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 دنبالم  ایب_و گفت پاشو  دیکش  ششیبه ته ر یدست

 

 افتم ی و پشت سرش راه م شمیند ماما به اجبار بل یناراض

 و به سمتم گرفت و گفت  ارهیدر م بشیاز ج  یزیچ  دیخونش که رس ییدستشو یجلو 

 ... هیجوابش چ نمیخوام بب  یبرو تست کن م_

 

 که به دستم داده اسمش و زمزمه کردم  یزیجعبه  اون چ یاز رو یچند بار 

 

 بکنه ؟  خوادیم کاریاون چ 

 من حامله ام؟  نهیبب  خواستیم

 

 دادم یاز ترس داشتم جون م 

 افتاد  ن یزم یچک رو یب یشده بود و ب  حسیب  بدنم

 دوباره برش داشت و گفت  

 من کمکت کنم؟  ای یدیخودت انجامش م _

 شدمی کرد که مجبور م ینگاه م یاما جور دمیترس یم یلیخ دمیترسیم خواستمینم 

 و انجام بدم  خوادیکه م یکار

 یکه از من م یزیهر چ دیآدم که با نی ا  یدستا یبودم تو  ریاالن درست مثل اس من

 چون و چرا قبول کنم  یخواست و ب

 و چند بار نگاهش کردم نیشدم چند ییوارد دستشو 
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 که به جونم افتاده بود  دور بشم  یترس نیبهتر بود انجامش بدم واز ا اما

 

از   یکیضوع فکر نکرده بودم و حاال مو نیمن انقدر حالم خراب بود که اصال به ا 

 شده بود  شتری ب  المیو فکر و خ امیهامو ناراحت یاعصاب خورد

 

 تا بتونم خودمو خالص کنم دادمی بهتر بود االن انجامش م 

 خونه برم  نی خبر خوب وخوشحال از ا هیهم با  و

 

آوردم و انجامش دادم با دلهره و ترس منتظر بودم که در  رون یتست ب یوقت

 باز شد ییستشود

  نییپا ینداز یچرا سرتو م هییدستشو نجایرو بهش گفتم ا یشاهو وارد شد عصب  و

 تو؟ یایم

 توجه به من  تست وبرداشت و گفت   یاون ب 

 اعتماد ندارم  چکسیمطمئن بشم من به ه دیخودم با_

 یچند تاشون رنگ نهیچک دوخت و منتظر شد تا بب یب  یب یرو ینگاهشو به خطا  

 شه یم

 

 کرد یم  شتریو ب شتریصورتش ترسم و ب یاما لبخند رو شهیداره م یچ دونستمینم 

 گرفت و گفت  مشیباالخره تصم 

 

 یشیمادر م یمامان خانم دار گمیم کیتبر _
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شدم نیشدو نقش زم جیسرم گ دمیفهم ینم  یچیه گهید دیدور سرم چرخ ایدن  انگار

 

 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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