
                                                                                                               

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

خودش رو به من   عیپسرا با خبر شده بود از آمدنم سر یمادرم که هز سر و صدا

عذاب   هی دادمیم  لشون یدروغارو تحو نیا یوقت  دیرسوند نگران حال دوستم و پرس

  دمیکش یم

گفتم  دوباره   یدادم و دوباره دروغ م یم حیدوباره در موردشون توض دیبا یوقت و

 دم یکشیعذاب م

 

با   یعشق طور نینبودم که به خانوادم دروغ بگم اما ا یکار نبودم من دختر نیمن ا 

ازش برام ممکن نبود و به خاطرش دست   ییشده بود که رها دهیتار و پود وجودم تن

 زدم یم یبه هرکار

 

مامان و بابت خوب بودن حال دوستم راحت کردم و به اتاقم رفتم فکر   الیخ  یوقت

 خبر باشم مثل خوره به جونم افتاده بود  یاز شاهو ب  یبازم قراره چند روز نکهیا

 کردم یرو داشتم جابجا م یدلتنگ یاز االن مرزا   

 بودم  دهیاالن اخم و تخم هاشو به جون خر  نیبرگشته بودم هم ششی االن از پ نیهم 

خواست هر روز هر شب هر ساعت از  یکردم دلم م  یم یاما باز احساس دلتنگ 

 از عمرم کنار اون آدم بگذرونم   هیهر ثان میزندگ

و سرد بودنش  من دوستش داشتم و مطمئن بودم   یهمه مرموز بودنش با همه عصب با

 کنم یوجودشو آب م یخایکه بهش دارم  یباالخره با عشق

 

بود منتظر   یه گوش ... تمام طول روز نگاهم بچشهیرو م یو اونم طعم و لذت عاشق 

 ازش نبود   یبده اما خبر امیپ ایبودم بهم زنگ بزنه 
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را تجربه   یبه اسم دلتنگ  یزیو چ نه یبیاون اصالً منو نم  کردمیاوقات فکر م یگاه 

 نکرده  

 شمارشو گرفتم  ارمیخواب نتونستم طاقت ب موقع

رم س یرو ایدن باشدیاون زن پشت قطع گفت مشترک مورد نظر خاموش م یوقت اما

  یکارش که وقت نیا دادیعادتش چقدر آزارم م نیاز ا ومدیآوار شد چقدر بدم م

 که دلش بخواد...  یتا زمان کردی خاموش م شوینبود گوش یم وقت رفتیم

 

 آدم شدم؟ نیچطور شد که من عاشق ا

 دونستم ینم  قیخودمم دق 

 

 و کنار گذاشتم یکه به در اتاقم خورد گوش یآهسته ا یبا ضربه  

  

صورتم  یرو یلبخند بزرگ هیتخت نشست و من  یپدرم که وارد اتاق شد کنارم رو 

 گذاشتم 

 من اسطوره بود  یمرد برا  نیا 

  یکردم برام   یم سهیبودم و اول با پدرم مقا دهید میزندگ یکه تو ییتمام مرد ها 

 بزرگ بود  یلیآدم خ

 کنه  میهمسرش و بچه هاش تقس نیت عشق و بتونس  یکه خوب م 

 

  تونهیم یکردن و دوست داشتن چه لذت یکردن عاشق یو بهشون نشون بده که زندگ 

 داشته باشه... 
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 مشغول نگاه کردنش بودم که با خنده گفت   

 چه خبرته دخترم _

 ؟  یبابا تو قورت بد  یخوا یم 

 گذاشتم و گفتم  نشیس یبغلش انداختم و سرمو رو  یتو خودمو

 بابا؟  یخوب نقدریچرا ا  شمینم ریکنم س یهر چقدر شما را نگاه م من

 دوست داره،   نقدریعروسکه من باباش ا_موهام نشست و گفت  یدستش رو 

 

 گفت  یبا بغض سرمو تکون دادم و اون با شوخ 

 ؟  یکن یزندگ یخوایچطور م  ییعروست کنم دور از بابا دیبا  یپس چطور _

 

 تونستم یجونم نشست دور از بابا دور از مادرم نم ییلحظه ترس تو کی

ازش فاصله گرفتم و گفتم من که حاال حاالها قصد عروس شدن ندارم پس   یکم 

 مونم  یراحت ور دل خود تون م التون یخ

 بزرگش نوازش کرد و گفت  یصورتمو با دستا 

 هی دیکنن با یبزرگ شده خواستگاراش دارن پاشنه در خونه رو از جا م گهیدخترم د_

 کرد!  یفکر

 گرد شده گفتم  یبا چشما 

 ؟ خواستگار

 شد و گفت  یلحظه جد  کی تو
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ما هنوز   یدختر کوچولو  میگفت میکه هر چقدر ردشون  کرد یچند تا خواستگاره دار _

 نشدن! الیخیبراش زوده عروس بشه  ب 

  رهیصورت بگ ییخونه تا باب آشنا ان یخوان ب یم 

 دمیبا دخترم حرف بزنم اگر اون بخواد قبول کنه اجازه اومدن م دیمن گفتم اول با یول

 

لحظه تمام وجودم سرد شد احساس کردم استرس و  ترس همه قلبمو پر  کی یتو 

 کرد

 بود که پدرم نگران گفت  دهیرنگم پر 

 کنه یتورو مجبور به کار ستیقرار ن  یدخترم کس_

 د؟ یچرا رنگت پر 

 ترسوند یمنو م گهیفکر کردت به خواستگار د ینفسم بند اومده بود حت  

 تونستم به ازدواج فکر کنم؟  یمن زن بودم من شاهو رو داشتم چطور م 

 

 کردم ترسم و پنهان کنم و دست و پامو گم نکنم و به پدرم گفتم  یسع 

 

فکر   زایچ نیبه ا خوامیزوده من حاال حاالها نم یل یمن خ یکنم بابا برا یخواهش م 

 کنم

 نیردشون کن یجور هیخودتون  

 

 و گفت  دیبغلش کش یتوپدر اما دوباره منو  
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 شون؟ ینی بب یخوا ی دخترم تو نم یول یکه تو بگ یهرچ _

 شون یکیبه دلت نشست  دیشا 

 عاشقش دیازش خوشت اومد شا دیشا 

 ؟یشد 

 

 گفتم؟  یم یچ دیاالن با 

 

  چیقلبم ه یو االن تو  دمیگفتم طعمش و  قبالً چش یم دیعاشق شدم با گفتمیم دیبا 

 ؟  ستی ن گهیعشق د یبرا ییجا

   ستی ن یخواستن چیه یبرا  ییجا چیتنها عشق ه  نه

 و سکوت کردم و پدرم گفت   دمیگز لب

 

وقت مجبور  چیه یردش کن یتون یمحترمانه م یلیو خ نشیخانواده بب ادبایآخر هفته م_

 بابا...  زیعز  یکار چیبه ه یستین

 

و من همون لحظه جواب رد و  ومدن یم فتهیقرار نبود ب یاما حق با پدرم بود اتفاق خاص 

راحت از   الیکردم اون با خ دییرفت پس حرف پدرم تا یشد و م یدادم و تموم م یم

 رفت  رون یاتاق ب

 

دارم بهش بگم   یداشتم که با شاهو حرف بزنم که بهش بگم چه حال اجیاالن احت 

 رفته بود  شهیاما اون بود مثل هم ادیخواستگار م یوقت  یحت  شمیم تیچقدر اذ
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  یو هر وقت دلش م ومدیم خواستی انگار از اول آن وجود نداشت هر وقت دلش م 

 رفت...  یخواست م

روز تموم شد و روز  ۱۰هفته رد  شد  کیبار   نیگذشت ا یروز ها پشت سر هم م 

 نداشتم.   یبود که از شاهو خبر یپانزدهم

 

 و دلتنگ  دهیحالم گرفته بود نگران بودم و ترس 

 وجودم قد علم کرده بودن  یوجود داشت تو  ایدن یکه تو یبد یحسا تمام

 

 گفتن بهشون نداشتم  یبرا  یحرف چیپدر و مادرم نگران بودن انا من ه 

 

و حالم خراب تر   ختیاعصابم به هم ر کردمیفکر م یهر وقت که به اون خواستگار 

 شد  یم

برازنده بود تا چشم پدر و   نقدریکه ا  یاون مرد دن یکه خواستگارا اومدن با د یوقت

که داشت تا مادرمو به جون من  یلیو اون خانواده اسم و رسم دار و اص رهیمادرم رو بگ

 شم یو کالفه م یفکر کنم عصب  شتریبه اندازه از من بخواد ب

 

من بهش جواب رد  نکهیا  یبرا یراه چیه کردی که گفتم قبول م یزیاون آدم هر چ 

 گذاشت  ینم یبدم باق

 و به پا کنم و پدر و مادرم واقعاً شرمنده بشن  یزیجبور بشم اون آبرورتا م 

  

 و رو به همه گفتم   ستادمیجمع ا هیتو  یوقت 
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اون آقا همون  خواستگار   یاما من قصد ازدواج ندارم و وقت نیآورد فیممنون که تشر 

 و گفت  ستادیپروپاقرصم کنارم ا

بهتره    نیکه داشته باش یهر شرط کنمی من قبول م  یکه بگ یزیاما شما هر چ _

 ن یفکر کن شتریب

 

 و گفتم   ستادمیروش ا یتو  یوقت  یمن عصب و

باز از   دیهم بذارم و شما قبول کن یهر شرط ادیکه من از شما خوشم نم نهیا تی واقع_

 ؟ دیکن یدرک م نویا ادیشما خوشم نم

 

 وبه آشپزخانه برد  دیبازمو و کش یعصبان مادرم

 نبود.  یناراحتشون کردم خودمم ناراحت بودم اما چاره ا نقدری ا نکهیاز ا 

 

 با ناراحت گله کرد مادرم

که به بار آورده ام اما پدرم بعد رفتن مهمونا سراغم اومد بغلم کرد و  ییآبرو یب نیا از

 گفت 

اما به خواست  می و نداشت یرفتار نی ازت انتظار همچ  یشرمندمون کرد نکهیبا ا _

 زارم یاحترام م م

 

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

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