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بدرقه من جمع شده بودن رو  یاومدم با خانوادم که برا نییساک به دست از پله ها پا

 به رو شدم 

 

و نفس کم   شدمیگلوم نشست که داشتم خفه م یتو  ینیچنان بغض سنگ دنشون ید با

 آورده بودم 

 

 و گفت  ستادی روم ا یود و جلوگذاشته ب ینیس یکاسه آب و قرآن تو هی مادرم

 گردونه   یما برم شیو قران تورو  سالمت پ ارهیم یآب برات روشن _

همون   یگردیبرم یکه وقت یاونجا خوب باش نقدریخوام انقدر بهت خوش بگذره ا یم

 . نمیو بب دیباریاز سر روش م  طنتیکه ش میمونس قد

 

   رمیم یبه کدوم جهنم  دونستیبغلش کردم مادرمو که نم 

  رهیگاه مدخترش داره به شکنجه  دونستینم که

 دخترم  رسونمتیخودم م_شد  و گفت  کمیاخمالو نزد پدرم

 

 باهاش برم پس بغلش کردم و گفتم شدینم شدینم 

 

و   نیایتا  اونجا ب دیتون یدنبالم سر کوچه االنش هم منتظر منن م ان یدوستاپ م 

   دیبدرقم کن
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دلشون نمونه دوقلو ها رو بغل کردم و خالصه با کل  یتو یحرف زده بودم تاشک نیا

 کردم مادرم مانع اومدن پدرم شد و گفت یخونه بودن خداحافظ یکه تو ییآدم ها

 

بهشون تذکر بدن فالن کنن   یبر یخوا یدوستاش م یبکشه جلو  یبذار بچه نفس  _

 کنن ؟ ساریب

 شده   نیال و روزش اکه ح یدختر سخت گرفت نیانقدر به ا 

 

مارم   رفیگیگرفت پدرمم سخت نم یوقت برام سخت نم چیمهربون من ه مادر

هاشون که  یر یسختگ یها و محبتهاشون  به خاطر حال بد من گذاشته بود پا  ینگران 

 شون  یهمه محبت و نگران   نیا یبرا  دادمیمن جون م

 

شاهو  که از  دن یرفتم با د ادهیتا سر کوچه پ یاومدم و کم  رون یباالخره از خونه ب 

و   فیشد و ک کمیانداختم نزد نییداده بود سرمو پا هیشده بود و بهش تک ادهیپ نیماش

خانم  کیگذاشت درو برام باز کرد و من مثل  نیماش یساکم رو از دستم گرفت و تو

 شکمم بود نشستم  یتو هک یپدر بچه ا  نیماش یخوشبخت تو

 

 اومد   یکدوممون در نم  چیود حرف از هسکوت مطلق ب 

رو  نیماش یوقت  میشده بود رهیخ ابون یو به خ میمن هم شاهو ساکت نشسته بود هم

به سمت  میشد ادهیکرد پارک کرد و پ یم یکه توش زندگ یبرج  نگیپارک یتو

و در  ستادیپشت سرم کنارم ا میآسانسور رفت منتظرم موند  تا من هم وارد بش 

 آسانسور بسته شد  

 و االن ملکه عذابم شده بود !  یزمان  هیکه عشقم بود  ییبسته باشاهو یجا هی
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 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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