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 به اینجا اومد، ان رو مرخص کردم و از نگاه کردن به اون خودداری 

 .کردم

 .درد بهتر از لذت بردن تو تنهایی بود 

 .تنها چیزی که میخواستم تنهایی بود

 ".بهش بگو سرم شلوغه "

در موند و مکث کرد اون کنار . 

 ".چیه؟پاتریشیا"

و همچنین گفت که تا وقتی که اون رو …گفت که تو این رو میگی  "  

 ".نبینی از اینجا بیرون نمیره

 صبر و شکیبایی من رو امتحان میکرد همونطور که تو بچگی با من

 .رفتار میکرد

 ".باشه بگو بیاد"

 ".بله اقا"

رسیدصدای ناپدید شدن قدمهاش به گوش  . 

 لیوانی دیگه ریختم و چشمام رو به شعلهها برگردوندم، تو صندلی 

 راحتی لوکس نشسته بودم, فضای مورد عالقه من وقتی که افسردگی 

 من رو میبلعید بود. هیچکس تو صندلی دیگه ننشسته بود. مطمئن 

 .نبودم چرا دو تا از این صندلیا تو اینجا بود 

از نتراشیدن پرپشت شده بود و چند دقیقه بعد کین اومد، ریشش    
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 چشماش هنوز از خشمی میسوخت که هرگز نخواهد مرد. اون براندی 

 رو روی میز دید و از خودش پذیرایی کرد و یه گیالس برای خودش 

 ریخت، همونطور که به خودش اجازه میداد تا همهی کارام رو جمع

 .کنه

 .روی صندلی دیگه نشست و با آتیش روبرو شد

سکوت راحت اتاق رو پر کرد. روابط برادرانه ما با دردی برای مدتی   

 که هر دو احساس میکردیم به مبارزه ادامه میداد. اما واقعیت این بود 

 که واقعیت بر ما چیره شد، خانواده ما از پنج نفر شروع شد سپس به 

 .سوی چهار نفر رفت.. و بعدش به سه نفر ختم شد

 .ما دو نفر تنها باقی مونده بودیم 

 .سکوت را شکست

 ".مدتی تو رو ندیدم"

 ".آره منم تو رو ندیدم"

 ".من غافلگیر شدم وقتی تو از همه اجتناب میکردی"

 "من از کسی دوری نمیکنم  "

 :گیالسم رو تکون دادم

 فقط نمیخوام کسی رو ببینم، من از هیچکس خوشم نمیاد، فرقی  "

 ".وجود داره

 دی اما تو به مراسم تدفین ونسا نرفته بو "
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ایل کامل این  ــــــــــ و دانلود ف "  دکمه و شالقرمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 یدـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــ رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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