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گفتم اما  یباز به پدرم م کشتمیاگر آدم م یگفتم حت یرو به پدرم م یمن هر مشکل

تونستم بگم   یچطور م شدمیالل م ومدی پدرم که وسط م تی ثیغرور و ح یآبرو پا یپا

 بچه تو شکمم دارم؟ هیروت نشستم  یکه جلو  یاالن

 

آدم   هیدست  لمیباهات حرف بزنم من چند تا ف یکن یالتماسم م یاالن که تو دار 

 نامرد دارم ؟

 

هر _صورتمو با دستاش قاب گرفت و گفت  دیشو جلو به جلوتر کش یصندل پدرم

 که افتاده باشه من پشت توام  یاتفاق

 آزار بده   تو رو یزیچ چیه  زارمینم یدختر من تو

 تورو ناراحت کنه...  یکس چیه زارمینم

 چون پدر توام   نهیکار من هم بخشمتیمن م یرم کرده باش ایدن یخطا نیبزرگتر 

  مویشونیبگم پ تویزد که دلم نرم بشه که بخوام واقع  یحرفارو م نیا نان یبا اطم چنان 

 و گفت   دیبوس

 فکر کن دوستتم _

 یکن یباهاش درد و دل م یکه دار  بمیغر هیکن  فکر

 حرفتو بزن نترس دخترم  

 نترس  

  ینیب یاز من نم یواکنش بد  چیه  یکه بگ یزیهر چ 

شد به خودم جرات بدم   یباعث م دادیکه بهم م ینانی پر از محبت پدرم اطم یها حرف

رو به   کنهیو تمامم م خورهیخوره از درون منو م هیوجودم داره مثل  یکه تو یتا درد

 ماریزبون ب
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صورتم نشسته   یبزنم اشکام رو یبخوام حرف نکهیفقط با نگاه کردن به پدرم بدون ا 

 بود 

  یصورتم روان م یکردم و دوباره اشک بود که رو یپدرم تند و تند اشکامو پاک م 

 شدن 

 

 بستم و گفتم   چشمامو

 بابا...  دیکنم منو ببخش یم خواهش

  قتیشروع گفتن تمام حق یکردم تا برا یسرم آماده م یکه داشتم تو یجمله دوم 

هام بود از ذهنم   یبدبخت نیکه مسبب تمام ا یکس  یازش استفاده کنم با صدا

 ..... دیپر

 

 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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