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 زدمجهنمیکه من االن داشتم توش دست و پا م یجهنم زدیاز کدوم جهنم حرف م

 شد؟یمگه م نیبدتر از ا

 یشد به خدا که نم ینم نیعذاب آور تر از ا نیوحشتناک تر شدیمگه م نیبدتر از ا 

 شد 

 

اما چنان منو محکم گرفته بود که  رمیفاصله بگ یکردم خودم و ازش دور کنم کم یسع

 تکون بخورم کنار گوشم زمزمه وار گفت  تونستمینم

 

 ..یمن بمون شیپ نجایکه هم نیبه ا یاست تو محکوم ستین یراه فرار چیه_

 

اسف بار  تیوضع نیبلند شد خدا رو شکر کردم که از ا میزنگ گوش یصدا یوقت 

رسوندم  میشدم به اجبار دست از دور تنم رها کرد و من خودمو به گوش یخالص م

 شد ریبه وجودم سراز ایگوشم نشست انگار بغض همه دن یادرم توم یصدا یوقت

 

 من چقدر دلتنگ مادرم بودم  

 و آزار شده بود الیعذاب و فکر و خ  نیخودم باعث ا  اشتباهات

 

 چطوره دخترمحالت_آرامش مطلق بود  شهیکنار تخت نشستم و صداش مثل هم 

 ارم؟یدر ب یزنگ بزنم مادرم و از نگران  هی یگینم تو

 ؟ کنهیم کاریبه من وابسته است االن بدون من چ نقدریمادرم که ا یگینم 
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کنم سرد  یاحساس م یستیاون دختر سابق ن گهیکنم د یم احساس

 ... یما رو خانواده تو دوست ندار گهیو د یشد

 

 ام گرفته بود اشک بود  که بهم هجوم آورده بود هیگر

 نرسه به گوش مادرم  ییصدا کردمیم  یسع  یول

 یکردم و برا یشده بود و پاک  کردن سرفه مصلحت ریکه به چشمام سراز ییاشکا

 صاف کردن صدام 

 

 و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 

 شما رو دوست نداشته باشم شهیمادر من مگه م دیزنیکه م هیحرفا چ نیا 

 نیمن یشما زندگ 

 

اونا  نکهیخانواده ام به خاطر ا یبود من به خاطر آبرو تیواقع نیدرست گفته بودم ا 

 .دمیکش یم ییعذاب و به تنها نیمثل من عذاب نکشن  ا

 

 نیکه ب یگاریس ستادیمن ا یاهسته تخت دور زد و درست روبرو یشاهان با قدما 

 شونم گذاشت و مجبورم کرد دراز بکشم یلباش بود و کام گرفت و دست رو

 

دادم درست پشت سرم نشست و سرم  یمادرم گوش م یهاو به حرف دمیدراز کش  

 پاهاش گذاشت یرو رو
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 کردن با موهام  یموهام برد و شروع کرد به باز یتو  دست

رو چند بار  یزیهر چ چارهیمادرم نباشه زن ب یهاکه حواسم به صحبت کردیم یکار

 ...هیبه چ یگفت تا من بفهمم چ یم

 نگران نشه  گفتم  نیاز ا شتریمادرم ب نکهیا یندم برا یسوت نکهیا یباالخره برا 

 

 زنمیو با همتون حرف م زنمیبهتون زنگ م گهیکم د هیکنه   یدوستم صدا م مامان

 باشه؟

 قبول کرد و تماس قطع کرد... یبا خوشحال 

 گفتم تیرو کنار گذاشتم و با عصبان یگوش 

کارا  نیبا خانوادم حرف بزنم ا قهیدق هیتونم  ینم یکن یم کاریچ یمعلوم هست دار 

 ؟یکن یکه م هیچ

 

 

 دانلود هزاران رمان متفاوتپارت بعدی این رمان و  ازکاربر گرامی جهت اطالع 

 دیگـــــر  عضــــــو شبکــــه هــــــــای اجتـــماعی ما شـــــــوید .

 ید ــیک کنـزیر کل بـــنرویت در کانال تلگرام و اینستاگرام ما روی ـــــجهت عض

 د(ــــیک کنیـــــن کنید سپس کلــــــر شکن را روشــــــــدر کانال تلگرامی فیلت تویـــــ) برای عض
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 یکی از طرفدار های پر و پا قرص رمان هستی و میخوای همه رمان ها فروشگاهمون رواگر 

 بصورت یکباره دانلود کنی میتونی اشتراک تهیه کنی برای اطالعات بیشتر اینجا رو کلیک کن 
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