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  نجایاز تنت در بره ا یکه خستگ یبخواب  نقدریا یماه تمام فرصت دار کیبخواب _

 .. ی استراحت کن دیفقط با

 

بخواب برمو شاهو بهم  دمیترسیم ومد ی و چشمامو بستم اما خوابم نم دمیدراز کش 

 بشه  کینزد

 از طرف اون بودم   یفقط چشمامو بسته بودم آماده هر  حرکت نیهم  یبرا 

 

  گرفتیم لمیچشمامو باز کردم و با ترس به شاهو که از من ف یگوش نیدورب یصدا با

 شدم . رهیخ

 

 داشته باشه نداشتم  یلمیاز من ف  نکهیآدم و ا نیاز ا یبود من خاطره خوب  وحشتناک

   دمیتنم کش یزد پتو  رو ادیبلند فر یبا صدا 

  دیبدنم کنار کش یپتو از رو یعصب شاهو

 اورد کمیو نزد نیدورب

 بهم گفت  تیعصبان با

 

 ؟ یکن یم یچه غلط یمعلوم هست دار  _

 زبونم بند اومده بود با ترس زمزمه وار گفتم  

 ؟ یکن کاریچ یخوا یم 

 ؟یکن کاریچ یخوا یم

 ؟ یباز شکنجه ام کن یخوای م یبکش گهینقشه  د هی یخوا یم 
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 ؟ یر یجونمو بگ نباریا یخوا یم 

 کارو نکن  نیخدا خدا ا تورو

 ... توروخدا

 

تونستم خودمو  یکه نم یطور شدیم شتری و ب شتریزدم لرزش بدنم ب  یکه م یحرف هر

 کنترل کنم 

 

کرد منو بغل کنه اما من  یتخت کنارم نشست سع یو کنار گذاشت و رو نیدورب شاهو

 آغوشش بودن متنفر بودم  یاز تو دمیترس یآدم م نیاز ا

کرد  یاما رها نم ریکه ازم فاصله بگ زدمیکه رهام کنه دست و پا م زدمیدست و پا م 

 کرد   یولم نم

 

 گذاشته بود بدنم چفت تنش بود نشیس یو رو سرم

 کنار گوشم گفت 

 یکار گهیباهات ندارم د یکار گهید  ستین  یز یچ سین ستین یزیآروم باش چ _

 باور کن  کنمینم  تتیاذ  گهید فتهینم  یاتفاق چیباهات ندارم ه

 ه یچه حال نی ا  فتهیبرات ب  یاتفاق خوامیخوب من نم  دختر

 ... یشد  ینطوریاالن چرا ا 

 ... ریمونسم اروم بگ ریبگ اروم
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 کاربر گرامی جهت اطالع از زمان پارت بعدی این رمان و دسترسی راحت تر به 

 پارت هــای جدید لطـــفا در  کانال و پیج اینستاگرام ما عضــو شوید :  

   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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