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

که جلوش  یسالن یبه سمت در ورود گهیو بع شونه به شونه همد هیگه کافیکه د

که ستون  میشد ی. وارد تاالر رقص بزرگمیپهن شده بود راه افتاد یفرش قرمز بلند

 یها زی. مدنیکشیسالن خودشون رو به رخ م یجا یدر جا ییبایپرابهت و ز یها

ده و البته با نظم پراکن رتشده بودن به صو نیتزئ دیسف یکه با چشم و گل ها یگرد

موضوع  نیهمه مهمون ها ماسک داشتن و ا بای. تقربودنشده  دهیسالن چ یتو یخاص

از  یو کم کردمیم یشتریب ی. حداقل پشت ماسک احساس راحتکردیمنو خوشحال م

ما رزرو شده نشستم.  یکه مشخص بود از قبل برا یزیاسترسم کم شده بود. پشت م

و بعد  نغذا رو برامون آورد شیشد اول پ دایسروکله گارسون ها پ قهیبعد از چند دق

 شدن.  فیجلومون رد زیم یرو یاصل یهم غذا ها

 دهم  فصل

از  شیحوصله سر بر بود. من قبال ب یو مسخره ا یشام به طرز باورنکرد یمهمون

 یکرده بودم، برا تیریو مد یزیبزرگ برنامه ر یهتل ها یشام رو تو یصدتا مهمون

 راداتیو ا رمینظر بگ ریز زویبود که همه چ نیاون مراسم ا یتو میتنها سرگرم نیهم

ما نشسته  زیکه سر م یبا مرد وی. ماسمنمذهنم مرور ک یهاشون رو تو یو کم و کسر

. البته هر از شدمیکلمه هم از حرفاشون متوجه نم هی یبود غرق صحبت بود و من حت

و با نوک انگشتاش پوستم رو نوازش  زدیم کیمن نزد یدستشو به رون پا یچندگاه

 ازهیخم ی. انقدر حوصله م سررفته بود که خوابم گرفته بود، اما به زور جلودادیم

 یو آبرو شهیمحسوب م یادب یب نکاریواقعا ا دونستمیچون م گرفتمیرو م دنمیکش
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و همونجا  وفتنیهم ب یپلکام رونمونده بود که  یزی. چبرمیجمع م یرو جلو مویماس

 کرد:  ریمنو اج مویماس یچرت بزنم که صدا

اون جلسه تورو  یتو تونمیاونجا دارم. متاسفانه نم یکار هی، یبرم سالن بغل دیبا-

 کنه.  یتا تورو همراه کوینیدست دوم سپرمتیم نیهم یهمراه خودم ببرم برا

سالن قدم  یکه همراهش بود  به طرف در خروج یو با مرد دیرو بوس میشونیپ 

 یخال یشد و جا دایسروکله ش پ عیمن سر یشگیهم اریو هم اریبرداشت. دست

 کنار من پر کرد.  یصندل یرو، رو مویماس

 قرمز شده.  یگوله پشم هی هیشب ،ینیبیرو م دهیاون زنه که لباس قرمز پوش- 

بهش اشاره کرده بود نگاه کردم.  کوینیکه دوم یگفت و از خنده منفجر شد. به زن نویا 

واقعا،  گفتیتنش کرده بود، راست م یبود که لباس پر خز و پشم یمسن بایخانم تقر

 به زور خنده شو قورت داد و اضافه کرد:  کوینیبود. دوم یگوله پشم هی هیشب قایدق

کنم و تو  یمراسم نبود تا چشم چرون یمهمون ها بیو غر بیعج یو لباسا پیاگر ت-

 وسط خودمو دار بزنم.  نیممکنه بود هم یبهشون بخندم از شدت کسل یدلم کل

بودم.  تیهمون وضع یتو قایچون خودمم دق کردمیرو درک م کوینیحس دوم کامال 

و جام  میدیو خند میحرف زد یاز هر در کوینیگذشت و منو دوم گهید قهیدق نیچند

 یوقت قهی. بعد از چند دقمیکرد یمعده هامون خال یرو پشت سرهم تو نیشامپا یها

رقص داد و منم از خدا  شنهادیپ همب کوینیدوم میواسه گفتن نداشت یحرف چیه گهید

شلوغ  یلیرقص در نظر گرفته شده بود خ یکه برا یخواسته قبول کردم. محوطه ا
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باال و  جانیفاوت بود. پر همت سکویکالب و د یتو یپلوغ بود اما رقصشون با رقص ها

. به خوردنیهمراهانشون تکون م یبازوها نیآروم و باوقار ب یلیو خ دنیپرینم نییپا

به کالسشون برم تونستم با  کردمیکه مادرم مجبورم م یرقص یتمام آموزش ها فلط

 کوینیرو اجرا کنم و منصفانه بخوام بگم دوم یموندن ادیو به  بایرقص ز کی کوینیدوم

 میو داشت میهم خسته شد دنیبود. ما از رقص یهم رقاص بااستعداد و فوق العاده ا

 : دیبه گوشم رس ییکه صدا و زبان آشنا میکردیرقص رو ترک م ستیپ

 . کنمیو َل هرجا برم به تو برخورد م میاز هم جدا بش میتونی؟ ورا فکر کنم امروز نم- 

  

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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