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چشمامو باز کردم و به قامت بلند شاهو که درست پشت سر پدرم   دیبا هراس و ترد

 شدم.  رهی بود خ ستادهیا

 

 ستاد یاون ا  یاز جاش بلند شده روبرو بهی غر هی یصدا دن یپدرم متعجب از شن 

به اضافه لبخند   شیشگیبا اون غرور هم شیشگیدراز کرد و با همون ژست همدست  

 صورتش بود رو به پدرم گفت   یکه رو

جا سر زدم اما گفتن که صاحبش   نی چند بار ا نمیبیخوشحالم که باالخره شما رو م_

 ست ین

 مزاحم بشم   ای نیکه شما هست یوقت و

 داد یپدرم م لیکه تحو ییهاحرف  نیباز مونده بود از ا دهنم

 یآدم نیباهاش رفتار کرد چون پدر من مهربون تر یمیگرم و صم شهیپدرم مثل هم 

 بودم  دهید میزندگ یبود که تو

 فشرد و گفت    یدستشو به گرم 

 

 کمکتون کنم ؟ تونمیچطور م_

 

 یم یکه بهم ترس و تلق یمن ثابت موند نگاه ینگاهشو از پدرم رد کرد و رو شاهو

 کرد 

 اطراف اشاره کرد و گفت  هب

   میبا هم شراکت کن  میتونیم نیباش یچشمم  گرفته  اگه راض یجور   نیزم نیا نجایا _
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که قراره   رینظ  یگلخونه ب هیجا دارم  نی اطراف ا  یها نیزم یبرنامه بزرگ برا  هی من

 تک باشه انهیخاورم یتو

 می با هم شراکت کن میتون یم نیاگر شما هم بخوا 

از   چیمال دخترمه من ه  نجایا  دیرا بخواه تشی واقع_و گفت  دیپدرم به سمت من چرخ 

به نظرم بهتره که با اون  نیهم یبرا  نهیاما دخترم رشتش هم ارمیسر در نم زایچ نیا

  دیمشورت کن

 

 کرده بود  دایپ نجارویحبس شده بود چطور ا نفسم

   ستهیپدرم با یو جلو  ادیدل و جرأت داشت که ب نقدریچطور ا 

 ... هیباز هی نیدونستم همه ا یم یآدم بکنم  وقت نیتونستم به ا یم یچه مشورت من

مسئله   نیبا دخترتون درباره ا شمیخوشحال م_شاهو نگاهش رو به من داد و گفت   

 حرف بزنم 

 بهتره...  یلیمن خ یهستن برا  زایچ نیمتخصص هم شون یکه ا نیهم 

 

 گذاشت  یصندل هیاونم  یرد و برا من آو کهینزد  شویپدرم صندل 

داده بودم و هر     نیمو به زم دهیو من نگاهم ترس میحاال هر سه نفرمون نشسته بود 

شم یم ن یلحظه منتظر بودم که از حال برم و  نقش زم

 

 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 
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   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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