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 م؟؟ یکجا بر_

 

   وفتیدنبالم راه ب_

رفت و سوار  شد و دور زد و منم پشت سرش راه   نیخودش به طرف ماش سپس

 افتادم  

 

*** 

 بود   ختهیبهم ر  یخونه شدم حساب وارد

 ؟؟ یکرد  نیچرا خونه تو همچ_

 ؟؟ یکنیفکر م یخودت چ_

 

   دونمیباال انداختم :نم ییا شونه

 بخاطر توعه   _

 

 چشماش نگاه کردم :من؟؟ تو

شده چه   یچ یگفتیم دی... بایگفتیرو بهم م قتی حق یهمون روز که اومد دیاره تو با_

 افتاده  یاتفاق

 

 خواستمیکنم؟؟ من م کاریمن چ یمنو کشت یدار  کردمیفکر م  یوقت یزن داشت یوقت_

  رمی ازت انتقام بگ

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

2 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 که عاشقتم؟؟  یاز من_

 ی من هست یصدامو بردم باال : اره از تو ... تو باعث بدبخت ناخداگاه

 

 منم باهات شدم   یاگه تو بدخت شد_

من بودم   یکرد یم تویراحت زندگ یتو داشت ینشد رینه تکون دادم :نخ یبه معن  سرمو

 که بدبخت شدم

 

 حرف نزن  یخبر ندار یزی ازچ یگندم وقت_

برات   یلیخ یبدون من زندگ ونمدیم  یبود یتو خوش دونمیاتفاقا خوب خبر دارم م_

 خوب بود  

 بسه دختر جون _

 

  ستینه بس ن _

 

 یل یدل چیرو هم گذاشتم : بخدا فقط بخاطر انتقام اسممو عوض کردم وگرنه ه چشمامو

 نداشتم  

 

 ؟؟ یانقدر از من متنفر_

 بودم  _

   یگیم یدار  یچ ییشد که نظرت راجب من عوض شد؟؟ خدا یخب چ_
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 شدم   یجور  هیدستش  یشد و دستمو گرفت... با گرما کیکه بهم نزد دمیکش یاه

 

 جمال _

 جونم؟ _

چرا   دونمیتموم دلمو گرفت نم یبیعج  ی حسا شهیو رو م ریحس کردم دلم داره ز هوی

 شدم ینجور یا

 

 یخوشگل تر شد_

 

اصال     شمیم یجور  هیبخدا  شهیبده که نم یدواری:نخواه که منوام دمیبغض خند پر

 ی خوا یرو م ی دوست ندارم فکر کنم توام گندم واقع خودمو

 

 مهربونه  یگندم واقع _

 ستم؟؟ یمن ن_

 ی نه تو سنگدل شد _

 زدم:سنگدلم کردن!! یپوزخند

ناراحت   ایشده بود و  ریشد انگار دلگ یچور هیش  افهیچرا ق دونمیسکوت کرد نم

 شده   یمعلوم نبود چه جور

 

 گرفت و تو چشمام زل زد   دستمو
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 یفیکث یکارا نیکه مادرم همچ امیبا خودم کنار ب تونمیبگم اصال نم  یچ دونمینم_

 انجام داده باشه 

 

  دادی اسم مادرشم منو عذاب م  یزدم حت یپوزخند

حتما  یکن یکه فکرشو م یزیاز اون چ شتریب  یلیدوست دارم خ یلیدختر خوب من خ__

 کنم  دا یگشتم اما نشد پمدت همه جا رو دنبالت  نیا

 

 از بس که دوست دارم...  ید یشیلحظه هم از فکرم خارج نم  هی بخدا

 

 عوض شد هو یشدم و حس و حالم  یجور هیچرا  دونمینم

 

 چشمام زل زد  تو

 دوست دارم _

 

   شتریزدم : من ب یلبخند 

 نه بابا؟؟ _

 

 بخدا  _

  میبزن یپلک نکهیصورتم قرار داد هر دو بدون ا یرو به رو  قایاورد و دق نییپا سرشو

 م یشده بود رهیبهم خ
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 حرکت لباشو رو لبام قرار داد  هیسرشو جلو اورد و با  هوی
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