
                                                                                                               

1 | P a g e 
 https://Romankhuon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                           

 

 رفتم   رون یاز اتاق ب یپر از استرس و نگران

موندن از خونه اما  رون یب  یبرا کردمیم دایپ یزیچ هی دیبا کردمی بهانه جور م هی دیبا

 ! یچ دونستمینم  قیخودمم دق

 

 کشیکردم نزد دایمادرم و تو کتابخانه مشغول خوندن کتاب مورد عالقه اش پ یوقت

 ستادم یکنار پنجره ا

  

شونو   یکاریب یوقتا نجایمخصوص پدرم و مادرم که هر دوشون ا کیکتابخونه کوچ هی

 گذروندن یم

چشمش برداشت کتاب و  یاز رو نکشویبود که دوسش داشتن مادرم ع ییهابا کتاب 

 بدم بهش گفتم   لشیتحو خواستمیکه م یاه کرد مردد و دودل از دروغبست و بهم نگ

 شدم؟  مزاحمت

شد   رهیخونمون خ اطیبا من به ح ستادهی کنار پنجره ا کمیمامان از جاش بلند شد نزد 

 و گفت 

 ؟ یزنیم هی حرفا چ نیدختر آدم مزاحم باشه ا شهیمگه م_

 د یلبمو با زبونم تر کردم و سکوت کردم که مادرم پرس 

 کنه؟ یم تتیاذ  یزیچ یافتاده ناراحت  یاتفاق _

 و گفتم  دمیکش یقینفس عم 

 

 گم یهمون که بچه اصفهانه محدثه رو م مونهیخوابگاه م یتو یشناسیکه م دوستمو
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 کرد و گفت دییمادرم حرفم را تا 

 شده؟ یزیچ شناسمشی م هیخوب یلیآره دختر خ _

 ست ی شده حالش اصال خوب ن ضیبا انگشتام ور رفتم  وگفتم مر یکم 

 خوابگاه مونده...  یتنها تو یتب داره طفلک 

 هم نداره که کمکش کنه و بهش برسه . یکس چیه  

 گفت یبا ناراحت مادرم

 که براش بهتره ! نجایا نجایا مشیاریب  میخب بر _

 جواب دادم  عیسر

 خوابگاه بمونه   رون ی ب دن یخانوادش اجازه نم تونهینم شهینم 

 ناراحت گفت   مادرم

 ؟ یبراش سوپ درست کنم ببر  یخوایم_

 

بودم که   بی زن دلش بزرگ و پاک بود و من چقدر نانج نیچقدر مهربون بود چقدر ا 

 گفتم یدروغ م یمادر یداشتم به همچ

 

افتاد و با دستم  یصورتم م یکه با سماجت داشت از گوشه گوشه چشمم رو  یاشک

 پاک کردم و گفتم

 ؟ ی کن یلطف م نیا یعنی 

 و گفت دیمادرم صورتمو بوس 
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طعم   یدونیخودت خوب م بهیغر نجایدخترم چرا نکنم اون دختر ا هیچه حرف نیا _

  یچرا براش نکنم؟ االن آماده م ادیاز دستم بر ب یکار یوقت دمیرو چش ییغربت و تنها

 کنم.

کردم اصالً   هیصدا گر یدادم و ب هیتک واریرفت و من به د رون یمادرم از کتابخانه ب 

 دوست نداشتم به خانوادم دروغ بگم اما مجبور بودم... 

 

آماده شدم و ظرف سوپ و به   یوقت دیغروب طول کش یکایآماده شدن سوپ تا نزد

 تم پدرم خودش منو به خوابگاه رسونددست گرف

 محدثه  شیبمونم پ نجایامشب ا دیکردم و گفتم شا یازش خداحافظ 

اومد بهش خبر   شیپ یکرد که هر مشکل دیتاک یتنهاست و پدرم کل یگناه داره طفلک 

  رمیباز باهاش تماس بگ مارستان یاگر خواستم ببرمش ب یحت ایبدم و 

 

   قول دادم و از اونجا رفت بهش

خوابگاه شدم سراغ محدثه رفتم ظرف سوپ و بهش دادم و ازش معذرت   وارد

  یلیکه داشتم از اون استفاده کردم دختر خ یخواستم که به خاطر خودم و هدف

 خوشحال گفت   یلیسوپ خ دن یبود و با د یمهربون

 اجیاحت یسوپ خونگ هیبه خدا که دل به دل راه داره من واقعا سرما خوردم و به _

 داشتم دستت درد نکنه  

 

دادم که اگر پدر و مادرم زنگ زدن  حیبه محدثه گفتم خوب براش توض زی همه چ یوقت

 بشون بگه   یچ

 شماره شاهو رو گرفتم و بهش گفتم  
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 کجام 

نشستم به   نیماش یو من تو دیدر خوابگاه رس یکه شاهو جلو دیطول نکش ادیز 

خدا خوب به   شهیآدم هم نی نده بود او براز پیخوشت شهیصورتش نگاه کردم مثل هم

 ...  دیرس ینظر م

 

 رو روشن کرد و گفت نینگاهم کنه ماش نکهیسرد و خشک بدون ا شهیمثل هم اما

 

چطور کار خودش رو راه بندازه   رهیگ  یم ادی گهیبار که دروغ بگه د هیآدم  یدونیم_ 

 . میو با هم بگذرون شب نکهیا یبرا  یکرد دایراه خوبو پ یمثل تو که دوباره دروغ گفت

که مجبورم به پدر و   خورهی شدم و گفتم حالم از خودم بهم م رهیخ نیاز ماش رون یبه ب 

 مادرم دروغ بگن

 همه باهام مهربون و صادقن نیکه ا یبه پدر و مادر 

 

 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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