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 م یرفتی بود م دهیتولدم برام خر ی که پدرم برا  یبه سمت گلخانه کوچک میداشت

خوشحال شده بودم   یذوق زده شده بودم به قدر یکه از گرفتنش به قدر یاگلخانه 

 کنم کاریچ دیبا دونستمیکه نم

 با ارزشتر بود  یز یگلخونه برام از هر چ نیا  خوندمیم یشناساهیمن که داشتم گ 

که   یاام مهمتر و قشنگ تر بود گلخانه   گهید زیو هزار چ نیگلخونه از خونه و ماش نیا

 مدتها بود ازش غافل شده بودم 

 بشم  ادهیشد و کمکم کرد منم پ  ادهینگه داشت  پ نویگلخانه ماش  یجلو یوقت 

ه سمتمون اومد و  ب دیرس ینگهبان اونجا که به گال م میو قدم زد میو رفت رون یبا هم ب 

 بهمون خوش آمد گفت 

 م یبا هم حرف بزن یکم یپدرم ازش خواست مارو تنها بذاره تا پدر و دختر 

 

  کروینگاه م اهایلذت به گل گ با

 لذت ببرم   دمیدی صحنه که م نیتونستم از ا یاالن حداقل نم تونستمیاما من نم 

 واقعاً نگران بودم   چون 

 

 نی روش بش_روم گذاشت و گفت  یکه اونجا بود و جلو  ییها یاز صندل یکی پدرم

   یخون از دست داد یلیخ روزیپر روزید

 نشستم و نگاه مو به کفشام دادم  یصندل یرو

 من نشست بهم نگاه کرد و گفت یپدرم درست روبرو 

 بابا.  زی عز میتا حرف بزن نجایا میاومد _

 مگه نه؟  یت بهم بگدر مورد مشکالت یکه بخوا می هست یمیو تو اونقدر صم من
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 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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