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 داد به من گفت   رون یو  ب گارشیدود س

 

 ! هیمگه چ_

بلوا به پا    ینطوریا یبه خاطر هر خواستگار یاگه بخوا  ادیخواستگار م یهر دختر  یبرا 

 هم   یتو رهیم یکالهمون بدجور یکن

 

که من دارم  کردیآدم بفهمونم انگار اصالً درک نم نی حرفامو به ا تونستمینم انگار

 زنم  یحرف م یراجع به چ

 

 پس زدم و گفتم   بغضمو

 

  نکهیارم و اازدواج کنم چون تو رو دوست د تونمیمن نم گمیدارم بهت م یچ نیبب

 ارم؟یب  ستمیدختر ن نکهیا یبرا   یمن چه بهانه ا ستمیدختر ن گهید

که مناسبه ازدواج   یمنو مجبور کنن با کس خوان یپدر و مادرم م  یوقت دونمینم یفهمیم 

 ازدواج رد کنم  نیتا ا ارمیب یکنم چه بهانه ا

 

 ؟ یفکر کرد  زایچ نیبه ا 

 دخترم هی من

   ستیاصالً خوب ن زایچ نیداره ا یمثل من که خانواده آبرودار  یدختر یبرا 

 من گذاشت و شروع کرد به نوازش کردن من و گفت   یبازو یرو دستش
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   فتهینم  یاتفاق  چیحرفا رو ول کن نگران نباش ه نیا_

 ... یمن بد لیحرفا رو تحو نیا نکهینه ا یدلتنگ من باش دیبا االن 

 

 شم و دستشو پس بزنم محکم بازو و چنگ زد و گفت تا خواستم بازومو و کنار بک 

  یو آروم باش عیکه در مقابل من مط ریبگ ادی ادیجفتک انداختنا اصالً خوشم نم نیاز ب _

 ی کن یو ناراحت م یمنو عصب یوگرنه بد جور

 از جام بلند شدم دستشو کنار زدم و گفتم   

 باشم  نجایا خوامی خوام برم خونه نم یم من

به خون   یمبل پرت شدم و با چشما یکه رو دیقدم اول و برنداشته چنان دستمو کش

 روبه رو شدم دیترس یکه آدم ازش م شینشسته و صورت برزخ

 

 به صورتم نگاه کرد و گفت   

 

 ی حقشوندار  یذارینم رون یب نجایکه من اجازه ندادم پاتو از ا یوقت تا

 

 بود آدم ترسناک  نیا دمیترس یلیازش خ دمیترس 

 بودم   مون ینداشت پش تعادل

 یآدم نی بودم از دوست داشتن همچ مون یپش یلیخ

 شد کرد   ینم شیکار چی بود که بهش گرفتار شده بودم و ه ییاما بال 
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 شد و گفت  رهیخ رون یروشن کرد و از پنجره به ب  یگاریس دوباره

 خوام باهات حرف بزنم پس خوب گوشاتو باز کن یم _

تا  ستیقرار ن می بش یکه زوج خوشبخت  ستیقرار ن میمن و تو ازدواج کن ستی قرار ن 

 ی و تجربه کن کیرمانت یزندگ عیو  یبرس اهاتیبه مرد رو

 خودم و دارم  لیجام دال نیمن اگر ا 

 

که  یهر کار اشتباه یرکه بردا ییهرقدم خطا یتاوان پس بد دیبا ییجا نیاگر ا تو

 پس مواظب رفتارت باش شهی بدتر و بدتر م یکه قراره بد یتاوان یبکن

 

 کلمه برام مفهوم واضح نبود   کی یحت دمیفهمیاز حرفاش نم یکی  یحت

   دمینال هیبودم و با گر  دهیبه مبل چسب دهیترس

 ؟ یگیم یدار  یهست چ معلوم

 ؟یتاوان چ 

 کردم ؟  کاریمگه من چ 

 

 خودم مچاله شدم  یتو شتریب دمیپر از خونش د یو اون چشما دیبه سمتم چرخ یوقت

 تر شد و گفت کیبهم نزد شدی داشت از جا کنده م قلببم

 

  تونهیتاوان اشتباهات خانواده اش هم م  یهر کس یکرده باش یکه تو کار ستیقرار ن  _

 پس بده  
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وان اشتباهات اونارو پس تا دیکردن که تو با یپدر و مادرت چه  اشتباه  نیبب بگرد

 ... یبد

 

 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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