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 مجبور بودم  کردمی نم  دایپ یاگه راه حل یحت

 ادیاز دستش بر م  یمجبور بشه هر کار یآدم وقت 

 پوشم اصال مهم نبود   یم ادیکه دستم م ییمانتو نیتر یدم دست 

  ایبپوشم  یباشم که چ نی که االن به فکر ا نمونده بود یباق  میاز اون مونس قد یزیچ

 نپوشم  یچ

  فمیسرم انداختم ک یکه دستم اومد رو یشال نیو تنم کردم اول مانتونیتر یدم دست 

 رفتم.  نییاز پله ها پا واریرو برداشتم و با کمک د یگوش

 

 گفت   ستادیروم ا یمادرم نگران به سمتم اومد جلو  

 حالت؟  نیبا ا  یریم یکجا دار _

 

 اسم پدرم را صدا زد.  ادیبهش ندادم از کنارش گذشتم نگران با فر  یجواب 

 

 شد صورتمو باال گرفت و گفت  کمیافتاد نزد نییسرم پا ستادمیبابل که اومد جلوم ا 

 ره؟ یدخترم داره کجا م_

 

 که باال اورده جمع کنه یگند رهیدخترش داره کجا م 

 به باد رفته اش را جمع کنه. یرو بکنه که تا آبرو شیتمام سع رهیدخترش داره م 

 

 د یبا رفتمیم دیبا
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   گردمیبرم ییجا هیبرم   دیبدون نگاه به چشماش فقط زمزمه کردم با 

 ن یکنم اجازه بد یم خواهش

 

 اما پدرم دیکش فمویمادرم مانع شد مخالفت کرد ک 

 شونه من گذاشت و گفت  یاز دست مادرم گرفت و دوباره رو   فمویپدرم ک 

 

 برسونمت؟  یخوا  یم _

 

 نه اما بغض مهمون گلوم و اشک مهمون چشمام شد  یعنیسرمو تکون دادم  

 چقدر من بد بودم  

 چققدر خوب بود...  پدرم

 

ا تا بفهمه کج ادیاومدم اما ممکن بود پدرم دنبالم ب رون یاز کنارش گذشتم از خونه ب 

 کردم؟یم کاریچ دیبا رمیدارم م

 

 گرفتم و دوباره به شاهو زنگ زدم یتاکس 

 مقدمه گفتم  یکه داد ب  جواب

 کنم؟ کاریدنبالم چ ادیبابام ب دیشا

 ده یبزرگ و بهم م دیمرکز خر هیو آدرس  کنهی فکر م یکم

 ره یم دیرجدیحرف به سمت مس یب  دمیبه راننده ادرسو م یوقت 
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 کنه  دایگم بشم وخودش منو پ تیجمع ون ی م دیمرکز خر نیا یبهم گفته بود که تو 

به   یشدم نگاه ادهیپ دیمرکز خر یو کردم که ازم  خواسته بود  جلو  یپس کار 

 اطرافم انداختم 

 نبود...  یکس چیه

  یحت  گهیخواستم د یکرد نم ینم بیع یبود  اما کار از محکم کار  ومدهیانگار پدرم ن 

 قدم اشتباه بردارم   هی

که   یباتالق نیافتاده بودم ا ریکه توش گ یبدبخت نیا ریپدر و مادرمو درگ خواستمینم

 کنم دیکش یخودش م یداشت منو تو

 گم و گورشدم و تی اون همه جمع نیب  دیمرکز خر یتو یوقت 

 کردی م دامیکنم بدون شک پ یم  داتیپ  گفتیم یمنتظرش موندم اون آدم وقت 

 

  ستادمی از مغازه ها ا یکی یگذشته بود جلو یکم 

 دهیشونم نشست ترس یرو یدست کس  یبود که وقت  نیتریو یتو  یبه نقره ها نگاهم

 شاهو  دن یبه عقب برگشتم با د یو ازش فاصله گرفتم وقت دمیاز جا پر

 شد گفت  کیداد واون بهم نزد رون یو ب نفسم

 بشه و لمست کنه؟  کید از من بهت نز  ریبه غ  تونهیم یک یترس یچرا م_

 من اون عشق سابق نبود   یبرا  گهیآدم د نیانداختم ا  نییبهش نگاه کردم سرمو پا 

 دیمرکز خر نگیو به سمت پارک گذرهیم  تی جمع  نیو از ب رهیگیتو دستش م دستمو

 ره یم
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که  یخونه ا  رهیبه سمت خونش م امیم رون یواز اونجا ب  میش یم نشیسوار ماش یوقت 

  خورهیحالم ازش بهم م

 نبود.  یچاره ا اما

 م ی کلمه هم با هم حرف نزده بود کیهنوز  میرس یبه اونجا م یوقت 

  یسروصدا به سمت مبل یب  شمیمن وارد خونه م  کنهیقفلش باز م ندازهیدر م یرو دیکل 

 نم یشیروش م  رمیبود م  ییرایکه گوشه پذ

 گه یو م نهیشی رو م یو جلو گردهیبرم وهیآب م وان یبا دو تا ل 

 

 حرفتو بزن  _

 ؟  ینیمنو بب  یخواست یم  چرا

 

  گمیو م  دمیم وهیآبم وان ینگاهمو به ل ارمیباال نم سرمو

 رون؟ ی ب یبر میو از زندگ یرو پاک کن لمایف نیکنم تو ا کاریچ

 

   کشهیخودشو جلوتر م یکم 

 ت گف نمی بب تونستمیبدون نگاه کردن م یکه حت یپوزخند بزرگ با

 ی بکن یا گهیکار د ستین  یازیهستم ن یکه هست راض ینجور یهم _

 

 گمیو م شمیم رهیو به صورتش خ رمیگیسرمو باال م 

  یچند روز اصال زندگ نیخوام خالص بشم ا یفقط م ستمیمنو اون دختر سابق ن نیبب 

 کنم...  یم یکه بگ یکنم هرکار یم  یکه بگ یکرد هر روز هر روز مردم هرکار ینم
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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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