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بهش   یآزار ای یاریسر بچه من ب ییبال  یفکر کن نیبه ا هی اگر ثان یبعد تو حت

 زنمیم شیچشمات آت یخانواده تو جلو یتک تک آدما یبرسون

 ........ نکارویکنم ا یکه م یدونیخوب م 

مونم پس خطا و  یحرفم م یبزنم پا یحرف شناسنی منو خوب م  ایدن نیهمه ا 

 نکن دختر خوب...  یاشتباه

 

خانواده ات تاوان اشتباهات  شهیقدم اشتباه تو باعث م هی یکن یم کاریچ یبفهمم دار  

 تو پس بدن... 

 به سمت در اتاق رفتم  یکه تمام شد  و بدون حرف دتتشیتهد

  ستادمیدکتر کنار در ا یاما با صدا 

 

 ... یغربالگر شیآزما یبرا  دیایب دیبا گهیماه د_

 

 و گفت  دیشاهو ابرو در هم کش  

 ه یشیچه آزما نیا _

  

 جا به جا کرد و گفت  یخودکار شو کم زشیم یرو دکتر

 نه! ایبچه کامال سالم هست  نیکه ا کنایکه روشن م یشیآزما_

 

 آمد یکوتاه م ی ز یشاهو سر  هر چ شدیانگار حرف بچه که م 
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ازش   یبراش که دوست نداشت نه خودش و نه احد  یقرمزبچه  شده بود خط  نیا

 رد بشه 

 پس رو به دکتر گفت   

 

 جا...  نیهم ارمشیم گهیپس ماه د_

 

 خودتوکاراش انجام بده   

 ندارم  یادیکه من وقت ز یدونیم 

 

 داره؟  یمطرب چه صنم تایب نیکه شاهو با ا دمیفهم یکاش م 

 سوال کنم  زایچ نی راجع به ا نمیبه کام من نبود که بش یاما اونقدرا هم زندگ 

  ینشستم شاهو جلو نیماش یمن تو یوقت  میاومد رون ی سر و صدا از مطب ب یپس ب 

 ستادیبود ا یکیهمون نزد ییهااز داروخانه  یکی

 ره یبودن و بگ دهیچیکه برامون پ یاتا نسخه 

  یجا هی رفتمیم شدمیم ادهیپ نیاالن از ماش نیغرق بودم اگه هم الیفکر و خ یتو 

 افتاد؟ ی م یکردم چه اتفاق یخودم و گم گورم

 باز شد و شاهو کنارم نشست   نیسرم بود که در ماش یبودم که تو  یفکر ریهنوز  درگ

   زهای چ نیو ا نیتامیبزرگ پر از دارو و سهیک کی با

 صورتم تکون داد و گفت   یجلک یرو سهیک

 ی ندازیرو هم  از قلم نم یکی یخوریهمشونو به موقع م_
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 کردم و گفتم   سهیاشاره به ک 

 بگم؟   یچ ننیهمه قرص و دارو رو کجا بزارم پدر و مادرم اگه بب نیا

 

 باال انداخت و گفت  یشونه ا  

ها جابجا بشه من  قرص  نیاز ا یکیبدون  نویبه حالش بکن فقط ا یفکر  هیخودت  _

 تو  دونمیم

 ..  ادیسر بچم ب ییبال  وامخینم 

 

 

 یکردم م یشد احساس م یو رو م ریشد حالم ز خیبچه ام مو به تنم س گفتیم یوقت

 ارم یخوام باال ب

 

 وجودم کاشته بود  یتو رنگیو ن لهیکه با ح یکه نامشروع بود بچه ا  یبچه ا  

 بهش نداشتم دوباره سکوت کردم  یحس چیکه ه یبچه ا  

 من نداشت  یبرا   یسود چیآدم ه نیکردن با ا بحث

کردم منو به   یبود که احساس م یریرفت به سمت خونه ما نبود مس  یکه م یریمس 

  برهیجهنم م

 

 ؟ یبریم یرو بهش گفتم منو کجا دار  دهیو ترس مهیسراس

 

 و  جابه جا کرد و گفت  نکشیع
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 خونه خودم _

 

 و گفتم   دمیدر و چسب ی رهیدستگ 

 

 اونجا ؟  می ببر یخوا ی مگه چه خبر چرا م اونجا

 جوابمو داد  یاحساس  چیخجالت بدون رحم و بدون ه بدون 

 بهتر از تو ؟  یشکمش بچه باشه  ک ی که تو یدختر  هیاونم با  خوادیدلم سکس م _

فک کنه پدر و مادرش با هم قهر و دعوا دارن   خوامی خوام پسرم منو حس کنه نم یم

 خوام مهرومحبت رو بهش نشون  یم

 

 

 ما واقعاً وحشت زده شده بود خودش کنارم رسوند و گفت  دن یدکتر که با د

 

 حالش خوب بود ...  یرفتی جا م نیافتاده االن که از ا  یچه اتفاق_

 

گفت لباس   نیماش یشده تو یچ دونمینم  دونمینم_ت موهاش و چنگ زد و گف شاهو

 افتاده!  یشده چه اتفاق سیخ رشیز

 

  رمیلباس ز یکه رو یلکه خون بزرگ دن یو با د دیکش نییشلوارم و پا مهیدکتر سراس 

 گفت  دهیبود ترس
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 داره  یز یخونر _

 ره یبچه از دست م  

 

 و گفت  دیکوب  واریمشت به د شاهو

 

   فتهیاتفاق ب  نیا دینه  نبا _

 بشه  شیطور دیبچه نبا نیا

 

 گفت  ادیبار با فر نیا تایب 

 ؟ یبچه ا  نیبه فکر ا _

 ره یداره از دست م نی رو بب  چارهیدختر ب  نیا

   مارستان یب مشیببر دیبا 

 

 زد  ادیبار  شاهو بود که مثل اتشفشان در حال انفجار فر نیا اما

 

 فهمن یخانواده اش م شهینم مارستان یب _

 بکن زود باش  نجایهم یبکن  یخوا یم  هرکار

 ! یبکن یکار هی دیبا 
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نوشت به دست شاهو   یزیکاغذ چ یرو مهیکه مضطرب و نگران شده بود سراس دکتر

 داد و گفت 

 

تو بکن   یخطرناکه برا  بچه پس تمام سع  یکن ریبرگرد د عیو سر ریبگ نارویزودتر ا _

 یباش نجایا قهیدق  ۲۰کمتر از 

 

اتاق بودم و   نیبه سقف ا رهیرفت من هنوزم خ رون یاز اتاق ب دیدرو کوب یوقت  شاهو

 دلم روشن شده بود  یتو  یدینور ام

 شدیاالن تموم م نیکاش هم مردیبچه م نیکاش کاش ا 

 

 ه سمتم خم شد ب یمحکم دست دکتر و گرفتم و اون کم 

 

کنم   یخواهش م رهی بچه بم نیکن ا یشد آهسته زمزمه کردم کار رهیصورتم خ به

 زنده بمونه...  دینبا

 ادیب ایدن نیتو ا دینبا 

 ... رهیکمکم کن بذار بم 

 

زبون  نیا دمیبهت قول م  شهیدرست م زی همه چ_و گفت  دیصورتم کش یرو یدست 

 نداره  یگناه چیبسته ه

 

 بالش نشست  یصورتم سر خورد و رو  یاز چشمام رو  یاشک
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 حرومزاده داره   یبابا هیبچه حرومزاده اس   نیا دمینال 

 ره یبچه بم نیکن ا یکار هیکنم  یکن خواهش م کمکم

 

 کنه؟ یم هیگر ضشیمر یکرد مگه آدم برا  یم هیکرد چرا گر یم هیگر 

 

بکنم که  یکار تونمی بچه رو بکشم نم تونمینم_اشکش و با دست پاک کرد و گفت  

 ره یبم

 کنم منو ببخش...  یخواهش م 

 

 

 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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