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 بودم و شاهو  کنارم نشسته بود .   دهیتخت دراز کش یچشم که باز کردم رو

 

 چشمام زنده شد  یجلو  لمینوار  ف هیتمام اتفاقات مثل  دنشید با

 بود که به دستم داده بود   یچک یبیبود ب ادمیکه  یزیچ نیآخر

 تخت نشستم و بازو شو  چنگ زدم و گفتم  یزده رو  وحشت

 مگه نه ؟  دمیدیخواب م من

 فتاده؟ ین یاتفاق

 

 تمام موهامو نوازش کرد و گفت یرحم یاما اون با ب 

 ؟ یچه خواب  

 ؟یکه مامان شد یدید یخوابتم م یتو

 

گونه هام و بعد از کنار گوشم  یو اشک ازچشمام رو دمیتخت دراز کش یرفته رو  وار

 بالشت افتاد یرو

 

دختر کامل و  نه فقط از  هی یهست ییبایدختر ز کردمینگاهت م یخواب بود یوقت _

 ی نظر ظاهر

   یام هست یتو دختر پاک و مهربون  

 ... دمیبهت قول م یشیمادر نمونه م هی
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 رفت  یم جیبازوش افتاد سرم گ یحس شد و  از رو یدستم ب 

 

 ؟ یخوایازم م یچ دمیبا درد نال 

 ؟ یچرا انقدر از پدر و مادرم متنفر 

 ؟  یریجونمو بگ یخوا یم 

 کنم ؟  یخودکش  یخوا یم

  رمیبم  یکنم فقط به من بگو قول بده وقت یم نکارویکنم شاهو ا یکارو م نیخدا ا به

 ...... یدم نرسراغ خانوا گهید یبه من نداشته باش یکار گهید

 

 که احساس کردم پوستم صورتم  شکافته شد  دیصورتم کوب یچنان محکم تو 

 دست دور گردنم انداخت محکم فشار داد و گفت....  

 

 مونس   گمیدارم بهت م یچ نیبب _

 ی زنیمردنم نم حرف

 دسته منه  تیو زندگ مرگ

مو از سرش کم بشه   هیشکمته مال منه   یکه تو  یبچه ا نیا  یول یستیتو برام مهم ن 

 کنم....  یم اهیروزگار خودتو خانواده و س ادیسرش ب ییکه بال یکرد یبفهمم کار

سرتون و   نی هست ییهم  اونجا نیبر ران یاگه از ا یکنم که حت یابرو تون م یچنان ب

 . دیبلند کن نی بلند نتون

 

 ...شیاریم ایو سالم به دن حیبچه مال منه و تو صح نیا 
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 دم یوحشت زده نال 

 ؟ یگیم یچ شاهو

 بگم  یخانواده ام  چ من

 بچه از کجا اومده؟  نیا بگم

 نکارویبا من نکن ا زهیکه برات عز یزی به هر چ دمیکنم قسمت م یالتماست م 

 کنم ....  یکن خواهش م کمکم

 

 و گفت   دیصورتم زده بود و آهسته بوس یکه رو  یا دهیکش یجا

 

 پدر و مادرت بفهمن...  ستیقرار ن   فتهینم یاتفاق  یباش یاگه دختر خوب_

 

 با تعجب زار زدم چطور ممکنه نفهمن؟ چطور نفهمن من  حامله ام شاهو...  

 

 شد و گفت  رهیخ ابون یو روشن کرد از پنجره به خ گارشیتخت بلند شد و س یرو از

 تابعد ...  اریصداشو درنکه شکمت معلوم باشه پس  ستی بزرگ ن  کهیفعالً که کوچ _

نشستم پاشو با دستم گرفتم  نیزم یرفتم کنار پاش رو نییکشون از تخت پا کشون 

 و گفتم 

   ریبگ جونمو

  خوامیبچه رو نم نیکنم فقط ا یم  یبگ یکار هر
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 تونم ینم

 بهم زد و گفت....  یلگد 

 

 ی حرف بزن  ینطوریدر مورد بچه من ا یتو حق ندار  یگیم یچ یبفهم دار _

 ی که به بچم احترام بزار   ریبگ ادی 

 بچه اس...  نیآوردن ا ایتو در گرو سالم به دن یآبرو 

 گفتم  ادیبا فر 

 کارو بکنم ؟؟؟ نیا  تونمیچطور م ارمشیب ایبه دن  یچطور ینامرد

 کنم  کاریو مادرم چ پدر

 بهم بگو شاهو  

 ؟؟؟؟ یاریبه روز خانواده ام ب یچ یخوا یم

خودت از پدرت بپرس   یکرد دایرو پ ش یزانو زد و گفت هر وقت ات نیزم یکنارم رو

رفت و منو جا تنها  رون یاز اتاق ب ید یپس م وی تابانت چ یکه تو دار یفهم یموقع م

  یبرا دونستمیسرم آوار شده بودند که نم یها رو بتیگذاشت چنان بالها و مص

  نیخودمه من اگر به ا ریتقص نایا همه  دونستمیکنم اما خوب م هیکدومشون ناله و گر

ذاشت   یآدم نم یاما عشق کربال ومدیهمه بال سرم نم نیکردم االن ا یآدم اعتماد نم

گرفتم وحشتناک بود و  یکار داشتم جوابمو م نیمرد شده بودم و ا نیمن عاشق ا

از   بشمافتاده بودم هر بار که خواستم بلند  ریبود که من توش گ  تیدردناک بود اما واقع

اسب به تمام  یشدم با حال زار  نیرفت و نقش زم جیبرم سرم گ رون یتاق با

شده به خودم اشاره کردم و   یزود وارد اتاق شد و گفت چ یلیصدا زدم خ امیبدبخت

بارون   ریز یبلندشم سر تونمیحالم بده نم یکه سرم آورد ییگفتم به لطف تو بال

آشپزخونه رفت و   ییمبل شو یبرد و رو رون ی بازومو گرفت و منو بلند کرد و از اتاق ب

فشارت افتاده   شهی بخور بهتر م نویشربت برگشت و گفت ا وان یل هیبا  قهیآمد چند دق
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رحمانه بهم زل زده بود به  یب نطوریحالم چرا انقدر بده و ا دونستیاز استرس خوب م

گل  ریگفت همشو بخور زود باش  یمزه کردم که عصبان  یکمشربت و  وان یناچار ل

 شینما ادیاز پا در ب ریو کنارم نشست و گفت به خودت سخت نگ دمیو سر کش وان یل

  نینه ا ای یبعدش داشته باش یهاقسمت  یبرا   یتوان دیبا شهیمن تازه داره شروع م

مو  شیو ستاره نما دیو با مونهیبرات م یجون گهید یریم شیپ  یکه تو دار یطور

 یکس چیتو باشه چون ه یجا یکس  چیه خواهمی را عوض کنم اما من نم گران یباز

 ست یو اهورا ن  نیلیدختر آ

 

 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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