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 که سر خودم آورده بودم فکر کردم  ییتخت نشستم به بال یرو

تو  هیشاهو با اون لباس راحت دن یبغض راه نفسم رو بسته بود در اتاق که باز شد با د 

 برم نییکردم از تخت پا یسع یخونه ا 

 تکون خوردن نداشتم  یبرا  یاما بدنم کوفته و خسته بود که توان  

 

 که آماده کرده بود و کنار تخت گذاشت و گفت  یصبحانه ا  ینیس 

 ؟ یشد داریب _

 

 دم یرو بهش توپ دهیو ناراحت  وترس یعصب 

 چه خبره ؟  نجایمعلوم  هست ا 

 همه خون! نی تو ا نجایهنوز ا من

 افتاد ...  شبیکه د ییبا اتفاق ها 

 ... یو مادرم االن سکته کردن از نگران  پدر

 

 و مانع از تکون خوردنم شد و گفت  من گذاشت یشونه ها یدستش رو رو 

 

 نگران نباش حلش کردم  _

   یمونیم نجای دوستت گفتم به پدر و مادرت بگه تو شب ا به

 ی تمام شده و تو کنار دوستت موند  رید یمهمون  کننیفکر م اونا
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 اشکام و  با انگشتش شکار کرد و گفت ختیر یصورتم م یاشک از چشمام رو 

 

 افتاده! یمگه چه اتفاق ؟یکن یم هیگر یچرا دار _

 ؟ یتو مگه منو دوست نداشت 

 ؟  یکه تا ابد کنار من بمون خوادیدلت م یگفت یمگه نم 

 نبود ؟  ایرو هی تو  یازدواج کردن با من برا مگه

 میتر شد کیتو نزد یایقدم به رو هیفقط  ما

 ی و تو مال من شد می ما با هم رابطه داشت 

   رمیآروم بگ یفقط کم یشد کم یحرفاش بود باعث م یکه تو   یت یو قاطع تیاون جد 

 رو بهش گفتم پدر و مادرم بفهمن...  هیگر با

 بفهمن...  

 

اتفاق   چیبفهمه ه یزی چ یکس ستیقرار ن_من گذاشت و گفت  یلبها   یانگشتش رو 

دوست دارن با هم رابطه دارن سکس   گرویهمد یهمه دختر و پسرا وقت فتادهین یخاص

 دارن 

 ... یموضوع و انقدر بزرگش کن نیا دینبا تو

 گفتم  یبا حال زار 

 ... یکرد نکارویمن ا تیتو بدون رضا اما

 

 کرد و گفت  یزیر اخم
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  تت؟یبدون رضا_

 .. ینکرد یرابطه رو نخوا  نیا  نکهیا یبرا  ییتقال تو

کردم  یتنم سپر کردم و سع یدستم روحرف از جام بلند شدم و با خجالت و شرم   یب

با خجالت شروع  کردمی م دایاز لباسامو پ  کهیبگردم هر ت نیزم یدنبال لباسهام رو

که درمانده داشتم تقال   یتخت نشسته بود و به من  یبه تن زدن و شاهو   رو کردمیم

 کرد یکردم نگاه م یم

 

 صورتم با پشت دستم پاک کردم و گفتم   یرو یاشکا دمیلباس پوش یوقت 

 

 برگردم خونه!  دیبرم خونه با گهید من

 

 یاصرار دار  نقدریاما اگه ا یمن بمون شی پ یتون یو گفت م دیتخت دراز کش یشاهو رو 

 ندارم    یمن مشکل یبر  یتونیرفتن م یبرا 

  خواست منو برسونه من یبراش مهم نبود انگار نم شهیمثل هم الیخیب شهیهم مثل

 هستم   یتو کدوم جهنم دره ا دونستمیاصال نم

 و گفتم دمیسمت در اتاق رفتم وسط راه عاجزانه به سمتش چرخ به

 

 کجام!  دونمیبرگردم خونه اصال نم یمن چطور 

 

 و گفت  دیبه صورتش کش 
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خوام   یم یبگ نکهیشاهو منو برسون خونه نه ا یبهم بگ دیبا ییکجا یدونینم یوقت_

تنها  یخوا یکنم که م یبرداشت م نویمن ا  یکن یاستفاده م خامیاز کلمه م  یبرم وقت

 یباش

و گفتم من االن تو حال و   دمیکوب نشیس یبه سمتش حمله کردم محکم با مشت رو  

 ؟یادبدیحرف زدن  اتیو به من ادب ینیهستم که تو بش  یروز

 ؟یکن یم کاریچ یدار  یفهمیم یگیم یچ یدار 

آدم  نیبودن خودمو کنار ا کیو کوچ زیبلند شد و االن بود که ردستامو گرفت از جاش  

 کردمیکامال حس م

 

 امیکنم و م یلباس عوض م نییبرو پا_ 

 

که شاهو انقدر راحت   هیک یافتاد مگه اونجا خونه   ادمیبرم  رون یدوباره تا خواستم ب 

   گردهیتوش م

 رو به زبون آوردم و گفت  سوالم

 تو داره ؟ یبرا   یتو فکر کن خونه خودمه چه فرق _

 ... امیمونس االن م نییپا برو

خونه   نیا هیچه خبره شاهو ک نجایگفتم ا یرفتم با خودم م یم نییپله که پا هر

  دیبا کاریبه پدر و مادرم بگم؟ چ دیبا ی به خونه برگردم چ یمن وقت نکهیکجاست و ا

 بکنم؟ 

 

 و دسترسی راحت تر به  پارت بعدی این رمان  کاربر گرامی جهت اطالع از زمان 

https://romankhuon.ir/


                                                                                                               

5 | P a g e 
 https://Romankhuon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                           

 و شوید : ــما عضکانال و پیج اینستاگرام  فا در ـــای جدید لطــپارت ه 

   روی عکس زیر کلیک کنید و اینستاگرامی ما جهت عضویت در کانال تلگرامی

 فیلتر شکن را روشن کنید سپس کلیک کنید( برای عضوین در کانال تلگرامی ) 
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