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 یآورد و روشنش کرد دودشو تو رون یبود ب  زیم یکه کنار مبل رو یاز جعبه ا  یگاریس

 خونه پخش کرد و گفت  

 

 ؟ یکه با هام تموم کن یدیرس جهی نت نیپس به ا_

 ؟  یمطمئن

 

  نییتوان نداشتم سرمو پا گهیبار مطمئن بودم واقعا خسته بودم و د  نیبودم ا مطمئن

 کردم  یرو تحمل م زیهمه چ  یمنو دوست دار یذره ا دونستمیانداختم و گفتم اگر م

 همه شکنجه را تحمل کنم؟  نی چطور ا یتو منو دوست ندار  دونمیم یوقت اما

و بخورم که چرا دوستم   نیخونه غصه ا یباهات نباشم و فقط تو دمیم حیترج 

 نداشت!

صحت حرفامو از چشمام  خواستی گار مان کردیو موشکافانه بهم نگاه م نانهیب زیر

 بخونه 

 خسته  یلی خسته بودم خ گهیگفته بودم د تویاما من واقع  

برام   نیجز ا یخواهد بود اما چاره ا نی سنگ یلیمن خ  یبرا ییجدا نی دونستم ا یم 

 نمونده بود برام 

ازش   یآدم کردم و وقت نیو خرج ا میدخترانگ  یمن تمام احساساتم و حت دونستمیم 

دادم بگم ازش جدا شدم و  یم حیاما بازم ترج شهیو تار م کیجدا بشم روزگارم تار

 شکنجه روزانه دچار بشم   نیکه به ا نیمنو دوست نداره تا ا

 

و افسرده من  نیبه صورت غمگ یمبل نشست نگاه یرو کمیجاش بلند شد و نزد از

 انداخت و گفت 
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که من باهاش آشنا  یمونس شناسمی نشسته رو نم نجایا که االن  یدختر  نیمن ا_

دختر ترسو و افسرده جلوم   هیبود االن  یپر از شاد  شهیو هم دیخند یم شهیشدم هم

 کنم بهتره ازش دور بشم!  یفکر م  نینشسته که دارم خودم هم به ا

 برات کم گذاشتم ؟  یچ یکن یکارو م نیچرا ا 

اون   گهیشده که د یو لذت بخش بود االن چ یتو دوست داشتن یکنار من برا بودن 

 لذت سابق و برات نداره ؟ 

 

 شاهو؟  یگ یم یدار یبه چشماش نگاه کردم و گفتم معلوم هست چ یو عصبان کالفه

  یدونیبشنوم تو م دیحرف که با یو کل مونم یمن م یستی ن   شهینم  داتیو پ یریم  هوی

 و خانوادم چقدر منو تحت فشار گذاشتن؟  ستنینچند تا خواستگاره دارم که ول کن 

 

 

 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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