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 متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.       یهدایاه ــــد قرعــــاه به قیـــید و هر مـــاعی ما را دنبال کنـــاجتمه های ــــدر شبک

 رفت رونیشد از کنارم بلند شد و از اتاق ب کیهوا که تار

 تونستم نفس آسوده بکشم یتنها االن بود که تنها شده بودم و م 

 تایکمکت کنم ب امیخودم ب یتونیمونس اگه نم رونیب ایبلند گفت ب یبا صدا یاما وقت 

 .... یخوب  میو مطمئن بش کنهیات م نهیبعدم  معا میاومده قرار شام و با هم باش

 

 

 کردیقدر راحت رفت و آمد م نیبود که ا یک تایب

 بهش اعتماد داشت .. نقدریبود که ا یک تایخبر داشت ب زیبود که همه چ یک تایب 

 

خوردن نداشتم  یبرا ییبرم اشتها رونیخواستم از اتاق ب یجام تکون نخوردم نم از

 که خورده بودم ته دلم گرفته بود یکیک کهیاون ت

 کردم ... ینم یاالن اصالً احساس گرسنگ 

که  یظیه اتاق برگرده با اخم غلبودن حرفهاش باعث شده بود دوباره ب جوابیب انگار

 صورتش بود وارد اتاق شد و گفت  یرو

 

 ستمیمگه من با تو ن_

 ... شیگرمه بخور یبهتره که تا وقت کنهیداره غذا را آماده م تایب ایب 

 

 بخورم. خوامیو گفتم اما من اشتها ندارم نم دمیتخت دراز کش یرو شتریب

 

 تخت بلند کرد و گفت  یبه سمتم اومد و منو بغل کرد از رو 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk


                                                                                                             

2 | P a g e 
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غذا  خوادیاما پسرم اشتها داره االن م یتواشتها نداشته باش دیشا_

 بخوره

 

 نشوند زیبرد پشت م رونیبغلش از اتاق ب یکنم منو تو یمخالفت تونستمیمگه م 

  دیزد وپرس یمن لبخند بزرگ دنیبا د تایب 

 حالت بهتره؟_

 روم گذاشت و گفت  یومنو جل یدادم و اون غذا زیفقط نگاهم و به م 

 

به خودت  دیبا فهیضع یلیبچه هم خ یشد فیضع یلیخ شیبهتره تمام و کمال بخور_

 .یبرس

 

 بچه برسم ! نیداشتند که به ا یچه اصرار 

وجودم نگهش  یو ترس تو دیکه پدرش با تهد یکه حرومزاده بود بچه ا یا بچه

 داشته بود

 

 اشکامو کنار زدم و گفتم  

 بخورم  خوامینم یزیمن اشتها ندارم چ اما

 

کباب بزرگ  کهیت هیو قاشق و پر کرد و  دیمن کش یصندل کینزد  شویصندل شاهو

 روش گذاشت و گفت
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 یریمیم یباز کن دهنتو به تو باشه از گرسنگ _

 هی زارمیهست نم یبشه اما من حواسم به همه چ ینطوریاز خداته که ا  دونمیم خوب

 مو ازسرت کم بشه 

 

 کرد یدهنم خال یاجبار دهنمو باز کردم قاشق و تو  به

 بود نییو سرم پا دمیجو یبه اروم م 

 به حرف اومد و گفت  تایب 

 

غذا تو خوب  دیبه خدا که فقط به خاطر خودته که با گمیبخاطر خودت م زمیعز_

 یبخور

 یاگر بخوا یحت یه هر کاراوردن بچ ایبه دن گمینم یکه بکن یهر کار یخوا یاگر م 

 نه ؟ ای یداشته باش یجوون دیبا یبچه رو سقط کن

تا غلط  یدیم ادشی تایب یکن یم کاریچ یدار_و گفت  دیکوب زیم یشاهو محکم  رو

 بکنه؟ یاضاف

 

 

 کالفه گفت تایب 

 شیپ ینجوریدختر اگه ا نیا دهیداره رنگ روش پر یبهش بنداز کم خون ینگاه هی _

من دارم  یافکر بچه نجایو تو ا رهیمیم هیتغذاز سوء یفهمیم رسهیبره به ماه ششم  نم

  ارهیب ایاگر خواست فرار کنه  بخواد بچه رو به دن یحت یبخواد بکن یهرکار گمیبهت م

 نع  ایباشه  داشتهجون  دیبا یبخواد سقطش کن

 غذاتو بخور   پس
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گفت پس قاشق از دستشو گرفتم و آروم شروع کردم  یدادم راست م یحق م بهش

 شده بود کنار گوشم زمزمه کرد  رهیبه خوردن غذا متعجب بهم خ

 !یکه از دست من فرار کن یجون داشته باش یخوایپس م_

 یپس از فکرا رونیب ارمتیکنم م یم داتیمن پ نیزم ریز یبر یبدون آب بش نویاما ا 

 نکن ... یالک

 

رو گذاشته بودن و خوردم و بلند شدم تا به اتاق برگردم اما  یوکه جل ییغذا نصف

 تایپاهاش نشوند و رو به ب یمبل نشست ومنو رو یشاهو دوباره منو بغل گرفت و رو

 گفت 

 

 براش باشه  یکه خطر دیقدم راه بره نبا هی یحت ذارمینم_

 بغل اون معذب  نشسته بودم انداخت و گفت یبه من که تو ینگاه تایب 

 نداره بذار راه بره  یراحتش بزار شاهو راه رفتن که براش خطر_

 

 ؟ نجایبهتر از ا ییجاش خوبه کجا بره جا_گفت  دهیتر منو چسبشاهو محکم اما

 

 داد و گفت رونیناراحت نفسش و ب تایب

جفت تو باشه  تونهیدختر م نیا دیایبهم م یلیبه خودتون بنداز شاهو خ ینگاه هی _

 نیبچه دار هیانتقام کنارش خوشبخت باش شما االن  نیه بگذر از اگمشد مهیهمون ن
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 و گفت  دیکش یقیصورتش بود نفس عم یشاهو موهامو که رو 

 

بچه به سالمت  نیتا ا یکه مراقبش باش نهیکارتو ا تایدخالت نکن ب زایچ نیتو ا _

 نیرشد کنه هم

 

 کردم بلند بشم که شاهو باز مانع  شد  یسع دوباره

 از جاش بلند شد دست منو گرفت و گفت یعصب  تایب

 

 اش کنم توام به کارات برس ... نهیتو اتاقم معا برمشیم _

 

نتونست مقاومت کنه دستاش از دور تنم باز شد من هز خدا  نباریا گهیکه د شاهو

 میخواسته   دنبالش راه افتادم و وارد اتاق شد

 

 نگاهش به من دوخت و گفتداد و  هیتک واریتخت نشستم و اون  به د یرو 

 یشاهو م یچشما یاما من تو  ادیازم بر نم یادیخوام که کار ز یازت معذرت م _

 که چقدر تورو دوست داره  نمیب

  یبراش مهم چقدر

 دمیبهت قول م  شهیم مونیو پش ادیروز به خودش م هیدونم که  یم
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 دانلود هزاران رمان متفاوتپارت بعدی این رمان و  ازکاربر گرامی جهت اطالع 

 دیگـــــر  عضــــــو شبکــــه هــــــــای اجتـــماعی ما شـــــــوید .

 ید ــیک کنـزیر کل بـــنرویت در کانال تلگرام و اینستاگرام ما روی ـــــجهت عض

 د(ــــیک کنیـــــن کنید سپس کلــــــر شکن را روشــــــــدر کانال تلگرامی فیلت تویـــــ) برای عض

 

 

 

 

 یکی از طرفدار های پر و پا قرص رمان هستی و میخوای همه رمان ها فروشگاهمون رواگر 

 بصورت یکباره دانلود کنی میتونی اشتراک تهیه کنی برای اطالعات بیشتر اینجا رو کلیک کن 
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