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بزرگ با اون    یمهمون هیساختمون  نیا ی بود انگار نه انگار که تو یخال هی طبقه خال نیا

 هستن هست.  نییکه پا یتیهمه جمع

 

 راهرو اشاره کرد و گفت  یتو یاز درها  یکیشاهو به سمت  

 اون اتاق...  یبرو تو 

 اتاق تراس داره هواش بهتره !   نیا

 

در تراس و   یتراس بزرگ وقت هیدر و باز کردم و وارد شدم اتاق خواب بزرگ و  عیسر

 دم یتازه رو نفس کش یباز کردم و هوا

رو بهش   دمیکه وجودمو گرفته بود کم نشد به سمت شاهو چرخ یاز تب  چیبازم ه 

 گفتم 

 گرممه شاهو...  یلیمن خ ستی خنک ن نجایا اما

 

 خنده بلند گفت  هیشاهو با  

 ی خنک  بش شتریتا ب یاریچطور لباساتو در ب _

سرم ندارم مغزم  یبه اسم عقل تو یز یچ کردمیبه لباسم انداختم احساس م ینگاه 

  یدستش رو ستادیلباسم بودم که شاهو درست کنارم ا رهیخ نقدریبود ااز کار افتاده 

سر   یاشاره لباس از رو هیکه تنم بود نشست و بازش کرد با  یبلند یماکس پیز

 نشست   نی مز یشونه هام سرخورد و از تنم جداشد و رو 

 مرگم شده بود  چه
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شد به   ینده مدور تنم زد قلبم داشت از جا ک یچرخ  دادمینشون نم یکس العمل چیه

 یسوختم انگشتشو رو  یم شیآت یشدت تپش قلب داشتم عرق کرده بودم داشتم تو

 سرشو کنار گوشم آورد و گفت دیمهره رس نیتا به آخر دیکش نییکمرم پا یمهره ها

 م؟ یهر دو نفرمون بساز یبرا  یموندن ادیشب به  هی  هینظرت چ _

 ه؟ ی منظورت چ دمیبا همون حال زار پرس 

که به   کیفشار کوچ هیو با  ستادیگوشم زنگ انداخت روبروم ا یخنده اش تو یصدا

که دور  یتخت انداخت و شروع کرد به باز کردن کراوات یشونه هام داد منو رو 

 گردنش بود و گفت 

منو   اهاتیتو رو الیخ یمگه هرشب تو  یکه با من ازدواج کن ستیمگه تو آرزوت ن _

 ؟ ینیب  ینم دیهمون شاه سوار بر اسب سف

 ؟ یواقعاً زن من بش یخواینم  میانجامش بد ایپس ب 

 

  یکار رو بکنه وقت نیخواست ا یزنش بشم اما االن چطور م خواستمیمن م خواستمیم 

با   نمویتخت کنارم نشست بند سوت یاز تنش درآورد با باالتنه برهنه رو  راهنشویپ

 و گفت  دیگفتم و خند یزیاز برخورده بند با پوستم آخه ر  دهیانگشت کش

 ؟ یکن یناله م  نیا یتازه اولشه برا  _

 

  نیگرما ا نیا خواستمیمن م کنهیم کاریداره چ دمیفهم ینم گهیم یچ دمیفهم ینم 

 که همه جونم گرفته بود تموم بشه  یتب

 

 تنم نشست و من تونستم زمزمه کنم  یدستش رو 

 ؟ یکن کاریچ یخوایم کنم بگو یم خواهش
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 اش به چشمام گفت  رهیبا نگاه خ 

 بشه  کینتونه بهت نزد یخوام سندتو به نام خودم بزنم تا کس یم _

من از   یرا یخودش کامال برهنه شد لباس ز یآورد وقت یکه داشت لباسشو در م دمید

 تنم جدا کرد

تونستم   ینم گهیعکس العمل د چیتونستم بهش نگاه کنم ه یماتو مبهوت فقط م 

 نشون بدم 

از خواستن و دوست داشتن   یرد چیصورتش ه یاز کار افتاده بود اما تو عقلم

 که بود عشق نبود خش...  یزیهر چ دمیدینم

 چشماش بود   یکه تو یخشم

 آدم بترسم...  نیامشب از ا کردی م یرفتارش بود کار یکه تو  یخشونت

 

   دمیکشیبردم و درد م یشدم لذت م یآدم جابجا م نیا  یدست و پا ریو منگ ز جیگ

  خوردی بردم به هم م یکه م یلذت نی هم حالم از ا و

خوندم اما   یوقت از چشماش عشق و نم چیداشت من ه یا  گهید یرنگ و بو نگاهش

 طورم نگاهم نکرده بود  نیهرگز ا

 کردی م یبود که ته دلمو خال یجور ناجور  هیبود  یجور خاص هی امشب  

 

 ؟ کردمیکارو م نیمن چرا داشتم ا 
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شاهو   یبازو ینفسم رفت و چنگ انداختم رو  دیچی دلم پ ریکه ز یاحساس درد با

 نگاهش تاصورتم باال آورد و گفت  

 

از من    یراه خالص چیه یمال من شد گهید یبه نام من شد گهیباالخره تموم شد د_

 ! یندار

 

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

 و شوید : ــما عضکانال و پیج اینستاگرام  فا در ـــای جدید لطــپارت ه 

   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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