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مستم. پامو  یکم کردمیاز حمام خارج شدم حس م یوقت دم،یرو هم سر کش نمیشامپا

 گشاد زل زده بود بهم.  یبا چشما که دمیرو د کوینیدوم رونیکه از در حمام گذاشتم ب

 .... یلیتو خ- 

 . گشتیم فمیتوص یبرا یکرد و دنبال کلمه مناسب مکث 

 ممنون.  دونم،یآره خودم م- 

 روش زدم.  به یزیآم طنتیدادم و لبخند ش جوابشو 

 پاشنه بلند معرکه ن.  یکفشا نیا-

 یگذاشت. بازوشو گرفتم و با همراه ارمیزمزمه کرد و بازوشو در اخت یآروم به 

که امروز صبح همونجا  میرفت ی. به همون باغداشتمیراهرو ها قدم برم نیب کوینیدوم

اطرافش رو پوشونده بودن، حاال با  ریحر یکه پارچه ها یقیصبحانه خورده بودم.آالچ

بود و به دور دست  ستادهیپشت به من ا مویشده بود.ماس نیهزاران شمع روشن تزئ

 رو رها کردم و گفتم:  کوینیدوم یبود. بازو رهیها خ

 . رمیم ییبه بعدشو خودم تنها نجایاز ا- 

 دیکفشم رو شن یپاشنه ها یصدا یوقت مویشد. ماس دیاون هم به سرعت برق ناپد و 

  یراه دار خاکستر یبه طرفم برگشت، شوار پارچه ا

تا آرنجش باال زده  ناشوینازک بهاره به همون رنگ که آست وریپول کیبود با  دهیپوش

که  یاون گذاشت.هر قدم یکه دستش بود رو رو یوانیاومد و ل زیبود .به طرف م
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از سرتاپام رو با نگاهش  ستادمیوش اجل یگرفته بود و وقت رنظریرو ز داشتمیبرم

 نیپاهاشو از هم فاصله داد. رفتم جلوتر و ب وداد  هیتک زیبه م ی.کمدادیداشت قورت م

چشمامو که به چشماش دوخته شدن بودن عقب  یو لحظه ا ستادمیپاهاش ا

اگر کور بودم هم  یحت دن،یکشیشهوت زبونه م یچشماش شعله ها ی. تودمیکشینم

 . خوادیکه چقدر منو م دمیفهمیپوستم حس کنم و م یحرارت بدنش رو رو تونستمیم

  ؟یزیریبرام شراب م- 

گرفت و صاف  زیش رو از م هیتک مویرو گاز گرفتم.ماس نمییلب پا یگفتم و به آروم نویا 

  ستاد،یرو به روم ا

 کوتاهتر بودم. غرغر کنان گفت:  یلیپاشنه بلند هم هنوز ازش خ یبا اون کفشا یحت

 ،یکن کیکارا منو تحر نیکه اگر با ا یدونی؟میکنیم کاریچ یدار یفهمیخودت م- 

  رم؟یخودمو بگ یجلو تونمینم

با  خواستمیفشار دادم، م یش گذاشتم و به آروم نهیس یدستمو باال آوردم و رو کف 

نشستن و  نیب یمقاومت نکرد و با حالت موی.ماسنهیبهش بفهمونم که بش نکاریا

شده بود، به  رهیبهم خ یو کنجکاو جانیداد.با ه هیتک زیخودشو به لبه م ستادنیا

بدن نمام، به  اهیبه لباس س کرد،یباتر جلوه میبرابر ز نیچند شیچهره ام که با اون آرا

چشم  یتو یکه امشب بدجور یقرمز تور ریپاشنه بلندم و به اون لباس ز یکفش ها

دماغش  ریعطرم ز یبکنه بو یتالش نکهیبودم که بدون ا کیبود.انقدر بهش نزد

 یبه سرش وارد کردم تا کم یآروم یموهاش فرو بردم و فشار یال.دستامو دیچیپیم
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تر آورد و من خودمو  نیینگاهشو ازم برداره سرشو پا نکهیخم بشه.بدون ا نییبه پا

 تا دنیباال کش

 

 

 

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

 

 

 

 برای رمان درصدی 15کد تخفیف آیا میدانستید با خرید این رمان یک 

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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