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

ولیتم باهاش بود میزاشتم هتل وخودش برمیگشت از دور دیدم که ازونجایی که مسئ

 داره میاد درماشین رو باز کرد سوار شدم 

ممنونمخدافظ +بریم تو _تمام طول راه تو سکوت گذشت روبه روی اتاقم ایستادم 

خب _خونه کارت دارم باشه ای گفتم ک در خونه رو باز کردم. رو به بهش گفتم : 

که ازم داری بیارش باهم ببینیمش ناباورانه بهش نگاه کردم. +د  میشنوم +اون فیلمی

چرا نشستی پاشو دیگه باشه ای گفتم و سی دی رو اوردم و توی دی وی دی گذاشتم 

حالم  _و صدای تلوزیون رو کم کم کردم +کل فیلمو نگاه کردی؟ اخمی کردمو گفتم : 

عمرا پوزخند بلندی زد و کنترل بهم میخوره ازت بعد بشینم فیلمتو تا اخر نگاه کنم؟ 

رو ازم گرفت و فیلم رو زد جلو سرمو انداختم پایین که نگاه نکنم +عه خجالتم بلدی 

ببین نگاه کن ببین نقش اول این فیلم کیه بهت _؟ با خشونت صورتمو اورد با و گفت : 

زده به تصویرم توی صفحه تلوزیون نگاه کردم فشار دستش رو روی صورتم بیشتر 

 د کر
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+خوب نگاه کن این کیه؟ هه یادت نمیاد ؟ فیلم جدیده؟ بازی جدیده؟ بدون کنترل 

اشک میریختم اصال دست خودم نبود وقتی دیدم به دست کی زن شدم گریم تبدیل 

چرا؟ چرا بدبختم _به هق هق شد با حرص نگاش کردم تن صدامو بردم باال و گفتم : 

م +دختره هرزه یاد رفته چیکارا کردی هان؟ چرا؟ سوزشی توی صورتم حس کرد

کردی؟ یاد رفته مستم کردی؟ یادت رفته قرص ریختی تو مشروبم؟ یاد رفته؟ خودت 

باور _خواستی خودت میفهمی خودت. چرا من باید تاوان بدم؟ چون بهت پا ندادم؟ 

نمیکنم داری دروغ میگی. +هه دختر هرزه، میخوای خودتو قالب کنی به من؟ تحمل 

شتم تحمل دیدن اون فیلم رو نداشتم. پاهام سست شد، چشام سیاهی حرفاشو ندا

میرفت با صدای کوبیده شدن در متوجه شدم که رفته به خودم نهیب زدم بسته 

خودتو جمع کن باید باهات ازدواج کنه هرچی که شده باشه مقصره یکی پی در پی 

شتم حداقل االن هیچ میکوبید به در با خیال اینکه کیانه درو باز نکردم طاقتشو ندا

نقشه ای نداشتم +هلیا درو باز کن چرا باز نمیکنی سارام پوفی کشیدمو بلند شدم 

 سارا #االن همین کم بود 
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ایل کامل ــــــــــو دانلود ف "  نــــــــــــت داغ مــــــــــبهشرمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ

 یدـــس مطالعه کنــــــــــداری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــاین رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 ـــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامــــــــ
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