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 گفت:  یبا خوشحال

 حتما بهشون سالم برسون.  یواقعا؟ چقدر عال_

 

 :دمیتمسخر خند با

بابام ساکت   یکه دخترشونو بدبخت کرده؟ فکر کرد یسالم رسوند؟ پسر یبگم ک_

 نه؟ یشیم

 

 به موهاش زد: یچنگ یکالفگ با

 

 نجایبه ا مون یاگه نبود زندگ یاون عوض  کنم،یم نیهرروز و هرشب بارانا رو نفر_

 پدر نابود بشم.  یکه هرشب وروز با فکر بودن تو کنار اون ب یی. جاشدینم دهیکش

 

احمق و سادم که گولش و  یهمون دختربچه   کنهیفکر م  ؟یکنیم نیرو نفر بارانا

شکل   فتون یبشه و اون کار کث کیبهت نزد یکه اون به راحت  یبخورم؟ خودت خواست

 . رهیبگ

 

 خوردم. کمویزدم و ش یخودمو به ناراحت و  اوردمیبه زبون ن نارویا اما

 

 ام؟ یمنم همراهت ب یخوایم_

 

 نگاهش کردم: یجیگ با
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 ؟ یایکجا ب_

 

 . نی توهم خانوادت و بب نمیبیخانوادم و م امیتا تهران. منم م_

 با تعجب گفتم: 

 ؟ یا یب ؟همراهمیچ_

 با تعجب کردم:   یا خنده

 حتما. یشد  وونهید_

 

 ! میری! باهم موونه؟یچرا د_

 

 زدم:  یشخند ین

 . ارهیتا خونمون و خودشم منو م برهیشاهرخ منو م یراننده _

 

 کرد:  یظیغل اخم

 . دارهیبرنم مون یاشغال دست از سر زندگ نیا_

 

بر   مون ی! فعال تو دست از سر زندگمون یم ییاز حرفش. اشغال تو دن یباال پر ابروهام

 . یدارینم

 

 برم بلند شدم. دیحرف زدن با گفتن من با قهیچند دق بعد
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 کرد.  میهمراه زیم یپول رو بلند شد و بعد گذاشتن دوتا چک  همراهم

 

 . رسونمتیخودم م میبر_

 کردم:  ابون یبه خ ینگاه مستاصل

 . نه یمارو بب یکس ترسمیمن خودم برم بهتره م_

 

 . یدبابا انقدر نترس قراره شوهرت بشم به زو می! برنه؟یبب  خوادیم یک_

 

 ادیو از پارک دراره به شه نشیماش خواستیکه م یزدم از حرفش و موقع  یتو دلم عق

 دادم:  یکوتاه امکیپ

 

 "نتتیرنبیخونه مواظب باش تو مس رمیبا دامون م ادیشه_"

 

 شدم. نشیپام ترمز زد سوار ماش یجلو  یوقت دمیترسیاز واکنش شاهرخ م نکهیباا

 

 زدو حرکت کرد.  استارت

 که گفتم:  دیخند هوی

 شد؟ یچ_

 

 کرد: یکوتاه نگاه
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 م؟ یافتاده بود  ییتو دانشگاه چه دعوا نمیماش یجلو ادتهی_

 

بودن و رفتار نادرستش باز بهش  یعقده ا دن یخودم تاسف خوردم که باوجود د یبرا 

 دل بستم و عاشقش شدم. 

 

 شد:  رهیصورتم و رصد کرد و برگشتبه جلو خ یفتگیکه با ش دمیخند یالک

 بذر عشقت تو دلم کاشته شد! ازهمونجا _

 

 زدم و ناخوداگاه تلخ شدم: یشخند ین

 . ی کرد یبارانا به من دست دراز یبه جا یاره بذر عشقم تو دلت کاشته شد و اشتباه_

 شدم که دامون گفت:  رهیخ رون یتوجه از پنجره به ب یدهنش بسته شد و ب 

 

 ! سان یآ یتلخ شد چقدر_

 

 وقت نظرش عوض نشه و نقشه هامون خراب نشه:  هی نکهیترس ا از

 

 سرنوشتم. یبرا  م،ی زندگ یحالم خرابه دامون، برا_

 

 و با تعجب نگاهم کرد.  دمیبازوم که به شدت عقب کش ینشست رو دستش
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 شدم و چند لحظه بعد گفتم:  هول

 دامون من..من .. به من دست نزن!_

 

 یبه جلو نگاه کرد و با گنگ عیسر نی بوق ماش یشد و با صدا رهی لحظه بهم خ چند

 گفت: 

 

 !؟ یچ یعنی_

 

 پررو!  چه

سر   یحت یکه بهت اعتماد نکردم حق دست زدن به من و ندار  یتا وقت یعنی_

 انگشتت. 

 

 کرد: یمکث

 !؟یبه من اعتماد ندار  یعنی_

 

 ! گرده؟یاعتماد از دست رفتم بر م یزود  نیبه هم  یکنیفکر م_

 

 : دیکش یقیعم نفس

برام   یخوا یکه ازم م یکار نیو هرچند ا یتو زن من بود سان،ی ا دمیبهت قول م_

 سر انگشتام هم بهت نخوره!  دمیقول م یبهم اعتماد کن نکهیا  یسخته اما برا یلیخ
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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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