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 شرمنده بودم از روبرو شدن با مادرم  دمیترسیاما م 

 واهمه داشتم  

من گذاشته بود االن از   یو تمام عمرش را به پا کردی که انقدر به من محبت م یمادر

 همون مادر شرمنده بودم 

 

صورتمو بوسه   دیخانوم اسپند دود کرد و دور سرم چرخ هیوارد خونه شدم  مرض 

 بارون کرد و گفت

   نمیچشات غم نبب ییکه تو یدخترم اله  یسالم باش شهیکه هم یاله _

 خونه  یدعا کردم که زودتر برگرد نقدریقدر دعا کردم ا نیا

 نداره که دورتوبگردم ییه بدون تو رنگ و بوخون نیا 

 ...  یترسون یمارو م ینطوریچرا ا 

 

 فاصله بده به سمت اتاقم ببره    یکرد منو ازش  کم ینگفتم و پدرم سع یزیچ

که  یوقت دمیها دها مادرمو کنار پلهحرف  نیا دن یچقدر برام سخته شن دونستیم

شده   یچقدر دختر بد ستادمیا بست خشک شده و سر جام خینگاهم بهش افتاد تنم 

 بودم... 

 

 بهم نگاه کرد یمادرم کم 

 محکم بهم خوش آمد گفت  یلیس هیبود  و پر کرد و با  نمون ی که ب  یقدم فاصله ا چند

 بازم کم بود زدیمن کم بود هر چقدر که منو م یبرا  یلیخ یلیس هی
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 پدرم ناراحت دست مادرم رو گرفت و گفت  

   ستیحالش خوب ن ینیبیمگه نم یکن یم هیچه کار نیا _

 و گفت  دیاون سمت صورتم کوب یدوم هم رو یلیمادرم س اما

 

 ره؟ یدختر چطور جرات کرده که بخواد که بخواد جون خودش رو بگ نیا _

   تونهیمگه م 

 ستم یمن مادرش ن مگه

 ... می ستیمگه ما خانوادش ن 

 

 یتوپ و تشراش و  گله گ نکهیکرده بود و مادرم بعد از ا سیصورتم خ یاشک رو 

 هاشو کرد  به سمتم اومد و منو محکم بغل کرد 

 اره یطاقت ب تونهیو ناراحت باشه آخرش نم یبوده هر چقدر عصبان نیهم شهیمادر و هم

   نهیهم شهیهم 

 شد  دایو برادرام سر و کله شون پ دمیبه اتاقم رس باالخره

 

 شدن  رهیبهم خ یتخت نشستن و با ناراحت یسمت من رو هیهر کدوم  

 

 زمزمه کردم  اهسته

 ن؟ یکن ینگاهم م ینطور یا  نیچرا دار_
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 سام  گفت   ریام

 ی کرده باش نکارویکه تو ا شهیباورم نم_

 ؟ یریبگ یمیتصم نی و همچ یریبگ  دهیچطور دلت اومد برادراتو ناد 

 

  یچه انتظار یکس گهید نیکنه از ما که کم عقل یکارا م نیخواهر بزرگترمون از ا یوقت 

 تونه داشته باشه ؟  یم

 

 باز کردم هر دو نفرشون  بغلم گرفتم   دستامو

 داشتن  حق

 که دوستشون داشتم بد تر از مرگ بود   ییاز خانوادم از کسا نایکندن از همه ا دل

 ام بود خانواده  یآبرو شدن بود جلو  یب  نایبدتر از همه ا  اما

 نم یابرو شدنم و نب یتا ب رمیخواستم  جونمو بگ  یم نی ا یفقط برا 

 

 و گفت   دیپدرم باز از راه رس  

   نجایچخبره ا_

 ن؟ی ندازیاس  م هیگر نیو شما دار ضهیمر  مونس

 نم یاتاقتون بب یتو نیبر نیپاش 
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  شیپ قهیکه ما درم چند دق ییدرست جا دن یو بلند شدن هر کدوم صورتمو بوس پسرا

 زده بود...  یلیس

 رفتن...  رون یو بعد از اتاق ب 

 جونم رفت...  میگوش امیپ یصدا با

 باز شروع شد  ایخدا یوا

 

 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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