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چند سال پیش میشه گفت یه جورایی یه حادثه ای برام پیش اومد،با اسلحه بهم  -

شلیک کردن،چند بار،این یکی از خطراتیه که خانواده ای که توش به دنیا اومدم بهم  

 هدیه دادن. وقتی روی زمین افتاده بودم و در حال مرگ بودم....  

کرد، از جاش بلند شد و به طرف شومینه رفت، جامش رو روی قسمت  حرفش رو قطع 

 برآمده جلوی شومینه گذاشت، آه بلندی کشید و ادامه داد:  

چیزی که االن میخوام بهت بگم حیرت انگیزه! روزی که توی فرودگاه دیدمت به  - 

 چشمای خودم اعتماد نداشتم و فکر نمیکردم حقیقت داشته باشه.  

 کوتاهی کرد و بعد گفت:  دوباره مکث  

 به نقاشی که باالی شومینه آویزون شده نگاه کن. - 

چشمامو باال آوردم و نگاهم رو به سمت جایی که ازم خواسته بود کشیدم.خشکم زد،   

نقاشی چهره زنی بود که دقیقا شبیه من بود.کمی شامپاین رو از گلوم پایین 

 اما االن فرستادم.الکل عملکرد مغزم رو مختل میکرد 

بیشتر از هرچیزی به اون نوشیدنی لعنتی نیاز داشتم، خودمو به بطری شامپاین  

 رسوندم تا دوباره جامم رو پر کنم. ماسیمو ادامه داد:  

وقتی قلبم از حرکت ایستاده بود...تورو دیدم. بعد از چندین هفته بیهوش بودن توی  - 

آوردم و کم کم سرپا شدم.وقتی تونستم چهره  بیمارستان دوباره هوشیاریم رو بدست 
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زنی رو که تمام مدت بیهوشیم میدیدمش به وضوح به خاطر بیارم، یک نقاش ماهر رو 

 خبر کردم، صورت اون زن رو براش توصیف کردم و اون چهره تورو کشید.  

  

 نمیشد انکار کرد که اون نقاشی دقیقا چهره منه، اما چنین چیزی چطور ممکنه؟  

مام دنیارو دنبال تو گشتم،البته گشتن در مقابل کارهایی که برای پیدا کردنت انجام  ت- 

 دادم کلمه خیلی 

جا پیدات نکردم. یه حسی درونم بود که بهم اطمینان میداد بالخره  کوچیکیه، اما هیچ 

یه روزی پیدات میشه و جلوم وایمیستی، و اون روز بالخره از راه رسید.وقتی جلوی  

خروجی فرودگاه دیدمت کامال آماده بودم که بیام دستتو بگیرم و با خودم ببرمت اما  

اد من یکسره تورو تحت نظر حرکت خیلی خطرناکی بود.از اونموقع به بعد افر

داشتن.تورتوگا، اون رستورانی که اون شب بهش اومدی مال منه، اما من هیچ دخالتی 

در اومدن تو به اونجا نداشتم و سرنوشت تورو به اونجا کشونده بود.از وقتی وارد 

رستوران شدی نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم که نیام باهات صحبت کنم، اما یکبار 

ست سرنوشت به کمکم اومد و پشت دری که نباید پشتش میبودی بهت  دیگه د

برخورد کردم.واقعا نمیتونم منکر این بشم که لطف خدا شامل حالم شده بود چون اون  

 هتلی که توش میموندی هم تقریبا به جورایی متعلق به منه.  

 *فرانسیس فورد کوپوال:کارگردان فیلم پدرخوانده   
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 را:به مافیاهای سیسیلی گفته میشه *کوسانوست

حاال فهمیدم که بطری دوم شامپاین، اونشب از کجا سروکله ش روی میزمون پیدا   

شد و چرا تمام این مدت همش حس میکردم یکنفر منو زیر نظر گرفته.میخواستم  

حرفاشو قطع کنم و میلیون ها سوالی که توی ذهنم بود رو دونه دونه ازش بپرسم اما 

دادم صبر کنم و ببینم دیگه چه حرفایی برای گفتن داره و بعدش قراره چی   ترجیح

 بشه.ادامه داد:  

 

 

 

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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