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با حال   یو بهم پشت کرد با خجالت با شرمندگ ستادهیسکوت کردم اون کنار در ا

  دی کارمو انجام دادم و اون به سمتم چرخ یخراب

 

  یشروع کرد به شستنم وقت لکسی راحت و ر یلیکنه اما اون خ زمیتم خواستمینم

 تخت خوابوندم یکارش تموم شد دوباره منو بغل کرد و به اتاق برگشت و  رو

 

چند بار زنگ زده بود اما من جواب ندادم حالت که بهتر شد خودت زنگ بزن   پدرت

 باشه ؟  یدیو نفهم یبهش بگو که خواب بود

 

 زد؟ یآرامش باهام حرف م نیادم شاهو بود که با ا نی االن ا یعنی

 حال و روز درآورده  نیکه منو به ا یهمون آدم قبل بود همون آدم  یعنی

 جهنم رو برام ساخته...  نیکه ا یآدم همون 

که پدرم گرفته بود   ییهاو چنگ زدم به تماس میرفت و من گوش رون یدوباره از اتاق ب 

 ده بار زنگ زده بود و دو بار هم مادرم تماس گرفته بود  چارهینگاه کردم مرد ب

کم  یآروم یگوشم نشست با صدا  ینگرانش تو یشماره پدرم گرفتم صدا  مهیسسرا 

 خواب آلود ها نداشت گفتم  یاز صدا

 

   دیبابا خواب بودم تازه متوجه شدم زنگ زد دیببخش 

 گفت  یعصب پدرم

 ؟ یاونجا مارو دق بد یکه رفت یمدت نیقرار ا _
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من و مادرت چقدر نگران تو   یدونیمگه نم  یمگه تو بچه ا یکن یکه م هیکارا چ نیا  

   میشیم

 دختر...  میکرد سکته

 

خسته بودم  دمیخوام به خدا نفهم یمعذرت م نیهامو پس زدم  و گفتم حق دار هیگر 

 به خدا که حالم خوبه   نیخوابم برده تو رو خدا غصه نخور

 

 

 کاربر گرامی جهت اطالع از زمان پارت بعدی این رمان و دسترسی راحت تر به 

 پارت هــای جدید لطـــفا در  کانال و پیج اینستاگرام ما عضــو شوید :  

   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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