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به   دیاما االن فقط با  دادیم یپدر و  دوست داشتم بهم حس خوب  یتک به تک حرفها

 نشیس یشدم و سرم رو رو کیبهش نزد شتریپس ب دمیرسی کردنش م یراض

 فشار دادم و گفتم  شتریب

 

کنم اگه برم   یدارم فکر م اجیمسافرت برم واقعا بهش احت نیبه ا خوادیدلم م ییبابا 

 شه یبهتر م یلیحالم خ

 

کردم و پدرم دودل موند دروغ که حناق نبود بچسب   یینمااصرار کرد من مظلوم مادرم

روزا به پدر و مادرم گفته بودم  نیگلوم و خفم کنه هر چقدر که دروغ بلد بودم ا خیب

 روش   نمیا

 

  یعنیبه پا کردم که  یشیشد و من نما  یباالخره راض دیکه اصرار ما دو نفر و د پدرم

سر  واریدر اتاقمم بستم کنار د یو خودمو به اتاق رسوندم وقتخوشحالم و با د یلیخ

 کردم هیگر یآروم یخوردم و با صدا

 دهیروزا برسه که بخوام به خانوادم دروغ بگم اما رس نیوقت ا چیخواست ه ینم دلم

 تونستم بکنم  یام نم یبود کار

 شاهو نوشتم  یو چنگ زدم و برا میدوباره اشک کم آوردم گوش یوقت 

 

 منتظرم باش ابون یدا صبح سر خفر 

 

 جواب داد   عیسر 
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چون   یفتیبا من در ب دیخوبه تو نبا نی دختر خوب هم نیآفر یکرد شون یپس راض_

که   یخودت نبند هرچ یبرا  نیدنبالت ساکتم سنگ امی! صبح مستی اصال برات خوب ن

 کنم   یم ایبرات مه نجایالزم باشه ا

 

  یبچه رو تو نیحضور ا دمیکشون کشون به تخت رسوندم و روش دراز کش خودمو

کل  ید ینا ام یو حت یترس نگران  شدیو حالم بد و بدتر م کردمی وجودم احساس م

شام  یچطور شد که منو برا  دمیبه خواب رفتم نفهم یک دمیوجودمو پر کرده بود نفهم

شدم هوا روشن شده بود   ردایکه بود صبح که ب یصدا نزدن اما هرچ نییخوردن پا

تخت نشستم و   یرو مهیبه ساعت انداختم ساعت هشت صبح بود سراس ینگاه

 بردم یم دیمسافرت نحس با نیکه با خودم به ا یشروع کردم به بستن ساک کوچک

 

 

 

 کاربر گرامی جهت اطالع از زمان پارت بعدی این رمان و دسترسی راحت تر به 

 پارت هــای جدید لطـــفا در  کانال و پیج اینستاگرام ما عضــو شوید :  

   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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