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سرم گذاشتم و دست  یدستمو رو هی  چرخهیداره دور سرم م ایدن کردمیاحساس م

  افتم ین نیزم یگرفتم تا رو واریمو به لبه د گهید

خوب که نکرد  داد حالمو  هیبازوم نشست و منو به خودش تک یدست شاهو که رو اما

و دور بشم اما  رمیازش فاصله بگ یکم نکه یا  یبلکه بدتر شدم دست و پا زدم برا چیه

 اسانسور کشوند   یبه زور تو باًیمانع شده منو دنبال خودش تقر

 

 من  یدق بود برا ی  نهیاسانسور بود انگار ا یکه تو یقد  نهیا

 گرفت یو جونمو م شدیگذشته برام زنده م خاطرات

  کردمیاسانسوز ذوق م نهیا یخودمون کنار هم تو دن یاز د قبال

 . دمیترس یم نهیآ یتو گهیهمد دن ین از دبافتم اما اآل یم ایرو یو کل 

 

  کردیم ییکنارم خودنما یچشماش بود و قد بلندش بدجور یهنوز  رو شیآفتاب نکیع 

 

هم از    یرستانیدب یدختر بچه ها  یروزا الغر شده بودم که حت نیا  یکه به قدر یمن و

 شدن  یم دهیمن بزرگتر د

به اطراف   ینگاه  میاومد رون یاز آسانسور ب  میدیباالخره به طبقه مورد نظرش که رس 

 از مطبا بود خشک شد  یکیکه سر در  یتابلو یکردم و نگاهم رو

 ... مان یمطرب جراح زنان و زا تایخانوم ب _

 م یانداختم و وارد مطب شد نییسرم وپا  

که  یبچه ا  نیدونستن ا یا نمآدم نی کدوم از ا چیکه ه نکهیبا ا دمیکشی خجالت م 

باز خجالت    میستیمنو شاهو زن و شوهر ن نکهیا یحت ایشکممه چرا آنجاست و  یتو

 ارم یتونستم سرمو باال ب یو نم دمیکش یم
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  یجرات نم یهم سند بود و کس نجای ا  نیزود نوبت ما شد حرف شاهو انگار ا یلیخ 

 کرد و اونومنتظر بذاره 

 

 باهاش دست داد   یدکتر با لبخند از جاش بلند شد و به گرم میاتاق دکتر که شد وارد

 د یکش یکه آهسته اه دمیبه من کرد و د ینگاه

 صورتش نشست؟  یمن غم تو دن یزن چرا با د نیا 

 افتادم! ریگ یدونست که تو چه منجالب یم دیشا 

 

 

 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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