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 یگفتن نداشت چ یبرا یشد و سکوت کرد حرف  ریبه ز ریمتاسفم 

 . دادیم حیشاهو رو به من ترج افتادیکه م یآدم هر اتفاق نیبه من بگه ا خواستیم

 

خواست  یزن فقط م نیا وفتهیام مخانواده ایمن  یبرا یمهم نبود که چه اتفاق براش

 کرده بود به آرامش برسه. اهیرو برام س یکه زندگ یدوستش مرد

 

حرف زدن و بحث کردن با گفتن نداشتم  یبرا یحرف کردیسکوت م نطوریا یوقت 

 برد. ینم ییراه به جا یآدم نیهمچ

 

گرفته بودم همه  میتنها بشم تا به پدرم زنگ بزنم تصم کردمیم یفقط لحظه شمار 

 بهش بگم. زیچ

 

گردن من بندازه اون مطمئناً  راتویتمام تقص اینبود که منو بازخواست کنه  یپدرم آدم 

به  یاومد و من کم یشاهو در م یومد جلوا یمرد در م نیا یکرد و جلو یکمکم م

 .دمیرس یآرامش م

 

 .نمیآزار بب نیاز ا شتریب گذاشتیپدرم نم 

 رفت . رونیبدون حرف از اتاق ب دیکه سکوت منو د  تایب

 

شاهو بخواد دوباره از من  نکهیبود که به پدرم زنگ بزنم قبل از ا یزمان مناسب االن

 منو به تختخواب بکشونه  ایبخواد دوباره منو لمس کنه  نکهیاستفاده کنه قبل از ا

 گرفتم. یدادم و ازش کمک م یبه پدرم خبر م دیبا
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تمام بدنم عرق  دیلرزیافتاد و دستام م یداشتم قلبم داشت از کار م یاسترس بد 

 نداشتم... نیجز ا یوجودم رخنه کرده بود اما چاره ا یکرده بود و ترس تو

 

درآمد  شیبه نما یصفحه گوش یکردم اسمش همراه عکسش رو شماره پدر و لمس 

 شد . ریاز چشمام سراز لیشد و اشک مثل س شتریگلوم ب یبغض تو دنشیبا د

 

مرد و که بهم اعتماد داشت  نیخواستم ا ینفسم بند اومد چطور م دمیکه شن صداشو

 بشکنم؟ نطوریپشتم در اومده بود ا شهیکه هم

شده بود که پدرم  یانگار مکث من طوالن ومدیاز دستم بر م یا گهیاما مگه کار د 

 دینگران پرس

 الو دخترم؟_

 مونس! یزنیشده چرا حرف نم یزیچ 

 

 من ثمره عشقش هستم گفتیم شهیپدرم هم 

و  دیپرستیمنو م نیهم یهستم که اونو به عشقش برگردونده برا یمن کس گفتیم

که  یبغض آلود و هق هق یکرد پس با صدا یم یمن هر کار یاالن بدون شک برا

 زمزمه کردم یتونستم پنهانش کنم به آروم ینم

 

 کمکم کن بابا کمکم کن... 

 نیبود که پدرم بترس و نگران بشه وحشت زده از ا یبغض آلودم کاف یصدا نیهم

 دیمن پرس یصدا یهمه حجم بغض تو
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 کمکت کنم؟؟؟ دیبا یچ یشده برا یچ زمیافتاده عز یچه اتفاق _

 

نفس بکشم چه برسه به  یحت تونستمیکه نم یطور دادیداشت گلومو فشار م بغض

 بزنم یبخوام حرف نکهیا

 

و همه  دادمیادامه م دیجرأت کرده بودم با نطوریگرفته بودم و ا میتصم نیاما االن ا 

 گفتمیو به پدرم م زیچ

 

 

 گفتم راه نفس هام رو باز کردم و هیبغضم شکستم و با گر 

 

 یایب شهیمن شمالم  م ستمین رازیمن من ش یبدون دیافتاده که با ییاتفاقا هیبابا  

 دنبالم ؟

 ؟یجا ببر نیمنو از ا یایب شهیم

 

 گفت  دیشن یکه داشت م ییپدرم وحشت زده از حرفا 

 

دنبالت نگران نباش خودمو  امیم افتمیاالن راه م نیفقط آدرس رو برام بفرست هم_

 رسونمیبهت م
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بزنم باشه گفتم و اسم  یبهش حرف تونستمیاالن نم نیاز ا شتریب 

 شهر و براش فرستادم 

 

 یم نجایکه به ا نیتوجه نکرده بودم اما هم یادیز یزهایبه چ میومدیم میداشت یوقت

 و خودمو به پدرم برسونم. رونیتونستم از خونه برم ب یم دیرس

 

 

است  دهیداره چقدر وحشت زده و ترس یچه حالتونستم تصور کنم که پدرم االن  ینم 

 افتاده... یدونست چه اتفاق ینم نکهیا یچقدر استرس داره و نگرانه برا

 

 شد  یهم بدتر م نیشده حالش از ا یچ دیفهم یم یمطمئنا وقت 

 نداشتم نیجز ا یچاره ا اما

 برام نمونده بود. یراه چیه گهیمن د 

 

حالم  دیپرسیم دهیم امیبار بهم پ کی قهینگاهم به ساعت بود و پدرم  هر چند دق 

 نه  ایخوبه 

  دادمیکه شاهو نفهمه و جوابشو م نیمن با ترس ا و

 دارم اجیگفتم حالم خوبه و فقط بهش احت بهش

 

رفت با سر و صداش  یم ییبه دستشو یوقت یحت  زاشتیمنوتنهانم قهیدق کیشاهو  

 ستمیبهم بفهمونه که من تنها ن خواستیمبا حرفاش 
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که خودم با پدرم  کردمیم دایپ یراه هی دیبا رفتمیم رونیخونه ب نیاز ا یطور هی دیبا 

 برسونم.

 

 حالم بد بشه شتریاسترس داشته باشم و ب شتریگذشت تا من ب یزمان انقدر کند م 

 فرستاد  امیشد پدرم برام پ کیباالخره هوا تار 

 

 دخترم؟ ییمن وارد شهر شدم کجا_

 

 یچالوس اومده بودم پس براش نوشتم تو یکجام اما قبال چند بار دونستمینم 

 اونجا امیمنتظرم باش م یاصل دونیم

 نیجز ا یاما چاره ا شتریشو ب یو نگران کنهیکارم حال پدرم بدتر م نیدونستم ا یم 

 نداشتم 

 

نرفتم و  رونیمن از اتاق ب زدنیم نشسته بودن و حرف ییرایپذ یهمه تو یوقت

 رو بهونه کردم و گفتم یخستگ

 

  خوامیم مونمیم نجایهم من

 تنها باشم و استراحت کنم 
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 شیتا از خواب بودن من مطمئن بشه و بره پ کردمیم یکار دیبا 

 برم... نجایدوستاش  که من بتونم از ا

 

 

 

 کاربر گرامی جهت اطالع از پارت بعدی این رمان و دانلود هزاران رمان متفاوت

 دیگـــــر  عضــــــو شبکــــه هــــــــای اجتـــماعی ما شـــــــوید .

 ــید ا روی بـــنر زیر کلــیک کنـاینستاگرام مجهت عضـــــویت در کانال تلگرام و 

 ) برای عضـــــویت در کانال تلگرامی فیلتــــــــر شکن را روشــــــن کنید سپس کلـــــیک کنیــــد(

 

 

 

 

 

 

 

 (جهت ورود کلیک کنید دانلود رمان های جذاب و داغ در فروشگاه اینترنتی ما ) 
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