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کنه و بشه   شهیمنو تو ش نیع یکیکه خون  ادیب ایخودت به دن  نهیع یکی یگیدرست م

 عذاب جونش! 

 نامرد درست مثل خودت  هی

 

 و گفت   دیهم کش یابروهاشو تو  

 

  یبینکنه هرگز آس  یبهش بد یوگرنه پسر من اگر کس رمیگیمن فقط دارم تقاص م_

 زنه ینم  یبه کس

 

 رو پاک کردم و گفتم  سمیخ یبا پشت دست چشما 

 ن یبود که عاشقت شدم هم نیزده باشم تنها اشتباهم ا بیمن به تو آس ادینم ادمی

 

  یو مجبورم کرد تو دیمنو کش یکرد بازو کتریتخت نشست و خودشو بهم نزد یرو 

 بغلش بخوابم بغلم کرد و گفت 

 یدیتقاص پدر و مادر تو م یتو دار ینکرد یتو کار _

  یاون طور که من م  زیکه شروع کردم تموم بشه و همه چ یانتقام نیروز ا کیاگر  

 خوام  یاز تو معذرت م یختیکه ر ییاشکا نی تک تک ا یبره برا شیخوام پ

 اما االن نه   

 

به من    یایبعد ب یپدر و مادرم عذاب بد یخوای و گفتم م دمیکوب نشیس یرو محکم

 کارو با تو کردم؟ نیمونس متاسفن که ا دیببخش یبگ
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 !یگ یم یچ فهممیاصال نم یکشیخجالت نم 

 

دندوناش گرفت و محکم فشار داد و  نی ه گوشم و ب گوشم و کنار زد و الل یرو یموها

 گفت 

 شکمته   یو بچه من تو  یبغل عشقت خواب یباش که تو ینباش فکر االن  ندهیفکر آ _

 مگه نه؟  هیخوب حس

خوب   هیحس قشنگ یکن یبزرگ م یاز وجود من و تو وجودت دار یکه جزئ نیا 

 ! دونمیم

 

داد چنان سفت و محکم منو گرفته   یجواب نم  امیب رون یاز بغلش ب  نکهیا  یبرا تقالم

  یام که بلند شد انگشت رو هیگر یذره تکون بخورم صدا کی یحت تونستمیبود که نم

 لبام گذاشت و گفت 

 هیگر دینبا یهست  یتو دختر خوب یکن یکه م هیکارا چ نیا ادیآروم باش صدات در ن _

 وه !. گربه کردن مادرش رو بشن یانقدر صدا دیپسر من نبا یکن

  یبا صدا دیپسر من با یکه بخند خامیم یاریدر ب دیسر و صداها نبا نیاز ا گهید 

 باشه  یعقده ا هی ادیم ایبه دن یوقت خوامیخنده بزرگ بشه نم

 

 شد وگفتم  لیام به پوزخند تبد هیگر 

 

 مقل تو  یعقده ا هی یدرست گفت_

 مثل خودت شهی بچه تو هم م یهست یعقده ا هی 
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   میزنگ گوش  یصورتم بزنه اما صدا یدستشو باال بردتا تو 

تماس و وصل  یشدم وقت رهیو چنگ زدم و به اسم پدرم خ میکار شد گوش نیاز ا مانع

 پخش گذاشت و به حرفام گوش کرد  یصدارو رو یکردم با کنجکاو

 

زنگ بزنم به بابام بگم   گهیدل بابا نم زیعز ؟ییدختر من چطوره حالت خوبه کجا_

 کجام انقدر نگران من نباشه؟. 

تا  ختیر یو زمان و به هم م نیمن االن کجام زم دونستیپدر مهربون من اگر م 

 بهش بگم..  شدیکه نم فی نجاتم بده اما ح

 

 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 ) 

 

https://romankhuonn.ir/
https://t.me/joinchat/AAAAAE2HW1DUW_lh2QubKQ


                                                                                                               

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

 

 

 

https://romankhuonn.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
https://www.instagram.com/filestar.ir/

