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بزرگ که نقشه   ییآبرو یب  نیا یشدم هر روز دارم خودمو برا  میمن کوتاه اومدم تسل

 شمیآماده م یخودشون گذشت یبا نظم سرجا زمیب ر زیو مهر هاشو ر یدیاش و چ

 یشیم مون ی کارت پش نیاز ا  یروز هیبدون شاهو  نویاما ا 

 ی که بهم داد یهمه درد نیکه ببخشمت به خاطر ا یخوا یاز من م 

 بخشمت یاما هرگز نم 

 کردم  میبهت تقد یمن قلبمو دو دست 

   یبهم نداد یزیچ ییآبرو یتو جز درد و ترس و ب اما

اما مثل روز  یخوا یکنم که تو م یرو م یاز خودم و خانوادم گذشتم باشه همون کار  من

  رهید  یلیکه خ یشیم مون یپش یروز  هیبرام روشنه 

 ... ادیاز دستت بر نم یکار گهید که

 

 حرفم که تموم شد سرمو باال گرفتم و به صورتش نگاه کردم 

 چنان بهم زل زده بود انگار خشک شده  

 از جام بلند شدم تا خواستم از کنارش بگذرم دستمو تو دستش گرفت و گفت  

 شم ینم مون یکارم پش نیوقت از ا چیمن ه_

 پس اصالً منتظر اون روز نباش 

 

 رفتم  نیبلند به سمت ماش یو با قدم ها دمیکش رون یدستش ب یودستم از ت 

داشت دور سرم   ایرفت و دن یم جیسرم گ فتهیکردم قلبم داره از کار م یاحساس م 

  دیچرخ یم
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بلند شروع   یجلو پرت کردم و با صدا یصندل یخودم و رو دمیرس نیبه ماش یوقت

 کردن  هیکردم به گر

خودمو شکنجه نکنم   نقدریبسپارم و ا ریه دست تقدکردم خودم و ب یم یچقدر سع هر

  شدینم

 ازش گذشت  شدی دلم بود انقدر بزرگ بود که نم یکه تو یدرد

سرمو باال آوردم پدرمو کنار در در حال صحبت کردن با اون  یحساب هیگر هیبعد از  

  دمید

 شده بود به من چقدر ترسناک شده بود شاه قلبم...  کینزد چقدر

 

 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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