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571  

  

 کنه.  دایجواب مناسب برام پ کیتا  کردیداشت تالش م یلیخشکش زد و خ کوینیدوم

  

احتمالش  نیهم یمشاورش، اونم همراهش بوده، برا و،یمطمئنم که فرار کرده. مار-

 که جون سالم به در برده باشه.  ادهیز یلیخ

  

 : دمیپرس

  

 چطور فرار کرده؟نکنه که دوتاشون... -

  

 . ارمیرد ُم رو به زبون ب "ن "که کلمه  دمیترسینتونستم ادامه بدم، م گهید

  

 مثل مال تو داره.  ابیتراشه رد کیدست چپش  یتو مویدن ماس-
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 رو لمس کرد و ادامه داد:  کیگفت و از پشت پوستم قسمت برآمده کوچ نویا کوینیدوم

  

 که اون االن کجاست.  میدونیما م نیهم یبرا-

  

 یاستوانه ا کیکوچ یگفته. برآمدگ یافتاده بود و متوجه شدم که چ میدو هزار تازه

 : دمیپرس تیشکل رو نگاه کردم و با عصبان

  

  اب؟یرد ای هیاز باردار یریجلوگ یبرا لهیوس نیه؟ایچه کوفت گهید نیا-

  

که  یکوفت لهیوس نیا دونستمیبود که من نم دهینداد،انگار تازه فهم یجواب وینکیدوم

 فرش بلند شد.  یو از رو دیکش یقی.نفس عمهیبدنم کار گذاشته بودن چ یتو
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573  

  

  

 نجارویا دیبا عتری. پاشو حاضر شو، سرشترهیب تشیامن ینطوریا ،یبر مایبا هواپ دیبا-

 . یترک کن

  

 و بعد ادامه داد:  دیکش رونیکمد ب یچمدونم رو از تو گفتیم نارویکه ا یدرحال

  

 به نفع خودته و برات بهتره.  یکمتر بدون یباشه، هرچ ادتیلورا -

  

همونجا نشستم و  یا قهیرفت. چند دق رونیهم پشتشو به من کرد و از اتاق ب بعد

 مویکه داشتم از ماس یکردم. با وجود خشم لیو تحل هیبودم رو تجز دهیکه شن ییحرفا

 تونمینم چوقتیه گهید نکهیکرده. فکر کردن به ا زویممنون بودم که از قبل فکر همه چ

 و  نمیاونو بب
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574  

  

 یاشک هام رو لیکه س باعث شد کنهیبدنم رو لمس نم چوقتیه گهید دستاش

تو دلم روشن شد و با  یدیام یکور سو هوی قهیبشه. بعد از چند دق یصورتم جار

قلبم مطمئن  یتو ییجا هیزنده و سالمه،  مویخودم فکر کردم حداقل خوبه که ماس

 . گردهیبرم شمیدوباره پ یرو هیبودم که بالخره 

  

نشسته بودم.  نیماش یجمع کردم و سه ساعت بعد حاضر و آماده تو لمویوسا

و من دوباره تک و تنها  ادیهمراهم ب تونهیعمارت موند و گفت که نم یتو کوینیدوم

 شده بودم. 

  

و  مینشست نیبه زم النیفرودگاه م یتو کباریداشتم. فقط  یکوتاه و راحت یلیخ پرواز

بخاطر قرص قلبم که  دونمیتا ورشو رفتم. نم میو بعد مستق میرو عوض کرد مایهواپ

بود که کال ترس از  ادیغم و غصه م انقدر ز ایبهم داده بود انقدر آروم بودم  کوینیدوم

 پرواز 
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چمدونم  عیسر یلیخ مینشست نیورشو به زم یتو نکهیفراموش کرده بودم. بعد از ا رو

کارت که اسم من  کیبا  یدر مرد ی. جلورونیگرفتم و از فرودگاه زدم ب لیرو تحو

 گفتم:  یسیعادت به انگل یبود. به طرفش رفتم و از رو ستادهیروش نوشته شده بود ا

  

 هستم.  لیمن لورا ب-

  

 هستم.  نیمن هم سباست ر،یصبح به خ-

  

لبم  یبعد از مدت ها خنده رو یزبان لهستان دنیکرد و من از شن یرو معرف خودش

بزنم و هر  یحاضر بودم دست به هرکار شیچند روز پ نیهم اینشست. چند هفته 

داشته باشم اما حاال  یمکالمه به زبان لهستان هی قهیچند دق یرو بپردازم تا برا ییبها

 زبان  دنیشن
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576  

  

به سرم نازل  ییبرگشتم و به بال نجایچرا االن ا ادیب ادمیکه  شدیباعث م یلهستان

داستان پر زرق و  کیبه  لیشبه تبد کیکابوس بود  کیمزخرفم که مثل  یشده. زندگ

 ییندرالیس یاما متاسفانه افسانه ها ون،یبرق شده بود من شده بودم دختر شاه پر

و داستان من هم تموم  شنیتموم م ییجا هی هتا ابد ادامه ندارن و بالخر چوقتیه

 شده بود و برگشته بودم   سر خونه اول. 

  

ودگاه پارک شده بود. در عقب رو برام فر یدر خروج یجلو نیاس سباست-کالس بنز

راه افتاد. ماه سپتامبر  نینرم و راحتش نشستم و بعد ماش یصندل یباز کرد و من رو

 نیی. پنجره رو پادادیاالن داشت خودشو نشون م نیاز هم زییپا یهوا یبود و سرما

 .  دمیزده رو به مشام کش غم زییپا یو بو دمیکش یقیدادم و نفس عم
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 دینکرده بودم.شا یچارگیو ب یبه اندازه االن احساس بدبخت یزندگ یتو چوقتیه

و  چدیپیموهام م یکه تو یباد یوجودم حت یاما تک تک اعضا ادیمسخره به نظر ب

موها فرو  نیا یال مویماس یدستا گهیکه د نداختیم ادمی دیکوبیاونارو به صورتم م

 مویغم از دست دادن ماس ادیمنو  یکیکوچ زی. هرچکننیو نوازشش نم شنینم

. دلم دادیاشکام بهم م یکردن و غرق شدن تو هیگر یبرا یخوب لیو دل نداختیم

غذا بخورم، فقط دلم  خواستیحرف بزنم، دلم نم یبا کس نم،یرو بب یکس خواستینم

 . رمیبم خواستیم

  

مرکز  ا،ی. خدامیرفتیبه سمت مرکز شهر م میو داشت میمحدوده فرودگاه خارج شد از

دور زد و به سمت موکوتوو* رفت ته دلم  ی. اما وقتزارمیاونجا ب یشهر نه، از شلوغ

شد و  یمجتمع مسکون هیعبور کرد وارد  یورود یاز دروازه ها نیخوشحال شدم. ماش

 آپارتمان که تعداد  کی ریز
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 ادهیپ نیز ماشدرو برام باز کرد و من ا نینبود توقف کرد.سباست ادیز یلیخ طبقاتش

چمدون رو باز کردم  یجلو پیگذاشت. ز نیزم یپام رو یشدم و بعد چمدونم رو جلو
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اون  ی. تودمیکش رونیب لشیوسا نیاز ب "خونه"پاکت که روش نوشته بود  کیو 

 داشت.  ارخونه و اسناد مربوط بهش قر یها دیپاکت کل

  

 گهید نیماش کی گهید قهیاحتماال تا چند دق ارم،یمن چمدونتون رو براتون تا باال م-

 . ارهیرو براتون م لتونیوسا هیو بق رسهیهم م

  

برداشتن چمدون دستشو به سمتم دراز کرد. چمدون رو به  یگفت و برا نویا نیسباست

متوجه  دمیدر که رس یآپارتمان به راه افتادم. جلو یدستش سپردم و به سمت ورود

از توش  لمیوسا دنیکش رونیمشغول ب یو افراد دنیدوم شدم که از راه رس نیماش

 شدن.  

 

  

579  

  

خونه شدم و به سمت  یوارد الب کننیم کاریدارن چ نمیتا بب نستادمیوا نیاز ا شتریب

 بود رفتم.  ستادهیپشتش ا یکه مرد جوون رشیپذ زیم
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 هستم.  لیلورا ب ر،یصبح به خ-

  

آپارتمانتون آماده ست و واحد شما طبقه  نمتون،یبیکه بالخره مسالم، خوشحالم -

  ن؟یندار اجیبردن چمدونتون به کمک احت یچهارم،   در سمت راست هست. برا

  

 . ارهینه ممنون، راننده م خودش اونارو م- 

  

 . دارید دیبه ام-

  

د اما ز ادیبلند پشت سرم جمله آخر رو فر یبا لبخند و صدا رشیپذ زیپست م پسر

 بهش ندادم و وارد  یجواب
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طبقه اون آپارتمان، که همون طبقه چهارم بود  نیبعد به آخر هیشدم. چند ثان آسانسور

 . دمیرس

  

شهر ورشو که بافت نسبتا  یاز مناطق سرسبز و خوش آب و هوا یکی*موتوکوو: 

  هیداره و منطقه خلوت یخیتار

  

سالن  هیدر خونه باز شد  نکهیقفل چرخوندم و درو باز کردم. به محض ا یرو تو دیکل

بود و پنجره هاش از  شهیسالن کال ش وارید کیشد.  انیجلوم نما باینسبتا بزرگ و ز

و  رهیت یخونه رنگ ها لیو تا سقف ادامه داشتن. تمام وسا شدنیشروع م نیکف زم

 دایبعد سروکله ش پ قهیبودن. راننده چند دق مویماس قهیطبق سل قایداشتن و دق یخنث

 زد و من دوباره تنها موندم.   بشیخونه گذاشت بعد غ یشد، چمدون هارو تو

 

  

581  

  

ست مبل بزرگ گوشه هال  هیحال دنج بود.  نیو در ع کیش یلیخونه خ یداخل یفضا

هم  نیزم یبود. رو ریچرم ج یرنگ بود و جنس پارچه رومبل یقرار گرفته بود که مشک
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 یا شهیش زیم کیسالن  گهی. گوشه دخوردیرنگ به چشم م دیپرز بلند سف چهیقال هی

 ونیتلوز واریوار نصب شده بود. کنار دید یبزرگ که رو ونیتلوز کیقرار داشت و 

اتاق  وارید نیمشترک ب نهیشوم کیو  دیرسیقرار داشت که به اتاق خواب م ییراهرو

بزرگ که پشتش با  یلیتخت خ هیخواب و هال قرار گرفته بود.  وارد اتاق که شدم 

که خونه رو برام حاضر  ی. به لطف کسدمیاونجا د شدیروشن م ید یال ا یچراغ ها

رو  یزیچ میخونه وجود داشت و الزم نبود از خونه قبل نیا یتو زیبود همه چ ردهک

 یکه وان بزرگ یکه سه لنگه در داشت و حمام یواریکمد د هی. نجایا ارمیبردارم و ب

 

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
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