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روح و   یبه صورت ب یرفتم و نگاه نه یآ یجلو   دیچیپ نییپدر و مادرم که پا یصدا

  یطور دیدادم با یبه خودم م یو رنگ و لعاب  کردمیم شیآرا یکم دیخودم انداختم با

 ادینادرست به نظر ن زیچچ یکردم که ه یجلوه م

 

 کردم یم یشاهو خوب باز فیکث شینما نیا ینقش مو تو دیبا

 دن یصورتم گذاشتم با د یرو یپله لبخند ماسک نیآخر یرفتم رو  نییاز پله ها پا 

 پدرم درست مثل گذشته به سمتش رفتم و بغلش کردم 

 

 که حالت بهتر شده  نمی ب یم_به من انداخت و گفت  ینگاه پدرم

 

 حالم عوض شد دمیبهترم دوستامو د یلیدور گردنش انداختم و گفتم  خ دست

 نگاه مشکوک به من انداخت و گفت   پدرم

 که حالت بهتره؟  یمطمئن_

 که جواب پدرم وداد  ومدیمادرم از اشپزخونه م یصدا 

 

به سر   یگل از گلش شکفتا و بعد مدت ها رنگ ینی بیمعلومه که حالش خوبه نم_

 صورتش داده 

 

داشتم که   ازین دمیدستام گرفتم آهسته بوس یمبل نشستم دستش تو یکنار پدرم رو 

 ه یزندگ نیا یمن تو هیپدرم تنها حام کردمی باشم احساس م کشینزد
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از جونم دوسش   شتریبود و ب میکه کنارم بود و زندگ یمرد نیهم  خواست یاما دلم نم 

 داشتم به خاطر من سرافکنده بشه  

خوشحالم  _اش گذاشت و گفت  نهیس  یکرد و سرم ورو کیبه خودش نزد  شتریب منو

 که حالت بهتره مادرتم خوشحاله 

 من آمد و گفت   کینزد وهیآبم ینیس هیمادرم با  

ات بهتر   ی هیکه روح یکار را بکن نی از ا  شتریدوستات کاش ب شیپ یخوبه که رفت_

 صورتت بخنده   ینطوریبشه و ا

 دلم ...  دمیخند یم صورتم

 گرفته بود  شیاز دلم که آت امان 

 همون لبخند خنده دار رو بهشون گفتم  با

 

 

 

 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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