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

براق تنش بود و اونجا،  یکه کت و شلوار خاکستر دمیعقب برگشتم و مارکو رو د به

 بود.  ستادهیپشت سرم،  ا

  ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا- 

لب هاش نقش بسته بود  یکه رو یو اون همراه با لبخند دمیتعجب ازش پرس با

 جواب داد: 

مراسم  کی نجایو در ضمن ا کنهیم یهمکار منطقه نیا یشرکت من با اکثر هتل ها- 

 رو اهدا کردم.  یهستم که مبلغ قابل توجه ینیریاز خ یکیهم هست و منم  هیریخ

افتاد که اونم همراه من  ادمیکرد تا توجه منو جلب کنه. تازه  یسرفه ساختگ کوینیدوم 

 گفتم:  یسیشدم و به انگل یزبان لهستان الیخیبوده. ب

 و دوست من.  اریهستن دست کوینیدوم شونیا د،یاوه ببخش- 

با مارکو  میداشت گهیباهم خوش و بش کردن و ما د ییایتالیدوتا مرد به زبون ا اون

 ستیپ یکه رو ییآهنگ عوض شد. نور ها هویکه  میتا بر میکردیم یخداحاحافظ

که مخوص رقص تانگو بود  یمیمال کیموز یکمرنگ شدن و صدا دنیتابیرقص م

جام باال و  یتو یزده شدم که ناخودآگاه مثل بچه ها جانی. انقدر هدیچیفضا پ یتو

 و اون دوتا با تعجب به من نگاه کردن.  دمیپر نییپا

 من عاشق رقص تانگو ام. - 

 رقص اشاره کردم.  ستیشده و با سر به پ رهیخ کوینیگفتم و به دوم نویا 
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پاشنه بلند  ی. چطور اون کفشادمیرقصیم 15وقفه  یب میداشت قهیاز  دق شتریلورا ما ب- 

  ؟یبرقص یخوایخسته ت نکردن و هنوزم م

 یکنه اما به جا یبشه و منو همراه یراض دیبهش انداختم تا شا یملتمس نگاه

 : دیمارکو به گوشم رس یصدا کوینیدوم

اگر افتخار  دم،یآموزش د ییها 8مراسم  نیهمچ یتو دنیرقص یخب من  سال برا- 

 کنم.  تیمن همراه یبد

 گفت و دستشو به سمتم دراز کرد.  نویا 

 . لیبا کمال م- 

و به  میرو همونجا به امان خدا رها کرد کوینیدست مارکو گذاشتم. دوم یتو دستمو 

 کترینزد. مارکو کمرم رو محکم گرفت و منو به خودش میرقص راه افتاد شتیسمت پ

 یکی یکیما بودن و زوج ها  رینظیب رقص یهمه محو تماشا قهیکرد. بعد از چند دق

 یما باز بشه. حرکات مارکو ب ییهنرنما یبرا یشتریب یتا فضا کردنیرو ترک م ستیپ

رو با تمام وجودش  یقی. موسهیو نقص بود و مشخص بود که رقصنده حرفه ا بیع

. انقدر کردیاجرا انتخاب م یقیموس تمیحرکت رو با ر نیو متناسب تر کردیحس م

با  کردنیکه داشتن مارو تماشا م یکه گمونم تمام افراد میهماهنگ بود گهیباهمد

 دیآهنگ که رس ی. به وسطامیرقص کرد نیما سالها باهم تمر کردنیخودشون فکر م

و  دمیچرخیکه م میشده بود و فقط ما دوتا اون وسط بود یرقص کامال خال ستیپ

قطع شد  یقیو موس دیرس انیاآهنگ به پ ی. وقتمیدیکشیم هیمهارتمون رو به رخ بق
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و به  میکرد یکوتاه میتعظ تیجمع بلند شد. هردومون به سمت جمع قیتشو یصدا

رو  مویماس کو،ینیدوم ی. اما به جامیبرگشت میرو گذاشته بود کوینیکه دوم ییطرف جا

همه اون مردها  میدیبهشون رس یبودن.  وقت ستادهیمرد هم کنارش ا نیکه چند دمید

 ! مویبرامون تکون دادن، همه به جز ماس یسر نیحسبه نشونه ت

 رونیب شیو از چمشاش آت دیباریم تیش عصبان افهیخودت بهم حم کن، از ق ایخدا

دم  یهرک تونهیقسم بخورم با نگاهش م تونستمیبود که م ی. حالت چشماش جورزدیم

 ریکه بگم ت ستیکنه و الزم به ذکر ن لیدستش باشه رو بسوزونه و به خاکستر تبد

 موینشونه گرفته بود. کنار ماس ومارکو، ر یعنیمن، چارهینگاهش همراه ب یاصل

 یکم نکارمیا دیشا کردمیفکر م یبه طرز احمقانه ا دم،یو گونه ش رو بوس ستادمیا

 

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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