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

 خوردیمن نشسته بود و با لذت داشت غذا م یکه روبرو یآدم نیا

گرفت با اون  یمن م یهم برا یکی زاشتیدهنش م یکه تو یکه هر لقمه ا یآدم نیا

 که باعث شده بود ازش متنفر بشم فرق داشت یآدم

 

که متوجه نشده بودم نگاه شاهو  یطور کردمیبهش نگاه م رهیبه فکر رفته بودم و خ 

 به منه 

 

 صورتم تکون داد و گفت  یجلو یدست

 

 ؟یاز من چشم بردار یتونیخوشگلم که نم نقدریا_

 انداختم و سکوت کردم  نییزده سرمو پاخجالت 

 خوردن نداشتم یبرا ییشده بودم و اشتها ریس گهید

که من تو چه  ومدمیگرسنه نبودم تازه به خودم م گهیکه د یبودم وقت ریکه س یوقت 

 هیهستم و حال و روزم چطور یاوضاع

 

 دلمه یغم و درد عالم تو و

 

 فکر کردم  میدوباره بغض کردم و به اتفاقات تلخ زندگ 

 رسوند  کمیکباب و کنار زد و خودشو نزد ینیس شاهو

 شونش گذاشت و گفت یحرکت منو بغل کرد و سرمو درست رو هی یتو
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 متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.       یهدایاه ــــد قرعــــاه به قیـــید و هر مـــاعی ما را دنبال کنـــاجتمه های ــــدر شبک

 ه؟یچ یبرا هیباز گر_

  میفکر نکن یزیبه چ میکه مسافرت یچند روز نیا ایب 

  میلذت ببر ایب میخوشحال باش ایب

 

 دار بودروم بود حرف هاش واقعا خنده یکه جلو یمرد زدیدار حرف م خنده

 

 داشته باشه  یانتظار نیتونست از من همچ یچطور م 

 الیخ یکه برام رقم زده بود ب یتمام اتفاقات الیخیتونست از من بخواد که ب یم چطور

 مسافرت لذت ببرم؟ نیکرده بود از ا لیکه بهم تحم ییتمام دردها

 

 کنار گوشش زمزمه کردم  

 

اما من  یمسافرت لذت ببر نیو از ا یریبگ دیند یکه باهام کرد ییکارا یتو بتون دیشا

که  ییآبرو ینشون ب نیو از ا یشکمم گذاشت یکه تو یبچه ا نیاز ا تونمیهرگز نم

 هست بگذرم میشونیپ یرو

 

 اتفاقا بگم و بخندم نیا الیخیو ب 

 

 رمیمن کنم بم یکه شب و روز آرزو یکرد یتو با من کار 

کنم مردنه  یکردم م یروزا فکر م نیه اک یزیسن و سال به تنها چ نیا یتو من

 شه؟یباورت م
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 خوادیمن دلم مردن م یکرد یتو کار 

 

 از خودش فاصله داد و گفت  یمنو کم 

 

من به خاطر  یزمان هی یدیتاوان داره و تو تاوان گناه پدر و مادر تو پس م یزیهر چ_

  یبسوز دیپدر و مادر تو سوختم و االن تو با

همه سال صبر کردم  نیکه به خاطرش ا یمنم سخته که تو رو آزار بدم اما انتقام یبرا

 هیزیبرام با ارزش تر از هر چ

 

 خوام  یکه من ازت م یرو بکن یهمون کار  دیبا شهیاز انتقام بگذرم و تو هم تونمینم 

  یمسافرت از کنار من بودن لذت ببر نیا یخوام تو یازت م االن

 

 اه کردم پوزخند بهش نگ با

 

 آدم نه! نیا یاما رو ذاشتیسنگ اثر م یرو دیمن شا یحرفا

حساب کردن  یازش داشته باشم  سکوت کردم و اون برا یشتریانتظار ب دینبا 

 غذامون رفت

 نیمرد جنتلمن دستمو گرفت و کمکم کرد به سمت ماش  کیکه برگشت مثل  یوقت 

 برم
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 هی کردیما با خودش به فکر م دنیکه اون اطراف  بود با د یهر کس

 بود یا گهید زیما چ یزندگ تیاما واقع نهیبیزوج عاشق و خوشبخت و داره م

 

 نشستم و اون پشت فرمون جا گرفت نیماش یدوباره تو 

 تایکه ب ییراه برم کارا یو مجبورم کرد کم ستادیساعت ا کیهر  ریتمام طول مس 

 داد یگفته بود و مو به مو انجام م

 

و من با  فتهیبراش ب یاتفاق خواستیشاهو پس نم یبود برا یروزیبچه سند پ نیا 

بچه خالص  نیمسافرت هم خودم هم ا نیا یکنم که تو یخودم عهد کرده بودم کار

 میبش

 

در و برامون باز کرد چشمامو بسته بودم خودمو  داریسرا میدیشاهو رس یالیبه و یوقت 

خوابم  دیدیم یصداشو بشنوم وقت ایخواستم باهام حرف بزنه  یبه خواب زده بودم نم

 داشته باشم یکه خواب پر از آرامش کردیسکوت م

 

 بغل گرفت یشد و من و تو ادهیخونه پارک کرد پ یکه جلو نویماش 

 

منو  یاما  انگار نه انگار تقال ها امیب نییکردم از بغلش پا یچشمامو باز کردم و سع 

 رد خونه شد گرفت و وا دهیناد

 

 طبقه اول بود رفت و گفت  یتو نیکه هم یسمت دراتاق به
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 متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.       یهدایاه ــــد قرعــــاه به قیـــید و هر مـــاعی ما را دنبال کنـــاجتمه های ــــدر شبک

 میبمون نجایتو بهتره که ا تیاتاق خودم باالست اما به خاطر وضع_

 باشه. دیو فر تایب  یو اتاق طبقه باال برا 

 

 یراحت استراحت کن الیخ یتونیتخت نشوند و حاال با م  یرو منو

تا با من هم  یخودتو به خواب بزن نکهیا یبه جا یبخواب یخوایهر چقدر که م یتونیم 

 یکالم  نش

 

 یتیاما چه اهم دمیخجالت کش ستمیبود خواب ن دهیدستم خونده بود و فهم نکهیاز ا 

من فقط خودمو به خواب زده بودم تا باهام حرف  کردیم ریهمه منو تحق نیداشت ا

 نزنه 

 

کرد لباسامو از تنم  یلباسام خم شده سع دنیتنم باال بکشه با د یخواست پتو رو تا

  ارهیدر ب

 نکرد و با حوصله  مانتو و شلوار و از تنم جدا کرد  یا دهیفا چیزدنش کنار زدنش ه پس

 یکه تو یشلوار تیبودم و با عصبان دهیروش خواب یشرت شورت جلو یت هیبا  حاال

 دستش بود تکون داد و گفت

 

 یبود دهیپوش شلوار تنگ و نیهمه راه و ا نیا _

 خر چرا توجه نکردم؟ من
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 متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.       یهدایاه ــــد قرعــــاه به قیـــید و هر مـــاعی ما را دنبال کنـــاجتمه های ــــدر شبک

 یشلوار رو تیتوجه به  حرفش بهش پشت کردم و اون عصبان یب

 دیتنم باال کش یو پتو را رو دیکوب نیزم

 

 

 

 

 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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