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کار رو کرده بودم هنوزم منو تحت   نیا نکه یبودن با ا یخوب یلیخ یهاپدر و مادرم آدم

 شده...  یفشار نذاشته بودن که بفهمن چ

 

بهانه   هی دیبا شهیولکن نم ارهیرو در ن هی قض نیا  یپدرم تا ته تو  دونستمیاما خوب م 

  نیاز ا شتریاون راحت کنم تا ب الیآوردم تا خ یکار م نیا یبرا  نیدروغ لیدل هی دیبا

 نگران نشن.... 

 دلم بزارم؟  یو گفتم اما با تو چه کنم تو رو کجا دمیشکمم کش یرو یدست 

 ؟ یگیم یوسط چ نیتو ا 

 خوابم برد  یک دمیکردم که نفهم هیانقدر گر 

ه بود و چشم باز کردم آفتاب درآمد زدیصدام م نییمادرم که از پا یاما صبح با صدا 

 گذشت   یصبح م ۹ساعت از 

مچ دستم انداختم و   یبه پانسمان رو یحالم بهتر بود نگاه  یجام بلند شدم کم از

قفس    نیاز ا دیرفتم با رون یگرفتم آهسته از اتاق ب واریدادم دست به د رون ینفسمو ب

 امیهمه بدبخت  نیا یبرا  یتا بتونم چاره ا  رفتمیم رون یخودم ساخته بودم ب یکه برا

 بکنم. 

 

گرفتن و کمکم   یاز بازوها یکیرفتم پسرا به کمک و آمدن هر کدوم  نییپله ها پا 

 کردن به سمت آشپزخونه برم مادرم با اخم گفت 

  داریخواستم از خواب ب  یفقط م نییپا  یایب یدختر خوب من که صدات نکردم پاش _

 ی و صبحانه تو به موقع بخور  یبش

 ... یچشمات گود افتاده و رنگ به رو ندار  ریکه ز یشد  فیضع نقدریا 

 نشستم و برادرام هر دو نفرشون کنارم نشستن رو به مادرم گفتم ...  زی پشت م 
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#82         

 

 اون اتاق کالفه شدم از بس تنها موندم  تو

 شما صبحانه بخورم.  شیپ خواستمیم

  زیم کردمیخودم هر لحظه حسش م یکه رو نشیمهربونم قانع شد و با نگاه غمگ مادر

 . دیو برامون چ

 

روزا نگرانشون کرده بودم که تمام حواسشون به   نیا نقدریمهربون بودن و ا برادرام

 من بود و بس.... 

 

صبحانه عکس  زیآوردم از م رون ی ب  مویاسترس اما  به خاطر دستور شاهو گوش با

 کردن یگرفتم همه با تعجب بهم نگاه م

 اجبار گفتم   به

 رمیگیعکس م یادگاری دمیشروع جد یبرا  دارم

 بود گفت  اوردهیمادرم که از حرفام سر در ن 

  ییجا هیبا هم  خوادیدنبالت م ادیرو بذار کنار غذاتو بخور بعدش پدرت م یگوش نیا _

 ن یبر

  نیهم یرو بفهمه برا  زیخواست همه چ یم شروع شده بود پدرم از االن  یباز 

 با من خلوت کنه ...  خواستیم
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 بره که فقط من باشم و اون...  ییبا من جا تا

 خوردم لیم یگفتم و صبحانه مو ب  باشه

  یلیشاهو فرستادم و اون خ یکه گرفته بودم و برا  یبه اتاقم برگشتم عکس یوقت 

 جواب داد   عیسر

 

 نوش جونتون باشه  _

 ی شد یخوب دختر

 حرف گوش کن باش   نطوریهم شهیهم 

 

آدم اصال منو دوست   نیا کردمیفکر م  شهیکه هم دادی جواب م ریبه د رید نقدریا قبالً

 نه؟  ایداره 

 بدم  امینشسته بود و فقط منتظر بود تا من پ یگوش یاما االن انگار رو 

 

 رو به پدرم بگم شیکیو رو کردم تا  ریز لیبود با خودم چند تا دل ریدرگ فکرم

 

 

 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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