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آهسته به سمتم  یحرف کنار رفت تا داخل بشم با قدم ها یدره واحدش که باز شد ب

  یسر و صدا اونجا نشستم اونم حرف ی بزرگش بود رفتم و ب هیی رایکه گوشه پذ یمبل

 زد ینم

و دست به   ستادهیودم اخ یسرم رو باال تر آوردم اونو درست جلو یکم یباالخره وقت  

 دمید نهیس

 دادم و گفتم   هیبه مبل تک 

 شده ؟  یزیچ

 من اشاره کرد و گفت  به

 

  یزهای! چیر یگیم دهیکه منو ند نیرفتار ا نیافتاده ا یچه اتفاق  یتو بگ دیرو با نیا _

 ... نمیبیم یتازه ا

 

ازت   یداشته باشم خبر  یچه حال و روز یدادم و گفتم انتظار دار  رون ینفسم رو ب 

که   یو مشکالت مونمیکرد و من م داتیپ  شهینم ییجا چیخاموشه ه تیگوش ستین

 زنن یحالمو به هم م

 ...یی تنها امیکه از پسشون بر نم یمشکالت 

 اما مجبورم  

 که باهات روراست حرف بزنم  نجایاومدم ا شاهو

  یکی یمبل یموند و رو رهی صورتش بود بهم خ یکه انگار عوض جدانشدن یپوزخند با

 من بود نشست   یرو به رو

 

 م؟ یبزن یبگو چه حرف _

https://romankhuon.ir/


                                                                                                               

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

 

آدم منو   نیکه ا دمیفهم یم دیبار با هی ون یبار ش هی و گرفته بودم مرگ  میتصم 

 نه  ایدوست داره 

 رمیبگ میتا تصم شدمیمطمئن م دیبا 

 

 موندم گفتم   رهیپس بهش خ 

 ؟  یخوا یخوام بدونم  منو م یم

 ؟  یبه من دار  یحس

 شد و گفت  نهیبه س دست

 

 ؟ یمسخره رو شروع کرد یحرف ها یباز یباز شروع کرد _

 صدا مو بلندتر کردم و گفتم   

 

 ؟.  مسخره

 یخوام بدونم م  یمهمه م یلیمن خ ی که به نظرتو مسخره است برا ییهاحرف  نیا

 ؟  ینیبیاصال من هستم منو م تمیزندگ یخوام بفهمم کجا

 ت تموم کنم شاهو ... خوام باها یم

خودمو   دیمن چرا با یبه من ندار یحس  چیتو ه یخوام تموم کنم وقت یرابطه رو م نیا

 عذاب بدم؟ 
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  یفهم یافتم تو م یم یبه چه حال و روز یتا برگرد یشیم بی که غ یهر وقت یدونیم 

 یهزار تا بهونه جور کنم تا بگم نه چه حال و روز  دیو من با ادیبرام خواستگار م یوقت

 دارم ؟

 شکنم یکنم و دلشون رو م یچقدر پدر و مادرم ناراحت م یفهمیم

 

فهمم    ینم یول یبه من ندار یحس چیه  یتو منو دوست ندار شمیمن دارم مطمئن م 

 چرا 

؟ یرابطه موند نیا یچرا باهام تو 

 

 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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