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 موهاش که خشک شد گفتم  

 

 آقا موهاتون خوشگل شدن دییبفرما

 من انداخت و به سمت تخت  رفت  یپا ریاز جاش بلند شد دست ز 

 بازوش گذاشتم  یو منم  سرم و  رو دیکش دراز

زد و  یپلک  نم  یهم بود نگاهش به صورت من بود و حت یرودرست روبه صورتامون 

  شمی نگاهش دارم آب م ریز کردمی من احساس م

 

 خجالت گفتم   با

 ؟ یکن ینگاه م یار د یچ به

 صورتم کنار زد و گفت  یدستش رو جلو آورد موهامو از رو 

 ؟  یخوشگل یل یخ یدونستیم_

 

 اصل  ادیحرف نزن بهت نم نیخنده گفتم از ا با

 جا به جا شد و گفت   یکم

 اد؟ یچرا بهم نم _

 که هنوز هم سرد بودن و گفتم  یینگاهش کردم به چشماش به چشما 

 

 ی کن فیاز من تعر دمیتا حاال نشن یزن یحرف م نیاباره از   نیاول چون 
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 که ازش سراغ داشتم گفت  یبا تمام غرور 

  ی هست یفیتعر یعن یکه انتخابت کردم  نیهم _

فرق    هیبا بق یعنی یتخت نیا یرو یینجایکه ا نیکنم هم یرو انتخاب نم یهر کس من

 !یدار

 ف ی همه تعر نیشد از ا یدلم آب م یقند تو 

 بود نبود ؟  یادیحرفا براش ز نیکردن بلد نبود ا فیآدم تعر نیا 

 و گفت  دیکش رون یدندونام ب نیبه دندون گرفتم و اون با انگشتش لبمو از ب لبمو

 

 کارو نکن  نیوقت ا چیه_

 ی تو بهشون صدمه بزن دینبا  دمیکه من بوس  یلب

 آهسته سر تکون دادم و دوباره زمزمه کرد  

 ی کاش مونس نبود یو معصوم نبود بایز نقدریکاش ا _

 ... یبود گهید یکیکاش  

   دمیحرفا پرس نیا دن یبا تعجب از شن 

 

دراز بکشم و از   ینطور یاما اون منو پشت به خودش کرد مجبورم کرد ا هیچ منظورت

 پشت بغلم کرد و گفت 

از حرفاش بفهمم غرق شدم  یزیچ نکه یوقته بدون ا رید یلیخ گهید می بهتر بخواب_

 آغوشش یگرما یحصار دستاش و محو شدم تو یتو
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آدم بودم   نیرابطه داشت االن محو شده بود و من عاشق ا نیکه ب یاون همه خشونت 

 نقطه ضعف من بود .  نیو ا خواستمشی بودنش مو زورگو  یبا تمام غرور و خودخواه

 

که بودم لمس و   ییلذت بردم از جا یساعت کیاما من  دونمیبه خواب رفتو نم شاهو

 بهم   دادیآدم حس غرور م نیبرهنه ا  ینوازش بازو

   دادیم یحس خوشبخت 

 

تخت غلت خوردم و به   یرو یچند بار زنهیکردم نور آفتاب چشمامو م یم احساس

تخت لبخند  یشاهو کنارم رو دن یپلکامو که باز کردم با د هی برخوردم ال نیجسم سنگ

 زدم  یگشاد

 

 ؟  نمیشاهو رو کنار خودم بب نطوریکنم هم یچشم باز م یوقت شهیکه هم دیرس یم یک

 و کنار گوشش گفتم   دمیتر کردم گونشو بوس کیبهش نزد خودمو

 

 من و توعه؟  یبرا دیروزه جد  هی تابهی ه آفتاب داره مشد یش داریب یخوا ینم 

 

 پشت کرد و گفت  بهم

 کنار گوشم وزوز نکن بذار بخوابم   نقدریا _

  یدرست رو دمیکمرش دراز کش یرو دمیمن که کرمم گرفته بود خودمو باالتر کش اما

 تنش و سرمو کنار گوشش گذاشتم و گفتم
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شو زور بگو روز  یشاهو تنگ شده پاشو واسم باز اخم کن عصبان یاما من دلم برا 

 پاشو کارتو شروع کن دهیجد

 

 کار را تنگ نشده ؟  نیا یبرا  دلت

 که صورتش به لبخند کش اومد  و گفت   دمید

 کردن بهت؟  یکه شروع کنم امرونه یکن یم داریب یدار  ایخاریخودت م_

 

  ادیبدش ب عیو گفتم ک دمیبلند خند یبا صدا 

 خب! خوادیمثل تو باشه  دل آدم م یکی کنهیم یکه امرو نه یاون  اگه

 

 

 و دسترسی راحت تر به  پارت بعدی این رمان  کاربر گرامی جهت اطلع 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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