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 گرفته بودم همه نگران و ناراحت شده بودن  یاللمون  نکهیاز ا

حالمو  نیا لیبکشن و دل یتا از من حرف کردن یم یو هر کار گرفتنیهمه دورمو م 

 بفهمن  

 شدن ی موفق نم یول

داشت   ینگران یخودم هم جا یبود اما سکوتم واقعاً برا یبهانه خوب میسرماخوردگ 

  یبه گوش یته تکون نخورم نگاه تخ یخراب بود که سه روز تمام از رو یحالم به قدر 

  یدلم بخواد  نگاه یحت نکهیخوردمن بدون ا یهمش زنگ م میننداخته بودم گوش

 جواب گذاشته بودم   یها رو ب امیبهش بندازم تمام تماس ها و پ

 رم یبم خواستیدلم نم یندارم اما حت یمرده فرق  هیکردم با  یحس م

خودم و خانوادم رو ببرم   یکه من مردم باز آبرو یوقت رمیبم دمیترسیم دمیترسیم 

 بدم   یکس چیبه ه  یجواب  چیبکنه و من نتونم ه یشاهو کار دمیترسیم

 

و کنار تختم گذاشت و  ینیغذا وارد اتاق شد س ینیس هیچهارم بود که پدرم با  روز

خودش گذاشت   یپا یکه سرمو بلند کرد و رو ینشست طور کتریخودش بهم نزد

   دمیکش ینگاهش کنم خجالت م  خواستمی ستم نمچشمامو ب

 

  یخودم متنفر بودم از خانوادم شرمنده بودم اما پدرم خوب بلد بود با نوازشو حرفا از

 کنه که پلکام باز بشه تا بتونم به صورتش نگاه کنم  یزد کار یم شهی که هم یقشنگ

   ینگفت یچیامروز روز چهارم که ه یبزن یحرف یخواینم _

   یما حرف نزد با

 م؟ یچقدر نگران توهست یدونیم
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و شبا تا صبح   کنهیم هیمادرت صبح تا شب گر یدونیم میدار یچه حال و روز یدونینم 

 کنه یم هیبا باز گر مونهیم داریب

آشفته بشه و از حرف زد  نطوریباعث شده که دختر من ا  یچ یبه پدرت بگ یخواینم

 ؟ یفرار 

 

تونستم بزنم فقط نگاه کردم حرفاش   ینم یحرف  چیتونستم بگم ه ینم یزیچ چیه 

 شرمنده بشم  شتریشد ب یباعث م

 بزرگ کرده بودم   یخطا نیداشتم و ا  یخانواده ا نیخجالت بکشم من همچ شتریب 

  یکه به بار آورده بودم هنوزم گاه یهمه بدبخت نیا ون یاحمقم قلب زبون نفهمم م  قلب

 هنوز من عاشق شاهو هستم  گفتیاوقات م

 خواستم اون آدم و دوست داشته باشم  یمن نم خوردی جمله به هم م نیحالم از ا 

 شدن  یروم زنده م یها جلو لمیلحظه اون ف  هر

اما  آوردی نفسمو بند م گرفتیخودم پر از عذاب بود جونمو م یاون صحنه ها برا دن ید 

 داد یلحظه جون مبدون شک مادرم همون  دن یفهمیاگر خانوادم م

 

 دخترشون قابل تحمل نبود   ییآبرو یب دن ید 

  زیم یاز رو  میبه خودم حرکت دادم گوش یرفت کم رون یکه درمانده از اتاق ب پدرم

که از   ییتماس ها دن یخاموش شده بود با د گهیبرداشتم و روشنش کردم امروز د

و   زدیزنگ م گهید هیآدم چ نیبودم ذات ا دهیطرف شاهو بود تعجب کردم حاال که فهم

 فرستاد؟  یم امیپ

 

 هم داشت  ینگران  یکه چاشن یبود و دوم دهیحالموپرس یرفتم اول  امایسراغ پ  
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 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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