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رو به دست گرفتم   یلرزون گوش یآورد با دستا رون یب هیمن ازگر یگوش امکیپ یصدا

 که شاهو فرستاده بود خوندم  یامیو پ

 

 ؟ یمواظب بچه من که هست _

 زنه؟ یکه ازت سر نم ییخطا 

 !زننیدارن به من چشمک م لمایف  نیا یبدجور 

 گم؟ یم یکه چ یفهمیم 

 

خواست   یدلم م  دیلرز یشده بود تن و بدنم م ریکه به وجودم سراز یاز شدت خشم 

که عاشقش شده بودم و بکشم   یمرد  نیخواست خودم ا یآدم و خفه کنم دلم م نیا

 بکشم  یتا راحت بشم تا نفس آسوده ا 

 قلبم ...  

تونستم   یهمه فشار رو نداشتم چطور م  نیشد من تحمل ا یداشت از جا کنده م قلبم

 دکتر نبرن؟  شیمنو پ شمی م ضیمر یتا وقت ستمیخانوادم با یجلو

بکنم؟ خواستم بگم   یخواستم چه غلط یشد م یکه شکمم بزرگ م گهیمن چند ماه د 

 بزرگ شده؟  نقدریا یچ یبرا 

حرفامو   یکمک  بخوام و به ک یاز ک دیدونستم با یکنم نم کاریچ دیدونستم با ینم 

 بزنم! 

 یر پخش که نه فقط پدر و مادرم ماگ شدی که از من داشت اگر پخش م ییها لمیف 

کل شهر از اونا با خبر بشن و دختر اهورا   نکهیچه برسه به ا مردمیم دیمن با دن ید

 شهر...  نیا یبشه ورد زبونه تمام آدما
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اگر   شدیخانوادم راحت تر م یاتفاقا برا   نیموضوع ا نیبدون شک هضم ا مردمیاگر م 

که من  دن یفهمیم دیرس یو دست پدر و مادرم م شدیپخش م لمایو ف مردمیمن م

 کردن رو نداشتم ...  یزنده بودن و کنارشون زندگ اقتیل

  نکهی ترس ا گهیو د شدمیراحت م مردمیشدم اگر م یچشم تو چشم اونا نم حداقل

 رو نداشتم   کنهیآبروم م یبچه تو شکمم ب نیا

به صورتم انداختم   نهیا یتو یفکرا بلند شدم و به سمت حمام رفتم نگاه نیهم با

 از مونس شاد و خندون گذشته نبود یخبر

پدرم و مادرم   ینوازشها ریکرد با عشق بزرگ شد ز یخونه زندگ نیا یتو شدیمگه م

 شاد و خوشحال نبود؟  دیقد کش

 

نمونده بود وارد حمام شدم و در قفل کردم   یاز اون دختر شاد باق  یچیاما االن ه 

ها را برداشتم وقتش بود که   غیاز ت یکیقفسه   یختم از توبه اطرافم اندا ینگاه

 تموم بشه و خالص بشم   میزندگ

 دادم  هیسرد  تک وارینشستم و به د  نیزم یرو

تا   ریکنم جونمو بگ یلب زمزمه کردم خواهش م ریو لمس کردم و ز غیت یچندبار 

 نفس نکشم   نجایا گهید

 

زود رفت فقط گزگزکردن  یلیدر وجودمو گرفت اما خ دمیمچ دستم کش یو که رو غیت

 کردم ی مچ دستمو احساس م

که راه انداخته   یپس چشمامو بستمو  رودخانه خون کردیبد محالمو  شهیهم خون دن ید 

 دم یبودم و ند
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شد من واقعا عاشقش بودم و  یم نییچشمام باال و پا یتمام خاطراتم با شاهو جلو 

 و روزم نبود!  حال نیجواب عشقم بهش ا

 

و   رهیکردم جون از تنم داره م یاحساس م رفتیم یاهیکم کم چشمام داشت س 

  گهیو د شهیداره تموم م زیکه همه چ شمی که دارم راحت م  زدمیخوشحال بودم لبخند م

 ... دمینفهم یزیچ

 

انگار   زدی بستم شاهو بود که دستشو به سمتم دراز کرده بودم منو صدا م یپشت پلکا 

 به من نکرده بود   یبد چیه

شاهو چنان خوشحال   دن یکابوس وحشتناک بود و من با د هیهمه اون اتفاقات  انگار

 آغوشش پرت کردم  یو خودم رو تو دمیبه سمتش دو

 

  یهنوزم عشق منه اما وقت مرد نیخواب کابوس بوده و ا زیچشدم که همه  خوشحال

 کنار گوشم آهسته زمزمه  کرد 

 حال بچمون چطوره!_

 

 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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