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از ترس   ختیشده قلبم ر ان ینما میگوش یصفحه  یشاهرخ که رو یشماره  دن یبا د

 . دیرنگم پرو

 

 و با دست لرزون رد تماس دادم. دهنمو قورت دادم  اب

 

  یاز ترس و فکرا کردمیو من داشتم سکته م زدیخودش حرف م یداشت برا دامون 

 ذهن شاهرخ!  یتو

 

 با ترس و لرز سمت عمارت حرکت کردم. کرد و ادهیو اول کوچه منو پ میدیرس باالخره

 

 کوچه و جلو پاک ترمز زد. یتو دی چی به سرعت پ ادیشه نیدم در ماش دمیرس تا

 

 نگاهش کردم که اشاره کرد:  دهیپر رنگ

 سوار شو! _

 

 بااخم گفت:  و با ترس نگاهش کردم که  نشستم

 کرد؟ بهت دست زد؟  تتیچته؟ اذ شد؟یچ_

 

 ادم: دلهره دستمو تکون د  با

با دامون  دونهیکردم. م جکتیشاهرخ صدبار زنگ زد من ر ادی. شهکنهینه! نه! غلط م_

 اومدم؟ 
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 گفت:  یکالفگ با

 مجبور شدم بهش بگم! نییزنگ زد گفت کجا_

 

 سرمو گرفتم:  محکم

. داد و هوارش کل عمارت کنه یهاش مغزمو له م کهیبا طعنه ها و ت  کشه،یاالن منو م_

 . رهیگیمو

 : دیکش یپوف 

 

تورو بفرسته   خوادیم یچرا انقدرکم طاقته! چجور یگندگ نیمرد به ا نیا  دونمیمن نم_

 ره؟ ی خونش و اروم بگ

 

 یشاهرخ که در ورود دن یزد که در و بازکردن و با د یتکون دادم و بوق یسر

 .ستادیقلبم ا  ستادهیا یظی وبا اخم غل نهیساختمون عمارتش دست به س

 

 ترس گفتم: با

 

 !نیحس ای_

 

 با اخم لب زد:  ادیشه
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 !؟یکرد ییضعف نشون نده مگه خطا_

 

 گفتم:  ینگران  با

 

دامون چندتا  یخونه   یتو گهیچهارروز د شه؟یحال زایچ نیمگه ا شهیم یعصبان  یوقت_

 که گوش بده بهشون؟!  ارهیطاقت م نیحرف ناجور بزنه ا

 

 گفت:  ادیشه دویکه رنگم پر نییتند تنداز پله ها اومد پا نیماش ستادن یا با

 

 کار به داد و  نکهیقبل ا  ؛یافتیتا پس ن ری بگ  شیدست پ سان،یا اریدر ن یانقد منگ باز_

 گردنش.  افتیهوار برسه تو ب

 

 گفت:  تیاومدم حرف بزنم در سمت من باز شد و با عصبان تا

 شو!  ادهیپ_

 شدم که گفت:  ادهیکردم و پ یظیاخم غل

 

 ! ؟یبش زیهمه چ یب اون  نیبهت اجازه داد تا سوار ماش یک_

 

 : نشیحرص زدم تخت س با

 مگه به اجازه گرفتنه؟  _
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 : نییاوردم پا صدامو

 

صبر کن  گفتمیگفتم؟میم یکه بهم اعتماد کنه؟ وسط کار چ میبود  دهیمگه نقشه نکش_

 رم؟؟ یاز شاهرخ اجازه بگ 

 

 تشرداد زدسرم:  با

 

 ! یشدیناموس م یاون ب  نیسوار ماش دیبازم نبا شدیکه م یهرچ_

 

 کرداما حواسم بود صدام و باالنبرم:  میعصب

 

و بزور تحملش کنم و دروغ  نمیبغل دست دشمنم بش ادیخوشم م یفکر کرد  ه؟یچ_

که   نستایجلوم وا یجور ای! حاال نکنمیخفت هارو تحمل م نیببافم؟ بخاطر تو دارم ا

 .  نیانگار از خدام بوده شاهرخ مع

 

 و دست گرفتم.  فمیک یزدم و با چنگ یپوزخند

به سمت عمارت حرکت کردم و تند تند رفتم تو و با عوض کردن   یقدم بلند ها با

 کفشام به اتاقم رفتم. 

 . خوردیکه داشتم حالم بهم م یگند یزندگ نیاز ا
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به   یداشتم و با خشم در اوردم و توجه یلباس و کفش و شال و هرچ تیعصبان با

 پاره شدن مانتومم نکردم.  یصدا

 

 شدم.  رهیو به خودم خ نهییا  یگلوم نشسته بود رفتم جلو  یکه تو یبغض اب

 ؟یدیاز کجا به کجا رس سان؟یا یدیبه گند کش تویزندگ چرا

 

 کهیتا با ت ینده و باهاش روبرو نش ری بود که بابات بهت گ نیتنها دغدغه ت ا یروز

   ؟یهاش رو مخت نره. حاال چ

 

و حاضر  کردن یم یقدرت هرکار یکه برا  ایباند ماف هیباند قاچاق؟  یتو یبر  یخوا یم

 کنن.  کهیت کهیبودن همو ت

 

 اتاق:   یدر باز شد و شاهرخ اومد تو هوی

 باهات..  خامیم سان؟یا_

 

 گفتم:  بلند

 و در رو هم ببند! رون یبرو ب_

 

 .. سان یا_

 

 زدم: داد
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 .رون ی تنها باشم! برو ب خوامیگفتم؟ م یچ ید ینشن_

 

 کاربر گرامی جهت اطالع از زمان پارت بعدی این رمان و دسترسی راحت تر به 

 پارت هــای جدید لطـــفا در  کانال و پیج اینستاگرام ما عضــو شوید :  

   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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