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 کبابا درست همزمانه با باال آوردنشون  نی فهموندم که خوردن ا یبه پدرم م دیچطور با

 رو بخوره  زایچ نیا تونهینم گهیدختر حامله  است و د گفتمیبهش م دیچطور با 

 ... شه یبا بوش حالش بد م یچون حت 

 

 مادرم وارد اتاق شد مظلوم بهش نگاه کردم و گفتم   دیخدا چطور صدامو شن دونمینم 

   کنهیکباب داره حالمو بد م یتونم بخورم بو  یبه خدا نم مامان 

 دیدرست کن  گهید یزیچ هی برام   شهیم زهیریبه هم م معدم

 

 مادرم کنارم نشست و گفت  

 کنم دخترم...  یهمون درست م  یبخوا یهرچ  خوادیدلت م یخب بگو چ_

 یکاسه آش رشته درست جلو کیفکر کردم با تصور  یکم یخوا  یم یبگو  چ فقط

 و گفتم دمیشکمم کش یرو یروم انگار دلم ضعف رفت دست

 !  خوادی دلم م یلیخ یبرام آش رشته درست کن شهیم 

 خندون از جاش بلند شد و گفت   مادرم

 کنم برات  یدرست م_

 لقمه بخوره بسشه   هیبخوره خب  تونهینکن نم تی اهورا دخترم و اذ توام

 منتظر نشستن که نگو...  یپسرا جور  نییپا اریب بردار

 

 دهنم جا کرد و گفت  یلقمه به زور تو هیبا خنده  بابا
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  دیاما فردا صبحانه با میگذریباب   مک  نینداره از ا یبیع خوادیحاال که دلش رشته م_

 که من به فکر خودتم  یدونیم یو بخور گمیکه من م یزیچ

 

 رفت  رون یتکون دادم که پدرم از اتاق ب یچشم گفتم و سر 

حال   قایاالن دق  خواستیبود که من دلم اش رشته م تیواقع  نیاما ا کردی بد محالمو 

 زدن  یحرف م ارشون یدر مورد و یروز  هیرو داشتم که  یهمون زنها

 خواست ... یم زارویچ نیزن بودم  دلم ا هیمنم  

بود که منو وادار کرد   یبود که مهمون چشمام شد و دوباره زنگ گوش هیدوباره گر

 اشکامو پاک کنم و به شماره شاهو نگاه کنم 

 یگلوم بود تماس و وصل کردم و صدا یکه تو یصدام بود با بغض  یکه تو یلرز با

 گوشم نشست.  یشاهو تو

 

 ؟ یحالت چطوره بهتر _

 چرا حالت انقدر بد بود؟  یستیبود خوب ن معلوم

 

 و گفتم    میدییگوشه لبمو جو 

 

 خوبه   شهیحالم هم یاگه تو دور ور من نباش شهیحالم بد م نمیبیتورو م یوقت

رفت که    یخلوتتر یجابجا شد و به جا یاز پشت تلفنم تصور کنم انگار کم تونستمیم

 گفت 
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 ... یمن یچون تو مادر بچه  یمنو تحمل کن دیتا آخر عمرت با یدیمتاسفم ل _

 

 ارمیجمله چنان حالم بد شد احساس کردم دوباره دارم باال م نیا دن یشن با

که  یهر کار  یکه تو بخوا یهر چ کنهیصدات حالمو بد م دن یگفتم شن تیعصبان با

 به من زنگ نزن  یکنم ول یم یبخوا

 من نباش   یروبرو

 ؟  یبد امیفقط پ شهیم

 مکث کرد و گفت  یکم

 ؟ یست یعاشقم ن گهیباور کنم تو د یعنی_

 ؟  وفتهیصدام قلبت به تپش نم دن یاز شن 

 ره؟ ی من دلت ضعف نم دن یبا د با

 

و صداشو   نمشیبیم دونستیدست دلم رو خونده بود و خوب م نطوریکه ا نیاز ا 

 بودم  یدارم عصب یچه حال و روز شنومیم

 نبودم  شهی اون دختر عاشق پ گهیاما االن د 

 دختر پر از درد بودم  هیاالن فقط  

 زمزمه کردم  یبا حال زار 

 یگبچه رو نگه دارم گفتم باشه تا چند ماه  یگفت یخوایم میاز جون من و زندگ یچ 

همه   یخوا ی و همه بفهمن م رون یب ادیکه شکمم ب ینگهش دارم تا وقت  یخوا یم

 کنم  یکارو م نیبفهمن آبروم بره باشه ا
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 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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