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 پدرم از ما فاصله گرفت  کردیکار م نجایکه ا یکارگر یبا صدا

مرد به من پر از ترس  نیبودن ا کینزد دیلرز یوجودم نشسته بود بدنم م یترس تو 

 بود پر از واهمه بود 

 

 حس شده   یبسته و کامالً بدنم سر و ب خیکردم تنم  یاحساس م 

 

 لرزوندیآورد و االن تمام وجودمو م یبم و خش دارش که قبالً قلبمو به لرزه درم یصدا

 مگه نه مونس؟  یکن ینم یکار اشتباه چیتو که ه _گوشم نشست  یتو

 ... یهست یو حرف گوش کن ریتو دختر سر به ز 

 ام یخونتونم ب یتو  یحت تونمیاومدم م نجایکه تا ا یکن من باور

چشمات باشم و خودم بزرگ شدن اون بچه   یو هر شب جلوکنم هر روز  یکار تونمیم

 ... یبکن  یتونینم یکار چیراحت باشه که تو ه المیو خ نمیشکمت با چشمام بب یرو تو

 

 کنم  یتو کج م یکله زندگ یقدم تو کج بذار 

 وجود نداشته باشه...  یپنهون زی چ چیه  گهید زهیبر رون یکه هست ب یهر چ تا

 دستم نشست  یافتاد و رو نییکردم اما اشک از چشمام پا ینگاهش نم 

  تونمیکه م یتنها کس ایدن یتو کردمی آدم بودم با خودم فکر م نیچقدر عاشق ا قبال

 کنم میبهش تقد  یقلبمو دو دست تونمیبهش اعتماد کنم و م

 

 با من کرده بود که خودمم هنوز باورم نشده بود  یآدم کار نیا اما
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و گفتم دمیکششکمم  یرو یدست 

 

 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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