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 شد  ها انگار راه نفسم بستهحرف  نیا دن یبا شن

 تونستم یهام برسونم نم هیو به ر ژن یاکس کردمیتقال م کردمی م یچقدر سع هر

گلوم    یرو شویقو  ینفر دست ها کیانگار که   زدیم رون یچشمام داشت از حدقه ب 

 ... رهیداد تا خفم کنه تا جونمو بگ یگذاشته بود و فشار م

 

 راه نفسم انگار باز شد رمیلباس ز یتو  یسیبا احساس کردن خ 

 

   دمیدر گرفتم و نال رهیدستم به دستگ 

 

 ... ستیحالم خوب ن ستیخوب ن حالم

پارک کرد و هراسون  و نگران به   ابون یترمز فشار داد گوشه خ یشاهو پاش و رو 

 و گفت  دیسمتم چرخ

 

 شده ! یچ _

 ست؟ یشده که حالت خوب ن یچ

 

و اون   دادمیزده بود من داشتم جون م دن یخودش و به ند یحت ایبود حالمو   دهیند 

 !شدهیچ دیپرسیتازه م

 

 تنم اشاره کردم و گفتم نییکه همه وجودمو گرفته بود به پا یبا ترط 
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 سه یخ رمیشدم لباس ز سیخ

 

  یمات و مبهوت بهم نگاه کرد و تازه انگار به خودش اومد که دور زد و پاشو رو یکم 

 گاز فشار داد 

 

 همون دکتر  شیو همون مطب پ  میگشتیبرم میداشت

 ... کردیشاهو انگار داشت پرواز م هیخارج متویگرون ق نیماش نباریا یول

 

شد و دور  ادهیپ عیخاموشش کنه سر نکهیپارک کرد بدون ا ابون یکنار خ نویماش یوقت

بلند به سمت   یجدا کرد با قدم ها یمن انداخت و من از صندل  یپاها ریزد و دسن ز

 مطب دکتر رفت . 

 میدوباره وارد اونجا شد یوقت

 یو شاهو بدون در زدن در اتاق دکتر و باز کردو منو رو ستادیسرپا ا دنمون یبا د یمنش 

 تخت گذاشت 

 

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

 

 حالش خوب بود ...  یرفتی جا م نیافتاده االن که از ا  یچه اتفاق_
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گفت لباس   نیماش یشده تو یچ دونمینم  دونمینم_موهاش و چنگ زد و گفت  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

 

 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
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 فهمن یخانواده اش م شهینم مارستان یب _

 بکن زود باش  نجایهم یبکن  یخوا یم  هرکار

 ! یبکن یکار هی دیبا 

 

ت به دست شاهو  نوش  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 

 

 به سمتم خم شد  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 
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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

 

 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
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 فیلتر شکن را روشن کنید سپس کلیک کنید( برای عضوین در کانال تلگرامی ) 
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