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

بار  نیکه من اول یکه به در اتاق خورد و ورود مرد یبا ضربه آهسته ا

 شاهو به اجبار از من فاصله گرفت و سرشو به سمت در چرخوند دمشیدیبود م

 

 نجا؟یا ی؟چرا اومد دیشده فر یزیچ _

 

 انداخت و گفت نییبود سرشو پا یریکه انگار مرد معذب و سر به ز دیفر 

 

 ؟یایباهام ب یخواینم  دیخر یبرا رونیبرم ب خواستمیم _

 

 رفت و گفت  دیکرد و به سمت فر شتریشاهو فاصله و از من ب 

 

 مونس و پر نکنه... ستمیمن ن یبا زنت حرف بزنم که وقت دیاما اول با امیچرا باهات م_

 

صورتش  یکه رو یبود اخم ومدهیحرفش اصال خوشش ن نیکه انگار از ا دیفر 

 نشست و گفت 

 

رو نسبت به تو پر کرده ؟مگه بچه است  یکس  یتاکیخودت ب یبرا یگیم یدار یچ_

 شاهو ؟

 

 بره و گفت رونیب دیسمت در اتاق رفت و در رو باز گذاشت تا قبل از اون فر شاهوبه
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 ادشی زیهمه چ نهیبیمونس و م یها هیگر یوقت شیشناسیتونم _

  زنهیم یکنار منو دم از مهر و محبت و عشق و عاشق نهیشیم رهیم

 

 به من کرد و گفت   یینگاه گذرا دیفر

 

 زنمم یهانه که من مخالف حرف_

 نکهیانتقام به ا یجاو به ینرمش به خرج بد یکه کم دمیم حیمنم باهاش موافقم ترج 

 یفکر کن یبگذرون یبا چه کس تو چطور و ندهیآ یخوایم

 

 

 من کم از زندان نداشت. یکه برا یرفتن من موندم اتاق خال رونیدو نفر از اتاق ب هر

 

 نیوارد اتاق شد و کنارم نشست ا تایکه دوباره ب دیطول نکش ادیدو نفر ز نیبا خروج ا 

رو از چشماش  یناراحت نیتونستم ا یکه م شدیمن ناراحت م دنیبا د نقدریدختر ا

 بخونم.

 

 داشت یمنجالب نجات بده بر نم نیبخواد منو از ا نکهیا یبرا یاما قدم 

 

 کرد. یاز مت دوا نم یباهاش  درد یپس هم صحبت 

 

 گفت یسکوت بهش پشت  کردم و اون با ناراحت یتو 
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 تونم. یاما باور کن نم یاز من دار یدونم چه انتظار یم _

 کنم که ناراحت بشه. یکار تونمیدوسش دارم نم یلیمه خمن مثل برادر یشاهو برا 

 و االن وقتشه که به آرامش برسه دهیسال عذاب کش یاون سالها 

 

 که دوباره مهمون گلوم شده بود گفتم  یبا بغض 

 

 شدن خانواده ام رونیمن و یخراب شدن زندگ یعنیاون  دنیآرامش رس به

 گفت انسان؟ شهیبه تو هم م 

ام از هم بپاشه که شاهو و درد و تحمل کنم و خانواده یهمه سخت نیمن ا یخوایتو م 

 و انتقام پوچ به آرامش برسه؟ یواه لیدل نیبه خاطر ا

 

 

 

 کاربر گرامی جهت اطالع از پارت بعدی این رمان و دانلود هزاران رمان متفاوت

 دیگـــــر  عضــــــو شبکــــه هــــــــای اجتـــماعی ما شـــــــوید .

 ــید ا روی بـــنر زیر کلــیک کنـاینستاگرام مجهت عضـــــویت در کانال تلگرام و 

 ) برای عضـــــویت در کانال تلگرامی فیلتــــــــر شکن را روشــــــن کنید سپس کلـــــیک کنیــــد(
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 (جهت ورود کلیک کنید دانلود رمان های جذاب و داغ در فروشگاه اینترنتی ما ) 
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