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  شیپ دیکه من بهت گفتم با یطبق برنامه ا  ندهی.تا سال آیندار یحق انتخاب

 کنم،اگریباهات ندارم،مجبورت نم یچکاریه  یتا خودت نخوا زنم،ی.بهت دست نمیبر

  هیمن مثل  ی....چون تو واقعا براکنمی که بهت تجاوز نم دمیم نان یبهت اطم یران نگ

بهت نشون بدم که چقدر برات احترام قائلم و چقدر برام   خوامی م ،یمونیم شتهفر

  ذارمینفرو م شه،چندیعمارت برات فراهم م نیا  یتو یکه بخوا  یزی .هرچیارزشمند

 نکاروی خودت ا تی حفظ امن یبرا ،یتحت کنترل باش نکهیا  یبراکه مراقبت باشن، نه 

کنارت باشن و  توننیم ییکه در نبود من چه کسا یانتخاب کن  یتونی.خودت مکنمیم

 اریها من تحت اخت ییامالک و دارا  هیبق یعمارت و حت نیازت محافظت کنن.کل ا

  یمشکل یکن یکالب و خوشگذرون یبر  یخوا یکنم، اگر م تی زندان خوامیتوان، نم

 نداره....  

 وسط حرفاش و گفتم:   دمیپر 

بمونم؟پس مادر و  نجایسال ا کی تونم ینه؟چطور م  یزنینم یحرفارو که جد نیا- 

شب   دن یاگه خبرا به گوشش برسه و بفهمه منو دزد  ،یشناسیمادرمو نم ؟تویپدرم چ

ممکنه  ییچه بالها یدون یکنه، م دایتا منو پ کنهیفدا م شویو کل زندگ کنهیم هیو روز گر

به سر  ییتا بعدا بال یو منو بکش یکن کی االن بهم شل نیهم دمیم حیاد؟ترجیسرش ب

 من.اگه   یشونه ها یرو وفتهیو بار عذاب وجدانش تا آخر عمر ب ادیمادرم ب

.من  ینیبیمنو نم گهیو تا آخر عمرت د کنمیفرار م عای سر رون،یاتاق برم ب نیاز ا  یبذار

 . گه ید چکسینه تو و نه ه شم،یتو نم یها ییاز دارا  یکیبه  لیتبد چوقتیه
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.دستشو دراز  وفته یب یاتفاق بد  هیقراره  دونستیانگار م ستاد،یاومد کنارم ا مویماس 

بازش  دیبا دونستمیدستم گرفتم، نم  یکرد و پاکت دوم رو به طرفم گرفت.پاکتو تو

نگاه   مویقبل افتاد دوباره تکرار بشه.به ماس قهیکه چند دق  یاتفاق دمیترسینه؟م اینم ک

  یتو فکرشه، اما اون کامال خنث یچ قایبخونم دق ورتشص  یداشتم از تو یکردم و سع

اونا    یچشم دوخته بود که انگار منتظره واکنش منو تو شیآت یبه شعله ها یبود و جور

  رون یرو از داخلش ب یا گهید یلرزون عکسا ی. پاکتو پاره کردم و با دستانهیبب

.عکس ها از  برادرمخانواده م بود، مادرم، پدرم و  ه؟عکسیچه کوفت گهید نی.ادمیکش

خونه مون، در حال  اطیگرفته شده بودن. کنار ح شون یشگی همو  یعاد یها تی موقع

خواب بودن از پنجره اتاق خواب ازشون   یکه وقت یخوردن ناهار با دوستاشون و عکس

خط   یاون دست گذاشته بود رو ،یعصبان تی نها  یشده بودم و ب جیگرفته شده بود. گ

 :  دمیمن، ازش پرس یزندگ یقرمز ها

 ان؟   یچ ناهایا- 

جون   یخوای مطمئنم که نم ،یکنیکه تو از دستم فرار  نم کننینت معکسا ضما نیا- 

و   کننیم یزندگ یچجور کنن،یم یاونا کجا زندگ  دونمی. من موفتهی خانواده ت به خطر ب

 تونمی.من نمخورن یصبحانه م یو چه ساعت خوابنیم یچه ساعت دونمی.مکننیکجا کار م

  خوامیبرم تورو کامال تحت نظر داشته باشم، نم نجایکار از ا یکه مجبورم برا ییوقتا

 بسته حبست کنم.فقط   یاتاق با درا  هی یکنم و دست و پاتو ببندم و تو تی زندان
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  کنمیم نیو من تضم یمونیمن م شی پ  کسالیباهات اتمام حجت کنم:تو   خوامیم

 . ادیسرشون ن ییباشن و بال  تیخانواده ت در امن 

 هیبکشمش! تونمیم یکه چجور کردمیفکر م نی به روش نشسته بودم و داشتم به ا رو 

نجات جون    یبود، قرار داشت و من حاضر بودم برا نمون یکه ب یزی م یاسلحه رو

بزنم.اسلحه رو برداشتم و به طرف مرد مقابلم نشونه   یخانواده م دست به هرکار

 . زدن یم رون یز چشماش بخشم ا یگرفتم.هنوز سرجاش نشسته بود اما شعله ها

که آلتمم سفت و  یش یحال َل باعث م نی در ع یول یکنیم میبا کارات عصب یا ور دار - 

مجبور بشم بهت   یوقت  گهید هیوگرنه تا چند ثان نییپا اریسخت بشه .اسلحه رو ب

 . ستیخنده دار ن تی وضع نیا  گهیصدمه بزنم د

 

 . دمیحرفاش تموم شد چشمامو بستم و ماشه رو کش یوقت

 رون ی به سمتم رفت،اسلحه رو از دستم ب یچشم غره ا  موی.ماسوفتادین یاتفاق چیه 

که از روش بلند شده بود پرت   یمبل  ی.شونه هامو با خشونت گرفت و منو رودیکش

  یمبل بود صورتم به پشت منگاهینش یکرد.منو به پشت برگردونده بود وحاال شکمم تو

بود رو باز کرد و باهاش  یاز کوسن ها یکیکه دور  ینی. نوار تزئکردیمبل برخورد م

مبل  یکارش تموم شد دوباره منو برگردوند و درست رو  نکهیدستامو بست.بعد از ا

 نشوند.  
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فکر   است؟یآسون نیکشتن من به هم  ی!...فکر کردیکردیاول ضامنشو آزاد م دیبا- 

 نکرده منو بکشه؟  یسع  یقبال کس یکرد

 

 

 

 

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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