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شکنجه شون کنه، اما  شونبدست آوردن یکنه و برا ریکه زن هارو اس ستین ییمردا

شده بودن. انقدر قدرتمند و پر اقتدار بود که  نهیذاتش نهاد یرفتار ها تو یکسری

دست  کیکه با دستاش کرده،  یکار نیو آروم تر نیتر فیحدس بزنم لط تونستمیم

که  دونستمی.مستیبوده و راه و رسم نوازش کردن رو خوب بلد ن یدادنه ساده و معمول

تالش نکرده  یحت چوقتینداده و ه تیتا حاال اهم چکسیه هب شیزندگ یتو

ن مثل م یبده.و حاال اون زن سرکش تیزن رو درک کنه و بهشون اهم کیاحساسات 

  یکه برا یو تنها راه خوادیرو با تمام وجودش م

 یتو مویماس یلرزش گوش ی.صداستیبه جز اجبار ن یآوردن من بلده راه بدست

 یاز تو شویشکل گرفته بود، شکست.گوش نمونیرو که ب یسکوت وحشتناک بشیج

سرگرم  یانداخت و بعد جواب داد.وقت یو به صفحه ش نگاه دیکش رونیب بشیج

 یو ب ی. به آرومممبل بلند شد یصحبت با تلفن بود من اشکامو پاک کردم و از رو

هم مست. چند  یخسته بودم و کم یلیسروصدا به سمت ساختمون حرکت کردم. خ

 مردم،یداشتم م یکنم.از خستگ دایتا بالخره تونستم اتاقمو پ دیطول کش یا قهیدق

 خوابم برد.  یکه ک مدیتخت غش کردم و اصال نفهم یرو بایتقر

 پنجم  فصل

 ینیاتاق پهن شده بود و همه جا روشن بود.سنگ یتو دیشدم، نور خورش داریب یوقت

کنارم   از پشت  مویکه ماس دمیو د دمیکمرم حس کردم.به پهلو چرخ یرو رو یدست

صورتش  یحلقه کرده بود. موهاش تو دهیبغلم کرده بود و دستاشو دور کمرم ، خواب
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نفس  قیآروم وعم یلی.خاشتناز هم فاصله د یپخش شده بود و لب هاش کم

 یمالفه ها نیب کلشیصبح تنش بود و ه روزید یراحت یهمون لباس ها د،یکشیم

 یلیداشت و خ دیسف یبا مالفه ها یبیعج یگم شده بود.پوست برنزه ش تضاد دیسف

 بود.  یخواستن

   "شکالت خوشمزه ست کیآه خدا،مثل " 

بدنش محشر  ی.بودمیلب هام کش یفکر از سرم گذشت و با هوس زبونم رو رو نیا 

  یمنظره ا نیبهتر نیبود و ا یعال زشی. همه چکردیم وونمیبود و داشت د

از جام تکون  دمیترسیداشت؟م کاریچ نجایاون ا یول نم،یبب تونستمیکه سر صبح م بود

 یداشتم.سع ییبه دستشو اجیهم احت دایبشه و شد داریبخورم تا نکنه اون از خواب ب

از دستاشو از خودم  یکیدستش خالص کنم و آروم  ریخودمو از ز واشی یلیکردم خ

و طاق  دیتو خواب غرغر کرد و بعد چرخ کمی د،یکش یقینفس عم مویدور کردم.ماس

اما خداروشکر هنوز  ده،ینشون م یچه واکنش نمیحرکت موندم که بب یب کمی.دیباز خواب

 ستادمیا نهیآ یجلو یتخت بلند شدم و به طرف حمام رفتم.وقت یخواب بود.از رو

 دهیخواب شمیبدون پاک کردن آرا شبیخودم وحشت کردم.د افهیق دنیخودم از د

دن.دور چشمام مثل صورتم پخش و پال شده بو یتو شیآرا یو حاال ته مونده ها مبود

چروک شده  یبود و حساب دهیچیشده بودن، لباس نازکم دور تنم پ اهیماسک زورو س

به خودم انداختم  یا کهیت"هیعال"لونه پرنده شده بود. هیشب میگوجه ا یبود و موها
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کارم  یشده م رو پاک کنم.وقت یمال اهیتا صورت س دمیکش رونیب یشیپد ارا کی

  رونیتموم شد لباسمو از تنم ب

 یبود داشتم با دستم شامپو بدن رو یتنم جار ی.آب روستادمیدوش ا ریو ز دمیکش

 هیاومد داخل.نه در زده بود و نه  مویکه در حموم باز شد و ماس دادمیپوستم حرکت م

به  مایتقو بدون خجالت داشت مس شدیسرش نم ایکرده بود، شرم و ح یاهن و اهون

 . کردیمن نگاه م

 بهت ملحق بشم؟  تونمیم زم،یعز ریصبح به خ- 

نقش  یلب ها یرو یگوشیو لبخند باز دیمالیخوابالوش رو م یکه چشم ها یدرحال 

 حرفو زد.  نیبسته بود ا

به صورتش بزنم و از حموم  یلیس هی ستم،یبرم جلوش وا خواستیدلم م اولش 

که در چند روز گذاشته کسب کرده بودم،  یاما طبق تجربه ا رون،یپرتش کنم ب

که دلش  یو بازور کار زنهینداره و اون دست به خشونت م یا دهیفا چیکه ه دونستمیم

  نیهم ینبود.برا ندیمن خوشا یاصال برا نیو ا ده،یرو انجام م خوادیم

 احساس جواب دادم:  یب یلیبدنم پخش کردم و خ یرو شتریرو ب شامپو

 . ایباشه، ب- 
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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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