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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

  

  

 :خودخواه پرنس دو فیک1قسمت

 همه این از بعد که بود سخت برامون باورش میکشیدم،هنوز سرمون پشت رو بزرگمون های ساک

 1۱ از یادمه من که جایی اون بردیم،تا رو کره داخل تحصیل برای بورسیه و شدیم قبول زدن خر

 خواهر مریمه،یه من بودیم،اسم کره عاشق لیلی:  اجیم و باشه،من سالمون 1۱ که الان تا سالگی

 بزرگ مادر اسم رو از رو من اسم چون نمیاد بهم هامون اسم دارم،میدونم لیلی اسم به دوقلو

 دورگه پدرم ولی هستیم تهرانی.شده گذاشته پدریم مادربزرگ اسم رو از هم اجیم اسم و مادریم

 یول شیطون کمی و منطقی من.ناهمسانیم های دوقلو ما ایه، کره پدریم ایرانیه،پدربزرگ ای کره

 لیلی و من الآن تا سالگی 1۱ سن میشه،از منطقی هم جاش به ولی شیطونه فوق و هوا به سر لیلی

 به فتنر اجازه بورسیه شرط به فقط بابام ولی توپه مالیمون خرزدیم،وضع ، کره به بورسیه امید به

 ام نیستند نمیکنن،موافق زندگی کره خانوادمون چون ایه،ولی کره پدربزرگم داده،درسته رو ما

 کلاس طریق از هم ما گذاشتن، برامون بورسیه شرط همین برای کره بریم تنها دختر دوتا

 مانما رفتن موقع.گرفتیم یاد ویژه صورت به رو عربی و ای،انگلیسی،ژاپنی،چینی کره زبان:های

 کجا ای کره ایدل به عشق ولی کنه منصرف رو ما نود دقیقه تا میخواست

 خودم پشت رو چمدونم زیر به سر و بودم فکر تو همچنان....کجا مامان حرف به عشق

 بیاد( میکنه زندگی اینجا هاش پسر از تا دو با که بابا دوست)عمو بود میکشیدم،قرار

 !.کوش؟ پس دنبالمون،عهه

http://www.romankade./
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 .توام با گاوه ، لیلی هییی:من

 گوساله؟ مرگته چه هوم:لیلی

 کوش؟ عمو پس:من

 ...میگمممم،اجییییییبییی.میدونم چه من:لیلی

 ؟_میخوای چی باز:من

 کاری یه پوکیده،میای میریم،حوصلم رژه فرودگاه تو چمدونامون با داریم سرگردون که ما:لیلی

 .زد نیشخند یه و بکنیم

 اج این ، بیخیال جونم اجی:امیز التماس لحن با داره،من پلیدی فکر چه باز نیست مشخص خدا یا

 .شو بیخیال بده،لطفا نجاتمون بابا و بسوزونیم اتیش بخوایم ما که نیست ایران

 نه؟ نیست،مگه که ایران داره،مثل امنیت که جا این میگم:داد ادامه من حرف به اهمیت بی لیلی

 مگه؟ طور چه اره:متعجبی لحن با من

 رو من دست و گذاشت فرودگاه داخل صندلی تا دو کنار رو خودش و من چمدون من به اهمیت بی

 به خودش با رو من و بدیم انجام مهم عملیات یه نشنوم،میخوایم صدایی هیس:گفت و کشید

 عکس و بودن هم نگار خبر چند و بودن شده جمع پسر دو دور پسر و دختر جمعیتی که سمتی

 ودگاهفر از بیرون ما پای دردسر بدون شدم مطمئن که زد شیطانی نیشخند کشوند،یه میگرفتند

 در ترقه تا ۷ سوتینش تو از من متعجب چشمای جلوی و برد تویقش رو نمیشه،دستش گذاشته

 .اورد

 اوردی؟ طوری چه رو ها این تو:من

 ردک جیک جیک شدم رد که اول بود،بار مرد هم سوتینم،بازرس تو نبود،گذاشتم سختی کار:لیلی

 استخو دفعه این داد صدا بازم که دستگاه زیر رفتم دیگه بار نشد،یه پیدا چیزی گشتم مرده که

 این خدا وای..رفتم در زیرش از تمساح اشک کلی با و دراوردم بازی کُلی که سینم به بزنه دست
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 زا فرودگاه جمعیت،یهویی وسط انداخت و کرد روشن رو ها ترقه لیلی.نماست انسان شیطان دیگه

 که هم جمعیت وسط پسر دو میچرخیدن،اون خودشون دور و زدن جیغ شد،همه رو اون به رو این

 بود،لوازم ارایش حال در که خوابیدند،،دختری زمین رو و گذاشتند روسرشون رو دستشون

 با زده پودر کرم صورتش نصف و سبز سایه چشمش یه که صورتی با و  کرد ول رو ارایشیش

 فشک لنگه یه با هم دیگه زن یه  میدوید فرودگاه تو بود زده کوله و کج ترس از که قرمزی ماتیک

 میگرفتند،هر عکس دست یه با و سرشون رو دست یه هم ها نگار بود،خخخخ،خبر بپر بپر حال در

 رو یکی اون موی یکی ، هم ها پسر دختر سالن،اون تو ریخت بود فرودگاه تو پلیس چی

 ...بود داده پوشش رو پسر دو اون هم چاق دختر میشد،یه قایم دیگه یکی پشت میکشید،یکی

 ربیندو بوده،الان ترقه تا چند فقط نباشید نگران:گفت جمعیت به رو داد با ها پلیس از یکی یهو

 ینزم رو از لیلی پرید،یهو لیلی و من صورت از رنگ...بوده کی کار که ببینیم میکنیم چک رو ها

 پسر به رو و گرفت خودش به جدی چهره و رفت بین از قهقهش و شد بلند میزد قهقه داشت که

 بازی ترقه هااانننن؟چرا توئه مامان کی:گفت داد با میزد زار داشت که رومون به رو بچه

 و اشک از پر صورت با هه میفهمیییی،بچه دادمت پلیس به که حالا شیطون ی میکنی؟بچه

 خانم؟ جا این خبره چه:گفت و اومد لیلی سمت ها مامور از کرد،یکی لیلی نگاه متعجب

 هه بچه پسر به و بود پسره این کار ها ترقه دیدم خودم های چشم با خودم اجوشی،من:لیلی

 .کرد اشاره من به و شاهده منم نیست،خواهر دوربین کردن چک به نیازی داد ادامه و کرد اشاره

 باشه؟ بچه پسر این کار دیدید هم شما:من به رو ماموره

 ور دهن شدم،اب کشته نکنم تایید اگه فهمیدم نگاهش از که انداختم لیلی به نگاهی... خب:من

 .بود خودش کار بله:گفتم و دادم قورت

 هم چهب الف یه این برگردونید رو دوربین نمیخواد هم گفتم،حالا درست دیدید:شاکی حالت با لیلی

 میایم ایران از راه همه این ما هستید هایی ادم جور چه شما نزده،واقعا اتیش رو جا این تا ببرید

 میکنید؟؟هااانننن؟؟ پذیرایی ما از طوری این شما اونوقت

 .میکنم رسیدگی حتما من.خانم،بفرمایید شرمندم:ماموره
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 ساکت: گفت و زد بهش سری تو یه لیلی بزنه حرفی خواست هه پسربچه تا

 خیلی چون فقط ای،من شرمنده فقط شما وقت اون شدم روح دارم،قبض شکایت من:لیلی

 بینمب عمومیی مکان همچین داخل مسئولیتی بی چنین دیگه اگه ولی نمیکنم شکایت بزرگوارم

 هم و میکنم کار بی دارید رو ما برای ارامش فراهم وظیفه که رو شما هم و نمیکنم پوشی چشم

 با.میکردند گوش لیلی و ماموره مکالمه به فقط و بودن ساکت میکنم،همه ادب هرو بچه پسر این

 رو من دست یواش شد،لیلی شلوغ فرودگاه دوباره و شد بلند همه صدای لیلی حرف شدن تموم

 ....دویدن به کرد شروع و کشید

 

 .نیستند دیدیم بودیم،که گذاشته رو ها چمدون که جایی رفتیم

 کو؟ ها چمدون پس وا:لیلی

 میدونم؟ چه:من

 مردممممم،چمدونم اهایییی:کرد بیداد و داد به شروع و کرد باز رو پاهاش و زمین رو نشست لیلی

 بردنننننن،بدادم رو طوریم قرمزه بردن،سوتین رو گلگلیم بردنننن،شرت رو

 هک کس گرفتم،هر رو دهنش جلوی که...رو خوشگلممممم گیاهی برسیددددد،کمککککک،شرت

 ینا ی همه بود جا این میخندیدن،جالب بهمون هم ها میکرد،بعضی نگاهمون تعجب با میشد رد

 به و کردم جمعش زمین روی از میشدم،بزور اب خجالت از داشتم میگفت،دیگه فارسی به رو ها

 رفتیم گشتیم،اول بگید که رو جا هر....کشوندمش هامون چمدون کردن پیدا برای خودم دنبال

 هم زنونه شویی دست نبود،تو که هم شاپ نبود،رستوران،کافی چیزی که گشتیم رو بر دور

 تدس لیلی که بشم جا اون بیخیال خواستم مردونس شویی دست میمونه،اونم جا یه پس....نبود

 .غجیغغغغغفغفغغ.....جیغغغغعغغغغغغغ:کرد باز رو شویی دست در لگد با گاو مثل و کشید رو من

 ستد داخل که میرسیم نتیجه این به بعله.پوکر منم لیلی برای هم دومی بود مرده برای اولی جیغ

 .خورد زنگ گوشیم که بودیم نشسته پوکر حالت به صندلی رو....نبود هم مردونه شویی
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 سلام_

 خوبی بابااااا_

 .رفت یادم مرسی،شرمنده_

 چشم_

 .فعلا طور،پس این که_

 یکنهم گنده رو چشماش و جلوش میده رو پایینیش لب میشه کنجکاو وقتی که عادتش طبق لیلی

 ادهفرست رو پسرش دو عمو نزدیم،گفت زنگ چرا که بود شده بود،نگران بابا:گفتم که کرد نگام

 هم با و داد تکون رو سرش لیلی.هستند قرمز لامبرگینی یه سوار فرودگاه، از بیرون بریم جلومون

 هم ما.بود کرده پارک قرمز لامبرگینی یه فرودگاه رو به رو دقیقا.رفتیم فرودگاه خروجی سمت به

 عقب سمت به کله تا دو یهو.نشستیم و کردیم باز رو عقب در سرنشیناش به توجه بدون

 رصدادا و کردیم بهم نگاهی لیلی و هستند،من بلنده قد پسر تا دو همون که این عهههه.برگشت

 .دادیم قورت رو دهنمون اب

 !!!!!!!!شما؟؟؟:هم با پسرا

 نیستید؟ اوه اقای های پسر شما مگه:من

 بله:داشت سردی چهره که پسرا از یکی

 .ما دنبال فرستاده رو شما پدرتون خب:لیلی

 ندارید؟ چمدون شما وقت اون بعد:پسره یکی اون

 ...خب چرا:من

 .خونههههه که نذار دلم رو دست:لیلی

 !چرا؟:یخیه پسر اون
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 .شده گم هامون چمدون چون:من

 .یمندار عکس و امضا برای وقت ما نکنید تلف رو ما وقت و شید پیاده لطفا ها خانم:پسره یکی اون

 !!!هَن؟؟:لیلی و من

 نیستید؟ ما طرفدار شما مگه:پسره

 زنب زنگ من گوشی با بیا نمیکنی باور ما،اگه دنبال اومدید پدرتون طرف از شما میگم نه،من:من

 هک این از بعد پدرش به زد زنگ و کرد بهم تردید از پر نگاه بهش،یه دادم رو گوشیم و پدرت به

 بریم؟ خانوما خب خیله:دنبالش،گفت بودن اومده که هاییم دختر همون ما شد مطمئن

 چی؟ هامون چمدون پس بریم چیو چی:لیلی

 گمشده؟ وسایل قسمت رفتید خب:یخیه پسر اون

 رو جا همه میگی داری مرض پس.)نبود یادمون ما میگیا،نهههه راست واااااا ا:لیلی و من

 (وجی خفه_گشتیم؟؟

 .بپرسیم بریم پس:گفتند و دادن تکون ما برا تاسف سر از سری پسر دو اون

 ما چمدون گفت پرسیدیم،که مسئولش از رفتیم گمشده وسایل قسمت سمت به باهم نفر چهار هر

 ........نیست جا اون

 .سهونه من اسم:یخیه پسر

 .کریسم منم:پسره یکی اون

 مریمم من:گفتم و بردم جلو رو دستم من

 .لیلیم منم:گفت و برد جلو رو دستش هم لیلی

 رو فاطرا این دیگه دور یه بیاید:گفتند و کردند حرکت جلو سمت به ما دست به توجه بدون پسرا

 .بگردیم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM لیلی - خودخواه پرنس دو

telegram.me/romanhayeasheghane 9 

 رتس تو خاک هعییییی)شده له غرورم کردم فکر لحظه نکرد،یه توجه من به الان عجببببب،این

 تو رفت ابروم میگیا راست وجی وای_تو نه میوردن جلو رو دستشون باید اول پسرا مری،اون

 ها اون عدب به این از که میاره سرشون به بلایی لیلی قطعا باشم نگران نیازی،نیست خب(پانکراسم

 .بیارن جلو ما به دادن دست برای رو دستشون

 بودید؟ گذاشته کجا رو چمدونتون شما:سهون

 و کرد نگاه ها صندلی پشت و جا اون رفت کرد،کریس اشاره ها صندلی سمت به و جا اون:لیلی

 ...دراورد صندلی پشت از چمدون دو نیست؟و شما برا چمدون دو این:گفت

 :لیلی

 سهون رفتم،که صدقش قربون و کردم بغلش و نازنینم چمدونممممممم،چمدون خدا وایییییی

 گشتید؟ چمدنتون دنبال شما اصلا:گفت و بیرون داد شدت با رو نفسش

 .شد خفه که کرد بهش ناک وحشت نگاه یه سهون که.تو جون به اره:مریم

 کردی؟ بغلش طوری این که داری چمدونت تو چی حالا:کریس

 ترکیه از که قرمز طوری ،سوتین۶۱1۲ مدل گیاهی شرت:کردم باز رو دهنم و بستم رو هام چشم

 نمببی وایسا....دیگه چیز کلی رنگ،با خوش گلگلی شر امریکایی،یه زیر لباس دست 1۶خریدم،

 .....که کردم باز رو چشمام و هعععععی....گفتم چی من مگه ساکتن ها این چرا

 

 ندم ادامه میتونم خب وضع این میدید،یا نظر نه و  میکنید لایک نه ببینید

 خجالت از که هم شدم،مریم رو به رو شیطون چشم جفت دو با کردم باز رو هام چشم که همین

 . بود انداخته زیر رو سرش

 قشنگ.خنده زیر زدن سهون و خودش و.بدی نشونمون طوره چه میگم:شیطونی لحن با کریس

 وج وا_سرت تو اقام خاک ایییی.)ایم دوقلو های برادر خواهر گوجه و خودم که کردم احساس
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 منم(گذاشت تنها قد نیم و قد وجی ده با رو مرده،من ولی باو اره_داری؟ شوهر هم تو مگه جونم

 چی وجیم بیچاره.زدم خودم سر تو و کردم گریه بلند صدای با فرودگاه وسط احساساتی که

 هی میکنم گریه خجالت سر از من میکردن فکر که سهون و روزگار،کریس میکشه؟هعیییییی

 هر با هخلاص.میکرد نگاه من به مشکوک حالت با که بود مریم فقط.نکن گریه نداره عیب:میگفتن

 .کنیم حرکت عمو خونه سمت به تا ماشین تو نشستیم ما بود زاری و گریه چی

 که قصر میگی جوری حالا.)بود،قصررررررررررر نبود،قصر که خونه رسیدیم،لامصب بعد ساعت نیم

 هب ما وجی که بود چنین این(پلیز خفه مرده شوهر وجی هی_کردی زندگی انباری تو الان تا انگار

 .میده دست عمو به داره مریم دیدم که اومدم خودم به وقتی.رفت و ریخت اشک شوهرش یاد

 .سلاممممممم جون عمو:من

 .کرده تعریف خیلی ازت بابات باشی لیلی تو کنم دختر،فکر گل سلام:عمو

 نکرده؟؟ تعریف من از:مریم

 کنه؟ تعریف ازت که داری چی تو نکبت اخه:من

 ...یااااااااااا:مریم

 نم های چشم که بود چنین بود،این گفته لیلی های سوزوندن اتیش از ها،پدرتون بچه بسه:عمو

 ..هاانننن کنم چیکار میگی هیزه هام چشم زد،بعله دیدش و کرد پیدا علاقه زمین به

 .باشید شده اشنا من های پسر با شما کنم فکر:عمو

 ..خ:سهون

 به شما های پسر طور کردید،چه فکر چی ما درباره شما عمو:گفت و حرفش وسط پرید لیلی

 سلام ببریم،بهمون جلو ادب رسم به سلام برای رو دستمون ما وقتی که میدن اجازه خودشون

 .باشید داشته شخصیتی بی های پسر همچین بعیده شما مثل شخصیتی با پدر نکنن،از

 میگه؟ چی خانم لیلی:سهون کریس،و به رو عمو
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 ...بابا خب:کریس

 ..هستید ها خانم خدمت در هفته یک تنبیه برای و میکنید خواهی عذر نشنوم،زود چیزی:عمو

 ..و کردیم بهم شیطانی نگاه یه لیلی و من

 

 (-:نره یادتون نظر و بیاد،لایک خوشتون امیدوارم

 میکنم اپ زود به زود بالا بره ها لایک اگه

 .بدید نشون بهشون رو من های دختر اتاق پسرا:عمو

 دافر پس زنم فردا دخترم حالا مریم و لیلی پیش دقیقه گرفتن،چند هم ما جا بیا:لب زیر سهون

  بردید رو من ابرو شو خفه:گفت و زد بهش محکم توسری یه عمو که....فردا اون پس هام بچه مادر

 نفهم ها،نادان افغانی بیشعور،خنگ،عوضی،مشابه پسرای که این با حرفیه چه این عمو:من

 اشم  کنار ما الان بگیرید رو ها پسر این منحرف مغز جلوی لطفا ولی هستید ما عموی دارید،ولی

 بناگوش تا رو نیشم بعد و.میره ما ابرو و میگن جمعیت بین فردا زد،پس رو ها حرف این بودیم

 .کردم باز سهون و کریس مانند گوجه چهره برای

 یک سفر یه قراره من شما،راستی عهده به میذارم رو ها این کردن ادب:گفت و کرد نچی نچ عمو

 خیال هم و میشه راحت من خیال هم طوری میمونن،این شما پیش ها پسر مدت این تو برم ماهه

 .نیستند قریب کشور یه تو تنها دختر تا دو که پدرتون

 ...تنها پسر تا دو با تنها دختر تا دو عمو ولی:گفت بود ساکت موقع اون تا که مریم

 ..که این و دارم اعتماد هام پسر به من ببینید:گفت و حرفش وسط پرید عمو

 شایعه همسایه و در مبادا که بود این مریم منظور عمو:گفتم که میشد دلخور داشت عمو کم کم

 .کنند درست
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 و کریس.کنید استراحت برید حالا بهتره خب.میشناسن رو من های پسر همه نباشید نگران:عمو

 ممری اتاق و بود بالا طبقه سهون اتاق کنار من دادن،اتاق نشون مارو اتاق غره چشم کلی با سهون

 خب ولی باشه هم کنار مریم و من اتاق که کنم اعتراض خواستم.بود پایین طبقه کریس اتاق کنار

 پرواز ژاپن به شب 1 ساعت امشب بستم،عمو رو مبارکم دهن همین برا بود پررویی خیلی دیگه

 یادب پیش موقعیتش نبود،بزار سازگار روحیم با زیاد که بود سفید صورتی ست من اتاق.داشت

 هک هرچی ولی محیطشم دانشگاه،نگران میرفتم باید دیگ هفته از.میکنم درست رو اتاقم خودم

 بهم خودم ولی میریزم بهم رو جا میباشم،همه شره لیلی میام،من بر پسش از من باشه

 محلی:خودمون شویی دست)مشاوره اتاق در ضروری کار انجام و لباس تعویض از بعد.نمیریزم

 ...خوابیدم(ها حل راه بهترین پیدایش و تفکر برای

 :مریم

 .شدم مواجه کننده حیرت چیز دو با شدم، بلند که صبح

 .لیلی شدن بیدار.1

 .لیلی توسط صبحانه کردن اماده.۶

 .لیلی خودتی:شکاکی لحن با من

 برام ور نیشش و میباشم کشیدنت،عشقت،یارت،همدمت،سرورت نفس لیلی،دلیل بنده بعله:لیلی

 نه هم دراوردم،لیلی اوردن بالا ادای و شد بد حالم: گفتم و براش رفتم غره چشم یه که کرد باز

 .کمرم تو کوبید محکم برداشت نه  گذاشت

 اخخخخخخخخخخخ:من

 جا؟ این خبره چه:سهون

 بیدار جان سهون نکن  عر عر بگم قدر چه شدید،عزیزممممم،مریم بیدار اوا:مهربونی با لیلی

 .میشن

 !!جاننننننننننن؟؟؟؟؟؟:هم با سرامیک ناز پوسته روی بر هایی چشم با سهون و من
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 جان ای)بوقققق که کشید،منم عقب صندلی سهون برا و صبحونه بفرمایید بلا بی جانتون:لیلی

 اومد،لیلی کریس،هم بعد دقیقه چند نشست تردید با سهون.(گمشو خره وجی_فهمیدی؟ بالاخره

 کف چشمش که بود کریس نوبت دفعه این داشت هم کریس با داشت سهون با که رو رفتار همون

 .شه غار اندازه دهنش و زمین

 ام صبحونه تو داری؟چیزی ای نقشه نکنه شدی مهربون انقدر چرا تو ببینم:لیلی به رو سهون

 ریختی؟

 اگه منض کنید،در جمع هم سفره کنید کوفت نخواستید،یالا خودتون باشما مهربون خواستم:لیلی

 .بخورید بعد و بچشید صبحونتون از کمی اول ندارید اطمینان من به

 بعد چشیدن صبحونشون از کمی اول دوشون داشتیم،هر هم رو کار همین قصد:پوزخند با کریس

 از لیلی راستی کردند خوردن به شروع ولع با نریخته صبحونه تو چیزی لیلی که شدن مطمئن از

 سمت کنند،به جمع سفره خواستن شد تموم صبحونشون که همین.نخورم چیزی خواست من

 ...شدن ور حمله شویی دست

 ...بعد دقیقه چند

 مردییییییی لیلییییییییییی:سهون

  صفت حیوان استایللللللل بی:کریس

 :کنید توجه رسید شب به ما روز چنین هاش،این مسهل قرص و لیلی بازم بعله

  تلوزیون تماشا حال در لیلی و من....صبح ده ساعت

  دادن فحش حال در و شویی دست در سهون

 دادن فحش حال در شویی دست در کریس

 خوردن غذا حال در لیلی و من  ظهر دوازده ساعت

  لیلی به دادن فحش حال در و شویی دست در کریس و سهون
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 خواب حال در لیلی و من ظهر از بعد سه ساعت

 لیلی به دادن فحش و شویی دست در کریس و سهون

 رقص حال در ما عصر شش ساعت

  لیلی به دادن فحش حال در و شویی دست در کریس و سهون

 تو مبگ رفت یادم شد،راستی شب ما روز و بود پا به ما بساط،خنده چنین این بعلهععععععععهههه

 اتاق در ها اون کردن فکر تر راحت برای لیلی و من بودن مشاوره اتاق در ها این که مدت این

 .کردیم یاری اب رو خوشگلشون های مشاوره،گوشی

 .....صبح فردا

 

 بودممممم. گرفتار کردم اپ دیر شرمنده

 شرمنده بازم

 کریسه کاور عکس

 .نشه فراموش نظر و لایک راستیییییییی

 

 سلاااالمممممم

  کنم اپ نمیتونم شب تا بگم اول

 نکته یه بعد و

 لیو باشه چانیول سهون جای به بود قرار کردم درست پوستر من داستان نوشتن از قبل ببینید

 اومد چان عکس پوستر همین برا بدم تغییرش بود دیر دیگه نوشتم سهون نوشتم که بعد
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 سهون،چانیوله اسم جای شده،به اشتباه حالا ولی

 .هست چانیول سهون جای به نوشتم اشتباه کلا یعنی

 :داستان پسر اصلی شخصیت حالا

 هستند کریس و چانیول

 .میزنه من سر به جالبی های فکر سکوت مواقع در بودن، خواب همه ، شدم بیدار که صبح فردا

 .مختصر صبحانه یه خوردن میکنم که کاری اولین

 رد زیبا بادکنک سه و میکنم یقش داخل دست و میشوم لیلی اتاق وارد میکنم که کاری دومین

 (نمیشه پیدا که چی لیلی یقه تو کلا.)اورم می

 .ها ان کردن باد و ها بادکنک کردن اب و لیلی اتاق از شدن خارج میکنم که کاری سومین

 .سوزن یک برداشتن مرحله اخرین و

 :میشیم ها بادکنک ترکوندن یعنی ویژه مرحله وارد بعلهههه،حالا

 مظلومانه شدم،خیلی کریس اتاق وارد پاورچین پاورچین و برداشتم رو ها بادکنک از یکی

 وجیم صدای جانننن،تا داره،ای هیکلیم تره،چه مظلوم من شیطانی روح بود،ولی خوابیده

 بادکنک)تهکککککک....و ۶ و 1 شمارش با و سرش بالا بکنم،رفتم رو کارم زود باید درنیومده

 اون بدو من حالا......کرد رم.یهو زد،اما زل بهم خیس موهای و بهت با اول که کریس خب(ترکید

 کن ولم اهههههههه...بدو

 .میارم سرت هم با امروز هم و دیروز تلافی خانمی،هم کردی فکر هه:کریس

 .نشدناااا بیدار لیلی و چان هنوز بعد برا بذار میگم:من

 .اکی:گفت و زد نیشخند یه کریس



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM لیلی - خودخواه پرنس دو

telegram.me/romanhayeasheghane 16 

 کریس و گرفتم رو بادکنک ایستادیم،من چانیول سر کردیم،بالا حرکت چانیول اتاق سمت به باهم

 زل کریس و من به و پرید تخت رو از سرعت با اول ترکید،اونم تهککککککک،اینم...و سوزن

 خلاصه......کردم رم اونم یهو که بودیم زده زل بهش باز نیش با هم ما بود شک تو دقیقه زد،چند

 .شد کنیم،خر بیدار رو لیلی بریم فعلا کن تلافی بعدا که حرف این با اونم

 وابیدهخ اسپرت تنه نیم و شرتک یه با و بود ریخته دورش موهاش که لیلی سر ما،بالا الان موقعیت

 نگاه رو دیوار و در مدام که کریس و هستیم،چان بود کرده وا بناگوش تا رو نیشش و بود

 نه دکر چیکار کردید فکر ، بودیم زده زل لیلی به همه این از اینم تهکککککک..منم میکردند،و

 رو سرش کمی و خورد کوچیک تکون میگم،یه بهتون الان!!!کرد؟؟؟؟ چیکار نظرتون به واقعااااا

 تگرف دوباره بعد و کرد خشک رو صورتش و برداشت تخت کنار میز رو از دستمال یه و کرد بلند

 .خوابید

 .میزد طی رو زمین هم هامون فک بود دراومده دیگه که کریس و چان و من های چشم

 اتاق،و از بیرون بردم و کشیدم رو چان و کریس دست میریم،و خودمون شی بلند نیست نیاز:من

 نم نیست ادم دختر این کردم پیدا یقین دیگه من:گفت چان که کردیم بهم ناباوری سر از نگاهی

 .. کردیم تایید رو حرفش سر با هم کریس و

 

 

 

  کشید طول ببخشید

  نره یادتون نظر و لایک

 میکنم اپ زود به زود دیگه بعد به این از

 چانیوله هم کاور عکس
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 رفک تو بدونید بودیم،اگه فکر تو عمیقا پاشد،همه خواب از لیلی من ریزی کرم از بعد ساعت دو

 لتعطی که لیلی و ناهاریم،من فکر تو میگم میکشید رو خودتون که نمیگم،حالا چی؟؟؟؟بهتون

 یلیخ خیلی جو بگم براتون بود،خلاصه تعطیل خوشتیپ دو این یخچال نبودیم تعطیل ما درواقع

 یکی اون عقل جان)عاقلم خودتونین،من هم شکست،خل کمرم که حدی به بود سنگین

 (.پلیز خفه جون وجی_خواهرت

 .میگماااااااااااااااا:لیلی

 .بگو خب:من و کریس و چانیول

 .خرید بریم:لیلی

 .موافقم من:من

 .ندارم حرفی من:کریس

 .نیست مهم نظرش که هم غول رضاست،این علامت سکوت:لیلی

 .یااااااااااا:چانیول

 اقمات سمت به و شدم بلند منم رفت اتاقش سمت به و کنم عوض لباس برم میخوام ساکت:لیلی

 من....اکسوووووووووو. جدددددد یااااااااااا.....رفتیم پسرا سمت به و زدیم اسپرتی تیپ دو هر.رفتم

 بودن پوشیده مشکی سرتاپا دزدن،اخه کردیم فکر لحظه یه هم بغل پریدیم ترس از لیلی و

 .بودند گذاشته هم کپ کلاه و افتابی بودند،عینک پوشونده هم صورتشون

 حالت به رو هاش دست و نشست زمین رو و کن رحم نداشتم بچه دو و سی جان به دزد اقا:لیلی

 این وش بلند:گفتم و زدم بهش گردنی پس یه که میکردند نگاه بهش تعجب با دراورد،پسرا التماس

 .پسران همون ها

 راه ام از جلوتر و نه یا میدونی هم تو بدونم خواستم فقط میدونستم:گفت و شد بلند فورا لیلی

 .....بهتره نگم که هم پسرا دادم تکون سر فقط من.افتاد
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 سر کفشش با مدام پاساژ سرامیک رو لیلی شدیم پاساژ وارد وقتی از پاساژ رسیدیم بالاخره

 طوری همین.میخندیدیم ریز هم کریس و براش،من میرفت غره چشم مدام هم ،چانیول میخورد

 .مشدی رد فروشی خواب لباس یه کنار از که میرفتیم راه هم با پاساژ پایا تو داشتیم چهارتایی

 بارشدر فرودگاه تو که همون نیست تو لباس شبیه او نگاه:گفت لیلی به رو شیطنت با چانیول

 !؟.میگفتی

 و انداخت زیر رو سرش فورا رسید طوری قرمز خواب لباس یه به که گرفت رو نگاهش رد لیلی

 اخرش میکردند،که اذیت مدام هم چانیول و کریس داشتم رو اون حالت منم انداخت گل لپاش

 تشپش من تره،لباس پوشیده من لباس از اتفاقا:گفت و کنار گذاشت رو خجالت و شد عاصی لیلی

 رو سرشون و کشیدند خجالت چانیول و کریس که گفت انقدر... و لخته نداره طور هم  باز،یقش

 .نداره دومی که پرروییه موجود همچین لیلی انداختند،بعله زیر

 .است افتضاح اشپزیشون پسرا لیلی:لیلی به رو من

 ادعا کلی وقت اون بپذن ساده غذا یه نمیتونن حتی اره:گفت بود فهمیده رو نقشم که لیلی

 .میکنند

 بده؟ اشپزیشون پسرا گفته کی یااااااااااا:کریس

 .ما با غذا امروز اره،اصلا:چانیول

 ...میکنید چه ببینیم:گفتیم هم با و زدیم نیشخند یه لیلی و من

 افورک سمت به و کردیم تایید رو حرفش کارفور،همه برام پس.بگیریم رو لازم مواد باید اول:کریس

 دار مارک کاکائو هر که هم لیلی گر نظاره منم بودند لازم مواد تهیه حال در چان و کریس.رفتیم

 .دید چانیول که سبد تو مینداخت میدید خوب

 که دافتا می داشت خورد بهش پشت از پسر یه که میکرد بحث کاکائو سر چانیول با داشت لیلی

 جلب سمتش مردم توجه و افته می دهنش دور دستمال موقع همون گرفت رو کمرش چانیول

 جا میاورد،یه در ادا مدام لیلی هم وسط چان،این از گرفتن عکس به کردند شروع هم میشه
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 و بود کرده بسته رو چشمش یه و  بود انداخته چان گردن دور دست اورد،یه درمی رو زبونش

 ...بود دراورده ادا دختر این عکس هر تو ببندم شرط حاضرم.... و بود کرده غنچه رو لباش

 

  نره یادتون نظر و لایک

 میکنم، اپ پارت دو روزی بتونم اگر و بالا بر نظر و لایک اگه

 میکنید حمایت که ممنون

 بیاد خوشتون امیدوارم

  عزیز های خواننده سلام

 کنم اپ نتونستم اصلا شرمنده بخدا

 بدتر بودم که هم مسافرت

  نداشتم هم نت

 هاتون نظر و حمایت بابت مرسی

  شدم قول بد و شدم شرمنده خیلی خیلی

  میکنم اپ شد که موقع هر ، نیست خودم دست بخدااااا ولی

 ازاده فحش دیگهههههه چیز یه و

 دارید حق بگید چی هر

 و گرفت لیلی دست چان و من دست کریس همزمان و انداختن بهم نگاه یه چان و کریس یهو

 یلیل ولی چیشده که میکردم سکته ترس از داشتم دنبالشون،من هم ،ما دویدن به کردند شروع

 مشت یه که این تر جالب نکته.نیست بشو ادم شرایطی هر در دختر این.میکرد بابای خونسرد
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 کلی عدب بودن،خلاصه دنبالمون اوپاااا اوپااااا:میگفتن که شون نکره صدای با هم شکل افعانی دختر

 .کردند گممون بالاخره کوچه اون و کوچه این به پیچیدن

 فسن و بود پریده رنگم کنم فکر که میزد،منم نفس نفس و بود زده زانوش به رو دستش کریس

 از گفتی اگه)میگرفت نفس و بود داده تکیه دیوار به هم کشداری،میکشیدم،چانیول

 از دیگه کجا،معلومه از گفت کی،یاید از گفت درود،نباید منحرف ادم بر ای..................کی؟؟؟؟

 .میداد نظر دخترا تیپ درباره و بود نشسته چارزانو کوچه تو بیخیال که بود لیلی فقط(هوا

 بود،اون چاق قدر چه هم قرمزه کله بود،اون پهن دماغش انقدر نارنجیه کله اون چرا پوفففف:لیلی

 .....یود،اون گوریل اصلا که هم سبزیه کله

 ادا ها عکس تو که گفت تو به کی بیشعور دختره بردی،اخه رو سرم بستهههههه:چان

 .میدونن ما دختر دوست رو تو همه و شده پخش ها عکس اون جا همه دربیاری،الان

 دوست رو ما همه و شده پخش جهان تو ما با هاتون عکس الان میگه اره،درست:من به رو کریس

  میشناسن پسر دوست دختر

 نم گرفت قیافه اون مثل هم گرفت،کریس ژستی و شد طوری این معروفیم که بس از هعییی:چان

 .کردیم نگاهشون پوکر فقط لیلی و

 ....موقع همون که کردند مصنوعی صرفه تا چند میکنیم نگاه بهشون پوکر داریم ما دیدن وقتی

 

 

 

 .گلم های اجی و ها داداش شرمنده میذارم دیر به دیر ببخشید

 .بزنم خرررررر باید فقط و دارم نهایی امتحان امسال بخدا

 ...کنید درک دیگه خودتون شما گرفتند امتحان رو مدرسه اول هفته
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 میگم تسلیت رو مدرسه عزیز های اموز دانش به راستی

 .نشه فراموش لایک و نظر

 مجدد سلاااااممممممم

  گذاشتم مپل تپل پست دو ببینید 

 .بدید مپل تپل لایک و نظر هم شما

 

 

 

 میدارم،وای دوست که یارم به وای،بگو ببر،وای رو ما وای،بیا سر،وای به کاکل پسر عده یه یهو که

 پاته زیر که اونی خوشگله خانم اهاییییییی...اها بده،اها بیاقرش...اوپس،اوپسسس حالا....وای

 .خرجان شدیم کر وش خفه:گفت و زد بهم لیلی که توسری دلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،با

 قر وسط اون و میخوندم بلند داشتم حالا تا صبح از شدم متوجه که اومدم خودم به تازه

 هک شدم،کریس سرخ هااااا قشنگگگگگ یعنی میگممممم که قشنگ ها قشنگگگگگگگ.میدادم

 ریز و بود کرده دیوار سمت رو روش که هم میلرزید،چانیول هاش شونه و بود انداخته زیر سرش

 ایه چشم با....سر به کاکل پسر عده اون....امااااااا میکرد،و نگاه ما به پوکر فقط هم میخندید،لیلی

 هم بقیه اون خنده شروع خنده،با از ترکید یکیشون یهو که بودند زده زل من به دراومده حدقه از

 و لیلی و چان)ایکیو سه این شدم،تازه نابوددددد خنده،اصلا زیر زدن بلند صدای با

 کامل رو خودشون کردن سعی و شدن هول که کریس و چانیول.افتاد ها اون به نگاهشون(کریس

 ....هم لیلی.بپوشونند تر

 :لیلی
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 کدوم میکرد،بنده بندگانش بهره شانس خدا وقتی ما،اخه خر اجی این سر تو خاک کیلو کیلو

 جلب بهشون ای،توجهم عده بلند خنده صدای خدااااااا،با هعییییییییی!داشتم؟؟ تشریف گوری

 جمع هام چشم داخل اشک دیدم رو ها پسر این که همین بودند،اصلا زری کاکل پسر تا شده،چند

 جای تو یهو که میکردم هق هق صورتم،داشتم رو میریخت گوله گوله طوری همین هام شد،اشک

 غلتی چه چان چان این بغل تو من داره،اوا خوبی بوی عجب رفتم،امممم فرو گرمی

 و کردم باز رو بود پیچیده چانیول گردن دور که بگیرم،شالی رو بینیم اب بزار بیخیال!!!؟؟!!!میکنم

 گردنش دور رو دماغیم شال بودم،دوباره دراومده چانیول بغل تو از گرفتم،دیگه رو دماغم باهاش

 قطع ها خنده صدا کوچه،دیگه تو انداخت و دراورد رو شال فورا و کرد نگاه بهم پیچیدم،باچندش

 از ام طور چه اخه:گفتم بغضی پر صدای با که میکردند نگاه بهم کنجکاوی با همشون و بود شده

 ما های همنوع که صورتی در میکنیم اضافی خرج طوری نداریم،همین خبر هامون نوع هم حال

 قیمت که صورتی در میخرم لاک تا ده روزی من ندارند،خوده حسابی و درس لباس یه خرید پول

 اشاره پسرا اون به و میشه ها این برای حسابی درست  و خوب شلوار یه هام لاک از یکی

 ادامه که هم تو رفت پسرا اون های بودند،اخم پوشیده پاره پاره شلوار همشون کردم،اخه

 سبز موهاش که پسرا از یکی به و سرشون رو میذارن جلبک کلاه جای ها خدا بنده این دادم،نگاه

 درست رو چشم خط نیستم بلد هنوز شدم،من امید نا خودم از نگاههههههه کردم،تازه اشاره بود

 نوچ...ازنمیند قلاده پسر این اونوقت نمیندازم گردنبند کشیدن،من اتوبان پسر این اونوقت بکشم

 .....بهم بدید اب لیوان یه زدم ور گوگولی های حیوون این درباره بس از شد خشک گلو نوچ

 اختماند رو کوچه تو بود انداخته چان که شالی فورا..همین، بود کبود پسرا قیافه که بدونید فقط

 مو و آرایشی تنگ چشم بلند قد مردنی لاغر پسر یه که پسرا اون سردسته سمت به و گردن دور

 لحظه یه)زنجیر از پر ،گردن( گلم راهنما چراغ)زرد سبز،فرم رنگ شه به کردم رنگ خروسی تاج

 چیه:گفتم و روش روبه رفتم خلاصه...گداهه خدا پوره،بنده پاره ،شلوار(مکافاته دارو کردم فکر

 میگیبییبیی؟ چی داچچچچچچ

 اشتمد کار پسر دوتا اون با من:گفت و شد نزدیک بهم قدم یه و کرد بدنم کل به بد نگاه یه پسره

 میبینم حالا کرد،اما ول رو من فوکولی دو این بخاطر و عاشقشه هفتس دو دخترم دوست الان که

 .برمیدارم اون جا به رو تکی،تو تری،کلا سر خیلی تو
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 ....چیههه میدونی داچچچچچچ ببین!هَن؟؟:من

 چیه؟؟:گفت و کرد بهم پوزخند با نگاه یه پسره

 هیچ ه : گفتم و کردم باز براش رو نیشم کردم بودن ایستاده پسر تا ده که سرش پشت به نگاه یه

 و بگیره رو کریس دست دادم علامت هم مریم به و گرفتم رو سهون دست و بسیجی برادر هیچی

 .......الفرارررررررررررررر

 ردیمک نگاه هم به میزدیم،همه نفس ایستادیم،نفس کردند،وقتی گممون بالاخره که دویدیم انقدر

 ...خنده زیر زدیم و

 .بریم نیومده پیش دیگه شر یه دوباره تا:چانیول

 بیچارمون شیکم یاد خونه،تازه رفتیم برگشتیم،وقتی و کردیم تایید رو حرفش همه

 الان مگه)بودن شیکم خودشون برا ها شیکم قدیم روزگار افنادیم،هعییییییییییییی

 شوهر وجی والا_واااا_ظاهرا نه بودن.شیکم باطنا قبلا اما شیکمن فقط الان وجی خفه_!!چین؟؟

 موی تار یه از تر عزیز خواهر از محکم سری تو یه که میکردم کل کل وجیم با داشتم(مرده

 داری؟ مرض:گفتم و کردم نگاه بهش تعجب کردم،با جان نوش جان افتادم،مریم

 نگاه!میکشی شکمت رو دست و میای ابرو و چشم مدام که داری مرض تو ندارم مرض من:مریم

 .میزنن گاز و زمین دارن طور چه نخاله دو اون

 و هچشون ها این میزدند،اواااا قهقه و بود گرفته رو دلشون که افتاد چانیول و کریس به نگاهم تازه

 .گرفتم خودم به متفکری حالت

 ایاوردم، درمی هم ادا میکردم مذاکره وجیم با من که یافتمممممم،زمانی اهاانننننن:بعد ثانیه نیم

 ها اون هخند شدت شدن بیشتر باعث که پیشونیم تو زدم محکم دستم سرم،با تو خاک کیلو کیلو

 تو رفتم و گفتم بهشون مرض یه میخندید،زیرلب باهاشون داشت هم داشت،مریم

 ....و کردم باز رو یخچال بوددددد،در تشنم اشوزخونه،خیلی
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 .نشه فراموش لایک و چانیوله،نظر کاور عکس

  نیست بعد قسمت از خیری یالا نره نظرا و ها لایک تا

 نکنید لایک هی حالا

 .کشیدم سر اومد دستم که ای شیشه اولین

 ......و میسوزه داره گلوم اوه اوخ

. 

. 

. 

. 

 میده،ولی خوبی بوی چه واییی من نرمیم و گرم جای عجب شدم،وای بیدار خورشید نور با صبح.

 میده جون داره هایی دست کرده،چه بغل و من.     محکم میکنه،یکی درد خیلی سرم

 (منحرفان بر بعله،درود)شیر دوشیدن(@!کردید؟ بد.بد فکر نفر چند من جان.....)برای

 وت من انصافا ولی.داره شیطانی نیشخند شدم،چه چشم تو چشم چانیول با برگشتم که همین

 اوایس وایسا......شد باز چانیول نیش که زدم لبخند یه.بود عالی جام و بودم شده جا کاملا بغلش

 !!!!!!هَننننننننننننننننننن؟؟؟؟؟.....بینم وایسا

 !!!!!من

 <!!!! چانیول

 !!!!بغل؟



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM لیلی - خودخواه پرنس دو

telegram.me/romanhayeasheghane 25 

 .شدم نیمخیز تخت رو دراومدم شدت به چان بغل از

 خفه دهنش تو جیغم هام لب رو چان های لب گذاشتن با که......جیغغغغغغغغغغغغغغغغ:من

 رو من و بود بسته رو هاش چشم اونم بودم زده زل بهش درشت های چشم با و شد،بیحرکت

 هب دادم،البته هلش شدت به سینش رو گذاشتم رو دستم و اومدم خودم به یهو میبوسید، داشت

 :)نخورد تکون هم اینچ یه چون شدت به خودم نظر

 چشم لبخند کرد،با ولم چان که.اومدن فرود صورتم روی هام اشک کم کم ، کردم تقلا به شروع

 ماسید،دستش لبش رو اشکیم،لبخند های چشم دیدن با که کرد نگاه صورتم به و کرد باز رو هاش

 رو دستم اومدم خودم به که میکردم گریه شوکزده من پاک رو هام اشک و صورتم رو گذاشت رو

 دمش پرت که کشید خودش سمت رو من و گرفت رو دستم که بزنم بهش سیلی یه که کردم بلند

 ...دیشب باش،خودت اروم:میکرد زمزمه گوشم کنار و بود کرده بغل محکم و بغلش،من تو

 چی؟؟؟؟ دیشب:گفتم و دراومدم چان بغل از فورا اومد دیشب اسم تا

 .......دیشب:گفت شیطون های چشم شد،با شیطانی چان چهره دوباره

 

 

 

 نه؟ چیشده دیشب بدونید که کنجکاوید الان هاهاهاهاهااهاها

 نه شما ولی مینویسم هم جا این بعد میکنم اپ فیک پنج خودم چنل من.نمیدم ادامه من ولی

 .نمیکنم اپ دیگه بره پیش وضع این با اگه.حسابی و درست لایک نه و نظر نه میدید اهمیت

 1۱ بالای نظر و 1۱۱ بالای ها لایک تا ولی کنم صبر دیگه سال تا شده نکتههههههههههههههه یه و

 .میکنید چه ببینم.بزنید رو رمان کل یا بعد قسمت غیر باید نرسه
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 اومدی من بخاطر میپرستی،فقط رو من داری،اصلا دوست رو من خیلی گفتی من به دیشب،شما

 در من که دادی بهم هم بیشرمانه پیشنهاد درس،تازه نه بودم من هدفت.خوندی بورسیه برا و کره

 کردی التماس بهم اتاق تو اوردمت که دیشب کردم،تازه رد بازم که کردی هم کردم،خواستگاری

 ...کردم خَیرررر،قبول که منم بخوابم پیشت که

 نشون العملی عکس هیچ که بودم شده شوکه میشد،اونقدر تر درشت من های چشم لحظه هر

 برم شدم بلند فورا.بیرون رفت اتاق از چان و دراومد صدای که اومدم خودم به ندادم،وقتی

 .نمیومد یادم هیچی من که چون بده توضیح بهم بیشتر و رو چیز همه کنم انکار که دنبالش

 با که شنیدم رو چان صدای کنم باز رو در خواستم که همین در، دستگیره رو گذاشتم رو دستم

 :میزد حرف خودش

 همون و کشیده سر مشروب شیشه یه اب بطری جای به دیشب نمیدونه خنگ دختره هه:چانیول

 و گفتم کردنش اذیت برای رو ها حرف این من.بگه چیزی من به نکرد وقت اصلا شده بیهوش موقع

 ....تا خوابیدم پیشش اومدم بودم خواب همه که موقعی صبحی اول

 رو در.بود شده قرمز چهرم کنم فکر بودم عصبانی ندوستم،خیلی جایز رو موند ساکت دیگه

 ....و کردم باز محکم

  سلامممم

 ولی ندادید نظر و نکردید لایک گفتم که اونطور که درسته ممنون و میدین اهمیت که مرسی

  گذاشتم بودن منتظر که هایی داداش و اجی بخاطر

 .نشه فراموش نظر و لایک بیاد خوشتون امیدوارم

 .انداختم قبل نظرات به نگاهی یه تازه من راستی

 الاتشاشک بیا رو بد رمان این میکنی دنبال اگه لطفا نیست خوب رمانت گفتی که اسد خانم یا اقا

 .میشم ممنون بگو بهم نظرات تو رو
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 صدق و باکلاس افغانی گفتم شوخی محض فقط ندارم رو ملیتی هیچ به توهین قصد من درضمن و

 .میکنم خواهی عذر شده برداشت بد اگر نداشتم تمسخر

 های شهر از یکی روزی هم افغانستان کشور و هستن نابغه و باهوش خیلی اکثرا افغانی اتفاقا

 .نمیکنند فرقی هیچ ما با ها افغانی بوده،پس ایران

 .هاتون حمایت بابت ممنون

 کردیییییییییی؟ غلطیییییییی چه تو:  گفتم داد با و

 رم یهو چت:گفت و من سمت برگشت و قلبش رو گذاشت رو دستش و پرید جا از یهو چان

 .حیوانکم نیست وحش باغ جا این:داد ادامه و زد نیشخند یه و اروممممم باش میکنی؟؟اروم

 بنفش چهرم کنم فکر اخه داریم فامیلی نسبت بادمجون با کردم احساس اما چرا نمیدونم

 وجی هم تو اینطور،پس که عه_!بادمجونی؟ که این-چیرو؟_نمیدونستی؟ هعییببییی.)شد

 همچین..)سرکارمون برگردیم من،بعلهههه،خب بیوه وجی اوردن کم بود چنین این(بادمجونی

 ور نکبتت قیافه گمشو وجی یااااااااااا_مونده دستش رو پرونده کلی انگار که سرکارمون میگه

 و کرد رو جونش نجات قصد دید رو من وضعیت این که اونم دویدم، چان سمت(...نکنم حس درونم

 ...دنبالش گذاشت،منم فرار به پا

 .....وایساااااااا جیغغغغغغغ:من

 .....شدند تر وحشی ها روز این حیوانات:گفت میدوید که طور همین چان

 من خوردن حرص از که اونم...دویدم دنبالش بیشتر سرعت با و شدم تر عصبی گفت که رو این

 هب پاش موقع دراورد،همون رو زبونش و برگشت شدنم،سمتم تر حرصی میبرد،برای رو لذت نهایت

 روش حرکت یک طی و رفتم سمتش شیطانی قیافه یه با.....زمین میخوره و میکنه گیر فرش

 و گرفت رو من موهای بلافاصله و نکرد کوتاهی اونم کشیدم توانم تمام با رو موهاش و نشستم

 ...کشید

  کننننننن ولم جیغغغغغغغغغغغغع:من
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  کرده رم حیوونک کن ول اول تو داددددددددد:چان

 .کننننننن ول اول تو جیغغغغفغففغغ:کشیدم جیغ و کشیدم بیشتر رو موهاش

 بکشییییی؟؟؟؟ همچنان تو بعد کنم ول زرنگیییبییی،میخوایی دادددددد:چان

 .دراد موهات همراه چشات تا اره جیغغغغغغغ:من

 .....یااااااااااا:چان

 فورا....میشیددددد جدا هم از الان بستههههههه،همین جیغغغغففففغغفغففففففغغغغفغغغغ:مریم

 زیر رو سرمون دوتامون شد،هر بلند اونم شدم بلند چان رو از کردیم،من ول رو هم موهای

 بیدار تا دو شما نکره صدای با باید روز هر ما نمیکشید خجالت:داد ادامه مریم....انداختیم

 ولی شدن قاسم مش خر اندازه..داده و جیغ و عر عر دارین؟؟همش خوشگلی صدای شیم؟؟خیلی

 مغز هم(چیه باحال از منظورم میفهمی بخون گوگل برو باحال پرنده نوع یک) اسکول اندازه

 .کشید سر یکسر که دستش داد قند اب لیوان یه کریس موقع همون.پوفففف...ندارند

 محرف که چان...اومده که هفته یه همش میکنه زندگی اینجا ساله چندین اوهو،انگار:گفتم لب زیر

 چیه،خونه:گفت و مریم به زد زل پررویی با و کرد بلند رو سرش.خندید لب زیر بود شنیده رو

 رفتن  مسیر به نگاه یه ما به نگاه یه هم کریس رفت و میگیرم نشنیده هم ها حرف خودمه،این

 شی حاضر زود بهتره:گفت تشر با و رفت من به توپ غره چشم یه هم مریم.رفت اونم و کرد چان

 دمز بهش گردنی پس یه و جلو رفتم خونسرد خیلی منم.....واگرنه شم خلاص جا این از بیرون برام

 یممر شده سرخ چهره مقابل در و بریم تا شو حاضر کنی،گمشو تحدید و من میکنی غلط:گفتم و

 ....شم حاضر که رفتم

 

  نشه فراموش نظر و لایک بیاد خوشتون امیدوارم
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 زدیم خونه از زرافه تا دو اون به اهمیت بی و زدیم دخترونه. اسپرت تیپ یه هم با مریم و من

 و بزنیم سر دانشگاهتون به قراره عصر:گفت که شنیدم رو چان صدای اخر لحظه فقط بیرون

 نیدنک درست اضافی دردسر هم ،شما بکنیم هم سفارشتون و بدیم انجام نام ثبت برای رو کاراتون

 .بیاید زود و

 (...داره هم شب تا عصر شیفت ما داستان داخل دانشگاه اطلاع جهت)

 که شد،همین رد مریم و من وسط از سیب بیرون،یه گذاشتم حیاط در از رو پامون که همین

 میوه و سیب و مرغ تخم و گوجه که دبیرستانی دختر عده یه اوردیم،با بالا تعجب با رو سرمون

 یدبد پس رو ما اوپاهای:گفت داد با دبیرستانی دختر یه موقع همون.شدیم رو به رو بود دستشون

 وت های مرغ تخم و ها میوه پرتاب به شروع بقیه اون پرتاب کرد،با پرتاب من طرف به سیب یه و

 خبرنگار یه....بدید پس رو ما های بدید،اوپا پس رو ما های اوپا:میگفتن داد با و کردند دستشون

 .میکرد مصاحبه دبیرستانی دخترای با و میگرفت فیلم و عکس مدام و بود اومده هم

 و اوردم بالا رو پام که کنه برخورد بهم خواست سیب یه یهو که میدادیم جاخالی مدام مریم و من

 پرت رو سیب اون که همونی پیشونی تو خورد مستقیم برگردوندم،که رو سیب حرکت یک طی

 دور و برداشتند ما سمت به مرغ تخم و ها میوه پرتاب از دست زمین،همه افتاد خودش و بود کرده

 راهی رو همتون نمیخواید اگه ، بستههههه:گفتم همشون به رو داد با من.شدند جمع دختره

 رابخ کله دختر مشت یه برا نمیبینم دلیلی که این بدونید،با رو خودتون حد کنم بیمارستان

 برده رو ما ها اون هم روز اون هستیم اوپاهاتون های مهمون ما بدونید ولی بدم توضیح چیزی

 و ترس با که دخترا اون وسط از اخم با و خودتون ارزونی هم دیگه،اوپاهاتون چیز نه خرید، بودن

 براش غره چشم یه که بود دنبالمون مدام هم نگار خبر شدیم،یه رد میکردند نگاه بهمون اخم

 .دنبالمون نیومد دیگه رفتم

 جوری یه هم پسرا و مردم تازه خخخ شدیم گم بار هزار البته کردیم گردی پاساژ کلی مریم با

 مگذاشتی کار سر رو پسرا هم کمی.میشدیم رد کنارشون از توجه بی ما ولی میکردند نگاه بهمون

 .کممممممممیییییی فقط کردیم اسکلشون و
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 کنجکاوم خیلی.برگشتند ما دانشگاه از هم پسرا الان تا برگردیم بیا هست 1۱ ساعت لیلی:مریم

 .شکلیه چه دانشگاهمون بدونم

 ....بدونم دانشگاهمون از دارم ذوق خیلی منم برگردیم بیا ارهههه عهههه:من

 :چانیول

 میکردیم،خیلی فکر شر دختر تا دو این به و(کریسه و خودش منظورش) بودیم نشسته حال تو

 یه اشه شیطنت یاد مخربه،با زلزله لیلی ولی بهتره لیلی،مریم تا،بخصوص دو این شیطونن و شر

 تاشون دو هر خداییش من،ولی از بدتر هم کردم،کریس جمعش فورا که اومد لبم رو عمیق لبخند

 ور پاره اتیش دو این دارم هیچی_چیشددددد؟؟؟ جانم) تر خوشگل لیلی اما بودند خوشگل خیلی

 و لیلی ک این عه....برداشتم افکارم از دست تلوزیون صدای با(میکنم بررسی

 اون حال خوب ول ای میزدیم گاز رو ها مبل داشتیم کریس و من خخخخخخخخخخ....مریمن

 همه و شده پخش مریم و لیلی چهره که نبود یادمون اصلا بودند،ما گرفته رو ها دبیرستانی دختر

 کارشون این با حالا بیارن،ولی سرشون بلا هزار ممکنه و هستن ما های دختر دوست میکنن فکر

 تساع بالاخره(............اخه باشم چی نگران بیخی_!؟!نگرانی؟  تو که قدرم چه)نیست نگرانی جای

 :کل دانای:خونه:بعد ساعت چند... رفتیم دانشگاهشون به کریس و من شد عصر ظهر از بعد ۲

 همون بگن دخترا به طور چه رو موضوع این نمیدونستن و بود گرفته دلشون دو هر چان و کریس

 همزمان و کنن نگاه بهم وحشت با و بپرن جا از دوشون هر شد باعث که خورد خونه زنگ موقع

 !!.....کنیم؟ کار چی حالا:بگن

 <<1۲ قسمت پایان>>

 ...بهتره نگم که هم لایک.بود داده نظر نفر یک فقط انصافید بی خیلی

 . خودتونه میل نیست،حالا بعد قسمت از خبری بالا نره ها نظر و ها لایک تا

 گیدب ها نظر قسمت میکنید؟؟تو بینی پیش طور چه رو بعد افتاده،قسمت اتفاقی چه نظرتون به

 .منتظرم
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  کشید طول ببخشید سلاممممممم

 دارم زبان امتحان هم فردا امتحان پشت امتحان بخدا

 و یهلیل خودم هست،اسم لیلی که من پروفایل اسم که کنید،بگم خوندن به شروع که این از قبل

 دارم،من فرق زلزله این با آسمون تا زمین خودم نساختم خودم اساس بر رو داستان داخل لیلی

 .ندارم نفس به اعتماد هم بلا،اصلا اون فرشته

 رمان عاشقانه های رمان  از بیرون عاشقانس های رمان داخل رمانم اولین این  مغنعه درضمن

 به چی هر و نمیذارم پاش باید که طور اون وقت اصلا چون رمان؟؟شرمنده این بده نوشتم،خیلی

 :ادامه برید حالا.میکنم تایپ بیاد ذهنم

 

 چی پیچید،هر خونه تو لیلی و مریم خنده صدای بعد دقیقه کرد،دو باز رو در اضطراب با کریس

 چهرش که این میشد،برای تر مضطرب هم میشد،چانیول تر نزدیک دخترا زدن حرف و خنده صدا

  بده نشون همیشه مثل رو

 ...رفت فرو سردش و یخی قالب تو

 هیچی و بود زیر سرشون همش ها اون اما میذاشتن پسرا سر به سر و میخندیدند مدام دخترا

 هک هایی خرید از مدام هم دخترا و میکردند بازی غذاشون با فقط هم،پسرا شام میز نمیگفتن،سر

 ...میزدند حرف بودند کرده پاساژ  داخل

 نیستین،اگه راه روبه چتونه،اصلا شما:گفت چانیول و کریس به رو و نیاورد طاقت مریم سر اخر

 .بودید زده داد لیلی و من سر بار چند حالا تا بودید قبل های روز مثل

 ایدل تا چند کردید کردید،فکر فکر چی خودتون با شما:گفت و زد پوزخند یه چانیول

 د،حالاای بچه قدر چه دیگه شما!کنند،هاااننن؟ لجبازی و لج بچه تا چند با که بیکارن کشور،اونقدر

 تنیس حاضر چرا یا جا این بفرسته پشتوانه بدون و تنها رو شما نشد حاضر پدرتون چرا میفهمم
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 شکم یه با و نشید پا فردا معلوم کجا نیست،از اعتباری شما به اخه!بگیره؟ شما برا جداگانه خونه

 گفته،دلیل چیا که بود اومده خودش به شد،تازه قطع زد بهش که لیلی سیلی با حرفش...برامده

 دخترا نداشته،اما قصدی از هاش حرف از که میدونست خوب میدونست،اون خوب رو عصبانیتش

 باز رو دهنش اگه چون نزنه حرفی میداد ترجیح هم کریس  نمیدونستند، که لیلی الخصوص

 لیلی،سکوت صدا بی گریه و مریم هق هق صدای...کنه رفتار چان از تر بد خیلی بود ممکن میکرد

 ...که این تا میشکست رو خونه

 .نشه فراموش لایک و نظر

 بر که خودم برا بدونید،هه،متاسفم رو خودتون حد:کرد زدن حرف به شروع و کرد باز دهان لیلی 

 دادم،برا نشون رو واقعیم خود و بودم خوب خوبن میگفت احساسم که احساسم،کسایی طبق

 هند به دهن دیگه باهاتون بهتون،نمیخوام کرده اعتماد ولی هنوز نشناخته رو شما متاسفم پدرم

 که میریم خودمون شما،بخاطر بخاطر نه میریم و میگیرم خوابگاه یه دانشگاه برام فردا شم،بزارید

 .نیوفته بهتون چشممون

 بریم هق بزارید هق فقط هق میگه هق راست هق اره:کرد زدن حرف به شروع هق هق با هم مریم

 ...دانشگاه

 ..........دانشگاه نمیرید شما:کریس

 چیبیی؟؟؟:مریم و لیلی

 ..دانشگاه نمیرید گفت،شما چی نشنیدید مگه:  چانیول

 ...اما:لیلی

 ...چون برگردید و ببندید رو هاتون ساک تر زود هه،بهتره:چانیول

 .بود شده خیره ها اون به تعجب با فقط نمیکرد هق هق دیگه مریم

 چی؟؟؟ چون:لیلی
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 دوتا شدن،اون بورسیه دیگه دختر تا دو شما جای شده،به اشتباه سیستم داخل چون:کریس

 شده،احتمال فرستاده عکس دیر سیستم برا چون و داشتند شما مشابه های فامیل و اسم دختر

 .نیستین شما شد مشخص الان که باشین شما دختر دو اون دادن

 !!!!چی؟؟ ی چ چ:مریم

 ای مزه بی شوخی خیلی ههههههههههههههه:کرد هیستریکی و بلند خنده به شروع لیلی

 عوضیت داداش این مگه:گفت داد با و گرفت رو کریس یقه و جلو شد،رفت قطع خندش بود،یهو

 نالانننننن چرااا پس لعنتییبببییی دِدد هااااننننننن ندارید رو ما با لجبازی وقت نمیگفت

 و کرد ازاد کریس یقه از رو دستش میکنیددددد؟؟هااااااانننننننن؟؟؟یهو لجبازی مااا با داریددددد

 .کرد کردن گریه به شروع و نشست زمین رو زانو دو

 زده زل خواهرش تک به نگرانی با و اومد می فرود صورتش رو هم سر پشت هاش اشک مریم

 نبود هم بهتر نبود خواهرش از بدتر اگه هم خودش بود،حال

 بین از الکی. هاشون خوندن تمام و میوفتن روز و حال این به روزی میدونستند دختر دو این اگر

 هک بزرگ حدی به ولی کوچیک چند هر اشتباه یک طی و نمیخونند درس کره امید به میره،هرگز

 داشتند دخترا موقعیت اون تو که بود فکری این.کره اومدند بره،نمی بین از دخترا ارزو

 

 ...داشت لیلی کردن اروم در سعی چان و مریم کردن اروم در سعی کریس

 و برداشت رو لیوان و اب پارچ پاتختی روی گذاشتش،از تخت روی اروم و کرد بغل رو مریم کریس

 با و زد پس رو خورد،لیوان رو اب از ای جرعه کرد،مریم نزدیک مریم لب به و ریخت اب لیوان یه

 هی با نتیجیش خوندم من که سال چند نه؟این دروغه:گفت و زد نگاه کریس به ملتمس های چشم

 لویج نتونست بود،دیگه زده زل مریم به متقابلا هم کریس!نه؟ مگه نمیره بین از کوچیک اشتباه

 گوشش کنار و کرد بغل رو مریم محکم و شد خم و کنه مقاومت خواستنی بغض پر های چشم اون

 دوباره بود کرده پیدا گاه تکیه یه تازه انگار که هم باش،مریم اروم:میکرد زمزمه هم سر پشت

 رو سرش و خوابوند بغلش تو رو مریم و کشید دراز تخت روی کرد،کریس کردن گریه به شروع
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 های بوسه و کرد نوازش رو مریم موهای و کرد مرتب خودشون روی رو سینش،پتو رو گذاشت

 کریس رفت خواب به و شد اروم کریس اغوش در کم کم هم گذاشت،مریم مریم موهای روی ریزی

 ...رفت خواب به و شد گرم چشماش اونم که زد زل مریم خیس و معصوم صورت به انقدر هم

 ببره و کنه بغل رو لیلی بود،خواست کشیده دراغوش رو لیلی و بود نشسته لیلی جلوی چانیول

 لحظه هی که گفت مظلوم اونقدر.میکنم خفگی احساس! حیاط؟ بریم میشه:گفت اروم لیلی که اتاق

 روی گذاشت رو حیاط،لیلی سمت به بردش و زد لیلی به دلنشین شد،لبخندی رو و زیر چان دل

 به رو های درخت به و چان شونه رو گذاشت رو سرش نشست،لیلی کنارش هم خودش و تاب

 دادن گوش به نیاز لیلی که کرد احساس میداد،چان هل رو تاب پاش با اروم هم زد،چان زل روش

 رو ها حرف اون نمیخواستم متاسفم،من متا:کرد زدن حرف به شروع زدن،پس حرف تا داره

 تظرمن که بودم عصبانی بودند،اونقدر داده بهم رو خبر اون و برگشتم شما دانشگاه از بزنم،وقتی

 رو وقت منم پرسید رو سوال اون مریم وقتی که بودم عصبانیتم کردن خالی برای تلنگر یه

 ..و دیدم مناسب

 .کردی خالی ما به چرند های حرف با رو عصبانیتت و دیدی مناسب رو وقت:لیلی

 وقتی که کردی شیطنت مریم و تو اونقدر هفته یه این تو متاسفم،راستش گفتم که من:چان

 .شدیم ناراحت یکم فقط یکم کریس و من همین میشه،برای احساس خالیتون جای نیستید

 میشه؟ درست چیز میشه؟همه چی به،نظرت:لیلی

 ....امیدوارم:چان

 

 کنید حمایت لایک و نظر با هم شما گذاشتم قسمت ۳ خداییش

 لیلی

 (گوشیشه زنگ صدا... )درواکردنه چه این مویوم کن وا در لیلا

 ...هوممم:من
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 دخترم؟ خوبی سلام_

 کیستی؟ تو!هان؟:من

 !نمیشناسی؟ رو مامانت یعنی وا_

 @-@!مامان؟ کدوم:من

 داری؟ مامان تا چند مگه وا_

 .کپیدم و کردم قطع رو گوشی و..بکپم بزار حالا میگه بهت بپرس بابا از نمیدونم:من

 دقیقه دو گذاشتن اگه خورد،اههههههههه زنگ گوشیم دوباره که بود نگذشته ساعت نیم هنوز

 .بره،ایششش هم رو هام چشم

 .....هانننننننننننننننننننننن:من

 بودی ک جا بیرون،این کرد پرت خونه از پیژامه با رو من که گفتی مامانت به چی مرده ذلیل ای_

 ؟؟؟.باشیم داشته ارامش نمیذاری جایی اون که هم ندیدیم،حالا خیری ازت

 ....کیست؟شما کیستم؟او کیسته؟من کیستی؟مامان تو اصلا:من

 لیلییییییییییییی_

 .تخت رو نشستم سیخ

 خواهر خوبن؟مادرشوهرت ها بچه خانم.خوبم خبر،منم خوبین،چه چیزه هان،بعله،یعنی:من

 .... شکمت تو ؟بچه.طورن چه شوهرت

 منم خنگ دختره اخه دِ/بود کجا شکم تو بچه/بود کجا شوهر چتههههه،مادر تو معلومه لیلییی_

 !دادن؟ چل و خل توئه به طور چه اصلا موندم گرفتی؟من بورسیه  طور چه مخ اون با تو بابات،اخه

 هک این دراومد،مثل صدا بی گریه به و شکست بغضم کم کم و و کردم بغض بورسیه اوری یاد با

 .شد متوجه بابا چون نبود صدا بی همچین
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 !!!افتاده؟؟ مریم و تو برا دختر؟چیشده؟اتفاقی تو خوبی لیلی هی:گفت نگران صدای با بابا

 ..اره یعنی..نه:بغض پر صدای با من

 بابا شیطون میزنیم،فقط حرف باهم خونه تو بر کنم پیدا راهی یه من باش،بذار اروم خی خیل_

 ...نکنه گریه

 

 

 

 ماماشتباه،ت شبه،یه یه سخته خیلی میریختم،میدونید اشک و بودم نشسته تخت رو.کرد قطع و

 .کردی تلف الکی رو عمرت و بوده بیهوده تلاشت بفهمونه کنه،بهت نابود رو ارزوت و رویا

 .دادم جواب و کردم پاک رو هام اشک و گرفتم رو بینیم.بود بابا خورد،باز زنگ گوشیم دوباره

 بابایی بله:من

 ندارم،تازه ای دیگه رن که کردم راضی رو مادرت تا دراومد نکنه،پدرم چیکارت خدا بگم ای_

 وارد من به خسارت انقدر چرا فسقل توئه شدم،اخه براش هم جدید ماشین یه خرید به مجبور

 میکنی

 ...ساکتی انقدر چرا تو ببینم کن صبر

 تعریف رو چیز همه و.....من بابا:من

 ور درست ایران میریزی،میای اشک این واسه گوریلکم اخه ، نداره ناراحتی که این بابا شیطونک_

 میدی ادامه

 ...اما:من

 بود حماقت رفتنتون هم اولش میگیرم،از بیلیت برات امشب بسته،برای_
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 !!برگردم؟؟ امشب و نباشم ناراحت میگید شما بعد شده نابود هام ارزو و رویاهام تمام بابا:من

 کنن زندگی غربت تو دختر،تنهایی تا دو بذارم نمیتونم که من!کنید؟ چیکار میخوای پس_

 .کردیم تلاش کلی مریم و من بابا اما:من

 .دیدید هم نتیجش_

 .بربیایم خودمون پس از میتونیم ما بابا اما:من

 ...میکنن فکری چه دربارتون مردم میگن،یا چی همسایه و بتونید،در شما هم بالفرض_

 ..بابا اما:من

 ...یا برمیگردید امشب یا_

 !چی؟ یا:من

 .کنید ازدواج یا

 چییییییییی؟؟؟؟:من

 .بدید تحصیل ادامه و کره برگردید شوهراتون با بعد و کنید ازدواج ایران برگردید_

 میکنید؟؟ ازدواج به مجبور رو ما دارید الان شما!!ج؟؟ ا و د از ا!!چی؟ چ چ:من

  نمیکنم کاری همچین دخترم،من نه_

 کنم،اما کار برم شده.بگو خودمون به شی،خب خلاص ما شر از میخوای نکنه!چی؟ هه،پس:من

 بخوای اگه بابا باش مطمئن.میکنیم زندگی پدربزرگ خونه تو و درمیارم رو خواهرم و خودم خرج

 .کردم قطع و داشت نخواهم پدری من کنی،دیگه ازدواج به مجبور رو ما

 سن به تازه بچه الف یه ساله 1۱ پس)ایم بچه ما چی؟مگه یعنی اخه شده،دِ خورد اعصابم خیلی

 که اتاق در سمت شدم،برگشتم بلند( ندارماااا و اعصابت که وج وج گمشو اه_نیس؟ رسیده قانونی
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 بود،الهی شده قرمز چشاش روشدم،اجیم به رو مریم و کریس و چان کنجکاو چهره با که برم

 .نشم فداش

 چیشده؟:چان

 میزدی؟ حرف بابا با:مریم

 گفتی؟ بهش چی:کریس

 گفتی؟ بهش رو جی همه:چان

 گفت؟ چی بابا:مریم

 ....مگه:چان

 میک.....که گفت اونم کردم تعریف رو چیز همه بابا برای ، بپرسید یکی یکی بسههههههههه،اه:من

 برگردیم باید ما که..گفت بابا..خب:دادم ادامه و انداختم کریس و چان به نگاهی یه و کردم مکث

 ..یا

 چی؟ یا:مریم

 ....که کردم مریم گفتم،نگاه بالاخره پوففففف...کنیم ازدواج....یا:من

 

 

 نشه فراموش کامنت و لایک

  عزیز های خواننده بر سلاممممممممممم

  است ازاد ناموسی از غیر به فحش گونه هر

  بودم گرفتار بخدا
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 شدم مجبور نمیرسیدم،امروز هم هام درس به درست حتی.....و روزه دو سفر داشتیم کشی اسباب

 بدم امتحان باز

 گها چهارشنبست،حالا و پنجشنبه هر سعیم نهایت ولی میکنم اپ بتونم که زمان هر من ببینید

  نکردم وقت شید مطمئن نتونستم

 شرمندشونم و میپذیرم من که داشتند اعتراض ها بعضی

 کنید همراهیم بازم میشم ممنون اما و

 میشه اپ خودخواه پرنس دو رمان فردا با امشب دیگه نکته یه و

 مریم به نگاهی یک هم بود،کریس شده سرخ چهرش بود،چان شده خیره من به مبهوت که

 زد بود اومده در شک از تازه که هم بیرون،مریم زد اتاق از و کرد مشت رو هاش دست و انداخت

 نیخشمگی صدای با و گرفت رو دستم مچ چا که دنبالش برم بیرون،خواستم زد اتاق از و گریه زیر

 ؟!!؟!!کجاااا؟:گفت

 میرم دارم قبرم،خب سر برم:گفتم همین چان،برای به برسه چه نداشتم رو خودم حوصله که من

 .مریم دنبال

 قبرت سر رفتن ی واسه وقت فعلا:گفت جدیی لحن با بعد و گفت چیزی یه لب زیر چان

 .کلیسا میریم شو حاضر هست،فعلا کریس هم هست،مریم

 !!!چیییییییییییی؟:من

 .من رسمی همسر بشی تا کلیسا برم شنیدی،باید که همین:چان

 ...کردی کردی،فکر فکر چی من درباره تو هه:من

 اجباری ازدواج میخوای اگه نمیکنم،اما فکر تو درباره اصلا من:گفت و حرفم وسط پرید چان

 دمپیشنها به نکنن،باید عمل خودسر هم تو و من های بمونی،پدر جا این دردسر باشی،بی نداشته

 .کنی فکر
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 میرسه؟ تو به چی اما:من

 اعضای از یکی باید هم دخترم بگیرم،دوست دختر دوست باید من ، شایعه یکسری علت به:چان

 من هک باشم داشته عاطفی رابطه باید دختر دوست گرفتن با باشم نگر اینده باشن،اگر کمپانی

 ازدواج عموم دختر با اینده در باید من خانواده رسم طبق هم دیگه نکته نیستم،و این خواستار

 دیشبش زنگ از رو این نیست میل بی مریم با کریس ازدواج یا تو با من ازدواج از پدرم اما کنم

 راحت پدرت نفوذ با شما باش مطمئن درضمن داد پیشنهاد کریس و من به رو شما که فهمیدم

 ...کن فکر پیشنهادم  رو پس.شماست دست خانوادتون ابرو و نمیکنید زندگی

 :مریم

 باسل تا اتاقم برم کنه،خواستم رو کاری همچین ما با بابا نمیشه زدم،باورم بیرون اتاق از گریه با

 هک شه منصرف پیشنهادش از تا کنم راضی رو بابا تا ایران برگردم زودتر چه هر و کنم جمع رو هام

 ازدواج من با:گفت و گرفت رو جلوم که شم رد کنارش از ،خواستم دیدم خودم ی روبه رو کریس

 ..کن

 !!چیییی؟؟؟:  من شدم، خشک جام سر

 (دارد ادامه)

 نشه فراموش نظر و لایک

 

 .کن ازدواج من با:کرد تکرار دوباره

 که اومد لیلی صدای یهو که بدم رو جوابش خواستم و برگشتم سمتش زده شک

 ادامه من به رو وبعد....نیستیم دخترا اون از ما خودتون واسه دارید نگه رو پیشنهادتون:گفت

 مترجم که کاری دنبال میریم هم فردا.پدربزرگ قدیمی خونه میریم شو اماده هم تو:داد

 .بخواد
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 شروع و شدم اتاق وارد و ببینم رو(کریس و چان)تا دو اون قیافه واینسادم و دادم تکون سر اروم

  کردم وسایلم کردن جمع به

 :لیلی:بک فلش

 همچین خواهرم و ؛من مشخصه،یک من جواب کنم فکر نمیخوام حتی:گفتم مکث بدون چان به رو

 خودم پای رو باشه سخت که هم چقدر هر نمیکشم رو کسی نیستیم؛دو؛منت هایی دختر

 .میکنم محافظت خواهرم از نمیدم،و گوش بابا و تو ته و سر بی های شرط به و وایمیستم

 :مریم:حال زمان:بک فلش پایان

 داد همین برا ندیدم رو لیلی که رفتم حال شدم،تو خارج اتاق از وسایلم کردن جمع از بعد

 .شدمااااا حاضر اجیییی،کجایییی؟من:زدم

 .اومد دست به چمدون اونم بعد، دقیقه چند و..اومدممممممم:لیلی

 ما البته..داد ادامه و کرد ای خنده کردید،تک تحمل مدت این تو رو ما که ممنون پسرا خب:لیلی

 رو هاش چشم کریس)نشه دیده نحستون قیافه دیگه امیدوارم...دیگه خب ولی کردیمااا تحملتون

 .باییی(..داد اینه علامت دستش با هم چان چرخوند، کاسه تو

 .بای بای:گفتم و کردم تایید رو لیلی های حرف منم

 و کوبوند رو در محکم کریس شیم خارج در از خواستیم لیلی و من که همین کردم باز رو در من

 .بود ایستاده در دم متعجب هم ،لیلی@!چش؟ کشید،این عقب شدت به و گرفت رو من دست

  نمیرید جا هیچ شما:گفت بلندی تقریبا صدای با کریس

 .امانتید ما دست شما درسته:چان

 در بود کریس دست نو که دستم یکی اون شد باعث که کشید از رو من دست اهمیت یی لیلی

 دوتا اون به رو داد با و برداشت رو خودش و من بیرون،چمدون داد هل رو من و کرد باز رو بیاد،در

 داد رو بیرون،چمدونم زد خونه از فورا و.بای بای میگیریم تصمیم خودمون،خودمون برا ما:گفت
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 اومدن عجله با کریس چان یهو که بیرون زدیم خونه حیاط از بریم،فورا بدو: گفت و دستم

 تاکسی یه هم کردند،ما دورشون فن کلی گذاشتند بیرون در از رو پاشون که همین دنبالمون،اما

 .....و گرفتیم

 

 نشه فراموش لایک و نظر

 رو انجری بودیم،وقتی گرفته بابابزرگم از رو ادرس دادیم،قبلا ادرس شکسته پا و دست راننده به

 .پشتیبانمونه شرایطی هر تو گفت و بود موافق ما حرف با کردیم،اونم تعریف بابابزرگ برا

 خیره رومون به رو بزرگ امارت به و شدیم پیاده ماشین رسیدیم،از گفت که راننده صدای با

 .شدیم

 .ادرسه همون جا اومدید؟این درست مطمئنید اقا ببخشید:من

 یمیشناسم،ادرس دستم کف مثل رو سئول بودم،کل سئول تو اومدم دنیا به وقتی از خانم،من بله_

 .جاست همین دقیقا گفتید که

 .برداریم رو هامون چمدان بیا مریم..اوکی:لیلی

 .کردیم حرکت امارته سمت به و کردیم حساب رو راننده کرایه و برداشتیم رو هامون چمدان

 .میکنه زندگی جا همین باغبون گفت بابابزرگ:من

 .زد رو زنگ لیلی....باشه:لیلی

 کیه؟_

 .در دم بیاید لحظه چند میشه ببخشید:لیلی

 ....میام الان کن صبر_

. 
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. 

 بفرمائید؟ بله_

 اهلیلی،نگ به میزنه جشمکی ،چه ایههههه تیکه عجب کیه؟؟؟اوفففف پسره این جاننننننننن

 رو قضیه اصل الان میگفتم،اما ها رمان طبق باید که بود چیزی این درواقع←.نیششو

 لیلی،نگاه به میزنه چشمکی عرقی،چه بو چه پیرمردییی،اوفف عجب پوفغغغففف←میگم

 (لیلیه خوشگل شانس از بود،این مشابه نیشه و چشمکه قسمت فقط)نیششو

 خونس؟ همین برا..... ادرس این ببخشید:انزجار با لیلی

 .خانوم توشجل البته:پیرمرده

 دندون یه ،اون هاش دندون کل از منظورم ، شد پیدا هاش دندون کل که کرد باز رو نیششو و

 .پایینیشه دندون یه اون با بالایی

 ما پدربزرگ به مطلق خونه کنیم،این زندگی جا این که اومدیم ایران از خواهرم و من:لیلی

 .بپرسید و بگیرید تماس ایشون خود با اطمینان برای میتونید.هست

 .کن شبر لحظه چند توشجلم:پیرمرده

 !!!جانننننن؟؟؟:لیلی

 مو چی هر که بالا زد رو شلوارش و شد خم و جلو داد رو شکمش پیرمرده....بلا بی جانت:پیرمرده

 قدیمی گوشی یه توش از و پایین زد رو جورابش...میخورد بهم حالم داشت دیگه...کار رو بود،اومد

 حرص تمام کردم فکر لحظه یه که میداد فشار رو گوشی های دکمه محکم چنان و دراورد

 .میکنه خالی ها دکمه این روی داره الان زندگیش

 .الوووووو الو_

 .شوماییییی هاااااانننننن،اقاااااا_

 . شماننننن نوهههه میگننننن و اومدننننننن دخترررررر دو اقااااا ببینننننن_
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  چشمممم چشممممم_

 .خداحافظظظظظظ_

 .باشم داشته رو هواتون گفت خونتون،اقا داخل بیاید میتونید  خانوما توشجل خب

 

 رو از رو دستمون و دادیم تکون رو بود،سرمون گوشمون رو دستمون موقع اون تا که لیلی و من

 .شدیم امارته وارد پیرمرده دنبال برداشتیم گوشمون

 من اشوم:گفت و شد وا چی مثل دوباره،نیشش و کرد لیلی به یانه،نگاهی چو پارک من اسم:پیرمرد

 بود،براق اینه کلش خودم جان ،به برداشت رو بود روسرش که بافتنی کلا و.بزن صدا یان چو رو

 .مو یه از براق،دریغ

 پارک اقای ممنون:گفت و داد تکون سر زار حالی با لیلی

 

 ..داد بهمون هم کلید و داد نشون ما به رو امارت کل پارک اقای

 که صورتی در نداره وجود دیگه امروز ماجرای و. پارک اقای از تر سوژه میکردم فکر موقع اون

 ..شد شروع روز اون فردای از ها ماجرا تازه

 

 

 نشه فراموش لایک و نظر

 سلاممممممممممم

  داریم ترم امتحان ام ۶۲ امتحاناتم،تا درگیر همش ببخشید
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 !کنم؟ چیکار بگه کنه کمکم یکی میشه کردم فراموش رو عبورم کلمه من

 

 :چانیول

 مه خبری بزنیم،هیچ سروکله ها طرفدار با کلی شدیم مجبور رفتن،ما دخترا که این از بعد دیروز

 و مریم و لیلی بابای به زد زنگ کریس بود،دیشب خاموش هم هاشون نداشتیم،گوشی دخترا از

 تشونحمای دخترا بابابزرگ چون کنه کاری نمیتونه فعلا:گفت مریم و لیلی گفت،بابای رو قضیه

 خونه ادرس و باشیم دخترا مواظب ما موقع اون تا کره میاد دیگه هفته دو که گفت ما به میکنه،

 ...داد ما به رو باباش

 !دراززز؟ هوی!..چان؟:کریس

 استایل؟ مستر چته..خودت کوتاهه قد قربون:من

 نپیششو نمیتونیم که هم ما برنمیگردند ما پیش جوری همین که دخترا!کنیم؟ چیکار:کریس

 .بریم

 هم مترجمی کار یه دنبال مشخصه که طور میگردن،این کار دنبال دخترا درسته،اما:من

 کنم هستند،فکر هم ها مدل مثل دخترا تازه داره نیاز مترجم یه به حتما هم ما هستند،کمپانی

 .خودمون پیش بیاریمشون و کنیم جور کار یه براشون بتونیم

 ....جوره استایلم با بدجور یسسسس،فکرت:گفت حالی خوش با کریس

 :لیلی

 داشتیم صبح ۴ ساعت تا مریم و من دیشب میکرد،اخه درد گردنم پاشدم،تمام خواب از که صبح

 تهداش بزرگی و لوکس خونه همچین بابابزرگ نمیکردم فکر میکردیم،خداییش مرتب رو جا این

 مریم و من که بود گرفته خاک گرده خورده یه فقط  بود روز مد و لوکس خونش چیز باشه،همه

 مبل رو دیشب خستگی میگفتم،از داشتم کردیم،خلاصه تمیز رو همه و کردیم کار کوزت مثل
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 از مریم صدای با... پارکککک اقای های چشمک با بخصوص بود مزخرف دیروز برد،کلا خوابمون

 :دراومدم فکر

 بزغاله؟ هی:مریم

 .ببعی ای،مری بزغاله دوقلوی خواهر هم تو ام بزغاله من اگه:من

 (.قندی بز بز)قندی وایسا،لیلی داریییببیییی جرات یااااااااااا:مریم

 .نکن ارامممممم،رم گلم ارام:من

 .نمیگم کردی،بهت غلط اصلا:مریم

 !رو؟ چی:گفتم کنجکاوی لحن با من

 بود دراورده ریشه از که رز گل یک و کارت یک برات یکی در دم که این:مطمئنی لحن با مریم

 .کوبید دهنش به رو هاش دست تا دو محکم بعد و!نه؟ دادم لو اوپس....بود گذاشته

 !من؟ برای!ریشه؟ با گل؟اونم:تعجب با من

 خخخخخخ نوشته برات شعریم چه! گذاشته؟ برات کی بدونی اره،اگه:گفت شیطنت با مریم

 خلاصه ، عاشققققق ، زحمتکش بده،جوون مثبت جواب بهش شده که منم هاااااا،بخاطر عاشقته

 ترشیدی پریده دستت از ندی مثبت جواب

 .ببینمشون بده رو کارت و گل اصلا!میزنی؟ زری چه بفهمم تا بزن زر ادم مثل اَههه:من

 

 

 نشه فراموش لایک و نظر
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 ....کن صبر:مریم

 اردو رو گل اورد،تا کارت یه با بود خاکی کلی که ریشه با گل یک و کرد باز رو در،در دم رفت مریم

 .میشه خاکی خونه الان بیرون ببرش زوددددد:گفتم و زدم جیغ کرد خونه

 با و داد دستم اورد هم در،کارته دم گذاشت رو گل....چاکته سینه عاشق تقصیر چه من به:مریم

 یلیخ کارته.بخونش بیا:  گفت نشد موفق هم زیاد البته که داشت کنترلش در سعی که ای خنده

 .خنده زیر زد و هااااا خوشگلیه

 اچار  مغازه یک تبلیغاتی کارت که این انداختم، بهش نگاهی و گرفتم رو کارت تعجب با من

 .فروشیه اچار مغازه یک تبلیغاتی کارت که این:گفتم مریم به رو تعجب فروشیه،با

 .عزیزم بخون دقت با و گردون دیگه،برش نشد دِ:مریم

 هب بود زده گند و بود داده پس یارو خوند،خودکار نمیشه اصلا که این برگردوندم،اوففف رو کارت

 :کردم خوندنش به شروع بلند صدای با سختی نوشتش،به

 .دارم..ت.سِ..دو..مَن..عِجقم...عِ...عَ

 .شدم عاشقت..عا..دیدمت..در دم..کِه.َ.ک..وقتی..از

 .کنیم بزرگ..رو..قدمون نیم...و قد..  های بچه هم با تا..کن..ک..ازدواج..از..من...با

 <<بود کشیده هم کوله و کج قلب یه و..چویان پارک...تو همیشگی عجق>>

 هاش خنده وسط که کردم نگاه میزد گاز رو زمین داشت که مریم به و اوردم بالا رو سرم ناباوری با

 .دخندی بلند صدای با دوباره بعد و داریییی ببین،هههه،نگفته،ههه،بودی،ههههه،عجق خخخ:گفت

 نه....بیاد اج حالش تا کنه اخراجش بگم بابابزرگ به خرفتتتتت،بذار پیرمرد:گفتم عصبانیت با من

 .بدم رو جوابش خودم باید اول
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 این دیدم که شدم حیاط وارد و برداشتم رو کارت و گل بیرون زدم خونه از عصبانیت با

 .میزنه بیل باغچه داره پارک، باغبونه،جنابببببب

 .نشکون،خخخ رو دلش اجی لیلی:میپروند تیکه و میومد سرم پشت تند تند داشت مریم

 .نکردم خفت تا شو خفه مریم:من

 رو بگی،احترامش بهش میخوای چی هر تروخدا لیلی:گفت و گرفت رو دستم مچ و شد جدی مریم

 .ها بابابزرگه دار،همسن نگه

 ایاق سمت به رفتم و بیرون دادم شدت به رو نفسم و کشیدم بیرون دستش داخل از رو دستم مچ

 !پارک؟؟ اقای:زدم صداش و پارک

 ونممج:گفت و شد باز بناگوش تا نیشش و برگشت سمتم و گذاشت کنار رو بیل فورا پارک اقای

 ؟(کردی)تردی رو هات فکر.عجقمممم

 .بده رو جوابش اجی:گفت میکرد کنترلش داشت بزور که ای خنده با مریم

 شبام:گفتم،گفت تو درباره داداچم راستی،به:گفت مریم به رو پارک بگم،اقای چیزی خواستم تا

 .میکنه فکر دربارت ببینتت و برگرده سفر از که

 چی؟ چ:گفت ناباوری شد،با محو مریم های لب رو از خنده

 رو که هم پارک لبم،اقای رو اومد لبخند یه همین برای میکردم کنترل رو خندم داشتم بزور

 عاشقمی هم تو میدونستم هم اول از:گفت و گرفت مثبت جواب رو لبخند این بود زوم من صورت

 انتخاب هم هاشون اسم حتی(۱-:بچه جین نکنی،یه رودل)میخوام بچه تا 1۶ من ،عجقم

 کوچیکی لباس نباش هم لباس نگران تازه...و پیچا کیچا،چوی میچا،چوی چیچا،چوی کردم،چوی

 ..رفت خونش سمت به بده مهلت من به که این از بدون و میارم الان کن هست،صبر خودم های

 !!!!؟/چیشد چ:من،

 !بود پارک مستر داداش کف تو هنوز که مریم
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 ....خدااااااااااااااا ای:زدم داد و نشستم زانو چهار زمین رو زار حالی با منم

 

 نشه فراموش لایک و نظر

 :مریم

 هم اولش برداشته،از رو خونه همه پختمممم،بوش ناهاری نکنه،عجب درد خودم به،دست به

 .ماهریم آشپز من بود مشخص

 عهده به ها ظرف شستن و میز چیدن گازم،دیگه پای حالا تا صبح شدماااا،از خسته واقعا اوفففف

 .ریختم عرق که بس رفته،از بدنم از اب کلی وایییی ، لیلیه

 لیلی این همیشه مثل بچشم،امااااااا رو کردم درست که غذایی از کمی تا برداشتم رو قابلمه در

 وایی.....درننننننن دم واییییییییی:کرد کردن جیغ جیغ به شروع و اومد داده بو جن مثل

 کنیم؟؟؟؟ چیکاررررررر مریمممم

 میسوزهههههه،جیغغغغغ جیغغغغغغ:همانا منم پای روی قابلمه در افتادن و همانا لیلی اومدن

 اون از تر خر توئه که اومدهههه خری کدوم کنم کفنت خودم لیلیییییی کمککککککک،اییییییی

 اوردی؟ سرم رو بلا این

 .نداشتت پسر دوست و خودتی خر:گفت ریلکس خیلی لیلی

 !درهههه؟ دم کی ببینم پوفففف،بنال:من

 چیکار آجی واییییی...درن دم ها این بگم که رفت یادم پاک واییی:گفت و زد جیغ دوباره خیلی

 !:)کنیم؟

 چیکار حالا وایییی..اومده پارک اقای داداش..نکنه..نکنه...نه یا اومده کی میگی اههههه:من

 ...لیلییییی کنمممم،واییییی

 مریممممم واییییی:لیلی
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 لیلییییی واییییی:من

 اخخخخخخخخخ:اومد بیرون از اخی صدای یهو که...مری وایییییی:لیلی

 بود؟ کی صدای!بود؟ چی:گفتیم هم با و انداختیم بهم نگاهی ترس با لیلی و من

 ...میگماااااا:گفت متفکری حالت با لیلی

 بگو خو:من

 !بود؟ چانیول صدای شبیه صداهه قدر چه:لیلی

 .میکنه مستفیض رو ها اون صداش با و میده قر دخترا جلو داره الان که اون اسکول اخه:من

 رزی داشت علف و بودن ما خونه در جلو کریس و خودش که پیش مین چند همین تا باووو نه:لیلی

 ...میکرد رشد پاشون

 .بودنننن در دم!چیییییییی؟:من

 .درن دم کریس و خودش گفتم که من!نمیدونستی؟ خواهر وا اِ:لیلی

 .شدم قطع من حرف دیگه یکی اخ صدای با...گفتی فقط تو گفتی کی تو:مریم

 هاااا جالبه مریم،خیلی:لیلی

 !چی؟:تعجب با من

 .بود کریس صدای شبیه هم صداهه این:لیلی

 !؟ درن دم هنوز پسرا یعنی ، ایستادیم جا این که ما اره،ببینم:من

 .بود زنگ رو دستشون الان که بودن اگه بابا نه:لیلی

 رفتن یعنی پس:من
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 .نکنم فک:لیلی

 ...نکنه!چی؟ پس:  مریم

 ...و کرده باز رو در پارک اقای نکنه:گفتیم همزمان لیلی و من

 ..نیاورده پسرا سر بلایی تا بریم بدو:گفت و گرفت رو دستم فورا لیلی

 :مریم 

 رو به رو وحشتناک صحنه یه با که شدیم حیاط وارد میکشید رو دستم لیلی که طوری همین

 سر وت میزد بیلش با و بود ایستاده پسرا سر بالا پارک اقای و بودند نشسته زمین رو شدیم،پسرا

 .نداشتند رو خودشون از دفاع فرصت حتی پسرا،پسرا

 هبگیر گاز سگ رو ادم میگن شدم،شنیدید جوری یه کریس سر به بیل برخورد با چرا نمیدونم

 قاطیش هم هندی فیلم و کردم فرض گرل سوپر رو خودم یهو:منه حکایت نگیرتش،این جو ولی

 برسدددددددد،الان تو به اسیبی که گذاشت نخواهم من نهههههههههههههههه:زدم داد و کردم

 حالت از یهو و دویدم سمتش اسلوموشن صورت به و میدهممممممممم نجاتت و یمممممممٓ  ا می

 ...که کریس بغل تو کردم پرت رو خودم و اومدم در اسلوموشن

 :کل دانای 

 اقای شد،بیل باعث ،که(بغلش تو همون)کرد پرت کریس رو شدت با رو خودش شدت با مریم

 رو خودش یهو مریم که این بخاطر هم،کریس دیگه طرفی بشه،از بیهوش و سرش تو بخوره پارک

 بیهوش و خورد باغچه دور کاشی لبه به سرش و افتاد پشت بغلش،از تو بود کرده پرت شدت با

 ... شد

 :لیلی

 .شدم رو به رو انگیز دل صحنه یه با که شدم حیاط وارد میکشیدم رو مریم دست که طوری همین
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 تا دو اون سر تو میزد بیلش با داشت پارک اقای و بودن نشسته زمین رو کریس و چانیول

 من نهههههههههههههههه:زد داد کریس به رو و کرد ول رو من دست شد گیر جو که دراز،مریم

 و.میدهممممممممم نجاتت و یمممممممٓ  ا می برسدددددددد،الان تو به اسیبی که گذاشت نخواهم

 بیهوش و سرش تو بخوره پارک اقای بیل شد باعث که کرد پرت کریس بغل تو رو خودش و دوید

 بیهوش و کرد برخورد باغچه دور کاشی لبه به سرش و افتاد پشت از کریس هم طرفی اون از شه

 ....من اما شد،و

 رشس تو میخورد پارک اقای بیل که چانیول سر به ذوق با جنازه،داشتم تا دو این به اهمیت بی من

 کنار،بخاطر به اینم میزدش،حالا بیشتر میکنم ذوق من میدید که هم پارک میکردم،اقای نگاه

 جم جام از من کنم،ولی حرکتی منم تا میکرد نگاه خیره رو من داشت مریم،چان حرکت

 هک زد،همین برق هاش رفتم،چشم سمتش اروم که میکرد نگاه بهم خشم با داشت کم نخوردم،کم

 درنیومد؟ چرا: گفتم و سرش رو کشیدم دست رسیدم بهش

 همزمان چان و خودش و چان سر تو نزد عزیزش بیل با و داشت نگه دست لحظه چند پارک آقای

 چی؟:پرسیدن تعجب با

 امت سر تام،رو سر تو میزد چیزی جری جری،وقتی و تام کارتون داخل وقتی مگه:گفتم اخم با که

 !درنمیاد؟ دراز گوش این برا چرا پس!درنمیومد؟ قرمزی چیز یه

 تو های خاک دستش دو با و توهم رفت چهرش کم زد،کم زل بهم تعجب با لحظه چند چانیول

 .بده نجاتتتت رو من خودت خدااااا ای:زد داد و سرش رو ریخت و برداشت رو باغچه

 و میکنم حالیت الان بزار!من؟ باغچه خاک به زدی دست کی اجازه با:گفت چان به رو پارک اقای

 قایا بیخیال:گفتم تمام ریلکسی با و گرفتم رو جلوش که سرش تو بزنه بیل با دوباره خواست

 خونه سمت به و...نداره جذابیتی برام کار این درنمیاد،دیگه سرش رو ها قرمز این پارک،از

 سرش رو میریخت خاک که چان به رو پوکری لحن با میرفتم داشتم که طوری رفتم،همین

 ....شدم خونه وارد که همین اما شدم خونه وارد و داخل بیار خواستی اگه رو جنازه تا دو اون:گفتم
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 .گذاشتم پارت دو امروز ببرید لذت امیدوارم خب

 .میام شد که فرصتی هر سر ولی بیام نتونم مدت یه تا ممکنه

 بخونمممم باید قشنگ جمعه دارم علوم ترم امتحان هم شنبه

 نمرم باید پس دارم رشته انتخاب من و نهاییه هم امسال زیاده ها امتحان و ها درس حجم واقعا

 .کنید درک علاقم،امیدوارم مورد رشته برم بتونم تا باشه خوب

 

 اشناست چه بوئه این خورد،عهههه مشامم به بدی بوی

 :ادامه بریم خخخخخ نیومده بیشتر جمله یه اومده،ولی کامل پارت این میکردم فکر من خخخ

 

 خب..سوختس نودل بو ببینم،این وایسا...اشناست چه بوئه این خورد،عهههه مشامم به بدی بوی

 ناهار دیگه سوخته،عرررررر نودلمون چییییییییی...سوخته،همین نودله فقط نیست چیزی

 .زدم زل آشپزخونه ورودیه به غصه با و نشستم زمین کف جا همون نداریممممممممممممم

 رو مریم که پارک اقای هم سرش شد،پشت خونه وارد میکرد حمل رو کریس که چان موقع همون

 ور و بگیره رو دستات تا دو یکی بده قدر نشه،چه فداش اجیش اخیییی.شد خونه وارد میکشید

 ختگیسو بوی این:گفت چان که میکردم نگاه مریم به دلسوزی با بکشدت،اخییییی،داشتم زمین

 چیه؟

 .سوخته نودل بو:گفتم بود غصه کمی تهش که پوکری لحن با من

 !نه؟ مگه کردی خاموش که رو گاز اونوقت اها،بعد:چان

 !بود؟ روشن مگه!گاز!چی:من
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 هچ پس نبوده روشن گاز اگه اسکول اخه:گفت و پیشانیش تو کوبید دستش کف با محکم چان

 !سوخته؟ غدا طور

 نشده موضوع این متوجه من اینجاست،که مشکل کردی،ولی اشاره ظریفی نکته به...امممم:من

 .بودم

 .نکردی منفجر رو هممون تا کن خاموش رو گاز برو الان واییییییی،خب:چان

 !کنم؟ خاموش طوری چه فقط....باشه:من

 .کنی خاموش رو گاز یه نیستی بلد لیلیییییییییییی،تو:چان

 بلدم!چرا؟ خب:من

 .دیگه کن خاموش گمشو پس:چان

 .داد خواهم نجات انفجار خطر از را شما گرل سوپر لیلی اوکی،من:من

 لیلییییییییییی:چان

 .بابا،رفتم باش:من

 عجبببببببببببببببب شدم،اوفففففففففففف اشپزخونه وارد خرامان خرامان

 اُهووووو..اُهو..اُهو!!دودیییییییی

 !کجاست؟ گاز کردن خاموش دکمه این پس اه

 کنم چیکار پس نیست پیدا چیزی که حالا

  فهمیدممممممم

 ....بعدش و ریختم گاز اجاق رو و کردم ابش پر و کردم پیدا بزور رو پارچ یه

 .بومممممممممممممممممممممممممممممممم
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 نگاه خودم به گیجی با داشتم...شده ذغالی پوستم شناوره،چرا بالا سمت به من موهای چرا اِوا

 خوردبر گردنم به شدت به که گرمی های نفس بعدش رفتم،و فرو گرمی جای یه تو یهو که میکردم

 چی  گفت من گوش در خودش! گفت؟ چی:) گفت گوشم در عصبانی دلنشین صدای و میکرد

 ششعر بیشعور وجدان این ببخشید وای ای....زنه من گفت! گفت؟ چی  گفت من به خودش! گفت؟

 میکردم، همراهیش داشتم منم بود گرفته

 .نندازا من تقصیر الکی رو خودت بازی خل:وجی

 توئه دسته از من:گفتتت گوشم در عصبانی دلنشین صدای یه:میگفتم داشتم خب(وج وج خفه:من

 .......کنم؟و چیکار هوا به سر

 

 بغل منظورش)بوئه، خوش و گرم ها،چه باحالیه جای عجب ووییی...کشید عمیق نفس یه و

 که حالا وجی_حیا بی دختره ببند رو نیشت نچ نچ...)نکنه ولم کنه خدا وویییی(-_-چانیوله

 اه_میشم داغون که نیار یادم هعییی_کنی،والا حسودی من به نیست قرار که مرده شوهرت

 خوش صدای اون دوباره(@-@ بدرک برو_بابای اوکی_نکردم داغونت تا گمشو میفهمم،پس

 دق ور من نمیاد بدت  اینکه هااا،مثله بازه نیشت:گفت شیطنتی از پر لحن با گوشم در بم و اهنگ

 .بغلم،شیطون بپری بعدش و بدی

 و دمبو بغلش تو که طور همین خشنی لحن رفت،با هم تو هام اخم و شد بسته نیشم حرفش این با

 من دوما میگذرونم؛ رو روزانم امورات فقط نمیدم دِقت من اولا:گفتم  بود کرده بغلم پشت از اون

 کجا از تو میکنی،سوما بغلم!!:/( دوستان؟؟ ام نوشته درست ایا)زرتی زرتی هی تو و بغلت نپریدم

 !بازه؟ نیشم میدونی

 چال و انداخته گل لپ اون از من منه؟،بعدشم دادن دق روزانت امورات اونوقت بعله،بعد:چانیول

 .نمک مشاهده رو میمونت مثل صورت راحتی به میتونم بلنده قدم من کوتوله فهمیدم،درضمن لپت

 .....قوارهِ بد دراز یااااااااااا:گفتم جیغ با و دراومدم بغلش تو از فورا
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 ....جیغغغغغغغغغ،کمککککککککک:شد بلند مریم جیغ که بدم فحش میخواستم

 مبل رو خیس صورت با مریم شدیم،دیدیم حال وارد عجله با و انداختیم بهم نگاهی یه چان و من

 باسل و بود پارک اقای شبیه که نودساله پیرمرد یه و میکرد نگاه ها ما به ترس با و بود نشسته

 ممری یهو پیرمرده که برم مریم سمت به بود،خواستم ایستاده سرش بالا هم بود تنش چرک های

 .کرد بغل محکم رو

 :که بود جا این جالب نکته حالا

 و میکرد بلند رو دستش و عشقم باش اروم و عجیجیم باش اروم:میگفت زمختش صدا با پیرمرد

 .میکروبید مریم کمر تو

 عواید یه منتظر لحظه هر که وحشتناکی العاده فوق اخم با بود شده بیدار مریم جیغ با که کریس

 .میکرد نگاه بهشون بودم مپل تپل

 .میکرد نگاه بهشون دندونش دو لبخند با که هم پارک اقای

 .میخندید ریز و بود انداخته زیر رو بود،سرش گرفته خندش که هم چان

  بودم شده خشک که منم

 رنگ به صورتش قشنگ.میزد بال بال و میکرد عوض رنگ مدام که بود مریم فقط

 .دراومد صورتی،قرمز،بنفش:های

 روشونه مریم سر شدم متوجه تازه که میکردم نگاه مریم های کردن عوض رنگ به داشتم دقت با

 چویی،اوقققققققققققق،حالا اقای بغل زیر نزدیک دقیقا مریم بینی که طوریه و پارکه اقای داداش

 =/بغلش زیر به برسه چه بود دورش افتضاحی بوی واقعا...فهمیدم رو کردنش عوض رنگ دلیل

 لشغ:پرسیدم پارک اقای به رو مریم های زدن بال بال به توجه بی و گرفتم رو بینیم دستم با

 چیه؟ برادرتون

 ......شور مرده:گفت باز نیش با پارک اقای
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 !!!!.....؟؟؟........چییییییییی:وحشت با من

 

 

 ~_~ نشه فراموش لایک و کامنت

 

 .....چییییی؟؟:وحشت با من

 .کرد بازتر رو بازش خدا همیشه نیش عجقم،و شوره مرده:پارک اقای

 اون بغل تو داشت که مریم به دادیم رو نگاهمون هم با بعد و انداختیم بهم نگاه یه چان و من

 .میداد جون پیرمرده

 اخماش اونم که میمونه کریس بدونم،فقط بعید که هم شم،چان شور مرده اون نزدیک عمرا که من

 ....چون شه شور مرده قرار اونم کنم همه،فکر تو بد

 ....جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ:مریم

 زرائیلیع وظیفه به که هم کریس ایستاده،و شتافته دنیا اون به که پارکی اقای سر بالا مریم بعله

 منظورش-_-نیستا تفریحی پارک منظورش) پارکِ اون داداش مشت یه با و بود رسیده خودش

 .میکرد نظاره لبخند یه با بود،رو شتافته دنیا اون به رو بیچاره(~_~پارکه اقای

 .پارک اقای و چان و من وضعیت حالا و

 .شد بیوه نوجوونی تو که خواهرت بیچاره:میگفت من به رو و میزد عر که پارک اقای

 .خنده زیر زدیم شنیدیم رو این تا چان و من

 .بخنده پاتال پیر این حرف به یا باشه عصبانی نمیدونست هم کریس
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 .بود زده زل ما به میرغضبی قیافه با که هم مریم

 .بیرون انداختیم خونه از رو مجنونمون خواستگاره تا دو اون بود که مصیبتی هر با خلاصه

. 

. 

. 

 شوره مرده اون بو بلکه تا میخوره رو خودش و حمومه تو مریم که ربعه و ساعت یک الان

 خخخخخخخ...دره

 .خنده زیر زدم<<شد بیوه نوجوونی تو خواهرت اخی>> پیریه اون حرف یادآوری با باره دو

 اهنگ بهم تعجب اوردن،با می هاشون گوشی تو دست و بودند نشسته مبل رو که هم کریس و چان

 انچ و کریس سری خنده،این زیر زدم دوباره بعد و میخندم خواهرم شدن بیوه به:گفتم که کردند

 .خندیدند هام با هم

 خدا اتاقش،بنده تو رفت و انداخت ما به تعجب از پر نگاه دراومد،یه حموم تو از مریم موقع همون

 ..خخخخ.میخندیم مردش شوهر به داشتیم نمیدونست

 

 

 

  بگم نمیتونم هیچی سلامممممم

 D-: ازاد ناموسی از غیر به فحش گونه هر فقط

 پلیزززززززز لایککککککک و نظر



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM لیلی - خودخواه پرنس دو

telegram.me/romanhayeasheghane 59 

 .میذارم پارت سه امشب روزم چند این تاخیر بخاطر سلامممممممم

 (-:نرههههه یادتون نظر و لایک هم شما

 

 که هم کس هر کنار شدیم،از کمپانی وارد هم کشید،با رو دستم دراز گوش زرافه بیشعور پسر این

 چیزی استاری سوپر میکردم فکر بودم گرفته جو منم میزد،اقا زل بهمون مین پنج میشدیم رد

 جمهوری رئیس سهله،انگار هم استار سوپر که میومدم زرافه اون سر غرور،پشت با هستم،چنان

 ˚~˚ام چیزی

 :( میکردند هم سلام باهام:جالب نکته یه

  که میکردم سیر اسمونا تو میدادم،اصلا تکون سر فقط منم

 .میدادند(کریس و چان)دراز تا دو این به بلکه نمیدادند من به ها سلام این شدم متوجه هاااااااا بعد

!  نبود؟ عاشقی اون احیانا.)شدم دچارش هم من که دردیه بد شدن ضایع:میگویند که جاست این

 میکشیدماااا راحت نفس  دستت از داشتم نبودی مدت یه!اومدی؟ بیشعور وجی تو باز واییییی

 (بدرک برو  رفتم من اصلا ایشششش:وجی

 کمپانی به ما ورود از که هم چان که شد باز نیشم خود به خود بود، من رو که نگاهشون حال هر به

 نیش و شد بسته نیشم وار اتوماتیک که رفت برام توپ غره چشم یه داشت نظر زیر رو من همش

 .شد باز چان

 این ، رفتن اسانسور این به اسانسور اون از کمی و رفتن راهرو اون به راهرو این از  کمی از بعد

 زیچی دو بهش اونم که گفت چیزی یه بهش رفت بود نشسته میز پشت که خانمی یه پیش  دراز

 ها اتاق از یکی در سمت به( من برادر و خواهر نباش منحرف)چیزی سه نتیجه با هم گفت،ما

 .>-<خودتونین هم رفتیم،خل

 !نرفته؟ یادت که هام حرف:گفت و گرفت  رو جلوم چان کنم باز رو اتاق در خواستم همینکه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM لیلی - خودخواه پرنس دو

telegram.me/romanhayeasheghane 60 

 .نوچچچچ:گفتم و شد باز نیشم ماشین تو چان های نصیحت یادآوری با من

 

 :ماشین تو:بک فلش

 سخت خیلی کنی مصاحبه کار واسه باهاش بری میخوای که مردی لیلی،اون:چان

 از خواهشاااااااا خواهشاااااا" چیززززززز ین تر مهمممممم و ممنوع بازی گیره،پسسسسسس،خل

 "فرمائید خودداری خواهشااااااااا کرم ریزش

 

 ↓↓↓:حال زمان بک فلش پایان

 .کنممممممم جبران میدم قوللللللل باش ادم مثل رو بار یه همین تروخدا لیلی:چان

 .بریم اوکی:من

 مریم به کریس ات تذکر از بعد

 .شدیم رو روبه خوشتیپ پیرمرد یه با که  شدیم اتاق وارد بالاخره

 .سومان لی جناب سلاممممم:کریس

 .لی جناب سلامممم:چان

 هم ما سلام از میکردیم،بعد ایفا جا اون رو بوقققققق نقش که هم مریم و من دادند دست باهاش و

 .نشستیم صندلی سومان،رو لی جناب: خوشتیپه پیرمرد اون با

 .اومد ما سمت گوهربارشون سخنان خوشتیپه،مسیر پیر اون و پسرا بین حرف کلی از بعد

 .کردند معرفی کریس و چان که مترجمائید اون اوه،شما:سومان لی

 .کوبید پهلوم تو محکم ارنجش با چان که.پ،ننشونیم ن پ:من
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 بعله اوه:درد با من

 عالی هک  کنید کار جا این میتونستید اگه واقعا گفتند،شما من به شما توانایی از پسرا:سومان لی

 کنم معرفی کمپانی مترجم رو خواهرزادم تا خواست من از خواهرم متاسفم،دیروز من ،اما میشد

 .متاسفم بیارم،واقعا نه نتونستم منم

 !نمیکنید؟ استخدام رو ما طور،پس این که:من

 ...متاسفم واقعا من:سومان لی

 ... بودید داده قول که شما اما:چان

 ...ممکنه طور چه:کریس

 .بریم بیاین پسرا بیخیال:گفتم چان و کریس به رو نیشخند با من

 .بیرون زدیم اتاق از خداحافظی از بعد

 .میکنید چیکار حالا واییییی:  مریم

 ...،اگه میخوام معذرت واقعا من ها بچه:کریس

 .شیم استخدام قراره که وقتی بخوای معذرت نیست نیازی:من

 !!!چیییی؟:چان

 ....زدم نیشخند یه و کنیم کار کمپانی یه تو هم با بعد به این از قراره فقط هیچی:من

 سلامممممممممم

 میکنم اپ هم بکنید،امشب لایک و بدید نظر اگر

  کنم تموم رو رمان این زودتر دارم تصمیم درضمن

 (-(:-(:-(:-:کنید حمایت خواهشا پس
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 !سرته؟ تو ای نقشه چه باز خدااااا یا:مریم

 .کن تماشا خودت:نیشخند با من

 .بگیرن رو جلوم نکردن فرصت پسرا اصلا

 کردن گریه و زدن داد به شروع و نشستم زمین رو سالن وسط رفتم فورا

 من به بیشعوررر کنیدددددددد،این کمکم مردمممممممممم عررررررررررر،ایییی:کردم

 شکایت ازشششششششششششش کردههههههههههه،عرررررررررر،من تجاوزززززززز

 معصوم بچه این میخواد حاملمممممممممم،کی ازشششششششششششش.  ،من میکنممممممم

 نهههههه!!!نمیکنممممم؟؟ کاری نیستم مشهور چون کردند فکر!!!!کنههههه؟؟؟ بزرگ رو

 .......میگیررمممممم رو بچم و خودم حق من خیرررررر

 داشتند سعی و شدند جمع من دور بودند،فورا شده جمع جوون پسر تا چند دور که خبرنگار کلی

 .کنند مصاحبه باهام

 هم سومان لی  ، میکردند نگاه من به مبهوت و مات هم چان و بود،کریس شده جمع دورم ادم کلی

 ؟ رو ها خبرنگار یا کنه جمع باید رو من دقیقا نمیدونستم بود دراومده اتاق از

 کولی به همچنان منم رفت سومان لی سمت به و خوند اخرش تا دید رو من و کار این که هم مریم

 ...دادم ادامه بازیم

 :مریم

 هم قتیسرشه،و تو ای نقشه یه فهمیدم بیرون بریم سومان لی اتاق از گفت نیشخند با لیلی وقتی

 یرهبگ رو جغجغه این نقشه جلو نمیتونه بیاد هم طوفان که فهمیدم کن تماشا گفت خودش هم که

 !استخدامیم؟ ما چیشد خب:گفتم و رفتم سومان لی سمت به فورا

 .شیطانیدددددد شما:گفت ناباوری با سومان لی
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 و ممیکنی کار شما برا ما کنید،هم استخدام مارو شما کنیم،اگه صحبت منطقی بیاید ، ببین:من

 شما اگه ولییییییی جانبست دو منفعت طوری میدید،این رو ما حقوق شما هم میکنید سود

 بد هم ما برا و بدید باید رو ها رسانه جواب هم و بدید دادگاه پول باید کنید،هم شکایت بخواید

 مجوونی هم چون زندونه شب یه نهایتش ما زیان میبینند،ببینید بد طرف دو هر طوری میشه،این

 تموم زود که بده...  و اجتماعی خدمات نمیده،شاید سنگینی حکم دادگاه قطعا شیطون هم و

 .ضرره خیلی مادیاتی شما واسه میشه،اما

 رمخواه گرنه و ببندید داد قرار من با و بگیرید تصمیم دارید فرصت مین ده فقط بگم هم الان از

 .است شده تموم ماجرا این دیگه مین ده تا ببندی داد قرار اگه ولی میده باد به دودمانتو کل

 کاری همچین لیلی نمیکرد خطور ذهنشم به میکرد،خخخحح نگام ها ای سکته مثل سومان لی

 میر می رو حسابتون بعدا: گفت لکنت با نمیدونست،بالاخره چیزی لیلی خبیث روح از که کنه،اون

 .ببندیم و داد قرار فعلا میرسم،بیاید

 .بود کرده هول بد خخخخخخ

 .ام اس رسمی مترجم شدیم ما مین ده طی کردید حال من جان

 .کاتتتتت:دادم علامت لیلی به دستم با

 احبهمص تا پایین بیارید رو ها دوربین:  گفت جدیت با ها خبرنگار به رو و پاشد جاش از فورا لیلی

 .اوردند پایین رو هاشون دوربین فورا ها نگار کنم،خبر

 گرفتم رو دو هر دست مچ که لیلی سراغ بر خواستند بودند دراومده بهت از تازه که کریس و چان

 . میکنه درستش خودش:گفتم و

 ایدش میکنیم کار ازمایشی طور به داستان یه روی داریم ما ببینید:گفت ها خبرنگار به رو لیلی

 یششن بعد و میکنم، بازی رو هاش نقش از یکی داشتم الان منم نیاد هم شاید بیرون بیاد فیلمش

 .بود همین ماجرا کل:گفت و کرد باز رو

 !هستید؟ ام اس جدید اموز کار شما_
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 !هستید؟ خارجی شما_

 شده دیده شی چانیول ای کره معروف ایدل همراه پیش روز چند که دختره همون شما_

 !بود،نیستید؟

 .....و_

 هستم،و ایرانی من بله و هستم ام اس رسمییی نیستم،مترجم ام اس جدید کارآموز من:لیلی

 .نمیدم جواب سوال دیگه.ام دختره همون من درسته هم بعدی سوال

 .بیان که کرد اشاره نگهبان تا دو به چان که بپرسند سوال باز خواستند ها خبرنگار

 سعک از دوربینشون حافظه کردن پاک از بعد رو ها خبرنگار این:گفت و کرد ها نگهبان به رو چان

 !ییرون،فهمیدی؟ میندازیشون کمپانی از... داد ادامه و کرد اشاره لیلی به و...دختره این فیلم و

 .بله:ها نگهبان

 لیلی سمت به بودم کرده ول رو چانیول دست مچ دیگه حالا که ،منم رفتند ها خبرنگار سمت به و

 نای با بیایم،من ما تا پسرا پیش ببر رو مریم:گفت کریس به رو و کشید رو دستش مچ و رفت

 (بود لیلی منظورش.)بده من به توضیحاتی  یه باید.دارم حرف مارمولک

 ردکارب به که کرد من به خشمگین نگاه یه و بگه هایی چیز یه من به باید هم اوکی،مریم:کریس

 .اوردم ایمان بیبیی ما گسترده

 

 

 چانیول پارک:کاور عکس

 حمایت تایپیدم،پسسسس زیاد هم گذاشتم زیاد پارت هم امروز نره،خدایی یادتون لایک و نظر

 .کنید



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM لیلی - خودخواه پرنس دو

telegram.me/romanhayeasheghane 65 

 

 

 :چانیول

 یهجای تنها کشوندمش،چون کمپانی بام پشت سمت به و گرفتم رو هوا سربه مارمولک این دست

  دوربین که

 و ایستادم عمیقی اخم با و سینه به دست روش به رسیدیم،رو بام پشت به که نذاشتن،همین

 !!میشنوم؟؟ خب:غریدم تقریبا

 !!چیو؟:گفت باز نیش با لیلی

 بینمب بگو زودباش....بازیاتوووووو کولی دلیل!!!ههه،چیوووووو؟؟:گفتم داد با شد تموم تحملم دیگه

 درستتتتت دردسرررررر بس از نمیشی خسته هااااااان؟؟؟تو کردییییی رو کار اون چرا

 !!ننن؟؟هااااااننن نکنیییی شیطونی اینجا که نکردمممم خواهششششش تو از من مگه!میکنییییی؟

 ....میکردممم کارهات درگیر رو خودم نباید اول شیطونییییی،از سرتق ، نقو نق بچه یه که واقعاااا

 ازش هک باره دومین این فقط که کمرنگی اخم با و بود بسته رو بازش همیشه نیش حالا که هم لیلی

 وممممار:گفت من به رو( زد گوشش تو لیلی و زد تهمت لیلی به که شبیه همون بار اولین)میبینم

 رامب زیاد کمپانی این داخل کردن ببندم،کار قرارداد سومان لی با تا کردم و اونکار من...خبرته چه

 ما کرده بگیره،فکر تمسخر به رو ما که داد جرات خودش به پیر مرتیکه اون نیست،اما مهم

 ما که بده خبر بهت دیروز؛ تماس، یه و عذرخواهی یه با میتونست که نیازمندشیم،درصورتی

 بستن فقط من هدف و....داشت رو ما کردن کوچیک قصد فقط اون شیم،اما استخدام نمیتونیم

 ها بازی کولی اون نداره،و رو من گرفتن کم دست حق هیچکس بگم بهش که بود اون با قرارداد

 ازت من هم اول از درضمن:گفت هم اخر در....کرد تعریف برام رو ماجرا کل بعد و.... بخاطر هم

 ....میذاری منت سرم حالا که کنی من کارهای درگیر رو خودت که نکردم درخواست
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 بود منطقی هاش حرف اومدم،همه خودم به که بره خواست مبهوتم و مات چهره به توجه بدون

 (-: بیشتر کوچولو یه از یکمی حالا کردم روی زیاده کوچولو یه که کنم اعتراف باید

 ناکارم وگرنه درنیوفتم باهاش باشه ،یادم شیطونکیااا عجب اینم ولی بود درست هاش حرف اما 

 .میکنه

 پیدا بغلم تو رو خودش ، بیاد خودش به بخواد تا گردوندم برش و گرفتم رو دستش مچ فورا 

 .میکنه

 ،یااااکننننن ولم یااااا یااااااااااا: میگفت نق نق و جیغ جیغ با و میکرد تقلا بغلم تو از دراومدن برای

 یااا...کنی بغل و من هی که میدی اجازه خودت به طور چه تو

 ... ام باتو...

 و بستم رو هام چشم و کردم خم رو ببینم،سرم رو صورتش بتونم تا دادم فاصلش خودم از یکمی

 کردم،تو بوسیدنش به شروع عمیق و گذاشتم خواستنیش خوشگل های لب روی اروم رو هام لب

 .بود ایستاده بهت با نمیکرد،فقط هم جیغ نمیکرد،جیغ تقلا بود،دیگه ایستاده اروم بغلم

 رو صورتش که گردش و خوشگل های چشم تو و کردم جدا هاش لب از رو هام بعد،لب دقیقه دو

 ریطو این میدونستم اگه:گفتم بهش رو شیطونی نیشخند با و زدم زل بود کرده کیوت حسابی

 .میشدم کار به دست زودتر میشی ساکت

 ...و اومد خودش به لیلی حرفم این با

 :کریس

 پارکینگ سمت به و کشیدم رو مریم دست منم رفتند لیلی و چان که این از بعد

 در و دادم هل ماشین تو عصبانیت با و کردم باز رو ماشین رسیدیم،در که کشوندمش،همین

 .نشستم رل پشت هم خودم و بستم رو ماشین

 دهانم جلو رو دستم و بودم داده تکیه شیشه به رو ارنجم و بودم خیره رو روبه به عصبانیت با

 .بودم گذاشته
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 ...طور اون اصلا ببین ب...چیزه..اممم:مریم

 خالی سرش رو عصبانیتم تمام تا داد فرصت منم به کرد باز رو دهنش که همین

 اهرخو اون همدستی با چرا پس نکردم نصیحتت همه اون من ساکتتتتتتتتتتتتت،مگه:کنم

 !!!میکردید؟؟؟؟ نابود سومان لی روسر رو کمپانی داشتین شیطونت

 !!!ببرید؟ ابروشو باید شما بده کار شما به نخواست دلش خودشه برا کمپانی

 .نذاشتی و چسبیدی رو ما دست بگیریم،مچ رو جلوش میخواستیم چان و من که بعدشم

 تحقیر رو ما داشت اون اما.درست خودشه، برا کمپانی ببین:گفت جانبی به حق لحن با مریم

 از اما هبیار هم رو قضیه ته و سر تماس یه با و زودتر خیلی میتونست اون ببین فکر میکرد،یکمی

 خوب ، گرفت حالشو و فهمید و این خوب هم کنه،لیلی مسخرمون تا کشوند جا این رو ما عمد

 نکنه،پشیمونم درد کردم،دستم کاریم خوب کردم کمکش منم ، نکنه درد دستشم ، کرد کاریم

 .نیستم

 .داد تکیه ماشین صندلی به سینه به دست اخم با بعد و

 هی شدم،بذار هم بدهکار زیادی میبودم طلبکار باید گرفت،من خندم زبونیش بلبل و پررویی از

 :کنم اذیتش خورده

 !نیستی؟ پشیمون که:  گفتم و شدم خم سمتش شیطونی نیشخند با

 .نوچچچ:گفت تخسی با و داد قورت محکم رو دهنش اب

 ینمبب بذار:کردم زمزمه شیطنت میخورد،با صورتم به هاش نفس که طوری به بردم تر جلو رو سرم

 به شروع اشتیاق با و گذاشتم رولباش رو هام لب بعد و!...نه؟ یا میشی پشیمون اینم از بعد

 .....کردم بوسیدنش

 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM لیلی - خودخواه پرنس دو

telegram.me/romanhayeasheghane 68 

 

 

 عاشقانههه ،مطلب(-:طولانی سلاااامممممممم،پستتتت

 ^_^ بده رمان اپ راه در رو لایک و نظر اون لطفا پس!!!!!میخوای؟؟ چی دیگه

 ^_^( :*) ;^کن شاد هم ما دل بیاد کن رد اقااااااا،خواهرررر،برادرررر

 مجدد سلامممم

 پارت الان نیومده کامل شدم متوجه خوندم  رو رمان هشت و سی پارت الان من ها بچه ببینید

 .میذارم کاملشو

 

 :مریم

 هب دختره رمانا تو!بدشانسم؟ انقدر چرا من خدایا!نمیره؟ بین از لعنتی شور مرده این بوی چرا اه اه

 پیر یه سهله که جوون من برا نانازه،اونوقت بلند قد خوشگل جوون پسر میخوره،یک بر یکی

 خدااااااااااا است،ای ساله نود پاتال

 .شده قرمز شستم حموم تو رو پوستم بس از میبینم که میندازم خودم به نگاهی

 تو ونسرش و نشستند مبل رو چان و کریس میبینم که حال تو میپوشم،میرم راحتی لباس یه فورا

 و یلیل سمت میرم تعجب میکنه،با پچ پچ داره شده خم مبل گوشه یه که هم گوشیاشونه،لیلی

 !میکنی؟ چیکار لیلی هی:میگم

 ...میکنند نگاه لیلی به و درمیارن گوشیاشون تو از رو سرشون کریس و چان من حرف با

 :چانیول

 :میکردم فکر افتاد صبح که هایی اتفاق به داشتم و بودم نشسته مبل رو
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 سرم هنوره که ندارند،هنوز قرار و اروم دردسرند،لعنتیا انقدر ها این خدااااا،چرا پوفففففففف

  میکنه درد پیریه اون بیل بخاطر

 نکرده خدایی دارم،اگه استرس شیطونک این اشپزخونه داخل بازی خنگ بخاطر هنوزه که هنوز

 /!چی میومد شیطونک این سر بلایی

 ایدش تا زدم اینستام پیج به سر یه و کردم روشن و گوشیم و دادم بیرون  کلافگی با رو نفسم

 .دربیام فکر تو از کمی

 یلیل هی:میگفت لیلی به رو که مریم صدای با یهو که میخوندم رو ها کامنت داشتم طوری همین

 !میکنی؟ چیکار

 پچ پچ و بود شده جمع مبل گوشه یه که لیلی به  دادم رو نگام و دراوردم گوشی تو از رو سرم

 .میگیرم اعتراف دارم هیسس:گفت مریم به که ، میکردم نگاه بهش تعجب با میکرد،داشتم

 !!!!!!کییییی؟؟ از!!!!!!!!!! اعتراف؟!چیییییی؟:کریس و مریم و من

 کنترل با رو مورچه دور تا دور و ایستاده مورچه یه سر بالا دیدیم که شدیم جمع لیلی دور هممون

 نه،یهنک فرار ئه مورچه تا بسته مثلثی حالت به کاغذی دستمال جعبه و ماهواره کنترل و تلوزیون

 .میریخت ئه مورچه رو اب قطره یه بار یه دقیقه چند هر بود دستش هم اب لیوان

 .کنننننن،زودباش اعتراف:لیلی

 زودددددد:داد ادامه ئه مورچه به رو که میکردیم نگاه بهش گیجی با داشتیم همچنان ما

 رو بود افتاده پارک تو که رو من شکلات که بودن تو های همنوع که کن اعتراف باششششش

 .بری نمیذارم باشششش،وگرنه خوردند،زود

 ǁ˚_˚:من قیافه

 D-: :کریس قیافه 

 ^_^: مریم قیافه
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 .اسکوله قدر چه دختره این خدا واییییی

 .کنه ول هرو مورچه تا کنه قانع رو لیلی داشت سعی هم مریم میزد، گاز رو زمین داشت که کریس

 .کن ول ئرو مورچه اون لیلی:مریم

 .نمیگذرمممم شکلاتم خون از ندارهههه،من امکان نچچچچچچ:لیلی

 ئه مورچه این های همنوع ببینم کن،اصلا ولش داره گناه بیچاره مورچه اون لیلی ببین:مریم

 تو هک زمین باشه افتاده که شکلاتی بعدشم!بده؟ پس تاوان باید ئه مورچه چرا خوردن رو شکلاتت

 .کن ول هرو مورچه این نمیخوردیش،پس

 اگه میکنه،بعدشم عذرخواهی بعد میکنه اعتراف گفتم،اول که نداره،همین ربطی من به:لیلی

 .بره میذارم پذیرفتم رو عذرخواهیش

 !میزنه؟ حرف هم مورچه مگه:گفتم پوکری حالت با من

 مالدست جعبه و رو ها کنترل بعد و.میکنم ازادش کردیا،اوکی اشاره ظریفی نکته به وااااااا ا:لیلی

 .برداشت مورچه دور از رو کاغذی

 قدردانی هم مورچه مگه ببینم وایسا.میدیدم مورچه چشمای تو رو دانی قدر قشنگگگگگ

 ...شدم خل خودش مثل موندم لیلی این پیش بس از کنم فکر میکنه،پوفففففف

 سی پارت طنز بخش کل درواقع و بود نیومده کامل هم نه و سی پارت متاسفانه بگم باید سلامممم

 بود، نیومده نه و سی و هشت و

 :نه و سی پارت اینم

 .بریم،کمپانی هم با تا بشین آماده برین بهتره نیومده پیش دیگه ماجرای یه تا دخترا:کریس

 !چی؟ برای کمپانی:لیلی

 .کردیم تعریف براشون رو ها اون شدن استخدام ماجرای کل کریس و من
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 .نخوردیم ناهار هنوز که ما خب:مریم

 ...چیزه...مریم....  ببین...چیزه...اممم:لیلی

 !!نبود؟؟ غذا سوخت که قابلمه اون مگه:گفتم تعجب با من

 بود شده ایا سکته مثل مریم قیافه

 ما هب رو و چسبید گوشاشو تا دو فورا لیلی که خورد تکون مریم های کرد،لب نگام چپ چپ لیلی

 .بگیریددددد رو گوشاتون زود:زد داد

 .چسبیدیم رو گوشامون فورا ترس از کریس و من

 ...غذامممممم وایییییی.....غذااااااامممممممممم....جیغغغغغغغغغغغغغغغغغ:مریم

 براش که زحمتییییی چه....غذامممم عرررررر:کرد زدن عر به شروع و نشست زمین رو مریم

 براش گاز پای که هایی عرق چه....نشستمممممم براش که ها ظرف چه...نکشیدممممممم

 ....رفتتتتت بین از غذام....ننشستم،عرررررر پاش به که ذوقی چه با....نریختممممممم

 پخته ای خوشمزه و سختی خیلی غذای کردیم،بیچاره،حتما نگاه بهش دلسوزی با کریس و من

 .میکرد گریه براش طوری این که بود

 ریهگ براش طوری این داری که بود غذایی چه دیگه،حالا  نداره عیب ،حالا نکن گریه اخییی:کریس

 میکنی؟

 ^_^.نودل:مریم

 ودمب شده خیره بهش اشکی های چشم با چنان منم میکوبید مبل دسته به رو سرش فقط کریس

 .بود ماجرا گر نظاره فقط نیشخند یه با که هم لیلی شد، کباب خودم برای دلم خودم که

 :کریس

 .میرفتیم کمپانی سمت به داشتیم و بودیم نشسته ماشین تو
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 .رفت وروجک تا دو اون شدن حاضر سمت ذهنم ناخودآگاه

 .میشه جمع چشمام تو اشک میوفتم که یادش اصلا

 ↓↓↓↓↓:دخترا شدن حاضر موقع:بک فلش

 یمبر بشن اماده تا فرستادیم رو وروجک تا دو این...و مجانی غذای قول بود،با مشقتی هر با خلاصه

 ...کمپانی

 رو موهاش و بود پوشیده شیک کرمی دامن و کت دراومد،یه اتاق از مریم که بودم نشسته مبل رو

 . بودم محوش همچنان من بود شده العاده بود،فوق کرده هم ملایم ارایش یه و بود بسته ای گوجه

 .خنده از ترکیدم دیدمش که دادم،همین لیلی به و برداشتم مریم از رو نگاهم چان داد با که

  چرااااا اخهههه نههههههه،چراااااا خدااااااااااا ای:چان

 ↓↓:رو لیلی تیپ کنید توجه

 اون از ، گردنش دور هم لُنگ یه,  گشاد العاده فوق کت یه با پیرمردونه راه راه گشاد شلوار یه

 .بود پوشیده هم کپ یه با خرگوشی دمپایی یه باحالتر

 سرخ چهرش هم میکشید،مریم رو موهاش همچنان چان ولی ترکیدم خنده از که من خخخخخخ

 .بود خنده از یا بود عصبانیت از نمیدونم بود،حالا شده

 یه و هکن عوض رو لباساش که شد راضی لیلی لیلی،بالاخره با چان و مریم زدن سروکله کلی از بعد

 یه هم سر بپوشه،اخر ها لباس اون از غیر به چیزی یه نه،فقط هم دامن و بپوشه،کت دیگه چیز

 هی و مشکی پاره شلوار یه با داشت روش سفیدی های طرح که مشکی تیشرت یه با مشکی کپ

 .پوشید سفید سیاه استار ال

 . بود گردنش دور همچنان لُنگش بود،راستییی شده خفن قیافش سری این

:-D : -P :-D :-) 
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 ↓↓↓↓:حال زمان:بک فلش پایان

 :لیلی

 ...میکردند حرکت ما پشت هم مریم و بودیم،کریس جلو چان و رسیدیم،من کمپانی به بالاخره

 

 :لیلی

 .شمامچ تو بود زد زل پرو پرو شیطون نیشخند یه با که میکردم نگاه چان به عصبانیت با داشتم

 ندچ از بعد میبوسیدم شدم،وحشیانه خفه بوسش با....که کردی جرات طور چه تو جیغعغغغغغ:من

 نفس که طور همین ، بزنم حرف بده مهلت که این از بدون و برداشت لبام رو از رو دقیقه،لباش

 .دارم...دوست:گفت میکرد برخورد صورتم به نفسش هر و میزد نفس

 !گفت؟ چی این هَن)بودم، خیره مشکیش و درشت چشمای به هنگ طور همین من

 !داره؟ دوست گفت:وجی

 !جونم؟ وجی مطمئنی عررررر:من

 گوش اون داشتن دوست از حرف که حالا بودم مرده شوهر وجی که دیروز چیشد،تا نفهمیدم:وجی

 !شدم؟ جون وجی  شد، فیلی

 وجی فیلی،فهمیدی گوش نه چانیول، پارک جناب!چیه؟ فیلی بزن،گوش حرف درست یاااا:من

 !مرده؟ شوهر

 !!؟؟چانیولللللل پارکککک جنابببب شد حالا بود دراز گوش زارفه که پیش ساعت چند تا هه:وجی

 ...(دراد چشمت تا بله:من

 تگرف رو دارم،دستم درگیری خود و نمیشه بلند من از بخاری دید که اقامون ، بگم بهتون خلاصه

 ...رفتیم بیرون(بام پشت) برسری خاک های کار انجام محل از و کشیدم تنبون کش مثل و
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 :چانیول

 سالن سمت به شدیم، خارج کمپانی بام پشت از و کشیدم رو دستش که بود هنگ خخخخ،لیلی

 و میرفتم که طور همین رفتیم میکردیم رقص تمرین جا اون گروه اعضا بقیه و من که تمرینمون

 ریم،تامی پسرا پیش داریم که دادم ام پی کریس به هم دستم یه با میکشیدم خودم دنبال رو لیلی

 شناا گروه اعضا با هم مریم تا بیان، رقصمون تمرین سالن به بعد هم مریم و شن،اون اشنا لیلی با

 .شه

 نم سمت تعجب با برداشتند رقص از دست بودن رقص تمرین حال در که رسیدیم،پسرا که همین

 جدید ممترج و بابام دوست لیلیه،دختر پسرا،این سلام:گفتم و زدم گنده لبخند یه که برگشتند

 .هستن هام برادر و من گروه اعضا اینم:دادم ادامه لیلی به رو بعد و....کمپانی

 وناشناییت ام،از لیلی سلااااممم،من:گفت لیلی که بودند متعجب لیلی و من حضور از هنوز پسرا

 .خوشبختم

 بهم یواشکی و نشست لبشون رو گنده لبخند یه کم کم بودند دراومده شک از تازه که پسرا

 وننمیت کردند فکر لابد خخخ.شم اشنا لیلی با که اومدن تک تک و گرفتن جست و زدند چشمک

 P-( :-: ایه اعجوبه چه دختر این که نمیدونن بزنند رو لیلی مخ

 ایک کیم من زیبا لیدی ای تو بر سلام: گفت و شد خم کمی و جلو اومد مغرورانه جست یه با کای

 .خوشبختم اشناییتون هستم،از

 .کاکائو خوشبختی که حالت به خوش خو:لیلی

 .شدند زمین پخش خنده از یهو و انداختند لیلی به نگاه یه تعجب با پسرا همه

 !میدادی؟ شماره من به نباید الان تو!هان؟:گفت هنگ کای

 .بیاد باد بذار برو:لیلی

 بینب داش،حالا اونور برو نشدی ضایع این از بیشتر تا:گفت  خنده با بعد و کای شونه تو زد سهون

 .میکنم چه من
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 پوکر لیلی زد،که چشمک یه بعد سهونم اوه من ، خوشگله سلام:گفت جلو اومد مغرورانه سهون

 .میکرد نگاش پوکر همچنان لیلی که زد چشمک هم دیگه بار کرد،چند نگاه بهش

 .کنند سلام هم بقیه کردی،بذار سلام دیگه انور برو:گفت و شد خستش لیلی یهو

 .شد ضایع اینم که بود اینچنین

 .اومد بعدی نفر

 وت بیوتی،نایس های:گفت لیلی به رو و اومد جنتلمنانه خودش قول به جست یه با لوهان بار این

 .هستم لوهان شیو یو،من میت

 و دش بسته نیشش لیلی، بعدی حرکت با اما شد باز هم لوهان نیش که و شد باز لیلی نیش یهو

 .رفت هوا دادش

 چه وت ایگووووو:میگفت و میکشید محکم و بود گرفته رو لوهان ها لپ تا دو دستاش تا دو با لیلی

 .بابابزرگمی خدابیامرز خواهر داریییی،شبیه خوشگلی و معصومانه چهره قدر

 لپ از رو لیلی دست بزور.خخخخخ.شد یکسان خاک با لوهان کردم احساس ولی چرا نمیدونم

 تیکه بهش لیلی که کنار رفت اخمالو قیافه و لپ رو دست دو با هم کردیم،لوهان جدا لوهان

 .خوشگله خریداریم اخمتم:گفت و انداخت

 .کرد جمعشون نمیشد هم برقی جارو با دیگه رو پسرا

 سلام ادم مثل گرفتند تصمیم ها شدند،اون ضایع کای و سهون و لوهان نحوی به دیدن که پسرا

 .کنند

 که قتیو از:میگفت پسرا واسه مدتش این های شیطونی از هم بودند،لیلی گرفته گرم لیلی با پسرا

 وندلش دیگه بود،پسرا اورده سومان لی سر رو بلا این که پیش ساعت نیم تا ما ی خونه بود اومده

 .میخندیدند هر هر و بودند گرفته
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 کرده چیکارش کریس میدونه اومدند،خدا کریس همراه سرخ صورت با مریم هم پیش مین چند

 .کردن عوض رنگ به برسه چه نیورد خودش رو به اصلا که لیلی ولی شده سرخ اینطوری که

 بلکل همشون.شدند اخت اونم با و شدند اشنا مریم با ای بازی مسخره هیچ بدون دفعه این پسرا

 هم کریس و من بودند شده دخترا با بخند و بگو مشغول و بودند کرده فراموش رو کریس و من

 .میکردیم نگاشون پوکر

 :کریس

 لباش با مماس اروم رو لب چهرش به کردن نگاه بدون و برداشتم لباش رو از رو لبام مین چند

 زدم زل مریم سرخ چهره به و برگشتم جام سر باز نیش با بعد عاشقتم،و:کردم زمزمه و گذاشتم

 پسرا پیش لیلی و بود،خودش چان طرف از ، کردم اومد،بازش ام پی گوشیم رو موقع همون که

 و بریم:گفت سرخ لپ و  زیر سر با که گفتم مریم بریم،به بود خواسته هم مریم و من از بودند رفته

 ابجو!!خانومی؟؟ کجا:گفتم شیطنت با و چسبیدم رو دستش فورا که شه پیاده ماشین از خواست

 !نه؟ یا داری دوسم هم تو بگی نمیخوای!چیشد؟ من

 ...منم:گفت اروم مریم

 .شد پیاده ماشین از سریع و دراورد دستم تو از رو دستش فورا بعد و

 که رفتیم پسرا و من رقص سالن سمت به هم شدم،با پیاده ماشین از و خندیدم سرخوشی با

 یافهق پسرا با مریم اشنایی از پوکره،بعد هم چان قیافه و گرفته معرکه همیشه مثل لیلی دیدیم

 ....نمیذاشتند چان و من به هم سگ محل شد،چون پوکر منم

 

 

 

 هم لایک یدبد گذاشتم،نظر طنز و عشقولی طولانییی پستتتتت ندید،یه لایک و نظر نامردیه خیلی

 (-: ^_^ شه شاد منم دل بدید
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 ور اکسو گروه نت داخل حتمااااااااااا نمیشناسن رو اعضاشون و اکسو گروه که راستییییی،اونایی

 .کنند درک رو رمان بهتر تا ببینند رو هاشون عکس علاوه به اعضا بیوگرافی و کنند سرچ

 .نمیشه جا گروه کل عکس میذارم رو کی اکسو گروه عکس پروفایل رو هم الان

 

 :لیلی

 .شمامچ تو بود زد زل پرو پرو شیطون نیشخند یه با که میکردم نگاه چان به عصبانیت با داشتم

 ندچ از بعد میبوسیدم شدم،وحشیانه خفه بوسش با....که کردی جرات طور چه تو جیغعغغغغغ:من

 نفس که طور همین ، بزنم حرف بده مهلت که این از بدون و برداشت لبام رو از رو دقیقه،لباش

 .دارم...دوست:گفت میکرد برخورد صورتم به نفسش هر و میزد نفس

 !گفت؟ چی این هَن)بودم، خیره مشکیش و درشت چشمای به هنگ طور همین من

 !داره؟ دوست گفت:وجی

 !جونم؟ وجی مطمئنی عررررر:من

 گوش اون داشتن دوست از حرف که حالا بودم مرده شوهر وجی که دیروز چیشد،تا نفهمیدم:وجی

 !شدم؟ جون وجی  شد، فیلی

 وجی فیلی،فهمیدی گوش نه چانیول، پارک جناب!چیه؟ فیلی بزن،گوش حرف درست یاااا:من

 !مرده؟ شوهر

 !!؟؟چانیولللللل پارکککک جنابببب شد حالا بود دراز گوش زارفه که پیش ساعت چند تا هه:وجی

 ...(دراد چشمت تا بله:من

 تگرف رو دارم،دستم درگیری خود و نمیشه بلند من از بخاری دید که اقامون ، بگم بهتون خلاصه

 ...رفتیم بیرون(بام پشت) برسری خاک های کار انجام محل از و کشیدم تنبون کش مثل و
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 :چانیول

 سالن سمت به شدیم، خارج کمپانی بام پشت از و کشیدم رو دستش که بود هنگ خخخخ،لیلی

 و میرفتم که طور همین رفتیم میکردیم رقص تمرین جا اون گروه اعضا بقیه و من که تمرینمون

 ریم،تامی پسرا پیش داریم که دادم ام پی کریس به هم دستم یه با میکشیدم خودم دنبال رو لیلی

 شناا گروه اعضا با هم مریم تا بیان، رقصمون تمرین سالن به بعد هم مریم و شن،اون اشنا لیلی با

 .شه

 نم سمت تعجب با برداشتند رقص از دست بودن رقص تمرین حال در که رسیدیم،پسرا که همین

 جدید ممترج و بابام دوست لیلیه،دختر پسرا،این سلام:گفتم و زدم گنده لبخند یه که برگشتند

 .هستن هام برادر و من گروه اعضا اینم:دادم ادامه لیلی به رو بعد و....کمپانی

 وناشناییت ام،از لیلی سلااااممم،من:گفت لیلی که بودند متعجب لیلی و من حضور از هنوز پسرا

 .خوشبختم

 بهم یواشکی و نشست لبشون رو گنده لبخند یه کم کم بودند دراومده شک از تازه که پسرا

 وننمیت کردند فکر لابد خخخ.شم اشنا لیلی با که اومدن تک تک و گرفتن جست و زدند چشمک

 P-( :-: ایه اعجوبه چه دختر این که نمیدونن بزنند رو لیلی مخ

 ایک کیم من زیبا لیدی ای تو بر سلام: گفت و شد خم کمی و جلو اومد مغرورانه جست یه با کای

 .خوشبختم اشناییتون هستم،از

 .کاکائو خوشبختی که حالت به خوش خو:لیلی

 .شدند زمین پخش خنده از یهو و انداختند لیلی به نگاه یه تعجب با پسرا همه

 !میدادی؟ شماره من به نباید الان تو!هان؟:گفت هنگ کای

 .بیاد باد بذار برو:لیلی

 بینب داش،حالا اونور برو نشدی ضایع این از بیشتر تا:گفت  خنده با بعد و کای شونه تو زد سهون

 .میکنم چه من
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 پوکر لیلی زد،که چشمک یه بعد سهونم اوه من ، خوشگله سلام:گفت جلو اومد مغرورانه سهون

 .میکرد نگاش پوکر همچنان لیلی که زد چشمک هم دیگه بار کرد،چند نگاه بهش

 .کنند سلام هم بقیه کردی،بذار سلام دیگه انور برو:گفت و شد خستش لیلی یهو

 .شد ضایع اینم که بود اینچنین

 .اومد بعدی نفر

 وت بیوتی،نایس های:گفت لیلی به رو و اومد جنتلمنانه خودش قول به جست یه با لوهان بار این

 .هستم لوهان شیو یو،من میت

 و دش بسته نیشش لیلی، بعدی حرکت با اما شد باز هم لوهان نیش که و شد باز لیلی نیش یهو

 .رفت هوا دادش

 چه وت ایگووووو:میگفت و میکشید محکم و بود گرفته رو لوهان ها لپ تا دو دستاش تا دو با لیلی

 .بابابزرگمی خدابیامرز خواهر داریییی،شبیه خوشگلی و معصومانه چهره قدر

 لپ از رو لیلی دست بزور.خخخخخ.شد یکسان خاک با لوهان کردم احساس ولی چرا نمیدونم

 تیکه بهش لیلی که کنار رفت اخمالو قیافه و لپ رو دست دو با هم کردیم،لوهان جدا لوهان

 .خوشگله خریداریم اخمتم:گفت و انداخت

 .کرد جمعشون نمیشد هم برقی جارو با دیگه رو پسرا

 سلام ادم مثل گرفتند تصمیم ها شدند،اون ضایع کای و سهون و لوهان نحوی به دیدن که پسرا

 .کنند

 که قتیو از:میگفت پسرا واسه مدتش این های شیطونی از هم بودند،لیلی گرفته گرم لیلی با پسرا

 وندلش دیگه بود،پسرا اورده سومان لی سر رو بلا این که پیش ساعت نیم تا ما ی خونه بود اومده

 .میخندیدند هر هر و بودند گرفته
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 کرده چیکارش کریس میدونه اومدند،خدا کریس همراه سرخ صورت با مریم هم پیش مین چند

 .کردن عوض رنگ به برسه چه نیورد خودش رو به اصلا که لیلی ولی شده سرخ اینطوری که

 بلکل همشون.شدند اخت اونم با و شدند اشنا مریم با ای بازی مسخره هیچ بدون دفعه این پسرا

 هم کریس و من بودند شده دخترا با بخند و بگو مشغول و بودند کرده فراموش رو کریس و من

 .میکردیم نگاشون پوکر

 :کریس

 لباش با مماس اروم رو لب چهرش به کردن نگاه بدون و برداشتم لباش رو از رو لبام مین چند

 زدم زل مریم سرخ چهره به و برگشتم جام سر باز نیش با بعد عاشقتم،و:کردم زمزمه و گذاشتم

 پسرا پیش لیلی و بود،خودش چان طرف از ، کردم اومد،بازش ام پی گوشیم رو موقع همون که

 و بریم:گفت سرخ لپ و  زیر سر با که گفتم مریم بریم،به بود خواسته هم مریم و من از بودند رفته

 ابجو!!خانومی؟؟ کجا:گفتم شیطنت با و چسبیدم رو دستش فورا که شه پیاده ماشین از خواست

 !نه؟ یا داری دوسم هم تو بگی نمیخوای!چیشد؟ من

 ...منم:گفت اروم مریم

 .شد پیاده ماشین از سریع و دراورد دستم تو از رو دستش فورا بعد و

 که رفتیم پسرا و من رقص سالن سمت به هم شدم،با پیاده ماشین از و خندیدم سرخوشی با

 یافهق پسرا با مریم اشنایی از پوکره،بعد هم چان قیافه و گرفته معرکه همیشه مثل لیلی دیدیم

 ....نمیذاشتند چان و من به هم سگ محل شد،چون پوکر منم

 

 

 

 هم لایک یدبد گذاشتم،نظر طنز و عشقولی طولانییی پستتتتت ندید،یه لایک و نظر نامردیه خیلی

 (-: ^_^ شه شاد منم دل بدید



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM لیلی - خودخواه پرنس دو

telegram.me/romanhayeasheghane 81 

 ور اکسو گروه نت داخل حتمااااااااااا نمیشناسن رو اعضاشون و اکسو گروه که راستییییی،اونایی

 .کنند درک رو رمان بهتر تا ببینند رو هاشون عکس علاوه به اعضا بیوگرافی و کنند سرچ

 .نمیشه جا گروه کل عکس میذارم رو کی اکسو گروه عکس پروفایل رو هم الان

 

 :چانیول

 به برگشت بلیط امشب برا و اومد دیروز هم مریم و لیلی بابای و گذشت زود هم هفته دو این

 هم دخترا و شده مریض دوریشون از دخترا مامان اینکه ،مثل گرفته دخترا و خودش برای تهران

 .برگردن شدن راضی طریق این از

 اشه شیطنت با که لیلی بودند،بخصوص کرده عادت مریم و لیلی به خیلی پسرا هفته دو این تو

 .بود برده رو همه دل

 :گرفت خندم بازم روز اون اوری یاد نمیره،با یادم هیچوقت رو مریم و لیلی کاری اول روز

 ↓↓↓↓:مریم و لیلی کاری اول  پیش،روز هفته بک،دو فلش

 داد ارقر چینیه معروف برند یه نماینده که چینی خانم یه با میخوایم ما دخترا ببینید:سومان لی

 خانمه و من رابط باید میاد،شما ایشون دیگه ساعت نیم و کنند، تبلیغ براشون پسرا تا ببندیم

 ترجمه من واسه گفت خانمه هرچی و میکنید ترجمه خانمه واسه گفتم من چی بشید،هر

 !فهمیدید؟.میکنید

 .تخت خیالتون:گفتند باز نیش با مریم و لیلی

 :بعد ساعت نیم

 خانمه که بودیم نشسته بزرگ میز یه دور مریم لیلی علاوه سومان،به لی علاوه به گروه کل

 ما گروه چون بودیم بلد چینی همه پسرا و کردیم،من احوالپرسی باهاش و شدیم بلند اومد،همه

 و چینیه گروه که اِم اکسو گروه نفرمون شش ، نفریم دوازده ما ایه،کلا کره چینی
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 اکسو گروه که دیگمون نفر شش و و میسازدند هست لوهان و کریس،لی،تائو،چن،ژیومین:شامل

 ما گروه میسازیم،لیدر رو او،سهون،کای من،بکهیون،سوهو،دی:شامل که ایه کره گروه و هست کِی

 یبیوگراف یه این)میسازیم رو اکسو هم با هممون جمعا کریسه،ولی ، ام اکسو گروه لیدر و سوهوئه

 (نمیشناسن رو اکسو که کسایی برای ساده

 شروع داد قرار معارفه،بستن از کرد،بعد احوالپرسی خانمه با لیلی طریق از هم سومان لی 

 که میگفت داد قرار شرایط و معایب و مزایای از و میکرد ترجمه سومان لی برا داشت شد،مریم

 وسط سوسک اومد، بالا که همین ، میز زیر رفت و برداشت میز رو از کاغذی دستمال یه لیلی

 یهچین زن سمت رفت و پاشد لیلی که شدند متوجهش همه کم بود،کم دستش کاغذی،تو دستمال

 .بخوررر بیا:گفت بهش چینی به و کرد دراز رو بود سوسک توش که دستی و

 بدو،لیلی زنه زدن،حالا جیغ به کرد شروع زنه یهو که میکردیم نگاه بهش بهت با داشتیم همه

 .بدو بدو،مریم

 .بود هنگ که سومان لی

 .بگیریم رو زلزله این جلو یا بخندیم نمیدونستیم هم ما

 زنه بل رو رو سوسکه بزور و شد زنه نزدیک خبیث لبخند یه با لیلی و گرفت رو زنه مریم بالاخره

 طوری چه ببینم میخورید،میخوام ها این از چینیا شما شنیدم بخور،من زودباش:گفت و زد

 .کرد تایید رو حرفش هم مریم!!میخورید؟؟ سوسک

 کردیم جدا زنه از رو دخترا بزور و رفتیم دخترا سمت به و اومدیم خودمون به کریس و من تازه

 داد قرار متن و کیفش کرد،حتی فرار کمپانی از جیغ و گریه با و داد فحشمون کلی چینی به زنه

 .نبرد هم

 .خخخ.بیارند کمپانی از تر جلو کیلومتر بیست براش خواست،گفت رو کیفش که هم فرداش حتی

 .کرد ترجمه و گفت سومان لی برای رو ماجرا تمام ترس و خنده با هم چن

 .زد عرررر و میز پایه رو کوبید و سرش و زمین کف نشست ماجرا شنیدن با سومان لی
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 رخ نکن گریه:گفت و کرد نوازش موهاش اروم و اومد سمتش به دلسوزی و مظلوم قیافه یه با لیلی

 نازنین

  زمین روی هوا در سر

  جارو مثال دمت

 !!میدی؟؟ سواری من به یکمی

 عر دوباره بعد و میخواددددد هم شدم،سواری هم  خانم خر حالا خدااااااااا ایییییییی:  سومان لی

 .زد

 .ترکیدند خنده از بیرون اومد که زدند،همین بیرون اتاق از مختلف های بهونه به هم ها پسرا

 .شد کنسل بلکل داد قرار اون خلاصه

 دلیل به دخترا ولی بده حقوق کار بدون دخترا به گرفت تصمیم سومان لی بعد به روز اون از و

 .نخواست کاری ازشون دیگه هم سومان لی نکردند،خخخخخ،ولی قبول شناسشون وظیفه حس

 ↓↓↓↓:حال زمان بک فلش پایان

 .زدم خنده زیر بازم روز اون یاداوری با

 .درنیوردن بدبخت سومان لی سر که ها بلا چه هم همدستی با بکهیون و لیلی هفته دو این تو

 با منفجره مواد کردن درست تا بگیر چسب با سومان لی سر مو کننده نرم کردن عوض از

 .اتاقش زدن آتیش نهایت در و سومان لی اتاق تو اون انداختن و هم همدستی

 هک الان تا اومدن که اولی شب از هاشو خاطره شد،تمام گرفته حالم دوباره دخترا رفتن یادآوری با

 پرواز دیگه ساعت دو نشست،دخترا هام لب رو تلخ لبخند یه اومد،ناخوداگاه ذهنم تو میرن دارن

 .کرد بیان نمیشد اصلا رو کریس و من داشتند،حال



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM لیلی - خودخواه پرنس دو

telegram.me/romanhayeasheghane 84 

 همیشه برای داشتند بود،دخترا گرفته رو گلوم بدی میشدیم،بغض جدا عشقامون از داشتیم

 یمنتونست کریس و من ولی رفتند بدرقه برای هم رفتند،پسرا فرودگاه پیش ربع میرفتند،یه

 .بزنه بازم و ببینه رفتنشون لحظه نتونست قلبمون بریم،یعنی

 .زد برق چشمام ، زد سرم به که فکری با یهو که میکردم فکر عشقم به غصه و غم با داشتم

 !میخوای؟ رو مریم کریسسسس یاااا:گفتم و رفتم میخورد مشروب داشت که کریس سمت فورا

 .رمبمی خودم درد به بزار کنار میمونه،برو مگه بخوامش هم من ، کن ولم یااا:گفت مستی با کریس

 !نه؟ یا میخوای همیشه برای رو مریم بگو فقط تو یاااا:من

 .میخوام که معلومه:  کریس

 ...دارم نقشه یه من اوکی،ببین:چان

 

 :کل دانای

 کنار چانیول و بود،کریس برادراشون از نفر دو عروسی بودند،امروز حال خوش همه اکسو اعضای

 .میگرفتند جمعی دست عکس داشتند و بودند ایستاده پسرا بقیه و لیلی و مریم

 خوش اورد،همشون می در رو پسرا و خودش خنده و میداد قر گلش دست با لیلی ، عکس از بعد

 بختیخوش به فقط و گذشته به نه و کردند فکر اینده به نه میکردند، زندگی لحظه تو...بودند حال

 ...میکردند فکر الانشون

 ...میشد اغاز امشب از که خوشبختی

 ارتیپ کلی با پرواز، دقیقه و رفتند فرودگاه سمت به عجله چان،با و کریس موقع این پیش هفته

 کنند،خواستگاری خواستگاری دخترا از پسرا و شه داشته نگه هواپیما دادند اجازه رشوه و بازی

 و دختراش های چشم تو عشق دیدن با هم لیلی و مریم شد،پدر پخش جهان تو خبرش که ای
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 کلمه یه فقط داد،دخترا نشون دخترا به رو رضایتش لبخند دوستش،با بهترین پسرای

 ... مامان:گفتند

 .ریختند رو نقشه این ها اون برگشت برای و خوبه مادرشون حال:گفت پدرشون که

 .... حالا و کردند قبول رو پسرا خواستگاری لبخند با دخترا

 تمام خوشبختی با و میدادن تشکیل تازگی به که ای خانواده و مادرشون پدر با ها اون همه حالا و

 ....میخندیدند هم دور کلیسا داخل

 

 <<پایان>>

 

 کم نظرات و رمان این باشه،نوشتن اومده خوشتون امیدوارم ^_^ شد تموم هم رمان این بالاخره

 میخوام ازش قلب صمیم منه،از رمان خواننده که کس هر بود،لطفا خوب خاطره یه من برای شما

 دارم دوست ، هم طور همین و بسنجم رو خودم قلم بگه،میخوام بهم بد چه و خوب نظری،چه هر

 ↓↓↓:کنید دنبال چنل این داخل دارید دوست ،اگه رو دیگم های رمان که

@ExoXGglovers 

@tiffanylover 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر
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