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 یاون کشت یها زیهمه م یقرار داشت. رو یشکل جکوز یا رهیدا میقسمت ن کی

توجهم رو جلب  زیم کی یرنگ بودن قرار داشت ول دیسف یکه پر از گلها ییگلدون ها

قرار داشت که  زیاون م یمانند رو یخیجا  لیگلدون چندتا سطل است یکرد. به جا

رزه، قرار گرفته بود. قبل از  وئتمورد عالقه م،م نیشامپا یها یهمه شون بطر یتو

پر شده بود کنارم  نیکه با شامپا یهمره جام ویتماشا کردنم تموم بشه فاب نکهیا

 گذرونم؟یمشروب م دنیمن معتاد الکلم و کل روزم رو به نوش کننیفکر م نای. استادیا

حمام  د،یگشت بزن یکشت یخانم ؟ ورا َل تو دیکن کاریقبل از حرکت چ نیدوست دار-

رو  میدست فیتنها باشم. ک کمی خوامیاگر بشه م- ن؟یکن لیناهار م ای دیریتاب بگآف

تکون داد  دیبه نشونه تاک یسر ویکه جلوم قرار داشت گذاشتم. فاب یلبه برآمده ا یرو

به  ویرو که فاب یشدم. جام شامپان رهیخ ایو به در ستادمیعرشه ا یزد. جلو بشیغو 

خودم پر کردم و پشت سرش باز  یبرا گهیجام د کیبعد  دم،یدستم داده بود نوش

 کیشد. )مترجم: خداروشکر معتاد الکل نبود و  یخال یکه بطر ی. تا زمانگهید یکی

داشتم چون مست شده بودم.  یحال یبو  ینیکرد(. دوباره حس سنگ یرو خال یبطر

در دوردست ها و  یمنظره خشک یاز اسکله خارج شد و به حرکت دراومد. وقت یکشت

 یلیسیبه س چوقتیکاش ه یبا خودم فکر کردم که ا شدیم دیچشمم ناپد یافق جلو

 ریدستاش اس یبرده تو کیبودم و مثل  دهیرو ند مویماس چوقتیبودم. کاش ه ومدهین

باشم همون  ییقفس طال کی یو تو نجایاالن ا نکهیا یبه جا تونستمی. مشدمینم

لحجه  ؟یدیکه پوش هیچه کوفت نیا-نقص خودم رو داشته باشم.  یاما ب یعاد یزندگ

 ... هیشب-. دمیرو شن مویماس یآشنا
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بودم بهش برخورد  دهیرستوران د یرو تو مویکه ماس یبرگشتم و مثل روز اول عیسر

شدم. دوباره مثل همون شب خم شد، بازومو گرفت و بلندم کرد.  نیکردم و پخش زم

 یبه سمت مبل نیهم یدرست کنم برا یدردسر تازه ا خواستمیودم و نممست ب بایتقر

که دلم بخواد  یهرچ هیشب-. انداختماون  یکه گوشه عرشه بود رفتم و خودمو رو

منو ول  یحرف چیتو بدون ه-نداره. غرغرکنان ادامه دادم:  یربط چیشدم و به توام ه

که هروقت حال و حوصله داشته  یکنیعروسک رفتار م هیباهام مثل  ،یو رفت یکرد

با تو  خوادیامروز عروسک م ه؟یچ یدونی. میکنیم یسراغش و باهاش باز یایم یباش

که اصال تعادل نداشتم و دست  یمبل بلند شدم و در حال یکنه.  به سرعت از رو یباز

. زمیخودم بر یبرا نیشامپا یا گهیرفتم تا جام د زیسمت م هی دیچیپیو پام بهم م

 یشدم.حت کیبود نزد رجهیش گاهیجامم رو پر کردم به سمت لبه عرشه که جا یوقت

 دونستمیبه راه رفتنم بکنن و م یکمک تونستنیهم نم میبدون پاشنه و کتون یکفش ها

تمام  تی. عصبانامیو بدبخت به نظر م ریچقدر حق خورمیکه دارم تلو تلو م یدر حال

 موی. ماسدمیکش رونیمصرف رو از پام ب یب یکفش ها وجودم رو فرا گرفته بود و اون

مغزم رو  یو الکل جور دیچیسرم پ یرو گفت اما صداش تو یزیچ ادیبا فر اومددنبالم 

جاش آشنا  چیو با ه شناختمیرو نم یکشت نی. ادمینشن یچیاز کار انداخته بود که ه

رو که  ییپله ها نیاول نیهم یفرار کنم برا مویاز دست ماس خواستمینبودم اما فقط م

 . ادیم ادمیبود که  یزیچ نیآخر نیرفتم و....ا نییپامو روشون گذاشتم و پا دمیجلوم د

 هشتم  فصل  
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جعبه و از پشت جعبه دارم  کی یسرمو فرو کردن تو کردمینفس بکش احساس م- 

واضح تر شد.  یصدا کم ؟یشنویلورا نفس بکش! صدامو م-. شنومیصداهارو م نیا

حلقم. شروع کردم به باال آوردن  یتو ادیمعدم داره م یاز تو یزیچ هیاحساس کردم 

خداروشکر، -. ختمیر رونیرو بند آورده بود رو از حلقم ب میکه راه تنفس یشور عیو ما

صورتم کنار  یرو از تو سمیخ یکه موها یدر حال مویماس ؟یشنویصدامو م زمیعز

تونستم پلک  ادی. به زور و با تالش زدیسوال رو پرس نیا کردیو سرم رو نوازش م زدیم

بود  سیبود. سر تا پاش خ مویماس دیکه د یزیچ نیهامو از هم فاصله بدم. چشمم اول

 از سر و صورتش آب چکه  و

بود و فقط کفشاشو از پاش در اورده بود.  دهیبه تنش چسب سشیخ ی. لباساکردیم

. مغزم داشت سوت ومدین رونیکلمه از دهنم ب کیکرد  یاما هرکار نمشیبب تونستمیم

که  یآب یباعث شده بود قطرات دیتابیکه به پوستم م یو آفتاب داغ و سوزان دیکشیم

داد  مویرو به ماس یحوله ا ویبه بخار بشن و به هوا بلند شن. فاب لیبدنم بودن تبد یرو

از اتاق  یکیو وارد  می. بغلم کرد، از عرشه عبور کرددیچیو اون هم حوله رو دور من پ

و منگ بودم.  جیتخت گذاشت. هنوز شوک زده، گ یبعد هم منو رو م،یها شد

رو به دستش گرفته بود  یا گهیحوله د مویافتاده. ماس یچه اتفاق قایکه دق دونستمینم

 و خشم یاز نگران یبینگاهش ترک ی. توکردیمنو به سرعت خشک م یو داشت موها
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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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