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آماده   یمهمون نیا یکرد برا  یم میاز مادرم که داشت همراه دمیکش یچقدر خجالت م

 بشم. 

 . ستیکه بهش گفتم ن یزیکه خبر  نداشت اون چ یمهمون 

بود داشت با   ون یزیتلو یجلو نییغروب بود پدرم پا کینزد گهیآماده شدم د  یوقت

و   دن یکش یرفتم هر سه نفرشون سوت بلند نییپا یوقت زدی حرف م لیریسام  ام ریام

 بابا گفت

 دختر باباچه کرده !  نیبه به بب _

 زدم و گفتم  یچرخ

 شدم؟ خوشگل

 و گفت  دیبوس مویشونیپدرم از جاش بلند شد پ 

 ؟ یخوشگل نشده باش شهیمگه م _

 ... یمادرت هیشب یلیکم نداره و تو خ ییبایاز ز یزیکه چ یدار نیلیمثل آ یتو مادر 

 قشنگ بود.  یلیبرام خ دونستیم نیباتریمادرم و ز شهیپدرم هم نکهیا

  دمیکنم بابا اما بهتون قول م یم تتیاذ یکه گاه خامیت مبغلش کردم و گفتم معذر 

 همه محبت تون باشم . نیا قی باشم ال یدختر خوب

 نوازش کرد و گفت  یو کم موهام

  نیبهتر شهیمگه م یعشق من و مادرت جهیچون نت یبود  یدختر خوب  شهیتو هم 

 ؟ ینبلش

 مثل تو دارم ...  یخوشحالم که دختر  یلیمن خ 

برم   رون یبعد از هزار جور حس شرم و عذاب وجدان تا خواستم از خونه ب باالخره

 پدرم گفت  
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 رسونمت یخودم م_

 و گفتم  دمیوحشتزده خودمو عقب کش دهیترس 

 دنبالم... ان یو رها دارن م ناینه بابا م 

 .ییسه تا میریرهام م نیماش با

قبل ساعت  دیها با ینکن رید ادیز زمیباشه عز _متفکر نگاهم کرد و گفت  یپدرم کم 

 خونه.  یبرگرد  ۱۱

 نیماش دن یرفتم با د رون ی از خونه ب شدیکه داشت از جا کنده م یچشم گفتم و با قلب 

نشستم و   عیفاصله از خونه پارک شده بود به سمتش رفتم و سر یشاهو  که با کم

 گفتم

 ... دهیند یتا کس افتیراه  فتیراه ب 

گاز فشار داد از آنجا  یبا نگاه کردن به من معطل کرد و باالخره پاشو رو یشاهو کم 

 میدور شد

 و گفتم دمیکش قیچشمامو بستم و چند بار نفس عم 

 ؟ یکن یمادرم دروغ گفتم آخه چرا مجبورم مبه پدر و  یبه خاطر تو کل 

  یاجبار  چیه یبرگرد  یتونیم یاگه بخوا_ترمز گذاشت و گفت  یشاهو پاشو رو 

 .  یتو همراهم باش یمهمون یتو خواستمی من فقط م ستین

 کنم  ینیزود عقب نش شدی که داشت باعث م ینداشت اخم یشوخ چیو ه یجد کانال

 لمسکردم  و گفتم  بازوشو
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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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