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 نگاهش به چشمام داد و گفت  

 ؟ یبزن یحرف یخوا یهنوز نم _

گذشته  یاالن کنکاش کردن تو نیبهتر بود از هم دیخواستم بزنم شا یم یچه حرف 

 کردم یروو شروع م

 

 دمیپس از مادرم پرس 

شده   ینبود چ  یاصفهان و بابا ازش خبر  میما با هم رفت یبچه بودم وقت یمامان وقت 

 بود؟ 

 م؟ یچرا رفت 

 زد و گفت  یمادرم لبخند 

 ...  ادتهیهمه سال گذشته چطور هنوز  نیا یهات افتاد یاون بچگ ادیاز کجا  _

   یبود که گوشه ا نیبود اما نبود پدر و اون موقع انقدر برام سنگ ادمیچطور  دونمینم

 از مغزم حک بشه 

 وقت پاک نشه  چیو ه 

 شد یا شروع ماز اونج دی با دیو رو کردن گذشته شا ریز

 بودم  دهیدونستم و  کامال ناخودآگاه پرس یرا نم لشیاما من دل 

 

کنار  یبرام سواله مادرم موهاشو کم شه یهم  دونمینم_باال انداختم و گفتم   یشونه ا  

 شونه راستش انداخت و گفت  یزد و رو

 بابات  یبرا کردمیداشتم ناز م  نیهم  یبرا می اون موقع ها به مشکل خورده بود _
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 نه  ای کنهیم دامون یپدرت پ نمیبب  خواستمیم می من تو رو برداشتم و رفت 

 

قهر کردن و ناز کردن از  یبرا  شدیداستانش نبود مگه م نیبود ا ادمیاما تا اونجا که  

 رفت   گهیشهر به شهر د کی

 به من بگن   یزیخواست چ یحرفا بود و پدرم مادرم نم نیتر از ا دهیچیپ داستان 

 

 

#79       

 

 .  دمینپرس یا  گهیمادرمو مشکوک  نکنم وپس سوال د گهیکردم د یسع

 

 کردم هیرفتن مادرم تنها شدم و باز به درد خودم گر  با

 من   یبود برا یادیحجم درد ز نیا

دردارو نداشته باشه و از نا  نیهر لحظه ممکنه قلبم تاب و توان ا کردمیم احساس

 ! فتهیب

 

خودمو به خواب   ای آمدیمن م دن یب د یاتاق موندم هر کس یتمام طول شب تو 

   رفتمی م شوازشی به پ  یلبخند مصنوع هیبا  ای زدمیم

گذاشت از اتاقم   میشونیپ یرو  یچراغ خاموش شد پدرم بوسه ا یخواب وقت  موقع

 رفت  رون یب
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  یمن مثا ناقوس  مرگ شده بود ب یصدا برا  نیبلند شد ا میزنگ گوش یدوباره صدا و

  دمیترس یصدا م نیاز ا گهیاندازه د

 قلبم گرفتمو و احساس حالت تهوع بهم دست داد  تپش

 یگوشم نشست احساس م یرو برداشتم و تماس وصل کردم صداش که تو یگوش  

مرد  نیگوشه قلبم هنوز به ا هیاز عمق وجودم  ییجا هیاتفاقا  نیکردم با تمام ا

 دارم.  یاحساس

 

 حالت چطوره مونس؟  _

 ؟ یکه نکرد یاشتباه کار

 

 نکردم یکار چینکردم ه یجواب دادم کار یآروم و لرزون یبا صدا 

 

 گفت و ادامه داد  یخوبه ا  

 ی بخواب نایزودتر از ا دینصف شبه تو با   کیچراغ اتاقت  االن خاموش شده ساعت  _

 ی بش داریو ب یسر وقت بخواب دیشکمته با  یمن که تو یبه خاطر بچه   

 ی منظم کن  زتویهمه چ دیبا

 اد یازم درب ییصدا نکهیبدون ا ختمیری من گلوله گلوله اشک م زدیو حرف م دیم حرف

 

 ؟یشام خورد_ 

 

 نداشتم  نیدر ا ی خواست منو شکنجه بده شک یحرفا م نیبا ا 
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 و ترش کردم و گفتم دمیلب خشک شدم کش  یزبونمو رو 

 خوردم  

کنم و   هیکه با درد گر کردیم یکنم کار  هیگر کردی مجبورم م دنشیخند یصدا دیخند

 گفت  دیهامو شن هیگر یبغضم بشکنه صدا 

 ؟ یکن یم هیچرا گر _

 که تو شکمته باشم؟  یمگه بده پدر بچه ا  

 ؟ یخواستیمگه منو نم یستیمگه عاشقم ن 

 ن؟ یاز ابهتر   یچ 

 منه! یپدر بچه  پیاون مرد خوشت یو به همه بگ  یریسرتو باال بگ  یتونیم 
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 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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