
                                                                                                               

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

 

 نگاه کردن به صورت پدر و مادرم و نداشتم  یاز اون روز رو 

  نینبود تا ا ینبود بهم کمک کنه کس یبده کس  مینبود دلدار  یکس نکهینبود شاهو  و ا 

 دوشم برداره حالمو خرابتر کرده بود  یرا از رو نیبار سنگ

 

سرما خوردم اما من قلبم  کردن یتخت خواب افتاده بودم پدر و مادرم فکر م یکه تو 

 که سرما خورده باشم ! نیکرد نه ا یدرد م

  یک نمیها به صفحه اش زل  زده بودم تا بب وونهیرو کنارم گذاشته بودم و مثل د یگوش

 گرده یشاهو برم یو ک خورهیزنگ م

اما من  کردیمختل م مویزندگ آوردینفسمو بند م گرفتیجون منو م یانتظار طوالن نیا 

 مجنون به تمام معنا بودم   هی

 عاطفه شده بود   یمرد مغرور و سرد و ب هیکه عاشق  یمجنون

حال  نیپاک کردم و در هم یبالشت افتاد و عصب یکه از گوشه چشمم رو  یاشک

 به صدا در اومد  میگوش

اسم  دن یرو دست گرفتم با د یگوش یاما وقت  ستیمطمئن بودم که شاهو ن بایتقر 

   ختیدلم ر کردیم ییخودنما یرشاهو که داشت بدجو

تنفر اما همه وجودم   یحت ایبود ترس بود و  جان یبود ه یبود خوشحال یناراحت  دونمینم

 شد.  دهیکش شیانگار به آت

 

  کردیهمه مدت داشت خفم م نیکه ا یصداش بغض دن یتماس که وصل کردم با شن 

 کردن  هیشروع کردم به گر  یبلند یسر باز زد و با صدا
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  یداد وقت یهام گوش م هیگر یاون سکوت کرده بود و فقط به صدا کردمیم هیگر 

 آروم گرفتم گفت یکم

 

 ؟  میحرف بزن میتونیباالخره تموم شد حاال م _

  یدلش به حال من نم یمغرور بود چرا حت نقدریآدم انقدر سرد بود چرا ا نیا چرا

 سوخت ؟ 

 د؟ یدیمنو نم یتاب یهمه عشق و ب  نیا چرا

 ؟ شدمیم یآدم نی عاشق همچ دیبا اصالً چرا من 

 عاطفه....  یادمه سرد و مغرور و ب  هی

 

 بار من سکوت کردم و گفت   نیا 

حرف زدن تو بشنوم   یتا صدا یباهام حرف بزن  یخوای همه روز برگشتم نم  نیبعد ا_

 کردنات ؟  هینه گر

 

 شد صدام بلرزه گفتم  یگلوم بود و باعث م یکه تو یبا بغض 

 ،؟ ی بودهمه روز کجا  نیا 

 ؟  یمنو شکنجه بد  ادیچطور دلت م 

 ؟ یخواینم منو

 مگه نه ؟  یشاهو دوسم ندار 

 

 نم یبب  تونستمیحس کنم م  تونستمیاز پشت تلفن هم م اخمش
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 درآوردن  یبه بچه باز یباز که شروع کرد _

 ه؟ یحرفا چ نیا

 ؟یکن یم یزار هیگر یدار نطوریسالته که ا ۱۵ مگه

 اخالقتو اصال دوس ندارم!  نیکه ا یدونیم

 

 و دلخور نباشه  ریبغض نکنم تا از من دلگ گهیکردم د یسع

 دنمیو در حال عذاب کش کشمیم یاگر خودم درد یحت  یطیشرا چیدر ه خواستمینم 

 اونو ناراحت کنم 

 

 اشکامو پاک کردم و گفتم 

 گم ینم یزیچ  گهیباشه د_

 من تنگ نشد ؟  یهمه مدت اصالً دلت برا نیاما تو خودت ا 

 زنده اس؟  ایمرده  نمیمنتظرم نشسته برم بب چارهیدختر ب نیا یخودت نگفت با

همه به من ثابت   نایا فتهیمن ب یبرا  یاتفاق  دیشا یستیمدت که ن  نیتو ا  یگینم اصال

 !.. یکه تو منو دوست ندار کنهیم

 کالفه جوابمو داد   

که راحت   یدون یپشت تلفن م میزنیخونه من حرف م ایو ب پاش یپرحرف  نیا یبه جا_

پشت خط    نکهینگاهم به طرف مقابلم باشه نه ا  زنمی حرف م یدوست دارم وقت ستمین

 باشم
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 تخت نشستم و گفتم   یرو 

 ندارم  یحال و روز  درست حساب ضمیمر من

 امیب  تونمینم

 اعتنا گفت  یاما اون ب 

  امیمن ب یخوا  یم _

 و نگران گفتم   دهیترس

 ؟ شه یمگه م ایخودت کجا ب یبرا  یگیم یدار یچ

 گفت  دوباره

  یجلو  تونهینم یکس امیکه اگه بخوام ب  یدونیاونجا م امینزار  که من پاشم ب ایپس ب _

 ! رهیمنو بگ

 

 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 

   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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