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

بیا بریم آب بازی. +به به! شاعرم بودی و خبر نداشتیم؟ باشه هرچی تو بگی. آخ جون 

بلندی گفتم و با اشتیاق به دریا زل زدم. از بچگی عاشق دریا بودم. با ایستادن ماشین 

سته سریع پیاده شدم. رو به دریا ایستادم و نفس عمیقی کشیدم. از لذت چشمام ب

شد. تموم خاطرات بچگیم جلوی چشمم اومد. آه بلندی کشیدم و با افسوس روی 

تخت سنگی نشستم. به امواج دریا خیره شدم،دوست داشتم برم و بین اون موجای 

زیبا گم بشم. اما چه فایده!؟ آهنگی رو زیر لبم زمزمه میکردم: ] ز هم آمدی تو بر سر 

ر راه،من جوانی را به سر کردم تنها از دیار راهم ای عشق می کنی دوباره گمراهم د

 خود سفر کردم دیریست قلب من از عاشقی سیر است خسته از صدای زنجیر است 

دریا اولین عشق مرا بردی دنیا دم به دم مرا تو آزردی دنیا، سرنوشتم را به یاد آور 

عاشق؟ دریا، سرگذشتم را مکن باور من غریبی قصه پردازم.[ +چی میخونی با خودت 

هیچی. آهنگی که باهاش خیلی گریه کردم؟ +گریه برای چی؟ االن یا مربوط به  -

سالم بود. منتظر نگاهم کرد. داخل چشمام  ۱۹منظورم گذشته س وقتی -گذشته س؟ 

دنبال ادامه ی حرفام بود. نفس عمیقی کشیدم. سعی کردم خودمو اروم کنم. و 

دانشگاهم بود. هنوز حال و هوای بعدشم شروع کردم به تعریف کردن: سال اول 
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دبیرستان تو سرم بود ولی سعی میکردم رفتار بزرگترا رو از خودم نشون بدم. تو 

دانشگاه پسری به اسم عرفان بود. زیادی پا پیچم شده بود .من تا اون زمان نمیگم 

دوست پسر نداشتم،داشتم ولی فقط اندازه ی حرف تلفنی. اما عرفان با همه فرق 

شاید اسمش عشق بوده باشه نمیدونم شاید _پس قبال عاشق شدی....  داشت. +

اقتضای سنم بوده دیوونه اون چشمای لعنتیش بودم این دریا منو یاد چشماش 

چرا رفت کجا  _انداخت ههه ولی رفت من تنها موندم سارا با تعجب زل زد بهم گفت: 

 رفت؟ 

نگاه کرد و گفت +لعنت به  گفتم خارج شدم دروغ شایدم نه سارا خیلی غمگین بهم

هرچی شاید ولش کن بهش فکر نکن با بغض بهش نگاه کردم و گفتم +چشمای کیان 

یک کمی شبیه عرفانه، میدونی سارا وقتی رفت من خیلی بد شکستم برای رسیدن 

به اهدافم هر کاری کردم. چیز زیادی ازش یادم نمونده فقط یادمه بهم گفتن که توی 

 لی روی لرزش صدام نداشتم ولی ادامه دادم من هر روز داغون تردریا غرق شده کنتر
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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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