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 یدونی. مدیخواب یاتاق کنار یو رفت تو رونیاومد ب وبارهساعت بعد د میاتاق اما ن یتو

ش  افهیاومد ق رونیاتاق تو ب یاز تو یوقت شناسمیرو م مویوقته ُدن ماس یلیمن خ

کنه و بعد ادامه داد:  دایپ یکلمه مناسب سکوت کرد تا هینبود که.... چند ثان یکس هیشب

 دهیرس تیکرده باشه و به رضا هیرو تخل جاناتشیکه ه یبگم کس یخب چجور-

 یزینبود که بعد از مدت ها بالخره به چ یکس هیش شب افهیبه نظر من ق یعنیباشه. 

 باشه.  دهیرس خواستهیکه م

زبونت حرف بکشن؟ انقدر عذابم نده و درست  ریبا انبر از ز دیچرا با کوینیآخ دوم-

 تونمیخب م-افتاد پس؟  یاون اتاق لعنت شده چه اتفاق یتو  شبید نمیکن بب فیتعر

 گهید یبدم اما اونجور حیبرات توض زویراست برم سر اصل مطلب و همه چ کی

. آنچنان بهش چشم غره رفتم و با خشم نگاهش کردم ستیو جالب ن گذرهیخوش نم

ندارم.  یکه امروز اصال حال و حوصله شوخ دیخودش دست و پاشو جمع کرد و فهمکه 

 یشلوغ باز یو داشت یمست کرد یکه تو بدجور نهیخب، باشه. خالصه ش ا یلیخ-

. دیو رفت خواب رونیمجبور شد دستاتو ببنده و خودشم اومد ب نیهم یبرا یاوردیدر م

راحت شد و نفس حبسم شده رو  المی.  خوفتادهین نتونیب یچ اتفاق خاصیه ن،یهم

که  کردمیم کاریداشتم چ قایفکر به سرم افتاد که مگه دق نیا هویفرستادم. اما  رونیب

 اون مجبور شده دستامو ببنده؟ 

بپرسم خودش گفت:  یدوباره سوال نکهیباز به فکر فرو رفتم قبل از ا دیکه د کوینیدوم

برنامه  یشلوغه و کل یلینباش و صبحانه ت رو بخور، امروز سرمون خ یزینگران چ-
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هم  هیثان کی یاون سه روز من حت یو تو میرم بود ی. ما فقط سه روز تودمیبرات چ

 مویبود که چشمم به ماس یبار نیکالب آخر ی. اون شب نحس تودمیرو ند مویماس

ازش  یخبر چی. هنیزم یافتاده بود و بعد از اون انگار آب شده بود و رفته بود تو

 کوینی. کل روزم رو با دومزدینم یکلمه درباره ش حرف کی یهم حت کوینینداشتم و دوم

 یو حت میترف دیگذروندم. اون کل شهر رو بهم نشون داد، باهام غذا خورد، باهم خر

 ینجوریتمام مقاصد سفرمون قراره هم دونستمیبرد. نممنو به سالن اسپا و ماساژ هم 

 یتو مینه.  روز دوم داشت ایباشم  کوینیسفر فقط کنار دوم نیتا آخر ا دیباشه و من با

که ازش  میخوردیداشت ناهار م ییایاسپان یکه غذاها بایز یلیرستوران خ کی

 : دمیپرس

و منتظر  نمیبش نجایهم کاریب تونمیکه دوباره برگردم سرکار؟نم دهیاون بهم اجازه م-

 بشیو خودشو بهم نشون بده و بعد دوباره غ ادیبمونم تا اون هروقت دلش خواست ب

 یتو دونمیمن نم-گفت:  تیسکوت کرد و در نها یمدت طوالن یبرا کوینیبزنه. دوم

رو از من  زایچ نجوریاون نظر بدم. ا یبه جا تونمیو نم گذرهیم یچ مویفکر ُدن ماس

به نفعته.  شتریب ،ی. هرچقدر َل کمتر بدونهیبمونه که اون ک ادتی نویا دینپرس ا ور. با

لعنت بهتون، من حداقل حق -: دمیبشقاب غذام رو به عقب هل دادم و غر تیبا عصبان

زنده -نه؟  ایست  دهاصال زن نکهیا ای کنهیم یدارم که بدونم کجاست و داره چه غلط

در اصل  نیکه ا دونستمیکلمه رو گفت و مسلما جفتمون م کی نیهم کوینیست. دوم

 . ستیجواب سوال من ن
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طرف از  کیو مشغول خوردن شدم. از  دمیدوباره ظرف ناهارم رو جلو کش غرغرکنان

برام فراهم بود رو  زیکه همه چ ییایرو یزندگ نیخسته شده بودم و ا میقبل یزندگ

من سازگار نبود.  هیبا روح یخبر یو ب یکاریهمه ب نیا گهیدوست داشتم و از طرف د

کار باشم  طیمح یتو خواستیو دلم م داشتممردونه  اتیروح شتریبودم که ب یمن زن

قبل  ینبود. روز سوم مثل روز ها شمیهم پ مویمثل االن که ماس ییمخصوصا وقتا

کرد و از  یزنگ خورد. ازم عذرخواه شیکه گوش خوردمیصبحانه م کوینیداشتم با دوم

بود و بعد از تموم  یبلند شد تا بره جواب تلفنشو بده. مکالمه ش نسبتا طوالن زیسر م

بهتره زودتر حاضر  ،یریا . ور امروز از رم م-من برگشت و گفت:  شیشدنش دوباره پ

 . میبود دهیما که تازه رس-: بهش نگاه انداختم و گفتم یمتعجب افهیل با ق َیش

رو با  رمیو ش ینگاهم کرد و بعد به طرف کمد لباس هام رفت. چا ینیلبخند شرمگ با

 سرم دم یکه بهم گفته بود رو انجام دادم. موهامو باال یعجله تموم کردم و کار

 

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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