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حرفارو  نیو مثل خودش غرولند کنان ا رمیبه خودم بگ ینیکردم چهره خشمگ یسع

بزنم.اما اون لبخند زد، انگار براش جوک گفته بودم.دستش دوباره دور گردنم سفت 

 و شهوت بودن،  شد. چشماش پر از خشم

 دهیچسب نهیکه دوباره پشتم به آ ییتا جا گهیقدم به جلو اومدم و بعد چند قدم د هی

 گفت:  یبود و بدنش از جلو محاصره م کرده بود.بعد گردنمو ول کرد و با لحن آروم

 . نمشیبب خوادیک دلم م یکه   کنمیم نییمن انتخابش کردم و من تع- 

از دستش  ستادم،ی.چند لحظه همونجا ارونیهم به سرعت از اتاقک پرو زد ب بعد 

وجودم شکل گرفته بود. کم کم  یحس لذت هم تو هیبودم اما همزمان  یعصبان

 ی.وقتکردمیرو کشف م فیحر یو نقطه ضعف ها گرفتمیم ادیرو  یباز نیداشتم قوان

وجودم شعله  یتو انتاز عصب ییرو تنم کردم هنوز رگه ها راهنمیدوباره پ

بود چنگ زدم و  ختهیکه جلوم ر یری.دستمو جلو بردم و به کوه لباس زدیکشیم

 فروشنده از جاش بلند  رون،یرو برداشتم و بعد از اتاق پرو اومدم ب شییچندتا

 مویکه ماس یتفاوت از کنارش رد شدم.کنار مبل یو به طرفم اومدم اما من ب شدم

 دستم بود به طرفش پرت کردم.  یکه تو ییها ریو لباس ز ستادمیروش نشسته بود ا

 خودتم بپوششون و ازشون لذت ببر!  ،یخودت انتخابشون کرد- 

که از  یاون دوتا محافظ گنده بک رون،یداد زدم و خودمو از مغازه پرت کردم ب سرش 

مُ بودن اما  ادهستیدر مغازه ا یجلو نهیعصر تا االن دنبالمون راه افتاده بود دست به س

انداختن و  مویبه ماس یمن از جاشون ج نخوردن، فقط برگشتن و نگاه کوتاه دنیبا د

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


                                                                                                             

2 | P a g e 

       .دـــــت کنیـــاوت دریافــــمتف یه هدایاــــد قرعــــاه به قیـــید و هر مـــاعی ما را دنبال کنـــه های اجتمــــدر شبک

 دم،یدویشلوغ م یها ابونیخ ی. توستادنیسرجاشون ا مدوباره همونطور سفت و محک

 کاریکجا برم، چ خوامیم دونستمی.نمکردمیو راهمو به جلو باز م زدمیتنه م تیبه جمع

 دم،ید یراه پله سنگ هیدو تا ساختمون  نی. بادیممکنه به سرم ب ییکنم و اصال چه بال

 ازشون باال 

 گهیراه پله د هیبعد دوباره  یشدم.کم گهید ابونیخ هیکه دوباره وارد  دمیو د رفتم

باالتر و باالتر  ینطوریکردم.داشتم هم یط یکی یکیاونم  یشد که پله ها دایجلوم پ

دادم،  هیتک یواری.به دشدمیکه مغازه ها توش بودن دورتر م یو از اون کوچه ا رفتمیم

 بایز یلیکه پام بود، خ ییکم آورده بودم.صندل ها ژنیو اکس زدمیداشتم نفس نفس م

و فرار کردن نبودن.سرمو باال آوردم و به آسمون نگاه  دونیبودن اما قطعا مناسب د

 دهید رهیجز یقرار گرفته بود، از همه جا ناینقطه تائورم نیکه در باالتر یکردم، قلعه ا

اون سازش  یها ییزورگو باو  ارمیدووم ب ینجوریا کسالی تونمی.لعنت!من نمشدیم

 کنم. 

و مارو دنبال خودت  یتا اونجا بدو کسرهی یخوایبوده.م یدژ نظام هیاونجا قبال - 

   ؟یبکشون

ندارن. سرمو به  دنیجون دو گهیخسته شدن و د یندارم اما افرادم حساب یمشکل من

 دهیدویبود و مشخص بود که داشته م ستادهیپله ها ا یرو مویعقب برگردوندم.ماس

 زد،یپخش و پال و نامرتب کرده بود، اما نفس نفس نم یچون باد موهاشو حساب

 شلوارش فرو کرد.  بیج یتو تاشودس یداد و با خونسرد کهیت واریبرعکس من!به د
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 یباشگاه ورزش هیخونه ما  یاگر هوس ورزش کردن زده به سرت،تو م،یبرگرد دیبا-

 ،یو از پله ها باال بر یماراتن رو امتحان کن یدو خوادیاگر دلت م یحت م،یو استخر دار

 . میدار یادیز یخودمون هم پله ها یالیو یتو

 یندارم، اما حداقل برا یا گهیباهاش برگردم خونه، چاره د نکهیبه جز ا دونستمیم 

 دستشو به مویرو انجام داد.ماس خواستیکه خودم دلم م یچند لحظه کار

 

 

 

ایل کامل این رمان ــــــــــو دانلود ف "  روز 365رمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ

 یدـــمطالعه کنس ــــــــــداری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــبصورت فایل پی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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 برای رمان درصدی 15کد تخفیف آیا میدانستید با خرید این رمان یک 

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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