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

از  ینه نفس-باشه و اون گفت:  یکه جوابش منف کردمیدلم خدا خدا م یتو ش؟یکشت-

رو کامل  شیجمله قبل مویو ماس دمیو طاق باز دراز کش دمی. چرخدمیکش یسر آسودگ

که گفت  نویکردم. ا کیفقط به دستاش که جرات کردن بدن تورو لمس کنن شل-کرد: 

برگردم هتل.  خوامیم-سپرد.  کوینیاز جاش بلند شد و اسلحه ش رو به دست دوم

 یآرامبخش یدارو ریکردم از جام بلند شم، اما الکل و تاث یگفتم و سع نویلطفا؟ ا شهیم

 هی. چرخهیبره حس کردم اتاق داره دور سرم م جیکه مال قلبم بود باعث شد سرم گ

دستامو با وحشت به سمت بالشت ها بردم و اونارو  وفتمیلحظه حس کردم دارم م

 یدستاش بلند کرد و سفت منو تو یمنو رو موینگه دارم. ماس خودموزدم تا مثال  نگچ

 میاون در به آشپرخونه کالب رفت قیرو باز کرد و از طر یدر کوینیآغوشش گرفت. دوم

 مویدر منتظر ما بود. ماس یجلو نیموزی. لمیکالب خارج شد یو بعد هم از در پشت

نشوند. کتشو روم  یصندل یوبرد و ر نیماش یبذاره منو تو نیمنو زم نکهیبدون ا

شد و به خواب  نیبازوهاش گرفت و من کم کم چشمام سنگ نی. منو محکم بدیکش

لب  ریپام نشسته بود. ز نییپا مویهتل بودم. ماس یچشمامو باز کردم تو یرفتم. وقت

 دهیچیساق بلندم که دور پام پ یبوت ها یداشت بند ها یو سع دادیفحش م یه

رفتارم  یتو یکه هنوز اثرات مست یداره. در حال پیز شتشپ-بودن رو باز کنه. 

بهش گفتم و بعد با  نویباز نگه دارم ا مهیمشهود بود و به زور تونسته بودم چشمامو ن

 تمسخر اضافه کردم: 

همه بند رو به هم گره بزنه!  نیا نهیانقدر عالفه که بش کنفریکه  یبا خودت فکر نکرد-

و  دیکش رونیبهم انداخت و بعد کفشامو از پام ب یسرشو باال آورد و نگاه تیبا عصبان
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تمومش کن. حرفشو قطع -... هیکه امشب شب یکرد یبا خودت چه فکر قایدق-گفت: 

رو کامل کرد  شیو جمله ناتموم قبل اوردیاما کم ن کردسکوت  هیچند ثان مویکردم، ماس

ستاشو مشت بود؟ د یچ نکاریقصدت از ا قای؟دقیدیهرزه ها لباس پوش هیشب-و گفت: 

 یکه مطمئنم بود اگر اونارو باز کنه ناخناش تو دادیکرده بود و انقدر محکم فشار م

فکش،  نطوری. و همکنهیگوشت کف دستش فرو رفتن و خون از کف دستش فوران م

 که هرلحظه ممکن بود آرواره ش از جا در بره.  دادیانقدر دندوناشو محکم فشار م

 

از هر  یچشماش خال ست؟ین نطوریا کا،یمثال ورون اد،یخوشت متو که از هرزه ها -

چشماش کاشته بودن که  یتو قیچاله عم اهیبودن،   پوچ پوچ. انگار دوتا س یاحساس

عمقش غرق شد .انقدر مشتشو محکم فشار  یتو شدیو م دیرسیجا نم چیتهش به ه

شد. پاهاشو دو  هو به سمتم حمله وریشده بودن.  دیانگشتاش سف یکه بند ها دادیم

سرم برد و به تشک نرم فشار  یطرف بدنم گذاشت و مچ دستامو گرفت، اونارو باال

از  ونیدر م هیم حبس شده بود و  نهیحرکتش دوباره نفسم ته س نی. با ادادیم

نتونست طاقت  گهیشد و د رهیبه لبام خ هی. چند ثانشدیخارج م میتنفس یمجراها

 ی. ناله ادادیو فشار م دیکشیلب هام م یاورد و زبونشو محکم رو نییپا و. سرشارهیب

باهاش مقابله کنم و پسش بزنم. دهنمو باز  خواستمیاما نم دمیدستش لرز ریکردم و ز

اونو ته حلقم حس کنم. هر  تونستمیوارد دهنم کرد که م قیکردم و زبونشو انقدر عم

 رفت چند لحظه ازم گ میتصم موی. ماسمیدومون به نفس نفس افتاده بود
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که  یقیعم ینفس ها نیو ب میهامون بکن هیوارد ر ژنیاکس یکم میبشه تا بتون جدا

...لعنت. نتونست جمله ش رو دمیامشب تورو در حال رقص د یوقت-گفت:  دیکشیم

گرفته  یگردنم فرو کرد و حاال زبونش پوست گردنم رو به باز یکامل کنه.صورتشو تو

: گهیکه م دمیدوباره صداشو شن ذاشتیگردنم م یرو یزیر یکه بوسه ها یبود. در حال

 یخط قرمز ها ینیبب یخواستیورا؟م  یبهم ثابت کن ویچ یخواستیبا کار امروزت م-

رو هم من  نشیرو من شروع کردم و قوان یباز نیل باشه که ا َادتیمن کجاست؟

ا ور من  رم؟یگیخودمو م یو جلو ارمیتا کجا طاقت م ینیبب یخواستی. مکنمیم نییتع

 کردمیم یداشتم باهات باز-تورو بکنم!  تتیل االن بدون اجازه و رضا َ نیهم تونمیم

برم مشروب  خوامی. بعدم منو ول کن مادیکردن خوشت م یامشب. تو که از باز

 بخورم. 

 یگفت-: دیبهم نگاه کرد و پرس یو با چهره متعحب دیکش رونیگردنم ب یاز تو سرشو

مشروب. بعد هم شروع کردم به -زدم و جواب دادم:  ادیسرش فر ؟یخوایم یچ

دست و پا زدن تا ولم کنه. دستاش کم کم از دور بدنم شل شدن. از روم کنار رفت و 

گفتم و غرغر  نوی. امویاعصابم ماس هب یگه زد-. دیتخت دراز کش گهیبه پهلو سمت د

رنگ توش بود  ییکهربا عیکه ما یکه گوشه اتاق بود رفتم. بطر یزیکنان به سمت م

مشروب  چوقتیا ور تو ه-خودم پر کردم.  یرو تا نصفه برا یوانیرو برداشتم و ل

و  یکه خورد یآرامبخش ی. در ضمن بعد از دارویخوریبا درصد الکل باال َل نم نیسنگ

 . ستین یخوب دهیا خوردن اون اصال یختیمعده ت ر یکه تو ینیهمه شامپا ونا
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 نکهیا ی!  برانیخوب چشماتو باز کن و بب خورم؟ینم نیگفته من مشروب سنگ یک-

رنگ رو روانه  ییکهربا عیکردم و تمام اون ما کیبه لبم نزد وانویل ارمیحرصشو در ب

فکر از  نیا "بود که خوردم یچه   کوفت حال بهم زن گهید نیا ا،یخدا"معده م کردم. 

 نیبدنم مور مور شد. اما ا دادیمشروب م نکه او یسرم گذشت و از مزه زهرمار

 

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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