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 دادم؟  یتاوان اشتباه اونا رو پس م دیکرده بودن که من با کاریمگه خانواده من چ

 شدم و گفتم  کیاز جام بلند شدم و بهش نزد 

 خودت ؟  یبرا  یگیم یدار یچ 

 تاوان گناه شون و پس بدم دیکردن که من با کاریخانواده من چ مگه

 . دمید میزندگ یهستن که تو هیآدما  نیو معصوم تر نیپدر و مادر من پاک تر  

 

 کرد و گفت   کتریو من  و به سمت خودش نزد دیلباسم رو کش ی قهی 

 

  یبراکه ازشون  ییادما نیکه نکردن ا ییچه کارا نیبرو از خودشون  بپرس بب_

 ی خودت بت ساخت

 

 به زحمت دستشو  پس زدم و گفتم  

 

شاهو   اریاسم منو ن گهیما بود تموم شده د نیکه ب یوقت هرچ چیه  ینیبیمنو نم گهید

 یشناخت یمن و نمبه اسم  یانگار کس

کار  یداره چ دونستمیو به سمت اتاق برد نم دیدست منو کش یخنده بلند  یبا صدا 

لپ تاپش رو روشن  میوارد اتاق شد یکنه اما مجبور بودم که همراهش بشم وقت  یم

 نگاه کنم  شدیکه داشت پخش م  یلمیکرد و مجبورم کرد به ف

 

و   یاون مهمون یکه  من بودم و اون شب تو  ییهالمیف دن یبا د هالمیاون ف دن یبا د 

 خونه خودش ماتم برد  یبعد تو
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کردم همه جونم داره   یبست احساس م خیو  و بدنم  دیو رو شد و جوش ریمعده ام ز 

  لرزهیم

 داشت!  لمیشدم و اون از رابطه هاش با من ف نینداشتم نقش زم ستادن یا توان 

 

 تاپ و بست و گفت لپ  

تموم شد   گهید یو بگ یکن یزبون دراز گهیبار د کیدارم اگر  لمیو ازت ف ینیب یم _

که   یواون پدر و مادر معصوم شهیپخش م  ران یا یهمه جا لمایف  نیا خوامینم گهید

 و انگشت نما شنی ابرو م  یب یزنیازشون حرف م

 مگه نه ؟  یخوا ینم نویو تو ا 

 

 من فقط تونستم زمزمه کنم  یبه صورتش نگاه کردم با تمام ناتوان هیگر با

 

  یکن ی کارو با من م نیتورو دوست داشتم چرا ا من

 زانو زد و گفت  نیزم یکناارم رو

که از خانواده ات دارم باعث   یاما نفرت کنمیکتمان نم نویمن ا یهست یو دختر خوبت _

ها اول به   لمیف  نیوگرنه ا یکن یکه من بگم م یتو هرکار نمیتو رو نب یهای خوب شهیم

که دختر   فهمنیو همه م شهی شهر پخش م نیو بعد تو کل ا رسهیدست پدر و مادرت م

کارا که   یبوده و کجاها بود چ  یچقدر دختر خراب واهورا همون پدر پاک و معصوم ت

 ؟  یفهم ینکرده م

 

  یخودم برا کردمیم کاریچ دیمن با ستادهیکردم قلبم ا یاحساس م  ومدینفسم باال نم 

  ومدیصدام در نم دمیخواب  یتوش م دیخودم قبر کنده بودم و االن با
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من  یدرماندگ یو اون به تماشا کردمیم هیکردم گر یم هیشده بودم فقط گر الل

 و گفتم   دمیکه گذشت چهار دست و پا خودمو به سمتش کش ینشسته بود کم

 

 یرو پاک کن لمایف نیکنم که ا کار یچ یخوای از من م یکنم بگو چ یم  التماست

و   یریبگ  یاالن فقط الل مون یفهمیبعد م_بهم زد از جاش بلند شد و گفت  یپوزخند

 چون گفتنت به ضرر خودته  یگینم یکس چیبه ه یزیچ چیه

  یکه آبرو  یشبه دود بشم  در حال هی تونمیمن م شناسهیشهر منو نم نیتو ا یکس چیه

 کنه  دایمنو پ تونهینم چکسیتورم بردم و ه

 هست  یک گمیتا وقتش که خودم م یگیکس نم چیبه ه  یچیو ه یش یپس الل م 

  یجفتک چیو  ه یدیهر وقت بخوام جواب تماسامو م  دنمید یایهر وقت بخوام م 

 ؟ یفهمیم یپرونینم

 

کردم عشق به اون  یتکون خوردن نداشتم هرگز فکر نم یحت ییحالم زار بود توانا 

 بشه  لیدرد بزرگ تبد نیهمه وجودمو گرفته به ا کردمیکه احساس م یبزرگ

 

 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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