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اومد پتو  یخونش در نم یزد یکارد م نکهیبود با ا یکه عصبان نیبا ا

 کرد یتنم مرتب م یرو

 مطمئن شد که جام راحت باشه   و

 

 کردیشون هستن رفتار م یکه عاشق زندگ ییمثل مردها درست

 

و کجا داره با کدوم  یک یبفهم یتونستیداشت نم تیآدم انگار دو شخص نیا 

 ! کنهیباهات رفتار م تشیشخص

 

 سمت در اتاق رفت و گفت به

 

 ات کنه  نهیمعا ادیب گمیم رسهیم تایب گهید کمیتا  _

 .ارمیافتاده باشه پدرتو در م  یاگه اتفاق 

 !یاز االن گفتم که بدون 

 

 اتاق و ترک کرد من با التماس   با خدا حرف زدم و گفتم یوقت 

 

و  ستین گهیبهم بگو اون بچه د ادیم تایب یوقت یبهم نشون بده که هوامو دار ایخدا 

 راحت بتونم خودمو خالص کنم الیمن با خ
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باعث شده بود  نیخودمو به خواب زده بودم و هم ریتمام طول مس 

 خواب آلوده باشم  یلیخ

سرم بودن چشم باز  یکه باال ییآدم ها یبه خواب رفتم و با صدا عیسر یلیخ پس

 کردم

 و گفت تخت نشست یکنارم رو دنمیبا د تایب 

منتظر  دیکه با دمیجنگ یداشتم م شونیمن با ا یشد داریمونس جان  باالخره ب _

 ات کنم . نهیمعا یکه خواب یطور نیگفت هم یو اون م یبش داریبشه ب

 پسر عقل تو کلش نداره! نیا

 

 یتخت نشستم اما اون دست رو یرو دمیخودمو باال کش یتوجه به حرفش کم یب 

 شونه هام گذاشت و گفت

 

 یدراز بکش دینه نه با _

 و اون رو به شاهو گفت  دمیدوباره دراز کش 

 یایب یتونیکه تمام شد م نیکار ما ا رونیب هبرو

 و کنار تخت نشست و گفت دیرو کش یاون صندل یاعتنا به حرفا یشاهو ب اما

 

 و حالش چطوره ! هیبه چ یباشم و بفهمم چ نجایا دیمن با _

 

 و گفت ستادیروش ا یجلو یعصب
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دختر و  نیخوام کل تن ا یمن م ینیشیپسر خوب درست کنارم م _

 ازت! کشمیبدبختم خجالت نکشه من خجالت م نیکنم ا نهیمعا

 

 شد و گفت  نهیدست به س الیخ یاما شاهو ب 

  رمینم رونیو در ب نیکه از ا یدونیمنتظرم شروع کن م_

 

 کرد  نهیتاسف تکون داد و شروع به معا یاز رو یاجبار سر یاز رو  تایب

 

 بهم انداخت و گفت  یتنم کنار زد نگاه یپتو رو از رو  یوقت

 

 ؟یکه احساس نکرد یزیچ یسیخ_

 

 یو نگاه دیکش نییو پا رمیحرفم قانع نشد و لباس ز نیتکون دادم و اون به ا یسر 

 و گفت دیدوباره  باال کش ستین  یزیمطمئن شد خونر یبهش انداخت و وقت

 

 دیداشته باش دینبا ینگران فتادهین یاتفاق چیمرتب ه زیهمه چ _

 

 از کنارم بلند شد تایو ب دیکش یشاهو نفس آسوده ا 

 میمتعجب بهش نگاه کرد تامیکه هم من هم ب دیپرس یلحظه سوال کیاما شاهو تو  
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 رابطه داشته باشه ؟ تونهیاالن م _

 

 به من کرد و گفت یسوال نگاه نیاز ا ریمتح تایب 

 ؟یباهاش رابطه داشته باش یخوا یمگه م یکن یکه االن م هیچه سوال نیا _

 

 و گفت دیسوالشو دوباره پرس یشاهو عصب 

 خوام  یجواب م هیمن ازت  یدکتر هیتو _

و نده  اون موقع من  یکه تو داد یاگه جواب پرسمیم  یا گهیباش از  دکتر د مطمئن

 و تو  دونمیم

 دکتر رک و   راست  باهام حرف بزن  پس

 نه! ایرابطه داشته باشه  تونهیم بهم

 

 

 یدلش برام بسوزه و بگه نه نم دیتا شا دادمیسرم و تکون م کردیبه من نگاه م  تایب

 انداخت و گفت نییتونه اما سرشو پا

اگه شده اشکشو در  یحت یاریباشه و بهش فشار ن اطیبا احت یلیاگر رابطه آروم و خ _

 ادینم شیپ یمشکل یو ناراحتش نکن یارین

کار باعث بشه ناراحت بشه  اون موقع  نیو ا یباهاش باش یاما اگه به زور بخوا 

 براش خطرناک

بخواد  کنمیدختر فکر نم نیچون ا یکنم باهاش رابطه نداشته باش یم هیاما من توص 

 با تو باشه!
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 ه کرد و گفت سمت در اتاق اشار یشاهو عصب 

 یبر یتونیم گهیمنتظرته د رونیشوهرت اون ب_

 

که ازش خواستم  ینتونسته بود کار نکهیبه من نگاه نکرد شرمنده بود از ا گهید  تایب

 انجام بده 

 تخت کنارم نشست یرفت شاهو جاشو گرفت و رو رونیاتاق ب از

 

 و گفت دیبه صورتم کش یدست 

 ل بچه  خوبهخدا رو شکر که حالت خودت  و حا _

 خاطره یبا کل میمسافرت خوب داشته باش هیقراره  

  یهمش قهر  کن خوامینم 

 

 گفتم  گفتمیم دیکه با یزیحرفا برام مهم نبود پس چ نیا

 

 خوام با تو رابطه داشته باشم ینم من

 

 لبام گذاشت و گفت یدست رو 

که من با تو بخوابم  یریگینم میمورد بشنوم تو تصم نیدر ا یزیخوام چ یساکت نم _

 نه ! ای
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که خودتو  یآماده باش دیبا یحرف چیوقت که دلم بخواد تو بدون ه هر

 یبذار ارمیدر اخت

 خودتو ناراحت نکن  یپس الک 

 

 یبش تینکنم که اذ یآروم باشم کار دمیگفت قول م تایکه ب همونطور

 

 

 تخت خوابش باشم؟ یکرد که دوباره رو یداشت منو خام م 

 که دوباره از من سوء استفاده کنه  

 

ها خواسته یجلو نکهیجز ا یکردن نبود من چاره اخام کردمینه خوب که فکر م اما

 سرخم کنم نداشتم

 هم نداشتم. یمخالفت چیه حق

 

 اشکام شدم. ختنیچشم بستم و مانع از ر شدمیکه داشتم خفه م یبغض کرده طور 

 

 کیخودم و کوچ شتریمثل شاهو ب یادم سنگدل هی یکردن جلو هیبا  گر خواستمینم 

 کنم

 

 و گفت  دیصورتم کش یدست رو شاهو
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درست همه حقا با تو اما من و  یکن یکه راجع به من فکر م یهرچ_

  میداشته باش گهیحداقل چند تا خاطره خوب از هم د میتونیمسافرت م نیا یتو تو

 مگه نه؟

 

 کردم و گفتم بهش نگاه یاشک یچشم باز کردم و با چشما 

 

 .شهینم یبا تو برام خاطره قشنگ یزیچون چ خوامیمن از تو خاطره نم 

 

کرد لباشو درست کنار الله گوشم گذاشت و  کینزد شتریزد و خودشو بهم ب یلبخند 

 گفت

 

از تو خاطره خوب داشته باشم و همراه خودم ببرم. پسرم  نکهیاما من محتاجم به ا _

کنم از  فیچند تا خاطره خوب براش تعر دیبزرگ بشه و از تو بپرسه من با یوقت

 مادرش

 

 و گفتم  دمیشکمم کوب یمحکم با مشت رو تیعصبان با

 

  رهیخوام بم یم رهیبم خوامینم خوامیبچه رو نم نیا من

 

 دیو غر دیکش یبلند ادیفر
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 ؟یبه بچه من صدمه بزن یخوایم یکنیم یچه غلط یدار_

 

بود و من دختر ناز کرده  یقو یلیآدم خ نیبود ا یآدم قو نیشدم ا رهیبه چشماش خ 

 نداشتم. یآدم نیمقابله با همچ یبرا یپدرم هرگز توان

 

 بودم. ستادهیپرتگاه ا یبودم و درست لبه  خسته

کرد  یگفتم اون موقع پدرم کمک م یکه افتاده بود و به پدرم م یهر اتفاق دیبا 

 درمونده نبودم نقدریکرد حداقل اون موقع ا یم میهمراه

 

 

 

 

 

 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
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 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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