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کردم اما االن چرا   یم یبا اون بمونم هر کار  نکهیا  یمن اون آدم و دوست داشتم برا

که شاهو و کرده بود  ییبود کارها ادمیو  شبید شیناراحت بودم کم و ب تابیب نطوریا

 بود که ازش بترسم  یرفتارش حرفاش طور

 

 نه! ای یبود که شک کنم اونم منو دوست دار  یطور 

شد تماس و   یبهش انداختم اسم شاهو روشن و خاموش م  ینگاه یزنگ گوش با

 گوشم نشست   یتو  شیجد شهیمثل هم یوصل کردم و صدا

 

 نزدن؟  یشد خانواده ات  که حرف  یچ_

 

 اشکامو پاک کردم و با بغض گفتم  

 

 بودم   مارستان یب یگفتم مسموم شده بودم شب تا صبح تو 

 

 و گفت   دیبلند خند یصدا با

 ... یخودتو از مخمسه نجات بد یچطور یر یگیم ادی یفتیراه م یدار گهید_

 

 من سکوت کردم و گفت  نکهیبعد از ا 

 ه؟ یگذشته االن دردت چ ریکه به خ  زیهمه چ یکن یم هیگر یحاال چرا دوباره دار  _

 

 به زبان آوردم و گفتم دیکه با یحرف 
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 خامی من نم میهرچه زودتر ازدواج کن دیما با 

  میخواستگار ییایم یخوام خانوادمو و ناراحت کنم ک یمن م فتهیب یاتفاق خامینم 

 شاهو؟

 

 مکث کرد و باالخره  جواب داد   یکم 

 

 ست ی ن یاز خواستگار یخبد_

 دیدارم که با یمشکالت یعنیازدواج کنم  خوامیمن نم  میمقل قبل ادامه بد میتونیم

 حلش کنم و بعد به ازدواج فکر کنم 

 و خانوادتون بوببرن...  فتهیب یتفاققرار نبست ا 

 ... میکن یازدواج هم م دیهر موقع وقتش رس  

 

بکشم و من   شیحاال حاالها حرف ازدواج پ  خواستی نبود نم یاز خواستگار یخبر 

 دادم.  یکردن ادامه م یباز نیبه ا دیبا

 کردم یبهش اعتماد م دیبا اما

 کنه.  رییتغ نمون یب یزیقرار نبود چ فتهیب یحق با شاهو بود قرار نبود اتفاق 

 

 هی رابطه  هیکردم پس  یها صبر ممرد ودوست داشتم و به خاطرش صد سال نیمن ا 

 کم رنگ کنه...  نمونویعشق ب تونستیسکس نم
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بود اما شاهو  یع یطب زیچ هیدختر بودم ترسو بودم نگران بودم  نکهی ا یفقط برا 

 ... شهیبه هم ختم م دن یا به ازدواج و رسبهم قول داده بود که آخر رابطه م شهیهم

 آدم اعتماد کنم نی گرفته بودم که به ا ادیو من  

به صورت   ینگاه نهیآ یکردم جلو یازش خداحافظ  یوقت میتماس و قطع کرد یوقت 

 خودم انداختم 

 صورتم گذاشتم و گفتم  یرو  یهنوزم  ناراحت بودم لبخند 

مرتببه  زیهمه چ فتهینم یاتفاق چیهو   یعوض نشده تو شاهو  رو دوس دار یزیچ

 .... یغصه بخور دیمونس نبا

 

  ترسوندیمنو م یبود کم یو خونمردگ یبدنم که پر از کبود  دن یبه سمت حمام رفتم د 

خشونت به خرج بده   نطوریبارمه  ا نیاول  دونهیرابطه که خوب م هی یشاهو تو دیچرابا

  یفارغ و نفهمم چه اتفاق ایدن  نیکارو کرد چرا مجبورم کرد که مست بشم از ا نیچرا ا

 وفته؟ یداره م

 زایچ نیا  یپازل کنار هم واقعا خسته شده بودم پس همه  نیا دن یاز فکر کردن از چ

 اومدم . رون یو فقط دوش گرفتم و از حمام ب ختمیر رون یرا سرم ب

 

من که سشوار  به  دن یرد اتاق شد و با دخشک کردن موهام بودم که پدرم وا مشغول

و سشوار از  دیمو بوس  سیخ یو موها ستادینشستم پشت سرم ا نهیآ یدست جلو

 دستم گرفت و گفت  

 

 دخترم خشک کنم اجازه هست؟  یخودم موها خوادیدلم م_

 سرمو تکون دادمو پدرم آروم شروع کرد به خشک کردن موهام.  یبا خوشحال 
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 داد  یمادرم و من انجام م یکارو برا  نیا شهیهم 

 ... ی مرد نمونه بود عاشق واقع هیپدر من  

 که عاشق زن و بچه هاشه .  یمرد

 

 تخت نشست و گفت  یمن رو یکار خشک کردن موهام تموم شد روبرو یوقت

 

کرده و   ریذهنتو درگ یزی چ ینگران ای یر یدلگ یز یچ هیاز کنم  یروزا احساس م نیا_

 !یبه من و مادرت بگ یخوای تو انگار نم

 ی که هست به من بگ یز یهست بهتره هر چ یاگر حرف 

کنم که بد برخورد کنم مطمئن باش با  دادیکه داد و ب ستمیاز اون باباها ن یدونیخوب م 

 کنم.  یحالت کمکت م نیتر یمنطق

 دم یاز جام بلند شدم و کنار پدرم نشستم دستشو به دستم گرفتم و پرس 

 

 ؟یعاشق مامان شد یدیفهم یبابا شما ک_

گفت از همون روز اول که مادر  یگذشته ها غرق شد که بعد از مکث کوتاه یانگار تو 

  خواستمی خواستم باورش کنم نم یکرد اما نم ریی وجودم تغ یتو یزیچ هی دمیتو د

 که من عاشقشم   هیتا بفهمم مادر تو همون دیم ماهها و سالها  طول کشقبولش کن

تا حس حالمو   دمیکش یسخت یو کل دمیفهم ریدارم د ازیو من بهش ن دیکه با یهمون

اما باالخره اون روزا رو پشت سر   دیکش یسخت یبه مادرت نشون بدم مادرتم کل

  یبا سه تا بچه که ب  میختخانواده خوشب هیکه االن  میدیرس نجایو به ا میگذاشت

 ... رن ینظ
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شما و  یمثل زندگ یزندگ هی خوادی شونه پدرم گذاشتم و گفتم دلم م یو رو سرم

مثل  قایمثل شما باشه دق ادیب میزندگ یکه قراره تو  یاون  خوادی بشه دلم م بمیمامان نص

 شما.

 

 سرم زد و گفت  یاروم رو پدرم

 .. زنهی باباش داره از شوهر حرف م یداره جلو  ییدخترم چه رو _

 شرمنده لبمو به دندون گرفتم و گفتم  

 

  میزندگ یکه من تو  یهست یمرد نی شما بهتر یعنی گمینبود م نینه نه منظورم ا 

مثل شما  یباشم که مرد یمنم مثل مامان دختر خوش شانس دوارمیو شناختم ام دمید

 اد یب میزندگ یتو

 

 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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