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 ا رفت و گفت  مبل بلند کرد و به سمت پله ه یپام انداخت و من از رو ریبابا دست ز

 ی که خودت بخوا  یبره تا وقت یتو را نم یجا یکس_

 تخت خوابم گذاشت  یو من رو دمیکش ینفس راحت 

  کنهیاز پدرش پنهون م یزیچ هیدخترک من _و گفت  دیهام کش نهیس یتا باال  پتورو

 منتظر نزار مونس  ادیو بهم بگه بابا رو ز ادیو من منتظرم که خودش به حرف ب

بچه   هیاز ناراحت کشهیپدر و مادرا چقدر عذاب م  یدونینم یتو خودت مادر نشد 

 هاشون 

 

به   خیو رو شد نفسم بند اومد کوه  ریو ز دیکش ریدلم ت یکلمه مادر نشد دن یبا شن 

 من مادر بودم دیتنم هجوم آورد همه وجودم لرز

که پدرم  دستمو تو  ختمیم رشکمم داشتم چنان حالم بد شده به یبچه تو  هی

 دستش گرفت و گفت 

 

 مونس _

 مونس حالت خوبه دخترم؟  

 شد؟ یچ 

کم آورده بودم   ژن یاکس دمیکشیتند و تند پشت سر هم نفس م زدمینفس نفس م 

 باالخره به خودم اومدم و گفتم 

 

 ن؟ یاریب یز یچ هیبرام  شهیخوبم بابا م 

 بره...  رون ی ب از اتاق خواستمی دروغ گفتم گرسنه ام  م به
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 بره  تا شاهد حالم نباشه رون یاز اتاق ب  خواستمیم

 بود قلبم  منفجر بش و زخمم سر باز کنه  کینزد

 بچه تو شکم بود  هیبچه داشتم  هیحامله بودم من  من

 

و   دمیشکمم کوب یرو یرفت با مشت محکم چند بار رون ی پدرم  از اتاق ب نکهیاز ا بعد

 گفتم 

 ی ننگ من هیتو ما یحرومزادها

 ی من یزیآبرور هیتو ما 

   یآبرو کن یتو قراره منو ب 

 ی ابرو کن یقرار من وب  تو

 ی بزرگ بش خوامینم ریبم 

 .... ی خوام بزرگ بش ینم

 

 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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