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 داد و گفت  نییکه پا نیماش شهیش

 

وسط   یمثل دختر بچه ها نشست یکن یکه م هیچه کار نیسوار شو ا ایبلند شو ب _

 ؟ یکن یم هیگر ابون یخ

 

بلند   عیآدم فرار کنم پس سر نیاز ا خواستمی بشم م نشیخواستم سوار ماش ینم

بهم   نیبسته شدن در ماش یبلند خواستم ازش دور بشم اما صدا یشدم و با قدم ها

 ادیشده و دارا دنبالم  م ادیفهموند اون االن پ 

 

بشم دستاش دور تنم   نینقش زم نکهیکرد قبل از ا ریرو گ ادهیبه سنگ فرش پ پام

 نشست و مانع افتادنم شد 

 

 شد و گفت   رهی بهم خ یوحشتناک یاخما با

 ؟  یکن یم یچه غلط  یدار_

 ؟ یمن باش یمواظب بچه   دی بهت نگفتم با شیپ  قهیچند دق نیمن هم مگه

 

 ؟ یمواظبش باش یخوای م ینطوریا 

 

کردن که شاهو   یکردم تا رهام کنه و همه داشتت به جنگ و جدال ما نگاه م یتقال م 

 گفت  یبلند یبا صدا
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 ی ببر  نیمن و  از ب یبچه  یتو حق ندار  _

 بچه ماست  نیا 

 ؟ یفهم یمن و تو م بچه

   یبچه منو بکش یپس فکرشم نکن  بخوا  یتو زن من 

 کن رون ی و از سرت ب االتیخ نیا

 

    یبا ناراحت گهیحرف ها  نگاه همه برگشت د نیا دن یکه جمع شده بودن با شن یمردم

 کردن  یبه من نگاه نم

 هستم  یشده بودن که من چقدر مادر بد رهی بار با خشم بهم خ نیا 

 ام بچه خودمو بکشم!خو یکه م 

 

 کشوند  نیماش یو منو به زور تو دیکنه بازومو کش یباز شیآدم خوب بلد بود نما نیا 

بهم   یسرد بود نگاه یلیخ دمیلرزیبه شدت م دمیلرزیروشن کرد و راه افتاد م نویماش 

 پرسه ی م یانداخت و من احساس کردم  داره با نگران

 ؟ یلرز یم یحالت خوبه چرا دار _

 

االن وقتش نبود بترسم االن وقتش نبود قهر کنم دعوا کنم االن فقط سردم بود حس   

 کنم یم خیدارم  کردمیم

 دم یپس با همون حال زار نال

 سرده  یلیخ 
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 و روشن کرد نیماش یبخار نیماش یر عیسر 

  ابونایخ یتو دمیلرزیون ممثل کوره داغ شد و من اما هنوز از در نیماش یکم کم تو 

 خوردی اما  به خونه ما نم رشیو مس زدیدور م

 

  یدستمو تو  دیپارک کرد و به سمت من چرخ نویماش دیکنار کش ابونایاز خ یکی  یتو

 دستش گرفت و گفت 

 

 ی باش ختهیبهم ر نقدریا خوامی نم یحال باش نیتو ا خوامینم _

 یا گهید یچاره  یتحملش کن دیتو سخته اما با یهمه شوک برا  نیتحمل ا دونمیم 

که من   یانیبه اون پا دیبا مینقش اول ش یگرا یکه من و تو باز یشینما نیا  یندار

 برسه   خوامیم

 

 و با دستش پاک کرد و گفت افتادی م لیصورت مثل س یاز چشمام رو یاشک

 

از تو   یو نه درد  شمیم مون یپش سازمی که دارم م یلمیکردن تو نه من از ف هیبا گر _

مواظب   شتریب دیبا یاالن که حامله ا  یفیاندازه ضع  ینکن ب هیپس گر  شهیدوا م

  ر یبه خودت سخت نگ نطوریپس ا یخودت باش

 

 ؟ یخوایاز من م یچ یدون یصدام بود زمزمه کردم م یکه تو یبغض با

 ؟ یکن یم یچ یمن و قربان 

 دم من واقعا عاشقت بو یدونیمن عاشقت بودم م یدونیم 
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 ی نه عاشقم هست یعاشق من بود_پوست صورتم و نوازش کرد و گفت  

 

 قلبم گذاشت و گفت   یبار رو نیدستشو ا 

 گهیم  یقلبت چ نی جا رجوع کن به قلبت بب نیبه ا_

   یتو هنوزم عاشق من زنهیم ادیقلبت داره فر 

و  بی ع یو نقشه مو   و ب امیب شیپ نجایتونستم تا ا یمن نم یعاشق من نبود  اگر

 نقص جلو ببرم... 

 

 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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