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باالخره صحبتاشون که تموم شد پدرم پشت فرمون نشست و من نگاهم هنوزم دنبال  

 اون آدم بود

  گهیم یچ  دمیفهمینم یول  دمیشن یپدرم رو م یصدا 

 کردم یشده بود نگاه م  رهی به ما خ بی و فقط به شاهو که دست به ج فقط

شد و باالخره چشمام دور شد و دور  یاون آدم از جلو  یوقت  میاز اونجا دور شد یوقت 

   دمیمحو شد نفس آسوده کش

 د یدستم گذاشت و پرس یدست رو پدرم

 ده؟ یتو چرا رنگت پر _

 حالت خوبه دخترم ؟  

 

 و گفتم دمیکش رون یدستش ب ریدستم از ز عیسر

 دروغ دردناک؟ نیگفتم جز ا یم یحالم خوبه چ 

 و به جاده داد و گفت  نگاهش

 

 رفت!  ادیبود  یاون مرد اسمش چ _

 رسه یبه نظر م یگفت پسر خوب  یکه از شراکت م  همون 

 فکر کنم بشه بهش اعتماد کرد    

 

 نگاهش کنم گفتم  نکهیبدون ا 
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 باشه! یآدم بد دیشا هیپسر خوب یدیشما از کجا فهم 

 اما اون با اصرار گفت  

 آدم مرد عمله  ن یشناسم ا ینه من آدمها را از صورتش رو م_

   کنهیم شرفتیپ یلیکارت خ یبش کیبشه باهاش شر اگه

 

من گل خونه   شمینم کیشر یکس چیو گفتم من با ه دمیبه سمتش چرخ یعصب

 بشم   کیشر  یبا کس خوامیخودمو دوست دارم نم کیکوچ

 

 عکس العمل من واقعا شوکه شده بود گفت  نیکه از ا پدرم

 ؟ یش یم یچرا عصب  یتو بگ ینداره که هرچ  یناراحت زمیباشه عز _

 ؟  میبزن نجایادامه حرف منو ا  یخوایم اصال� 

 تموم موند  مهیآدم اومد و حرفمون ن چون 

اصالً    دمیترسیبزنم هرگز جراتشو نداشتم م یکردم حرف  یجرات م گهیمگه من د 

و   رسهیسر بزنگاه م شهیگذاشته که هم یزی چ یبدنم شنود یتو کردمیاحساس م

 .... شهیروز سبز م یجلو

 

 

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

 

 

 

https://romankhuon.ir/
https://t.me/joinchat/AAAAAE2HW1DUW_lh2QubKQ
https://www.instagram.com/filestar.ir/

