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که آشنا  یدستم بود و با درد رهاکردم اشتباه بود کمک خواستن از زن یدستش که تو

 و دوست شاهو بود  

 

 

  یاالن تنها خدا بود که منو م دیهم گذاشتم اسم خدا رو زمزمه کردم شا یرو پلک

 .  دادیکه توش بودم نجات م یباتالق نی و االن منو از ا دیبخش

 

  نیخون و ب نیا شتری کنم و ب یزیخونر شتری ب خواستی دلم م گذشتیکه م هیثان هر

 از خون نبود انگار   یخبر چیپاهام احساس کنم اما ه

 

 آمپول و به دسته دکتر داد  افیو اون چندتا ش دیشاهو رس یوقت  باالخره

 

گناه انجام داد و  یبچه به قول خودش ب  نینجات دادن ا یکه الزم بود برا  یهرکار

 دمیسرم د یزدم و چشمامو باز کردم شاهو درست باال پلک یکارش تموم شد وقت

  یصحنه ها نیاز بهتر یکیافتاد  یاتفاقات نم  نیاگر ا دیشده شا رهیکه به صورتم خ

  یزیآدم چ نیاالن من جز نفرت از ا اما سرم  یشاهو باال دن ید خوردیرقم م میزندگ

انقدر از خونه _گذاشت و گفت  میشونی پ یکردم دست رو یوجودم احساس نم یتو

   ؟یفتیحال و روز ب نیبه ا ادیاسمش م  یکه وقت یترسیمن م

 

 صورتم خم شد و گفت ینزدم  رو  یحرف چیسکوت کردم ه 
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قدر مطلق  نیا  یتونی خونتون نم یو تو یاستراحت مطلق داشته باش دیبا گهیدکتر م _

من   شیپ یکن یمن زندگ شیمدت پ هیتا  یراه باش هیبهتره به فکر  یاستراحت کن

 مونه یراحته که هم تو هم بچه حالتون خوب م المیخ یباش

 

  نیکه خودش کمکم کرد کنارم نشست و منو به بازوش تکه داد ا نمیکردم بش یسه  

  مینینب یبیهوامو داشته باشه که منو بچه آس نطوریا خواستی چرا م کردیکارارو چرا م

 اد؟یدر ب نقص از آب یب  ختهیکه ر یاکه نقشه 

 

 

 انداختم و گفتم   نییسرم رو پا

 

که   یزی بچه زودتر از چ نیتو باشم ا شی مطمئن باش اگر پ مونمیخونه خودمون م من

 ! رهی م نیاز ب یفکرشو بکن 

 

 شونه اش گذاشت و گفت  یسرم رو رو 

 حرف من حرف زدنت  ینداره رو یکه عاقبت خوش  یدونیانقدر حرف نزن م _

  یتو  دیماه با کیکه شده خانوادتو قانع کن حداقل  یور کن هر ط دایپ  یپس راه 

 بهت اعتماد کنم .  تونمیتا من مطمئن بشم خطر رفع شده و م یخونه من بمون

 

 زد؟یاز اعتماد م حرف

 ن یمن بخوام به ا نکهیا یبه جا 
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 کنم تا اعتمادش و  جلب کنم؟ یزه کار خواستیاعتماد کنم اون داشت ازم م آدم

 

 خوردن سرپ همانا  جیهمانا گ  ستادنمیگذاشتم و بلند شدم اما ا نیزم یپاهم و رو 

بشم که باز شاهو مانع   نیبودم تا مهمون زم کیتاب خوردم  به اوار شدن نزد چیپ 

 شد و گفت

 

من   شمیپ یایم یاستراحت کن دیاون طور که با یتون یخونه خودتون نم یتو  ینیب یم _

 بهتره  ینطوریا نتتیب یو م ادیهر روز م تامیب رمیگیبرات پرستار م

خورده   کهیکه  دید یتو نگاهم چ دونمیبار نگاهش کردم نم  نیو ا دمیبه سمتش چرخ 

 آهسته زمزمه کرد  

 

 بستن!  خیچشمات انگار _

 

  دمیآهسته به زبان آورده بود اما من خوب شن نقدریخواست من بشنوم که ا ینم دیشا 

آدم رو  نیبودم که ا دیمونسه جد هیزده بود و قلبم منجمد شده بود و من  خیچشمام 

 به روم از من ساخته بود  

 

  یتو تایبه اطراف انداختم تازه متوجه شدم که ب یتن زدم ومرتب کردم نگاه لباسمو

 ست یاتاق ن نیا

 

 رو بهش آهسته گفتم  
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 همه مدت خونه نباشم    نیجور کنم که ا یبهونه ا تونمین نمم _

 

  یتونیم_سرم گذاشت و گفت  یو شالم رو رو دیکش ختمیبه هم ر  یبه موها یدست

وگرنه   گمیم یکه چ یفهم یم یکن دایپ ی راه هی دیبا یهست  یتو دختر باهوش  یکن دایپ

 کنم!  یم دایخودم راهشو پ

 

 

 

 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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