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 : دعقبیجلوشو کش یبه احترامم بلند شد و صندل یبا خوشحال

 ! یجان خوش اومد سان یسالم ا_

 

 و نشستم:  زیم یدوشم برداشتم و گذاشتم رو یاز رو فمویزدم و ک یلبخند 

 

 راحت باش.  نیممنونم! بش یلیسالم، خ_

 

 رصد کرد که معذب شدم:نشست و با شوق صورتم و  عیسر

 ؟ یخوب_

 

 لبخند گفت:  با

 زم؟ی عز یخوری م یحالم خوب شده. چ یتو اومد_

 

 تشنم بود گفتم:  یلیکه خ ییاونجا از

 . یشکالت مرس کیش_

 

 گارسونو صدا زد و سفارشمون رو بهش گفت و برگشت سمتم:  عیسر

   زم؟یعز یخودت خوب _

 

 گفتم:  یناراحت با
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 .ادیز نه_

 

 ترس گفت: با

 کرده؟  تتیاذ  کهیشده؟ اون مرت یز یچرا چ_

 

تو گلوم افتاد و کارم و راحت تر  هیبره ترک خوادیشاهرخ گفته م یکه ازوقت یبغض با

 کرده بود گفتم.. 

 با بغض گفتم: 

 

 . رهینم شیپ شیکردنم زندگ تی نکنه؟ اون بدون اذ تمیاذ  شهیمگه م_

 

 و بهم دوخت:  شی اب  یدستاشو مشت کرد و چشما تیعصبان با

 زنتت؟ یم_

 

 بزنتم! من عشقشم اون دلش و نداره.  شهیشدم، مگه م ساکت

 برداشت کنه.  گهیجورد هینزدم تا اون  یحرف  یول

 

 بهت گفت:  با

 سان؟یازش؟ آ  یخوریکتک م_
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 جواب دادم:  یزهرخند با

 

 . کنمیکه لج م ی! گاهشهینه هم_

 

خودشو   یبگه که سفارشمونو اوردن و سکوت کرد و بزور جلو  یزیخشم خواست چ با

 گرفت. 

 

بزرگ و به   وان ی ل یقطور تو  ین عیو سر  شکستیم گفتمیکه م ییداشت ازدروغا بغض

 بهتر کرد. حالم و یکم ظیغل یو طعم کاکائو یخنکو و خوردم  دمیسمت دهنم کش

بحث  کمیتوهماتش حرف زد و ندهیدرمورد اگوشم وز وز کرد و  ریز یکل نکهیبعد ا

 کشوندم به شاهرخ: و

 

 دامون!؟ _

 خورد: برداشت و  کیک یچنگال تکه ا با

 جانم؟ _

 

 باشم: لکسیکردم ر یسع

 زدن شاهرخ و شکست دادنش..  نیزم ،ی که زد یراجع به اون حرف_

 

 کرد: نگاهم

 خوب؟ _
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   نگاهم انداختم یکه تو ینفرت الک با

 

 زدم:  یشخند ین

 ! ه؟ینقشم و کارم چ نیا یبدونم کجا  دیمن هستم فقط با_

 

 زد:  یقیعم لبخند

نباش من به   یزینگران چ یکن کاری چ گمیموقعش بشه بهت م زم،یعز هیعال نیا_

 . دمیعشقم کار سخت نم

 

 : دمیپدرش پرسوفقط بخاطر عاطفه جون که تو دلم بود و فقط و  یسوال 

 ؟ ی کنیتو مواد مخدر استفاده م دامون _

 

 به سرفه افتاد و چند قلوپ از اسپرسوش و خورد: هوی

 من معتادم؟ یبگ یخوا ی م ؟یچ یعنی_

 سرمو تکون دادم: 

 که نرفته؟  ادتیضربه خوردم  کباریمن از تو _

 

 مه دادم: و ادا نییانداخت پا سرشو
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  میزندگ یحالت ممکن تو  نیموضوع دوباره به بدتر نیبخاطر ا ینسریا خوامینم_

 برسم و نابود بشم. 

 

 کرد و لب زد:  یکیکوچ اخم

 فقط چندبار.. _

 

 چشمم اومد.  یعاطفه جون جلو  یشدم و چهره  ناراحت

 ؟ ی نکن دامون! به مامانت فکر کرد_

 

 گفت:  عیسر

 

  گهیبه خاطر تو هم که شده د زدلمیحواسم هست تو نگرانم نباش عز دمینکش_

 .رمیسمتش نم

 

! نگران خودمم که اونجا بخاطر توهماتت  ستمیزدم، من نگران تو ن یدلم پوزخند  تو

ازشون    یلحظات بد نیناراحت پدر و مادرت که تا اخر کممی! یاریسرم م ییبال

 .دمیند

 

 زدم:  یکج لبخند

 مامان و بابام. شیبرم خونه پ یچند روز خوامیم_
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 کاربر گرامی جهت اطالع از زمان پارت بعدی این رمان و دسترسی راحت تر به 

 پارت هــای جدید لطـــفا در  کانال و پیج اینستاگرام ما عضــو شوید :  

   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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