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 ینشون ند  یرو به کس لمیوقت  اون ف چیه شهیاما م

که همه وجودمو نسبت به تو  یکه به تو داشتم به حرمت عالقه ا  یبه حرمت عشق 

 خودت نگه دار  شیگرفته بود اونا رو پ

 

بکن   دیببر شون نه فقط نگهشون دار و باهاشون منو تهد  نینابودشون کن از ب گمینم 

 وقت از اونا استفاده نکن  چیاما ه

 کنم یم یکه بگ یهرکار دیفقط با تهد یحت  خورمیبه جون پدر و مادرم قسم م 

 باشم متیهستم که تسل ییرسو دختر ت نقدریا  من

  کردیو فقط به حرفام گوش م زدینم یحرف چیکرده بود ه سکوت

 وار گفت   زمزمه

   یمتاسفم که تو دختر اون زن و شوهر_

 یدیتقاص م یکه تو دار متاسفم

 

 دیکردم با هیپتو رفتم و دوباره به حال خودم گر ریرو گفت و تماس و قطع کرد ز نایهم

 کردم  یآماده م یسختترو بدتر یروزا  یخودمو برا

 رفتن  یآمدند و م یزود م یلیو شب خ روز

رفته بود و االن   ادیکامالً از  میشده بود داستان خودکش یخونه عاد یتو زیهمه چ 

 گذشت یروز از اون موقع م ۱۶درست 

که به شاهو گفته بودم زنگ نزنه و    یجا بود از اون موقعکه داشتم پابر یحس بد 

 بود   آمدهین دنم یچشمام نباشه  زنگ نزده بود و به د یجلو
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  یبود که تو  یحال منو بچه ا   دن یهاش پرس امیپ  یو مضمون همه  دادی م امیپ فقط

 شکممه

خورد و نفسمو بند   یکرده بود مثل خوره هر روز جونمو م شهیوجودم ر یکه تو یترس

 تونستم بکنم   ینم یکار چیاما من ه آوردیم

 شه یم یمن چ یهمه بدبخت  ن یعاقبت ا نمیبه انتظار نشسته بودم تا بب فقط

ازش دم  شهیکه پدر و مادرم هم ییابرو  دونستمیم پاشهیخانوادم از هم م دونستمیم 

 ... ومدیاز دستم بر نم یکار چیه اما  رهیاز دست م زدن یم

 

  یاومدم نگاه رون یب دمیدیکه م یچشم باز کردم و از کابوس یزنگ گوش  یبا صدا

 اسم شاهو قلبم از جا کنده شد. دن یانداختم و با د  یآشفته به صفحه گوش

جوابشو بدم تا  خوادیمجبور بودم بهش جواب بدم مجبور بودم هر وقت که اون م 

 انجام بده ...  دیبارو که ن ینکنه کار

گوشم   یمقتدر  و خش دارش تو شهیمثل هم یحال تماس و وصل کردم و صدا یب

 نشست 

 

دکتر تا مطمئن باشم  هی شیخوام ببرمت پ یم رون ی ب ایبهونه جور کن از خونه ب هی _

 حالم بچه خوبه.... 

 

 یدرد که رو ایدن کیو تماس قطع کرد و من موندم و  نینگفت فقط هم یچیه گهید 

 کرد.  یم ینیقلبم سنگ

 چکسی که ه یبچه ا  یوجودم بود برم برا یکه تو یچکاپ بچه ا یخواستم برا  یم 

 از حضورش باخبر نبود 

https://romankhuon.ir/


                                                                                                               

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

 منو به باد بده   یکه قرار بود تمام آبرو یا  بچه

 تخت نشستم   یرو

 ؟همه درد و تحمل کنم  نیا خواستمیم چطور

 افتاده برام زجرآور بود   یچه اتفاق دندیفهمیم یتصور صورت پدر و مادرم وقت 

 زنده نباشم گهیمن د دن یفهم یاون لحظه که م کاش

 آوردم یبود که هر  روز به زبون م ییتنها آرزو نیا 

برداشتم و از اتاقم  فمویسرم انداختم ک یرو یاز جا بلند شدم لباس عوض کردم شال 

 زدم رون یب

 نگران به سمتم اومد و گفت   دیرفتن د رون یمن و آماده ب یمادرم وقت 

 

 ؟ یریم یدل مامان کجا دار زیعز_

 

 دادم و گفتم  لشیتحو یلبخند مصنوع  

 به کله ام بخوره با دوستام قرار دارم  یباد هی رمیدارم م 

 خوبه مامان نگرانم نباش  حالم

 

 

 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 :  
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   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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