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بهش   یآزار ای یاریسر بچه من ب ییبال  یفکر کن نیبه ا هی اگر ثان یبعد تو حت

 زنمیم شیچشمات آت یخانواده تو جلو یتک تک آدما یبرسون

 ........ نکارویکنم ا یکه م یدونیخوب م 

مونم پس خطا و  یحرفم م یبزنم پا یحرف شناسنی منو خوب م  ایدن نیهمه ا 

 نکن دختر خوب...  یاشتباه

 

خانواده ات تاوان اشتباهات  شهیقدم اشتباه تو باعث م هی یکن یم کاریچ یبفهمم دار  

 تو پس بدن... 

 به سمت در اتاق رفتم  یکه تمام شد  و بدون حرف دتتشیتهد

  ستادمیدکتر کنار در ا یاما با صدا 

 

 ... یغربالگر شیآزما یبرا  دیایب دیبا گهیماه د_

 

 و گفت  دیشاهو ابرو در هم کش  

 ه یشیچه آزما نیا _

  

 جا به جا کرد و گفت  یخودکار شو کم زشیم یرو دکتر

 نه! ایبچه کامال سالم هست  نیکه ا کنایکه روشن م یشیآزما_

 

 آمد یکوتاه م ی ز یشاهو سر  هر چ شدیانگار حرف بچه که م 
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ازش   یبراش که دوست نداشت نه خودش و نه احد  یبچه  شده بود خط قرمز نیا

 رد بشه 

 پس رو به دکتر گفت   

 

 جا...  نیهم ارمشیم گهیپس ماه د_

 

 خودتوکاراش انجام بده   

 ندارم  یادیکه من وقت ز یدونیم 

 

 داره؟  یمطرب چه صنم تایب نیکه شاهو با ا دمیفهم یکاش م 

 سوال کنم  زایچ نی راجع به ا نمیبه کام من نبود که بش یاما اونقدرا هم زندگ 

  ینشستم شاهو جلو نیماش یمن تو یوقت  میاومد رون ی سر و صدا از مطب ب یپس ب 

 ستادیبود ا یکیهمون نزد ییهااز داروخانه  یکی

 ره یبودن و بگ دهیچیکه برامون پ یاتا نسخه 

  یجا هی رفتمیم شدمیم ادهیپ نیاالن از ماش نیغرق بودم اگه هم الیفکر و خ یتو 

 افتاد؟ ی م یکردم چه اتفاق یخودم و گم گورم

 

 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
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 فیلتر شکن را روشن کنید سپس کلیک کنید( برای عضوین در کانال تلگرامی ) 
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