھ.  ممنون -  

 

قربان ریخ:  یموسو  .  

 

 زدیم حرف ھیبق با داشت ینصرت سرھنگ جناب.  شمیم وارد زنمویم در.  کنفرانس اتاق سمت رمیم عیسر.  دمیرس موقع بھ شیاخ
ستادیا پاشد عیسر شد و گرد چشماش دید منو تا  . 

 

؟ یکنیم کار یچ نجایا تو یمیکر:  سرھنگ جناب  

 

گمیم و ذارمیم احترام  . 

 

منھ یا پرونده بھ مربوط جلسھ نیا امیب شدم مجبور قربان -   . 

 

گھیم و زیم رو کوبھیم محکم دستشو  . 

 

؟  یمیکر شھیم یا فاجعھ چھ یدونیم  ؟ شھیم یچ یدونیم یبش ییشناسا اگھ _  

 

گھیم و کشھیم یقیعم نفس.  کنمیم نگاھش یحرف چیھ بدون  . 
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خودت یپا افتاد یھراتفاق.  یمیکر تو دست از _  .  

 

گمیم زنمویم لبخند  . 

 

قربان ممنون -  . 

 

 شھیم شروع جلسھ و انی یم کنفراس اتاق بھ ارشد مقامات یا ھمھ بایتقر بعد ساعت مین.   نمیشیم و ھا یصندل از یکی سمت رمیم
 خارج اداره از احترام بعداز عیسر.  کنھیم مرخص ھمرو ینصرت سرھنگ جناب کھ کشھ یم طول جلسھ دوساعت یکی بایتقر. 

بود کرده اماده اتیعمل نیا یبرا دایجد اداره کھ یا خونھ سمت رمیم شمویم  . 

 

 

 

 رو خونھ دور دورتا مامور چندتا.  نگیپارک داخل رمیم کنمویم باز موتیبار نگیپارک در.  خونھ بھ رسمیم ساعت مین حدودا بعد 
.  زنمیم و چھار یا طبقھ یا شماره شمیم اسانسور  اتاقک وارد.  اسانسور سمت رمیم کنمویم پارک نویماش.  دارن نظر ریز

 کنمیم باز واحدو در.  م واحد سمت رمیم و شمیم خارج اسانسور از.  شھیم متوقف طبقھ یتو ھیثان چند بعد.  افتھ یم راه اسانسور
 وارید بھ ونیتلوز روش روبھ کھ داشت قرار چپم سمت دیسف مبل ست ھی اتاق دوتا با یمتر صد حدودا یا خونھ ھی.  شمیم وارد و

 شده کاکائو ھیشب خونم.  یا قھوه یھا پاپرده یا قھوه مبل ست ھی خونھ سمت اون.  یدیخورش ساعت ھی ونیتلوز کنار بود نصب
 اومد در صدا بھ واحدم زنگ کھ کنم عوض لباسامو تا اتاق سمت رفتمیم داشتم.  برق بھ زنمیم سازویچا.  اشپزخونھ سمت رمیم. 

 درو کھ نیھم.  کردم باز درو و مواسلح رو گذاشتم دستمو.  نبود معلوم یچیھ.  کردم نگاه یچشم از.  در سمت رفتم.  کردم تعجب
 جیگ کامال کھ صورتم طرف اومد گھید مشت ھی لحظھ ھمون اسلحم سمت بردم دستمو عیسر صورتم یتو اومد مشت ھی کردم باز

 دوبرابر کلشونیھ کھ پوش اهیس نفر چھار ٬ نیزم طرف بھ شدم پرت شدت با ٬ نیزم رو خونھ طرف اون شد پرت اسلحھ شدمو
 قھیدق چند بعد.  شدم جیگ کامال کھ زدن منو انقدر زدنیم منو خوردمیم تا سمتمو کردن حملھ دونفرشون.  شدن خونھ دوار بود من
 بردن و کردن بلندم گرفتنو بغلم ریز از سمتمو اومدن گھید دونفر اون گرفتن من از ارویاخت قدرت و کردن جیگ کامال و زدن  منو کھ

 حالت اون یتو شد تر بد حالم ٬ بد شدم داغون رو روبھ یا منظره دنید با.  میشد خارج اسانسور از ھیثان چند بعد.  اسانسور سمت
 بودن شده ور غوطھ خودشون خون یتو بودن نجایا من از محافظت یبرا کھ ییکسا یھاشم یاریاللھ ییرضا یموسو. کردم بغض

 نیاول.  زدمیم حرف باھاش شیپ ساعت چند نیھم تا یموسو یوا.  من یزایعز خون بھ.  بود شده اغشتھ خون بھ نگیپارک کل
 ادیبافر گردنمو پشت دیچیپ یبد درد سرم پشت زد اسلحھ پشت با محکم اونا از یکی.  ختیر خونم پر صورت یرو چشمام از قطره
رفتم ھوش از  . 

 

 

 

رفتم ھوش از ادیفر با و سرمو پشت زد اسلحھ با  .  
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دینو »  » 

 

 و ؟ کنسل اتیعمل فعال گف ترانھ چرا نکھیا فکر یتو.  بودم فکر یتو سخت بودم نشستھ یتک یمبال از یکی یرو ییرایپذ یتو
 از یکی کھ بودم فکرا نیھم یتو.  خانوادم شیپ فکرم ھاس بچھ ھیبق و ساحل شیپ فکرم.  گھید ھفتھ  دو یکی واسھ مونھیم

سمتم اومد خدمتکارا  .  

 

؟ اقا _  

 

کردم نگاھش و باال گرفتم سرمو  . 

 

دارن کارتون اطیح یتو خانوم _  . 

 

دهیم ادامھ خدمتکار.  دمیم تکون سرمو بعد کنمویم نگاھش لحظھ چند ھی  . 

 

اجازه با _  . 

 

 چشم.  شمیم خارج خونھ از.  عمارت یخروج در سمت رمیم شمویم بلند مبل رو از.  دوازدس.  کنمیم نگاه وارید یرو ساعت بھ
.  بود نشستھ اون کھ یطرف بھ رمیم.  بود نشستھ بھار شھیھم یدرختا از یکی ریز.  کنمیم داشیپ.  کنم دایپ رو ترانھ تا گردونمیم

بھش رسمیم ؟ ھیطور نیا امروز چرا نیا.  بود ھم تو اخماش و نییپا سرش  .  

 

 . سالم -

 

دوزهیم من بھ و رهیگیم زیم از نگاھشو.  خورد یفیخف تکون صدام دنیشن با چون بود فکر تو انگار  . 

 

نیبش سالم _  . 

 

بگو کارتو راحتم یطور نیا -  . 
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 یم روم روبھ قایدق و سمتم ادیم و شھیم بلند یصندل رو از اروم یلیخ بعد.  کنھیم نگاه صورتم تو و کنھیم مکث ھیثان چند ھی
ستھیا  .  

 

ایب دنبالم _  .  

 

 الیو پشت رفتیم داشت.  رمیم دنبالش و کنم یم مکث ھیثان چند کنم یم نگاھش گردمیبرم ٬ شھیم رد جلوم از اروم.  کنمیم تعجب
.  بره اونجا باشھ امیت کھ اقا و خانوم جز نداره حق یکس بودن گفتھ خدمتکارا مینداشت قرار الیو پشت وقت چیھ ما اخھ کردم تعجب. 

بود نجایا یمان کاش.  ستادمیا شد دوبرابر تعجبم گھید ندفعھیا.  بود اونجا گھید کیکوچ یا خونھ ھی میدیرس اطیح پشت بھ یوقت  . 

 

؟ کجاس نجایا -  

 

.  داخل رفتم دنبالش منم داخل رف کردو باز درو.  افتادم راه دنبالش منم رف خونھ تا خودشو راه من بھ دادن پاسخ بدون ترانھ
 ھی یتو افتادم روم روبھ یا صحنھ دنید با یول داخل رفتم منم داخل رف کردو باز اونو در و اتاقا از یکی سمت رف میمستق ترانھ

دیلرز پاھام و دست افتاد دوران بھ سرم.  بزرگ چال اهیس  . 

 

؟ یمان  

 

؟ شده یطور نیا چرا ؟ کردیم کار یچ نجایا یمان    

 

 یقو ولتاژ با شوک دستگاه ھی کنارش بودن نشونده یخاص لیوسا چیھ بدون کیتار اتاق ھی یتو یفلز یصندل ھی یرو رو یمان
 تمام ھاش عضلھ بود خون پراز صورتش.  نمینب داداشمو روز حال نیا و رمیبم من یالھ.  گھید یا شکنجھ لیوسا و طناب یسری

 بغضم.  ازخونش پر یشونیپ یرو بود شده ختھیر نازش یموھا یصندل یرو بود افتاده گوشت کھیت ھی مثل جون یب داشت خراش
کرد خارج خال اون از منو ترانھ یصدا.  دمید حال نیا یتو داداشمو یوقت شد بد حالم گرف  . 

 

شیشناخت _  .  

 

دادم تکون سرمو کردمو نگاھش  .  

 

رو یعوض نیا نیاریب بھوشش _  .  
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.  یمان کردطرف پرت شدت با ابو.  یمان سمت رف و اب سطل ھی سمت رف.  کردم نگاه بود ستادهیا یمان سر باال کھ یمرد اون بھ
گھیم ترانھ.  بود سرد ابش کنم فک زد نفس نفس کردو باز چشماشو ھراسون یمان  . 

 

؟ من گروه تو اره ؟ یکنیم نفوذ من گروه تو اشغال یعوض _  

 

یگیم یچ تو فھممینم من:  یمان  . 

 

 نگاھش.  باال دیکش سرشو ھم در یصورت با یمان.  ترانھ بشکنھ دستت یالھ.  چنگش تو گرف موھاشو و یمان سمت رف ترانھ
 بھ افتاد نگاھش یمان.  کنم گرفتار خودمم و کنم اعتراف نکن یکار نکن داغونم نکن نگاه منو توروخدا یمان توروخدا.  من بھ افتاد
 لبخند منم دارم دوست گف یزبون یب زبون بھ چشما ھمون با چشماشو تو ختیر و عشق.  زد محبت پر و نیدلنش لبخند ھی و من

دارم دوسش چقد گفتم زدمو لبخند صورتش بھ چشمامو تو ختمیر یمان عشق از شتریب یعشق زدمو  . 

 

گف ترانھ  . 

 

 ھی ذارهیم و یگالب ببو ترانھ یکرد فکر ؟ ھان ؟ جون یعوض یکرد فکر چھ.  یانتظام یروین سرگرد جوجھ. ھھ.  یمیکر یمان _
؟ جون احمق اره کنھ نفوذ التشیتشک بھ سیپل  

 

گھیم یمان  . 

 

یگیم یچ تو فھمم ینم من –  . 

 

کشھیم شتریب دوینو یموھا و شھیم یکفر ترانھ  .  

 

زاده حروم کنمیم تیحال _  . 

 

من بھ کنھیم رو  . 

 

بره ھوش از ای رهیبم ای یکنیم شکنجھ نقدریا یکنیم شکنجش تو _  . 
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 لبخند ھی کردو نگاھم یمان.  سرم رو ختنیر خی اب سطل ھی انگار  کنمیم نگاھش سمتشو گردونمیبرم سرمو نگاھش شتاب با
زد نیدلنش  . 

 

؟ یچ -  

 

تو با یمان شکنجھ گفتم ؟ یکر مگھ _  . 

 

کردم جمع اخمامو  . 

 

؟ من چرا -  

 

گف و ھم تو دیکش شتریب اخماشو ترانھ  . 

 

گمیم من نکھیا یبرا _  . 

 

کنم کارو نیا محالھ.  بدجور بودم شده یحرص  . 

 

کنم ینم کارو نیا من -  . 

 

یبد انجامش دیبا _  . 

 

 . نھ -

 

 . اره _

 

زدم ادیفر  . 
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 . نھ -

 

زد ادیفر ترانھ  . 

 

 . اره _

 

بلندتر من  . 

 

 . نھ -

 

 محکم چشمامو.  اتاق یتو دیچیپ یوحشتناک یصدا.  زد وارید بھ خطا بھ گلولھ ھی و طرفمو بھ دیکش رو اسلحھ شدو یکفر ترانھ
 . بستم

 

؟ یدیفھم تورو شکنجھ با بعدم ساحلو بعد کشمیم نویا اول یند انجام اگھ _  

 

یمان خدا یا.  ذارمیم ھم یرو کار نیا موافقت یبرا چشماشو.  کنمیم نگاه یمان بھ.  ترانھ بھ دوزمیم خشممو از پر ھیچشما  .  

 

یمان مونمویم من شھیم خارج اتاق از ھیبق با و شھیم رد کنارم از ترانھ  . 

 

 

 

یمان مونمویم من شھیم خارج اتاق از ھیبق با و شھیم رد کنارم از ترانھ  . 

 

 نکرده تجربھ ساحل از ریغ بھ یا گھید ییجا چیھ داشتم لحظھ اون کھ یحس.  رهیم فرو خفقان حالت یتو دورمون کیتار یفضا
 از شتریب قلبم افتھ یم خونش پر صورت بھ نگاھم یوقت.  کنھیم نگاھم و باال ارهی یم سرشو اروم ٬ بود نییپا سرش یمان.  بودم

گھیم زنھیم نیدلنش لبخند ھی یمان.  رهیگیم شیپ  . 

 

؟ داداش _  
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نکنم شکنجھ من رو یمان اگھ ٬ کنمیم یبد بغض ذارمیم ھم یرو محکم چشمامو.  یمان یوا  .... 

 

گفتم  یمان جواب در اروم.  بودم فشار تحت سخت بدم دست از و یمان و ساحل نکھیا از.  کنھیم بد حالمو بعدشم بھ کردن فکر یحت  
. 

 

 . جانم -

 

گھیم اروم.  داره لب یلبخندشورو اون ھنوز ٬ یمان یچشما یاھیس با شھیم یتالق نگاھم.  کنمیم باز اھستھ چشمامو  . 

 

؟ یکن ینم شروع چرا _  

 

 دوباره چشمامو.  تونمینم من شو کار نیا الیخیب قسم سالمون چند رفاقت بھ تورو یمان.  خواستیم من از یچ یمان.  کنمیم تعجب
گمیم دمویم فشار ھم یرو محکم   . 

 

تونمینم -  . 

 

؟ داداشم چرا _  

 

یمان تونمینم -  . 

 

داداشم زن خوامینم بدم ازارت کھ کنم ینم ادیفر و داد نترس دینو سین یخاص زیچ _  .... 

 

 ھمون با بستیم گلمو راه شتریب بغضم شدیم خارج زبونش از کھ یسخن ھر با.  مونھیم دھنش تو حرفش یا ادامھ من حرف با
شده دیکل فک و دورگھ یصدا و بغض   

 

  گفتم
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شو خفھ یمان شو خفھ -  . 

 

ادیم حرف بھ یمان  . 

 

ھوا رو رهیم ایلیخ یزندگ ینکن کارو نیا اگھ دینو _  . 

 

 یچ ازمن تو یمان.   کنم شکنجھ قمویرف تونمینم من.  کن درکم یمان. بدتره مردن از کھ ییخوایم رو یزیچ من از تو یمان -
؟ قمویرف یا شکنجھ ؟ ییخوایم   

 

گھیم لبخند با یمان  . 

 

کن شروع برم قربونت یالھ  ٬ نیریش برسھ من بھ سامان و یعل تو طرف از کھ یزیچ گلم داداش _  . 

 

ختمیر اشک ساحل سر بار نیاول ادی یم ادمی گونم یرو چکھیم یکیتار اون یتو قطره نیاول و کنھیم باز راه کم کم بغضم ندفعھیا  .  

 

یمان کنم یم خواھش -  . 

 

دهیم ادامھ یمان  . 

 

داداشم ایب _  . 

 

لطفا یمان -  . 

 

ایب _  .  

 

  درد از صورتش گونش یرو کشم یم اروم دستمو ستمیا یم روش روبھ.  سمتش رمیم اروم بعد.  شمیم رهیخ بھش قھیدق چند
 دستم یوقت.  کنم شکنجش بود محال کشتیم خودشو پام یجلو االن نیھم اگھ کھ کرد من با رو یکار لحظھ اون یتو شھیم جمع
ادیم حرف بھ یمان.  عقب رفتم.  ارمیب طاقت نتونستم زد دستم کف بھ نیدلنش یا بوسھ برادرانھ یا بوسھ ھی اروم لبش سمت رف   

. 
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 برادر سامان و یعل و تو از ریغ بھ من دینو.  دهیم برادرانھ عشق یبو کھ یدستا داداشمو یدستا دمیبوسیم دیبا دینو دیببخش _
کن شروع توروخدا رمیمیم من افتھیب براتون یاتفاق اگھ ندارم یا گھید  .  

 

یلیخ یمان یعوض یلیخ -  . 

 

بود اور خفقان یوحشتناک طرز بھ اتاق اون یفضا.   شمیم خارج اتاق از کنمویم گرد عقب عیسر  . 

 

عمارت سمت رمیم شمویم خارج خونھ از عیسر  . 

 

 

  « ساحل »

 

.  بده حالم.  نگرانم یلیخ.  ستین دینو از یخبر چیھ.  بد اشوبھ دلم.  خودمم یا خونھ تو و شدم مرخص مارستانیب از یِ روز چند
 ھوا و حال نیا یتو.  باشم مراقب شتریب دیبا و شده حساس بایتقر بچھ نشده یول بشھ انجام بود قرار کھ یسقط خاطر بھ گفتھ دکتر

دمیم پاسخ زنمویم و تماس اتصال.  غزالھ.  تلفن طرف  سمت رمیم شمویم بلند مبل رو از اروم.  خورد زنگ خونھ تلفن کھ بودم  . 

 

؟ جانم -  

 

خانوم یابج سالم _  . 

 

؟ خوبھ حالت.  زمیعز سالم -   

 

؟ چطوره خالھ ھیفسقل ؟ یتوچطور.  خوبم _   

 

شکمم یرو ذارمیم دستمو زنمویم لبخند  .  

 

رسونھیم سالم ُخلش یا خالھ بھ.  خوبھ -  . 
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خورمشایم امیم ارهیدرن یباز شکر بگو زنھیم حرف زود چھ عشقم جانم یا _  . 

 

گمیم خندمویم  . 

 

؟ یدیزنگول یداشت یکار -  

 

گھیم غزال  . 

 

ذارهیم حواس ادم یبرا یفسقل اون مگھ _  . 

 

گمیم خندمویم  . 

 

بگو کارتو حاال خب -  .  

 

 یمادرا ریگ کردن یگناھ چھ نفس و تو یھا بچھ چارهیب میکن عوض یحال ھی رونیب میبر ییتا سھ مایقد ادی بھ بگم زدم زنگ بابا _
حیتفر ببرتشون باشھ فکرشون بھ خالشون نکھیا مگھ افتادن پرور تن و تنبل   .  

 

داغونم تو از نکن ھام خنده بھ نگاه نداشتم رفتن رونیب حس اصال یول دمیخندیم داشتم زدیم حرف داشت یوقت  . 

 

سین حسش جونم غزال الیخیب -  . 

 

گھیم و زنھیم داد تلفن پشت از غزال   . 

 

اونجاما گھید نیم یس حاضرشو نفس نیع تنبل شو خفھ _  .  

 

گفتم کالفھ  . 
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کنمیم خواھش غزال -  . 

 

گف کوبنده غزال  . 

 

خدافظ اونجام گھید نیم یس شو خفھ _  

 

 ....غز_

 

.   گرفتم شیپ اتاقو راه ناچار.  رفتن رونیب یا حوصلھ اصال.  چشھ سین معلوم سر رهیخ یا دختره.  کرد قطع بزنم حرفمو نذاشت
 بھش ینگاھ ھی.  کمدم سمت رفتم.  نبود یازین اصال درواقع یعنی نداشتم شیارا یا حوصلھ ٬ شمیم داخل کنمویم باز اتاقو در
 ھیروح یبرا شاد رنگ گفتھ دکتر.  رونیب کشمیم ازش ییمویل شال و دیسف شلوار و یسارافن ریز با بلند ییمویل مانتو ھی.  ندازمیم

شھیم منتقل بچھ بھ شاد و خوب یا ھیروح نیا و خوبھ باردار خانوم یا  .  

 

یم خارج خونھ از داشتم  کنمیم پام کفشامو.  در سمت رمیم و رونیب اتاق از رمیم دارمویبرم کمد تو از مویمشک کفش و فیک  

 

 

اسانسور سمت رمیم شمویم خارج خونھ از عیسر.  باشم منتظرش نگیپارک یتو خواستمیم بھتر ٬ دره جلو داد امیپ غزال کھ شدم   . 

 

دمشونید   . 

 

دادم سالم مصافت ھمون از و سمتشون رفتم عیسر.  بود نشستھ پشت نفس ٬ بودن من منتظر در یجلو ھا بچھ  . 

 

ھا بچھ سالم -  . 

 

شمیم نیماش سوار  . 

 

دنیم جواب دو ھر  . 
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یعشق سالم:  نفس  . 

 

؟ یچطور.  گریج سالم:  غزال  

 

؟ چطوره ما ھیفسقل حال.  گمیم عقبو سمت گردمیبرم ؟ نیچطور ھا شما خوبم -  

 

گھیم نفس  . 

 

شده شروع خوردناش تکون.  خوبھ –  . 

 

؟ خورهیم تکون اونم ؟ خوبھ حالش یچ ما یعشق خانوم ساحل:  غزال  

 

زنمیم لبخند  . 

 

ھیباحال حس یلیخ غزال اره -  . 

 

گھیم خندهیم غزال  . 

 

م؟یبر کجا ھیچ برنامھ خب _  

 

گمیم نظرمو من ھمھ از اول  . 

 

العادس فوق جانشیھ کھ اوردن دیجد یا لھیوس ھی دمیشن.  ارم پارک میبر -  .  

 

گھیم و کنھیم نگاھم غزال  . 
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؟ خودتون ای بدم دیبا من شوھراتونو جواب ادیب سرتون ییبال اگھ داره ضرر نفس و تو یبرا جانیھ یکنینم فکر زمیعز _   

 

؟ خوبھ حالش ؟ کجاس دینو االن یعنی.  گرف یبدجور دلم حرف نیا بازدن  

 

شھیم تفکراتم شرفتیب از مانع نفس یصدا  .  

 

خب میشینم سوار شویجانیھ لیوسا ھیراض کھ ساحلم میبر حاال ؟ غزال _  . 

 

؟ جمیعج یسوارش تاپ ییخوایم یاوخ:  غزال  

 

گھیم شھیم  یحرص نفس خنده ریز میزنیم غزال منو حرف نیا بازدن  . 

 

دیبخند خودتون بھ شورایب کوفت –  . 

 

گھیم خنده ھمون با غزال  . 

 

ھا داره ضرر برات یاج نخور حرص:  غزال  . 

 

غزال شو خفھ:  نفس  . 

 

ارم میبر شد نیا بر جھینت پس خب.  چشم:  غزال  . 

 

ولیا -  . 

 

افتیب راه نیافر:  نفس  .  

 

چشم:  غزال  . 
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کنھیم حرکت ارم پارک سمت بھ و کنھیم روشن نویماش غزال  . 

 

 

 

یمان »  » 

 

 سرمو لبخند با اتاق یتو دیچیپ اشنا یعطر یبو و شد باز اتاق در.  نییپا سرم و بودم نشستھ حرکت یب و حال یب یصندل یرو
 سالنھ سالنھ ٬ اروم و اروم اشکھ برق بود معلوم کھ بود چشماش یتو یبرق ھی دینو یچشما یاھیس با شد یتالق نگاھم.  باال اوردم
 کھ ستادیا جلوم یجور دینو بود ستادهیا ملتھب یصورت با امیت کنارشم یبرزخ یصورت با ترانھ کردم نگاه سرشو پشت جلو اومد

کردم زمزمھ اروم لب ریز.  نداشتن من بھ یدید چیھ دوتا اون  . 

 

؟ داداش یچطور -  

 

 شده پررنگ نقدریا برادرانم حس  روزه چند نیا چرا دونمینم داداش گفتم یم دینو بھ یھ چرا دونمینم شد مشت کھ دستش دمید
 سراغت انیم خوب یھا حس تمام یریبم ییخوایم کھ یوقت گنیم بخشھ لذت برام برادر اسم گفتن روز چند نیا نقدریا چرا دونمینم
 خیم ھی یرو کنارم کھ یشالق سمت رف سست یتن و لرزون یدستا ھمون با دینو کھینزد مرگت یعنی شد سردت یدید یوقت گنیم

 کھ یزمان تا.  بود اتاق یتو کھ یا لھیم دوتا بھ بستن بردن کردن بلند یصندل رو از خستمو تن سمتمو اومدن دونفر. بود زونیاو
رمیبم داداشم واسھ یالھ بود من بھ پشتش دینو ببندن منو  . 

 

 

دینو »  » 

 

 درد انگشتام بند کھ دادم فشار دستم تو نقدریا شالقو نداشتم رو صحنھ اون دنید طاقت بود بھش پشتم من و بستنیم داشتن رو یمان
 دینو کن نگام.  بود نییپا سرش شدم رهیخ یمان بھ ٬ کنار رفتن بودن روبستھ یمان کھ یدونفر اون یمان سمت برگشتم اروم.  گرف

 نالھ یصدا انگار ٬ کن نگام یمان نکن ونمید داداش نگو نخند توروخدا یول کن اخم بده فوش بگو یزیچ ھی بگو کن نگام توروخدا
 داشتم گھید.  کرد اعالم کار نیا بھ نسبت تشویرضا ھمو رو گذاشت چشماشو زدو لبخند باال اورد سرشو اروم کھ دیشن درونم یا

توروخدا یمان.  بودم داغون دادمیم کف از عنان  .  

 

 کوتاه یمکث بعد شد شیر دلم کردم شیخون صورت بھ نگاه روش روبھ دمیرس بودن بودن اتاق یتو امیت و ترانھ سمتش رفتم اروم
گوشم دبھیرس ترانھ یصدا سرش رفتم  . 
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کن شروع:  ترانھ  . 

 

گوشم بھ دیرس کوبنده و محکم ترانھ یصدا ندفعھیا.  اروم یلیخ زدم ضربرو نیاول باال اوردم شالقو بعد و کردم مکث قھیدق چند  . 

 

بزن محکم:  ترانھ  . 

 

زدم قبل از تر محکم ضربرو نیدوم باالاوردم شالقو  .  

 

دینو بزن محکم گفتم:  ترانھ  . 

 

گفتم ترانھ بھ رو شدم یکفر  . 

 

بزن ایب یلیما یلیخ خودت زنمینم من -  .  

 

 گوشم بھ ترانھ یعصب یصدا.  اتاق یتو دیچیپ یوحشتناک یصدا.  زد خطا بھ ریت ھی یمان بھ رو گرفت اسلحروو شدو یعصب ترانھ
رسھیم  . 

 

بزن محکم پس ٫ قلبش یتو زنمیم صاف زنمینم خطا بعد یا دفعھ قلبشھ یتو یبعد ریت -  . 

 

بکشھ رو نفر ھی بتونھ یراحت بھ کھ باشھ یعوض تونھیم چقدر ادم نکھیا از شدم متعجب شدم یعصبان  . 

 

 بغض باال رف سرش و جلو رف درد از داداشم تن کھ زدم محکم سومو یا ضربھ باال دمشیکش دادمو فشار دستم تو سفت شالقو
 قمیرف پشت بھ بزنم دستمو رمیبگ شالق دیبا نکھیا از زنم کردن حفاظت از بودم عاجز نکھیا از بودم فیضع نقدریا نکھیا از داشتم

 ومدین در داداشم یصدا.  ینھم ٬ یھشتم ٬ یھفتم ٬ یششم ٬ طور نیھم ھم یپنجم ٬ محکم ٬ زدم ضربرو نیچھارم.  زایچ یلیخ از
 بغضم بود معلوم پشتش یخون یھا رگھ.  زد ادیفر و اوردین طاقت یدھم یا ضربھ یتو.  اروم یلیخ یول دیکشیم اه توک تک

 اشکم یا چشمھ کرد پر و اتاق یفضا یمان ادیفر یصدا شدیم یخون شالق یجا زدمیم کھ یا ضربھ ھر با بست گلمو راه شتریب
 شدمیم ونھید داشتم گھید.  گونم یرو دیچک یم اشکم یا قطره زدیم یمان کھ یادیفر زدمیم یا ضربھ ھر با شد یجار اوردین طاقت

شد کارم از مانع ترانھ یصدا کھ رشیز زدمیم داشتم  .. 

 

ھیکاف _  . 
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گف لبخند با و منو سمت دیکش اروم رو اسلحھ.  کردم نگاھش  .  

 

؟ اره ؟ یزرنگ  یلیخ یکرد فکر.  ھھ.  نیراست دینو یاقا _  

 

گفتیم یچ نیا.  کردم تعجب  . 

 

؟ تو یگیم یچ -  

 

؟ ارررررره ؟ اره احمقم من یکرد فکر ؟ یکرد فکر خودت شیپ یچ.  شو خفھ _  

 

؟ میقیرف یمان منو دهیفھم نکنھ مردمیم تعجب و استرس از داشتم گھید  

 

؟ یگیم یدار یچ ھس معلوم چیھ شو خفھ -  

 

اتاق یتو دیچیپ یمان ادیفر ٬ یمان طرف کرد کیشل گرفتو اسلحرو  . 

 

 نگاه ترانھ بھ.  داشت یزیخونر دستش یتو بود خورده ریت کردم یمان نگاه زده رونیب حدقھ از و شده گرد یچشما با ستادیا قلبم
دمیادکشیفر. کردیم نالھ درد از داشت یمان.  کردم  . 

 

کشمتیم زاده حروم کشمتیم ؟ شیزد چرا یعوض یکرد کاریچ -  . 

 

گرفتن منو و اومدن دونفر اون کھ سمتش رفتمیم داشتم  . 

 

ایعوض نیکن ولم نیکن ولم -  . 

 

 زرنگ تو از من یدینفھم کھ فیح یول یکردیم یباز نقش خوب . یگفت ینم یزیچ ما بھ و بود دوستت یمان.  اشغال شو خفھ _
  . ترم
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زدم ادیفر بود ومدهین بند ھنوز شیزیخونر کردم نگاه یمان بھ  . 

 

میکن درمونش دیبا رهیمیم داره یعوض -  . 

 

داره شرط _  . 

 

زدم ادیفر  . 

 

؟ یشرط چھ -  

 

 بره لو محمولھ فقط ھیکاف اولھ یا محمولھ تراز مھم یلیخ دوم یا محمولھ..  یکن جا جابھ محمولرو دوتا یسکیر چیھ بدون دیبا _
بکشم چشمات یجلو رو یمان و ساحل تا  . 

 

زدم ادیفر  .  

 

؟ من چرا -  

 

زد ادیفر  . 

 

؟ نھ تو چرا _  

 

عصب.  کردم نگاھش  

 

 

 

زد ادیفر نباریا ترانھ.  کردم نگاھش خشم از شده قرمز و یبرزخ یچشما با. بودم داغون انفجار حد در بودم ی   . 

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 
 

 

؟ قبولھ _  

 

زدم ادیفر منم  . 

 

 . قبولھ -

 

 داشتھ تخت کھ اتاقا از یکی یتو بردنش کنم فکر.  کردن خارج اتاق از رو یمان.  کنن خبر دکتر ھی کھ داد دستور بالفاصلھ ترانھ
سمتم اومد ترانھ.  کردن خارج اتاق از رو یمان.  بودم ستادهیا حرف یب و حرکت یب رونیب ببرن اتاق از رو یمان یوقت تا.  باشھ  .  

 

؟ یزرنگ یلیخ یکرد فک ییاقا یلیخ یکرد فک.  ھھ _  

 

گف مردا اون از یکی بھ رو منو بھ کرد پشتشو.  کردم نگاھش نشستھ خون بھ یچشما با یسخن چیھ بدون حرف یب   . 

 

نیکن شیزندان اتاقا نیا از یکی یتو -  .  

 

کردم نگاھش درھم یاخما با کردیم نگاه داشت پوزخند ھی با اول از.  کردم نگاه امیت بھ  . 

 

شد خارج اتاق از شدو بلند یصندل رو از یحرف چیھ بدون  . 

 

کرد قفل درو دادو ھول اتاق داخل منو اونا از یکی.  کردن گھید اتاق ھی وارد کردنو خارج اتاق از منو سمتمو اومدن مرد دوتا اون  
. 

 

 

 

کرد قفل درد دادو ھول داخل منو اونا از یکی  .  
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 « ساحل »

 

میکن یم حرکت ارم یشھرباز سمت بھ ھم با و کنھیم پارک یخصوص نگیپارک یتو نویماش غزال.  ارم پارک بھ میرسیم  . 

 

؟ گمیم:  غزال   

 

بھش کنمیم رو  . 

 

؟ یگیم  -  

 

؟ میبش سوار رو باحال لھیوس اون میبر دیا ھیپا:  غزال  

 

ستمین ھیپا نھ -  . 

 

کنھیم نگاه من بھ گردنویم بر سرشو متعجب غزال  . 

 

؟ نھ چرا.  کوفت:  غزال  

 

گمیم ندازمو یم بھش حانھیسف اندر عاقل نگاه ھی  . 

 

سمھ ما یبرا جانیھ ریبگ نظر در نفسم منو طیشرا -  . 

 

گھیم و کنھیم زونیاو لوچش لب غزال  . 

 

؟ رونیب نییای یم نیطور نیا یوقت نیدار مرض:  غزال  

 

گمیم دھنمو یجلو رمیگیم دستمو کنم یم تعجب حرفش از  . 
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؟ کننیم دق نباشم شما یھا بچھ فکر بھ من اگھ گفیم بود یک.  ء ء ء -  

 

گھیم رهیگیم جبھھ غزال  . 

 

؟ گفتم من نکنھ:  غزال  

 

گفتم من پس نھ -  . 

 

یگفت یکرد جایب خب:  غزال  . 

 

غزال ییپرو یلیخ -  . 

 

باشھ کم جانشیھ کھ میش سوار رو ییھا لھیوس میبر.  بسھ بابا یا:  نفس  . 

 

گھیم کنھیم جمع لباشو تمسخر با غزال  . 

 

؟ توووووپ استخر میبر ؟ ییعمو: غزال  

 

گھیم حالت ھمون با نفسم  . 

 

بشم غرق ترسمیم عمو  نھھھھ:  نفس  . 

 

گھیم حرص با غزال.  خنده ریز زنمیم حرف نیا دنیباشن  . 

 

کنم یم دایپ یمجاز زیچ چھ ھا تحفھ شما یبرا نمیبب میبر دیفت ایب راه ا. باب نخند:  غزال  . 
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 ای جانشونیھ کھ لھیوس تا چند سر میرفت.  میافت یم راه سرش پشت خنده با نفسم منو افتھ یم راه جلو جلو غزال حرف نیا بعد
گھیم شھیم یکفر غزال بود متوسط ای بود ادیز العاده فوق  . 

 

گھید ٬ گھید ییجا میرفتیم یباز شھر دیاومد یچ یبرا ھا مسخره اه:  غزال  . 

 

رهیگیم بودو غزال پشت کھ یا لھیوس ھی چشمم  . 

 

بود خوب نفس و غزال یبرا یول نبود کم جانشیھ بھش کنمیم اشاره  . 

 

؟ چطوره اون -  

 

زنھیم برق چشماش لھیوس دنید با.  کنھیم نگاه سرش پشت گردهیم بر عیسر غزال حرفم با  . 

 

؟ یبش سوارش یتونیم.  ھیعال:  غزال  

 

 . نھ -

 

کنھیم نگاھم و گردهیبرم عیسر غزال حرفم نیا با  . 

 

؟ یداد شنھادشویپ یداشت مرض پس:  غزال  

 

گمیم بھش رو  . 

 

داره ضرر برام کمیکوچ جانمیھ یحت افتاد برام کھ یاتفاق خاطر بھ نداشتم مرض ریخ نھ -  . 

 

گھیم و شھیم یعصب غزال  . 
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خونھ میبر دیفت ایب راه بابا دیفت ایب راه:  غزال  .  

 

زنمیم صداش.  افتھ یم راه ھممون از تر جلو  . 

 

؟ یش سوار یخواست ینم مگھ ؟ یریم کجا -  

 

کنھیم نگاھم گردهیبرم غزال  . 

 

؟ ادیب سامانم بزنم زنگ ای ؟ سوارشم تنھا:  غزال  

 

گمیم بھش رو  . 

 

گھید سوارشو نفس با سوارشو تنھا گفتھ یک -  . 

 

گھیم من بھ رو متعجب نفس  . 

 

؟ من با:  نفس  

 

نفس بھ کنمیم رو  . 

 

سین یزیچ کھ تو یبرا داره ضرر من یبرا.  تو با اره -  . 

 

یابج یا دونھ ھی عاشقتم عاشقتم:  گھیم و اغوشش تو گرتمیم محکم سمتمو ادی یم عیسر غزال  . 

 

بودا کرده قھر شیپ قھیدق چند تا حاال خب -  . 

 

بود شیپ قھیدق چند اون:  غزال  . 
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ییپرو یلیخ -  . 

 

گھیم نفس بھ و کنھیم رو غزال  . 

 

؟ نفس میبر:  غزال  

 

؟ باشھ نداشتھ ضرر:  گھیم نفس  

 

نداره ضرر گف ساحلم  کھ یدید یاریم در ھیچ ھا یباز لوس نیا بابا نھ:  غزال  .  

 

افتم یم راه سرشون پشت منم رنیم ھا لھیوس اون سمت بھ و رهیگیم نفسو دست حرف اتمام بعد  . 

 

 

دینو »  » 

 

شد انینما مرد ھی قامت و شد باز در کھ بودم فکرا نیھم یتو ٬ بودم یمان نگران یلیخ بودم دهیکش دراز زیخ مین تخت رو اتاق یتو  
.  

 

؟ منتظرتھ اقا پاشو _  

 

گفتم و ھم تو دمیکش اخمامو  . 

 

؟ ھیخر کدوم اقا ؟ اقا -  

 

گف یا کوبنده یصدا با  . 

 

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 
 

باش زود بزن حرف درست _  . 

 

 بود من کلیھ ھم بایتقر کھ مرده اون بھ رو.  برداشتم قدم در طرف بھ اروم اروم.  شدم بلند تخت رو از ھمو تو دمیکش اخمامو
گفتم و ستادمیا  . 

 

؟ چطوره قمیرف حال -  

 

گفت و زد پوزخند ھی کردو صورتم بھ نگاه  . 

 

افتیب راه.  خوبھ _  . 

 

افتادم راه یا گھید خاص حرف چیھ بدون  .  

 

 مارم یحت اگھ  کردینم امد رفت کس چیھ خونھ نیا یتو داشت وجود خونھ دوتا کھ نیا مثل باغ نیا یتو بود بزرگ بایتقر خونھ
.  داشت اتاق چھارتا بایتقر خونھ نیا.  میکرد حرکت بود رو راه ھمون یتو کھ اتاق یکی سمت بھ.  بفھمھ یکس محالھ بکشن نجایا

 رو نکیع ھمون بود نییپا سرش  بود نشستھ اتاق یتو تنھا امیت  شدم داخل و کردم باز درو زدن در بدون رفتمو در سمت بھ
گف مقدمھ بدون.  ستادیا و شد بلند جاش از دید منو تا بود چشاش  . 

 

ھیاروم یبر دیبا فردا _  . 

 

کردم تعجب  . 

 

؟ یچ یبرا ھیاروم ؟ ھیاروم -  

 

داد ادامھ امیت  . 

 

یریبگ لیتحو ھیھمسا کشور با ما رابط از رو محمولھ یبر دیبا _  . 

 

گف و اومد حرف بھ دوباره امیت.  دادم تکون سرمو کردمو مکث قھیدق چند ھم تو دمیکش اخمامو    . 
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خطر تو افتھ یم یبدجور زاتیعز جون بره لو محمولھ اگھ یکن جمع  خوب حواستو دیبا فقط گسید دوھفتھ مالھ دوم یا محمولھ _  
. 

 

گفتم امیت روبھ و ھم تو دمیکش اخمامو   . 

 

نکن دیتھد نقدریا منو -  . 

 

گھیم حالت ھمون با   . 

 

انتظارتھ در یبد عواقب صورت نیا ریغ در یبد انجام درست کارتو دیبا فقط باشھ _  . 

 

گمیم دلم تو.  شمیم خارج اتاق از و بھش کنم یم پشتمو ٬ کنم یم نگاه چشماش تو قھیدق چند  . 

 

 بود من منتظر در یجلو گھید مرد بھ شدم خارج کھ اتاق از . بشھ تموم تو نفع بھ تماما اتیعمل نیا ذارمینم.  برات دارم.  یلعنت -
گفتم روبھش بود من نصف کلشیھ بایتقر  . 

 

؟ کجاس یمان اتاق -  

 

گف ستادویا جلوم  . 

 

یبر اتاق اون بھ یندار حق _  . 

 

گفتم کردمو ادیز صدامو تُن  . 

 

؟ کجاس یمان اتاق گفتم -  

 

گف کردو بلند صداشو من از دیتقل بھ  . 
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دنشید یبر یندار حق گفتم _  . 

 

شد باز بالفاصلھ و داد یبد یصدا در شد بلند اخش یصدا در بھ  دشمیکوب و گرفتم قشوی ٬ شدم یعصب  .  

 

؟ خبره چھ نجایا _  

 

گف و ستادیا عیسر مردم ٬ کردم ول رو مرد اون یا قھی  .  

 

یمان شیپ برن خواستن یم شونیا قربان –  . 

 

گف مکث  قھیدق چند بعد گرفت نشونھ منو کردو عوض نگاھشو جھت امیت  . 

 

نھیبب ببرش _  . 

 

قربان چشم –  . 

 

گھیم من بھ و کنھیم رو  . 

 

افتیب راه ور اون از –  . 

 

.  یکرم بایتقر در ھی.  کنمیم حرکت بود گفتھ کھ یسمت ھمون بھ گرمویم ھمو نگا ٬ زنھیم پگزخند کمم یم نگاه امیت یچشما تو
 در یجلو.  جلو رفتم اروم اروم بعدش یول کردم یکوتاھ مكث اولش.  ستادیا کنار و کرد باز درو و رفت ازمن تر جلو مرد ھمون
 عیسر بدن استراحتش نبود قرار مگھ کنن مداواش نبود قرار مگھ ھیوضع چھ نیا ایخدا یوا.  یمان بھ خورد چشمم ستادمیا یورود
 یعوض - ٬ در بھ دمیکوب لگد مشت با در سمت رفتم کرد قفل و بست درو عیسر دمید کھ  ِ مرد سمت برگشتم حالش دنیباد داخل رفتم

 یرو یمان سمت برگشتم.  نیکن مداواش نبود قرار مگھ کشمتونیم ترااااانھ اااااامیت زدم ادیفر نیاورد سرش بالرو نیا چرا ھا
 ھنوز بود معلوم بود  یخون پانسمان یجا بودن بستھ دستشو سمتش رفتم عیسر بود گوشت کھیت ھی انگار بود تھینش یصندل

زدم صداش.  کردنیم شکنجش  . 
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ابوالفضل ای.  یمان.  بده جواب یمان ؟ یداریب ٬ روخدا تو یمان.  یمان -  .  

 

 یمان.  بود اتاق تو کھ یتخت سمت بردشم و کردم بلندش گرفتمو بغلشو ریز سمتش رفتم کردم باز بودو دستاش دور کھ یطناب عیسر
 ینگاھ کردم باز دستشو باند عیسر کنم عوض دستشو باند دیبا.  بود خون تمام صورتش کردم نگاه صورتشو تخت رو خوابوندم رو

 کردم نگاه برمو و دور کنم شیعفون ضد دیبا بود ادیز یلیخ عفونت احتمال یول بود شده خارج گولھ نداشت یزیخونر انداختم بھش
 سرم اول سمتش رفتم عیسر.  کنن خارج اتاق از نارویا رفتھ ادشونی کنم فکر کردم شکر خدارو بود اتاق یتو یپزشک لیوسا تمام

 دیکش یفیخف اه یداریب و خواب حالت یتو زخمش رو ختمیر نویبتاد نیبتاد سمت رفتم بعد شستم زخمشو و برداشتم رو شستشو
.  بود کرده عرق یبدجور کردم نگاه صورتش بھ.  بستم دستشو سفت بایتقر بعد و دستش رو گذاشتم اونو و گاز سمت رفتم عیسر

 دینو یالھ.  یچ ھمھ از وفا از محبت از برادرانھ عشقِ  سر از یا بوسھ زدم یا بوسھ زخمش یرو اروم کردم پانسمان دستشو
 تو گردوندم چشم کنم پاک صورتش رو از خونارو نیا دیبا صورتش یرو دمیکش دستمو.  نھینب تیوضع نیا یتو داداششو و رهیبم

 ھی با و اب  ٬ داشت یچ ھمھ بایتقر اتاق نیا بود زیم یرو کھ یاب سمت رفتم ھیسر تخت ھی و فرش ھی نھیا ھی بود زیم ھی اتاق
بود شده کبود کردم نگاه صورتش بھ ٬ صورتش رو دمیکش کردمو سیخ دستمالو یکم یمان سمت رفتم تموبرداش دستمال  

 

 

 

 اشک کردمو یم بغض فقط کھ ییشبا تنھا داداشم تیوضع نیا از کردم بغض بود شده کم صورتش رو یھا زخم خاطر بھ شییبایز 
 نھیبب حقارتمو یکس ذاشتمینم نھیبب شکستمو یکس ذاشتمینم.  ساحل یشونیپ رو بود خورده ییوفا یب اَنگ کھ بود ییشبا ختمیریم

 شمیم شکنجھ داره و نجاسیا من خاطر بھ االن من داداش نکھیا حس دارم و حس اون االن کنم پنھون تونستمینم کھ خودم از یول
 بغضم بود کبود یول بود شده خشک خونش بود مشھود بود زده بھش من کھ یشالق یجا باال دمیم رھنشویپ گردونمیم برش اروم

 اومد اروم یدست کردم احساس ھیثان چند بعد کردم ھیگر داداشمو صورت رو گذاشتم صورتمو.  شکست اوردوین طاقت نیا از شتریب
گفت و کرد باز چشماشو حال یب یمان شدم جدا ازش عیسر کمرم رو  . 

 

_ ؟ دینو  

 

گفتم ذوق با  .  

 

؟ یخوب داداشش یبرا رهیبم دینو.  دینو جان -  

 

گھیم زنھیم یجون یب لبخند یمان  . 

 

بخره ھیدوال توپ برام یک یگ بچھ مثل بشھ تیزیچ تو اگھ پسر شو خفھ -  .  
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گفتم خنده با.  گفیم پرت و چرت داشت ونھید.  گرف خندم  . 

 

یگیم ونیھذ یدار شو خفھ -  . 

 

گھیم خندهیم یمان  . 

 

طلبت یکی -  .  

 

بوسمیم شویشونیپ صورتشو رو شمیم خم  . 

 

کنم جبران دمیم قول رونیب میرفت سالم جا نیا از اگھ.  داداش یتک موال بھ عاشقتم -  . 

 

گھیم و زنھیم لبخند یمان  . 

 

گھید خورهیم وقتا نیھم درد بھ رفاقت _  . 

 

بخدا شرمندم بگم دیبا یچ دونمینم بخدا یمان منو ببخش  -  . 

 

گھیم و شھیم جمع. صورتش درد از یول خندهیم یمان  . 

 

داداش نوکرتم _  .  

 

میمامخلص -  . 

 

دهیم ادامھ یمان  . 

 

د؟ینو _  
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؟ جانم -  

 

؟ کننیم تیاذ نقدریا منو نایا چرا یدونستیم _  

 

گفتم نوییپا انداختم سرمو دونستمیم  . 

 

رنیبگ چشم زھر خوانیم من خاطر بھ اره -  . 

 

دهیم ادمھ یمان  . 

 

گسید یجا بھ ربطش گشید بخش ھی توئھ بھ مربوط شیبخش دوما باش نییپا داداشم سر نمینب باال اریب سرتو اوال _  . 

 

گھیم و باال کشھیم خودشو خورده ھی یمان  . 

 

ترانھ پدر _  .  

 

گمیم کنمویم تعجب  . 

 

؟ ترانھ پدر -  

 

پدرشونھ کردنھ ازاد من سخت و سفت یا شکنجھ از ھدفشون دلجو داراب شده رهیدستگ ھفتس چند ٬ اره _  . 

 

شھیم تفکراتم از مانع یمان یصدا.  وصلھ بھم یچ ھمھ چرا نجایا نشدم سیپل من شد خوب اووووف  . 

 

؟ امیت _   

 

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 
 

گمیم یقبل حالت ھمون با  . 

 

؟ خب -  

 

دهیم ادامھ یمان  . 

 

ترانس داداش -  . 

 

ستمیا یم شمیم پا کنمیم تعجب  . 

 

؟ اخھ ممکنھ چطور ؟ ترانس داداش ؟ یچ -  

 

دهیم ادامھ یمان  . 

 

 یجاسوس.  کارشونھ از یبخش مخدر مواد حمل کھ ھستن رانیا یتو یاصل گروھک سر نف سھ نیا دلجو ترانھ و امیت داراب -
و و و یگذار بمب رانیا یھا شھر بھ یستیترور یھا حملھ اسلحھ حمل یریگ گروگان یرانیا جوان یھا دختر فروش و دیخر  .. 

 

 بھ پدرشونم رفتن در یترفند ھی با یبار ھر یول میھست دنبالشون کھ ھست یسال چند دهیم انجام رانیا یتو گروه نیا کھ ییکارا
شد ریدستگ اشتباه ھی خاطر  . 

 

گفتم بیعج یحالت با یمان بھ رو.  بگم تونستمینم یچیھ نیزم بود دهیچسب فکم تعجب از گھید  . 

 

؟ یعنی -  

 

گف بدمو ادامھ نذاشت یمان  . 

 

شده تو ھیزندگ وارد نقشھ با اولم از دلجو ترانھ خانوم نکھیا یعنی ٬ یعنی اره _  .  
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بود باورم از خارج کھ گف من بھ رو ییزایچ یمان.  بود شده قفل فکم.  بگم نتونستم یچیھ گھید  . 

 

یشناسیم کھ سامو یراست _  . 

 

؟ خب -   

 

شد کشتھ و خورد ریت اتایعمل از یکی یتو یچیھ -  . 

 

قھیدق چند حد در خبر ھمھ نیا اوووووف  .  

 

دیترک مخم یگفت کجای ھمرو یگفتیم کھیت کھیت یذاشتیم خان یمان -  . 

 

شمیم رهیخ گھید یا نقطھ ھی بھ کنمویم عوض نگاھمو جھت.  شھیم جمع صورتش درد از یول خندهیم یمان  . 

 

 

 

 « سامان »

 

 یتو.  بود لنگ شرکت کار نکھیا ھم بودم نگرانش ھم کرد یکار شھینم نباشھ سامان یوقت تا ٬ کردم مرخص شرکتو یکارمندا ھمھ
شد انینما در یجلو یعل قامت و شد باز در کھ بودم فکرا نیھم  . 

 

؟ شدهیچ ؟ یعل ییتو -  

 

جلو اومد اروم.  نکرده یطونیش و یشوخ اصال یعل روزم چند نیا.  داخل اومد حرف بدون  . 

 

سامان ندارم رو یکار چیھ حس _  . 
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؟ چرا -  

 

_ مینطوریا سین دینو یوقت.  دونمینم  . 

 

میدونیم ھمو قدر میشیم دور ھم از یوقت تا رفاقتش حس بھ زدم لبخند  . 

 

نگرانشھ یبدجور دلم باشھ سالم فقط باشھ ییجا ھر کنھ خدا داداش نداره اشکال _  . 

 

گھیم کشھیم قیعم نفس ھی یعل  . 

 

؟ یراست.  شا�یا _  

 

؟ ھوم -  

 

خونمون انیب غزال با یدار یکار اگھ ؟ یا کاره یچ امشب _  . 

 

گمیم کنمو یم بھش رو  . 

 

 حرف خطرناکھ بچت تو یبرا نمون خونھ اون تو تنھا گمیم ساحل بھ یھرچ نایساحل یا خونھ میبر خوامیم ممنون داداش نھ -
کنم کار یچ گھید دونمینم.  سین میمستق یصرات چیھ بھ.  دهینم گوش نایمامان یا بروخونھ ای ما یا خونھ ایب ای گمیم دهینم گوش  . 

 

گھیم من حرف بھ پاسخ در یعل  . 

 

میای یم سر ھی نفسم منو  ٬ داره اجیاحت ما بھ یا گھید ھروقت از شتریب ساحل میکن درکش دیبا باالخره داداش نداره اشکال _  . 

 

برم من پس.  یاوک -  .  
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امیب منم سایوا _  . 

 

منتظرم ایب باشھ -  . 

 

 یم شام شب کھ گف یعل ٬ میشیم خارج شرکت از باھم قھیدق چند بعد شھیم خارج اتاق از دست بھ فیک و کت ھیثان چند بعد یعل
 پارک نگیپارک داخل نویماش.  خونھ رسمیم قھیدق چند بعد.  رمیگیم من گف یعل کھ رمیبگ غذا خواستمیم نایساحل یا خونھ انی
 تو از دمویکل.  واحدم سمت رمیم و شمیم خارج ازش شھیم متوقف طبقھ یتو اسانسور ھیثان چند بعد شمیم اسانسور وارد کنمویم

دهیم من بھ دوباره یجون کھ رسھیم گوشم بھ غزال یصدا بالفاصلھ.  کنمیم باز واحدو در ارمویم در بمیج  . 

 

؟ یاومد سامان _  

 

ادی یم اشپزخونھ از صداش  .  

 

؟ سامان _  

 

گمیم ییخوشرو با.  اشپزخونھ سمت رمیم و مبل رو ذارمیم کتمو و فیک  . 

 

خونھ خانوم سالم -  . 

 

زد نیدلنش لبخند ھی و باال اورد سرشو کردیم دم ییچا داشت غزال  . 

 

ینباش خستھ خونھ یاقا سالم _  . 

 

خانومم یمرس -  . 

 

؟ یخوریم ییچا _  

 

نایساحل یا خونھ میبر شو اماده برو.  غزال نھ -  . 

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 
 

 

گھیم ھمو بھ کوبھیم دستاشو بعدم کنھیم نگاھم ذوق با و گردهیبرم غزال  . 

 

امادم ھیثان یکیا.  ولیا _  . 

 

 لباس یا حوصلھ.  زنمیم لبخند کاراش بھ.  اتاق سمت رهیم و بوسھیم گونمو ادیم ذوق با کھ زنمیم صورتش بھ یمھر پر لبخند
 بر ییرایپذ یا قھوه دیسف مبل رو از اونو کتمو سمت رمیم رونیب ادی یم اتاق از اماده غزال قھیدق چند بعد.  نداشتم کردن عوض

 از غزال با کنمیم پارک در یجلو نویماش.  نایساحل یا خونھ بھ میرسیم نیم چند بعد.  میشیم خارج خونھ از غزال با دارمویم
 خستھ یصدا ھیثان چند بعد ٬ زنھیم ساحل یا خونھ واحد زنگ غزال ٬ در سمت میریم و زنمیم نویماش ریگ دزد میشیم ادهیپ نیماش

فونیا یتو چھیپیم ساحل یا  . 

 

؟ ھیک _  

 

زنگ سمت کشمیم خودمو  . 

 

کن باز ساحل منم -  . 

 

شھیم عوض صداش لحن خوردهی  . 

 

؟ یغزال با ؟ داداش ییتو _   

 

فونیا یجلو دیپر عیسر غزال بدم جواب خواستم تا  . 

 

کن باز درو ھستم منم اره نفلھ سالم:  غزال  . 

 

کنھیم باز درو و کشھیم خفھ غیج ساحل  . 

 

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 
 

 رو طبقھ یا شماره و میشیم اسانسور اتاقک وارد عیسر نگھیپارک یتو اسانسور شکر رو خدا میشیم ساختمون وارد غزال با
 و ذوق با و زد ناز لبخند ھی دید مارو یوقت تا.  بود منتظرمون در یجلو ساحل ٬ شھیم متوقف اسانسور ھیثان نیم چند بعد.  میزنیم

گف ییخوشرو  . 

 

سامان سالم:  ساحل  .  

 

گف جانیھ با و یکرد یدست شیپ دادن سالم تو غزال  . 

 

جون یعوض سالم:  غزال  . 

 

سالااااام:  ساحل  . 

 

 دیکش قیعم نفس ھی بغلشو یتو دیکش منو سمتمو اومد ساحل شد جدا ساحل از غزال نکھیا بعد.  اغوششون تو دنیکش ھمو عیسر
 اشکو برق شھیم جدا ازم ھیثان چند بعد.  ھم تو کشمیم اخمامو دیکشیم قیعم نفس تند تند دمیم دوینو یبو نکھیا خاطر بھ دونمیم
 بصدا خونھ زنگ میبندیم درو کھ نیھم.  تو میبر کنھیم تعارف ساحل.  لرزونھیم منو قلب تمام برق نیھم نمیبب چشماش تو تونمیم

گھیم متعجب ساحل ادیم در  . 

 

؟ نییپا موند یکس:  ساحل  

 

نانیعل -  . 

 

؟ یجد:  ساحل  

 

داخل کرد دعوتشون ییخوشرو با و اف اف سمت رف عیسر  . 

 

 احوال یصدا در سمت رف عیسر ساحل اومد واحد زنگ یصدا مینشست یم میداشت کھ نیھم میرفت ییرایپذ سمت بھ غزال منو
 سمت رفت نفس میشد بلند مبل رو از شدن ییرایپذ وارد یعل و نفس یوقت داخل انیب کھ کرد تعارف ساحل اومد یم شونیپرس

 ھمھ و شد تموم ھا یپرس احوال نکھیا بعد.  میکرد یپرس احوال ھم با منو سمت اومد ھم یعل دنیکش اغوش تو ھمو و غزال
گف ساحل مینشست  . 
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؟ یدیخر غذا یچ یبرا!  شھینم دایپ غذا کھ خونھ نیا یتو یعل نکنھ درد دستت:  ساحل  

 

گھیم یشوخ لحن با یعل  . 

 

 تو تو ھم کھ بخرم غذا گفتم مینداشت رو خونھ ضیمر و مارستانیب یا حوصلھ و حال ھم ما نداره فیتعر دستپختت کھ تو بابا:  یعل
خونھ میبر سالم ما کھ نیھم یوفتین پختن غذا زحمت  .  

 

تم یعل حرف کھ یوقت تا  

 

 

 

گھیم و ادی یم حرف بھ ساحل ھیثان چند بعد کردیم یعل نگاه حرص با داشت ساحل یول میدیخندیم میداشت ھمھ بشھ وم  . 

 

؟ یکن کوفت ارمیب شمارو یمقو و ساللللم یغذا برم نیدیم اجازه اقا شد تموم نُتِقت:  ساحل  

 

ھیمھم زیچ یلیخ اخالق گارسون فقط دمیم اجازه بلھ:  یعل  .  

 

 دونفر نیا یکارا از ھمھ.  کنھیم پرت یعل طرف بھ و دارهیبرم رو ستادهیا کنارش کھ یمبل کوسن و شھیم یکفر ندفعھیا ساحل
 اب پارچ ھی و نوشابھ تا پنج و تزایپ تا پنج با قھیدق چند بعد اشپزخونھ سمت رهیم یا گھید حرف چیھ بدون ساحل.  خندنیم

گردهیبرم  . 

 

تزایپ جون اخ:  غزال  . 

 

دنتیخر غذا نیا با داداش ینباش خستھ.  یھک ِد -  .  

 

گھیم من بھ و کنھیم رو یعل  .  

 

باشھ مفت باشھ کوفت نزن حرفم بخور بشھ کوفتت نمیھم  . 
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 غذا کھ قھیدق چند بعد.  کننیم غذا خوردن بھ شروع یخاص حرف چیھ بدون ھمھ کنھیم میتقس ھمھ نیب تزاھارویپ ساحل
 چند بعد ٬ اشپزخونھ برهیم لونوینا یتو ذارهیم  و کنھیم جمع ھا نوشابھ یقوط و تزاھایپ پاکت ھمھ ساحل شد تموم خوردنمون

نھیشیم جاش سر رهیم زویم یرو ذارهیم رو ینیس ٬ گردهیم بر ییچا تا چند با قھیدق  . 

 

شام بابت ممنون یعل ییطال دستت:  ساحل  . 

 

نداره خانوممونو یابج قابل:  یعل  . 

 

بگم بھش دیبا االن  . 

 

؟ ساحل -  

 

گھیم و باال رهیگیم بودو نییپا سرش کھ االن تا ساحل  . 

 

؟ جانم:  ساحل  

 

ما یا خونھ ایب یروز چند ھی کن جمع لتویوسا پاشو جون یابج -  . 

 

گھیم من بھ و کنھیم رو ساحل  . 

 

راحتم خودم یا خونھ من داداش ممنون:  ساحل  . 

 

گمیم یتر یجد لحن با نباریا  . 

 

 کنھ یزندگ تنھا ام حاملھ خواھر  یبزرگ نیا بھ خونھ یتو ستمین یراض ٬ ما یا خونھ میبر گفتم یکنیم تشکر کھ نکردم تعارف -
میبفھم کجا از ما افتھیب برات یاتفاق اگھ  . 
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گھیم یا کوبنده لحن با ساحل  . 

 

ندارم یکس ترحم بھ ھم یازین راحتم خودم یا خونھ تو گفتم سامان –  .  

 

گمیم شمویم بلند یصندل رو از عیسر.  کنھیم اتاقشو بھ رفتن قصد و شھیم بلند یصندل رو از  . 

 

نشده تموم حرفم ھنوز یریم یدار کجا -  . 

 

کنھیم نگاھم گردهیم بر کالفھ و ستھیا یم راه مھین ساحل  .  

 

 چرا دردمو یفھمینم چرا وسط یکشیم رو ھیقض نیا دوباره چرا دونمینم نھ گفتم شتونیپ امیب یگفت یچندبار سامان:  ساحل
 بفھم منو بفھم رفتھ دونمیم فقط یک تا دونمینم کجا دونمینم رفتھ من شوھر من برادر صدامو بغض یفھمینم چرا زجرمو یفھمینم

بفھم قلبمو درد بھم مویبدبخت  . 

 

گمیم بھش رو و شمیم یعصب  . 

 

 ممنوعھ عشق نیا گفتم کھ یزمان ٬ یدینفھم دمینفھم بکش خط دوینو دور گفتم بھت کھ یزمان فھمم ینم من اره ٬ فھممینم -
 با قسمتارو نیا«  یدینفھم دمینفھم خورهینم دردت بھ اون بردار دینو یا عالقھ از دست گفتم بھت کھ یزمان ٬ یدینفھم دمینفھم

کھ یزمان یدینفھم دمینفھم دیستین ھم مالھ شما گفتم کھ یزمان»  گفتمیم ادیفر  ...... 

 

صورتش بھ دمیکوب رو یلیس ھمون بالفاصلھ موند نصفھ گوشم بھ زد ساحل کھ یلیس با حرفم یا ادمھ  . 

 

زدن صدا اسممونو تعجب با ھمھ   . 

 

گفتم ساحل بھ رو  . 

 

بود رید یلیخ االن ٬ نزدم کھ زدمیم رو یلیس نیا دیبا یزمان -  . 
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گھیم کوبنده ٬ دنمیکش اغوش بھ یبرا جلو ادی یم.  چشماش شب اسمون شھیم پر کنھیم بغض ساحل  . 

 

این من سمت.  جلو این -  . 

 

گھیم و کنھیم نگاھم ناباورانھ ساحل  . 

 

؟ سامان -  

 

گمیم یعصب و دلخور یلحن با  . 

 

 یومدین دادم دست از قیرف کھ یزمان یومدین سوختمیم غزال عشق داغ تو کھ یزمان یومدین اغوشم یاومد یم دیبا  کھ یزمان -
ییایب خوامینم االنم یومدین رف ھم دینو کھ یزمان  .  

 

 بھ رو کننیم نگاھمون یناراحت و تعجب با ھمھ بھش کنمیم پشتمو گونش یرو چکھیم ناباورانھ و شھیم یجار اشکش یا چشمھ
گمیم و کنمیم غزال  . 

 

افتیب راه -  . 

 

گھیم یاروم بھ غزال  .  

 

بمونم ساحل شیپ خوامیم:  غزال  .  

 

دارمیبرم اون کتمو سمت رمیم عیسر بھتره بمونھ اگھ کنمیم نگاھش رهیخ ھیثان چند  . 

 

امیب منم سایوا داداش یریم کجا:  یعل  . 

 

سین الزم -  .  
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 کنھیم فشرده قلبمو و سست پاھامو ساحل دل تھ از یا ھیگر یصدا بشم خارج ازش خواستم تا رمیم یخروج در سمت بھ عیسر
خواھرمو شکست نمینبب نشنوم تا رونیب زنمیم خونھ از عیسر  . 

 

 

 « ساحل » 

 

 ٬ دمیشنیم نیھ تو دینو بھ نسبت داداشم از داشتم حدم از شتریب گھید ٬ آورد یم درد بھ شتریب و شتریب قلبمو زدیم کھ یحرف ھر با
 سامان صورت بھ یلیس و کردم بلند دستمو نبود خودم دست بود دور من از بود دیبع من از کھ کردم رو یکار ارمیب طاقت نتونستم

زد صورتم بھ  سامان رو یلیس ھمون بالفاصلھ ٬ دیرس گوشم بھ جمع متعجب یصدا ٬ زدم  !  

 

 کار یچ کھ شدم متوجھ!   اومدم خودم بھ کھ دمید  و دمیفھم فقط شد یک دمینفھم شدیچ دمینفھم خورد صورتم بھ کھ یلیس نیا با
دیرس گوشم بھ سامان داغون و یعصب یصدا.    کردم  . 

 

بود رید یلیخ االن ٬ نزدم کھ زدمیم رو  یلیس نیا دیبا یزمان: سامان  . 

 

؟ کردم کار یچ من.  کنم یم نگاھش ناباورانھ    

 

سمتش رفتم   

 

داد نشون واکنش عیسر برداشتم دنشیکش اغوش بھ یبرا سمتش بھ کھ یقدم با  .  

 

این من سمت.  جلو این:  سامان  . 

 

گفتم متعحب یصدا با اروم  کردم نگاھش ھا گرفتھ برق مثل  .. 

 

؟ سامان -  

 

وگف کرد نگاھم یناراحت با  . 
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 دادم دست از قیرف کھ یزمان یومدین سوختمیم غزال عشق داغ تو کھ یزمان یومدین اغوشم یاومد یم دیبا کھ یزمان:  سامان
ییایب خوامینم االنم یومدین رف دینو کھ میزمان یومدین . 

 

 

 در یسع یلیخ یول داشت بغض سامانم گونم رو دیچکیم اشکام گولھ گولھ زدیم کھ یحرف ھر با کردم نگاھش ناباور و متعجب
غزال بھ کرد رو منو بھ کرد پشتشو حرفش اتمام بعد داشت کنترلش  . 

 

افتیب راه:  سامان  . 

 

کردمیم نگاھش ھا گرفتھ برق مثل  . 

 

گف یاروم یصدا با غزال  . 

 

بمونم ساحل شیپ خوامیم:  غزال  . 

 

گھیم عیسر یعل ٬ بود مبل یرو کھ کتش سمت رهیم و رهیگیم نگاھشو ھیثان چند بعد دمیدیم غزال بھ رو سامان یا رهیخ نگاه   

 

امیب منم سایوا داداش یریم کجا:  یعل  . 

 

گھیم یا کوبنده لحن با سامان  . 

 

سین الزم:  سامان  . 

 

 پارکت کف نشستم دوزانو و ارمیب طاقت نتونستم  کنم کنترل خودمو نتونستم گھید.  رهیم یخروج در سمت بھ عیسر حرف نیا بعد
 قھیدق چند ھی دلم تھ از یا ھیگر یباصدا کردم سامان پشت بھ نگاه اشک یا حالھ ازاون.  دادم سر از بلند یباصدا رو ھیگر ٬  ھا

سمتم اومدن عیسر نفس و غزال.  رونیب زد خونھ از بعد و کرد مکث  . 

 

بغض با غزال  . 
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باش اروم نھیمبب بیاس بچت یا حاملھ تو ٬ ساحل توروخدا —  . 

 

غزال بغل تو انداختم خودمو  . 

 

کردم کار یچ من غزال ٬ شدینم باز داداشم یرو بھ شکستویم دستم کاش یا ؟ کردم کار یچ یدید ؟ غزال یدید -  . 

 

ھیگر با نفس  . 

 

اخھ کرده یگناھ چھ بچت ٬ باش اروم یاج توروخدا –  . 

 

رسھیم گوشم بھ یعل یصدا  . 

 

سمھ تو یبرا یناراحت و استرس باش اروم برم قربونت یالھ باش اروم گلم یِ ابج ٬ توروخدا ساحل _  .  

 

گمیم ٬ انتشیوخ دینو یدور و سامان با رفتارم خاطر بھ داغون یحال با و یعل بھ کنمیم رو  . 

 

 من چرا خدا یا خوامیم دموینو خوامیم داداشمو من برگردون داداشمو برگردون سامانو توروخدا کردم خبط یعل کردم اشتباه -
بدبختم نقدریا  .  

 

کنھیم نگاھم شونیپر و داغون ینگاھ با یحرف چیھ بدون یعل  . 

 

 و استرس کاھش یبرا بخور نویا سراغت اومد درد دل اگھ بود گفتھ بود داده قرص ھی دکتر داشتم درد دل بود بد یلیخ حالم
٬ شد ادیز دردش..  کن مراجعھ دکتر بھ عیسر نشد خوب اگھ  ِیناراحت  

 

شمیم خم شکممو رو ذارمیم دستمو  . 

 

بچم غزال ٬ غزال..... غز -  . 
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کنھیم کناش منو عیسر ٬ کنھیم نگاه من بھ استرس با غزال ....  

 

؟ شدیچ ساحل!  ساحل زھرا یا فاطمھ ای —  

 

کنم تحمل تونستمینم بود فرسا طاقت ٬ شد ادیز کم کم دردش  . 

 

یوا ٬ یوا ٬ بچم غزال -   . 

 

گھیم استرس با عیسر غزال  . 

 

؟ کجاس قرصت ساحل ؟ کجاس قرصت —  

 

؟ یخوب ساحل ٬ ساحل اخدای:  نفس  

 

زدم ادیفر ناخوداگاه درد یرو از یتمرکز چیھ بدون   

 

 

دینووووو -  . 

 

 

دینو »  »  

 

 ساحل یبرا نکنھ شد قیتزر دلم بھ ینگران ھوی زدیم صدا اسممو ھیگر با یکس انگار ٬ دمیپر خواب از عیسر نفر ھی غیج یصدا با
؟ باشھ افتاده یاتفاق  

 

.  کنم یم یمان بھ نگاه و کنم یم منعکس نگاھمو جھت!  نییپا ارمی یم دستمو ٬ دادم مالششون خرده ھی چشممو سمت بردم دستمو
 رو از کالفھ ٬ فکر تو رمیم یبدجور دمید کھ یشونیپر خواب خاطر بھ.  شکر خدارو نداشت یزیخونر دستش!  بود دهیخواب اروم

 نگاه عیسر.  شد باز در کھ بودم گرفتھ شیپ نھییا سمت سمت بھ رمویمس.  اوردن شبید نویا ٬ شمیم بلند اتاق یا گوشھ یا کاناپھ
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 و کلیھ درشت بایتقر مرد ھی ٬ دوختم بود در یجلو کھ یفرد بھ گرفتمو ساعت از نگاھمو.  بود ھفت بھ ربع کی ٬ کردم ساعت بھ
پوشن خوش یھمگ نجایا نکھیا مثل ٬ پوش خوش  . 

 

گف یا دورگھ یصدا با مرد   

 

اتاقشون نیبر گفتن اقا —   . 

 

بود انداختھ دست منو اممیت.   بودم شده خستھ کردم نگاه در یجلو مرد بھ قبل از تر کالفھ  . 

 

 گرمویم یمان از نگاھمو ٬ بود دهیخواب اروم ٬ دوزمیم یمان بھ رمویگیم مرد از نگاھمو ٬ کنمیم  ِمرده بھ نگاه رهیخ ھیثان چند
 شیکی کھ داشت اتاق چھارتا خونھ نیا نکھیا بھ توجھ با.  شمیم خارج اتاق از و رمیم در سمت بھ اروم  ٬  دوزمیم مردِ  بھ دوباره

یجلو بھ.  کردم حرکت بودم رفتھ توش ھم قبال کھ یاتاق سمت بھ شکنجھ اتاق یکی اون و من اتاق شیکی اون و یمان اتاق  

 

 

 اخمام داشتن حضور یمھمون یتو شب ھمون کھ ینفرات تعداد ھمون با شد یتالق نگاھم.  کردم باز زدن در بدون رو در دمیرس در
کنھیم خودش جلب و رهیگیم مجلس از منو توجھ امیت یعصب یصدا.  ھم تو رفت شتریب  . 

 

؟ نھ ٬ نداره ییجا تو لغت فرھنگ تو زدن در:  امیت  

 

یفکر چھ تو  امیت بودم یفکر چھ تو من ٬ کردم نگاھش یعصب .        

 

داد ادامھ کوبنده لحن ھمون با ٬  کردم نگاھش یبرزخ یچشما با  . 

 

داخل ایب:  امیت  . 

 

رفتم بود انسالیم مرد ھی و ترانھ کنار کھ یمبل سمت بھ  و کردم نگاھش حالت ھمون با قھیدق چند ھی  ..... 
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 مبل اون یرو حرص با...  رفتم بود انسالیم مرد ھی و ترانھ کنار کھ یمبل سمت بھ و کردم نگاھش حالت ھمون با قھیدق چند ھی 
کرد زدن حرف بھ شروع امیت.  نشستم  .  

 

 کاراتونو تونیقبل تیمسئول ھمون سر ھمتون یقبل یا برنامھ طبق بشھ رانیا وارد محمولھ قراره ھفتھ نیا یا شنبھ پنج خب:  امیت
دیدیم انجام  .  

 

گھیم ادامھ در و رهیم نشونھ منو نگاھش با و کنھیم یکوتاھ مکث . 

 

بشھ انجام تیموفق با دیبا اتیعمل _  . 

 

دوزهیم جمع بھ و کنھیم عوض نگاھشو جھت.  ھم تو رهیم اخمام  .  

 

 خداوند بھ کردن توکل و یدواریام با یول داشتم استرس یکمی مونده ھفتھ انیپا تا روز سھ ٬ نبود امیت یحرفا متمرکز ذھنم گھید
امیت یحرفا بھ دادم حواسمو دمویکش قیعم نفس ھی.  کردم دور خودم از أسوی نیا  .. 

 

 

یمان »  » 

 

 نبود اتاق یتو دینو,  کنمیم نگاه اطرافمو دور.  کنم یم جمع خودآگاه نا صورتم دستم یتو درد احساس با.  کردم باز اروم چشمامو
 رمیم,  شمیم بلند تخت رو از اروم.  کردیم درد یلیخ,  دستم تو گرفتم بازومو.  نمیشیم و نییپا ندازمیم تخت رو از پاھامو اروم ،

 نگاه قھیدق چند ھی.  شدیم تموم یک پس نقاھتم دوران نیا.  کردیم یینما خود یا قھوه یرنگ بایتقر روش کھ یا پنجره سمت
کنمیم زمزمھ لب ریز اروم و دوزمیم پنجره یا قھوه رنگ بھ رمویخ  . 

 

- افتھ یم اتفاق شھر یتو یبزرگ اتیعمل یبزود  . 

 

 وارد شده خم یسر با دینو,  گردونمیبرم سرمو.  رمیگیم پنجره از نگاھمو,  کنھیم خودش جمع توجھمو در قفل شدن باز یصدا
کنمیم صداش.  سمتش رمیم.  شد قفل سرش پشت در شد وارد یوقت.  سمتش رمیم,  کنمیم نگاھش.  شھیم اتاق  . 

 

- دینو  . 
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دینو  ：...... 

 

زنمیم صداش دوباره.  بود یقیعم فکر یتو انگار  . 

 

- دینو  . 

 

زدم صداش بلند یصدا با کمی نباریا بود فکر یتو یبدجور  . 

 

- ؟ ییکجا,  دینو   

 

خورد یفیخف تکون  . 

 

- ؟ ھس حواست  

 

؟ یچ _  

 

؟ یخوب ؟ کجاس حواست -   

 

دهیم تکون سرشو یمکث از بعد کنھیم صورتم بھ نگاه  .  

 

دمیم ادامھ  . 

 

؟ افتاده یاتفاق ؟ یکن یم ینطوریا چرا -  

 

نییپا ندازهیم سرشو و کنھیم نگاھم رهیخ قھیدق چند ھی  . 

 

سین یزیچ نھ ： دینو  . 
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گمیم کنمو یم جمع اخمامو  . 

 

دینو شدهیچ -  . 

 

زدن حرف بھ کرد شروع دیشن حرفمو یتو تیجد یوقت  . 

 

کنن جا جابھ اولو یا محمولھ قراره گھید روز سھ -  .  

 

 فیکث ادم ھی حس یمان شھیم خراب ایلیخ یزندگ نظر مورد فرد بھ برسھ و بشھ جا جابھ محمولھ اگھ,  ندارم  یخوب حس اصال یمان
دارم کارو انتیخ ادم ھی حس  . 

 

بود کالفھ یبدجور نگاھش  . 

 

 فقط ؟ رمیبگ تماس مرکز با دیبا یچطور.  بشھ جا جابھ محمولھ گھید روز سھ قراره پس..  تخت سمت رمیم بھشو کنمیم پشتمو
کنمیم زمزمھ اروم.  باشھ سالم دھنم یتو شنود کنھ خدا  .  

 

 مورخ جمعھ روز  اتیعمل اعالم ناجا ژهیو یروین عضو یمیکر یمان سرگرد من'  نیشنویم رو من یصدا اگھ لطفا مرکز -
تمام.  نیکن فراھم رو یتیامن ریتداب لطفا.   جانیاذربا یجمھور و رانیا یمرز منطقھ ھیاروم شھر در ٢٣/١٣٩۵/۵  . 

 

 با کنھ خدا باشن گرفتھ اممویپ کھ کنھ خدا.  شھیم فعال ریغ صورت ھمون بھ دوباره و فعال زبونم لمس با دھنمھ یتو کھ یشنود
باشھ نشده خراب شنود خورده صورتم بھ کھ ییھا ضربھ  .  

 

 بھ سرشو.  سمتش رفتم اروم.  بود ادیز یلیخ شیشونیپر.  بود بستھ چشماشو بودو نشستھ گوشھ ھی,  ندازمیم دینو بھ نگاھمو
زدم صداش اروم,  بود داده ھیتک کاناپھ پشت  . 

 

- ؟ دینو  

 

_ ؟ ھوم  
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- ؟ چتھ  

 

گھیم یکوتاھ مکث بعد.  دوزهیم سقف یدیسف بھ نگاھشو و کنھیم باز اروم چشماشو  . 

 

شده تنگ ساحل یبرا,  خانوادم یبرا دلم _  .  

 

کنھیم نگاه رهیخ منو و کنھیم بلند کاناپھ رو از سرشو و کشھیم یقیعم نفس حرف نیا بعد  .  

 

_ ؟ نشده تنگ بابات یبرا دلت تو ؟ یچ تو  

 

رمیم رنگ یا قھوه یا پنجره سمت بھ و دینو بھ کنمیم پشتمو,  کشمیم یقیعم نفس ھمو رو ذارمیم چشمامو حرف نیا دنیشن با   . 

 

- یبکن فکرشو چھ اون از شتریب  . 

 

 

 

 " غزال " 

 

 یا محوطھ وارد.  مارستانیب مشیرسوند نفس و یعل با عیسر بود شده بد بود شده وارد بھش کھ یاسترس خاطر بھ ساحل حال
 ساحل حال گفتم و سامان بھ زدم زنگ مارستانیب تا خونھ از یا فاصلھ یتو.  ارهیب برانکارد تا رف عیسر یعل.  میشد مارستانیب

 دوتا و دکتر ھی برانکاردو با یعل ھیثان چند بعد.  بود استرس از پر یبدجور صداش,  رسونھیم  عیسر خودشو گف,  شده بد
 بعدو بھ اونجا از,  کننیم اورژانس وارد ساحلو.   برنیم اورژانس سمت بھ کننویم برانکارد سوار و ساحل عیسر.  ادی یم پرستار

 خورد نگاھم تھ از.  نبود خوب کدوممون چیھ حال,  دادن ھیتک بھش رفتنو وارید سمت بھ نفس و یعل.  میبش وارد کھ ندادن اجازه
ما سمت اومد یم داشت پرسون پرسون سامان بھ   

 

- سامان یعل  . 

 

زد صداش.  کرد نگاه کردم نگاه من کھ یجھت بھ  یعل  . 
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؟ سامان ： یعل  

 

 بود کینزد,  خورهیم زیل مارستانیب کف پارکت یرو کفشش راه یتو,  ما سمت بھ دوهیم و کنھیم نگاه صدا جھت بھ عیسر سامان
سمتم ادیم عیسر.  کنھیم کنترل خودشو یسخت بھ کھ نیزم بخوره   

 

؟ کجاس ساحل ؟ کوش ： سامان  

 

گف یعل کھ کردم نگاھش فقط من  . 

 

سین معلوم یزیچ فعال,  سامان باش اروم ： یعل  . 

 

نف نفس سامان  

 

 

 

شھیم متوقف و وارید بھ خورهیم پشتش کھ  عقب رهیم اروم اروم,  کنھیم نگاه ما بھ زنون نفس نفس   . 

 

برانکارد سمت میریم عیسر یگ ھمھ برنیم کجا عیسر دونمینم و کننیم خارج اورژانس از و ساحل قھیدق چند بعد  . 

 

؟ نیبریم کجا خواھرمو ؟ شدهیچ ： سامان   

 

گھیم پرستارا از یکی  . 

 

عمل اتاق مشیببر دیبا _  . 

 

؟ یچ -  
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؟ یچ ： یعل  

 

؟ یچ ： نفس  

 

؟ کجا： سامان  

 

 یا برگھ رف عیسر سامان.  کنھ امضإ رو عمل یا اجازه یا برگھ بره کھ گفتن سامان بھ.  عمل اتاق سمت بردن عیسر رو ساحل
عمل اتاق بردن عیسر رو ساحل.  کنھ امضإ رو عمل یا اجازه  . 

 

بعد ساعت سھ >  > 

 

 بچش و ساحل یبرا یاتفاق خداکنھ,  فرستادم یم صلوات یکل دلم تو.  میکردیم نگاه عمل اتاق در بھ استرس و ینگران با ھممون
افتھین  . 

 

 سامان.  میرفت ما بندشم پشت.  سمتش رف  عیسر سامان.  شد خارج ساحل پزشک و شد باز عمل اتاق در کھ بودم فکر نیھم یتو
دیپرس عیسر  . 

 

؟ چطوره خواھرم حال ؟ خواھرم دکتر یاقا ： سامان   

 

گفت و کرد نگاه رهیخ ھمونو قھیدق چند ھی دکتر  . 

 

متاسفانھ ： دکتر   

 

نییپا ختیر یھور دلم حرف نیا دنیشن با  . 

 

 بھ ندهیا ساعت چند تا بخش بھ شھیم منتقل االنم و خوبھ حالش مادر یول میریبگ رو نیجن سقط یجلو مینتونست متاسفانھ ： دکتر
متاسفم واقعا ادی یم ھوش  . 
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رهیم نمونیب از حرفش اتمام بعد  . 

 

 نیاول زشیر,  اشک از پرشد چشماش کردیم نگاه رهیخ دکتر یخال یجا بھ کردم نگاه سامان بھ.  نداشتم دنیکش نفس قدرت
عمل اتاق در یجلو زدنش زانو با شد مصادف اشکش  . 

 

 طاقت نتونستم,  زدم ھیتک بھش واروید سمت رفتم اروم اروم.  بودن نشستھ جفتشونم بودنو داده ھیتک وارید بھ نفس و یعل 
 بعد.  دستش رو بود گذاشتھ سرشو یعل.  میختیریم اشک اروم اروم نفس منو.  نشستم مارستانیب پارکت کف و خوردم سر ارمویب

 زدیم یدیسف بھ و بود دهیپر کامال ساحل رنگ.  بود یبد تیوضع یلیخ.  شھیم خارج ازش  ساحل شھیم باز عمل اتاق در ھیثان چند
مارستانیب یخصوص یھا اتاق از یکی بھ  کننیم منتقل عیسر رو ساحل.  بود دلم تو ھیقض نیا گفتن درد االن از.   . 

 

 

 

 < ساحل > 

 

.  کنھ عادت نور بھ چشمام تا کنمیم بستھ و باز اروم,  بندمیم چشمامو عیسر زنھیم چشمامو پنجره نور.  کنمیم باز اروم چشمامو
 ھمھ شکمم رو گذاشتم دستمو اروم.  کردیم درد دلم ریز.  نمیبب اطرافمو تونمیم و کنھیم عادت اتاق نور بھ چشمام ھیثان چند بعد

.  زدنیم حرف ھم با توک و تک بابامم و ییدا فرستادیم صلوات مییزندا بود کرده کز گوشھ ھی مامانم.  بودن اتاق تو سامان بجز
 دادم رھنمویپ ھا گرفتھ برق مثل شکمم رو دمیکش دستمو.  کو داداشم پس گرف بغضم بودن داده ھیتک وارید بھ غزالم و یعل و نفس
گفتم جمعو بھ کردم رو عیسر بود شده پانسمان دلم ریز.  باال  . 

 

؟ شدیچ بچم -  

 

اومدن عیسر ھیبق بندش پشت سمتم اومد گرفتو وارید از عیسر شویتک بود غزال شد جلب توجھش کھ ینفر نیاول  . 

 

؟ یبھتر ؟ یاج یخوب： غزال  

 

گفتم یشتریب استرس با عیسر  

 

؟ ھیچ پانسمان ھیجا نیا ؟ شدیچ بچم غزال ؟ بچم -  
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نفس سمت کردم مو رو عیسر.  اتاق از یسمت ھی رف و چشماش سبز جنگل شد پر غزال  . 

 

- ؟ سالمھ بچم بگو یابج بگو تو نفس   

 

.  ھیگر ریز زدم و ارمیب طاقت نتونستم گھید کردنیم ھیگر اروم اروم مییدا زن و مامانمو ھیگر ریز زد و ارهیب طاقت نتونست نفس
گفتم و گرفتمو دستشو بود ستادهیا سرم باال کھ یعل بھ کردم رو  . 

 

؟ اره ؟ افتاده یاتفاق دینو یبرا نکنھ..  نکنھ.  بزن حرف نفس توروجون توروخدا یعل -  

 

زدم ادیفر نباریا و اتاق تو تیجمع سمت کردم رومو عیسر  . 

 

- ؟ ارھھھھھ  

 

گف گرفتو دستمو یعل  . 

 

فقط)  کرد مکث قھیدق چند ھی(  افتادهین یاتفاق دینو یبرا زمیعز نھ باش اروم گلم خواھر ： یعل  .... 

 

گفتم ھا زده شوک مثل  . 

 

؟ یچ فقط -  

 

گف من من با کرد نگاه چشمام تو رهیخ قھیدق چند ھی یعل  . 

 

راستش..  راستش ساحل ： یعل  .. 

 

گفتم ادیفر با کردنش من من از شدم یکفر  . 
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شدم عمر نصف مصب ال بزن حرف د -  .  

 

گف و کردو نگاھم قھیدق چند ھی یعل  . 

 

شد سقط شکمت یتو یا بچھ)  مکث قھیدق چند ھی... (  متاسفانھ ، ساحلم ببخش -  . 

 

کردم یعل نگاه خراب یحال و گشاد ییچشما با متعجب  .  

 

؟ یچ -  

 

ھنوز شما ساحل باش اروم ： یعل  .... 

 

رفتم حال از یعل بغل تو جون مھین رفتو یاھھیس چشمام کھ شدم متوجھ فقط بدم گوش یعل یحرفا بھ نتونستم گھید  .... 

 

 

 

 فقط اتاق تو اطرافم و دور بھ  دوزمیم رمویگیم سقف از نگاھمو.  سقف رنگ یدیسف بھ افتھ یم چشمام  کنمیم باز اروم چشمامو
ھیگر ریز زنمیم و ترکھیم بغضم نمیشیم شمویم بلند تخت رو از عیسر.  بود شده سرم بھ یخاک چھ دمیفھم تازه.  بود غزال   . 

 

بچم یوا,  بچم غزال,  غززال,  یواااا,  یوااا -  . 

 

اغوشش تو گرفت منو و سمت اومد عیسر غزال  .  

 

باش اروم توروخدا ساحل باش اروم ： غزال  .  

 

 افتاده دلم بھ مھرش کردیم ھیتغذ وجودم از بود زنده شکمم تو یول بود ماھش سھ فقط و نبود کامل یا بچھ ھی درستھ.  زدم غیج
زدم غیج دینو اسم اوردن با کردمیم بھش دوینو یا گلھ چقد کردمینم عوض ایدن با داشتمو روز چند اون کھ یحس,  بود  . 
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سااااامااااان,  شھیم بدبخت داره واشی واشی خواھرش نھیبب ادیب کجاس.  کو سامانم.  کو داداشم.  بچم خدا یا,  بچم یواااا -  . 

 

شد اتاق وارد ھراسون سامان و شدو باز در زدم کھ یغیج با  . 

 

؟ ساحل ： سامان  

 

بچممم سامان,  خوامیم بچمو من,  بچم سامان,  سامااان -  

 

کردم ھیگر دلم تھ از نشویس رو گذاشتم سرمو,  اغوشش تو گرفت منو سمتمو اومد عیسر سامان  . 

 

 بگم یچ, داشت دوس دختر دینو ؟ بدم یچ دوینو جواب حاال,  یدید نموند دمیمروار یدید,  شدم بدبخت یدید,  سامان یدید -
دیینووو.  بچم خدا یا.  پدرشده دونستینم ھنوز دمینو خدا یا ؟ بھش  

 

باش اروم. نفسم باش اروم عشقم باش اروم ： سامان  . 

 

گرفت خوابم شدمو کسل گھید کھ کردم ھیگر ساعت کی کینزد سامان بغل تو  .. 

 

 

 

دینو )  ) 

 

 رنگ بھ رھنیپ ھی,  کردم مرتبش,  راھنمیپ یا قھی سمت بردم دستمو,  کردمیم نگاه بودم دهیپوش کھ یلباس بھ داشتم نھیا یتو
 لیتحو ھیاروم مرز از رو محمولھ بود قرار امروز,  بود کرده درست بدنم یرو یخوب بیترک یا سورمھ رنگ بھ شلوار ھی و یاسی

,  اومدن یم سراغمون بھ ھیترک کشور با ما یھا رابط اونجا,  میکن حرکت ھیاروم فرودگاه سمت بھ مایھواپ با امروز دیبا..  میریبگ
شد باز در کھ بودم فکرا نیھم یتو,  افتھین گروه نیا نفع بھ یاتفاق چیھ کردمیم دعا فقط   .  

 

گف و انداخت من بھ قیدق و رکانھیز نگاه ھی شد اتاق داخل قدم چند ھی.   دوختم در یجلو فرد بھ گرفتمو نھییا از نگاھمو  .. 
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یشد پیخوشت： ترانھ  . 

 

 بھ,  شد خارج اتاق از یا گھید حرف چیھ بدون قھیدق چند بعد و کرد نگاه صورتم بھ.  کردم نگاه صورتش بھ اخم با تفاوت بدون
 سوار,  بود ستادهیا ما منتظر در یجلو نیماش..  میکرد حرکت یخروج در سمت بھ و میرفت نییپا ھا پلھ از..  افتادم راه دنبالش

 نیماش از.  میدیرس امام فرودگاه بھ دوساعت مین و ساعت کی حدودا بعد...  میکرد حرکت امام فرودگاه سمت بھ و میشد نیماش
 سوار یبرا الزم یکارھا تا رف ھا باجھ از یکی سمت بھ افراد اون از یکی..  میکرد حرکت فرودگاه یورود سمت بھ و میشد ادهیپ

 ترانھ,  مینشست ھم از دور قھیدق چند بعد.  میرفت سالن در واقع یھا یصندل از یکی سمت بھ ترانھ با..  بده انجام مارویھواپ بھ شدن
اومد حرف بھ  .. 

 

کن جمع خوب حواستو پس افتھ ینم دوستت یبرا یخوب اتفاق بره لو اتیعمل نیا اگھ ： ترانھ  .. 

 

گفتم یا دورگھ یصدا با کردمو جمع اخمامو بودم شده یکفر  .. 

 

نکنم خراب رو اتیعمل کنم ینم نیتضم کنھ دایپ ادامھ داتیتھد نقدریا اگھ -  .. 

 

گف خشونت با و کرد نگاھم شده جمع یھا اخم با سمتمو برگشت عیسر ترانھ  .. 

 

چیھ توحق ： ترانھ  .... 

 

گفتم حرفاش ونیم عیسر  .. 

 

کنمیم نییتع خودم رو خودم حق...  یکن ینم نییتع تو رو من حق -  . 

 

گفتم نمویروس زدم انگشتم با کردمو نگاه صورتش تو قھیدق چند ھی  .. 

 

  .. خودم -
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 یفرد یصدا..  انداختم جلو بھ نگاھمو برگردوندمو صورتمو یخاص عمل چیھ بدون زدیم نفس نفس خشونت از ترانھ حرف نیا بعد
دیکش رونیب خفقان حالت اون از رو ترانھ بود ھمراھمون کھ  .. 

 

 

 ( ترانھ )

 

 اعتبار و ابرو قشیرف کھ یکس ؟ باشھ متنفر نفر کی از تونستیم چقدر ادم ھی,  کردمیم نگاه دینو رخ مین بھ خشم و حرص با
 پدرش کھ یکس دار یباال برد رو من برادر قشیرف کھ یکس کشت وجودش در رو نوپام یا عالقھ کھ یکس سوال ریز برد پدرمو

 رو مادرم چون  متنفربودم,  متنفربودم درستھ بودم متنفر فرد نیا پدر از,  گذاشت تنھا رو مادرم و کرد من حق در یبزرگ انتیخ
 شمیم متنفر برادرمھ فرد نیا کھ ارمی یم ادی بھ  کھ یوزمان شھیم بد حالم افتم یم گذشتھ ادی یوقت کرد رھا بود حاملھ رو من یوقت
کنھ یم خارج خفقان حالت اون از رو من یمحمد یصدا.  کردم نگاھش غضب و خشم با.  شمیم متنفر ایدن کل از,   . 

 

دینش معتل ادیز صف یتو کھ دیکن حرکت لطفا نداره رییتاخ ھم مایھواپ حاضره ھاتون طیبل خانوم ： یمحمد  ... 

 

 رو من یجلو امیت اگھ,  نداشت رو یکار چیھ حق اون کنھ نیتوھ من بھ تونستینم فرد نیا,  کردمیم نگاه دینو بھ خشم با ھمچنان
 یمحمد یصدا..  کنم پاک یفیکث یھا ادم نیچن وجود از نیزم تا بودم کشتھ رو نیراست دینو یا خانواده کل االن تا حتما بود نگرفتھ

رسھیم گوشم بھ دوباره  .. 

 

؟ خانوم ： یمحمد  

 

گمیم یول دهینو بھ نگاھم  .. 

 

میبر -  .. 

 

میشیم مایھواپ سوار..  رمیم تیگ سمت بھ شمویم بلند یصندل یرو از عیسر  .... 

 

بعد ساعت چند  .. 

 

رسھیم گوشم بھ مھماندار یصدا ادی یم فرود قھیدق چند تا مایھواپ,  میھست ھیاروم اسمون یتو  .. 
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 دینخور تکان فرود ھنگام خود یجا از و دیببند را خود یھا بند کمر لطفا,   ھستم مھماندار سر زیعز مسافران ： مھماندار
  .. متشکرم

 

,  نداشتم ازش یشناخت..  بود ما منتظر فرودگاه یجلو ھا رابط از یکی میشیم خارج مایھواپ از ما و شنھیم مایھواپ قھیدق چند بعد
 ترمز پامون یجلو سمند نیماش کی کھ میبود ستادهیا فرودگاه یخروج یجلو قھیدق چند..  ادیم دنمونید بھ خودش بود گفتھ امیت

نییپا داد رو شاگرد سمت یا شھیش...  کرد  .  

 

؟ سرلک خانوم ： راننده  

 

گفتم و کردم لیمتما شھیش سمت بھ یکم رو سرم..  بود کرده یمعرف سرلک ایرو رو من امیت درستھ  ..  

 

؟ شما.  خودمم -  

 

کنم یم ییراھنما مقصدتون تا شمارو من دیسوارش  ..  

 

یاوک -  .. 

 

 رنگ دیسف ایپرش ھی..  کردم دنبال نگاھشو جھت عیسر,  شده رهیخ نقطھ کی بھ دمید کھ سوارشھ بگم دینو بھ تا کردم بلند سرمو
نبود معلوم داخلش.  بود رهیت ھاش شھیش کھ بود اونجا  .  

 

؟ افتاده یاتفاق -  

 

گھیم و ادیم خودش بھ عیسر دینو   

 

نھ： دینو  . 

 

 بود ساعت چھار و سھ حدودا بعد..  شدم سوار و شدمو رهیخ ایپرش اون بھ قھیدق چند ھی شھیم نیماش سوار عیسر حرف نیا بعد
..  بودن ومدهین ھنوز.  میدیرس قرار محل بھ ساعت مین حدودا بعد..  میکرد حرکت مقصد سمت بھ و میشد خارج شھر از کامال کھ

یخاک و ابونیب کردیم کار چشم تا..  میشد خارج ازش بالفاصلھ و ستادیا نیماش  

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 
 

 

 

 

اومدن یم ما سمت بھ پژو کی ھمراه بھ یلیتر دو.  دنیرس قھیدق چند بعد..  بود   ... 

 

 بھ یخلبان نکیع,  میکن یم حرکت ھم سمت بھ..  نداره انیبارویز از کم کھ شھیم ادهیپ ازش یفرد.  رسنیم ما سمت بھ  چند بعد
میندازیم ھم بھ رمونویخ نگاه و میستیا یم ھم یرو روبھ..  بود زده چشماش  .. 

 

؟ ییتو سرلک _  

 

؟ یباش حامد دیبا ھم تو -  

 

خودمم درستھ _  . 

 

خودمم منم -  ..  

 

گفتم پر یتوپ با.  بودم شده کالفھ,  خنده ریز زنھیم حرفم نیا با  .. 

 

؟ یاورد رو محمولھ -  

 

میرسیم اونجاشم بھ کوچولو خانوم باش اروم ： حامد  ..  

 

 ستادمیا لیما مین با روش روبھ,  برداشتم سمتش بھ بلند قدم چند.  نداشتم االن یاشیع نیچن یبرا وقت بودم شده یکفر گھید
گفتم کردمو فوت صورتش تو نفسمامو,  دیخندیم چشماش,  جلو بردم صورتمو  .. 

 

اگھ ؟ کجاس محمولھ -  ... 

 

گف و جلو اورد صورتشو  .. 
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 .. اگھ _

 

گرفتم شکمش سمت بھ اوردمو در مانتوم از اسلحرو چسپوندم امپر گھید  ..  

 

کشمتیم جا نیھم -  .. 

 

 یتو..  بودم بغلش یتو کامال,  دیچسب سفت کمرمو و سرم بشت برد عیسر دستمو یرو گذاشت دستشو بود بایز و متکبر مغرور
اومد حرف بھ..  نبود خنده از یاثر,  کردم نگاه صورتش  .. 

 

باشھ حواست نداره یخوب عواقب من یبرا داتتیتھد -  ..  

 

شد دور ازم یکم کردو ولم حرف نیا بعد  .. 

 

؟ امادس پول ： حامد  

 

   امادس -

 

خوبھ： حامد  .. 

 

دیچیپ فضا یتو یبیعج یصدا حرف نیا بعد..  نیبد لیتحو رو محمولھ..  گف بلند یصدا با حرف نیا بعد  .. 

 

سیپل یا محاصره تحت محل کل نیزم یرو بذارن ھاشون اسلحھ ھمھ _  .. 

 

گفتم و حامد بھ کردم رو.   یشانس بد تھ یعنی نیا,  افتاد مرج ھرج  ..  

 

باش عواقبش منتظر,  یکرد بد -  ..  
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 بھ عیسر,  بره دینو ذاشتمیم دینبا.  اوردم در اسلحمو عیسر,  دیرس گوشم بھ کیشل نیاول یصدا..  دمیدو دینو سمت بھ عیسر
گفتم بلند.  رفتم سمتش  .. 

 

دینو سوارشو -  .. 

 

زدم ادیفر و نییپا دادم رو شھیش..  رفتم دینو سمت بھ کردمو روشنش رفتمو نیماش سمت بھ.  بود ستادهیا حرکت بدون دینو  .  

 

دینو سوارشو -  . 

 

میکرد فرار مکان اون از ما کھ گرفت باال یریدرگ.  شد سوار یا وقفھ چیھ بدون عیسر  .. 

 

 

 

دینو )  ) 

 

اورد در شویگوش نیم چند بعد,  کرد گمشون ترانھ کھ بودن دنبالمون نیماش چندتا,  شد خارج منطقھ اون از سرعت با ترانھ  .  

 

امیت.  الو,  الو ： ترانھ  .  

 

نشدم طرف اون یا مکالمھ متوجھ  .  

 

؟ کنم کار یچ االن.  دیپر دستمون از محمولھ.  میلورفت ： ترانھ  

 

کرد نگاه من بھ خصمانھ  . 

 

فعال یاوک ： ترانھ  .. 
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شدم متعجب..  رونیب کرد پرت پنجره از شویگوش مکالمھ اتمام بعد  . 

 

ونھید یکنیم کار یچ -  . 

 

دیکش ادیفر ناگھان.  کردمیم فکر کھ بود یاون از تر یعصب ترانھ  . 

 

میکفر دستت از یبدجور ؟ یدیفھم کشمتیم جا نیھم ینش خفھ اگھ.  شو خفھھھ دینو شو خفھ -   .. 

 

شدم رهیخ روم روبھ بھ یخاص حرف چیھ بدون تیعصبان با  ..  

 

 

یمان )  ) 

 

دمیپر جام از عیسر,  شد باز باشتاب در کھ بودم فکرا نیھم یتو,  گذرهیم نایدینو رفتن از کھ ساعت چھارده حدودا  .  

 

 ھنگام کرد یخال رو کلد داخل یھا گلولھ ھمھ خطا بھ و من سمت دیکش اسلحشو وقفھ یب.  ھیعصب یلیخ بود معلوم,  شد داخل امیت
 دیکوب محکم اسلحھ پشت با و سمتم اومدم شد تموم یوقت,  بود فرما حکم فضا تو یوحشتناک یصدا,  بستم چشمامو یاپیپ کیشل

دیرس گوشم بھ شیعصب یصدا,  جلوش زدم زانو ادیفر با سرم پشت  . 

 

؟ ییییگفت یچ افرادت بھ ؟ یعوض یگفت یچ:  امیت  

 

گفتم کردمو کنترل خودمو یول افتادم نفس نفس بھ,  رفت نفسم ھیثان چند.سرم پشت خورد کھ یا ضربھ خاطر بھ  ..  

 

یگیم یچ فھمم ینم ؟ ھیچ منظورت -  .. 

 

ھیعصب بود معلوم دیکش ادیفر  . 
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؟ ارھھھھھ ؟ اره,  شھ خراب من اتیعمل یکنیم یکار,  یبش چارهیب کھ کنمیم یکار,  شو خفھ زادھھھھ حروم شو خفھھھ _  

 

زدم ادیفر منم ندفعھیا  .. 

 

؟ ھس معلوم تو یگیم یچ -  

 

دمیم نشونت： امیت  ..  

 

رونیب رفت اتاق از بعدم  .. 

 

 

 ( سامان )

 

,  خوراک نھ خورد نھ خواب نھ اب نھ,  اتاقشھ داخل میاومد خونھ بھ کھ میاززمان,  کردن مرخص مارستانیب از روزید رو ساحل
 از عیسر.  شد رد جلوم از دست بھ ینیس غزال کھ بودم فکرا نیھم یتو.  رهیم نیب از خواھرم بره شیپ روال نیھم بھ..   یچیھ

شدم بلند جام  .. 

 

؟ کجا -  

 

کرد نگاه من بھ و ستادیا غزال  . 

 

براش برمیم غذا دارم..  کنھ ضعف ترسمیم,  نزده یچیھ بھ لب شبید از ساحل ： غزال  . 

 

بزن حرف باھاش دیبا.  من بھ بدش.  زمیعز یمرس -  . 

 

اخھ ： غزال  ! 

 

 . لطفا -
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 باال ھا پلھ از..   کردم حرکت ساحل اتاق سمت بھ گرفتمو دستش از رو ینیس.  داد سمتم بھ رو ینیس و کرد نگاھم قھیدق چند ھی
 و یعصب یصدا قھیدق چند بعد..  زدم در و ستادمیا اتاقش در یجلو. . رفتم ساحل اتاق سمت بھ.  شدم یاول یرو راه وارد.  رفتم

فضا تو دیچیپ مضطربش  .. 

 

یکنیم لھیپ چرا,  گھید خورمینم گفتم غزال اه _  .. 

 

 نیھم ھم تخت,  دیسف رنگ بھ وارید یا گوشھ شیارا زیم ھی.  اتاق داخل طیمح بھ افتاد چشمم..  شدم داخل و کردم باز رو اتاق در
 شیعصب یصدا دوباره.  بود زانوھاش رو سرش و بود نشستھ تخت رو ساحل.  بود شده دهیکش روش بھ ییطال یا مالفھ,  طور
شد متوقف دنمید با کھ دیرس گوشم بھ  ..  

 

خ ینم گفتم غزال： ساحل ... 

 

 .. منم -

 

نییپا انداخت سرشو  و کرد نگاھم تعجب با یکم  ..  

 

کنم استراحت.خوامیم رونیب برو ؟ اتاق تو یاومد چرا ： ساحل  .. 

 

گفتم روبھش,  شدم ناراحت   ..  

 

رمینم ینخور غذاتو تا نکھیا سوم ؟ برخورده طرز چھ نیا نکھیا دوم بزنم حرف باھات خوامیم چون رونیب رمینم نکھیا اول -  ..  

 

گف و شد کالفھ ساحل  .. 

 

یدیم غذابم یدار کارات با رونیبروب لطفا سامان ： ساحل  .. 

 

گفتم تیعصبان با.  شدم یعصب  .. 
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؟ یکنیم کار یچ یدار ھس معلوم چیھ ؟ ساحل چتھ -  

 

نییپا اومد تخت از و دیکش غیج کھ برداشتم سمتش بھ قدم ھی  .. 

 

سامان این من کینزد _  .. 

 

شد لیمتما وارید سمت بھ اروم اروم ساحل برداشتم قدم سمتش بھ اروم اروم..  کردم نگاھش تعجب با  ..  

 

رونیب برو سامان این جلو گفتم ： ساحل  .. 

 

 از تا برداشت قدم جلو بھ عیسر کھ سرشو پشت وارید کرد حس کنم فک,  کینزد یلیخ شدسم کینزد وارید بھ,  بود بزرگ اتاق
 من از انگار..   وارید دمشیکوب گرفتمو دستاشو بشھ بشھ رد جلوم از خواست تا.  بودم روش روبھ قایدق.  بشھ خارج اتاق

 یوقت,  افتادم ھاش یگ بچھ ادی.  دیکشیم غیج.  کنم رھا کھ دادیم تکون ھوا تو دستاشو زد پا دست.  داداشش از,  دیترسیم
 شھیھم کھ بود یمتن ھی موقع اون ادمھی,  شکستھ عروسکش,  ھیطور ھمون االنم دیکشیم غیج ینطوریا شکستیم عروسکش

گرفتیم اروم کھ خوندمیم براش  .. 

 

.  کردمیم ارومش دیبا االنم.  گرفتیم اروم جملھ نیا خوندن با)  شمیپ یمونیم تو باشم مطمن شمیم قرارت یب یوقت یعنی عشق(  
 از..  گوشش ریز دادم ھامو نفس حرم و گردنش یگود تو کردم سرمو.  بشھ فیضع شیروح نیجن سقط خاطر بھ ممکنھ گف دکتر

 ھیگر یلیخ شب سھ,  بود چھارسالش یوقت ادمھی,  گرفتیم خوابش کردمیم کارو نیا یوقت شھیھم,  اومد یم خوشش کارم نیا
شد قطع پازدنش و دست و غشیج یصدا کارم نیا با,  شد اروم کھ کردم باھاش رو کار نیھم کرد  .  

 

کردم زمزمھ گوشش ریز اروم  . 

 

شمیپ یمونیم تو باشم مطمن شمیم قرارتیب یوقت یعنی عشق -  ..  

 

زمان,  بود شده اروم ساحل.  دمیکش اروم نفس ھی حرف نیا بعد  
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 نھینب  ساحلم رهیبم داداشت,  چشماش شب اسمون پرشد,  کرد بغض..  بودم گذاشتھ سرش یباال دستاشو زدیم پا و دست کھ ی 
 اثر بر خودم کھ بودم دهیخر براش مدرسم یجلو از یعروسک کھ بود یروز مثل بود متفاوت ششیھم نگاه با نگاھش.  حالتو نیا

 و کرد نگاه قھیدق چند ھی چشمام تو..  بود موقع اون مثل نگاھش..  کرد ھیگر یکل خاطرش بھ ساحل و شکوندمش ینگار سھلھ
ھیگر ریز زد دل تھ از و اغوشش تو گرفت منو سفت.  کرد گردنم یا حلقھ و کردو جدا دستم از اروم اروم دستشو   . 

 

خوامیم عروسکمو من داداش ： ساحل  ... 

 

نگفتم یزیچ دادمو فشار ھم رو محکم چشمامو..  ھیگر ریز زد بلند حرف نیا بعد  ............... 

 

 

دینو )  ) 

 

 مشکل بھ ادیز طیبل رزرو یبرا,  میکرد حرکت عمارت سمت بھ راست کی فرودگاه از,  میشد تھران شھر وارد کھ ھست یساعت دو
 با صبح ده ساعت کھ ھام پرواز از یکی و بود ریا رانیا ییمایھواپ با صبح پنج ساعت واسھ ھا پرواز از یکی,  مینخورد بر

 ھر بھ یول داشت استرس بشدت ترانھ,  میداشت فرصت پرواز تا ساعت چند,  کرد یاک رو یاول طیبل عیسر ترانھ ماھان ییمایھواپ
 رهیم در سمت بھ متشنج یعصاب با ترانھ,  میھست عمارت در یجلو االنم و میرسوند امام فرودگاه بھ رو خودمون بود شده ینحو

 سمت بھ ترانھ.   شمیم عمارت داخل سرش پشت,  شھیم داخل و کنھیم باز رو عمارت در,  کنھیم خارج بشیج از رو دشیکل دستھ
رفتم سمتش بھ عیسر نبود اونجا موقع نیا یعنی,  نبود اونجا امیت داشتم نیقی,  رهیم داشت قرار الیو پشت کھ یا خونھ  . 

 

؟ یریم کجا -  

 

نداد یپاسخ  . 

 

گفتم تر بلند  . 

 

؟ یریم کجا گفتم!  توام با ؟ یکر -  

 

 رفتنش با ھمزمان رفت یمان اتاق سمت بھ و شد داخل و کرد باز رو خونھ در محکم یلگد با ترانھ.  خونھ سمت بھ میدیرس
دستش گرفت اسلحشم  . 
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یمان,  خدا ای  . 

 

 .. ترانھ -

 

 پشت,  کنھ یخال در سر تشویعصبان خواستیم انگار کرد باز رو یمان اتاق در یتر محکم لگد با,  دیرس یمان اتاق در یجلو بھ
 ترانھ جوش پر یصدا کردیم نگاه ترانھ یھا کار بھ ستادهیا یمان,  یمان سمت رفت عیسر ترانھ,  شدم اتاق داخل و رفتم سرش
گف و یمان سمت گرفت اسلحشو.  کرد پر رو اتاق یفضا  . 

 

؟ یگفت یچ -  

 

گف و کرد نگاه ترانھ بھ ھیثان چند یمان  . 

 

؟ فتم یچ رو یچ： یمان  

 

گفت یتر بلند یصدا با نباریا ترانھ  . 

 

؟ ھاااان ؟ کردن دایپ رو مکانمون کھ یگفت یچ ؟ یگفت یچ کثافتت افراد بھ ؟ یعوض یییگفت یچ -  

 

گفت یتر بلند یصدا با ندفعھیا یمان  . 

 

؟ گفتم یچ رو یچ ؟ شماھا چتونھ تو امروز از نمیا امیت روزید از اون ؟ چتونھ ھس معلوم تا دو شما,  گھید بسھ اه _  

 

گفت قبل از تر یعصب ترانھ  .. 

 

زاده حروم بزن حرف -  . 

 

گف و شد یعصب ندفعھیا یمان  . 
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؟ دونم ینم یزیچ یوقت بگم یچ بزن حرف درست  _  

 

گفت تر اروم ندفعھیا ترانھ  . 

 

؟ نھ یدونینم یچیھ -  

 

 . نھھھ _

 

دمیم نشونت باشھ -  . 

 

اتاق تو دیچیپ ترانھ یصدا کار نیا بعد.  قمیشق رو گذاشت رو اسلحھ بالفاصلھ.  سمتم اومدم و کرد نگاه من بھ حرف نیا بعد  . 

 

؟ کنم خالص نویا ای یگیم _  

 

 تو دیچیپ یمان مضطرب یصدا ھیثان چند بعد.  ارهیب کم ترانھ یجلو دینبا,  گرفت یدلھرگ و ترس رنگ نگاھش,  کردم نگاه یمان بھ
 . اتاق

 

؟ ونھید یکنیم کار یچ..  یچ _  

 

زد ادیفر ترانھ  . 

 

بززززن حرررررف -  .. 

 

گفت و زد ادیفر ترانھ از دیتقل بھ ھم یمان  . 

 

؟ ییییییلعنت بگم یچ _  
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 کھ یکس تنھا میکن جا جابھ رو محمولھ قراره یک و کجا ما دونستینم یکس نبود مطلع میبود گذاشتھ قرار ما کھ ییجا از یکس -
گفتھ بھت یچ ھیعوض نیھم بده اطالعات تو بھ تونستیم کھ یکس تنھا,  بود دینو دونستیم  .. 

 

گھیم و شھیم رهیخ ترانھ بھ ھیثان چند یمان  . 

 

بود من کار اره -  . 

 

گمیم یمان بھ رو استرس با و کوبنده  . 

 

شو خفھ یمان -  " 

 

دهیم ادامھ یمان  . 

 

ھیچ اتیعمل اطالعات دمیفھم اومد شما شیپ از دینو کھ یروز ھمون _  .... 

 

گفتم بلند و یعصب یصدا با حرفش ونیم  .. 

 

شووو خفھ یماننن -  

 

گف تر بلند یمان  . 

 

دادم لو رو اتیعمل اطالعات بود دھنم تو کھ یشنود با _  . 

 

ییییییمان -  . 

 

شدیم جمع شتریب اخماش یمان حرف ھر با.  کردیم گوش یمان یحرفا بھ دقت بھ داشت ترانھ  . 
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ترانھ سمت گرفت و کرد خارج دھانش از جاساز کروفونیم ینیم کی ھیشب یزیچ دھانشو یتو کرد رو دستش یمان  . 

 

.   نگاھوکرد بھش و گرفت یمان از رو شنود,  یمان سمت رفت اروم اروم ترانھ.  کردمیم نگاه یمان یکارا بھ تیعصبان و تعجب با
گف بود شده گرفتھ تیعصبان زور از کھ یصدا با بود شنود بھ نگاھش کھ طور نیھم ھم تو رفت شتریب اخماش  .. 

 

 فییییح,  بستس دستام کھ فیح,  کردمیم خالصتون جا نیھم نداشتم شمارو کشتن تیممنوع اگھ,  اشغال یھا یعوض.  کصافت -
)گف ادیفر رو قسمت نیا(  بستسسسس دستام کھ  

 

 قیعم نفس ھی یمان کھ میبود حالت ھمون یتو قھیدق چند.  شد خارج اتاق از تیعصبان با دستشو تو گرفت رو کروفونیم ینیم
کردم نگاه یمان بھ,  دیکش  , 

 

؟ یگفت رو یچ ھمھ چرا -  

 

گف و باال گرفت سرشو سوالم با بود نییپا سرش  . 

 

؟ یچ یعنی یچ ھمھ از منظورت _  

 

شدم کالفھ  . 

 

یمان -  . 

 

کرد نگاه چشمام تو  . 

 

بودم مجبور _  . 

 

گفتم یتر تند لحن با تر کالفھ  . 

 

؟ کرد مجبورت یک ؟ یبود مجبور یچ یبرا -  

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 
 

 

گوشم تو دیچیپ یمان بخش ارامش یصدا  . 

 

نباش یزیچ نگران تو دینو _  . 

 

  

 

؟ یگفت رو یچ ھمھ بھش چرا بگو نکن ام یکفر حرفات با یمان -  

 

باشھ,  نپرس یزیچ بگم بھت یزیچ نخواستم خودم یوقت تا لطفا نگفتم یزیچ من دینو -  .. 

 

رفتم اتاق تو یا کاناپھ سمت بھ داغون یعصاب با و کردم نگاھش قھیدق چند ھی  .. 

 

 

 

 ( ترانھ )

 

 در یجلو بھ.  شکست کھ دادم فشار دستم تو نقدریا رو شنود.  رفتم عمارت سمت بھ و شدم خارج خونھ اون از داغون یاعصاب با
,  رفتم باال ھا پلھ از,  بود باال یا طبقھ امیت اتاق,  رفتم امیت اتاق سمت بھ بالفاصلھ,   شدم داخل و کردم باز رو در,  دمیرس عمارت

 یخاکستر شیارا زیم یمشک رنگ با تخت ھی.  اتاق طیمح بھ خورهیم چشمم,  شمیم داخل زدن در بدون و رمیم امیت اتاق سمت بھ
 یول داشتم دوسش,  بود کیکوچ اخم ھی ابروھاش ونیم بود بستھ چشماش امیت,  گرفتیم توش ادم دل,  یا سرمھ یھا پرده با

دیشا نداشت دوست رو من امیت چرا دونمینم  .... 

 

کشھیم رونیب گذشتم خاطرات یا چالھ اهیس از رو من امیت یعصب یصدا  .. 

 

بشھ اتاقم وارد اجازه بدون یکس ادی یم بدم چقدر یدونیم,  ترانھ ： امیت  . 

 

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 
 

 ای کردیم دعوام ای اونم,  شدمیم امیت اتاق وارد اجازه یب شھیھم,  داشتم عادت یبچگ از,  دونستمیم,   کنمیم نگاھش ھیثان چند
 برام یکس گھید امیت از ریغ بھ مرد مادرم یوقت,  داشتم دوسش اخھ,  باشھ داشتھ دوسم کھ کردمیم التماس بھش شھیھم,  زدیم

برسم جا نیا بھ من شد باعث میکودک یھا عغده دیشا دونمینم,  نداشت وجود  . 

 

رسھیم گوشم بھ امیت یعصب و بلند یصدا ندفعھیا   . 

 

رونیب برو اتاق از گفتم ستمین تو با مگھ ؟ یکر -  .. 

 

 ادی.  خلوتمون یتو فقط کرد ینم یرفتار بد باھام کس چیھ یجلو,  کردمیم بغض,  گرفتیم دلم زدیم حرف یطور نیا کھ وقت ھر
 حرکت نیا,  اغوشش تو گرفت رو ساحل سامان بخند بگو بعد,  استقبالش رفتن یعل و سامان,  شرکت اومد ساحل کھ افتادم یروز

 اتاق از و دیکش در سمت بھ و گرفت رو دستم امیت.  شد دهیکش دستم کھ بودم فکر نیھم یتو,  شتریب انتقام یبرا قلبم یتو شد یریت
 بھم یگ بچھ تو منم اگھ,  گرفت شدت بغضم.  ھیعصب روزید یا ھیقض خاطر بھ بود معلوم,  دیکوب ھم بھ محکم رو در و کرد خارج

 مادرم اونشب اگھ.  خوردینم دردم بھ ھا اگھ نیا گھید,  اگھ اگھ اگھ داشتم درست یا خانواده اگھ شدمیم تیترب خوب اگھ شدینم ظلم
 زور بھ اگھ بردنینم خودشون با زور روبھ مادرم اگھ شدنینم بمینج و پاک مادر مزاحم جون پسر دوتا اگھ شدینم رد ابونیخ اون از

 نجایا من دیشا شدینم تجاوز مادرم بھ خونھ اون یتو اونشب اگھ,  گرفت میگر و دیترک بغضم خاطراتم از قسمت نیا یاور ادی با... 
 مرد اون مرد اون اگھ داشتم یبھتر یزندگ دیشا داشتم مادر ھم و پدر ھم,  االن دیشا,  نبودم زاده حروم ھی..  ھی من دیشا نبودم

 کھ یمرد با یموندگ در و ابرو سر از مادرم کردینم تجاوز مادرم بھ نیراست دینو پدر نیراست بھادر,  ارمی یم خاطر بھ رو اسمش
 یتو ینطوریا و نجایا من دیشا کردینم ازدواج داشت سال نھ و ھفت یھا سن بھ پسر دوتا و  تربود بزرگ خودش از سال زدهیس
 اون از انتقامم حس تلخم خاطرات یاور ادی با.  کنھ سکتھ و کنھ تحمل رو ننگ نیا نتونھ  مادرم ھم سر اخر,   نبودم تیوضع نیا

رمیم اتاقم سمت بھ داغون یحال با,  تر یحیجر رو قلبم و کنھیم بد رو حالم برادرمھ دینو نکھیا فکر,  شھیم ادیز خانواده  .. 

 

 

 

 ( ساحل )

 

 پنجره بھ.  بود شده ختھیر پاھام یرو پشت از موھام,  بودم گذاشتھ ھام زانو یرو رو سرم,  بودم نشستھ تنھا تختم یرو خونھ تو
 بھ واحدم در زنگ کھ بودم فکرا نیھم یتو ؟ کنھیم داره کار یچ ؟ کجاس دینو االن یعنی,  یاب اسمون بھ,  زدم زل اتاق یتو یا

 زنگ چقدرم,  سیھمسا حتما.....  دارن دیکل اونا...  یول,  سامان ای بود یعل ای,  کنم باز رو در برم نداشتم حوصلھ,  اومد در صدا
.  نبود در یجلو یکس,  کردم باز رو در کنم نگاه یچشم بھ کھ نیا بدون,  رفتم در سمت بھ و شدم بلند تخت رو از یکرخت با,  زدیم

کردم تعجب  . 

 

؟ یچ یعنی   
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,  زدم یا خفھ غیج,   داد قرار مینیب و دھان یجلو یدستمال و  گرفت اغوشش تو  رو من یکی ھوی کھ برداشتم جلو سمت بھ قدم ھی
رفتم ھوش از و گرفت رو چشمام مطلق یاھیس مینیب یتو دیچیپ یتلخ یبو ھیثان چند بعد  .......... 

 

 

دینو )  ) 

 

 و میاتاق تو کھ ھس یساعت چند,  بود فکر تو یبدجور یمان,  میزدینم یحرف کدوممون چیھ,  بودم داده لم کاناپھ یرو اتاق یتو
نشده داخل یکس  . 

 

شد اتاق وارد یکی و شد باز اتاق در کھ بودم فکرا نیھم یتو  .. 

 

؟ دارن کارت اقا خانم,  رونیب ایب _   

 

کردم نگاھش  . 

 

گفتم یلودگ و یمسخرگ با  .. 

 

؟ دارن کار یچ من با -  

 

گف یعصبان  .. 

 

االی د,  بده تکون لشتو تن نزن مفت حرف _   ..... 

 

,  کردیم نگاه من بھ یجد یصورت و ھم در یخما باا,  کردم نگاه یمان بھ,  شدم بلند کاناپھ رو از و کردم نگاھش قھیدق چند ھی
شدم خارج ازش و رفتم در سمت بھ اروم اروم  .... 

 

گفتم مقدمھ بدون  .  
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؟ کجان -  

 

ایب من دنبال _  ... 

 

 ریز کھ ییجا,  میرفت عمارت پشت یعنی میرفت عمارت سمت بھ و میشد خارج خونھ اون از,  رفتم دنبالش.  افتاد راه بھ من از جلوتر
گفتم مرد اون بھ رو کردم تعجب.....  بود نیزم  .... 

 

؟ نیزم ریز چرا -  

 

افتیب راه نزن حرف _  ... 

 

 پشت.  شد داخل و کرد باز رو بود نیزم ریز تو کھ یاتاقک در شدم نیزم ریز وارد,  افتادم راه دنبالش یخاص حرف چیھ بدون
 چھار سھ ما از ریغ گردوندم چشم.  بود ستادهیا ترانھ و بود نشستھ امیت.  ترانھ و امیت بھ خورد چشمم.  شدم نیزم ریز داخل سرش

 و ترانھ سمت بھ کردم رو,  نداشتم بھش یدید چیھ و داشت قرار نیزم ریز کیتار قسمت کھ بود اتاق یتو ھم یپنجم نفر نفر  نفر
 .... گفتم

 

؟ یبگ یخواستیم یچ -  

 

فضا تو دیچیپ ییاشنا یصدا حرفم اتمام بعد  ... 

 

دینو _  .. 

 

دیرس گوشم بھ صداش باره دو..  برگردوندم صدا سمت بھ رو سرم عیسر  . 

 

بزن حرف توروخدا ؟ ییتو دینو _  . 

 

 ادیز یخشم با یعصب.  زدیم صدا رو اسمم مضطرب ؟ کردیم کار یچ نجایا اون,  ساحل,  برگشتم و رفتم سکتھ مرز تا گھید
 و بود اونجا کھ یمرد توسط راه وسط اما رفتم ساحل سمت بھ عیسر,  کردنیم نگاھم پوزخند با,  امیت و ترانھ سمت برگشتم

دادم سر از رو میعصبان یصدا اما شدم متوقف بود من برابر چند کلشیھ  . 
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سااااااحل,  یعوض کن ولم ؟ یخوب ساحل,  ساحل,  دیکن ولم -   

 

ھیگر با ساحل  . 

 

دیینو چشمام تو افتاده نور نمتیبب تونمینم من توروخدا ترسمیم من دینو دینو -  , 

 

 با,  زدم صورتش بھ یلیس ھی و ترانھ بھ رسوندم رو خودم قدم چند با ترانھ سمت برگشتم اتشفشان مثل یخشم و خراب یحال با
 یوقت بود دلم یتو یجور بد سال چند نیا یا عغده بودم یعصب یبدجور االن شد پرت نیزم سمت بھ زدم صورتش بھ کھ یلیس

.  کرد خارج نیزم ریز از و کرد جدا ترانھ از رو من سمتم اومد مرد اون امیت یا اشاره بھ,  لگد و مشت ریز گرفتمش نیزم افتاد
زدم ادیفر   

 

ساحل ساحللللل -   

 

دمینشن رو صداش گھید و شدم خارج نیزم ریز از نکھیا تا.  زدیم صدا رو اسمم ھیگر با ساحل  . 

 

 

 ( ساحل )

 

 یتو,  کردمیم ھیگر,  کردن خارج نیزم ریز از رو دینو,  اومد یم نفر چند یصدا,  بود بستھ دستام,  بود افتاده نور چشمام یتو
 احساس زدم غیج ھم ندفعھیا خورد صورتم بھ ھم دوم یلیس بالفاصلھ زدم یاروم غیج خورد صورتم بھ یلیس کھ بودم روال نیھم

 یا ازچھیپ,  شد دهیکش بشدتت فرد اون توسط موھام و اومد موھام سمت بھ یدست بود بد حالم,  کردم حس دھنم تو رو خون یشور
 ھیگر,  گوشم یتو دیچیپ ییصدا بندش پشت,  شد خفھ دھنم یتو خورد کھ یمشت با کھ زدم یغیج در از,  گرفت در یلیخ موھام

کردمیم  . 

 

 تو بشھ ریسراز باشھ ایدن یتو یبدبخت یھرچ نیکرد یکار,  من یزندگ بھ نیزد گند کثافتت شوھر اون و تو,  اشغال یعوض _
من ھیزندگ   

 

گفتم متعجب  ...  
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؟ ترانھ -  

 

شد کر گوشام کھ زد یادیفر   

 

 زندتون.....  دادم قوووول بکشم رو شما کھ دادم قول,  زاده حروم ارین زبونت بھ رو من اسم,  یعوض یا ھرزه شو خفھ _
نیش خالص دستم از راحت ذارمینم,  ذارمینم  ... 

 

 نیا از ھیکاف گفتیم کھ اتاق یتو دیچیپ یمرد یصدا..  کرد ول رو موھام ھیثان چند بعد.  زدم یغیج در از کھ دیکش شتریب رو موھام
میش خارج دیبا جا  .  

 

 

دینو )  ) 

 

 خشم و تیعصبان شدت از,  بود ھم تو یحساب اخماش,  بودم گفتھ رو ھیقض یمان بھ,  کردمیم یط رو اتاق طول داغون یعصاب با
گفتم و یمان بھ.کردم رو..  زدمیم نفس نفس  .. 

 

؟ میکن کار یچ -   

 

گفتم تر بلند نباریا,  نداد یپاسخ  .. 

 

کار یچ ؟ یلعنت میکن کار یچ -  

 

یییسییییپل سرت ریخ ؟ میکن کار یچ بگو بزن حرف,  اسیعوض اون دست االن من ساحل ؟ میکن   ....  

 

اومد حرف بھ و زد زل.چشمام تو و باال گرفت رو سرش ھیثان چند بعد   ... ..  
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 ارتفاع,  میبش خارج اتاق نیا از دیبا اول گفت یمان.  بود یحتم مون سھ ھر مردن کردمیم خطا اگھ کھ گفت بھم رو ییھا زیچ
 ھوشیب رو اون ضربھ چند با و میزدیم صدا رو نفر ھی دیبا دوم راه,  بود طبقھ.سھ یا خونھ ھی ارتفاع یا اندازه نیزم تا پنچره

بود بھتر دوم راه,  میکردیم  ,  

 

گوشم یتو دیچیپ یمان یصدا  .. 

 

؟ یا اماده ： یمان  

 

 . امادم -

 

کن شروع خب _  ... 

 

زدم در بھ تقھ چند ھیثان چند بعد ستادمیا اول,  رفتم در سمت بھ  , 

 

بده دوستم حال ؟ شمام با ؟ سین اونجا یکس,  یاو -  . 

 

ومدین در ور اون از یصدا  . 

 

بگم تر بلند کھ کرد اشاره یمان  . 

 

بده قمیرف حال ؟ سین اونجا یکس,  شمام با -  .. 

 

شد اتاق داخل زهیم زهیر بایتقر یمرد,  ستادیا کمد پشت عیسر یمان,  اومد در یتو دیکل چرخش یصدا ھیثان چند بعد  ,  

 

؟ یزنیم داد چرا ؟ شده یچ _  

 

 یزیچ و شدم خم عیسر.  بود افتاده پامون یجلو ھوشیب,  شد مانع زد مرد اون پشت بھ کھ یا ضربھ با یمان بدم جواب خواستم تا
 ھمون خونھ نیا نگھبان بایتقر,  میرفت یورود در سمت بھ اروم..  میشد خارج اتاق از یمان ھمراه بھ عیسر و کردم خارج بشیج از
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 یمان دست راه وسط,  میرفت نیزم ریز سمت بھ میشد خارج خونھ از, میرفت یخروج در سمت بھ,  میکرد ناکارش ما کھ بود نفر ھی
گفتم و گرفتم رو  .. 

 

دارم کار امیت و ترانھ با من ساحل دنبال برو تو داداش یمان -  ,  

 

گفت و کرد نگام متعجب یمان  . 

 

_ انیب سایوا یبر ییتنھا شھینم رسنیم روھاین االن دینو یگیم ی،چ  . 

 

؟ روھاین کردم تعجب  

 

؟ روین کدوم ؟ یگیم یچ -  

 

گھیم و زنھیم یلبخند یمان  .... 

 

؟ یکرد تعجب ھیچ _  

 

گفتم متعجب  . 

 

؟ شنود اخھ -  

 

ساحل دنبال میبر ایب دمیم حیتوض برات بعد حاال دھنمھ یتو یکار اصلھ.  بود یقالب _  ,  

 

نشدم ھمراھش من اما,  دیکش خودش دنبال بھ و گرفت رو دستم حرف نیا دنبال بھ  . 

 

سمتم برگشت مضطرب   
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شھیم حل نیا با)  دادم نشون رو بودم برداشتھ مرد اون بیج از کھ یا اسلحھ(  کھ ھیشخص حساب ھیتصو ھی نیا داداش شرمنده -  
.. 

 

دمیدو عمارت سمت بھ و کردم خارج دستش از رو دستم عیسر..  توپ قد شد یمان یچشما  .... 

 

گفتم اروم و سمتش گشتم بر,  زدیم صدا رو اسمم مدام و اومد ھمراھم قدم چند یمان  .. 

 

خدافظ کن مواظبت ازش برنگشتم اگھ,  مھمتره یچ ھمھ از ساحل جون,  ییایب دنبالم نکن یسع -  ... 

 

دمیدو عمارت سمت بھ عیسر حرف نیا بعد  .............. 

 

 

 

یمان )  ) 

 

خدافظ,  کن مواظبت ازش برنگشتم اگھ,  مھمتره یچ ھمھ از ساحل جون,  ییایب دنبالم نکن یسع _   

 

دییینو,  سایوا دینو,  دینو -  

 

 

 مونیسا دمیترس یول دمیدو پشتش قدم چند تا,  دیدو و کرد رو پشتش عیسر حرف نیا بعد.  میگفتیم اھستھ ولوم با ھارو حرف نیا
بود شده قفل درش,  شیورود در سمت رفتم اروم,  نیرزمیز سمت برگشتم راه یا مھین.  خطر تو بره مون سھ ھر جون افتھیب  ,  

 

یلعنت اه -  . 

 

 قیدق,  باشھ سنسور بود ممکن,  کردم شیبازرس,  دمیدو سمتش بھ گرفت رو چشمم یفلز یش ھی برق کردم اونور نوریا رو سرم
 بھ یول نبود کارساز میاول زحمات,  قفل بھ دمیکوب محکم,  رفتم در سمت بھ و داشتم برش,  نبود سنسور ھیشب یزیچ کردم نگاھش

 تا گردوندم چشم و دمیکش قیعم نفس ھی,  زدمیم نفس نفس,  شدم داخل,  شد باز در, شکستم رو در قفل شدیم کھ یصورت ھر
 بھ خورد چشمم.  سال چھار ساحل و بود سالم ھشت بایتقر من رفتنیم محل اون از یوقت نبود ادمی ادیز چھرش,  کنم دایپ رو ساحل
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 گوشم بھ مضطرب یصدا کھ سمتش رفتم اروم اروم,  زدیم نفس نفس ترس زور از,  داشت قرار یکیتار از یا ھالھ در کھ یفرد
دیرس  . 

 

؟ اونجاس یک..  یک _  

 

باال برد رو صداش ولوم و شد شتریب توصداش ترس.  شدم کینزد بھش,  ندادم یپاسخ  . 

 

؟ ییکجا,  دییینو,  دینو,  این من کینزد توروخدا _   

 

زدن حرف بھ کردم شروع عیسر.  ھیگر ریز زد و دیترک بغضش زدیم صدا رو دینو اسم یوقت  .. 

 

لطفا باش اروم,  ساحل نکن ھیگر -  . 

 

گف متعجب  .. 

 

؟ یھست یک تو اصال,  یدونیم کجا از رو من اسم شما _  

 

 قراره منم ساختمون داخل رفتھ دینو,  منھ مالھ تیمامور نیا,  ام یانتظام یروین سرگرد یمیکر یمان من,   ساحل باش اروم -
باش صدا و سر یب و اروم فقط لطفا ؟ یشد متوجھ,  دینو دنبال برم و کنم خارج جا نیا از تورو ییصدا و سر چیھ بدون  ... 

 

کنم باز رو دستش یھا بند تا رفتم سمتش بھ,  بود کدر یکیتار تو چھرش,  کرد اعالم رو موافقتش صدا یب و اروم  .. 

 

 

 ( ساحل )

 

 طناب تا سرم پشت رفت,  سمتم اومد داد کھ یحاتیتوض بعد ؟ اشناس برام چرا ؟ شناسمیم کجا از من رو اسم نیا,  یمان,  یمان
 رو پاھام,  رفت پاھام سمت بھ دستام طناب بعد,  کرد باز رو طناب باشھ داشتھ بادستم یتماس چیھ کھ نیا بدون,  کنھ باز رو دستم
شدم بلند یصندل رو از درد بابدن,  کرد باز ھم  .  
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یاوک,  ایب من دنبال صدا یب و.اروم _  .. 

 

رفتم سرش پشت کھ افتاد راه من از جلوتر.  دادم تکون حرفش موافقت بھ رو سرم  .. 

 

 

دینو )  ) 

 

 بھ خورد چشمم کھ نھ ای ھست منینش یتو یخاص شخص نمیبب تا گردوندم چشم,  شدم عمارت وارد  یخاص یوصدا سر چیھ بدون
 مالھ کنم فک,   کردیم اعالم داشت رو یصنعت مخدر مواد تن چند کشف خبر ھم اخبار,  کردیم نگاه اخبار اخم با داشت,  امیت

بود نایامیت  ,  

 

 سر زدم رو خشاب,  بود کلد خشاب تو گولھ تا ده رند,  کردم چک و اوردم در رو اسلحم خشاب,  کردمیم شروع امیت از بود بھتر
کردم حضور اعالم اونجا از,  خونھ وسط دمیرس بایتقر.  کردم حرکت طرفش بھ و سمتش گرفتم رو اسلحھ و جاش  . 

 

؟ نھ ھیبد حس -  

 

بود ھم تو اخماش,  سمتم گرفت و کرد خارج شلوارش پشت از اسلحشو و دیپر جاش از ھا زده جن مثل حرفم نیا با  . 

 

دیرس گوشم بھ شیعصب یصدا  .. 

 

؟ رونیب یاومد یچطور ؟ یکن یم یغلط چھ نجایا تو _  

 

رمیبگ تیعوض خواھر اون و تو از رو انتقامم اومدم االنم,  ینکرد گوش نکن باز ھیقض نیا بھ رو زنم یپا بودم گفتھ بھت -  . 

 

زد پوزخند خواھرش اسم بھ دمیرس یوقت,  دادیم گوش حرفام بھ یخاص العمل عکس چیھ بدون داشت االن تا  . 

 

؟ یدونیم رو یچ ھمھ بایتقر پس,  ھھ _  
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کردم تعجب  ,  

 

بایتقر یچ یعنی -  . 

 

خنده ریز زد بلند امیت حرفم نیا با  , 

 

یدونینم پس _  ! 

 

گفت یکوتاھ مکث بعد  . 

 

تو خواھر ترانھ...........   بگم من دیبا کھ متاسفم _  . 

 

ختنیر روم خی اب سطل ھی انگار,  ستادیا حرکت از قلبم ضربان حرف نیا دنیباشن  , 

 

داد ادامھ رحمانھ یب امیت  . 

 

زادس حروم ھی خواھرت.....  کھ بگم ھم نویا دیبا کھ متاسفم _  . 

 

بودم دهیرس جنون مرز بھ شدمیم ونھید داشتم ارمیب طاقت نتونستم گھید   

 

گفتم یبلند یادیفر با  . 

 

رووووو فتیکث دھن ببند یییییعوض شو خفھ -   . 

 

 امیت.  نبود خوب اصال حالم,  دادم فشار دستم تو محکم رو اسلحھ,  دمیفھم اسلحھ خوردن تکون تکون از رو نیا دیلرزیم دستام
گف و زد یتر بلند ادیفر من ادیفر بعد بالفاصلھ  .. 
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کرده تجاوز ترانھ یعنی خواھرت مادر بھ شیجون یا دوره یتو پدرت بگم دیبا کھ متاسفم _  ... 

 

دمیکش رو اسلحھ زامن و ارمیب طاقت نتونستم دمیشن رو حرف نیا یوقت  . 

 

شوووووو خفھ -  . 

 

,  افتاد دستش,  شد خم نییپا سمت بھ امیت کمیباشل,  شد خون از پر عیسر یلیخ تنش رھنیپ,  امیت یا نھیس بھ خورد میمستق ریت
 یوحشتناک درد و سوزش و کتفم یتو خورد صاف گولھ,  کرد کیشل طرفم بھ گولھ ھی و کرد جور و جمع رو خودش عیسر یول

 گھید,  بود ما کار گر نظاره و شاھد باال از ترانھ.  باال گرفتم رو سرم.  زانوزد خودشم و افتاد اسلحش امیت ریت نیا بعد.  کرد جادیا
پلھ سمت بھ داغون شیب یحال با عیسر,  نداشتم رفتارم یرو یکنترل چیھ  

 

 

دمیدو ھا   .  

 

 سمت کھ یدر طرف بھ عیسر....  شد خارج خونھ از عیسر ترانھ ؟ نییپا بره دوم یا پلھ اون از ممکنھ ترانھ نبود حواسم چرا
کردم یط ھارو پلھ عیسر,  داشت پلھ,  دمیدو بود الیو  یخروج  ........ 

 

 

یمان ) ) 

 

دینو,  گردوندم بر الیو سمت بھ رو سرم,  اومد کیشل یصدا کھ میبود یورود در کینزد بایتقر میشد اطیح یا محوطھ وارد  ..... 

 

گفت ترس با ساحل   

 

؟ اره, تو اون دینو _  

 

 ھوی کھ میرفتیم یخروج در سمت بھ.  میکرد حرکت  یخروج در سمت بھ تند یھا قدم با و گرفتم رو دستش نیاست یحرف چیھ بدون
 کردم نگاه ساحل بھ بالفاصلھ,  کرد ما جلب رو  فرد اون توجھ و دیکش یبلند نیھ ساحل,  شد خارج سرعت با خونھ داخل از نفر ھی
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,  دیدو یم خونھ یخروج سمت بھ اسلحھ با داشت کھ بود ترانھ,  کردم نگاه نظر مورد فرد بھ,  بود گرفتھ رو دھانش یجلو ترس با
گفت یبلند ادیفر با و ما سمت گرفت رو اسلحش,  دیجوش اتشفشان کوه مثل دید مارو یوقت  .... 

 

 شماااس ریتقص ھمش,  پدددرم,  ماااادرم,  برادرااام,  نیگرفت ازم رو میزندگ,  دووووتاس شما رررریتقص,  دوتاس شما ریتقص _
اااااایعوض نیکرد نابود شما رو میزندگ,  نیزم یا کره یرو از نیبش محو دیبا,   . 

 

گفتم صدا تن ھمون با  .. 

 

 بود باند یا کرده سر پدرت کھ نبود ما ریتقص,  بود یقاچاقچ برادرت کھ نبود ما ریتقص.  بود خودتون ریتقص....  نبود ما ریتقص -
ریتقص  .... 

 

دھنم یتو موند حرفم یا ادامھ زد کھ یداد با  .. 

 

دییییریبم دیبا,  دیریبم دیبا شما,  شوووو خفھ _  ,  

 

؟ بود دهیکش یچ شیزندگ تو دختر نیا,  رفتھ جنون مرز تا بود.معلوم  

 

..  کردم پنھان سرم پشت رو بود دینو امانت کھ رو ساحل عیسر گرفت کردن کیشل قصد و ما سمت گرفت اسلحشو حرف نیا بعد
 ادیفر فقط.  نیزم خورد شتاب با و جلوم دیپر ھیثان صدم در یفرد کھ بودم گولولھ اصابت منتظر  فضا یتو دیچیپ یوحشتناک یصدا
؟ بود یک دوتا ما یناج نمیبب کھ کرد متوجھ رو من ساحل بعد ھیثان چند  

 

دییییییییینو ： ساحل  .... 

 

 میمستق گولھ,  بود شده خونش رنگ بھ تنش دیسف لباس,  بود افتاده پام یجلو خون در غرق دینو,  نییپا انداختم رو سرم عیسر
 و خشم از پر نگاه متوجھ,  کردیم نگاه بود کرده درست کھ یا معرکھ بھ متعجب,  کردم نگاه ترانھ بھ,  قلبش یتو بود خورده
 بود دینو دست یتو کھ یا اسلحھ سمت بھ عیسر.  دیدو یخروج در سمت بھ و کرد رو پشتش عیسر,  شد میناراحت و تیعصبان

 ستادنیا یا ھیثان چند بعد,  ترانھ پشت بھ خورد ریت,  کردم کیشل ترانھ سمت بھ یریت ھیثان صدم چند در و داشتم برش,  دمیدو
افتاد و زانوزد  ... 
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 ( ساحل )

 

 پنھان سرش پشت رو من عیسر یمان,  گرفت اسلحھ کیشل قصد عیسر حرفش اتمام بعد,  کردیم مرگ بھ دیتھد مارو داشت ترانھ
 گشت صورتش افتاد درازکش دینو یپا یجلو یفرد ھیثان صدم چند بعد,  فضا یتو دیچیپ یوحشتناک یصدا ھیثان چند بعد,  کرد

بزنم ادیفر تونستم فقط ستادیا حرکت از قلبم,  من طرف  ... 

 

ددددددییییییییینو -  

 

 

 

 من طرف گشت صورتش افتاد درازکش یمان یپا یجلو یفرد ھیثان صدم چند بعد,  فضا یتو دیچیپ یوحشتناک یصدا ھیثان چند بعد
بزنم ادیفر تونستم فقط.  ستادیا حرکت از قلبم,   . 

 

ددددییییینو -  

 

کرد کیشل ترانھ طرف بھ و برداشت رو اسلحھ بالفاصلھ,  بود دینو دست یتو کھ یا اسلحھ سمت رفت عیسر یمان  . 

 

 طرفم برگردوند رو سرش دینو.  نشستم کنارش و سمتش رفتم عیسر کردم نگاه دینو بھ.  نیزم خورد و شد دوزانو بالفاصلھ ترانھ
اومد حرف بھ ھیثان چند بعد,  کن دایپ ادامھ نذاشت سرفھ کھ زد یلبخند,  کرد نگاه چشمام یاھیس یتو و  . 

 

 ! ساحلم _

 

نبود خوب اصال حالم,  کردم بغض  . 

 

گفتم بغض با و دھنش یرو گذاشتم دستمو  .  

 

یکن یم یزیخونر نزن حرف,  خدا تورو نزن حرف,  باش اروم دینو توروخدا -  . 

 

دینو کنار نشست عیسر یمان  . 
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 یصدا با و گرفت رو یمان دست دینو,  بغلش تو گرفت رو دینو سر سرسع یمان.  دوخت یمان بھ و گرفت من از رو نگاھش دینو
گفت گرفتھ  . 

 

؟ داداش _  

 

گفت لرزون ییصدا با و مضطرب یمان  . 

 

یدیم دست از خون,  نزن حرف توروخدا یلعنت نزن حرف دینو -  .  

 

گفت یمان حرف بھ اعتنا بدون دینو  .. 

 

کنھ نابودش زمونھ بد نذار..  نذا,  باشھ ساحلم بھ حواست...  حواس,  داداش _  .. 

 

ھیگر ریز زدم دینو حرف نیا با  . 

 

توروخدا نزن حرف توروخدا دینو -  . 

 

گفت و قلبم سمت برد و  و دستش یتو گرفت رو دستم و من سمت برگشت دینو  . 

 

نجامیا شھیھم من... م,  بزن رو خونھ نیا در,  شد تنگ دلت اگھ..  اگ _  .. 

 

گفتم و حرف ریز زدم تر بلند حرف نیا بعد  . 

 

نزن حرف دینو توروخدا -  . 

 

گفتم غیج با و یمان بھ کردم رو  . 
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؟ ااااانی ینم چرا پس _  

 

رسنیم گھید قھیدق چند تا： یمان  . 

 

گفت تر گرفتھ یصدا با دوباره دینو,  دوختم دینو بھ دوباره و گرفتم رو نگاھم  . 

 

دوست...  دوست..دو قلبم تھ....تھ از...  شھیھم....  نکردم انتیخ بھت..بھ وقت چیھ.. یھ ساحلم نره ادتی....  ادتی نویا _  

 

زدم غیج,  اورد باال خون سرفش یتو بالفاصلھ,  دھنش یتو موند حرفش ادامھ کرد کھ یا سرفھ با  . 

 

دیییینو....  کن تحمل توروخدا.  دیییینو -  . 

 

افتاد سرش و دیکش قیعم نفس ھی سرفش اتمام بعد  ... 

 

؟ شدیچ  

 

دادم تکونش محکم و شونش سمت بردم رو دستم عیسر..  دوختم  دینو جون یب جسم بھ رو زدم رونیب حدقھ از یچشما  . 

 

دیییییییینو,  توروخدا,  دییییییینو,,,  شو داریب دینو, دییینو,  دیینو,  دینو -  . 

 

گفتم یبلند ادیفر با یمان روبھ.  ختیریم اشک مھابا یب داشت کھ کردم نگاه یمان بھ  .. 

 

نمردھھھھ من دینو,  نکنننن ھیگر یییلعنت نکن ھیگر -  . 

 

زدم غیج و کردم نگاه دینو بھ دوباره عیسر  . 
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دییینو,  پاشووووو دینو -  .  

 

 یاستخر,  دمیدویم استخر سمت بھ دونمیم فقط دمیدو کجا دونمینم بھ و شدم بلند نیزم رو از عیسر.  گرفت صدام کھ زدم غیج انقدر
کردیم صدام داشت کھ دمیشنیم رو یمان یصدا.  اب از پر بزرگ  .. 

 

یمان )  ) 

 

 غیج مھابا یب ساحل.  بودم داغون یبدجور کردمیم ھیگر داداشم ناکام یزندگ خاطر بھ داشتم و بود بغلم یتو جون یب دینو سر
,  دمیترس,  دیدو باغ بزرگ استخر سمت بھ و شد بلند نیزم رو از ھیثان چند بعد,  شد گرفتھ صداش کھ دیکش غیج انقدر,  دیکشیم

زدم صداش.  دمیدو ساحل سمت بھ و نیزم گذاشتم رو دینو سر اروم,  دینو امانت  . 

 

سایوا ساااااحل,  ساحل -  ,  

 

....  داشتم نگھش حرکت از و کردم دراز رو دستم,  شدم کشینزد کم کم کردم تند رو ھام قدم.  دیدویم داشت من بھ توجھ بدون
زدم ادیفر  .. 

 

باش خودتتت مواظب گفت رفت ادتی,  ررررفت ادتی دینو یحرفا ؟ یکن کار یچ یخواستیم ھست معلوم چیھ -  . 

 

دیکش غیج اسمون بھ رو و ھیگر ریز زد بلند و شد زانو دو حرفم نیا بعد  . 

 

خدااااااااا,  یییییگرفت عشقمو,  خداااااا ؟ یگرفت دممینو نبوووود کم بچم ؟ چراااااا خداااااااا _  .. 

 

کردیم رو شدش پر پر عشق یا ھیگال خدا بھ درنگ یب  . 

 

نشستم عیسر.  گلوش یرو گذاشت رو دستش حرف نیا بعد  . 

 

؟ ساحل شدیچ _   

 

تنفس.  خدا ای  .... 
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بکش نفس ساحل بکش نفس -  . 

 

 و شد بستھ چشمام کنھ تنفس یبخوب نتونست نکھیا بعد ساحل..  نیزم یرو بودم گذاشتھ رو دستام زدمینم دست بھش وجھ چیھ بھ
شد ھوشیب  .. 

 

گفتم ما سمت اومد یم داشت کھ ییاونا از یکی بھ عیسر,  شدنیم خونھ وارد وارید و در از.  اومد ریاژ یصدا بالفاصلھ   

 

ادیب دکتر ھی نیبگ عیسر -  . 

 

قربان چشم _  . 

 

مارستانیب بھ کردن منتقل اونو و اومدن ساحل کنار پرستار و دکتر ھیثان چند بعد  ... 

 

 

 (  ساحل  )

 

 باز اتاق در بالفاصلھ,   شدم بلند تخت رو از عیسر خاطرات یاور ادی با.  دوختم سقف یدیسف بھ و کردم باز رو چشمام اروم اروم
شدن اتاق وارد ھیبق کاین و ییزندا بندش پشت شد ظاھر در یجلو یمشک سر سرتا یلباس با سامان و شد  . 

 

گفتم و ییزندا بھ کردم رو  . 

 

؟ ییزندا کو دینو -  

 

گفت و ھیگر ریز زد بلند ییزندا  . 

 

 زحمتم یا ثمره,  رفت پسرم,  رفت دینو یدید ؟ شد پر پر گلم دستھ یدید مینشست اهیس خاک بھ یدید,  ساحلم رمیبم برات یالھ -
 . رفت
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 نفس,  ھیگر ریز زد و دینو یا شونھ یرو گذاشت رو سرش ام ییزندا,  داد ملش ھاشو شونھ ییزندا سمت اومد عیسر سامان
بود گرفتھ کاروین  

 

 

 

گفتم بغض با سامان بھ کردم رو.  بودن دهیپوش یمشک ھمھ,  کردم نگاه جمع بھ.  بغلش یتو   . 

 

؟ کو دینو سامان -  

 

رفتھ دینو نداشتم باور ھنوز انگار   

 

کرد نگاه من بھ حرف بدون سامان  . 

 

گفتم و یعل سمت بھ کردم رو  . 

 

؟ کو دینو یعل -  

 

 رو از عیسر.  کردنیم ھیگر داشتن ھمھ بایتقر  ھیگر ریز زد صدا یب و نییپا انداخت رو سرش یمشک یلباس با نھیس بھ دست یعل
بابام سمت رفتم و نییپا اومدم تخت  . 

 

؟ کو دینو بابا -  

 

گفت و گرفت رو شونم و سمتم اومد اروم کردیم ھیگر من یبخت اهیس بھ داشت االن یول بودم دهیند رو بابا یا ھیگر وقت چیھ  . 

 

دخترم باش اروم -   . 

 

ھیگر ریز زدم و زدم غیج  ... 
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بابااااا ؟ کو دینو بابا -   

 

دخترم باش اروم _  . 

 

گفتم بلند یصدا با,  کردیم ھیگر داشت,  سامان سمت کردم رو  . 

 

دییینو شیپ ببر منو ؟ کووووو دینو -  . 

 

شدم زانو دو حرف نیا بعد  . 

 

 و سامان یا نھیس رو گذاشتم رو سرم.  اغوشش یتو گرفت رو من و اومد تر عیسر سامان کھ سمتم انیب خواستنیم نفر چند عیسر
کردم ھیگر  . 

 

دینو شیپ ببر منو سامان -  . 

 

برمتیم باشھ ساحل باش اروم _  . 

 

 

 

 مامانم,  ادیب سامان تا بودم منتظر نیماش یتو.  بودم دهیپوش یمشک سرتاسر یلباس,  میشد خارج مارستانیب از بعد ساعت چند
 کرده دفن رو عشقم,  بودن کرده دفن رو دینو نیھم خاطر بھ بودم کما تو ھفتھ کی بود شده وارد بھم کھ یشوک خاطر بھ کھ گفت

 سمت بھ و زد استارت و شد نیماش سوار قھیدق چند بعد سامان.  ختمیر اشک اروم اروم و دادم ھیتک شھیش بھ رو سرم..  بودن
کرد حرکت زھرا بھشت  ...  

 

 عشقم یابد ارامگاه بھ رو من سامان,  میدیرس زھرا بھشت بھ دوساعت یکی حدودا بعد.  بود راه یساعت کی حدودا زھرا بھشت تا
,  بودن زده رو قبر سنگ,  دینو قبر یباال بھ دمیرس ھیثان چند بعد.  کردم تند رو ھام قدم.  شدم کینزد دینو دفن محل سمت بھ.  برد
قبر سنگ یھا نوشتھ بھ خورد چشمم,  زدم زانو و شد سست پاھام قبر سنگ دنیباد   
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نیراست دینو   

 

نیراست بھادر فرزند   

 

تھران تولد محل  

 

 /_ /_ / متولد

 

 /_ /_ / وفات

 

کردم مشت دستم یتو رو اطرافم یھا خاک ھیگر ریز زدم بلند و کنم کنترل رو خودم نتونستم گھید.  عکسش بھ خورد چشمم  . 

 

 یا شھیش پاشو ؟ ینذار تنھام وقت چیھ یبود نداده قول مگھ,  عشقمممم پاشو,  پاشوووووو دیییینو!  پاشووووو.  خداااااا یا -
پاششششو,  بشم مات یزندگ شطرنج نیا یتو,  عشق شطرنج نیا یتو نذار پاشو,  پاشششششو,  عمرم  . 

 

 ھنوز رفتھ دینو نداشتم باورش ھنوز.  دستم یرو گذاشتم رو سرم ھیگر ریز زدم بلند و قبر سنگ رو انداختم رو خودم حرفا نیا بعد
سین گھید دینو بودم دهینرس باور نیا بھ ھنوز نبودش بود سخت برام  . 

 

 منو و شد زانو دو,  خودم طرف دمشیکش و گرفتم رو دستش,  کرد بلندم قبر سنگ رو از و گرفت رو دستم سامان قھیدق چند بعد
دمشییبویم وجودم عمق با کردمیم ھیگر دلم تھ از سامان بغل تو.  اغوشش تو گرفت  . 

 

سامان یدیم دموینو یبو -  . 

 

دیلرز شتریب سامان یھا شونھ حرف نیا بعد  . 

 

 

 

یمان )  ) 
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 نگاه چشماش یاھیس بھ.  کردیم نگاھم بالبخند داشت دینو,  کنمیم نگاه زیم یرو عکس بھ.  گذرهیم زامیعز مرگ از ھفتس دو
دمیکش روش بھ جلو بردم اروم رو دستم.  کردم  . 

 

ایبر ییجا تنھا تنھا نبود قرار مؤمن مرد,  ینامرد یلیخ مایخودمون یول ؟ یراحت ؟ خوبھ جات ؟ داداش یچطور -  .  

 

 قیعم نفس ھی.  ستنین ما نیب نفرشون پنج االن کھ یپرسنل بھ,  دوختم وارید یرو عکس بھ رو نگاھم و کردم بغض حرف نیا بعد
 کردن حل حس اصال,  کنمینم قبول پرونده گھید وقتھ چند,  ندارم رو یکار چیھ یا حوصلھ گھید,  گرفتھ ماتم رنگ میزندگ,  دمیکش

 ادی,  داداشم امانت,  پرسمیم سامان از رو ساحل حال ھروز,  کردم رد یمرخص خودم یبرا یروز چند ھی,  ندارم توشو یمعما
افتادم دینو یحرفا نیاخر  . 

 

کنھ نابودش زمونھ بد نذار,  باشھ ساحلم بھ حواست..  داداش _   ..... 

 

 و کنم یم خارج بمیج از رو میگوش ساحل اسم یاور ادی با,  کردم دایپ ساحل بھ تیمسؤل حس ھی دینو حرف نیا با چرا دونمینم
دهیم جواب بوق چند بعد.  رمیگ یم رو سامان یا شماره  .  

 

؟ جانم _  

 

؟ یخوب سامان سالم -  

 

؟ خبر چھ ؟ یخوب یمان سالم,  ء _  

 

؟ چطوره ساحل حال ؟ خبر چھ تو,  داداش خوبم من -  

 

گھیم و کشھیم سوزناک اه ھی سامان  . 

 

 بگو تو یمان,  کنمیم ھیگر فقط و اتاق تو نشستھ,  رهیم ییجا نھ خورهیم یزیچ نھ,  شده بدتر کھ نشده بھتر,  داداش نپرس _
شھیم اب ذره ذره چشمام یجلو داره خواھرم!  کنم کاریچ  .. 
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گمیم و کنمیم سکوت سامان حرف بعد قھیدق چند  . 

 

؟ روانشناس ھی شیپ یبرینم رو ساحل چرا -  

 

 دکتر کی شده گذاشتھ وقت خونده درس ھمھ نیا ؟ روانشناس ھی شیپ ببرمش حاال من کھ رونیب ادیم اتاقش از اصال ساحل  _
کنھ بحران تیریمد تونھینم روانشناس  . 

 

مرده شوھرش ھا نشکستھ شیچوب ابنبات,  سامان داره یربط چھ -  . 

 

گھیم و  کشھیم قیعم نفس ھی سامان  , 

 

ندارم تیریمد یزیچ چیھ بھ,  رفتھ در دستم از زیچ ھمھ یمان دونمینم _  . 

 

 بذاره جلسھ ساحل درمان یبرا کھ زنمیم زنگ بھش شناسمیم حاذق روانشناس دکتر ھی من سامان یراست.  گذرهیم نداره اشکال -
خونھ تو منتھا  .. 

 

چاکرتم.  ھیخوب فکر داداش یمرس دستت _  . 

 

؟ یندار من با یکار فعال پس,   داداش یدار ییفدا -  

 

ارتی یعل,  داداش نھ _   

 

یاعلی -  .... 

 

شھیم قیتزر روحم و قلب بھ چندان صد یارامش یعل  اسم دنیشن با  . 

 

رمیم یخروج در سمت بھ و دستم تو رمیگیم رو سممیب و شمیم بلند یصندل رو از ھیثان چند بعد  ... 
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 ( سامان )

 

 شده قبل از الغرتر,  یچیھ خوراک نھ خواب نھ,  نشده بھتر ذرم کی ساحل حال ھنوز یول گذرهیم کھ ھفتس دو دینو مرگ از االن
 بھ دست بود تنھا کھ مدت چند یبرا,  میبذار تنھاش میتونینم لحظم کی,  کنھیم ھیگر نھیشیم تنھا اتاق تو فقطم,  دهیپر رنگش, 

 زحمت یلیخ میمان....  دمیرس موقع بھ من شکر خدارو کھ بزنھ یخودکش بھ دست خواستیم بار کی بود دیبع ازش کھ زد یکار
 ساحل حال ادیب تا روانشناس دکتر ھی بھ زنھیم زنگ گفت کھ امروزم,  ساحل دنید ادیم یبار سھ دو ھفتھ تو بایتقر برامون دیکش
 یوقت تا میگذاشت قرار ھا بچھ با,  بمونم ساحل شیپ بود من نوبت امروز یعنی بودم ساحل یا خونھ تو من فقط.  کنھ راه روبھ رو

بود نافرجام یخودکش اون شمیاصل لیدل البتھ بمونھ نجایا مون یکی ھروز نشھ راه روبھ ساحل حال  . 

 

 رفت اونجا ساحل,  میکرد قفل رو خودشون ییباال اتاق در,  رمیم بود نییپا یا طبقھ کھ ساحل اتاق سمت بھ و شمیم بلند مبل رو از
 افتیدر طرف اون از یصدا چیھ,  زنمیم در,  رسمیم اتاق در یجلو بھ,  افتھ یم دینو با خاطراتش ادی کمتر,  بھتره نکنھ امد و
 پخش فضا تو ساحل حتما,  دینو عطر یبو کنھیم جلب رو توجھم کھ یزیچ نیاول,  شمیم داخل و کنمیم باز رو اتاق در.  کنمینم

 نگاه روش روبھ تابلو بھ داشت و بود داده ھیتک وارید بھ رو سرش و بود نشستھ تخت یرو,  ساحل بھ خورهیم چشمم.  کرده
رسھیم گوشم بھ الودش بغض و فیضع یصدا.  کردیم  . 

 

؟ سامان ییتو -  

 

شمیم کینزد بھش اروم اروم,  شمیم اتاق داخل  . 

 

 تونمینم من و شھیم پر پر چشمام یجلو داره خواھرم خدا یا,  شمیم داغون قبل از شتریب,  بود بغلش یتو دینو عطر و عکس
 جلو ادیم اروم شھیم اشک از پر نگاھش,  من بھ دوزهیم و رهیگیم تابلو از رو نگاھش ساحل,  تخت یرو نمیشیم,  بکنم یکار
 شونش یا حلقھ و باال ارمیم رو دستم,  نمیس یرو ذارهیم رو سرش و کنھیم کمرم یا حلقھ رو دستش,  دنمیکش اغوش بھ یبرا
گمیم یاروم بھ و کنمیم تر تنگ دستامو یا حلقھ,  کنمیم حس رو زهیریم اشک اروم اروم داره نکھیا احساس,  کنمیم  , 

 

؟ ساحلم -  

 

 رو حرفم عیسر,  اه کنھ خفت خدا سامان یواااا,   دمیم فشار ھم یرو محکم رو چشمام,  شھیم دار صدا شیگر حرفم نیا با
کردم حیتصح  . 

 

؟ یکن تمومش ییخوا ینم,  داداش عشق -   
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رسھیم گوشم بھ صداش ھیثان چند بعد  . 

 

 اون رو خونھ نیا در ستین قرار گھید کھ نکھیا از,  کنارم ستین دینو گھید  نکھیا از شمیم ونھید دارم,  شمیم ونھید دارم سامان _
خدا,  شمیم ونھید دارم سامان,  ھارو دینو عمر,  خانومم,  عشقم شنومینم گھید...  گھید کھ نیا از... یا از کنھ باز  

 

 

 

برگرده قراره اون ای شکستھ عمرم یا شھیش رفتھ ادشی  .. 

 

ھیگر ریز زد بلند و داد سر از رو شیگر حرف نیا بعد  ...... 

 

 

یمان )  ) 

 

کپ دکتر با  

 

 ھم ھمشون,  داشتھ ادیز ھا مورد طور نیا از گفت,  دادم حیتوض براش رو زیچ ھمھ زدم حرف ساحل یافسردگ بھ راجب یریب
 خارج وجھ چیھ بھ خونھ از کھ گفتم,  گفتم افتاده اتفاق یا ھیقض و ساحل حال بودن حاد راجب بھش,  داشتھ رو درمانش ییتوانا

 چھل بایتقر دکتر ھی,  رهیم دنشید بھ حتما گفت کھ گذاشتم دکتر قراره ظھر بعد فردا,  نداره یخونگ تیزیو با یمشکل گفت و شھینم
 ستیل از رو شمارش,  بزنم زنگ سامان بھ تا  کنمیم خارج بمیج از رو میگوش,   اروم و مھربون اریبس یا افھیق با سالھ شش و

رسھیم گوشم بھ حالش یب یصدا بوق چند بعد,   زنمیم رو تماس لمس و کنمیم دایپ ھام مخاطب   . 

 

؟ یمان جانم _  

 

؟ چطوره ساحل حال ؟ یچطور سامان سالم -  

 

گھیم و کشھیم قیعم نفس ھی سامان  . 

 

کنم کاریچ دیبا دونمینم.  ختمیر بھم یبدجور,  داغووون..  نپرس یمان نپرس _  ! 
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داد ادامھ ھیثان چند بعد,   بدم نداشتم یپاسخ حالش نیا بھ  . 

 

کن ولش,  یییییھ _  . 

 

؟ شدیچ دکتر  

 

گفتم جوابش در و دمیکش قیعم نفس ھی  . 

 

ادیم ساحل دنید یبرا ظھر از بعد فردا گفت کردم ھماھنگ یریکب دکتر با,  زدم زنگ نیھم خاطر بھ -  ,  

 

اومدم سر ھی منم دیشا   . 

 

؟ یندار یکار فعال.  بگم میبد انجام مییخوایم کھ یکار درباره ساحل شیپ برم من,  یدیکش زحمت یلیخ  داداش نکنھ درد دستت _  

 

خدافظ کنمیم خواھش,  داداش نھ  -   

 

 خدافظ _

 

 

 

 ( ساحل )

 

 ساحل اون من,  اره,  قبل ساحل اون بشم نتونم گھید کھ افتاد یاتفاقات زد نیزم یبدجور رو من کھ افتاد یاتفاقات ؟ شد یک ؟ شدیچ
,  دینو مرگ اره ؟ دینو مرگ ؟ کشوند نجایا بھ رو من یچ,  ستمین بود ریمد و فکر روشن اروم کھ قبل ساحل اون من,  ستمین قبل

 دینو مرگ,  قبل ساحل اون نباشم شد باعث,  بخوره تکون میزندگ تمام شد باعث,  بشھ رو و ریز میزندگ کل شد باعث دینو مرگ
 کھ کنمیم ییتنھا احساس اونقدر ؟ کنمیم ییتنھا احساس نقدرریا چرا ؟ ام یک من,  گرفت من از رو یچ ھمھ,  ندهیا,  یزندگ دیام

 بھ شده دهیپاش یھا خون,  افتم یم شوم روز اون ادی,  ستین نیزم یا کره یرو یا گھید کس چیھ من از ریغ بھ کنم یم احساس
 خاطرات یاور ادی با,  شد بستھ من یرو بھ شھیھم یبرا کھ ییچشما,  بود شده قرمز رنگ بھ کھ یدیسف رھنیپ,  دینو صورت
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 خم جلو عقب بھ و نشستم زانو رو,  گوشام رو گذاشتم محکم رو دستام گوشم یتو شد پر ھوا سرم یتو دیچیپ یبد درد سر تلخم
 در کھ بودم حالت نیھم یتو,  بود گم ھمشون یتو دینو یصدا کھ بود بلند صداھا نقدریا,  گوشم یتو دیچیپیم یبلند اصوات,  شدم
شد باز اتاقم   

 

 

 ( سامان )

 

 رو دستم,  کردم حرکت ساحل اتاق سمت بھ زدن قدم قھیدق چند بعد,  زدم قدم سالن یتو قھیدق چند ھی سامان با زدن حرف بعد
 دهیخواب دیشا نشد دهیشن ور اون از ییصدا بازھم,  دمیکوب در بھ تر محکم,  شدینم دهیشن ور ازاون ییصدا,  زدم در و باال اوردم
 داشتم,  گوشاش یرو بود گذاشتھ رو دستاش,   دمیدو سمتش بھ عیسر ساحل تیوضع دنید با,  کردم باز یاروم بھ رو در,  باشھ

زد غیج و نییپا اومد تخت از کھ شدمیم کینزد بھش  . 

 

پاشوووووو,  دیییینو,  دییینو,  نھھھھھ نھ -   

 

دیکش غیج ھم باز و دیچرخ خودش دور   

 

دییییییینو -   

 

زدیم صدا رو دینو اسم فقط  . 

 

دیکش ادیفر رو دینو اسم و شد راست خم ھاش زانو یرو و ستادیا چرخش از  

 

عشقممممم پاشووووو,  پاشوووووو,  پاشوووووو,  دیییینو -  

 

دادم تکونش و دستم یتو گرفتم رو ھاش شونھ و رفتم سمتش بھ عیسر   

 

ساحل شوووو داریب ساحل ؟ یخوب ساحل ؟ ساحل _  .  
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 وار یطوط,  نظر مورد پزشک بھ زدم زنگ و اوردم در بمیج از رو میگوش عیسر نیھم خاطر بھ,  شده وارد بھش یعصب شوک
کردهیم نالھ اروم ساحل,  رسونھیم رو خودش عیسر گفت کھ دادم بھش یحاتیتوض   

 

؟ یخوب ساحل _  

 

شدیم بستھ و باز یاھستگ بھ چشماش,  بغلم یتو گرفتمش عیسر,  خورد تلو تلو,  شد شل بدنش  ,  

 

ساحل,  بده جواب توروخدا ساحل ؟ شدیچ ساحل,  ساحل _   

 

 و بود شده بستھ کامل حاال ساحل یچشما.  بردم تخت سمت بھ و کردم بلند نیزم رو از رو اون و پاھاش ریز بردم رو دستم عیسر
 اف اف سمت بھ و شدم خارج ساحل اتاق از اروم,  اومد زنگ یصدا بالفاصلھ,  دیرس یم گوشم بھ فشیضع یھا نالھ یصدا فقط
 از قھیدق چند بعد دکتر,  رفتم در سمت بھ,   شد داخل دکتر و زدم رو اف اف عیسر,  بود دکتر,  کردم نگاه فونیا تو از,  دمیدو

اومد من سمت بھ عیسر و شد و خارج اسانسور  . 

 

؟ شدهیچ ： دکتر   

 

دکتر یاقا سالم -   

 

گفت و ھم یرو گذاشت رو ھاش چشم دکتر   

 

سالم,  خوامیم معذرت ： دکتر  

 

نبود مساعد اصال حالش اتاقش تو رفتم یوقت یول بود خوب حالش رونیب اومدم اتاقش از یوقت,  بده خواھرم حال دکتر -  . 

 

رفت ساحل تخت سمت بھ و شد اتاق وارد.  رفت ساحل اتاق سمت بھ عیسر دکتر  ,  

 

کرد خارج امپول چھارتا با سرم ھی و برد فشیک سمتش بھ رو دستش,  دیکش طول پزشک نھیمعا قھیدق چند  . 

 

؟ افتاده یاتفاق دکتر -  
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گفت و کرد یکوتاھ مکث ھی دکتر  . 

 

فقط,  بگم یچ دیبا دونمینم -  .... 

 

داشت برم ترس  . 

 

؟ دکتر یچ فقط _  

 

 بھ کھ یعصب یھا شوک خاطر بھ ممکنھ بره شیپ یطور نیھم اگھ دیببر روانشناس کی مطب بھ رو شونیا تر عیسر ھرچھ -
 مرگشون باعث یماریب نیا ممکنھ بگم بھتون,   بره نیب از  شھیم وارد بھش داره  کھ یروح بحران و خاطراتش یاور ادی  علت

داره گذشتھ اتفاقات در شھیر نیا و ھستن ریدرگ ھم با بد یلیخ جسم ھم و روح ھم چون بشھ  . 

 

؟ بده نقدریا خواھرم حال یعنی,  دادمیم گوش دکتر یھا حرف بھ داشتم حرف بدون  

 

کنمیم یمعرف روانشناس دکتر کی بھ رو ساحل حتما من چشم,  دکتر ممنون _  . 

 

شد خارج خونھ از کرد وصل رو ساحل سرم نکھیا بعد دکتر  . 

 

 

 ( ساحل )

 

کردم باز رو چشمام اروم اروم  ,  

 

سرم اخ -  , 

 

 و سرم دنید با,  کردمیم حس راستم سمت دست یتو یسوزش احساس,  کردیم درد یکم سرم,  بردم ھام قھیشق سمت بھ رو دستم
 ومدین ذھنم بھ یادیز زیچ روزید یاور ادی با ؟ افتاد یاتفاق چھ روزید,  بود وصل سرم بھم چرا من,  کردم تعجب دستم یرو چسب

 کی و کردم باز رو اب ریش,  رفتم یبھداشت سیسرو سمت بھ,  شدم بلند تخت رو از و شدم ماجرا الیخیب,  اتاقم بھ سامان ورود اال
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 باال رو سرم,  دمیپاش صورتم بھ و کردم اب از پر رو دستم دوباره,  کرد القا بھم رو یخوب حس,  دمیپاش صورتم بھ سرد اب مشت
 نامرتب ابروھام و صورتم,  بود افتاده گود چشمم ریز,  بود شده کدر چشمام ییاھیس,  کردم نگاه بود نھیا یتو کھ یفرد بھ و اوردم
شدم خارج یبھداشت سیسرو از و برداشتم رو نھیا کنار یا حولھ,  بود  , 

 

 

اومد در یصدا کھ رفتمیم تخت سمت بھ داشتم    

 

؟ بلھ -  

 

شد انینما در یجلو سامان قامت و شد باز اتاق در  ,  

 

؟ یدیخواب خوب,  خانوم یابج ریبخ صبح -  

 

گمیم و زنمیم برادرانش محبت بھ یجون یب لبخند   

 

؟ یداشت یکار,  داداش خوبم -  

 

نھیتوروبب اومده نفر ھی,  خانوم یابج اره _  . 

 

کردم تعجب   

 

؟ یک ؟ نھیبب منو اومده نفر ھی -  

 

ادیب گمیم االن سایوا _  . 

 

اومد در یصدا قھیدق چند بعد,  نشستم و رفتم تخت سمت بھ تعجب با.  شد خارج اتاق از حرف نیا بعد   

 

؟ بلھ -  
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 و چھل حدودا,  انسالیم بایتقر یمرد.  کردم تعجب بود در یجلو کھ فرد دنیباد,  شد باز در و شد دهیکش یاروم بھ در رهیدستگ
 رو از عیسر,  داد سالم و شد اتاق داخل لبخند با,  داشت یمھربون صورت,  بود شده یجوگندم یکم موھاش,  سال ھفت و شش
شدم بلند تخت   

 

دادمیم سالم دیبا اول من دیببخش,  سالم -  . 

 

گفت و زد نیدلنش یلبخند   

 

؟ نمیبش ھست اجازه,  نداره یرادیا دخترم نھ _  

 

گفتم و کردم اشاره بود اتاق داخل کھ یمبل سمت بھ  ,  

 

دییبفرما کنمیم خواھش بلھ -  ,  

 

 نگاه کارھاش بھ ستادهیا,  داد قرار کنارش ھم رو فشیک و نشست,  رفت کاناپھ سمت بھ داشت لب یرو کھ یلبخند ھمون با
گفت و دیخند و انداخت من بھ رو نگاھش,  کردمیم   

 

؟ دخترم ینیشینم شما _  

 

بلھ!  اھان ؟ ھا -   

 

نشستم تخت یرو گفتنم پرت و چرت نیا بعد  ,  

 

 سکوت من سرم اخر,  بکنھ زدن حرف بھ شروع یکی اون تا میبود منتظر جفتموتم انگار,  بود فرما حکم نمونیب سوکت قھیدق چند
گفتم و شکستم رو  . 

 

؟ شناسمیم شمارو من دیببخش -  
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گفت و زد یلبخند دکتر   

 

میبش اشنا ھم با شتریب شھیم ییبخوا اگھ یول,  نھ _  . 

 

گفتم مکث ھیثان چند بعد   

 

؟ نیھست یک شما -  

 

گفت و زد پدرانھ لبخند ھی دکتر   

 

دوست ھی _   

 

کردم تعجب   

 

؟ دوست -   

 

کنھ خارج تیوضع نیا از تورو خوادیم کھ یدوست ھی _  . 

 

شھیم شتریب تعجبم   

 

؟ تیوضع کدوم ؟ تیوضع -  

 

کنم رنگ کم برات رو روز اون بتونم تا نجامیا من _  . 

 

بود یک نیا کھ افتاد میدوزار تازه  ,  

 

گفتم و دوختم وارید بھ رو نگاھم  
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شھینم رنگ کم وقت چیھ روز اون -  . 

 

 نابود رو خودت کارات نیا با یدار تو یول ھیسخت ھیبد درد دخترم درستھ,  کن حذف حرفات تو از رو نھ فعل,  شھیم ییبخوا اگھ _
خوادینم دلش اون کھ یکنیم رو ییکارا,  ستین انجامشون بھ یراض اون کھ یکنیم رو یکار یکنیم   

 

گمیم و شھیم اشک بھ لیتبد بغضم,  افتم یم نحس روز اون ادی دوباره,  رهیگیم بغضم   

 

شدرو پر پر عشق درد ومدهین ایدن بھ یا بچھ درد نیبفھم کھ نیستین من یجا شما,  تونمینم دکتر یاقا تونمینم -   

 

گفت و کرد نگاھم دکتر   

 

 یتو بچم نکھیا ادی,  بود سخت منم یبرا,  بود شده تیوضع نیا دچار تو مثل خانومم چون فھمتیم,  مرده پچم چون فھمتیم _
 نوپاشد دوباره میزندگ کھ کردم یکار دمیجنگ تیواقع با دمیجنگ من یول دادیم عذابم بدم انجام یکار نتونستم من و شد دهیبلع ایدر

نازه دختره کی و پسر دوتا تالشم اون یا جھینت و کردم خارج تیوضع اون از رو ھمسرم   

 

بگذرم ازش تونستمیم اما امیب کنار بحران نیا با سختھ ییییلیخ دونستمیم,  دادمیم گوش دکتر یحرفا بھ دقت با  . 

 

داد ادامھ دکتر  

 

نمیبیم تو در رو ھمت اون من کھ ازهین یفوالد ھمت ھی فقط دخترم _ . 

 

 اوردم رو دستم,  کنم تشیریمد و بشم رد بحران نیا از بتونم دیشا,  زدم یلبخند ھم من کھ زد یلبخند,  کردم نگاه دکتر یچشما بھ
 احساس چیھ کردمیم کارو نیا کھ یوقت ھر,  شد ارامش از پر وجودم تمام کردم نکارویا کھ یزمان,  بردم قلبم سمت بھ و باال

ھیراض من از ھم دینو کنم فکر,  داشت فرق کامال االن یول نداشتم یخاص  

 

 

 

بعد سال ھشت ❌  ❌ 
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 ( ساحل )

 

 � عشق شطرنج � گذاشتم رو اسمش کنمیم ثبت رو رمان از پارت نیاخر و زنمیم رو کیکل یا دکمھ.  شد تموم باالخره خب
 رو تاپ لپ و و ارمیم در چشمام از رو نکمیع.  بود شطرنج یباز ھیشب یلیخ کھ افتاد برام یزندگ نیا یتو یاتفاقات یلیخ چون

 اف سمت بھ و گذاشتم زیم یرو ھارو ورق,  اومد در بصدا خونھ زنگ یصدا کھ کردمیم جمع رو دورم یھا ورق داشتم,  بندمیم
دمیرس اف اف بھ,  فرستادم بود دینو عکس کھ وارید رو عکس واسھ بوس ھی,  رفتم خونھ اف  . 

 

؟ بلھ -  

 

منم ساحل کن باز _   

 

؟ یاومد زود چھ ؟ یمان ییتو ء -  

 

ھا قمونھیرف دونھی یکی تولد حاال خوبھ کن باز بابا _  . 

 

کنمیم باز رو در و زنمیم شیزبون نیریش بھ یلبخند  .  

 

,  رسنیم گھید قھیدق چند تا ھام بچھ یا ھیبق اومده نیا یبرا یمان,  میریگیم تولد چشن براش موقع نیا ھرسال,  دهینو تولد امروز
گفتم و رفتم دینو عکس سمت بھ,  زدم پیت عشقم واسھ خوشگلم,  کردم حاضر گمید مخلفات و شام,  وهیم و کیک  

 

بکنم بوست ھی سین یکس کھ حاال بذار مبارک تولدت عشقم -  . 

 

عقب رفتم و نشوندم لباش رو بوس ھی عیسر  . 

 

 واحدم زنگ یصدا.  برام یعل مثل االن گھید بایشدتقر اغاز من یا خونھ تو امدش و رفت مرد دینو کھ یسال ھمون از بایتقر یمان
کردم باز و در.  رفتم در سمت بھ,  اومد در بصدا   
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دییبفرما,  یاومد خوش,  سالااام -  , 

 

گھیم و زنھیم مینواز مھمون بھ یلبخند یمان   

 

بایز یبانو یتوا بر سالم -  . 

 

گفتم و زدم یلبخند داشتم عادت اداھاش نیا بھ گھید   

 

تو ایب زیبر نمک کم بسھ -  . 

 

چشم بھ یا _   

 

 

 ( سامان )

 

میش الیخیب شھینم,  شدم خفھ داداش جون _  . 

 

گفتم و باال دادم رو صورتم رو ماسک حرص با بود زده رو حرف نیا دفعھ صد االن تا صبح از   

 

بترکونمت بزنم ای یشیم خفھ -  . 

 

؟ شم ینم خفھ بگم,  خب یاریم در یباز خر چرا _  

 

گھید کن تحمل قھیدق چند صداتو ببر یعل یوا ： غزال   

 

میبش خفھ دیمابا کنھ زیسوپرا گروید نفر ھی خوادیم گھید یکی,  بابا دیریبم دیبر جفتتون： یعل  . 
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میدیرس نیش ساکت خب.  کنمیم خفت خودم نجایھم ادیدرب صدات گھید بار ھی یعل -  . 

 

 یعل بھ کردم رو,  دیکل کردن باز قبل میدیرس ساحل یا خونھ در یجلو بھ,  میشد خارج اسانسور از و شد متوقف طبقھ تو اسانسور
گفتم غزال و  .. 

 

دینزن ھشت و شیش اونجا,  بشھ چک یچ ھمھ -  ,  

 

گفت و چرخوند انگشتش دور اسلحشو ام یعل گرفت سارویپل ژست و دستش یتو گرفت اسلحشو غزال   

 

میبر فمیرد _  . 

 

 و شد باز شدت با در,  کردم باز پام با محکم درو و دمیکش قیعم نفس ھی ھیثان چند بعد,  کردم باز رو خونھ در اروم حرف نیا بعد
میزد ادیفر و میرفت سمتشون بھ بودن نشستھ ییرایپذ یورود سمت یمان و ساحل. میشد خونھ وارد,  وارید بھ خورد  . 

 

- دینخور جم,  سرتون رو دستاتون  . 

 

 کھ میبود کرده یطور رو صدامون,  رفتم یمان سمت بھ و زدم دور مبل عیسر,  گچ نیع بود شده ساحل بھ خورد چشمم لحظھ ھی
 یپا یجلو دوزانو نیزم دشمیکوب و ساحل سمت بردمش بالفاصلھ خودم سمت دمشیکش و گرفتم یمان رھنیپ از,  نشناستمون یکس

نشست ساحل  . 

 

گفتم تر بلند   

 

بزن حررررررف -  . 

 

گفت تر بلند یصدا ھیبا یعل من بند پشت   

 

بزززززن حرف _  . 

 

یعل کنھ خفت خدا  . 
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گفتم و زدم یمان بھ ضربھ ھی بودن گرفتھ ساحل سمت بھ نو اسلحشو یعل و غزال  . 

 

کنم خالصتون ای یزنیم حرف -  .  

 

گفتم تر بلند یصدا با.  نگفت یچیھ کس چیھ قھیدق چند تا  . 

 

بکشمت ای یزنیم حرف -  . 

 

گفت و یمان بھ کرد رو بود مشھود توش ینگران و ترس کھ یصدا با عیسر ساحل   

 

بزن حرف توروخدا بزن حرف -  . 

 

گفت یبلندتر یصدا با یعل.  کردیم نگاه ساحل بھ رهیخ یمان   

 

کنم خالصت ای یزنیم حرف _ . 

 

گفت تر بلند ندفعھیا ساحل   

 

لطفا خوانیم ازت کھ یزیھرچ بده,  بزن حرف توروخدا یمان ： ساحل   

 

گفتم و دمیکش رو اسلحھ ضامن ندفعھیا.  کردیم نگاه ساحل بھ حرف بدون یمان   

 

یخواست خودت باشھ -  . 

 

شد مانعم ساحل غیج یصدا کھ خوندمیم رو اشھدم داشتم  
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یییمان بزن حرف,  نھھ -  , 

 

گفت یبلندتر یصدا با ندفعھیا کرد نگاه ساحل بھ رهیخ یمان ھم باز و   

 

منننن جون -  . 

 

,  رفت ساحل سمت بھ یکوتاھ مگث بعد و شد و بلند نیزم رو از یمان قھیدق چند بعد,  گرفت رو خونھ یبیعج سکوت حرف نیا بعد
 یمان یکارا بھ متعجب ساحل.  کرد خارج قرمز مخمل یا جعبھ کی و کرد کتش داخل رو دستش یکوتاھ مکث بعد,  ستادیا مقابلش

زد زانو ساحل یپا یجلو و کرد باز رو جعبھ در یمان,  کردیم نگاه  .  

 

؟ یکنیم ازدواج بنده ایا یسماوات ساحل خانم,  ھفتم و ستیب بار یبرا： یمان  

 

ما بھ دوخت و گرفت یمان از رو نگاھش تعجب با,  متعجبھ و جیگ کامال ساحل بود معلوم  , 

 

؟ شما ： ساحل  

 

گفت  ذوق با و اورد در رو صورتش رو ماسک عیسر یعل  . 

 

؟ یشد,  کنن رتیغافلگ خواستنیم,  خانھ یمان و خان سامان نیا سر ریز ھمش جون یابج جون بھ ： یعل   

 

گفت و کرد نگاه مون سھ ھر بھ حرص با ساحل  

 

نرسھ بھتون دستم ھیکاف فقط,  یبدجوووور -  . 

 

کرد فرار و بست فلنگ عیسر یعل کھ دیدو یعل سمت بھ عیسر حرف نیا بعد  . 

 

گف و زد دور رو یخور ناھار زیم یعل   
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یا,  زشتھ گذشتھ یسن تو از الیخیب بابا ： یعل  

 

 

 

 باباااااااا

 

ییییییییییعل： ساحل   

 

دمیخندیم ساحل و یعل یکارا بھ میداشت لبخند با  .  

 

.  نکنم فکر نباریا یول کرد رد ساحل کھ کرد یخواستگار ساحل از یبار چند یمان گذشت بود یبد یخوب یھرچ سال ھشت نیا یتو
 در دینو روح با یمان و ساحل کھ یزندگ.  ھم بھ دمیکوب محکم و باال اورد رو دستش ھم یمان باال اوردم رو دستم کردم نگاه یمان بھ

گذره زود شھیھم ھا یخوب و یبد نیا و ادیب شیپ یخوب و یبد ممکنھ ھا یلیخ یزندگ یتو.  شھیم یخوب یزندگ نایقی دارن شیپ  .. 

 

 

 یگوناگون یھا موضوع با یفراوان یھا تیشخص کھ یداستان دیرس انیپا بھ بد گرچھ خوب گرچھ رمان نیا باالخره دوستان خب
نیباش برده رو لذت تینھا ممنوعھ عشق و عشق شطرنج یا جلده دو رمان از دوارمیام,  داشت  ,  

 

 

بزنن حرف شما با یا کلمھ چند خوانیم داستانمون یھا تیشخص دوستان   

 

 

نیخوش نیخوب,  دوستان سالم ： یمان   

 

بزنم حرف خودم یایعشق با خوامیم منم گھید باش زود بابا یا ： یعل  . 

 

 اتفاقات از کھ دوارمیام ؟ بود خوب ما؟ یزندگ داستان بود چطور دوستان خب,  دوستان دیببخش,  زنمیم حرف دارم شو خفھ： یمان
یمیکر یمان ھمتون چاکر.  تکون تک از ممنون,  ھمتونم عاشق,  نیباش روبرده لذت تینھا ما یزندگ یا گذشتھ  . 
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 خب,  باشھ اومده خوشتون ما یزندگ داستان از کھ دوارمیام,  من ینانازھا یخوب,  دلم یزایعز یا ھمھ بھ کنمیم سالم： ساحل
 یخوب ھمسر و ھیخوب پسر ھم یمان کھ دیبدون ھم رو نیا دینکن فراموش رو من دینو وقت چیھ نکھیا فقط ندارم یا گھید حرف

زمیعز دینو یا اندازه بھ نھ البتھ شھیم  . 

 

داستانو کننیم یترژاد چقدر,  عق,  اه گھید بسھ بابا ： یعل  . 

 

بزن حرف شما بفرما شما خوب ： یمان  . 

 

 خوب ؟ بود چطور داستانمون,  من یزھایعز دیچطور خودم یھا مخاطب بھ بکنم سالم ھی اول,  اھم اھم,  میفرمایم چشم： یعل
,  ھمتونم چاکر,  دمیشوخ خخخخخ,  دیا قھیسل یب کھ دیببخش شماس یا قھیسل گھید نیا خب بود بد اگرم شکر خدارو خب ؟ بود

خدافظ,  دیعشق ھمتون  

 

 واقعا دیگذاشت ما یزندگ داستان یبرا رو وقتتون ماه چند نیا یط کھ ممنون یلیخ,  زانیعز یا ھمھ خدمت کنمیم سالم ： سامان
خدافظ عاشقتونم,  گذارم سپاس تکون تک از قلبم میصم از  

 

 بلد زدن حرف ادیز من دیببخش خب,  نیباش بوده یراض دوارمیام ؟ بود چطور داستان ؟ نیمطور چطور,  ایعشقول سالم ： غزال
خدافظ ھمتونم عاشقھ ستمین  

 

 کرده جلب شمارو تک تک تیرضا ماه چند نیا یط میباش تونستھ کھ دوارمیام خودم یزایعز یا ھمھ بھ کنمیم سالم ： نینگ
خدافظ دارم دوستون,  میباش  , 

 

 

خدافظ یعل ای.  دیدار جا ❤�نجایا ھمتون,  ھمتونم عاشق： سندهینو  
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