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  دیبع یکرد و من م یدهن باز م  نیکاش زم

حق مردن نداشتم! شاهو به من   یرفت اما نه من حت یاالن جونمو م نیخدا هم کاش

 من شده بودم اسباب لذت بردنش  دادی اجازه مردن هم نم

 

 برد یاندازه لذت م یو اون از شکنجه دادن من ب  

شده   رهی روبرو خ واریپدرم که به داخل اتاق برگشت من اشکم خشک شده بود به د 

 بودم 

کنه که   یزیخوب برنامه ر زیانقدر همه چ تونهیآدم چطور م هیشوکه کننده بود که  برام

 درزش نره  یمو ال

 

 ؟  یحرف بزن یخوای هنوز نم_پدرم  نگاهش و به من داد و گفت   

 

دلم   یکه شاهو تو یبگم و ترس دیچطور با دونستمیاما نمداشتم  ادیگفتن ز یبرا حرف

 شد که الل بشم  یگذاشته بود باعث م

 که تمام وجودمو گرفته بود سرمو به سمت پدرم چرخوندم و گفتم  یبا خجالت 

 ن؟ یدیم یقول  هیبهم  

 

   یطیهر شرا یادمه خاص بود که تو  هیپدرم  زدیکه لبخند م شهیلبخند زد مثل هم 

اشک   لیس نکهیقبل از ا دیاشکم جوش یزد دوباره چشمه  یحداقل به من لبخند م

 زمزمه کردم  فتهیصورتم راه ب یرو
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 د؟ یبخش یمنو م نیبخشیکه منو م نیبهم قول بد فتهیکه ب یهر اتفاق 

 

تخت نشست و   یکنارم رو خوندمیاز چشماش م ینگران  نیپدرم که نگرانم بود و ا 

 گفت 

 که اشتباهات بچه هاشونو ببخشن  نهیکارشون هم پدر و مادر و_

کمکت   می تا بتون یکه افتاده رو بهمون بگ یهر اتفاق ایکه اشتباه تو  ستی اما بهتر ن 

 م؟یو کنارت باش میکن

 

 کردم   هیپدرم گذاشتم گر نهیس یسرم رو 

 اومد  یکردن هن به کارم نم هیگر گهید یول

 بود حالم زار زار  بود   دهیامونم ک بر هیگر

 مرخص شدم مارستان یاون روز از ب  یاز شاهو نبود فردا یخبر

 داده  امیبودم که نه بهم زنگ زده نه پ یراض 

 

 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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