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 رون ی ب الیمن از فکر و خ یگوش یکه صدا گذشتی از برگشتن به خونه م یساعت مین

اما مجبور بودم که جواب بدم تماس و وصل کردم و   دیاسمش تنم لرز دن یآورد با د

 گوشم نشست   یمحکمش تو یصدا

 

 ؟  یحالت بهتره درد که ندار_

 

قلبم بود که هر روز و هر ساعت   ینبود درد تو یزی من چ یبرا یجسم یدردها نیا

 نداشت  یگرفت و تموم یجونمو م

 و گفتم  دمیکش یقینفس عم 

 کنم   یجسمم احساسش م یکه تو هیاز درد شتریب یقلبم گذاشت  یکه تو یدرد

 ؟ ی ستین  یقلبم گذاشت  یکه تو یبه فکر درد چرا

 اهان 

 دیکه با یهستم که راه انداخت یشینما هیشب باز مهیاومد چون من عروسک خ ادمی

 ! یتو خوبه اجرا کن شینما یسالم باشم تا بتون

 نگران نباش اصال   

 حرفام نیمن سگ جون تر از ا شمیم خوب

اما آب  کردمیخشمش از پشت تلفن احساس م دمیشنیبلند شو م  ینفس ها یصدا 

 نداشت  یتیبرام اهم گهیاز سر من گذشته بود و د

 

گنده تر از  _رو فاصله دادم  یگوش یوشم که نشست کمگ یتو شیعصب ییصدا 

تو زنده  نهیبب  بیآس یذره  دیخودت اون بچه نبا یدهنت حرف نزد قلب تو نگهدار برا
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و  کنمی وقت قبول نم چیرو ه نیاز ا ریغ یاریم ایو بدن یکن یبچه من و بزرگ م یمونیم

 ! ادیازم برم ییرامو چه کا ینره که من چطور آدم ادتیتو 

 مواظب بچه ام باش ...  پس

 

  نیتماس قطع کرد و من هنوز حماقت داشتم چون داشتم به ا یا  گهیحرف د بدون 

 کنم باز ییهمه مدت  جا نی ا یدلش تو یکه چرا نتونستم تو کردمیفکر م

 بود   زایچ نیاما قلبه آدم زبون نفهم تر از ا دیرسی دار به نظر م خنده

 

  دونستمیکردم م یم دایپ یراه حل هی دیبا دمیت کردم و دراز کشتخت پر یرو یگوش 

خودم و سالم تر و  دیکنم با یاشتباه دینبا ستهی میپاش وا زنهیم یحرف یشاهو وقت

 که پدر و مادرم بهم اعتماد کنن.  یطور  دادمینشون م یگریخوشحال تر از هر زمان د

 

 

 

 

 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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