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

هرروز  نجام،ینداره. من فقط چون مجبورم االن ا یربط چیرابطه شما دوتا به من ه -

بشم، چون  کتریم نزد ندهیآتا روزها بگذرن و به تولد سال  کنمیم یدارم روزشمار

 . ارمیرو بدست ب میآزاد تونمیفقط اونموقعست که دوباره م

رو باور نداشتم و ابدا   اما حوصله و توان کل کل کردن با ،  زدمیکه م ییحرفا خودمم 

 رهیبهم من خ یلحظات طوالن یبرا مویرو هم نداشتم. ماس مویصادقانه نبودن ماس

بهم خوردن دندوناشو بشنوم.  یصدا تونستمیشد. فکش محکم شده بود و م

 یخطر بهش دست داده ول حساسکه حرفام به احساساتش صدمه زدن و ا دونستمیم

 نییرو پا رهیاز جاش بلند شد و به طرف در راه افتاد، دستگ مویبرام مهم نبود. ماس

 بهم گفت:  یحس چیو بعد به طرف من برگشت و بدون ه دیکش

 شیزندگ زیچ نیچون من ولش کردم و مهم تر کشه،یکه تورو م گفتیبهم مداشت -

 . رهیرو ازم بگ میزندگ زیچ نیو مهم تر رهیازم انتقام بگ خوادیرو ازش گرفتم اونم م

 ! نمیبب ستایوا- 

 . دمیداد کش مویسر ماس تیعصبان با 

  ؟یو بر یمنو به امان خدا ول کن یحرف نیبعد از زدن همچ یخوایم- 

بود  ستادهیچهارچوب در ا یکه تو مویبرداشتم و خودمو به ماس یبلند یها قدم 

 رسوندم. 

 .... یخودخواه عوض کهیمرت- 
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کرد و درو محکم بهم  زونیرو پشت در اتاق آو "دیلطفا مزاحم نشو"عالمت  مویماس

بودم و نگاهم  سادهیپناه همونجا ا یب ی. مثل جوجه هادمیترس یکم هی. راستش دیکوب

 بود.  مویبه ماس رهیخ

 با تو...  دنیامشب، رقص- 

ادامه  شدیم کیکه به من نزد یجمله صحبت هاشو شروع کرد و در حال نیبا ا مویماس 

 داد: 

 نیب یشد. وقت لیتبد قتیبود که بالخره به حق اهامیرو نیتر یافتیاز دست ن یکی- 

رو  یزیچ هی. البته بذار امیمرد دن نیخوشبخت تر کردمیحس م ،یدیرقصیبازوهام م

 کیرو که خودشو به تو نزد یاون مردک لهستان خواستیبهت بگم، امشب واقعا دلم م

 . زدیکه مال منه الس م یبازم با زن نحالیو با ا شناختیاون منو م بکشم،کرده بود رو 

 . شیبکش یتونیاما ظاهرا نم- 

من قرار گرفت  یبرداشت و رو به رو یا گهیقدم بلند د مویو ماس دمیغر تیعصبان با 

 و بعد گفت: 

 بکشمش و واقعا بخاطرش ناراحتم.  تونمیمتاسفانه حق با توئه، نم- 

 یکار نیهمچ چوقتی. هدیبازوهاشو دورم حلقه کرد و منو به آغوش کش مویماس 

حرکاتش از سر خشونت  شهیجنتلمن بغلم نکرده بود، هم کیو  تا حاال مثل  کردینم

حرکتش  نی. انقدر از انداختیبازوهاش به دام م نیب ریاس کیمنو مثل  شتریبوده و ب
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مونده  زونیو هوا آو نیزم نیکنم و دستام ب کاریچ دیبا دونستمیبودم که نم شدهشوکه 

و  ضربان قلبش که خودشو به در یدادم و صدا کهیت مویماس نهیبودن. سرمو به س

زانوهاش خم  یکم کم رو موی. ماسدیچیگوشم پ یتو دیکوبیش م نهیقفسه س وارید

قفسه من  یسر اون بود که رو المن نشست که حا یبه رو یرو یشد و دو زانو جور

قرار گرفته بود. دستمو آروم به رُ سمت سرش س دادم و شروع کردم به نوازش 

دفاع به نظر  یخسته و ب ر،یپذ بیآس یبیلحظه به طرز عج نیا یکردن موهاش. تو

غم و غصه  نیبار سنگ نیبکنم تا ا یکار هی خواستیچشه اما دلم م دمیفهمینم ومدویم

 . نمیبب ینجوریرو ا مویدوشش برداشته بشه. من عادت نداشتم ماس یاز رو

 

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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