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 تولدت مبارک...تولدت مبارک  -

  یبلند باهاش همراه یو صدا جان یهم بلند شده بودن و داشتن با ه گهیدونفر د اون 

  یکه تو یافراد هی. کم کم توجه بقخوندن یو برام آهنگ تولد مبارک م کردن یم

کردن و به زبون   یاونا هم همراه  یرستوران بودن به ما جلب شد و بعد از مدت

.بعد از تموم شدنش همه به افتخارم خوندن یداشتن برام اهنگ تولد مبارک م ییایتالیا

دهن باز کنه و من توش آب  نیاز شدت خجالت زم خواستیدست زدن و من دلم م

همه با  بایبود که ازش به شدت متنفر بودم.فکر کنم تقر ییاز آهنگ ها یکی نیبشم.ا

آهنگ و برات دست   نی خوندن ابه  کننیشروع م هیبق یباشن چون وقت  دهیمن هم عق

 ؟آدمیدست بزن  ایکن  یباهاشون همراه ،ی! بخندیکن کاریچ دیبا یدون یتو نم زننیم

چه   دینداره با یا  دهیا چیکه ه شهیاحمق به تمام معنا م هی  هیاون لحظه شب یتو

بود از   ینشات گرفته از مست  یکه کم یاز خودش نشون بده. با لبخند زورک یواکنش

و برام  گفتنیم کیتولدم رو تبر هک ییهمه کسا یبلند شدم، به نشونه تشکر برا جام 

 خوب  یآرزوها

لبخند نقش   مچهیکردم با همون ن نیخم و راست کردم و بعد رو به مارت یسر کردن یم

 لبم گفتم:    یبسته رو

  یشدم اصال کار خوب رتریسال پ کی  یبنداز ادمی نکهی ا ؟یبکن نکارویواجب بود ا- 

   بودن؟یمراسم م نیاز ا یجزئ دیآدما هم با نیو در ضمن حتما همه ا ستین
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شروع کردن جشن تولدت شراب مورد عالقه ت رو سفارش  یبه افتخار تو و برا-

 دادم. 

  

موئت   یاز شراب ساز نیشامپا یبطر کیحرفش تموم شد، سروکله گارسون با  یوقت

زده شدم و  جان یشد. مثل دختر بچه ها ه دایدستش پ یم تواند شندون و چهارتا جا

 پا بند نبودم چند بار دستامو بهم زدم و گفتم:  یکه رو یدر حال

 عاشقتم -

  

فرو رفته بود رو برداشت و   خیظرف  یکه تا نصفه تو ینیشامپا یبا دقت بطر گارسون 

از  نایما. کارول یبا دقت و مهارت شروع کرد به باز کردنش و بعد هم پر کردن جام ها

 که جامش رو باال گرفته بود گفت:  یجاش بلند شد و در حال

  

  یخوا ی رو که م یهرچ ،ی کن دایرو پ یکه دنبالش یز یهرچ دوارمیبه افتخار تو لورا! ام-

 .  یو صد سال عمر کن یهمونجا باش خوادیکه دلت م ییو هرجا یاریبدست ب
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  اجیواقعا احت نیشامپا ی. بعد از تموم کردن بطرمیجام هامون رو بهم زد یبعد همگ و

 داشتم که خودمو به  

گرفتم از کارکنان رستوران کمک بخوام تا  میتصم ندفعهیبرسونم.ا ییدستشو

برسم   ییتا به دستشو رفتمیم دیکه با ی ر یرو بهم نشون بدن.گارسون مس ییدستشو

کالب شبانه شده  کیبه  لیرو بهم نشون داد. بعد از ساعت دوازده رستوران تبد

داده   رییکال جو اونجارو تغ ن فضا به رقص در اومده بود  یکه تو یرنگ یبود.نور ها 

شده   یرنگ یساکت اونجا حاال غرق در نورها بایو تقر کیش د،یسف طیبودن.مح

که چرا   دمیفهمیمعنا بود و تازه داشتم م یاونجا ب  دیرنگ سف گهید بایبود.حاال تقر

در   یفضارو به هررنگ دیبا سف بیدر ترک تونستنینورها م نیبود، ا دیاونجا انقدر سف

  ییراهم رو باز کردم و به سمت دستشو دن یلولیهم م یکه تو یتیجمع ون یم از.ارن یب

نظر گرفته.از  ریبا نگاهش منو ز یکیبازم   کردمیداشتم و فکر م یبیرفتم، حس عج 

 از  یکی. به دمشیاطرافم.دوباره د یو با دقت شروع کردم به بررس  ستادمیحرکت ا

 

ایل کامل این رمان ــــــــــ و دانلود ف "  روز  365رمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 ید ـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــ فا آنرا خریـــــــــــ بصورت فایل پی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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