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که شاهو با دوستم  دمیکردم د دایتوش پ مویکردم گوش دایپ  زیم یرو فمویک یوقت

مونس حالت خوبه   -بهم گفت   یتماس گرفته دوباره شمارشو گرفتم و اون با نگران

 یگفت که به مادرت خبر بدم وا  یمونیم ششی دوس پسرت بهم زنگ زدگفت که پ

 ... دهیجواب نم زننیناراحت شدن گفتن هرچقدر بهت زنگ م یلیاونا خ

کمک   نکهیازش تشکر کردم به خاطر ا کردم یبه بهانه جور م دیبا کردمیم یهرکار دیبا

  میسکوت به سمت خونه ما رفت یتو  میشد نیاومد با هم سوار ماش یکرده و وقت

 هواست  یکه به شاهو داشتم االن رو  یاون همه عشق کردمیاحساس م

نه ترس تمام وجودم را گرفته بود به جز پدر و مادرم به   ایدوستش دارم  دونستمینم

اون دختر خوب و چشم و   گهیدختر نبودم من د گهیفکر کنم من د تونستمینم زیچ چیه

شاهو دوباره خم شدم   یشدم با صدا ادهیپ نیاز ماش  یگوش بسته پدر و مادرمون وقت

 انداختم  نیماش یتو یو نگاه

بهت خوش   یلیمادر کن به پدر و مادرت بگو دوستات خ زویهمه چ زنمیبه زنگ م -

 یی ایب یگذشته که نتونست 

زودتر از   خواستیدلم م شهیکه هم یبهش نزدم ازش فاصله گرفتم و کوچه ا حرفش

از رفتن به   دیترسیباشه م یطوالن  یلیخواستمخیتموم بشه تا به خونمون برسم امروز م

 خونه... 

کردم مثل  یو سع دمیکش یقیدر انداختم و وارد شدم نفس عم یتو دیکل یوقت بالخره

 شک نکنه  بهم یرفتار کنم تا کس شهیهم

 

بود و به من نگاه   ستادهیدر ا یجلو  ینفر مادرم بود که با اون صورت عصبان  نیاول 

 کردیم

 بود   ریانداختم ازمن دلگ نییزده سرمو پامن شرمنده خجالت  و

 نداشت  یانتظار نی از من همچ دادمیحق م بهش
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 هیما نیاز ا شتریتا ب کردمی فقط پنهانش م دیبود که کرده بودم و االن با یاما اشتباه 

 ام نباشمخانواده  یو شرمندگ یسرافکندگ

 دیدل خانوادم با یاما برا  یهرچند دروغک یکردم لبخند بزنم هرچند مصنوع یسع 

 .کردمی وجودم بود و پنهان م یکه تو یو دردو ترس کردمی م یباز لمیف

 

 د یرو بهم توپ یسالم که دادم مادرم عصب 

  رون یو تو کل شب و اون ب یشب خونه باش ۱۱بود ساعت   قرار ییمعلوم هست کجا _

 ... یگذروند

که   یخبر بد  هی یتونستینم  یتلفن تو جواب بد یتونست یچه خبر بود اونجا که نم 

 ؟  زدی زنگ م دیدوستت با

 

 پا و اون پا کردم و گفتم  نیا یفرستادم کم نییآب دهنمو پا دهیترس

   میحرف نزن شبیکنم راجع به د ی برگشتم خونه خواهش م نیحالم خوبه بب من

 تر از قبل صداشو بلند کرد و گفت   یاما عصبان مادر

 م یحرف نزن   شبیکه راجع به د یچ یعنی یگ یم یدار یچ_

 

 یمن تو  یاومد سر کار نرفته بود مطمئنم به خاطر نگران رون یپدرم از آشپزخونه ب  

  ومدمیخونه ن  بش یخونه مونده بود تا بفهمه من چرا د

  کتریسکوت کرد پدرم بهم نزد گهیشونه مادرم نشست مادرم د یپدرم که رو دست

 و گفت  ستادیمن ا یشد درست روبرو
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که   یو االن دختر من دختر ینشده خونه باش  ۱۱شب ساعت  یتو به من قول داد  _

 یزد کار ینم یحرف پدر و مادرش حرف یکه هرگز رو  یبهش اعتماد داشتم دختر

 اعتماد بشم    یکرده که بهش ب

بهت   یلیاونجا خ  یبهم بگ نکهیجز ا ی دار شبتید بتیبه خاطر غ یاکنندهقانع  لیدل

 !گذشتهیخوش م

مگه نه   یحداقل تلفن تو جواب بد یتونستیچقدر خوب و خوشگذرونده باشب تو م هر

 ؟

 

بگم اما جرقه   یچ دیدونستم با یدادم نم یر ممشتم داشتم فشا یمانتوم تو ی گوشه

 گفتم  ینییپا یباصدا یآن میتصم هی یسرم زده شد تو  یتو یا

اونجا بعد خوردن اون همه هله هوله حالم بد  شبینگرانتون کنم د خواستمیمن فقط نم

 شد

جواب بدم دوستم بهتون زنگ   مویگوش تونستم ینم نیهم یبردن برا  مارستان یمنو به ب 

 بمونم که معده و شستشو بدن ...  مارستان یب یتو  شبیزده من مجبور شدم د

 مجبور شدم بخدا...  شبی د زنمیحرف شما حرف نم یوقت رو چیه من

 

 کرده بود   ریینگاهشون تغ گهیکه آورده بودم د یبهانه ا نیکه زده بودم ا یحرف نیا با

 نگران بودن  نبودن االن فقط یعصبان گهید

 صورتم گذاشت و گفت  یبه سمتم اومد دستشو رو دهیمادرم ترس 

 . شتیپ میومدیم یچرا به خودمون نگفت یبهتر   یاالن خوب _

 

 دست مادرم گرفتم و گفتم  
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  ینگرانتون کنم گفتم وقت خواستمیبه خدا حالم خوبه نگران نباش بهترم فقط نم خوبم

 ن ی شینگران نم  گهیه دسالمتم حالم خوب  نینیب یبرگردم خونه م

 

 

  یوقت یکن یکه م هیچه کار نیدختر من ا_و گفت  دیصورتش کش یرو یپدر دست 

 ی خانواده ات کنارت باشن نه  که ازشون دور بش دیبا یضیمر یوقت ستیحالت خوب ن 

 برادرات نگرانت بودن  یحت

 م یکرد الیفکرو خ  میموند داریکل شب و ب 

 

  خواستمیکردن نم هیبلند شروع کردم به گر  یبغل پدرم انداختم و با صدا یخودمو تو 

من نمونده   یکار برا  نیجز ا یاخواستم بهشون دروغ بگم اما چاره یآزارشون بدم نم

 بود. 

 گفتم؟  یم یچ دیاالن با 

و   دمیرفته بودم و شب تا صبح تو بغل اون خواب یبا دوست پسرم به پارت گفتمیم 

  ستمیرفت ن رون یدر ب نیکه از ا یاون دختر گهید

 ...  شدینم

نداشتم  یجز کتمان و دروغ پنهان کار یشرمنده بودم خجالت زده بودم اما چاره ا 

نگرانم باشن خودمو به اتاقم   دیراحت کردم که االن حالم خوبه و نبا الشون یخ یوقت

صدا شروع کردم  یرسوندم در قفل کردم و گوشه اتاق نشستم زانوهامو بغل کردم و ب

 کردن  هیبه گر
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 و دسترسی راحت تر به  پارت بعدی این رمان  کاربر گرامی جهت اطالع از زمان 

 و شوید : ــما عضکانال و پیج اینستاگرام  فا در ـــای جدید لطــپارت ه 

   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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