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 مردم؟ یواقعا برام سوال شده بود من چرا نم

جامو با   تونستمیرفتن  من م یم ایگناه از دن یب ایکل دن یکه هر روز تو یاون همه آدم 

 خواست.... یعوض کنم فقط اگر خدا م شون یکی

 

 یکار چیبود که ه  یراض یل یکه شاهو به راه انداخته بود خ یشینما  نیاما انگار خدا از ا 

 کرد. یمن بدبخت نم  یبرا 

 

گلوم   یکه تو یشده بود و بغض  سیکه از اشک خ ییزار و داغون و چشم ها یبا حال 

 رفتم .  رون یاز اتاق ب  ید به آهستگبسته بو دنمویراه نفس کش یحت

 

دکتر و  دهید یاتاق برداشته بود به سمتم اومد و جلو  یو داروها رو از تو فیک شاهو

من  یپا  ریسالن انتظار نشسته بودن دست ز یکه تو  گهید ضیچند مر یو حت یمنش

 جدا کرد.  نیانداخت و من از زم

 

 و گفت  ستادیا تایب کهینزد 

 

 نشی اونجا بب ایب یکرد لیکه من مطبتو تعط یمونه هر روز وقت  یاز فردا خونه خودم م _

 کن و بعد برو خونه ...  نشیمعا

 

 به من انداخت و گفت  ینگاه تایب
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 ؟  ادینم شیخانواده اش پ یبرا یاما مشکل _

 اعتنا به حرفش از کنارش گذشت و گفت  یب شاهو

 

خونه  یمونس تو  نهیمن هم میدخالت نکن تصم ستیکه به تو مربوط ن ییتو کارها _

 ... مونهیمن م

 

که   یعجب شوهر مهربون گفتیم دیدیم تیوضع نیکه ما رو تو ا یهر کس دیشا 

مرد چه   نیتونست حدس بزنه که ا ینم   یکس چیوقت ه چیزنش داره ه یهوا  نقدریا

 ها که با من نکرده!!

 

 جلو کرد و گفت  یبه صندل  یانشوند اشاره نیعقب ماش یصندل یمنو رو یوقت 

 کنن  زشیبدم تم دیشده با یخون _

 

شدم و پشت   رهیسکوت فقط به جلو خ یعقب راحت تر بود پس تو یبرام صندل  

 فرمان نشست 

 

هم  یلیم هی ای فتهیمواظب بود  تاتو  دست انداز ن نقدریا کردی م یرانندگ یبه آهستگ 

 جا به جا نشه...  نیماش
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 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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