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 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

تا خودم رها  کردمیو تقال م خوردمیافتاده باشه ول ول م رونیکه از آب ب یماه مثل

شب به "نکرد فقط دوباره گفت  یاما اون توجه دمیکش غیدستامو باز کن! ج-کنم. 

رفت. آفتاب درخشان و پرنور ماه آگوست  رونیو چراغو خاموش کرد و از اتاق ب "ریخ

بود و به شدت درد  نیباز کنم.سرم سنگ وباعث شد چشمام دیتابیاتاق م یکه تو

 قایدق ی. چه اتفاق کوفتکردمینبود، دستامو اصال حس نم نیا می. اما مشکل اصلکردیم

 نکهیا یحسم رو تکون دادم. اما به جا یب یفکر از سرم گذشت و دستا نیافتاده؟ ا

 یتخت تو یچوب یها هیبا پا یفلز ریبرخورد زنج یدستامو بتونم حرکت بدم صدا

 یبدتر کرد. تو. صداش انقدر گوشخراش بود که سر دردم رو چند درجه دیچیگوشم پ

و تنها  نیاما آخر ارمیب ادیکردم اتفاقات شب گذشته رو به  یاتاق تنها بودم. سع

 قایدق میبرگشته بود نکهیبعد از ا یعنی ح،یمس ایبود. لهیرقص م ومدیم ادمیکه  یزیچ

به  مویافتادم شک ندارم ماس نجایکه من ا یسر و وضع نیافتاده بود؟ با ا یاتفاقچه 

که دوست داشته باهام کرده و من دارم از  یو هرکا دهیرس خواستهیاونچه دلش م

 یکه تو قهی. بعد از چند دقرمیمیو احساس گناه م یبعد از مست یشدت سردرد خمار

مغزم تازه شروع کرد به کار کردن. انگشتامو  هویموندم  زیترحم برانگ تیهمون وضع

اونارو از  کردمیم یه شده بود حرکت دادم و سعبست ریکه دور زنج ییها رهیبه طرف گ

شده بودن  یسفت و محکم طراح یبود. جور یخالص کنم. اما   کار نشدن ریدور زنج

لعنت، لعنت، -و با چند تا دونه انگشت امکان نداشت که باز بشن.  یدست کیکه 

چند ضربه آروم که به در خورد  یصدا ادهامیفر ونیو م دمیکشی. با حرص داد ملعنت

هم نداشتم با لحن  یا گهیپشت دره اما چاره د ی. مطمئن نبودم که کدمیرو شن
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که وارد اتاق شد احساس کردم  دمیرو د کوینیدوم یوقت وتو  ایب-گفتم:  ینامطمئن

 کوینیلحظه خوشحال نبودم. دوم نیبه اندازه ا میزندگ یتو چوقتیبهم دادن، ه ارویدن

لب  یکه رو یگوشیدرجا خشکش زد و با خنده باز دید تیاون وضع یمنو تو یوقت

 ریهام از ز نهیس نمیآوردم تا بب نییپا کمیشد بهم. سرمو  رهیهاش نقش بسته بود، خ

بر باد نره. خداروشکر پتو انقدر  تمیثیآبرو و ح کوینیدوم ینزده باشن و جلو رونیپتو ب

 یستیوا یخوایم-معلوم نبود.  رشیاز ز یچیشده بود که ه دهیچیدور بدنم محکم پ

انقدر اعصابم بهم  ؟یبهم کمک کن یایب یخوایم ای یادامه بد دنیهمونجا به خند

 چارهیب یکوینیهارو به دوم نیا تیناخوش بود که با تشر و عصبان المبود و ح ختهیر

ها خالص کرد. بعد با  ریمنو از شر اون زنج یگفتم. به سرعت جلو اومد و دست ها

 یکه ظاهرا شب خوب نمیبیم-از ابروهاشو باال انداخت و گفت:  یکیگوشه  طنتیش

 ! یداشت

 یگفتم و صورتم رو با پتو پوشوندم.وقت نویحوصله ا یتنها باشم. ب خوامیم رونیبرو ب-

پتو بردم و با بدنم برخورد کردن از شدت شوک و وحشت داشتم سکته  ریدستامو ز

بودم! با  دهیاون پتو خواب ریشورت هم پام نبود و لخت مادرزاد ز ی. من حتکردمیم

کار داره که  یسرش شلوغه و کل یلیرفته، خ مویاسم-نه! -: دمیلب نال ریز یدرموندگ

و  یکل روزت رو با من بگذرون یرکه تو مجبو یعنی نیکنه.پس ا یدگیبهشون رس دیبا

باهم صبحانه  یایهال منتظرتم تا ب یمراقب تو باشم. تو دیپرستار بچه با کیمن مثل 

سردردم  یبراساعت بعد من دوش گرفته بودم، دوتا قرص پاراستامول  می. نمیبخور
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-. دمینوشیرو م مییو چا رینشسته بودم و داشتم ش یغذاخور زیخورده بودم و پشت م

 بهت خوش گذشت؟  روزید

صورتش گرفته بود  یرو که تمام مدت جلو یو روزنامه ا دیسوالو پرس نیا کوینیدوم

رو که  ییقسمت ها یبود ول یمعمول ادمهیکه  شوییتا جا-رو تا کرد و کنار گذاشت. 

شدم،  داریتخت ب یتو یچجور یدیکه خودت صبح د یتیبا توجه به وضع اد،ینم ادمی

 ریآنچنان زد ز کوینیحداقل. دوم ادینم ادمیم بهترم شده بود. خداروشکر که فکر کن

گلوش و خفه  یرو که تازه بهش گاز زده بود بپره تو یخنده که کم مونده بود کرواسان

 یتا جا- ادته؟یتا کجاشو  قایدق-: دینفسش سرجاش اومد پرس نکهیبشه و بعد از ا

. به نشونه هیخال یچاله غرق شده باشم، مغزم خال اهیس یو بعدش انگار تو لهیرقص م

 تکون داد و گفت:  یسر میتفه

و خوب به  یداشت یریکه چه بدن انعطاف پذ ادمهی یحت ادمه،یآره اونجاهاشو منم -

حرف خنده ش پررنگ تر شد و من از  نی. بعد از گفتن ایدادیکمرت کش و قوس م

-بشم.  میبکنم و برم توش قا نیزم یسوراخ تو هی خواستمیشدت خجالت دلم م

سرمو باال  یزار افهی. بعد با قدمیبکو زیگفتم و سرمو محکم به م نویمنو بکش. ا ایخدا

لنگ ابروشو باال انداخت،  کی ؟یبعدش چ کو،ینیشو بگو دوم هیخب، بق-اوردم و گفتم: 

تورو به اتاق  مویدن ماس-ُو جواب داد:  دیاز فنجون قهوه اسپرسوش نوش یجرعه ا

 کرد.  خواستیبهم حمله کرد و هرکار دلش م وونیمثل ح-برد و... 
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اون جمله رو به انتها رسوندم اما  یجمله شو کامل کنه و خودم به جا کوینیدوم نذاشتم

 یهتل و تورو گذاشت تو میبرگشت نکهیباشه، بعد از ا نطوریشک دارم که ا-اون گفت: 

 . بعدش دوباره برگشتمیداشت یو باهم گپ و گفت رونیبعدش اومد ب قهیاتاق چند دق

 

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

 

 

 برای رمان درصدی 15کد تخفیف آیا میدانستید با خرید این رمان یک 

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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