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  کی نکهی بهم گفت که و دستم رو با محبت فشرد.با ا ییزای چ هی ییایتالیآورد، به ا برام

  یدرک کنم که داشته بهم دلدار تونستمیبودم اما کامال م  دهیکلمه از حرفاش رو نفهم

ما زن هارو نداره.همونجا نشستم و   یاشک ها   اقتیل  یمرد چیکه ه  گفتهیو م دادهیم

.انقدر  شدیشب غرق م یها یاهیس  یکم داشت تو مرو تماشا کردم که ک ییایدر

  یتزا یپ هی نیکافه بلند شم،همون ب یصندل  یاز رو  تونستمیشراب خورده بودم که نم

و  نیبهتر از شامپا  یلیخ تزایپ دمیسفارش دادم و تازه اونموقع بود که فهم 4 ریپن

بده. آماده بودم که   نیدرد و غمم رو تسک تونهی شراب دست ساز اون خانوم مسن م

هتل   یکه تو ییکه ازشون فرار کرده بودم و  عواقب دردسرها یبرگردم و با افراد

شروع کردم به راه رفتن به سمت هتل،    واشی یل یدرست کرده بودم رو به رو بشم.خ

 ابون یب هیگفت شب شدیم بایوت بودن و تقرخل یلیخ گذشتمیکه ازشون م ییها ابون یخ

 دور بود.    یلیقرار داشت خ یلیسی س یاصل احلکه کنار س یبودن، چون از شهرک

به  شون یکیبلند همزمان از کنارم رد شدن. یشاس نیکه دو تا ماش دمیلحظه د هی

از   یشکل نیهم نیماش هیروز که دم در فرودگاه منتظر بودم  ومد،اون ینظرم آشنا م

گرم بود، من مست بودم و روز تولدم داشت به   یل یکنارم رد شده بود.هوا امشب خ

که انتظار   ینبود و اصال اونجور خودش  یسرجا زیچ چیامشب واقعا ه د،یرسیم ان یپا

دادم اما  رییرو تغ رمیو مس دور زدم دیرو به انتها رس ادهیپ  ینرفته بود.وقت شیداشتم پ

.لعنت به  زنهیپرنده توش پر نم یکوچه ناشناخته شدم که حت کیمتوجه شدم که وارد 

نور   دمید که یزیانداختم و تنها چ یافتضاحم.به اطرافم نگاه ریانتخاب مس نیمن و ا

 . شدی م دهیکوچه تاب یتو ومدیکه به سمتم م ینیبود که از چراغ ماش یکور کننده ا
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 دوم  صلف 

  یبود.به اطراف اتاق نگاه کیچشمامو باز کردم شب شده بود و همه جا تار یوقت لورا

  دهیبزرگ دراز کش  یلیتخت خ هی یکجام. رو دونمیکه اصال نم دمیانداختم و تازه فهم

داشتن روشن شده بود.   یکه نور کم وارکوب یبودم و اتاق فقط توسط چندتا چراغ د

معده م رو باال  اتیممکنه تمام محتو ظههرلح  کردمیداشتم و حس م یسردرد بد

کردم از جام بلند شم اما دست و   یافتاده و من کجام؟سع یچه اتفاق کوفت  قای.دقارمیب

تنم   یرو یتن کیوزنه  هیرو نداشتم، انگار  نکاریحس بودن و توان ا یپاهام کامال ب

بستم و به   وبالشت بردارم.دوباره چشمام یسرمو از رو تونستمینم  ی، حتگذاشته باشن

نداشتم که چه   یا  دهیا چیبود.ه کیشدم هنوز هوا تار داریدوباره ب  یخواب رفتم، وقت

 چی. ه دمیهم گذشته و خواب بودم و خودم نفهم گهیشب د کی دیشا دم،یمدته خواب

نه  یحت ایرو بفهمم و  خیروزنامه نبود تا تار هی  ینبود، حت یاون اتاق لعنت یتو یساعت

  کی

. چند  نمیکرد و تونستم از جام پاشم و لبه تخت بش یبدنم باهام همکار ندفعهی. اتلفن

بره و تازه متوجه چراغ کنار دستم شدم.چراغو  نیم از ب جهیلحظه صبر کردم تا سرگ

  دن،یوع کردم به سرک کشاتاق شر یشدن نورش تو  دهیروشن کردم و به محض تاب

و   میعظ ی.  پنجره هاشناختمینم نجاروی ا  و من اصال هیمیخونه قد کیمشخص بود که 

بود،   یتخت چوب  یرو به رو قایبزرگ دق یسنگ  نهیشوم هی داشت  یپر از نقش و نگار

که از کف   کریقول پ یبودمشون.سرستون ها دهید لمایکه فقط تو ف  ییمثل همونا قایدق
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  یطبوعم یهمرنگ قاب پنجره ها بودن.اتاق گرما قایتا سقف ادامه داشتن و دق نیزم

بود.به   ییایتالیا یادیبگم ز  تونمیکلمه م کیباکالس و آراسته بود و در   یلیداشت خ

  رینظ یباغ ب کیرو به  یریشدم که منظره چشم گ یطرف پنجره رفتم و وارد بالکن

  ییایتالیمرد جوون ا کیچشمم به  هویاطراف بودم   یکه محو تماشا نطوریداشت. هم

 افتاد.البته اولش مطمئن نبودم  

رو   ییایتالیا ظی صحبت کردنش با لهجه غل یسیانگل یوقت یباشه ول ییایتالیحتما ا که

  ییایتالیا  کیکه  زدیکه حدسم اشتباه نبوده.البته ظاهرش هم داد م دمیفهم دمیشن

 ی مشک یشناختم،موهایکه م ییایتالیا ینداشت، مثل اکثر مردا  یبلند  یلیخ له،قدیاص

 

 

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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