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 دوباره صدام زد: یبا کله شق

 باهات حرف بزنم.   خوامی! مسان یا_

 

 نگاهش کردم و اشاره زدم به در:  ضیغ با

 ؟ یشنویشاهرخ نم رون یبرو ب_

 

 سرشو داد باال:  یسرتق با

 نه! _

 در رو بست و حرکت کرد سمتم.  رون ی همه گفتم برو ب نیمن که ا لیبر خالف م بعدم

 

 و بااخم گفت:  ستادی چپ نگاهش کردم که اومد روبروم ا چپ

 ؟ ی کشیسرمن داد م_

 

 توجه بهش رفتم سمت تخت و نشستم روش که گفت:  یب

 ؟ یلباسات کو؟ چرا پاره پورشون کرد_

 

از دستم   مویدر اوردم و دستم گرفتم که اومد جلو و گوش مویگوشبهش ندادم و یتیاهم

 تخت.  یو پرت کرد رو دیکش
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دستم و پرت شد اون سمت ومچ دستمو   ریبرداشتم که دوباره زدز ویگوش یازلجب با

 گرفت و گفت: 

 

 نکن! یبا من کج خلق_

 

 گفت: دیزدم که با تاک یشخند ین

 نکن! یبا من کج خلق_

 نگاهش کردم:  تیبا عصبان

 ؟ یهست یدنبال چ_

 

 و رو هم فشرد و بعد نگاهم کرد:  چشاش

 نکن!  تمیاذ_

 

 و حق به جانب جواب دادم:  دمیدستمو عقب کش محکم

  ی افهیق  ینش  تیتو اذ نکهیشاهرخ! من بخاطر ا یانصاف یمن؟ ب  کنم؟یم تتیمن اذ_

 . کنمیو تحمل م شرفی نحس اون ب

 

فقط تو، فقط   ذارمیشروط م براش شرط و و  شنمیم نیتو کنارش تو ماش یراحت بخاطر

  دارشمیروز ب هی نکهیبندم، نترسم ازبراحت چشمم و  الیشب با خ هی نکهیا یبرا 

 کنم؟ یم تیمن اذ ؟یفهمیشاهرخ م ادیروز حکم اعدامت ب هی  نکهی! نترسم ازینباشو
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 شدم و ادامه دادم:  رهیبود خ رمیکه خ نشیغمگ یشکست و به چشما بغضم

 

چقدر تحت فشارم و باز  ینیبیکه م یی! تو ییتو ستم،یمن ن کنهیم تی که داره اذ یاون _

 . یکن یم یبا حرفات مغزم و متالش

 

تنم و به   هیبغلش و با گر یتو دیمنو کش مردونش دور شونه هام حلقه شد و  یدستا

 کردم. هیچسبوندم و گر نشیس یقفسه  

 

نه اون   کرد،ی. اون درک نمکردمیو غمشو درک م ینامنظم بود و عمق ناراحت نفساش

 داد.  یم  تیبه افکار مزخرف خودش اهماون فقط  د،یفهمیمنو نم

 

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

 پارت هــای جدید لطـــفا در  کانال و پیج اینستاگرام ما عضــو شوید :  

   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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