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 ... مویدن* ماس-ُ

پرتغال و... به   ا،یاسپان ا،یتالیمثل ا یی اروپا یاز کشور ها یکه در بعض ی*ُدن: لقب 

 .  شهیرتبه و متمول داده م یاشراف زاده ها و افراد عال

  یانداخت که حرف تو چارهی به پسر ب ینگاه غضبناک و هشدار دهنده ا  اهپوشیس مرد

شد  کیاومد و انقدر بهش نزد اهپوشی دهنش خشک شد.پسر جوون به طرف مرد س

باهم اختالف   ی. اون دو نفر حداقل  سانتکردیگونه هاشون بهم برخورد م بایکه تقر

شه تا پسر جوون خم ب یکم ودمجبور ب اهپوشیمرد س نیهم یداشتن برا 12 یقد

از حرفاش متوجه   یز یو چ زدیآروم حرف م یلیبتونه حرفاش رو در گوشش بگه.خ

که منو   یبه مرد  ییایتالیبه زبون ا ییزایچ هی فقط تونستم بفهمم که داره  شدمینم

در  اهپوشی.مرد سدادیو اونم با دقت به حرفاش گوش م گهیکرده بود م یزندان نجایا

 عیسر یلیخ ییایتال یجمله گفت و بعد پسر جوون ا کیجواب اون همه حرف فقط 

 زد.   بشیبسته غ  یپشت در  ها

  

زد و بعد وارد بالکن شد.دوتا دستش رو به نرده ها  یاتاق چرخ یتو اهپوشیس مرد

 خودش  یداد و کم هیتک

. پس بهش  کردیرو با خودش زمزمه م ییزهای لب چ  ریبه طرف جلو خم کرد.ز رو

بودم، مالون براندو نقش  دهیپدرخوانده شن  لمیف یکلمه رو تو نیدن...قبال ا ُگنیم

مغزم به کار افتاد، قطعات بهم   هوی.کردن یصداش م ینجوریرو داشت و ا ایماف سیرئ
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 یدود  یها شهیکه ش ییها نیمحافظا،ماشذهنم کنار هم قرار گرفتن. یپازل تو ختهیر

  کردمی.فکر میچی خونه دراندشت و مخوف، عادت نداشتن به سرپ نیداشتن،ا

که اونا   دمیفورد کوپوال* بوده، اما االن تازه فهم سیکوسانوسترا* ساخته ذهن فرانس

 .  ستادمیا  یلیسیس یاهایاز ماف یک یوسط خونه  قایداشتن و من االن دق تیواقع 

  

 ...؟!  مویماس-

  

 اسمش رو زمزمه کردم و بعد ادامه دادم:  یآروم به

 بهت بگم ُدن؟  دیبا ایصدات کنم  ینطوریا تونمیم-

  

مغزم   یتو یشمار یاستوار به سمتم اومد، سواالت ب یطرفم برگشت و با قدم ها به

شد، اون  یبدنم جار ی. حس ترس تو اوردن یشکل گرفته بودن که نفسم رو بند م

 :  دینشست و ازم پرس یمبل یرو

  

   ؟یدیفهم   زویهمه چ گهیحاال د یبا خودت فکر کرد -

  

https://romankhonn.ir/


                                                                                                               

3 | P a g e 
 https://Romankhonn.ir    را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                        

 .  دمیحداقل اسمتو که فهم-

  

 راحت شده بود و گفت:   الشیخ یزد، انگار کم یلبخند 

بکنم  نکارویهم خوامیبدم، منم م حیتوض زویبرات همه چ یکه ازم انتظار دار دونمیم-

پس   ،ی ممکنه نشون بد زنمیکه بهت م یینسبت به حرفا یچه واکنش دونمیاما نم

 .  یبخور   یدنینوش یبهتره اول کم

  

از جام هارو به طرف من گرفت و   یکیپ کرد. نیبعد بلند شد و دو جام رو با شامپا رُ

که از  یو دوباره به مبل دیازش نوش یکرد، جرعه ا  کی رو به لب هاش نزد گهیجام د

 داد.   هید تکروش بلند شده بو

  

 

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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