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  یمبل نشست و من رو  یبود و رو ییرایپذ یکه گوشه   یبه سمتم مبل دیبازوموکش

 پاهاش نشوند. 

 تیحس رضا چیاما من ه ارهیداشت مانتومو درب یع لباسم نشست س یدستش رو 

 کردم.  ینم یعشق چینداشتم ه

 

 من نبود ؟  ند یبودن خوشا نجایداشتم چرا ا یاحساس بد 

 دم؟ یترسیم چرا

 .  دمیترس یآدم م نیا یاز نگاه ها  من

 پرت کرد.  یاز تنم جدا کرد شالمو از سرم  برداشت و گوشه ا مانتومو

 

 تنم  نشست و شروع کرد به نوازش کردن  یدستش رو 

 نوازش کردن انتخاب کرده بود.  یرا برا   یمشخص ینفسم حبس شد اما اون نقطه ها 

 انگار قصدش ناز و نوازش من نبود  

 بود   یا  گهید زیچ  قصدش

 پاش بلند بشم  یکردم از رو یسعدادم و  رون یحبس شدم و ب نفس

 

 و گفت   دیاما منو محکم چسب 

 

 ؟ یکجا به سالمت_
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 گفت  یو جد یعصب ستمی نگاهش کنم گفتم راحت ن نکهیا بدون 

 

 ؟ یستیراحت ن _

 ؟  شهی آدم بغل شوهرش ناراحت م 

 

 شدیحالم دگرگون م کردی شوهر او که استفاده م کلمه

 د نداشت شوهرم بشه  اون شوهرم نبود حاال حاالها هم قص اما

 بهش گفتم  پس

 ی ستیتو که شوهر من ن 

 !یشوهرم بش یحاال حاال هم قصد ندار  یخودت گفت 

 ؟ یمدت کجا بود  نیحرفا بهم بگو ا نیا یبه جا 

 چقدر نگران شدم؟  یدونیم 

 

شکمم نشست و گفت   یکه تنم بود و باال زد و دستش رو یشرتیاعتنا به من ت یب 

 به تو جواب پس بدم؟  رممیکه م ییجاها مویکار  یتایمامور یبرا  دیبا_

 

 و گفتم  دمیلب گز 

تا من انقدر  یبه من خبر بد  یریم یدار  یوقت ستی جوتب پس بده اما بهتر ن گنینم

 نگران نشم؟ 
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 سالت بود رفت و گفت    یکه گوشه   یدست انداخت  منو بلند کرد و به سمت اتاق 

 بدم.  حیهنوز که شوهرت نشدم بخوام بهت توض  یباشه خودت گفت یازیفکر نکنم ن_

 

با اون پرده   رینظ یاون اتاق خواب مجلل تخت خواب ب دن یدر اتاق باز کرد من با د 

مجلل و چشم نواز   اندازهی حال که مدرن بود ب نیکه در ع یبا اتاق دیو سف اهیس یها

 شدم.  رهیبود خ

 

 زد و گفت مهیتنم خ یتخت انداخت و  رو یمن  و رو 

 ؟  میتجربه کن یا  گهید یرابطه  هینظرت چ _

 

 و گفتم  دمیعقب  کش یبودم و کم دهیترس

 خوام  یکنم نم ینه خواهش م 

 بازوهام گذاشت و مانع دور شدنم شد گفت  یاما دستش رو 

که رابطمون پر از  ییتومن و  نیب دیحرفها را بشنوم چرا با نیاصالً دوست ندارم ا _

 احساس و عشق و عالقه است  سکس نباشه ؟

خدا  یو   صبح تا شب جلو کشنیان  که جانماز آب م ییمن از اون پسرا یکن یم فکر

 شن؟ یخم و راست م

 

با هم رابطه داشته   یخوایدارم اگر نم ازی داشتم قبل از تو االنم ن یادیز یمن رابطه ها 

 !کنهینم یفرق  چیمن ه یبرا گهید یکیبرم با  تونمیم یباش
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 نقدریکه ا یمن یبرا یرحم یهمه ب نیبود ا دیآدم بع نیاز ا  یرحم یهمه ب نیا 

 بود ادیدوسش داشتم ز

که دوسش دارم   یتونستم به عشقم و کس یداد چطور م یقرار م یدوراه  نیمنو ب 

 ممکن نبود بود؟    گهیزن د هیاجازه بدم بره با 

 

  یکیآدم داده بودم تا وقتشو با  نیا یرو به پا  مویمن دخترونگ مردمیم دادمیجون م 

 بگذرونه؟  گهید

 

 با چشم پر از اشک گفتم خواهش  

 

 کار نکن نیکنم من مجبور به ا یم 

 کالفه گفت  

 برطرف بشه  دیدارم که با ییازایکنم اما منم ن یتورو مجبور نم  یز یچ چیمن به ه _

که بهت احساس دارم ارضاش  ییبا تو  خوادیدلم م ادهیز یلیمن خ ازیمردم ن هیمن  

 گهید یک یبرم سراغ  تونمیم یکنم اما اگر خودت بخوا 

 

 دست از تقال  برداشتم و چشم بستم و خودمو به دستش سپردم   

 

را شکنجه   یمثل قبل پر از درد تمام حرکاتش پر از خشم بود انگار که داشت کس بازم

 شدی و کبود م اهیم  سکرد به جز صورتم تمام تن یم
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بار با  نیکردم اونم ا یبود که رابطه رو تجربه م یدفعه دوم گرفتیهمه وجودم درد م 

 . یاریهوش

 

 آروم درد دارم شاهو کمیکنم  یبا التماس گفتم خواهش م دیچ یدلم  پ ریز یدرد بد 

 

 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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