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 ایتالیتموم بود. به لطف آفتاب داغ ا بایزدم و کارم تقر ملیبستم. به مژه هام ر یاسب

الزم نبود مثل  نیهم یدراومده بود برا یربرنجیش تپوستم رنگ گرفته بود و از حال

هرروز  نجایهوا ا یکنم. دما شیآرا ادیروح به صورتم ببخشم ز یکم نکهیا یقبل برا

 میتاپ ن کیبا  دمیپوش ینفت یآب نیشلوارک ج کی نیهم یدرجه بود برا یس یباال

 ی. امروز تودیرسیم کمیکوچ یها نهیس ریرنگ که قدش به زور تا ز دیتنه کوتاه سف

بدنم رو در معرض  خواستمیکرده بودم و انگار م یرو ادهیز یانتخاب لباس حساب

کفش  یبودم.پاهامو تو دهیهم نپوش نیاون تاپ کوتاه سوت ریقرار بدم چون ز شینما

مارانت بود فرو کردم. بعد  زابلیبرند ا یها یمورد عالقه م که از طراح یکتون یها

  دنیمنو د یوقت کوینیرو هم برداشتم. دوم میدست فیو ک زدمرو به چشم  میآفتاب نکیع

با  یخوایم یمطمئن-شدن و نتونست از جاش تکون بخوره.  خیروم من م چشماش

که انگار خودشم از سوالش شرمنده و ست و  یجور هی رون؟یب یسر و وضع بر نیا

 نیا یتو دنتیاز د مویدن ماس ُدونمیم دیبع-و ادامه داد:  دیپرس نویا کشهیخجالت م

شدم، بعد به طرفش برگشتم و  ردلباس ها خوشحال بشه. سهل انگارانه از کنارش 

نداختم و ا یگستاخانه بهش نگاه نکیع یآوردم. از باال نییپا مینیرو تا نوک ب نکمیع

برم و کجا قراره  خوامیم یبعد از سه روز کدوم جهنم یبهم بگ یخوایم-گفتم: 

منتظر جوابش بمونم رومو  نکهینه؟ بعد هم بدون ا ای نمیلعنت شده رو بب یمویماس

 و به سمت آسانسور حرکت کردم.  وندمبرگرد
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دور مچم  نیماش یبود و اون روز تو مویماس هیکه هد یساعت فوق العاده گرون به

و مثل  ؟یایتو باهام نم- 11 دمیپرس کوینیبسته بود نگاه کردم.ساعت  : بود. از دوم

 تونمیمن نم-فرستادم و خودمو لوس کردم.  رونیب یرو کم نمییبچه کوچولو ها لب پا

 نیهست.  در ماش زیهست و حواسش به همه چ هتدر طول سفر همرا ایاما کلود ام،یب

ممکنه  یعنیناراحت بودم. یلیو خ کردمیم ییراه افتاد.احساس تنها نیرو بست و ماش

که همزمان نقش  ا،یتنگ شده؟ راننده م کلود مویماس یباشه که دلم برا نیبخاطر ا

تماس  رمبرداشتم و با ماد موینبود. گوش یآدم پر حرف یلیخ کرد،یم یمحافظمم باز

تا چند  دمیفهم یاما وقت میزدیباهم گپ م یه خوبب میگرفتم. اولش آروم بود و داشت

 نکهیشد. بعد از ا یاخالقش عوض شد و عصبان هویبهش سر بزنم  تونمینم گهیهفته د

 رو  یبا مادرم تموم شد و گوش میمکالمه نسبتا طوالن

 

. میشد نویومیوارد محله ف قهیاز بزرگراه خارج شد و بعد از چند دق نیکردم، ماش قطع

 یرو برونه تا تو کریبلند غول پ یشاس نیماش اطیداشت که با دقت و احت یسع ایکلود

از  نیبرخورد نکنه. بعد از چند لحظه ماش ییبه جا یمیتنگ و قد یاون کوچه ها

کنارش لنگر  یحیتفر یها یبزرگ که کشت اسکله کیو من رو به روم   ستادیحرکت ا

تنش بود درو برام باز  دیمرد مسن که سر تا پا لباس سف هی. دمیانداخته بودن رو د

برام تکون  دییو تا نانیبه نشونه اطم یکردم. با وحشت به راننده نگاه کرد و اون سر

خانم ا .  دیخوش اومد کویمونیبه اسکله پورتو د ف-شم.   ادهیکرد که پ قمیداد و تشو
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برام  یلطفا. سر دیی. بفرمانمکیم یشمار رو همراه یهستم و تا کشت ویور َل من فاب

رو بهم نشون داد. بعد از چند قدم لبه اسکله از حرکت  ریتکون داد و با دستش مس

اون  ی. عظمت و بزرگدمیرو جلوم د یرنگ یومیتانی. سرمو باال آوردم و غول تمیستادیا

اسکله قرار  یکه تو یحیتفر یها یکشت شتریبود. ب کردهزده  رتیح ومنو من یکشت

 یها شهیداشت با ش یخی یرنگ نقره ا یکشت نیرنگ بودن اما ا دیگفته بودن سف

نود متر طول داره و دوازده  یکشت نیا-دادن کرد:  حیشروع به توض وی. فابرهیو ت یدود

ماساژ، سالن ورزش  اقاسپا و ات نما،یسالن س ،یمهمانان و مسافران. جکوز یاتاق برا

. دنیم لیرو تشک یحیتفر یکشت نیا گهید یرگ هم قسمت هابز یاستخر شنا کیو 

 نیکه دهنم از شدت تعجب کم مونده به کف زم یدر حال "چقدر ساده و محقر"

 میعبور کرد یاز عرشه شش متر یذهنم پروندم. وقت یمتلک رو تو نیبرخورد کنه ا

از اون با سقف  یکم یبود و فقط بخش ها رینظیکه ب دمیرو د ییرایجلوم اتاق پذ

 شتریبود. ب زیو تر و تم کیش یلیبود. خ یا شهیسقف ش هیشده بود و بق دهیپوش

 یرنگ دکور شده بود. اتاق بعد ینقره ا ینیتزئ لیبود و با وسا دیمبلمان اونجا سف

  یو تو رفتیم نییسمت پا هیبود بعد از اون چند تا پله  یسالن غذا خور
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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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