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  یکه به گوش م ییمطلق صداها یکیتار گهیشدم د نیجون از تنم رفت و نقش زم

من االن مردم  نکهیبا تصور ا هیکه چ دیفهم   شدیکننده بود واضح نبودن و نم جیگ دیرس

که  یاتاق دن یپلکامو باز کردم با د یال  یام  با ترس و به سخت  گهید یایدن هی یو تو

 توش بودم.... 

 

 مارستانمیتخت ب یمن نمردم االن رو مدیتازه فهم 

 بهم وصل بود   یزده شده بود و سرم هیبه اطرافم انداختم مچ دستم بخ ینگاه 

 نینگاهش کنم با ا تونستمیاتاق که باز شد وارد شدن پدرم چشمامو بستم نم در

 مارستان یب یتونستم نگاهش کنم مطمئن االن که تو یکه کرده بودم چطور م یکار

 بودن که من حامله ام  دهیبودم فهم

 باال آوردم ییآبروی بچه چه ب   کیام و با ا   یچه حال و روز یبودن که تو دهیفهم 

و نوازش کرد   یشانی نشست و صورت و پ می شونی پ یدست نوازشگر پدرم رو یوقت 

  رهیخانوادم خ یوبا چشما کردمیچشم باز م دیچطور با دونستمیچشمامو باز نکردم نم

 شدمیم

 دخترم؟  یخوب _

چقدر خطرناک   یدونیم یبود که تو کرد یچه کار نیا یما را نگران کرد یلیتو که خ 

 بود 

 م ی ممکن بود ما تو رو از دست بد یدونیم

 ام بلند نشه   هیگر یو به دندون گرفتم تا صدافرستادم و لبم نییآب دهنم و پا 

 و دوباره گفت  دیو بوس میشونیپ  یرو یوقت

  نیهم نی ا یدلت نگهش دار یتو  یوقت یحرف تو به پدرت به مادرت نزن یوقت _

 ... یریجون خودتو بگ یکه بخوا یکه انقدر خسته بش  شهیم
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راجع به حامله بودن من   یزیتونستم بفهمم که چ یپدرم م یاز رفتار و حرف ها

 دن ینفهم

  کردمیداستان و جمع م نیا دیالل شده بودم چطور با 

 از کنارم بلند شد و گفت دیکه سکوتمو د پدرم

 چرا؟  یدون یرفت م مارستان یاز ب یگفتن به هوش اومد یبود وقت نجایمادرت هم ا _

 چون باهات قهره ..  یچون دلشو شکست 

  یوقت دیرفت با یچشاتو باز کرد دی فهم یاما وقت  کردیم هیبود پشت در گر نگران 

 ی اریخونه دلشو بدست ب میبرگشت

 

 شرمنده نشم  نیاز ا   شتریب گهیفقط تونستم چشمامو ببندم تا د 

   مارستان یب یاتاق خال هیپدرم اتاق و ترک کرد من بودم و  

دنبال  مارستان یب نیها مثل من پر از درد و تو ا یلیخ گفتیبهم م رون یب یصدا وسر

 گردن یدرمان م

 

منجالب افتاده بودنو هر   یبودن مثل من تو رون یکه ب ییاما چند نفر از اون آدما 

 رفتن ی توش فرو  م شتریساعت ب

پدرمه چشمامو بستم تا فکر کنه خوابم تا  نکهیدوباره که در اتاق باز شد و با فکر ا 

 زده نباشمخجالت  ششی پ نیاز ا شتریب

 نزد   یشد کنارم نشست اما حرف دهیکش یصندل 

 که ترسناک بود یعطر  یاون عطر  اشنا همه جا را پر کرده بو  اما

 تلخ بود   که
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به خون نشسته شاهو نفسم   یچشما  دن یپلکام رو باز کردم و با د یزده ال  وحشت

 حبس شد 

 شده بود  رهیکرده بود و بهم خ هیتک یپا انداخت و به صندل یپا رو نهیبه س دست

 گلوم  گذاشت و محکم فشار داد و گفت    یسکوت بهم نگاه کرد دستشو رو یتو یکم 

   یکردیم یچه غلط  یداشت_

 ! یخودکش

  یر یجونتو بگ یخواست یم

 ! یتونستیم یکنیفکرم ؟یمنو بکش یبچه  یخواست یم

 افتاد یم  یچه اتفاق یکردیکارو م نیاگه ا یدونیم

 تو دارم یکه برا ی نیبدتر از ا  دمیکش یم گهینقشه د هیبار  نیا 

 من بود  یچون بحث بچه   شدیچون نفرتم چند برابر م 

  شدمیبار هم از تو متنفر م نیا یتو بچه من و کشت   چون 

 از پدر و مادرت....   بدتر

نفرت   نیوجودم داشتم از خانواده ات  با ا یهمه نفرت تو نیفکرشو بکن من که ا _

 اومد؟   یسر خانوادت م ییچه بال یذاشتیوجودم م یتازه که تو تو

 

کم کم داشتم جون  گهیو انقدر محکم فشار داده بود که نفسم بند اومده بود و د گلوم

  دادمیم

 

ع  گلوم گذاشتم و شرو یدست رو دمیهوا رو بلع دیلحظه دستشو کنار کش  نیاخر یتو

 کردم  هیبه گر
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من   دونستنیبود نکنه کار اون بود که االن پدر و مادرم هنوز نم دهیچطور فهم اون 

 حامله ام !

 

 دونن؟ یپدر و مادرت چطور هنوز نم ای دمیاز کجا فهم  یکنیفکر م  نیبه ا یدار_

 زنم یگدار به اب نم یمن ب یبدون  دیبا یاریفشار ب یکم تیبه مغز فندق اگه

 ؟یدلت بخواد بکن  یتا هر غلط کنمیتورو رها م من

 

  یآدم گذاشتم قدم از قدم بردار یکه ممکنه تو اونجا حضور داشته باش ییمن هر جا 

 دن یبهم خبرشو م

 

 خونتون اشوب به پا شده یتو دیخبر رس یوقت 

  یراجع به حامله بودنت حرف یکس نجایکردم که ا یامبوالنس اومده کار دیرس خبر

 من شیاکران نما یزوده برا  یل یدر و مادرت باخبر نشن چون هنوز خنزنه و پ

  ینم دایپ  تی زود برام اهم روید گهید نباریا یبدون اگه باز دست از پا خطا کن نویاما ا 

 کنه 

 یبرا  یحال گهید یو اون موقع است که تو حت دیکنم که با یرو م یکار همون 

 مونه یهم برات نم یخودکش

 

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