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 تیجمع نیبلند و کراوات هم داشتن، ب یچرم یتنشون بود و دست کش ها بلند

 موئهیمتعلق به ماس نجایواضح بود که ا یلی.آره، خکردنیو مشروب سرو م گشتنیم

 وانهیکه د یتیجمع نیاز ب کوینیاون بود.به همراه دوم قهیطبق سل قایدق زیچون همه چ

 هی. میکردیو مثال مشغول رقص بودن عبور م دنیمالیم گهیوار خودشون رو به همد

 یدست و پا ریتا ز کردیو راه رو برامون باز م رفتیمحافظ همراهمون بود که جلوتر م

برام جالب بود  م،ی.به طبقه دوم رفتمیخود شده له نش یو از خود ب یوحش تیجمع نیا

 یها اندو برابر سقف مک بایبلند بود و تقر یلیکه سقف طبقه دوم هم مثل طبقه اول خ

 ی.بالخره جلوخوردیدوم هم چندتا اتاقک به چشم م طبقه یارتفاع داشت.تو گهید

پرده رو برامون کنار زد و ما وارد اتاق  گاردیاون باد م،یاز اتاقک ها توقف کرد یکی

بدن زن و  هیبود که شب اهیبزرگ س یمجسمه چوب هی دمیکه د یزیچ نی. اولمیشد

 تونستمیم بایبزرگ بود و تقر یلیبودن، ابعادش خ دهیبود که همو به آغوش کش یمرد

 یاتاق ها هیبودم به نظرم از بق ستادهیکه توش ا یبود.اتاق من کلیبگم دوبرابر ه

حدس بزنم  تونستمیقرار داشت که م یفلز لهیم کیکالب بزرگتر بود و وسط اتاق 

باسنش به  یحت نکهیاز مبل ها نشست و قبل از ا یکی یرو کوینی.دومهیکاربردش چ

اتاقک شد و انواع  درنگ وار ینقره ا یبا چرخ دست یبالشتک ساتن مبل برسه، دختر

 یها یدنیاون نوش دنیشدن. با د فیجلوش رد زیم یها رو یمشروبات و خوراک

با درصد الکل باال بخورم اما به محض  یمشروب قو هیهوش کردم  هویرنگارنگ 

 یدستمو گرفت و به عالمت منف کوینیارم دومرو برد یدستمو دراز کردم تا بطر نکهیا

-سبک برام پر کرد و به دستم داد و گفت:  نیشامپا یسرشو برام تکون داد. جام
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حضور خواهند داشت  نجایهم ا یا گهیافراد د یکسریو  میتنها باش ستیامشب قرار ن

تکون دادم و تکرار  ی. سرمیرو باهاشون انجام بد یمعامالت یکسری میخوایکه م

 کردم: 

 نمی. جام شامپانیراه بنداز یباز ایقراره ماف یعنیمعامالت،  یکسریافراد،  یکسری-

ما -کرده بودم رو به طرفش گرفتم تا دوباره برام پرش کنه.  یمعده م خال یرو که تو

 یچشماش به اندازه ته نعلبک هوی. یکن بهش عادت کن یلورا، سع میکنیتجارت م

 یو فکر کنم به زود-شد و ادامه داد:  رهیپشت سر من خ یگشاد شدن و به فضا

تا مرتبشون  دیموهاش کش نیگفت و انگشتاشو ب نویتجارتمون شروع بشه. ا

هم  مویاونا ماس نیکه چند تا مرد وارد اتاقک شدن و ب دمیکنه.سرمو برگردوندم و د

سرد و  یشد. چشما خکوبیش به من افتاد سر جاش مچشم یحضور داشت. وقت

. آب گذروندینگاهش م ریو سر تا پامو از ز شدنیم نییباال و پا نمبد یرو ش،یعصبان

اجرا  یبرا یفکر کردم که امشب واقعا وقت مناسب نیدهنمو با زور قورت دادم و به ا

 هرزه ها نبوده.  هیشب دنیو لباس پوش میطانیکردن نقشه ش

که اون  یاومدن در حال کوینیاز کنارش عبور کردن و به سمت دوم مویماس همراهان

 ادیانقدر ز تشیعصبان زانیو م کردینم یحرکت چیهنوز سرجاش خشکش زده بود و ه

اومد و بازوم رو با خشونت گرفت و بعد  کمیحسش کنم.نزد تونستمیبود که کامال م

تو! مثل خودش با  یورویهزار  نیاز چند یکم- ؟یدیکه پوش هیچه کوفت نیا-: دیغر

و خودمو آزاد کردم.حرفم  دمیکش رونیغرش جوابشو دادم و بازوم رو از دستش ب
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به نظر برسه اما انقدر داغ کرده  زیاغراق آم دیو شا ادیباعث شد که خونش به جوش ب

از افراد حاضر در  یکی. شهیداره از گوشاش بخار بلند م نمیبب تونستمیبود که واقعا م

رو  ییزایچ هیبرسه  مویبه گوش ماس یقیموس نیتا صداش ب زدیکه داد م یاتاق در حال

نشستم و  زی.پشت مداشتیچشم ازم برنم یا هینکرد و ثان یتوجه مویگفت، اما ماس

 یبرم باال خواستمی.مزمیخودم بر یبرا نیشامپا یا گهیددست دراز کردم تا جام 

که نه! دست و پا شکسته  ییکنم، البته هنرنما ییهنرنما یوسط اتاق و حساب لهیاون م

در  شتریرو ب مویحرص ماس خواستمیبلد بودم و با همون م لهیدرباره رقص م ییزایچ هی

احمقانه بزنم.  یهوا و دست به کارا یداشتم تا برم رو ازی. امشب واقعا به الکل نارمیب

نشستن و نگاه کردن به  کجایو از  شدمیرو متوجه نم زدنیکه م ییکلمه از حرفا کی

حوصله م سررفته بود. صحبت  یو همراهاش خسته شده بودم و حساب مویماس

 کردنش به زبون

 

ایل کامل این رمان ــــــــــو دانلود ف "  روز 365رمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ

 یدـــمطالعه کنس ــــــــــداری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــبصورت فایل پی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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 برای رمان درصدی 15کد تخفیف آیا میدانستید با خرید این رمان یک 

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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