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

رو  یچراغ نکهیو بدون ا دیرو باز کرد. در اتاق رو محکم پشت سرش کوب یدر اتاق و

و هر لحظه شور و  دیبوسیروشن کنه به لب هام حمله کرد. با حرص و ولع منو م

 نییپا یراهرو یکه تو ی. بعد از اتفاقشدیم شتریلب هام ب دنیبوس یبرا اقشیاشت

. دهینشون نم یواکنش خاص چیو ه گهینم یچیه مویبود که ماس بیافتاده بود، برام عج

رو از خودم دور  مویماس لنگهیکار داره م یجا کیبعد از چند لحظه که حس کردم 

 یبه رو یرو نهیادامه بده. چراغ رو روشن کردم و دست به س شتریکردم و نذاشتم ب

پخش و  شیشونیپ یکه حاال رو اهشویس یو موها دیکش ی. اون آهستادمیا مویماس

 : دیشده بودن، با دست به عقب هل داد و معترضانه نال پال

 خدا ! ورا گند نزن به حالم َل یمحض رضا- ،

 حیکه پشت سرش قرار داشت خودشو ولو کرد و توض یبزرگ یمبل راحت یهم رو بعد

 داد: 

 ریسکوت کرد تا واکنش منو ز یا هیاون...اون دختر مربوط به گذشته منه. چند ثان- 

 گفتم:  یو من در جوابش با لحن آروم رهینظر بگ

که قبل از من  هیعیطب یلیخ مو،یماس ستمیتو ن یزندگ یزن تو نیکه من اول دونمیم- 

گذشته تورو قضاوت  ستیبوده باشن و منم قرار ن تیزندگ یهم تو یا گهید یکسا

جوابشو  یو رفت یگفت که تو برگشت یبهت چ قایبدونم اون زن دق خوامیکنم. اما م

  ود؟ب یچرا انقدر از دستت عصبان قایدق ؟یداد

 و گفت:  کردیمنو نگاه م نشیخشمگ یساکت بود و با چشما ویماسم 
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 . رهیاخ نیرابطه منو آنا مربوط به هم-

  ؟یک یعنی ریاخ نیهم- 

 . داشتمیدست از سرش برنم دمیرسینشدم، تا به جواب سوالم نم الیخیب 

 دمت،یفرودگاه د ینشست و من تو نیبه زم یلیسیس یکه پرواز تو، تو یهمون روز- 

 دیوعده و وع ایاون دختر رو گول نزدم و  چوقتیرابطه مو باهاش تموم کردم. من ه

تمام خونه من به  یچهره تو، تو ینقاش یدیبهش ندادم، همونطور که خودت د یالک

من هست.  یزندگ یتو کنفریکه  دیفهمیم دیدیاونارو م یبود، هرکس زونیها آو وارید

  کردیفکر م کنم،یم دایتورو پ یروز کیور کنه که من بالخره با خواستیاون نم یول

رابطه ش با من بتونه  دیکه شا دادیم دیبه خودش ام یو الک یاز توهمات من یبخش تو

 دم،یتورو د یبره. اون روز وقت شیساده بوده پ یجنس کیو شر یدوست کیفرارتر 

هم پشت سرش رو نگاه  گهیو د رونیمن بره ب یبهش دستور دادم که از زندگ عیسر

 نکنه. 

. دمینشون م یچه واکنش نهیگفت و بعد دوباره به من چشم دوخت تا بب نارویا مویماس 

 : دیبا استرس پرس مویبودم، ماس ستادهیسرجام ا یو همونجور گفتمینم یچیمن ه

 . دمیباشه جوابتو م یبپرس، هرچ ؟یبدون یهست که بخوا یا گهید زیچ- 

نقطه ضعف  کیدارم. حسادت از نظر من  یچه حس قایاالن دق دونستمینم خودمم 

  یمحکم و ب تیشخص کیکرده بودم تا  نیتمر یادیز یبزرگ بود، من سالها
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و در ضمن  ارهیمنو از پا در ب عیسر یکیداشته باشم و  نذارم هر مسئله کوچ نقص

اونقدر  مویچون ماس کنهیم دیمنو تهد یحس نکرده بودم که از جانب اون دختر خطر

 نطوری. اما واقعا همارهینداشت و برام مهم نبود اگر بخواد اونو از چنگم در ب تیبرام اهم

 تیواقع رشیداشتم  در برابر پذ ای کردمیبود؟ من االن داشتم صادقانه با خودم فکر م

  کردم؟یمقاومت م

 بگو.  یزیچ هی کنمیلورا خواهش م- 

 گفتن نداشتم، فقط گفتم:  یبرا یچیگفت و من ه نویا یبا کالفک مویماس 

 پرت کردم.  یا گهیمبل د یبعد هم خودم رو رو و من خسته م - 

 

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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