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 رقم نزده بود  یکه برام خاطرات خوب یاون خونه گذاشتم خونه ا  یباالخره قدم تو 

 دم یترس یکه از قدم به قدمش م یخونه ا  

که برگشت به سمت آشپزخانه   یمبل نشستم و ساکم و به سمت اتاق برد وقت یرو  

 روم گذاشت   یآورد و جلو وهیآب م وان یل  هیرفت و برام 

 

 زودباش بخورش ینخورد یز یچ دونمیمن که م_

 کنه  نتیاالناست که برسه و معا تامیب 

 صبح بود رو بهش گفتم    ۱۰ کی به ساعت انداختم ساعت نزد ینگاه 

 ؟ ادیم یچ یکه حالم خوبه برا  من

 

 کرد و گفت  یاخم

 خوام!  یکه من م ادیم نیا  یبرا 

راحت بشه   المیتا خ یدوره رو بگذرون نی ا دیبا کنهیو حالت رو چک م ادیدو بار م یروز 

 فته یبچه نم یبرا یکه اتفاق

 اومد  یلباس راحت تر  هیدوباره به سمت اتاق رفت و لباس عوض کرد و با  

   دمیحرفم اما باالخره مجبور شدم و پرس دن یپرس یدو دل بودم برا 

 

 ؟یریسر کار نم گهید

تو رو تنها   تونمیکنم نم یخونه کارامو م  یاز تو_روش گذاشت و گفت  یجلو  لبتاپشو 

دلت   یتنها ولت کنم تا تو هر غلط نجایکه خود مواظبت باشم نه ا  نجایبذارم آوردمت ا

 ! یاریدلت خواست سر بچه و خودت ب ییو هر بال یخواست بکن
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 سمت اتاق اشاره کرد و گفت  به

  ینیمانتو و شال بش  نیکه با ا یخوایاس عوض کن  نمبرو تو اتاق استراحت کن لب _

 ؟ یخوا یم

 

به من نداشته باشه   یدید چیآدم ه نیتا ا دمیچیپیاگه به من بود  چادر دور خودم م 

 سکوت به سمت اتاقم رفتم  یازش دور بشم تو   نکهیا یاما برا 

 دم یکرد چند قدم عقب برگشتم و پرس یاتاق خواب حالمو بد م  دن ید 

 

 کدوم اتاق بمونم؟  یتو دیبا من

 

 اشاره به همون اتاق کرد و گفت  

 

شب و روز   یدور بش دن ید یسانت از جلو کی یحت یتونینم مونمیکه من م ییجا _

 هم نزن    یپس برو استراحت کن و حرف اضاف یچشمام باش یجلو دیبا

 ...ادهیز کارام

 

 من نداره   یبرا یتی اهم چیخواست تو ه یعنی نیزر نزن ا گهیخفه شو د یعنی  نیا

 

 یتخت نشستم و تمام خاطرات تلخ از جلو یاتاق شدم مانتومو در آوردم رو وارد

 چشمام رد شد 

https://romankhuonn.ir/


                                                                                                               

3 | P a g e 
 n.irnhttps://Romankhuo  را به خاطر بسپارید  خونرمان                                                                        

 

 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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