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 دستامو مشت کردم و دکمه مانتو فشار دادم و گفتم

 م یزنیباشه بعدا در موردش حرف م یکه اگه حرف ستین  ینه حرف 

 خونه؟  میبر شهی االن فقط م اما

 نزد و سکوت کرد یحرف گهیپدرم د 

 

   میدیکه من عاشقش بودم گرفت و به خونه رس ییها یراه از اون نون  خامه ا  نیب

  ون یزیتلو یاش منو جلو  یذات یو مهربان ییروبا خوش دیمادرم برگشتن ما رو د یوقت

 نشوند گفت  

  یدوس دار دونمیم چسبهیم یچا یو با نون خامه ا زمیبر ییچا هیجا  نیهم نیبش_

 قشنگ مامان 

 

 ن مهربون بود چقدر

 خوشبخت بودم بخاطر داشتنشون  چقدر

 انداخته بود هیسا میزندگ یشاهو مثل بختک رو اما

 

  یاما چاره ا  دهیم یمردگ یلبخندم رنگ و بو  دونستمیزدم به روش م یکم جون  لبخند

 نبود 

 دادم   یوا م دینبا 

با  یرو برداشتم حت  ایاز اون نون خامه   یکیو  میمادر مو پسرا دور هم جمع شد یوقت

   ختیبو کردنش تمام وجودم به هم ر

https://romankhuon.ir/


                                                                                                               

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

  ادیمعدمه داره باال م یتو یکردم هرچ یم احساس

 رسوندم  ییبلند خودمو به دستشو یانداختم و با قدم ها  نیزم یرو رو یخامه ا  نون 

 پشت در جمع شده بودن   یام با نگرانهمه خانواده  

 زشون پنهان کنمحالو روزمو ا دیبا یچطور دونستمینم گهید 

 دمی کش قینفس عم  یآب به صورتم زدم چند بار 

 زدم و گفتم  یآمدم لبخند مصنوع  رون ی ب ییاز دستشو 

 خبرتونه حالم خوبه بخدا فقط فکر کنم مسموم شدم چه

من انداخت و من و تو بغلش گرفت و   ی پاها  ریدست ز  دیکه د مویدگیپدرم رنگ پر 

 به سمت اتاقم رفت و گفت 

واکنش   ینی بیجون به تنت نمونده غذا م ینخورد یزیهمه مدت چ نیاز بس که ا _

 بدنت  دهینشون م

 

 رنگ خنده گرفت  صورتم

 پسرا دورم کرده بودن  دمیبلند پر از درد خند یبا صدا 

 ان من نبود نگر یدو نفر نگران من بودن کس نیکه ا نقدریا 

 تا من بخندم تا حالم خوب بشه  کردن ی م یتخت نشسته بودن و هر کار یکنارم رو 

  دونمینم رهیو برام کباب بگ رون یوقت کرد که بره ب یپسرا کنارم بودن پدرم ک یوقت 

  ختیپر از جگر و کباب وارد اتاق شد دوباره دل و روده ام به هم ر  ینیس هیبا  یاما وقت

 هنم گذاشتم و با سماجت گفتم د یو دستم رو رو

 

 بابا حالمو بد کرد  رون ی ببرش ب توروخدا
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 اومد و گفت  کمیاعتنا به حال و روز و من نزد  یپدرم به ب اما

   ؟یچقدر خون از دست داد  یدونیم یخور یرو م نایهمه ا مایحرفا ندار نیاز ا _

 نه؟ ای یو جبران کن یزیو اون خونر یجون بگبر کمی دیبا 

 باش  یدختر خوب 

 مگه نه؟    زنهیوقت رو حرف پدرش حرف نم چیبابا ه دختر

 

 

 

 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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