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 با التماس گفتم  

 از شکنجه کردن من ؟  شهیم دتیعا یچ

کردن اصال گناه   ییگذشته خطا یکردن تو  یقبول اصالً پدر و مادرم اشتباه باشه

 کردن 

 ؟ هیمن چ ریو تقص گناه

 ؟ یریگیتاوانشو از من م یدار چرا

 ؟ یکن یآبرو م یمنو ب یچرا دار 

 

 کرد محکم شد   رییلحظه تغ کی یصداش تو 

 ی شدو عصب مصمم

اما  هی انصاف یب یکم یحق دار  یدیتاوان اشتباهات پدر و مادر تو م یکه تو دار نیا _

 دن یپدر و مادرتم تاوان م یدیکار فقط تو تاوان نم نیبا ا

 

معلوم   یکه همه بفهمن دختر اهورا حامله است و حت یوقت  ادیکه شکم تو باال ب یوقت 

پدرت بذارم رو  یرو جلو لمایاون ف یوقت  شهیآبرو م یاونم ب  هیپدر بچه اش ک ستین

 دن یداده اون موقع تاوان م یبه من م یدخترت چه حال نیبگم بب

 سوزن  یتر و خشک با هم م رهیگیم شیآت ییجا یوقت  شهیهم 

به   یخشکن که مدت هاست برا زمیپدر و مادرت همون ه  یول  یتر زمیتو اون ه 

 کردم  یلحظه شمار دنشون یکش شیات

 

 گفتم  یحال یبا ب 
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 .. فهممتی خوام بخوابم خسته ام نم یم  یاگه اجازه بد 

 دستور وار رو بهم گفت  

 ی فرست یعکس ازش برام م یو حت یخوریصبحانه تو کامل م _

 که خودتم باورت نشه ارمی سرت م ییبال نمیبب یکم و کاست یکن یکوتاه 

 

 مو خفه کردم  هیگر یبالش فشار دادم و صدا یحرفشو زد و تماس قطع کرد سرم رو 

کنم دوباره شروع بشه چرا   یم هیبره تا باز بفهمن  دارم گر رون یخواستم صدام ب ینم

 دناشون یپرس یکن یم هیگر یدار

 

 

 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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