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ش گذاشتم   نهیاومدم و سرمو رو س رون ی از بغلش ب  یطوالن  یرابطه   هیبعد از 

 رو سرم نشوند  ییمهربون نگاهم کرد و بوسه ا

 

 زم؟ یعز یخوب _

 درد دارم   کمیاره فقط _

 

کردبه ماساژ دادن شکمم کم کم دردم اروم شد و بعد چشمام گرم شد و به  شروع

 خواب رفتم 

 

*** 

 گفتم   کردیجمال که داشت موهاشو خشک م دن یسشلوار چشم باز کردم با د یصدا با

 

 حموم؟؟  یرفت_

 

   زمیاره عز_

 ؟؟ ینکرد  داریچرا منو ب_

 

 حموم  میریباهم م گهیبار د هی ادهیکنم وقت ز دارتیب ومدیدلم ن یاب بود خب تو خو _

 

انداختم کاش   یخون یبه پارچه   یو اروم بلند شدم رو تخت نشستم نگاه دمیخند

 کاش نهار عروس داشتم  گرفتنیاالن خانواده هامون بودن و برامون جشن م
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 ؟؟ یکنیفکر م یبه چ_

   خوادیدلم نهار عروس م_

 

 کرد : نهار عروس چرا؟  ییخنده ا تک

   خوادیمنم دلم نهار عروس م گهید خورن یعروسا االن نهار عروس م یواا خب همه  _

 

رو موهام  ییاومد و دستمو گرفت مهربون تو چشمام نگاه کرد سپس بوسه ا کمینزد

 زد 

 

 رو چشمم _

 ؟؟ یچ یعنی_

 

  ارمیس ممنم برات نهار عرو یر یدوش بگ یتو بر  یتا وقت نکهیا یعنی_

 

 ؟؟ یگیزد: راست م یبرق یاز خوشحال چشمام

 

 بله خانوم خوشگلم  _
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تو پوست خودم نبودم  یگفتم و بلند شدم و رفتم حموم ...از خوشحال  یکشدار جون 

 محاله   یارزو  هی نیکه ا شدیباورم نم

 

و مشغول  رون یساعت اومدم ب می ازت ممنونم! بعد حدود ن ای... خدا اشکرتیخدا

 شدم  دن یکردن و لباس نو پوش شیارا

 

نشسته بود و کانال ها رو باال و TV یبافت زدم و از اتاق خارج شدم جمال جلو موهامم

 زد   یمن لبخند دن یبا د کردیم نییپا

 

 ی چه خوشگل شد_

 

 خوشگل بودم اقا_

 ی الک _

 و افتادم توبغلش  دیکردم و ازش رو برگردونم که دستمو کش  یشیا

نره که   ادتیدلم  زیرو چشمام زد و گفت : عز ییچشمامو بستم که بوسه ا از ترس

 دوست دارم   شهیمن هم

 

عاشقتم و حاال که به دستت   شتری... از همه ب یدختر جهان  نیباتریمن ز یتو برا و

 ی لحظه هم ازم جدا بش  هی ذارمیاوردم نم

 

 مگه قراره جدا بشم؟؟ _
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 ی نه تو فقط ماله من_

 

 د یرو لبم زد و لبام نرم و اروم بوس ییکه بوسه ا دمیخند ینخود

 

 عاشقشونم  دهیم یلبا بهم انرژ  نیاووف چقدر ا_

 

 عهه بسه  _

 کنم؟؟  فیازت تعر یاا دوست ندار_

 

 نهه _

 چرا؟؟ _

   کشمی انداختم : خب راستش خجالت م نییپا سرمو

 

حرفا رو باهم   نیا گهیو د شمیشوهرت م یدجون من به زو یخجالت بکش دینبا_

 کنم  فیو منم دوست دارم هر شب و هر روز ازت تعر میندار

 

 ازت بخوام؟؟  یز یچ هی شهیم _

 

 ی زیچه چ_
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 بمون باشه؟؟   ینجوریباهام ا شهیهم_

هر   دمیهستم قول م ینجوریباهات هم شه ی: چشم عشقم من هم دیموهام و بوس یرو

 از قبل عاشقت بشم!  شتریروز ب

 

 ش گذاشتم...  نهیلبخنداکتفا کردم ودوباره سرمو رو س هیبه زدن  فقط

 

*** 

 ؟؟ یایتوام باهام م_

   وفتهیبرات ب یاتفاق  خوامینم امیتکون داد : اره م سرشو

 ارمشیب خواستیمادرمو نداشتم دلم م یتحمل دور گهید مردمیاز استرس م داشتم

 خودم   شیپ

 

 بهش بگم زندم...  خواستیم دلم

 ؟؟یکن کاری شوهرشو چ خوابی مادرت االن شوهر داره م _

 

 ! کنهیاحمق از مادرم سو استفاده م ی کهیمرت رهیطالق بگ دیشوهرش بره به درک با_

 

 ؟؟ ی پسرش چ_

 

   دونمی: نمدمیکش یپوف 
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خوب جمع باشه  یلیحواسمون خ دیبا میجلو ببر یزیکارا رو با برنامه ر یهمه  دیبا_

 نره  ادتی نویا

 

   ترسمیمن م_

 

 نمونده! یخوشبخت ان یتا پا یز یدرست بشه چ یهمه چ دمیقول م_

 

 !میباشم که ما باهام خوشبخت دواریام تونستمی گفتم... فقط م دوارمیام هی
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