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که   یخیرو همراه ظرف  نیشامپا یبه پسر پشت بار زد و بعد بطر یلبخند گ و گشاد

اپ ک یرو که هنوز رو یتوش قرار داشت برداشت و به طرف استخر راه افتاد.شمع 

راه افتادم. به شدت از   نایدر حال ذوب شدن بود رو فوت کردم و دنبال کارول کیک

و مبهوت هم   جیحال گ نیشده بودم و لجمو در آورده بود در ع یدست اون مرد عصبان

خودم بافته بودم که اون مرد مرموز ممکنه   یسرم برا  یمدل داستان تو نیبودم. چند

 باشه.  یک

با عقل جور  یلی.اما خب خشهیریمنحرف س   هیبود که اون  نیا  مین احتمالداستا نیاول

دختر و   هیدنبال  وفتهیبود که الزم نبود ب  یاون انقدر جذاب و خواستن ومد،یدر نم

کفش   ی. از روکردن یم بشیکنه و قطعا همه دخترا تو کف ش بودن و اونا تعق بشیتعق

  ست،ین یر یبگم که اصال و ابدا آدم فق تونستم یمتش میمارکدار و گرون ق یو لباس ها

 تیدرباره چک کردن عملکرد کارکنان رستوران و رضا ییزایچ هی شبیو در ضمن د

 ریکه اون ممکنه مد نهیا گهید یداستان احتمال هی .پس گفتیها داشت م یمشتر

 نکارایا اداشت؟سرمو تکون دادم، انگار ب کاریهتل چ نیا  یتو نجایرستوران باشه اما ا

و جامم رو به دست   زم،یبر رون یمغزم ب یافکار مزاحم رو از تو نیا  تونمیم

جمله از   نیا"و فکرمو بهش مشغول کردم دمیم تی بهش اهم یچ یاصال برا "گرفتم.

 نیشامپا یقطره بطر  نی. تا آخردمیرو نوش نمیاز شامپا  یمغزم گذشت و جرعه ا یتو

   ان یرگ هام جر یالکل تو ن،خو یبه جا کردمیکردم و حس م یلرو خا
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از ذهنم پاک شده بود.دوست پسرامون بالخره سروکله شون   زیهمه چ  گهید داره،حاال

 :  دیخوشحال و سرخوش بود و با خنده پرس یلیخ نیشد. مارت دایپ

  م؟یکن کاریناهار چ یبرا - 

که االن دخلشو آورده   یشراب یبود و با بطر  یهنوز درونم باق شبید یمست اثرات 

 حرصم گرفت و داد زدم:   الشیخی همه ب  نیبودم مغزم کامال از کار افتاده بود.از ا

زده بود و اصال برات مهم  بتیبرو به جهنم، امروز تولدمه تو از سرصبح غ نیمارت- 

ناهار   یبرا یپرس یو ازم م یاومد د یدارم، حاال پرو پرو پاش ینبود که من چه حس

دلت  ینگفتم و گذاشتم هرغلط یزی ! بسه هرچقدر بهت چهیکاف گهیم؟دیکن کاریچ

 نکهیخسته شدم از ا گهیرفتارت رو تحمل کنم، د نیا تونمینم گهید ،یبکن  خوادیم

   تیمسئله زندگ نیتر تی کم اهم شهیهم

وقته که گذشته   یلی.از زمان ناهار خیو تو تمام وقتت رو با کار و دوستات بگذرون باشم

 .  یباش  تیو بهتره به فکر شام کوفت

زدم. از اون هتل نحس فرار کرده   رون ی رو برداشتم و با عجله از هتل ب  فمیو ک کیتون 

اشک انقدر   ابونم،یبه خودم اومده بودم تازه متوجه شدم که وسط خ  یبودم و وقت

کف   وفتنیو ب ان یهرلحظه ممکنه چشمام از حدقه در ب کردمیبودم که حس م ختهیر

  یها ابون یادامه دادم.منظره خ رمیرو به چشم زدم و به مس  میآفتاب نکی. عابون یخ

 یبلند و گل ها یرو هاش با درخت ها ادهیبه شدت چشم نواز بود. کنار پ ینیاردیج

بودن و معلوم بود خوب ازشون  زیو تم  بایشده بودن و ساختمون ها ز دهیپوش ییبایز
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  یها ییبایاز ز تونستمیخرابم نم  یروح تی وضع نی.متاسفانه با اشهیم ینگهدار 

 که توش قرار گرفته بودم لذت  یطیمح

بودن و  یگونه هام جار یمدت اشکام رو نی.تازه متوجه شده بودم که تمام اببرم

بودم که انگار داشتم   دهیدو نجارویهتل تا ا ریتمام مس یجور کردم،یداشتم هق هق م

رنگ شده و من  یدر حال غروب بود و آسمون نارنج دی. خورشکردمیفرار م یزیاز چ

  هیو خشم اول تیعصبان  ی.وقتزدمیقدم م یهمچنان داشتم به سمت مقصد نامشخص 

پاشنه بلندم پام بودن که صبح  یرفت تازه متوجه درد پاهام شدم، صندل ها نیام از ب

  ییبایمطمئنا ز تی موقع نیا یبودن اما االن تو بایز یلیبه نظرم خ دمشون یپوش یوقت

مدت مناسب   یطوالن یرو ادهیپ نیا  ینداشت و اصال برا   یا دهیفا  چیشون برام ه

به چشمم خورد و   ییایتالیا  یمعمول یل یو خ کیکافه کوچ هی ابون یاون خ ی. تونبودن 

شراب دست ساز و آرامشبخش   هیآروم شدنه چون  یبرا یمتوجه شدم مکان مناسب

کافه نشستم و به سطح صاف و   رون یب ی ها یاز صندل یکی یمنو شون داشتن.رو  یتو

 شرابم رو  وان یخانم مسن ل هی چشم دوختم.  ایدر یبدون موج آبها

 

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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