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 که داشتم فقط تونستم زمزمه کنم یحال زار نیبا ا

   ستمیتو ن یمن اسباب باز 

   ستمیتو ن گریباز من

 همه درد و ندارم  نیآدمم ک  تحمل ا هی من

 

 آورد و کنار گوشم زمزمه کرد  کمیشاهو سرش نزد 

 

 هستن که ازشون متنفرم  یکه پدر و مادرت اون دو نفر فی ح یهست یتو دختر خوب_

بار مقصد کامالً مشخص بود که به   ن یروشن کرد و ا نویحرف زد و دوباره ماش نیا 

 رفت  یسمت خونه ما م

 

گرفتم   واریشدم و دست به د ادهیپ یحال  یو نگه داشت و با ب نیدوباره سر کوچه ماش 

زنگ   یو روبود پس انگشتم یبرام کار سخت دیکردن کل دایو به سمت خونمون رفتم پ 

 گذاشتمو زنگ خونه رو فشار دادم

 گفتم یحال ی و با ب دیخانم که به گوشم رس هیمرض یصدا 

 ؟ یکن یدر رو باز م هیمنم مامان مرض 

 

 خونه گذاشتم  اطیح یدر که باز شد قدم که تو 

 کرد  یشونه هام داشت وجود مو خم م یرو  یزیچ ینیسنگ

هم تلمبار شده بود و   یهمه و همه رو ییآبرو یحس ب یکاردروغ حس پنهان  حس

 له بشه و ناجور بشکنم.  نیبار سنگ نیا  ریشد همه وجودم ز یباعث م
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بازومو گرفتن و کمکم  ریبهم رسوندن و ز مهیخانوم خودشونو سراس هیمادرم و مرض 

 کردن داخل برم 

 

 گفت   یران مبل منو خوابوندن مادرم با نگ یرو یوقت

 شده  شی زیچ هیدختر  نیدکتر به خدا ا مشیببر دیبا_

 و دلهره و وحشت همه وجودمو پر کرد ترس

 د یفهمیم زویدکتر همه چ رفتم ی اگه م رفتمی م یدکتر چیه شیپ دینبا من

 شدم  یآبرو م یرفتم دکتر ب یم 

 

 تونستم...  یشد نم ینه نم 

 

 شاهونبودم؟  گریکنم مگه من باز یباز شیکردم نما یسع 

 که اون راه انداخته بود نقش اول نبودم ؟  یشینما یمگه تو 

 کردمیهمون کارو م نجامیا دیکردم پس با یخوب باز یلینقشم ک خ گفتیکه م اون 

 کردم بخندم  یکردم خوشحال باشم سع یسع 

 بودنش دردناک بود و حال بهم زن گفتم  یلبخند که مصنوع هی با

 غذا نخوردم ضعف کردم یدکتر و فقط کم شیمگه من چمه  برم پ 
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 گذاشت و گفت  میشونیپ یرو یمادرم اما نگران دست

 ؟ یکجا رفته بود  یکن یکارو م نیچرا ا یدختر جون بازم تب دار _

 

 دمیپرس  از دوقلوها بود نه بابا پس  یبه اطراف انداختم نه خبر ینگاه 

 

 کجان بابا کجاست؟ هیبق 

 ی ا  گهید یخواستم حرف از خودم بکشم سمت جا یبحث و عوض کنم م  خواستمیم 

 حرفا بود صورتمو با دستاش گرفت و گفت  نیتر از ا زیاما مادرم ت 

 

 شده ؟  یچ یگ یبه من نگاه کن چرا بهمون نم _

 ه؟ ی چ یحال و روزت برا نیا  یگیچرا نم هیدردت چ یگینم چرا

 ؟ یبر یعذاب دادن من و پدرت لذت م از

 ؟ یخوشحال یما رو شکنجه کن نکهیاز ا 

 

  خوامی نم ستین ینطور یا  ستی ن ینطوریکردم و گفتم به خدا ا هیگر دمیبار نخند نیا 

 باشه!  ضمیمر یشما ناراحت باش

 

 

 مثل من گفت ون یگر مادرم

 پاشو...   نمیدکتر تا حالش خوب بشه پاشو بب شیبره پ دیبا ضی!مر یضیمر _
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و ملتمسانه بهش نگاه   دمیبشه با ورود پدرم بازوشو کش الیخ یخواست ب ینم ایخدا 

 لبخند بزرگ  کنارم نشست و گفت   هیکردم با 

 دخترم بازکه حالت بد شده _

 ی کن یم تیچرا مامان تو اذ 

 

 دست پدرم گرفتم و گفتم  

 ادیمن چقدر از دکتر رفتن بدم م یدون یببرمت دکتر تو که م خوادینجاتم بده بابا م 

 

 و دسترسی راحت تر به  پارت بعدی این رمان  کاربر گرامی جهت اطالع از زمان 

 و شوید : ــما عضکانال و پیج اینستاگرام  فا در ـــای جدید لطــپارت ه 

   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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