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باشه و چه در   کنفریچه در حال استخدام  کنه،یداره م کاریکه چ ستی .اصال مهم نبود

دوستش به جونش وابسته ست و   نی نگاه کردن باشه لپ تاپش مثل بهتر لمیحال ف

که از اول   هیخب عادت یول کنه،یم وونهیمنو د نکارشیکنار دستش باشه و ا شهیهم دیبا

  خودم منم از یبدم.حت رشییکه تغ دمینم  زهداشته و منم به خودم اجا مون ییآشنا

شد  دایپ نیمارت یزندگ یلپ تاپ بود که سروکله م تو نیبه لطف هم شیپ کسالی

پارسال   هیفور لیکه ازش بخوام اونو کنار بذاره. اوا هی خودخواه کنمیفکر م نیهم یبرا 

  یپسر چیاز شش ماه بود که با ه شتریب یبیآشنا شدم.به طرز عج نیبود که با مارت

 ییاحساس تنها یادیز دیشا ایحوصله م سر رفته بود و  گهیوارد رابطه نشده بودم. د

خودم  یبرا لیپروفا هی  یابیدوست  تیسا هی یگرفتم تو  میتصم نی هم یبرا کردم،یم

 جان ی و شور و ه گردوندیاعتماد به نفس از دست رفته م رو بهم برم نکاریدرست کنم.ا

هزاران   نیزده به سرم، ب  یخوابیکه ب ییاز شبا  یکی ی.تود یبخشیم میبه زندگ یخاص

 بودن،    تیاون سا یکه تو یمرد

 جان ی ه شیسرد و خال یایتا به دن گشتیم یکه داشت دنبال دختر دمیرو د نیمارت

مثل اون   یببخشه و لحظاتش رو کنار اون بگذرونه. تعجب کرده بودم که مرد 

که  ییوالیکه به اون ه کردیدرونم رو وسوسه م یدختر کوچولو یحس هیتنهاست، و 

متعادل و استاندارد به   یلیخ اولشبود جواب مثبت بدم.رابطه ما   یبدنش پر از خالکوب

و هردوتامون   میداشت یو پرانرژ یقو  یها  تیچون دوتامون شخص د،یرسینظر نم

درونمون   یحس رقابت طلب ییجورا هی  نیو ا می درباره شغل هم داشت یادیاطالعات ز

رابطه فوق العاده رو شروع   هیجذب شدم و  گهیزود به همد یلی.اما خدادیرو قلقلک م
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 نیو شهوت بود. مارت یوانیح زیغرا کمی  دیلنگیرابطه مون م یکه تو یزیچ نها.تمیکرد

نسبت به  جانمیشکست خوردم و ه م یعشق  یزندگ یبار تو هیمن "به بار بهم گفت

آتشفشان در حال انفجار بودم. تشنه   کیاما من مثل   "از دست دادم  زارویچ نیا

 بزنم. اما   ییبه خودارضا تهرشب دس  بایباعث شده بود که تقر نیسکس بودم و هم

و  کردم،یو آرامش م تی داشتم، احساس امن یحس خوب نیبه هرحال کنار مارت خب

داشتن بود، حداقل   یاز سکس و هر شب رابطه جنس  شتریمن ب  یارزشش برا نیا

 .  کردمیفکر م نطوریخودم که ا

چمدون رو ببندم بعدش  نیبازور در ا یجور هی دیمن حاضرم، فقط با زمیعز- 

 .  میبر میتونیم

گذاشت و بعد به طرف   فشیک یو از پشت لپ تاپش بلند شد، اونو تو دیخند نیمارت 

 توش جا بشم اومد.   تونستمیخودمم م یکه به راحت  یمن و چمدون

و  دیعشقم.   بعد چمدون رو به طرف خودش کش کنمیمشکلو برات حل م نیمن ا- 

 گفت:  

!نصف کمد  ؟ی جفت کفش و صندل دار یو  س فیهمه ک نیبه ا یاجیآخه چه احت-

  کی یلباس ها برا  نیکه فقط به  ده درصد از ا یتو در حال نیا یکرد یلباساتو خال

 !  یدار اجیسفر پنج روزه احت

 و گفتم:   ستادمیا نهیبه خودم گرفتم و دست به س یحق به جانب افهیق 
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رفته بود  ادمیها انتخاب لباسام باز تره، آ یاونجا دستم تو  میبرس یوقت ینطوریا- 

 رو بذارم.   میآفتاب نکیع

از ترس از   ری غ د،بهیپوستم لغز ریز یند یحس ناخوشا هیبه فرودگاه  میدیرس یوقت 

باعث شده بود که   نیبسته و محصور هم داشتم و هم یپرواز مشکل ترس از فضاها

خصلت بد رو از مادرم به ارث برده بودم و  نیمتنفر باشم. متاسفانه ا مایاز هواپ شهیهم

 که با  لهیوس هی  بهو  نهیهرلحظه مرگ در کم کردمیحس م

اصال اعتماد نداشتم. دوستامون   کنهیپرواز م یلومتر یارتفاع چند هزار ک یموتور تو دوتا

منتظرمون بودن، مقصد  یخارج یپرواز ها   نالیترم یبودن و تو دهیقبل از ما رس

باهم دوست   یادیز یسالها کلیو ما نایانتخاب کرده بود.کارول نیرو مارت التمون یتعط

و مطمئن بودم که  کردن یاما فقط فکر م  کردن،یفکر م  جبودن و کم کم داشتن به ازدوا

قدش    کمیبود،   یپسر خوش صحبت کلی. ماکننینم یفکرشونو عمل نیا  چوقتیه

هم   یبلوند روشن. رو یو موها یآب یداشت با چشم ها  یبرنزه ا کوتاه بود و پوست 

  الزن ها عالقه داشت و اص نهی. فقط هم به سهیا افهیگفت پسر خوش ق شدیرفته م

 یها یژگیبود و خصلت ها  و و یدختر قد بلند نای. کارولکردینم یمخف یاز کس نویا

  ینداشت، اما وقت یریخاص و چشمگ ز ی برخورد اول چ یداشت. تو  یزنونه برجسته ا

مردونه   اتیروح شهی .همهیجالب یلی که دختر خ یفهمد یم یگذروند یباهاش وقت م

 و اونو   گرفتیم دهیرو ناد کلیما
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دونفر تونستن کنارهم دووم   نیهمه وقت چطور ا نی ا دونمی. نمکردیم عیضا یحساب

که  یدر حال ارم،یمن جر اموالشم طاقت ب کنهیکه فکر م یکنار مرد تونمی.من نمارن یب

. دوتا قرص آرامبخش خوردم تا در طول پرواز  هیدر حال چشم چرون کسرهیخودش 

توقف   کیرم و بعد از  میرفتی.اول مرهن هیبق  ینشم و آبروم جلو یدچار حمله عصب

رفتم   یبار نی. آخرم یرفتیم یلیسیبه س مایمستق گهیساعته د کیپرواز  هیبا  کساعتهی

ذهنم   یها تو ییایتالیاز ا  یشونزده سالم بود و از همون موقع خاطره خوب ایتالیا

صحبت   یسیپرسروصدا بودن، نژاد پرست بودن و اصال انگل یلیها خ ییایتالینمونده. ا

  یبود. بعد از سالها کار کردن با هتل ها میمثل زبان مادر یسیمن انگل ی. برا کردن ینم

تو فکرم با خودم  یحت یبودم که گاه  دهیرس یبه مرحله ا  یا رهیو زنج یالملل نیب

در  دیخورش میفرود اومد ایبالخره در فرودگاه کاتان ی. وقت کردمیصحبت م یسیانگل

 رو  نیاجاره ماش خدماتکه  یحال غروب بود. مرد 

صف معطل   یتو کساعتی میو ما مجبور شد دادیلفتش م  یلیخ کردیم ارائه

گرفتم تا کارش   میتصم شد،یگشنه ش  بود و غرغراش داشت شروع م نی.مارتمیبش

فرودگاه که کولر ها خنکش  یداخل یبندازم. از فضا ینگاه  هیتموم بشه برم به اطراف 

نشست.در دوردست ها   ستمپو یرو ییطاقت فرسا یاومد و گرما رون یکرده بودن ب

کوه  کیاتنا   دونستمیاز قبل م نکهی.با اشدیکه داشت ازش دود بلند م دمیکوه اتنا رو د

و  دمیرو رس ادهیآتشفشان فعاله اما بازم تعجب کردم. اصال حواسم نبود که به آخر پ

  رترید هیروم سبز شد، اگر چند ثان یجلو کلیه  یقو  ییایتالیمرد ا هی دمید هوی

  از جاش تکون نخورد، یمتریلیم یبودم با کله خورده بودم بهش، اما اون حت ستادهیا
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و کم مونده بود   ستادمیپشتش ا یمتریبود من با فاصله پنج سانت دهیانگار اصال نفهم

بودن با عجله  دهیپوش  اهیس کدستیکه کت شلوار  ییکمرش سقوط کنم.  مردها یرو

و مرد رو به   کردن یمهم رو اسکورت م خصاز فرودگاه خارج شدن، انگار داشتن به ش

  یکیروم هم 

  نمیصبر نکردم تا همه شون برن و بب نی از ا شتریب گهیهمون آدم بود.د یمحافظ ها از

  نیماش هیکرا گاهیو به طرف جا دمیپاشنه چرخ یبوده، رو یاون شخص مهم ک

از  یکم یلیبا فاصله خ اهیبلند س یشاس نیماش هی دم،یرس گاهیبه جا یبرگشتم. وقت

  نیماش یمشک یها  شهیاز پشت ش اماکنارم گذشت، انگار سرعتشو کم کرده بود،  

   نمیممکنه بود داخلش رو بب ریغ

 لورا  - 

رو دستش گرفته بود در  یا  هیکرا نیماش چیسوو دم،یرو شن نیمارت ادیفر یصدا 

 گفت:   ومدیکه به سمتم م یحال

 وقت رفتنه. ****  گهید ؟یر یم یکجا دار- 

  لوفریکه پر از ن یبزرگ و گرد یناکسوس با گلدون ها ینیاردیج لتون یهتل   ه یورود

شده بود. عطر گل ها فضارو در بر گرفته بود و سالن   نیبودن تزئ یو صورت دیسف یها

 گذار بود.  ریجذاب و تاث یلیرنگ خ ییطال ناتیهتل با تزئ یورود
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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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