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 صورتمو با دستاش قاب گرفت و گفت : 

من خوش شانسم که مادرتو دارم وگرنه از روز اول   ستیمادرت خوش شانس ن

  یلیکردم خ تیمادرتو اذ یلینبودم خ بندیپا ینطورینبودم عاشق نبودم ا ینطور یا

 اتافق 

  ستیکامل ن یمرد چیه ستین یمن جز مادرت کس یتو زندگ دمیافتاد که بالخره فهم

 و من با مادرت کامل شدم  شهیکامل م کنهیکه احساس ارامش م یکنار زن یهر مرد

که قراره کنار دختر من اروم بشه عشق و تجربه کنه   یخوش بحال اون مرد گمیمن م

 داره ان یگوشت و خون تو جر یعشق تو یتو اگر دختر مادرت باش

به   ینگاهمو به زندگ دموید کردیبود حرف زدن با پدران حالمو دگرگون م نیهم شهیهم

 داد یم رییتغ ایدن

  یعاقل بود و حت بود یاون عاشق بود منطق شناختمیبود که م  یادم نیتر یپدرم منطق

 مارو یزیچ چیه  یادم هرگز برا نیبگم  عادل تر تونمیم

با محبت کنارمون بود و من االن   شهیو هم شهینشده بود و هم ینکرده بود عصبان هیتنب

 گفتم ینمونه نداره دروغ م یخوب یوکه ت یپدر نی داشتم به هم

ازش نبود من هم نگرانش بودم هم   یخبر  چیه گهیخاموش شده بود و د شیگوش

 خاموش  شویرفته باشه چرا گوش تونستییکجا م یعنی استرس داشتم 

 کرده بود؟ 

و   شناختمی ازش نداشتم نه دوستاشو م یز یشماره چ هی نیو من احمق جز هم

فقط بلد بودم   دونستمیادم نم نیاز ا یچ یکارشو ه لباهاشون در ابترابط بودم مح

 عاشقش باشم...

 

 بلند شد .  میزنگ گوش یباالخره صدا یطوالن بتیده روز غ بعد از

؛  الیاسم شاهو تمام فکر و خ دن یانداختم با د  یبه صفحه گوش  ینگاه یدیناام با

 دود شد و به هوا رفت.  می ترس و نگران

 گوشم نشست.  یمغرورش تو شهیهم یتماس و که وصل کردم صدا 
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 مونس حالت چطوره ؟.  سالم

 

 بشه.  سیو چشمام خ ادیاشکم در ب شدی باعث م  یلحظه ا یبرا  صداش دن یشن یحت

باالخره سر باز    کردیده روز و داشت خفم م نی ا یگلوم نشسته بود تو یتو  یبغض 

 کردن...  هیکرد و من شروع کردم به گر

 

 بده گفت  میدلدار نکهیا یاما شاهو  به جا 

تماس قطع   یکن هیگر یخوایاگر م ی کن هیو گر یریمن زنگ زدم که با آبغوره بگ  _

 کنم.

 

 اشکامو پاک کردم و گفتم عیسر 

 فقط قطع نکن.  کنمینم هی نه به خدا گر 

 

 مکث ادامه داد   یابدون ذره 

 نکن   هیخوبه گر_

 کردن رو دوس ندارم هیگر 

 خونه من . یایم نمتیبب دیکن امشب با یکار هی 

 جور کن... یبهونه درست حساب هیدنبالت  امیم ودمخ
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 دوباره برم   خواستمینم خواستمینم 

آدم بودم که باز  بتونم به   نیخواستم دوباره دروغ بگم اما انقدر دلتنگ ا ینم

 دروغ بگم.  میزندگ یکسا نیزتریعز

 

 م ینیبب رون یب گرویبعد از ظهر همد ایکنم ب یخواهش م دمینال یدیبا ناان 

 چرا شب چراخونه تو؟  

 

 گفت  تیبا عصبان 

  یخوا  یاگر نم یکن یم یمن بهانه تراش  یبعد از ده روز بهت زنگ زدم و تو باز برا  _

 . زنمیبهت زنگ نم گهیبهم بگو د  ینیمنو بب

 ! رمیگ یسراغتو نم یحت 

 

شک نداشتم که   مردمیمن م خواستی اگر منو نم رفتیممکن نبود اگر شاهو م ایخدا

  مردمیم

 گفتم  سپ

 ی تو بگ یهرچ باشه

 دنبالم؟  یایم  یک

 خاموشم زل زدم  یشب تماس قطع کرد و من به گوش ۷با گفتن ساعت  

 

 مجبور کنه  یداشت منو به هر کار شوییآدم توانا نیا 

 . دمیاون کار اشتباه به خاطرش انجامش م دونستمیم نکهیبا ا یحت
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کردم و دوباره اونها   یکردم دوباره دروغ سر هم م یخانوادم جورم یبهانه برا هی دیبا 

   کردمی رو نگران م

من  دادمی ادامه م دیکه به شاهو برسم با ینداشتم تا وقت نی جز ا یاچاره اما

 مرد از دست بدم...  نیا خواستمینم

 

 

 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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