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 من ترسناک بود  یکنار من و پدرم برا  نجایحضورش ا

 بزرگ بود  دیتهد هیمن  یبرا 

 دستم گذاشت و گفت  یپدرم دست رو 

 ه؟یآقا چ شنهادیخوب دخترم نظرت راجع به پ _

  خوامیخودمو دوست دارم نم کیبه پدرم دادم و گفتم من گل خونه کوچ دمینگاه ترس 

 بشم  کیشر یبا کس

 

اش   ینگاه کنم و اون با نگاه عصب دمی ترس یبه صورت شاهو نگاه کنم م دمیترسیم 

 من به شاهو جواب داد   یجا منو بترسونه پدرم به نیاز ا شتریب

 

  یبشه اما خب فکر م یفکر نکنم راض  ن یهم یدوست داره برا  یلیرو خ نجایدخترم ا_

 مگه نه دخترم؟  یکن

 

منتظر جواب تو  _گفت  یپر از انرژ  یبدون حرف فقط سر تکون دادم و شاهو با صدا 

 که با شما شراکت  کنم  شمیخوشحال م یلیخ مونمیم

که بزرگتر و بزرگتر بشه و   هیچ رادشیگلخانه کوچک درسته قشنگه اما ا نیدر ضمن ا 

 توش داشته باشه؟  اهیگل و گ اهیهزار نوع گل و گ نایا یبه جا

 

 و عاشق گل و گلدون هیدختر پر از انرژ هیبه نظرم دخترتون  

 راجع بهش فکر کنه به نفع خودتونه شتریب  پس
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 بودم یادم پر انرژ هیمن  

 اما االن کجا و اون ادم سابق کجا  

 

 باال آوردم و به صورتش نگاه کردم  سرمو

 خوندم یکه از چشماش حرفاشو م کردیبه من نگاه م روزیپ چنان 

  گفتیچشماش داشت بهم م 

 

 ام یب شیهم پ  نجایتا ا تونمیم ینیب یم

منو  یرگز فکرشم نکن که بخواپس ه  نمیپدرت بش کیکنم که تا نزد یکار تونمیم 

... یپشت سرت بذار 

 

 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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