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( رمان در سایت الیاد آپدیت می شود)
پارت 140
دستم رفت روی شمارش و بهش زنگ زدم اما به بوق دوم نرسیده مثل
سگ پشیمون شدم و قطع کردم.
من احمق داشتم چی کار میکردم؟هر چند مطمئنم االن وسط عیش و نوش
اصال صدای موبایلش رو نمیشنوه.
ناخنام و با حرص جویدم...از حسادت داشتم می ترکیدم.
به گوشیم نگاه کردم تا شاید زنگ بزنه اما زهی خیال باطل...
بدون اینکه برم تو اتاقم همون جا دراز کشیدم.هنوز پنج دقیقه نگذشته بود
که کسی به در آپارتمان کوبید
وحشت زده نشستم ...خدایا من تک و تنها اینجا....
بلند شدم وبه سمت در رفتم از چشمی نگاهی به بیرون انداختم و با دیدن
پسر طبقه پایینمون حدودی خیالم راحت شد.
مادر پدرشو میشناختم خودش رو هم دو سه باری دیده بودم اما چی
میخواست این وقت شب؟
در و باز کردم ...لبخندی زد که گفتم
_سالم بفرمایید.
به جای جواب دادن نگاهی از فرق سر تا نوک پام انداخت.پشت در قائم
شدم و با اخمای در هم گفتم
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_امرتون چیه؟
دستش رو روی در گذاشت و با لحن بدی گفت
_تنها بودم،تو هم که تنهایی گفتم یه حالی با هم بکنیم.
رنگ از رخم پرید و خواستم در و ببندم که پاش و الی در گذاشت و
گفت
_نبند در و عروسک کاریت ندارم فقط حرف میزنیم دو تامون از تنهایی
در میایم.
محکم در و فشار دادم و گفتم
_گمشو عوضی چه فکری راجع به من کردی من شوهر دارم اگه بفهمه
پوست سرت و میکنه.
درو هل داد .به عقب پرت شدم اومد تو و با لبخند چندشی گفت
_کدوم شوهری زن عروسکش و تنها ول میکنه و بره
یک قدم به عقب رفتم که جلو اومد ...در و بست .با ترس گفتم
_ببین قسم میخورم از کارت پشیمون میشی هم داداشم هم شوهرم به حال
خودت نمیذارنت دستت بهم بخوره بیچارت میکنن.
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با لبخند نزدیک شد و بی هوا کمرم و گرفت خواست صورتش و جلو
بیاره که ضربه ی محکمی بین پاش زدم .آخی گفت و با صورتی کبود خم
شد.
به گوشیم چنگ زدم جلوی در بود برای همین اگه میخواستم برم بیرون
ممکن بود جلومو بگیره.
پریدم توی اتاقم و در و بستم
( رمان در سایت الیاد آپدیت می شود)

3

www.eiliad.com

