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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 }رمان افسانه{ 

 

 یمیابراه ی: مهد سندهینو

mehdi .offi ci al .pvسنتاگرامیا  : 

wowxpria : تلگرام 

 به نام خدا

 ...یداستان واقع کیاساس  بر

م ... و من هکباریفـقط  دمیشا دمیبشه و شا یاز چند بار عاشق دختر شیب شیدر دوران زندگ دیهرکس شا دیدونیم

کردن ما رو...  میتقس یمـاه آموزشـ2رفتم و بعد از  یبه خـدمت سـرباز لیتـحص یبیپس از گذراندن دوران تقر

تا خدمت  گانیسر  میخوشحال بودم و رفت یلیو خب شهر خودم بـود خ "قم" یعنیمـنم افتادم تو شهر خودم 

سوادم سرباز دفتر  یو حاال کم یم شدم بصورت اتفاقو من ه یتو قسمت دادگستر میو از قضا خب ما افتاد میکن

 یلیخ یمختلف و جرم ها ی... آدم هارفتیو م مودیپرونده م یعنیخوب بود  زیاز شعبات اون مجتمع... همه چ یکی

 یدختر هی کروزیو ما هم فقط سرمون تو الک خودمون بود تا  یزی...دختر... قتل... و هرچیی...جداانتی...خبیعج

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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تا درب رو باز کرد چشام افتاد تو چشاش...  کردمیم یپرونده رو صفحه شمار هیوارد اون شعبه شد و منم که داشتم 

بهش  خواستمیم یاز طرف شدم ونهیکرد که چشام شد زوم اون...من سر اون ، اونروز د کاریخالصه عاشقش شدم...

 الی... دوسش داشتم و تو ختونمیم نبود که سربازم و نمحواس یدنبالش... ول وفتمیب خواستمیم یشماره بدم...از طرف

گرفته بودم  می،حرم ،قم،خانواده و تصم یی، دوتا رونی... بدمیدیهمش خودم رو با اون م یپاس نگهبان نیخودم در ح

که تو  یبـعد از تمـوم شدن کاراش تو شعبه بهش شماره بدم ؛ فردا شد و درحال دادگاهدفعه بعد که دختره امد 

شعبه گفت لطفا پشت  سیدختره امد داخل که رئ ییـهویشعبه بودم و از شما چه پنهون فقط به فکر اون بودم که 

پروندت. دختره نشست پـشت درب و منم از قـصد تند تند  یداخل دادگاه برا یتا بر میکنیصدات م دیدرب باش

 سیکه رفتم به رئ هیمن عاشـقش شـدم اسـمش چ که یدختر نیبرام سوال شد ا هویو  نمشیتا بب رونیب رفتمیم

کرد...بعله دختره  فیدختره مربوط به کدوم پروندس... که اون ماجـرا رو کامل واسم تعر ـنی.. ا یشعبه گفـتم آقا

بودند و پسره بهش قول  قیرف یپسر هیدادگاه امـده بود که با  نیا طرقصه ما اسمش }افسانه{ /لقب/ بود... و بخا

کرده  انتیوقـت بود باهـم بودن ، انگار پـسره ازش سرد شـده بود و بـهش خ یلیچون خـ یداده بود ولازدواج 

دختر  گرید...{ بماند حال آن دختر که یرو چرا دل سرد کرد یروان نی....ا یتـجاوز کرده بود }...وا#بود و بهش 

از شهر خودش...مـن کار به اون دختره و داسـتناش  دیروانه زندان بود و تبع ینبود... آن پسر که در اوج جوان

...دل من ول کنـش نبود یعاشقش شده بـود تیبار تو زندگ نیاول یکه برا یواسم خـراب شد..کس اینـداشتم.. دنـ

زدم و گفتم  ایبالخره دل رو به در روزینه؟؟؟ که  ایدختره رو  باشمحال و هوا بودم که دوسش داشته  نیتا... تـو هـم

 یامد داخل شعبه و کنار صندل روزیتا  رفتیخوب جلو م یشم و همچ خالشیولش...دو سه روز گذشت تا ب الیخیب

شـبام  یی... مـادر صـداش تو گوشـم الالیکنیم یپسره رو روان نیچرا ا یمن نشست و ازم سوال کرد...} وا

ن... نک یونگی... دی... مهدالیخی... بیکاردل بده ـنی...تو به اشهی...تو دلم گفتم نمدیگفـت ببـخش ی....وقتبود

 نشو...{ یاحساس

و اونم با استرس  ومدهیآخه وقت دادگاهش بود..در جواب گفتم نه هنوز ن ??( امدهیاون پسره )شاک دی: ببخشدیپرس

م که در رو باز کرد یصحبت کنم...درحال یباهاش به بـهونه ا ـرونیپشت در نشست... مـنم گفتم برم ب رونیرفت ب

 دیکه با یباال..اون دیاریبهش گفتم...سرتونو ب یلشد و یچ دونمی...نمنییبهم نـگاه کرد و سرش رو انداخت پا

...حالـم خرابه...منـم گفتم یـستیمن ن ی... شما جایشـرمنده باشه اون پسرس نه شما...با حالت بغض گفت :چطور

سوخت و چه  گرمیکه پسره امـد...ج میحاال بود نی...تـو همدیغصه نخور شهینداره...خـدا بـزرگه...تموم م بیع

و  هـستادیسـرباز عاشـق روبروش وا هیبا بـغض نشسته... ی...دختره رو صندلدی...خدا...صحنه رو تصور کنیصحنه ا

 نیتو چرا به ا یدر حال امدن به سمت شعبه...دلم گرفت...لعنت یمیکرده و قد انتی...عشق خکنهیبه چـشاش نگاه م

من با اخـم به چشاش نـگاه کـردم و دخـتره از جاش بلند شد...آخه خواسـت به  ـدی...تا رسیکرد یدختر نامرد
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 هیواسه ما نبود...{پسره  ایقسم دن ایدن نیکمه..به هم زشیچی شهیهم یلعنت یشبا نیعشقش احترام بزاره...}ا

د رد ش یعوض نیدوسش داشت...و ا یلیاه کرد معلوم بود دختره خبه دختره کرد و دختره هم با بغض بهش نگ ینگاه

و که دلش شکسته بود و ت یسرباز...}سرباز هیبا شوک نشست و به روبروش نگاه کرد که  دخترهو رفت داخل شعبه...

و  دشعبه صدام کر ریتو فکر بودم تا مـد یـلیفکره...دختره حس کرده بود که سربازه هم بفکرشه و دلسوزشه...{ خ

رفتم داخل شعبه...و دختره رو صدا کردم تا بره داخل تا دادگاهش شـروع بشه و خودم پشت در دادگاه نشسته 

و حقـش رو  ـومدیدخـتره تا پشت در م هیگر ی...صـداشدینم یدوست داشتم داخـل شعبه باشم ول یلیبودم... خ

پشت در  هیدختره خارج شد و با گر تیدر نها و کردیم نییقانـون و مدرک بود که حـکم رو تع نیا یول خواستیم

 ری...دختره مجددا امد داخل و به مددادنیشعبه نشست و پسره هم خارج شد و رف...حکم رو معموال چند روز بعد م

...{مـن گفـتم یکرد یپسر رو روان نی.}آخه چرا اشهیاون گفت نم یول نهیرو بب یقاض خـوادیشعبه گفت : م

 ـگوبگفـت  یرفتم داخل و امدم گفتم قاض یگذاشت...گفت باشه و الک دیبگم شا یمن به قاض شهی...اگـه میآقـا

مثل تشکر بهم کرد و منم به بهونه آوردن پرونـده رفتم داخل که  ینگاه خاص هیداخل...دختره خوشحال شد و  ادیب

 با یخوای...چرا مخورهید تو نمپسره بدر نی...ایدار ادیو هنوز انـتخاب ز یجوان یلیبهش گفت تو خ یقاض دمیشن

تنهام..{.دختره  یلیروزا خ نینگم برات ا گهی...دشدمیکاش عاشق نم ی} ایکرده ازدواج کن انتیکه بهت خ یکس

و رفت و منم تو کما اون... نتونستم...دوسش داشتم  شهیهنوز پسره رو دوست داشت و باور داشـت دوباره درسـت م

 دمیگرفتـم...رس یساعت یمهم نبود...رفتم شمارش رو هرجور تونسـتم جور کردم و اون روز مـرخص یچیو برام ه

کردم تـو  رهی...{ شـمارش رو ذخادیز یبا صدا ـکی...مـوزشهیرو روشـن کروم }و مثـل هم وتریکامپ عیسرخونه و 

شر  ??بـگم یبدم چـام  یبـهش پـ یعـنیفرشته من...{ ی...}چه قـشنگلشیتـلگرام تا عـکس پروفا

 ...ای...دل رو زدم درادینـشه...بـدش نـ

 

 د؟یخوب هست سالم

 شما؟ یمرس سالم

 هستم همون سرباز که اونروز تو شعبه... یمیابراه من

 ...دیاصال شماره بنده رو از کجا آورد دییخب بفرما آهان
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از پروندتون برداشتم..راستش ازتون خوشم امده و اصال کار به  گهید دیقصد مزاحمت ندارم و شمارتون هم ببخش واال

بهت ندارم...لطفا  یعالقه ا چیپرونده و گذشتون ندارم...در کل عالقه دارم بهتون از ته دل...تعجب کرد و گفت: من ه

 آخر عمرم... تاوقت قصد ازدواج ندارم  چیه گهیو من د نیند امیپ

 منم با بغض گفتم خداحافظ... و

...رفتم پـست رو گرفـتم از یلیحوصله خونه رو نداشتم...حالم خراب بود خ گهیآخه د یدوباره دادگستر تمرف

 دختر... هیفقط بخـاطر  ستادهیساعـت ا 10 یعنیدادم  یصبح پست نگهبان 0600تا  2100ساعـت 

ازه عادت کرده بودم سه روز گذشت ت کنه؟؟دویاونـم شب بهم فکر م یـعنی...کردمیمـ ادیذهنم فقط اونو  تو

تـماس از دسته  2 ـدمیرو بـرداشتم د یکه امدم خونه و گوشـ روزی...یشدن یبشم کم کم سخت بود ول الشیخیب

داد گفت :  امیبعد پ هیثانـ 30.. رد داد و بـهشباشه...زنـگ زدم  تونهیمـ یکـ یـعنی...دیرفـته داشتم با شـماره جد

د افسانه هست...شروع کر دمی...فهمدیببخش یتـو نـگـ رمیبـمـ یتـلـگرام...الـه دیایم یـمیابـراه یآقا دیببخش

 دیابزاره و ش ریتاث یرو را ینقشه نباشه تا قاض نیا وقتیکه  دمیترس دیکه گفتم مزاحم نش یو گفت اونروز امیپ

خنده  ری.اسـتکو تو رو واقعا دوس دارم.. ستین ینطوری... منم گفتم نه بخدا ادیمنو تست کن دیخواستیم

 و فـرستاد{ �😍😍😍😍😍😍😍�}

 هـمش دروغه... نای: ا گفت

 ..فرق دارم...ستمی: من مثل عشق سابقت ن گـفتم

 ...ی: چه فرقگفت

 ...ونتمی: دگفتم

 دروغه.. گفت

 ..می: تست کنگفتم

 ...یچ یعنی: گفت

 ...شهیمنو اونموقعه ثابت م ینیبیم یدادگستر یای: دفعه بعد ب گفتم

 بد بشه... ادیگفت : نه نه ممکنه مادرم ب 
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 کنم!! کاریچ خوامیمن م یدونیگفتم: تو که نم 

 ؟؟؟یکن کاریچ یخوا یگفت: مگه م 

 بگم دوسش دارم... یقاض شیو پ یبا لباس سرباز میریدستت رو بگ خوامیگفتم : م 

 ...ونهیو گفت : د دیخند

 انکاریا گفتمیبدم و م دیبـهش ام کردمیمـ یناراحت شدم و سع یکرد از غصه ها و اون پسره گفت و منم کم شروع

به مادرم بگم تو  خوامیگفت م روزیتا  شدمیم ونشیداشتم د یو من جد میکردیم یباز امیرو بکن و...کم کم پ

اند  یکـیبهش گفت که منو رها کنه پسرا همه  ادرشرو...گفتم بگو...گـفت : واقعا..گفتم آره بگو..رفت بهش گفت و م

نگفت...گذشت تا حکم رو  یزی...چهیبهتره...افسانه بهم گفت مادرم مـخالفه...مـنم گفتم نظر خودت چ یو مـجرد

 ختیدادم و گفتم حـکم رو...بهم ر امیحکم رو!!! من بهش پ دونستیافـسانه نم یدادند و پـسره رفـت زنـدان ولـ

...انگار دوست نداشت پسره بره زندان...نه هنوز ختیهم رب یلیخ یخوشحال...ول ایشوکه بشه  دیشا گفتم..من دیشد

فراموشـش شدم و فـقط منو  دیماه ، گفتم شا 3نبود تا  یخبر چیدوسش داره پسره رو...گـذشت..گـذشت...ازش ه

بهم زنگ زد...}شماره  یکی کردمیمتو خونه طبق معمول آهنگ گوش  روزیداشت..گذشت تا  ازیبخاطر دادگاهش ن

 دادم...{ الو سالم بله...جواب  0990

 یعشق..صدا یمادر..صدا ی..}وایتلـگـرام آقـا مهد دیـایب شهیخـوشگل گفت سـالم م یبا صـدا یـکی

 سرت نکهیبا ا ؟گفتمیداد که هـنوز منو دوست دار امی...{گـفـتم چشم و رفتم تلگرام بهم پونتمیدختر..من د

 هنوز ی..اسـلحه..{ولـیگهبانرو دسـت...پـست نـ ـغیتا مصرف قرص...خط با ت ی}حتختهیاعصابم بهم ر یلیخـ

 و منم گفتم چشم... میمـدت باهـم تو چت آشـنا بش هی ای...گفـت باشه بخوامیخاطرتو م

بهش  روزی...بچه...ازدواج...پدر و مادر...خاطره...اون پسره...{و بالخره ی:}عشق...زندگیدر مورد همچ میکردیم صحب

 ونهید مگفت...�😍�دوست دارم  یبگ دیگفت با یگفت شرط داره گفتم چ ؟؟یعکساتو بفرست شهیفتم افسانه مگ

گفتم  مونتیو عاشقانه گفتم دوست دارم گفت د میمال کیدوستت دارم گفت نه با صدات..گفتم چشم و با صدام با موز

صدام  کی...}بالخـر با اسـم کوچـیدارم مهد یگفتم آره گفت با تو هستم احـساس خوب یگفت جد یمیزندگ

عاشق  چوقتیکاش ه یدختر زهرا بودو...}ا نیا ی}زهـرا{آره اسم اصل کتمیکرد...{مـنم گفتم کوچ

من  یخدا همه عکساش شدن سوژه ها یگفت باشه و برام فرستاد ول فرست...{گفـتم زهـرا عـکس رو بشدمینم

م دوسش داشتم و خودش یلیپولم...خـ ـفیتـکاپ...عکس تو کدس ری...تـصویقفل گوش ری...تصونهیزم ریتصو یبرا

  ؟؟یدیجواب م ریگفتم زهرا چرا د روزیو  میشدیم یلی...گرم صـحبت خدونستیم
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 ...کنهیم تیاذ می: گوشگفت

 ...کهی: تولدت نزدگفتم

 : آره..گفت

 .. خرمیخوب م زیچ هی: خب برات گفتم

 : نه...گفت

 : حاال تا اونموقعه خدا بزرگه...گفتم

..پس اندازه کم...حقوق کم سر برج یپول یب یخوب بخرم}سرباز یکرده بودم براش گوش تیماه مونده بود ن چند

 یونیلیم کیدر حد  یگوش هیشـد و  یتـومـن 600جـمع کردم و حدود  یرو تو چندماه سرباز نای...{ همه ایسرباز

خوام  یدادم م امیکنم ؛ بهش پ زشیسوپرا م.}هنوز تولدش مونده بود ...{خواست..یو نصفش هم قسط میبراش خرد

...{گفـتم باشه کردیو تو داروخونه کار م رفتیاون سرکار م دیـدونی...}آخـه مفتمیمن ش ی...گفت : مهدنمتیبب

اتوبوسش منتظرم و اونم گفت  ستگاهیو تو ا سانیپرد زهیهو ابانیسر خ امیچهارشنبه مـ 1300ساعت  ستین یمشکل

تو  یعاشـقانه براش بـردم و جـالب کیپـالسـت هیتو  ینکردم چون پول کادو نداشتم...ولـ ورو کاد یباشه...گوش

 و بهش دمیعشقشت...{رس شیکجا؟؟پ یریم یمالقات بدون مو...کچل دار نیو کچل...}اول یبود با لباس سرباز نیا

شدم به  رهیپسرو...{خ نیا یکرد یچرا روان ی...گفت : امدم...}واابونیر خزنگ زدم و گفتم زهرا منتظرتم س

بود...{تصورش هم برام  دهیپوش ی...آبرهیراه م یخدا..اوهوم..چه الت ی...}وارونی...بله امدش برونیب ادیداروخونه تا ب

اش بود..تو چش نییگفت سالم...سـرش پا شـمیتو چشاش...امد پ رهی...خـشهیتـر م کیسخته...بغضم گرفته...نـزد

د...گفتم زو یکم ی...گفتم کادو تولدت ولهی..گفت چیکه دوست داشت یـیکادو نمی...ایخوبنگاه کردم و گفتم سالم...

 ـریبـرم د دیخوشـحال شد و گفـتم مـن با یلـیخ یلیهست و خ یگوش دیناز نکن..گرفت و بازش کرد و د رشیبگ

...گفـت یو با هتا اونجا راهش دوره...رفتـم و گفـتم مبارکت باشـ سانیهرم و پردشـده و مـن داخـل شـ

 یول ـگانیمالقات ما...{رفـتم سـر  نیخـداحـافظ... رفـت سـمت داروخونه و منم رفتم سمت داخل شهر...}آخر

چهارشنبه بهش  ؟؟؟؟ده؟؟؟یم امیاون داره بهم پ یعنیشدم تا روز شنبه...} یموضوع لغو مرخص نیو سر هم رید یکم

 یگرفتم و رفـتم خونه ....ول یکن...{شـنبه بـالخره مرخص رفکر کن...پنجشنبه بهش فکر کن....جمعه بهش فک

 ...یبنیبود دوستت داشتم...خدا م نیاز ا ریکردم...غ یخدا... چراااااااااااااااااااااااا....آخه چرا؟؟؟؟؟؟  مگه من بهت بد
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 یخدا منو نم یعنیخـاموش... ـزدمیشده...بالکم کرده بود و شمارش هم عوض کرده بود..زنـگ م یچ یدونیم آره

و  ومدهیخوشش ن کیاز نزد دهیمنو د دی...شـاموندیعشقم؟گفتم ولش...اگه دوسم داشت م یخواد؟؟؟گفتم برم پ

شت و براش عکس نوشه گذ یبود واسم...چند ماه ایکار دن نی..هزار فکر...فراموشش سخت تردی...شاالیـخیب

 بشه... شمونیخـودش پ روزیتا  زاشتمیم لمیو رو پروفا ساختمیم

 

 الیخیب گفتـمی..مـیـسینوی...بـراش مهیزهـرا کـ یمـهد ـگفتنی...هـمه مدیخـدا حـرفم رو شـن انـگار

 شماره آشنا{ هیبود باز  0990داد} شمارش  امیبهم پ یکیکه امدم خونه  روزیدلتنگشم..

 ...یمیابراه ی: سالم آقاگفت

 اونه... دونستمی..مدیی: سالم بفرماگفتم

 ...دیهست یخوب یلیخ یلیشما پسر خ یمیابراه ی: آقاگفت

 گفتم: خب... 

 من خاطره تلخ دارم و به دختر بودنم لطمه وارد شده... میخور ی: ما بدرد هم نمگفت

 ...خوامیمن خودتو م ستی:اصال برام مهم ن گفتم

 ادرم هم مخالفه..: نه مگفت

 ..ی:خودت چ گفتم

 ...ی: من دوستت دارم ولگفت

  ؟؟ی: ولگفتم

 ...میهمو فراموش کن نجایهم ای:ب گفت

 ...یسادگ نی: به همگفتم

 ... }بالک{شهیهم یادامه نده...خداحافظ برا ی: مهدگفت
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 نه... ی: زهرا زهرا زهرا.... ول گفتم

 ؟؟ینداد امیتو پ گهیسال گذشت و االن خدمتم تموم شد و د دو

 نم؟؟یکه عکساتو نب یبالک هم که کرد منو

 نی....خـداحافظ قشنگ ترمیبا هم باش میکه نتـونست می...شرمنـدتیـشناسیخوب م یلیرو خ یروان نی} چون ا

...تو هم با سازمیکـه تا آخـر عـمر برات دلنوشته م خوامتی....انقدر مکنمیفراموشت نم چوقتیخاطره تلخ من...ه

اندازه من دوسـت نداره  یچکی...هیدار ییزهرا هنوز فدا یسخته... راست دونمی... مـیخوش باش یهست یهرکس

بهم  یگـفتیم ـشهیمـن خداحافظ...هم ی...زهـراشهیعوض م ـایدن هیثـان هی...ثـانـگهیداره دروغ م ـگهیم یهـرک

 جاتو پر کنه واسم... تونهینم چکسی...کـجاس زهرا...هکنمیم دایبهتر از خودت پـ یـکی

 

 شهیعکسش هم دونهی شهیهم ینداد و پروندش هم بسته شد تو اون شعبه ول امیدگه بهم پ چوقتیضمن زهرا ه در

 باهامه..دوست دارم عشق سابقم...

 ( انی) پا

  

 

 

 

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

 محفوظ میباشد .

 

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

www.romankade.com 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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