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 تن صداش باال رفت: 

 

اره اصال ازت  ؟یکتک بخور یخوا یم  یگیچرت و پرت م یباز دار سان یخفه شو ا_

 ؟ یکن یچه غلط یخوا یشدم مثال م ریس

 

چشمم  یتحمل کنم و اشک تو تونستمیحرفش دروغه اما بازم نم دونستمیم نکهیا با

 جمع شد:

 

   ؟یشد ریازم س_

 نگاهش عوض شد اما زود به خودش اومد: رنگ

 چشمم.  یاره حاالم دهنت و ببند و برو گمشو از جلو _

 

 باسرعت از پله ها رفتم باال.  هیو منم با گر کردن ینگاهمون م یواشکی خدمتکارا

 

 و با ترس اومد سمتم:  کنهیکه با تعجب به اشکم نگاه م دمیو د ادیاتاق شه ریمس تو

 شده؟ یچ_

 

 ه گفتم: دورگ یصدا با

 . گهینقشس د_

روز  هی  یجد یتخت. نکنه جد یرو دم یاتاق و دراز کش  یگفت و من رفتم تو یاهان

 بشه!  ریازم س
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  ریعوض کردم و رفتم ز یشدم دوباره و لباسامو در اوردم و با لباس خواب راحت  بلند

 لحاف گرم و نرمم. 

 

  رمیگیم رادیو از کارش ا کنمیغرغر م اد یشدم و به خودم گفتم، نکنه ز رهیروبرو خ به

 ولم کنه بره!  یروز هی

 

و محرمش شدم.   دمیبودم که بهش چسب یبه خودش بگه چقدر دختر سبک و ول نکنه

 شم؟ یعاشق م عیسر مینجوریاصال من چرا ا

 

 زدم به خواب. چشممو بستم و خودمو  عیکردم که در اتاق باز شد و سر یکالفه ا  پوف

 

 . کنهیعطرش مستم کرد و متوجه بودم که داره لباساشو عوض م یبو

 صدام زد:  اروم

 ؟ یجوجه ام خواب _

 

 .دینزدم که اومد سمت تخت و کنارم دراز کش یحرف

شد، کاش  قیگوشم حس کردم که آرامش به وجودم تزر یارومش و رو  یبوسه 

 کنارم بمونه.  شهیهم

 

 ارومش و حس کردم:  ی خنده
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 . ی داریب  دونمینکن م یباز لمیبرا من ف_

 

  یتو دمیزدم و خز یلحن مردونه و آرومش دلم غنچ رفت و ناخوداگاه لبخند  از

 آغوشش.

 

 دستاش و باز کرد و بهم پناه داد و سرشو به سرم چسبوند.  لیکمال م با

 به خواب؟ یخودتو زد  یالک فهممی نم یفکر کرد_

 

 جوابش و دادم: خش دار  یصدا با

خوابم   زدمیاگه حرف م بردیاصال هم خودم نزده بودم به خواب داشت خوابم م_

 . دیپریم

 

 از گوشم گرفت:  یگاز اروم طنتیش با

 د؟ یاالن مثال خواب از سرت نپر_

 گفتم و سرم وچرخوندم که لب زد:  یهوم

 

 که؟  یخودت داستان درست نکرد شیزدم پ نییکه اون پا ییخانومم با حرفا_

 

 : دیخندم گرفت که فهم گذره یم یتو ذهنم چ دونستیم شهی هم نکهیا از
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 برامون؟ ینوشت  یخودت چه رمان شیگفتم. توله پ یدید_

 

 گفت.  یگرفتم که آخ  نشیس یاز قفسه   یخنده گاز با

 . یشاه یو خر شعوریب یلیخ_

 

 نگاهم کرد: یفتگ یبا ش زدیسبزش برق م یچشما یکیتار تو

 

 . وونمی خرم د شعورم،یب  سان،یآ میهمه چ یمن برا _

 

 

 چونش زدم:  یرو یا  بوسه

 !یبگو عاشقم_

 : میچسبوند و هردوتا چشمامونو بست می شونی به پ شویشونیپ

 عاشقتم. _

 . یوونم ید یمیبگو روان_

 خرتم سگتم.  تمیپدرسوخته روان  وونتمید_

 

 رفت.  یم یلیو یل یلحن پر از عشقش دلم ق از

 مردونش زدم:  یبه لبا یک یکوچ ی بوسه

 ! یزاریبگو تنهام نم_
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 عقلمو از دست بدم.  نکهیمگر ا_

 

 زدم: یلبخند 

 ! یشی! ازم خسته نمیشینم ری قول بده! بگو ازم س ،ی کنینم انتیبگو بهم خ_

 

 کاشت:  می شونی چشم و پ یبوسه رو چندتا

 

  دوست دارم، کشمیکه نفس م یروز نیتا اخر ینمیزتری به مرگ خودت قسم که عز_

 از تو به من حرومه! ریغ یهر زن میروز زندگ نیتا اخر

 

 و حس کردم.  طنتشیراحت شد و محکمتر بغلش کردم که حرکت دست و ش المیخ

 

 چشم بسته گفتم:  با

 !زیکرم نر_

 مرموزش بلند شد:  یخنده   یصدا

 ! یزیچ یدستمزد هیباالخره  یهمه ازم قول و قسم گرفت نیا_

 

 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 
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   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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