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 دست گرفت و گفت  یدستمو تو

 

دختر من   نیا یو کم حرف شد یخودت  یهمش تو یالً رنگ به رو ندار روزا اص  نیا _

 ست یمونسه سابق من ن ستادهی روم ا یکه جلو یآدم نیا ستین

 معلوم هست چه خبره؟  یزنینه با ما حرف م یریدکتر م نه

 

 مادرم بغل کردم و گفتم   

 رون یب  رمیحال من خوبه م ستمیمن که بچه ن  دیکنم مامان نگران من نباش یم خواهش

 راحت   التون یخ گردمیو برم  شمیکنم بهتر م یهوا عوض م 

 اومدم  رون یتنها گذاشتم از خونه ب شیو تشو یپر از نگران چارمویب مادر

 

 وقت تا صداشو بشنوم  چیه   خواستمیخواستم به شاهو زنگ بزنم نم ینم 

در   یانگار که جلو امیب دیکجا با رون ینوشتم من از خونه اومدم ب امیپس براش پ 

 دن یسر بلند کردم با د یکنارم ترمز کرد و وقت نیماش هیخونه بست نشسته باشه 

خشکم زده بود که اون خم شد و در رو برام باز   ستادمیشاهو که پشت فرمون بود ا

 کرد 

 

نگاهش کنم اونم   خواستمینشستم و نگاه ازش گرفتم نم یصندل  یرو یحال زار با

که  یر یاون به سمت مس میگفتن با من نداشت هر دو سکوت کرد یبرا  یانگار حرف

   کردیم یکجاس   رانندگ دونستیخودش م
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   فروختنی فروختن وفال م یکه گل م ییر و پسرهااز دخت میگذشت کیو تراف یشلوغ از

وقت کنار هم  یو کل میستادیپشت چراغ قرمز ا میاعتنا از کنارشان عبور کرد یب

   میحرف نزد یاکلمه  چکدومیاما ه میگذروند

 م یگفتن نداشت یبرا یحرف

 

  یکه رو ییبه تابلوها یپارک کرد نگاه نویساختمون بزرگ ماش هی  یجلو یوقت 

چکاب  یشدم من اومده بودم برا  ادهیبود پ  یمجتمع پزشک  هی بودن انداختم  وارشید

شدم اما درد بود که از وجودم   یمطب م نیاالن خندون و خوشحال وارد ا دیبچم با

 دیباریزخمامو عفونتو نجاست م یزد از البال  یم رون یب

 

 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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