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 دستش گذاشتم آهسته زمزمه کردم  یدستمو رو

  یها یمهمون تونمیکه من نم یدونیاز من ناراحت نشو اما تو خوب مکنم   یم خواهش

  ین یآزاد و بزرگ کرده اما قوان یلیحال که مارو خ نیکه پدرم در ع یدونیم امیشبانه ب

 هم داره ... 

 برم!  یشبا به مهمون  تونمینم من

به خودش زحمت نداد   یروشن کرد حت نویچشماش جابجا کرد ماش یرو یآفتاب نکیع 

 به سمتم بچرخه و نگاهم کنه... 

 نداشت  تی براش اهم زیچ چیانگار ه گه یشد د یم یعصب  یشد وقت یم ری دلگ یوقت 

برده بود و من االن   وانهیکه با حرفاش با کاراش دل از منه د ستین  یانگار همون ادن 

 بکنم.  یحاضر بودم براش هر کار

 داد  یو جوابمو نم  کردینبودم  اخم م  عیو مط مگفتیخالف حرفش و م یوقت  شهیهم 

 شد ... یاومد و حرف حرفه اون م یهرگز کوتاه نم 

  یا  هیثان یدستش گذاشته بودم اما اون حت یسکوت کرد دستم و رو ریطول مس تمام

 خواست نگاهم کنه...  ینم

 به اومدنم؟  کردی چقدر براش مهم بود که انقدر اصرار م یمهمون  نیاخ مگه  ا 

 دادم و گفتم  رون ی اجبار کالفه نفسمو ب یاز رو 

 ؟ینگام کن شهیحاال م امیباشه م 

 و گفت  دیبه سمت من چرخ یکم صورتش

و   یکه منو انقدر عصب شهیم یاما دو ساعت یحرف بزن نیاز اولم هم یتونست یتو م _

 ! یشد میو باالخره تسل یکالفه کرد

رو   یموضوع چیوقت ه چیپس ه یمن  مهیاول آخرش تسل  یدونیاما خودتم خوب م 

 کشش نده مونس....  نقدریا
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آون  شهی هم یدونیو تو خوب م میکن یکامل م گرویهمد میپازل هی یها کهیمن و تو ت 

در  تونمیو نه ونم یازدست منه پس با من از سر لجب کنهیکه پازل کامل م یاصل کهیت

 ....   شهیوقتا بلکه هم یفقط و فقط منم اونم نه االن نه گاه  هیقض  نیا روزیچون پ این

کرد که جذبش بشم   یم یکار نمیمغرور بود و خودخواه هم یلیچقدر خودخواه بود خ

 آدم جذب بشن ...  نیهمه به سمت ا کردیم یغرورش کار نیا

از    یو حساب ستادیاون پسرا در اومد و پشتم ا یجلو  یوقت دمشیبار که د نیاول یبرا 

 خجالتشون در اومد دلم رفت براش...  

 یکه تو یحد و حضورش تمام غرور یب ییباینقصش ز یبزرگش صورت ب کلیه

که من   یکرد که همون دفعه اول دلم براش بره و بشه تنها مرد ینگاهش بود کار

 ...رمیگیکنارش آرامش م

بزنم مانعم شده و گفت االن وقتش   ی راجبش به پدر و مادرم حرف وقت خواستم هر

 ...  ستین

  یوقت  شهیکنم هم یو من چقدر ذوق م شه یبزرگ با خانوادم آشنا م زیسوپرا هیبا  گفته

 شنوم...  یو م زیاسم سوپرا

 یدستم گذاشت کرد و به آروم یباز شده بود دستش را رو یکه اخماش کم حاال

حاال که دوباره شده بود   خواستیدستم حاال که منو م یکردن با انگشتا یشروع به باز

بودن  رون یشب ب هی یبرا  تونستمیمن م دمیکش ینفس آسوده ا یشگیهمون مزد هم

 بهانه جور کنم مگه نه؟    هیاز خونه 

کنه   یتونست کار یکنه م کمکم تونستیم شهیگرفتم اون هم یاز مادرم کمک م دیبا

 صادر بشه ...  یکه اجازه رفتنم به مهمون 

  دمیرو سر کوچه نگهداشت دستشو با دو تا دستام گرفتم و پرس نیماش یوقت

 که مگه نه ؟؟  یست یاز من دلخور ن گهید_

 شد و گفت ره یاز چشماش برداشت بهم خ شیآفتاب نکیع
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 یکار یاما گاه  یدونیو خودتم م نیاز تو دلخورباشم   ا تونمیوقت نم چیمن ه  ستمین _

 ...  امیبه زور متوسل بشم که اخم کنم که کوتاه نم شمیکه مجبور م یکن یم

 بهش زدم و گفتم  یلبخند 

 .. نمتیبیفردا شب م 

سر جام  دیکوچه بزارم دستمو کش یدر رو که باز کردم تا خواستم پامو تو رهیدستگ 

تمام حواسم به اطراف بود نکنه   دیلبامو بوس یاسترس  چیبدون ههوا  ینشستم و اون ب

 شد  ینم ریس گهید دیبوس یمنو م یاما اون وقت   نهیبب نجایما را ا یکس

من دل کند  به   یباالخره از لبا یبود وقت قی و عم یطوالن شهیوهم  شهیهاش هم بوسه

 اشاره کرد و گفت   رون یسمت ب

 ...  یبر یتونیحاال م_

 ...  وونهیاخه د  نهیبیم یکس یگیبه اطراف نگاه انداختم و گفتم نم نگران 

 

درخونه بندازم همونجا منتظر   ییو تو دیکه من کل یشدم تا وقت ادهیپ نیاز ماش 

 شدیکه از کوچه دور م  دمیو شن نیماش یکه شدم صدا اطیوارد ح ستادهیا

 اسمشو زمزمه کردم یدادم چند بار هیبه در تک 

 ... شاهو.. 

به  کلشیبه صورت جذابش به قد و ه ومدیدوست داشتم بهش م یلیاسمشو خ 

 چشماش بود  یکه تو یغرور  یرفتارش به راه رفتنش و حت

 شاه بشم  نیبود و من آرزوم شده بود ملکه ا اقتشیشاه بودن ل 

 شده بود....  ایرو هیمن مثل  یملکه شاهو شدن برا 

 ش یهمه مهربون  نیشرم کردم از ا
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 همه خوب بودنش  نیاز ا 

 اما من به شاهوقول داده بودم  

 که اون بگه ....  ینگم تا وقت یزی قول داده بودم که به خانوادم چ 

دستم گرفتم و گفتم نگران نباش   یقولم بزنم دست مادرم تو ریز تونستمینم ومن

 مامان خانم  

راست اول به تو بابا   کیشک نکن  هر وقت عاشق شدم  شناسمیخوب شما رو م من

 گمیم

 ... نیکمکم کن نیتونیو چقدر م نیکه شما چقدر عاشق هم دونمیچون م 

 و گفت دیبوس مویشونیپ دیخودشو جلوتر کش یمادرم کم 

 نکن مونسم.   دمیبهت اعتماد دارم پس ناام_

 میدیپدرم  هر دو نفرمون به سمتش چرخ یچشم گفتم با صدا 

 ؟ هیخبر نایوت کردمادر و دختر خوب خل _

 بشنوم ؟  دیهست که منم با یحرف

 باال انداخت و گفت   یشونه ا مادر

 ... یخسته نباش یخوش اومد  زدلمیعز یچه حرف_

انقدر با محبت و عشق   دیرسیکه موقع اومدن بابل م یبود مادرم وقت نیهم شهیهم 

کردن به   یخونه ام حسادت م نیا یوارهایگفت که انگار د یبهس عشق خوش آمد م

 زن و شوهر  نیا

 دو نفر  نینمونه خالص عشق بودن ا 

 ستادهیبچه ا نجایا دیکش یدو کفتر عاشق انداختم و گفتم خجالت نم  نیا نیخودمو ب 

 ؟  خوادیدلم م ییهوی  نمیب یمن م نیگینم
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من  یرو دور شونه ها یکیمادر و  یاز دستاش دوباره شونه ها یکیبا خنده  بابا

 انداخت و گفت 

وقت هوس عشق   چیکه ه دمیعشق م  یبه قد  میزندگ یتو یمن به تو دوتا زن ها _

 نکنن...  یا گهید

 ؟ یکن یحسود  یکه بخوا یریگیو تو وروجک  کم از من عشق م 

  چیوقت من ه چیدارم ه ارویپدر و مادر دن نیمحکم بغلش کردم و گفتم من بهتر

شانس بزرگ که خدا به ما داده از هر   هی نیاز عشق و محبت نداشتم و ا یکمبود

  ریام  میدیدو قلو ها هر سه نفرمون از جا پر دادیداد و ب یممنونم با صدا یلیدوتاتون خ

 و گفتن مدن هر دو تا به سمتمون او لیریسام و ام

 م یا یبه به جمع همه جمعه فقط ما دو تا اضاف_

  نیخانواده ما واقعا خوشبخت بود اما ا میدیبهشون خندبار هر سه نفرمون  نیا 

فردا   ریشام بود و من هنوز درگ کینزد  میپدر و مادرمون بود ون یرو مد یخوشبخت

  یکرده بود راض ریکه فکرم و درگ یزیو تنها چ کردمیم دیکه با یبودم االن تنها کار

از کجا  دیدونستم با ینم قایبود و من دق یهمونرفتن به اون م یکردن پدر و مادرم برا

 شروع کنم.... 

کنارش به  کردیآشپز خونه بود و داشت شام آماده م یجون تو هیهمراه مرض مادرم

 کردن با ناخن انگشتام  یدادم و شروع کردم به باز هیتک نتیکاب

 بهم کرد و گفت  ینگاه شناختیکه خوب منو م مادرم

  ؟یاالن دو دل و مرددکه  یبگ  یخوای م یشده چ یزیچ_

 ... ن ینه نگ  کنمیخواهش م یبگم ول یز یچ هی خوامیزدم و گفتم م یمصنوع لبخند

 گفت  دهیباال پر یشد و با ابروها  نهیمثل خودم دست به س مامانم

 ؟ ینگران  نقدریکه ا یبگ  یچ یخوایم_
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  میمیدوست صم امهیاز همکالس یکیفرستادم و گفتم فردا شب تولد  نییدهنمو پا آب

کوچولو گرفته از من هم دعوت کرد   یجشن تولد خصوص  هی میکه... مر شیشناسیم

 که برم. 

چرا بهش قول   دونمینم یها ول  زارهیبابام نم دونمینه من نه تو من م یایگفت اگه ن بعد

 دادم که برم.... 

ما  حالم اصال خوب نبود شرمنده بودم ا گفتمیکه داشتم بهش مادرم دروغ م نیاز ا

 بهم نگاه کرد و گفت   ینداشتم مادرم کم یچاره ا

 ی بگ یخوا یم یفکر کردم چ یگفت  یدختر خوب طور_

 م؟یشناسینم مویمگه ما مر 

 ... یکه به جشن تولدش بر دهیو بابات اجازه م هیدختر خوب ان 

داده   امیراحت بود چون قبلش بهش پ میاز بابت مر المیو خ دمینفس آسوده کش 

ازش   یمادرم سوال ایاگر پدر   دونستیداده بودم و اون م حیوتوض زیبودم و همه چ

 بده   یچه جواب دن یپرس

دوستون  یلیخ یمهربون نقدریو گفتم ممنون که ا دمیراحت گونه مادرم رو بوس الیخ با

 دارم 

 خوش به من گفت  یرو با

   یریخوب و مناسب براش بگ یکادو هینره  ادتیفقط  _

رو به   شیبق  گهیرفتم د رون یکردم   از آشپزخونه ب دییحرفش و تا یو راض خوشحال

 کنه   یراض یکه پدرم  چطور دونستیمادرم سپردم خوب م

فردا صادر شد خوشحال به طبقه باال رفتم و شماره   یاجازه مهمون   یاز شام وقت بعد

 داد.  یشاهو رو گرفتم  هرچقدر بهش زنگ زدم جواب نم
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 بود  نی داد هم یانجام م شهیکه هم ییاز کارها یکی 

  گفتیو م دادی وقت جواب نم چیزدم ه یمن زنگ م یوقت زدیخودش بهم زنگ م 

 کردی تم مواقعاً ناراح نیو ا ستیدست من ن  یسرم شلوغه گوش

 ... نمتیبیفردا رو گرفتم فرداشب م یپس براش نوشتم من اجازه مهمون  

شدم صبحانه خوردم از خونه   داریبا فکرش ب دمیشاهو و خواب  یایمعمول با رو طبق

 تولد   یکادو برا  هیگرفتن  یرفتم برا  رون یب

کمکم کرد تا آماده بشم حمام رفتم  چارمیکادو گرفتم و به خونه برگشتم مادر ب یوقت

 برام لباس انتخاب کرد .... دیموهامو سشوار کش

 

 

 

 

 

 

 و دسترسی راحت تر به  پارت بعدی این رمان  کاربر گرامی جهت اطالع از زمان 

 و شوید : ــما عضکانال و پیج اینستاگرام  فا در ـــای جدید لطــپارت ه 

   روی عکس زیر کلیک کنید و اینستاگرامی ما جهت عضویت در کانال تلگرامی

 فیلتر شکن را روشن کنید سپس کلیک کنید( برای عضوین در کانال تلگرامی ) 
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