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 برداشتم   مویحال دست دراز کردم گوش یب

 کرد   یم ییخودنما یشاهو بدجور  اسم

 و باز کردم و خوندم  امیاجبار پ به

 مبارک مونسم  دنتیبه خونه رس_

 کم بشه  چکدومتون یتار مو از سر ه هی  خوامیمواظب خودتو بچه من باش نم شتریب 

 ام  یشناس فهیمن مرده وظ 

 پدر نگران  هیپارتنر خوب و  هی 

 ست ینگران نکن چون به نفع خودت ن  نیاز ا شتریمنو ب پس

 

  نطوریبت ساخته بودم ا  هیخودم  یکه ازش برا یمرد شدیباورم نم دیلرز یدستم م 

 از آب درآمده بود   یسنگدلو جان

 رو کنار گذاشتم  یو پاک کردم و گوش امیپ

که توش   یبدبخت نیکردم ا ینم دایموضوع پ نیا یبرا  یراه حل  کردمیهر چقدر فکر م 

 فرار نداشت   یبرا یراه چیبودم انگار ه

که   دادمیم یخودم دلدار رو بگم هر لحظه به  زایچ نیتونستم برم به پدرم ا یچطور م 

  زیچ چیبود که ه  نیا تی اما واقع شهیدرست م زیبه خانواده ام همه چ قتیبا گفتن حق

  یم ریباتالق گ نیا یشد با گفتنم اون موقع پدر و مادرم مثل خودم تو یدرست نم

 افتادن 

 همه نفرت شاهورو  نیا لیکردم دل یم دایپ دیبا

  نیبدونه تا ا دیخبره و با یدر گذشته وجود داره که شاهو از اون ب  یزیچ دیشا 

 بره  نینفرتش از ب
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جو   دیبا آوردمی دل پدر و مادرم به دست م دیبا کردمیخودمو جمع و جور م یکم 

 بردم  یم نیخونه مون حاکم کرده بودم و کم کم از ب یکه تو ینیسنگ

شون  تنها خانواده من بودن   رین و تقصنکرده بود یگناه چیآدما ه نیخانواده ا نیا 

 بود 

از   یادیقدم راه برم خون ز هیتونستم  ینم یکه حت یداشتم انقدر یدیشد ضعف

 کرد یتر م فی و ضع فیشکمم من و ضع ینطفه تو  نی دست داده بودم و حضور ا

       

 بودم   بهیباهاش غر شهیکه هم ینفرت دادیوجودم بهم نفرت م یبچه تو نیاحساس ا 

 متنفر باشم   یندارم از کس ادی 

مهر و محبت تنها  شهیهم ادیبدم م یداده باشن ازکس  ادیندارم پدر و مادرم بهم  ادی

 گرفته بودم  ادیبود که از خانواده ام  یزیچ

 وجودم بود متنفر بودم  یکه تو یاالن از نطفه ا یول 

 داد  یخودمو آزار م یکه بد جور ینفرت

 

   رمیجون بگ یکم دیکه برام آوردن و خوردم تا شا یزیردم هر چتا شب استراحت ک 

موهام  یو به اتاقم اومد کنارم نشست دست رو اوردیآخر شب باالخره طاقت ن  مادرم

 د یو پرس دیکش

 

 ؟ یحالت بهتره روبه راه _

 انداختم و نجوا وار گفتم  نییخجالت زده و سرافکنده سر پا 

 

https://romankhuon.ir/


                                                                                                               

3 | P a g e 
 https://Romankhuon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                           

 خوام مامان  یم معذرت

 دستش گرفت و گفت  یخوام که نگرانتون کردم مادرم اما دستمو تو یم معذرت

  قیباهات دوست رف  یمعذرت بخوام که اونقدر  دیاز تو معذرت بخوام با دیمن با _

   یبه خودم بگ یایبدون ترس بدون خجالت ب   یدار یمشکل ینبودم که وقت

کار   نیا  یداد حیو ترج یست یت نکردم که تو با من راح یکه من کم کار مطمئنم

 ی با من حرف بزن  نکهیا  یبه جا یوحشتناک و با خودت بکن

 که مادرتم... یمن

 نگاهش کردم و گفتم   دادیعذابم م دونستیم ان یجر نیمادرم خودش مقصر ا نکهیا

از   یکه من دارم من جز عشق جز مهربون نیهست ییو پدرم برادرام تنها کسا شما

 حرفا رو نزن   نیکنم ا یخواهش م دمیند یزیشما چ

 

 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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