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 یبعد یتخت انداختم تا بخوابم. روزها یشدم. دوش گرفتم و خودمو رو حمامش

دور تکرار و  یافتاده بود رو زیگذشت. انگار همه چ یدیکسل کنده، پر از ناام یلیخ

 یوقتم رو تو شتریو صبح شب. ب شدیبکنم شب صبح م یکار خاص چیه نکهیبدون ا

منو  کوینیهم دوم یو گاه رفتمیلب ساحل م یگاه گذروندم،یتخت و در حال خواب م

گلوم  یکه تو ینداشت، بغض بزرگ یا دهیکه غذا بخورم. اما کارش فا کردیمجبور م

اون  یان توبره. مثل روح سرگرد نییلقمه ها از اونجا پا کی ذاشتیکرده بود نم ریگ

 لیمیبودم. به مادرم ا مویاز حضور ماس کینشونه کوچ هیو دنبال  گشتمیعمارت م

 هی فهمهیصدامو بشونه م نکهیبه محض ا دونستمیباهاش تماس نگرفتم. م امادادم، 

 دیکشینم رونیزبونم ب ریاز ز زویتا همه چ گهیندارم و د یو حال خوش لنگهیکار م یجا

اصال و ابدا حوصله جواب پس دادن به اونو  تیوضع نیا یول کن نبود. من هم تو

 یبرا مویکه به دستور ماس کردمیم اشالهستان رو تم یونیتلوز ینداشتم. برنامه ها

 شده بود.  میاتاقم تنظ ونیتلوز

کلمه از  کیبازم  کردمیاما هرچقدر تالش م ،ییایتالیا یکاناال زدمیوقتا هم م یبعض

عکس  ایتالیا یتمام اخبار و روزنامه ها یاصل تری. تشدمیحرفاشون رو متوجه نم

 یعذاب برام کاف نی. انگار ادیبوسیشام داشت منو م یاون مهمون یبود که تو مویماس

 یادآوردیدر کنارم رو بهم  مویتا نبودن ماس ودننبود و همه دست به دست هم داده ب

که  یدختر مرموز "همه مشابه هم بود  زدن،یاون عکس م یکه باال یتریکنن. ت

مقاله هاشون از  یو البته تو "ه؟یک بوسهیداره اونو م یلیسیدار بزرگ س هیسرما

اون شب و مهارت رقص من هم چند خط نوشته بودن. روز ها پشت سرهم  ییهنرنما
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ر وقتشه به لهستان برگردم. هرچقدر صب گهیکه د کردمیو من حس م گذشتنیم

رو صدا کردم و ازش خواستم تا  کوینی. دومگشتیمن برنم شیپ گهید ویمیماس کردمیم

رو  یلیآورده بودم نه وسا رهیرو که خودم به جز ییرو جمع کنه البته فقط اونا لمیوسا

باشه رو با  مویماس ادآوریکه برام  یزیچ چیه خواستمیبود. نم دهیبرام خر مویکه ماس

 دایبا ورشو فاصله داشت پ یآپارتمان جمع و جور که کم کی نترنتیا یخودم ببرم. تو

و  وفتهیبرام ب یقراره چه اتفاق نیکه بعد از ا دونستمیکردم و همونو اجاره کردم. نم

تمومش  دیبود، با یبرام کاف نجایتا هم دنیکنم اما عذاب کش یزندگ یقراره چجور

 ییکاکائو ریشدم، ش داریب وابز خا یزنگ ساعت گوش ی. فردا صبح با صداکردمیم

رو روشن کردم. امروز، روز  ونیبرام گذاشته بودن رو خوردم و تلوز یکه کنار پاتخت

وارد اتاق شد و با  کوینی. دومشدمیمحو م مویماس یاز زندگ شهیهم یرفتنم بود. برا

 گفت:  یلبخند تلخ

 . یپرواز دار گهیچهار ساعت د- 

 تخت نشست. دستمو گرفت و با پشت انگشتاش نوازش کرد و گفت:  یرو و 

 . شهیدلم برات تنگ م- 

 . شنیم سیکردم چشمام دوباره دارن خ احساس

 . نطوریمنم هم دونم،یم- 

 چک کردم، حاضر و آماده ن.  زویهمه چ- 
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انجام دادن نداشتم، همونجا  یبرا یکار خاص چیتخت بلند شد. ه یگفت و از رو نویا 

 کردمیشدم. کانال هارو پشت سرهم رد م رهیخ ونیو به تلوز دمیتخت دراز کش یرو

نکردم گذاشتم  دایپ یچیه یبه چشمم بخوره. وقت دنید یبرا یجذاب زیچ دیتا شا

 .  تمکانال اخبار بمونه و به سمت حمام رف یرو

مرد  نیقرار گرفته است. ا یانداز ریدر ناپ مورد ت یلیسیس یایباند ماف سیرئ-" لُ 

 جوان  

 

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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