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از _کرد و گفت  رمیخودش اس ریز دی تنم کش یتخت انداخت و خودش رو یمنو رو

 بشم   ریتا من از خواب س یخوابیم نجایهم یخوریجات تکون نم

 

   ینیسنگ یلیناله گفتم برو کنار شاهو خ با

کارتم  نیبه عاقبت ا دیبا یزیریکرم م یوقت _لباش گرفت و گفت   نیگوشم و ب  الله

 مگه نه؟  یفکر کن

 دستمو دور گردنش حلقه کردم و گفتم یبا خوشحال 

 ... دن یتن تو خواب ریدوست دارم چقدر خوبه ز یلیهم خوبه خ یلیاصال خ _

 

  زیر یمنو  از خودش  فاصله داد و با چشمها یبرق بهش وصل کرده باشم کم انگار

 شد و گفت  رهیبهم خ نیب

 ؟  یپس دوست دار _

 .  یدوست داشته باش شتریتا ب می بر گهیراند د هیچطوره  االن 

 دستش در رفتم و ریاز ز عیاز تجربه  کرده بودم  سر شبیکه د یتصور  درد با

 گفتم

 برم خونه...  دیغلط کردم غلط کردم با الیخیب 

 خنده اش کل اتاق و پر کرده بود و من با خودم گفتم  یاما االن صدا دیخند یکم م 

خنده هاش تا   یثبت کنم و صدا شهی هم یصحنه رو برا نیتونستم ا یاالن م کاش

 گوشم زنگ بزنه...  یتو شهیهم

 محو شد  رشینظیآن خنده ب  کینافذش به چشمام بود و به  نگاه

 نگاهش برگشت   یاون سرد 
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 و گفت   دیبه سر و صورتش کش یتخت نشست دست  یتنم کنار رفت رو یاز رو 

 

 خونه! برمتیبعدش م رمیدوش بگ رمیم_

 برهنه اش گذاشتم و گفتم   یبازو یرو دست

 ! یحمام  بود شبیتو د 

بازوش رها شد و  یو فقط از جاش بلند شد و دستم از رو دیبه سمت من نچرخ یحت

 گفت 

 ه یشگیعادت هم_

 تا سرحال باشم  رمیدوش بگ دیشدن با داریقبل خواب و صبح موقع ب 

 

 حمام رفت  یاهم بدرقه اش  کردم و اون تونگ  با

 که نبود؟  یخونه کار بد نیا یاتاق تو نیا یتو دن یسرک کش 

 نبود   یخاص زیانداختم اما چ ینگاه زشیم یاز جام بلند شدم کشوها 

 ارمیسردر ب شیکن از زندگ یکار ایکه برام جالب باشه  یزیچ

 اش ودوست نداشت  از خانواده   یعکس چیه

 و باور داشتم  نیمرموز بود ا یادیادم ز نیا

 رون ی ب ادیدادم منتظر شدم از حمام ب هیتک وارید به

 از پشت بغلش کردم که گفت   ستادیا  نهیآ یجلو سیخ یدوباره با موها

 

 دختر برو عقب  یشیم سیخ_
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  یطور نیدوباره بتونم ا یک دونهیباال انداختم و گفتم حاال خدا م یشونه ا  الیخیاما ب 

   نمتیبب

 ؟ ی از بغل کردنتن محرومم کن یخوا یم

 

موهاش که چکه کرد و   نیصورتم هم خم شد که آب از ب یرو یکم دیبه سمتم چرخ 

 ت من افتاد صور یرو

 

 منو؟  ین یزود به زود  بب یدوست دار  _

 ؟  شهی دلت برام تنگ م 

 

 کردم دییحسرت سرم و تکون دادم و حرفش و تا با

 کنم؟ یم  تتیزورگوهستم و اذ یگ یمگه نه که خودت م_

  

 و گفتم دمینفس کش قیعم کردوی که استفاده م ییشامپو عطر

 دوستت دارم  نایبا همه ا 

 گرفتم  ادیاز پدر و مادرم  

داشته باشه  یداشته باشه سخت  یدرد داشته باشه دور تونهیدادن عشق م ادیبهم  اونا

 رسم یهم م شی واقع ینیریبه اون ش یروز هی ولس باالخره 

 

 ام یپوشم وم یلباس م رون یبرو ب_کالفه منو از خودش جدا کرد و گفت   
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  یچ دونستمیکرد به سمت در رفتم نم یمزود رنگ عوض  نقدریکه ا نیاز ا دهیترس 

 شده بود 

 نزده بودم  یکه حرف  من

 مبل نشستم و منتظر شدم   یرو ییرایپذ یرفتم تو  رون یاز اتاق ب 

 برم داشته بود  ترس

 یلیکه خ شدیآنقدر ترسناک م یمن گاه یبود برا  یآدم هر چقدر هم خواستن  نیا

 دم یترسیازش م

 و رو کردم ریاومد با نگاهم تنش و ز رون یحاضر و آماده که از اتاق ب 

 آدم ...  ینقص بود ا یب ومدی بهش م دیپوش یکه م یزیهر چ 

 سمت در رفت و گفت  به

 خونتون؟  یبر  یخاینم _

 ! یپس چرا هنوز نشست  

 

 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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