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بود، بازم با نگاهش منو   ستادهیا شکنار یپوست اهیداده بود و مرد س کهیستون ها ت

 کرد.با آرامش  خکوبیسر جام م

 دیاحساسش رو بهم دوخته بود و داشت از فرق سر تا نوک پام رو د  یو ب رهیخ نگاه

  نیقسم بخورم ا  تونستمیبود اما م یمعمول  یها ییایتالی رفتارش مثل همه ا نی.ازدیم

  یفرق داره. موها دمید میزندگ یوکه ت ییو با تمام مردها ستی ن یآدم معمول هیمرد 

پخش شده بودن،معلوم بود چند  شی شونیپ  رو یآزادنه و به طرز نامنظم اهشیس

کرده و   نکارویصورتش پر بودن و انگار از قصد ا یاصالح نکرده چون موها یروز

سرد   یلیو جذابه.چشماش خ ندیخانم ها خوشا یظاهرش چقدر برا نیکه ا دونهیم

که انگار   کردینگاه م یجور کرد،یآدم رو سوراخ م یبودن و نگاهش تک تک سلول ها

فاصله دور هم مشخص   نیو هرلحظه ممکنه بهت حمله کنه.از هم هیوون وحشیح هی

  تونستمیبلند تر بود و م یلیبود خ ستادهیکه کنارش ا یداره از زن یبود که قد بلند

  گهیمحو همد قهیچند دق  دونمیسانته قدش.نم حدس بزنم که باال صد و نود یبیتقر

 که   یمرد یبود.وقت  ستادهیاز حرکت ا مان نبودم، انگار ز  نیزم یرو گهیبودم اما انگار د

 

چطور   دونمیبه شونه م بخورد کرد تازه به خودم اومدم، نم شدیاز کنارم رد م  داشت

 . نیزم یخورد و افتادم رو چیاز پاهام پ یکیشد اما 

  

 حالت خوبه؟  -
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 کنارم سبز شده بود.  هویپوش مثل روح  اهیس مرد

  

انداخت، فکر   نیکه اون مرد بهت خورد و تورو زم دمیدیخودم نم یاگه با چشما-

 .  یکوبیو اون م  نیجلب توجه خودتو به ا یاز قصد برا کردمیم

  

منو بلند   یجور  هیبود،  یقو  ی.به طرز بارونکردندیرو محکم گرفت و منو باال کش بازوم

خودمو جمع و جور کرد   عیسر ندفعهیندارم.ا یوزن چیکرده بود که رَ انگار پ کاهم و ه

 بود   ان یخونم درجر یکه تو یو الکل

رو به  تونستمیکه م ینگاه نیاحساس تر  یو ب نیکرد سرد تر یجرات داد، سع بهم

 گفتم:   یچشماش بندازم و با لحن معترض

  

و   یکن یرو باز لینقش جرثق ای یآدما سبز بش یجلو  واریکه مثل د یو تو عادت دار-

   ؟یبلند کن نیزم یاونارو از رو
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  یجور  هیبود،  رهیبهم خ  بشی.هنوز با اون نگاه عجدیعقب کش یرو ول کرد و کم بازوم

. با لحن آزرده هیواقع ستادهیکه رو به روش وا یآدم شدیکه انگار باورش نم کردینگاه م

 :  دمیازش پرس یا

 

 

 

 

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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