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 اومد و درست کنار من نشست   رون ی ب زشیاز پشت م

 دست گرفت و رو به شاهو و گفت  یتو دستمو

   زنمیکارمون تموم شد صدات م یخودم وقت  رون یب  یبر  یتونیم _

 

 و گفت ستادی اعتنا به حرف اون کنار پنجره ا یشاهو ب اما

 زود  باش عجله دارم  مونمیمنتظر م نجایهم _

 رو به راهه  زیرو چک کن تا بفهمم همه چ زیهمه چ 

 

بود سن و سال دار نبود معلوم بود که کارشو تازه شروع کرده بود و   ییبایدکتر دختر ز 

که گوشه اتاق بود برد و   یو به سمت تخت دیشده دست منو کش لیارغ التحصتازه ف

 گفت 

 حال بچه رو چه کنم دیاول با زمیدراز بکش عز_

به   یو نگاه دیشکمم کش یرو یدست دمیتخت دراز کش یرو یکلمه ا کی یحت بدون 

  دیکرد و آهسته تر پرس کتر یرو به من نزد شیصندل یشاهو انداخت کم

 حالت خوبه؟ _

 روزا...  نیا  یشیم تی اذ یلیخ  دونمیم

 

سکوت کردم و باز   کشمیم یمن چه درد دونستیکس نم چیدار بود واقعا ه خنده

 برام قابل اعتماد نبودن  شناختنیکه شاهو رو م ییکسا ینزدم حت  یحرف

 شد و باالخره مانتوم کنار زد رهیبه سکوتم خ یکم 
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  یو شروع کرد به چرخوندن دستگاه رو ختیشکمم ر یرو یاز ژل سونوگراف یکم 

 شکمم

 آوردم  یکه من ازشون سر در نم شدی نشون داده م ییزایچ توریمان یرو 

 موندم   رهیخ توری اتاق پخش شد متعجب به صفحه مان  یتو ینامفهوم  یصدا  یوقت اما

من رسوند خانم دکتر   کیدنز مهیشاهو از کنار پنجره دل کند و خودش و سراس یحت

 به هر دو نفر ما کرد و گفت  ینگاه

 قلبشه   یبچه تونه صدا یصدا _

 دیخوب گوش بد 

 

بهم دست بده شروع کردم به داد و  یشوک عصب  هیبود که انگار به  یکلمه کاف نیا 

 انداختم نییتخت پا یکردن و خودم و از رو دادیب

 زدم یبلند داد م یو با صدا اومد   یم نییاز چشم پا لیبود که مثل س  اشک

 بشنوم دکتر خوامیبشنوم نم  خوامینم 

 دمینال  هیبه اغوشش پناه بردم و با گر  یپناه یکنارم نشست و من از ب دهیترس

 کمکم کن  

 کنم کمکم کن یخواهش م 

 کمکم کنه یکی 

  زدمی زجه م نیزم یکه رو یبود و به من ستادهی شاهو که خشک شده بود کنار تخت ا 

  کردینگاه م

 و منو محکم تو بغلش گرفت  دن یدکترم   شروع به بار یچطور شد که  اشکا  دونمینم

 خواستمیرو نم یزندگ نیخواستم من ا ینم  من
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 دمیترس یرو داشتم واقعا م  شیکه پ ینامعلوم ی ندهیاز آ

 

  ینحس و ترسناک روبرو بشم برام باق ندهیکه با اونن آ نیجز ا یشاهو چاره ا 

 شته بود  نذا

به سمتم  یچند بار یکرد منو آروم کنه اما من آروم بشو نبودم شاهو عصب یسع دکتر

 رفت  رون یخم شد اما باالخره به سمت در رفت و از اتاق ب 

 

  نطوریدونستم چرا ا یو من هنوز نم ختیر یکه با من اشک م  یمن موندم اون دکتر و

 ! کنهیم هیمثل من داره گر

تخت دراز  یکه خودمو جمع و جور کردم به کمک دکتر بلند شدم و دوباره رو یکم 

از شاهو   دمیترس یم نشینگاه غمگ نی از ا یبود اما من حت نینگاه دکتر غمگ دمیکش

 که بهش ربط داشته باشه هراس و واهمه داشتم  یزیهرچ

 داد  توریدکتر دوباره کارشو شروع کرد و نگاهش و به صفحه مان 

 

نگاهم کنه   نکهیحال و روز بچه ها خودم و اون بچه چک کنه بدون ا نکهیا یجا اما به 

 گفت 

 

 کن  شتریتحمل تو ب یکنم کم یخواهش م ستیبد ن رسهیشاهو اونقدرا که به نظر م _

دل   رهیو دلگ یعصب ینیکه تو صدمه بب کنهینم یمطمئن باش کار هیآدم خوب شاهو

کارو تموم   نیکه ا دونمیم ادیکه کوتاه م  دونمیداره اما من خوب م نهیشکسته اس  و ک

 که دوست داره...  فهممیکنه خوب م ینگاهت م  یوقت کنهیم
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صورتم افتاده بود و پس زدم و  یکه با سماجت از چشمام رو یزدم و اشک یپوزخند 

 گفتم

 دوستم داره ؟  

 کنه؟ یشکنجه م ینجوریکه دوست داره رو ا یادم اون  هی

  ینم یکه حت یتا به هدفش برسه هدف  کنهیفقط داره از من استفاده م  ستیممکن ن 

 ... هیدونم چ

 

 

 بار دکتر سرشو باال آورد و به صورتم نگاه کرد و گفت نیاما ا 

که از  یتک کلماتنگاهشو تک  شناسمیآدم و من م نیا گمیمن دارم بهت دارم م_

شناختم اون تورو دوست داره   و دمی و تک تک رفتاراش خوب د رون یب ادیدهنش م

 کنه یفقط داره از خودشم پنهانش م ارهیبه روت ب خوادیفقط نم

که تو  کنهینم یاما مطمئن باش شاهو کار یکش یعذاب م یدار  دونمیسخته م دونمیم 

 ی ناراحت بش  نیاز ا شتریب

  نهیک نیا الیخ یو ب ادیانجام بده باالخره کوتاه م گهیکه م یهر کار ایباهاش کنار ب 

 شه یم

 خودش و عوض کرده.  یو حت  دهیاز هم پاش شیکه تمام زندگ یا نهیک 

 

  ستیاون آدم سابق ن  گهیافتاده شاهو د یو چه اتفاقات هیبه چ یچ  دهیکه فهم یاز زمان 

 م یکرد یو کنارش زندگ میشناس یکه اونو م  ییماها یبرا یاست حت   بیادم غر هی
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حرفاش ذره   یبود و حت  بهیمن غر یآدم برا نیآوردم ا یهاش سر در نماز حرف  یزیچ

 نداشت.  تی برام اهم  یا

 

که   یباتالق نیخودمو از ا خواستمیدر مورد شاهو کنجکاو نبودم فقط م یسر سوزن 

 من مهم نبود...  یبرا یزیچ  گهیو بس د نیکردم نجات بدم هم ریتوش گ

 

حرفاش ندارم با  یبرا  یجواب دید  یوقت زنمینم  یسکوت کردم و حرف دید یوقت 

 وجودم بود   یکه تو یتکون داد و شروع کرد به چک کردن بچه ا  یسر یناراحت

 شد و گفت  رهیخ توریبه مان یکم

 

چند تا قرص   دیبا ستین یهست اما مشکل خاص فی ضع یمرتبه بچه کم زیهمه چ _

  سمیبرات بنو نیتامیو یتیتقو

 چاره ی بچه ب نی هم ا یایحال و روز در ب نیهم  خودت از ا که

 

 بهش زدم  یپوزخند 

  نیبچه از ب نیاومد و ا یم شیپ یبدون شک مشکل  خواستمیلچه رو م نیمن ا اگر

 بچه بود سالم و سالمت...   نیاما حاال که ارزوم نبودن ا رفتیم

 

 شکمم بود و پاک کردم و گفتم   یکه رو یتخت بلند شدم و خودم ژل  یاز رو 

 چاره؟ یب  ی بچه
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منم مطمئن باش اگه   شهیکه داره ازش سو استفاده م یاست منم اون چارهی که ب یاون 

 مثل شاهو یکی شهیم ادیب ایبچه به دن نیا

 کنه  یم یقربان گناهیب یخودش آدمها  یبه هدف ها دن یرس یکه برا یآدم عوض هی 

دارو ازش دور  ندازمشیهمون روز م ادی ب ایبچه ندارم اگه به دن نیبه ا یحس چیمن ه 

 شم یم

 

 من رسوند و گفت  کیخودشو نزد دیرسی دکتر که کالفه و نگران به نظر م 

 دم یبهت قول م  شهیدرست م زینگو همه چ زارویچ نیا زمیحرفارو نزن عز نیا_

 ست یبد ن  یکن یکه تو فکر م  یشاهو اونطور  

 

 ...طانهیو گفت شاهو خود ش ازش فاصله گرفتم 

 

    نمیجا بش نینه هم ای رون یبرم ب دیاالن با  دونستمینم 

 نبود که  بهم دستور بده  شاهو

 انجام بدم  یچه کار دیبا دونستمیاتاق نبود و من نم نیا یتو

 

خواست که   شیرو برداشت از منش یبود گوش دهیدکتر انگار مردد بودن منو خوب فهم 

 اتاق...  یبه شاهو بگا برگرده تو 

 

 با اون آدم چشم تو چشم بشم  خواستمی انداختم نم  نییسرمو پا
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 در اتاق که باز شد عطر خاص شاهو کل اتاق و پر کرد 

 که اونم اونجا بود قبال برام آرزو بود  ییتو هوا دن ینفس کش 

 دادم  یبود که انجام م یکار نیلذت بخش تر 

 عطرش برام مثل هشدار زنگ خطر بود  دن یناالن ش اما

 دکتر رو به شاهو گفت  

 

اون بچه تو شکمشم   ستهیسرپا با تونهی هست که نم فی انقدر ضع چارهی دختر ب نیا _

 و ناتوانه  فیضع یلیخ

 ؟یفهمیدر آرامش باشه م دیبا 

 شاهو...  مونهیدختر استرس براشون مثل سم م نیبچه هم ا  هم

 

 نمشیکردم اما سربلند نکردم تا بب یخودم احساس م یرو  نشویسنگ نگاه

 کرد  کیدکتر نزد زیبرداشت و خودش و به م یمحکم یقدما 

 دکتر گذاشت و به سمتش خم شد و گفت زیم یرو دست

 

هر   شهیحالش بهتر م رمیگیمکمل م نی تامیدارو قرص و سیکه الزمه بنو یزیهر چ _

 دو نفرشون... 

 

 باشن حالیو ب ضیدو تا مر نیا دیکار دارم نبا یلیمن خ 
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گذاشت و به  زیم یبلند شد دستش رو رو  یصندل یمثل خودش از رو یدکتر عصب 

 سمت شاهو خم شد گفت 

 ؟ یتموم کن یخوایم یرو ک ایبچه باز نیا _

 نفرت و انتقام خودت  شیات ی تو  شیسوزونی م یکه دار هیدختر چ نیگناه ا 

 ؟ یفهم یم خوادیرهاش کن اون بچه رو نم 

 که از تو متنفره  یازش متنفره همونطور  

 

 دمیرگ به رگ شدن گردن شو شن یکه صدا دیبه سمت من چرخ یشاهو طور 

 گفت  یبلند و نعره  مانند یقدم عقب برداشتم که اون با صدا  هی  دهیترس 

 ؟ یتو از بچه من متنفر _

 ... یکه متنفر یتو غلط کرد 

بفهمن   نکهیپدر و مادرت بدون ا یچشما یجلو یکن یبچه مال منه بزرگش م نیا 

   یبگ نکهیخوام بچمو نگه دارم بدون ا ی م یگیو م یست یمیروشون وا یتو هیپدرش ک

 هم هست  ییمنه شاهو

 یاریب ایبچه رو بدون پدر به دن یقانعشوم کن دیبا

 نم یشدنشونو بب ری شونو حق دن یخوام از دور از عذاب کش یم

 

 

 

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