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 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

 ادامه دادم:  یو با لحن ناراحت دمیکش یقیعم نفس

سفرو  نیکرد، خداروشکر که ا انتیاون بهم خ میبود ایتالیا یه؟وقتیچ یدونیو خب م-

 رو بشناسم.  یاون عوض یواقع تیاومد که شخص رمیگ یاومدم و فرصت

 ! ستیتو ن یبرا یدخترم من از اولم بهت گفته بودم که اون مرد، شخص مناسب- 

 "یشناسیکه االن باهاش هستم رو نم یخداروشکر که مرد"ذهنم با خودم گفتم یتو 

 و به مادرم جواب دادم: 

باشه که عاشقتم،  ادتی شهیبرم شرکت مجبورم قطع کنم، هم دیمامان من با- 

 مواظب خودت باش عشقم. 

 دم،یکش یاز سر آسودگ یدکمه قرمز رو لمس کردم و تماس قطع  شد نفس یوقت 

رفته بود و سر مادرمو کاله گذاشته  شیپ زیآم تیموفقخب مسلما مکالمه مون 

 یراه فرار چیبگم منو ببره لهستان و اون ه مویبودم.االن فقط مونده بود که به ماس

پشت گوش  شدیو نم شدیانجام م دیبا نکاریا .چونهیمنو بپ تونستینداشت و نم

کنار من  قبع یصندل یاشراف گونه رو یلیخ مویباز شد و ماس نیانداختش. در ماش

 ینشستنش رو یچطور انقدر همه حرکاتش باکالس بود، حت دمیفهمینشست، نم

دستم بود نگاه کرد  یکه تو میفرق داشت. به گوش یعاد یهم با آدما نیماش یصندل

 یبود که انگار نگرانه و از جواب یجور هیصداش  ؟یبا مادرت صحبت کرد-: دیو پرس

از پنجره به  یبه حرکت کرد و من در حال وعشر نیماش ترسه،یکه قراره بهش بدم م

تماس  کیاون هنوز نگرانمه و  یآره صحبت کردم، ول-گفتم:  کردمینگاه م رونیب
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مادرانه ش کم بشه.متاسفانه از  یها یاز نگران یساده باعث نشد که ذره ا یتلفن

سر برم لهستان، مخصوصا  کیحتما  دیقانعش کنم و با یلیخ نتونستمپشت تلفن 

من برگشتم و در واقع االن اونجام. حرفم که تموم شد سرمو  کنهیاالن که اون فکر م

 یصندل یبه پشت یور کی ه،یواکنشش چ نمینگاه کردم تا بب مویچرخوندم و به ماس

بشه،  نطوریکرده بودم که هم ینیب شیپ قایدق-. کردیداده بود و داشت منو نگاه م هیتک

 م،یهم به ورشو بزن یسر کیکه  ختمیبعد از تموم شدن سفرمون برنامه ر نیهم یبرا

 دوارمیام ،یصبر کن یچند روز دیاونجا و با میبر عایاالن سر نیهم میتونیمتاسفانه نم

. با یهاش رو کم کن ینگران یقانع بشه و بتون یتلفن یچند روز با تماس ها نیمادرت ا

واقعا از لطفت -خوشحال شدم و گفتم:  یلیخ مویحرفا از زبون ماس نیا دنیشن

 و گفت:  دیکش یداد آه کهیت یصندل یممنونم. اون سرشو به پشت

 

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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