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اما من به   دیترس یازشون م دینش  یم یا  گهید یاگر هر کس دیحرفارو شا نیا

حرفاش  نیکامالً واقف بودم که از ا ش یآدم به غرور و خودخواه  نیخشونت رفتار ا

 انگار...  گرفتمیعشق م

 

 تنم بود آهسته زمزمه کردم  یکه تو یبا درد 

 ؟یکن یم کاریچ یدرد دارم دار 

 

 زد  و گفت   کیلباش گرفت و م نی الله گوشم و ب 

 برم  یلذت م یتخت نی ا یاالن رو نکهیدارم از تو از ا کنمینم یکار_

 

فقط درد   نینبود ا یعشق باز نیبرام قابل هضم نبود ا  دادیآدم بهم م نیکه ا یدرد 

 کردم یبود که من فقط داشتم تحملش م

 .... دونستمیکه خودمم نم یلیاونم به دل 

  یه دلش مک یتخت افتاده بودم و اون داشت هر کار نیا یعروسک رو هیمثل  

 دادیخواست باهام انجام م

 

 یداشتم احساس م یسردرد بد دمینفهم  یچیه گهیرفت و د یاهیکم کم چشمام س 

 تکونش بدم  تونمیشده و من نم لویکردم سرم صد ک

 چه خبره! نجایبار پلک زدم تا بفهمم کجامو ا چند

  بهیتخت غر یو من غرق خون رو دیتاب  یاتاق م یآفتاب باال آمده بود نور از پنجره تو  

 بودم.  دهیخواب
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 د یبه ذهنم نرس یچ یو مرور کردم اما ه شبید یچند بار 

 کرده بودم؟؟؟  کاریچ شبیشد من د یواضح تر م زیکم کم داشت همه چ 

 

 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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https://t.me/joinchat/AAAAAE2HW1DUW_lh2QubKQ
https://t.me/joinchat/AAAAAE2HW1DUW_lh2QubKQ
https://www.instagram.com/filestar.ir/
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