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بود   یروح تر شده بود اتاق خال یو تارم کمرنگ تر و ب رهیت یایچشم باز کردم دن

دست و پام  تونستم بدنمو کنترل کنم انگار حرکت  ینبود هنوز نم نجایا یانگار کس

 داشت  یکه بود حس حال بد یز یفلج شده بودم هر چ دیدست خودم نبود شا

  دمیشنی م رون یشاهو رو از ب یتر که شدم صدا قیدق 

 گفت یم  ییزایچ هی ادیو با داد و فر زدی حرف م یکس با

خودش آورده بود که آرومم کنه؟ که  شی من و منو پ یاسترس بود برا  تیآدم نها نیا 

 ارم؟یبراش ب یترکنه بهتر بشم و بچه سالم  یکار

 م؟ یمگه داشت  نیدرد بزرگتر از ا 

 

 تخت نشست و گفت  یکنارم رو مهیسراس دیمنو باز د یوارد اتاق شد و چشما یوقت 

 

 بگو ؟ یزیچ هی مونس حالت خوبه  یشد داریب _

 

کردم صورتم و نوازش کرد   یه بود فقط نگاهش محرف بزنم زبونم قفل شد تونستمینم

 و گفت 

 

حالت خوبه هم تو هم بچمون هردوتاتون حالتون   گهیبود گذشت د یتشنج عصب _

 خوبه  

 دم یبشه بهت قول م  ینطوریکنم حالت ا ینم یکار گهید کنمینم  تتیاذ گهید
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 داد  یحالم بود داشت به من قول م نیکه مسبب ا یادم

 جز قبول کردن حرف هاش نداشتم   یاهم خنده دار بود اما چاره  یلیخنده دار بود خ 

 شروع کرد به ماساژ دادن دست و پاهام دکتر گفت آهسته

 

که  نی ا یهات قفل کردن برا چهیماساژت بدم که از عظله ها باز بشه ماه دیآروم با _

 نگران نباش   شهیزود حالت خوب م یلیخ یحرکت کن یتونینم

رفتم  یم دیماساژ دادن بهتر شدم و تونستم خودمو تکون بدم با یبا کم گفتیم راست

 ییاپا به شدت دستشو توستمیکه بهم وصل کرده بودن نم یبه خاطر سرم ییدستشو

 کنم  سیاالن که خودمو خ  کردمیداشتم احساس م

 با زحمت زمزمه کردم  

 

 یی برم دستشو دیبا

  برمتی خودم م_و گفت  دیه خودش کشتنم  انداخت و سرم  همرا  ریز یدست درنگیب 

  سایوا

 

 خواستم تنها باشم   یحداقل اونجا م ییخواستم باهاش برم دستشو یمن نم اما

 چشمام  نباشه یخواستم جلو یاونجا م حداقل

 تونستم  یکارو نکن نه نم نیبهش بگم ا تونستمیاما مگه م 

 

 کارتو بکن صدام کن... نجامیمن هم_نشوند و گفت   ییدستشو یمنو رو 
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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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