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 .. فت ینه راه ب

  نیعذاب وجدان دارم هم یچون بهشون دروغ گفتم کم 

که لبخند   دمید عیسر یلیاما خ زنهیچرا احساس کردم شاهو داره پوزخند م دونمینم

 رو گرفت دستمو نوازش کرد و گفت   یاون پوزخند الک  یجا ینیریش

 !یستیتو فقط ن گنیها به پدر و مادرشون دروغ مهمه بچه _

اون باغ   یجلو یبزرگ وقت یلیاون ساختمون خ یجلو یوقت میاز شهر خارج شد یوقت

 گفتم  نیاون همه ماش دن یبا د ستادیبزرگ ا یلیخ

 شلوغه   یل یکه خ نجایا  هی خودمون یمهمون هی یکه گفت تو

 شد در سمت منو باز کرد دستشو به سمتم دراز کرد و گفت   ادهیپ نیماش از

 نفر من کنار توام! ۱۰ ایهزار نفر آدم باشن   کنهیم  یتوچه فرق  یبرا نییپا ایب_

  فمویمانتو ک یوقت میدستش گذاشتم  به سمت داخل رفت یحق با من بود دستمو تو 

   میشد تی وارد اون جمع یپرنسس واقع  کیدادم همقدم با شاهو  مثل  لیتحو

شدم از   یموند و من چقدر مغرور م یم  رهیخورده بهمون خ کهی دیدیما رو م یکس هر

خودمون ثابت  یو نگاه همه رو  دارمیکنارش قدم برم رمیآدم دارم راه م نیکنار ا نکهیا

 . نمیب یم

راحت حرف زد و اونا رو به من   یلیشاهو باهاشون خو  میشد کینزد یباالخره به جمع  

 خوش آمد گفتن

 به من انداخت و گفت  یاز اون مردا نگاه  یکی 

که  شهیباورم نم یرو باالخره روکرد یکن یکه از همه پنهانش م  یه املک  نیپس ا _

 ! یمهمون نیبه ا یآورده باش نجایاونو ا

 تر کرد و گفت  کیشاهو منو به خودش نزد 
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  ییکه هر جا تونمیکرد نم یم ییبزرگ رونما  یلیاتفاق خ هی یتو دیدختر  با نیاز ا 

   ارمیو ب رمیدستشو بگ

 ... یهر جمع یتو ارمیحرفهاست که ب نیملکه من باالتر از ا ارزش

داشت   گهیدلم ضعف رفته بود حس غرور د یکه زده بود بدجور  ییهاحرف  نیاز ا 

 کنن  یهمه دخترا دارن بهم نگاه م کردمیکرد احساس م یتمام وجودمو پر م

به  یکیهمه نزد نیشدم از ا یم یو من غرق خوش خوندمیحسادت  واز چشماشون م 

 مرد   نیا

 وقت راجع بهشون به من نگفته بود   چی که ه ییکم با دوستاش آشنا شدم دوستا کم

 وقت منو به اونا نشون نداده بود و اونا رو با من آشنا نکرده بود  چیه

شاهو باالخره   نکهیو همه متعجب بودن از ا شدمیبار بود که با دوستاش آشنا م  نیاول

 کرده...  ییبه قول خودشون  از من رونما

  زمون یکه کنار م میاهو بودمنو ششدن فقط دن یکه گذشت همه مشغول رقص یکم

 . می بود ستادهیا

 رو بهش گفتم  

 ؟ یبرقص یخواینم

 باشم؟ دن یکه اهل  رقص ادیبا اخم گفت به من م 

 باال انداختم و گفتم  یشونه ا  

 اما من دوست دارم برقصم  

 به  وسط و اون جمع کرد و گفت    یا اشاره

 خب برو برقص! _

 همه آدم ؟ نیا  نیبرقصم ب ییگرد شده گفتم تنها یبا چشما 
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 دستش گرفت و گفت   یتو دستمو

  ستیوقت نکن چون من قرار ن چینکن ه دنویکنارم بمون و فکر رقص نجایپس هم_

 وقت برقصم  چیه

 باشه  دن یمرد اهل رقص ادیخوشم نم 

 

 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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