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 دوازدهم  فصل

نتونستم  یکوتاه بود، انقدر کوتاه من حت یلیتا خونه پدر و مادرم خ دمیخونه جد ریمس

بدم. آخرشم  لیسرهم منم و بهشون تحو دیبا یدیفکر کنم که چه دروغ جد نیبه ا

که  یمادرم بشه و همون دروغ قبل ینگم که باعث ناراحت یگرفتم دروغ تازه ا میتصم

 ویام دبل یداده بودم رو ادامه بدم. ب لیدهنم گذاشته و بود به مادرم تحو یتو مویماس

 شدم.  ادهیپ نیپارک کردم و از ماش نمیخونه والد نگیقسمت پارک یرو تو دمیجد

 دایسروکله ت پ یمدل نیآخر نیماش نیزده بود حاال با همچ تبیبعد از چند ماه که غ-

 . زمی. سالم عزدادنیبهت م یخوب یلیحقوق خ یلیسیس یشده؟فکر کنم تو

 بغلش گرفت.  یبه طرفم اومد و منو محکم تو دم،یزده پدرم رو شن جانیه یصدا 

 بهم دادن.  نویکار ا یاز طرف شرکت برا ستیمال خودم ن نیسالم بابا، ماش- 

رو محکمتر به آغوش  گهیپدرم رو دادم و منم دستامو دورش حلقه کردم و همد جواب 

 و گفتم:  میدیکش

 دلم برات تنگ شده بود.  یلیخ 

 اریاخت یاشکام ب دمیمهربونش رو شن یآغوشش رو حس کردم و صدا یگرما یوقت

دختر کوچولو  کیکه  کردمیدر درونم هنوز حس م ییجا هیشدن.  یگونه هام جار یرو

خونه و به پدر و مادرم پناه  گشتمیبدو بدو برم کردمیبرخورد م یام، هر وقت به مشکل

 . اوردمیم
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من سراپا  یکن فیتعر یبرات افتاده اما اگر دوست داشت یچه اتفاق دونمیمن نم- 

 گوشم. 

 چوقتیگونه م رو با سر انگشتش پاک کرد. بابا ه یرو یگفت و اشک ها نویا پدرم 

تا  کردیکنم، صبر م فیحتما براش تعر زویکه همه چ کردیو مجبورم نم زدیسرم غر نم

 بوده.  یو بعد اگر دوست داشتم بهش بگم که مشکلم چ ام،یبا عقل و احساسم کنار ب

 ! یمن چقدر الغر شد یخدا-

بالکن  یخونه رو یدر ورود یمتوجه مادرم شدم که جلو از بابا پرت شد و حواسم 

که انگار هرلحظه  دیپوشیلباس م یکجوریظاهرش آراسته بود،  شهیبود. هم ستادهیا

 هیبودم. من اصال شب دهیند شیصورتش رو بدون آرا چوقتیرفتنه و ه یآماده مهمون

داشت. اصال  یبه خاکستر لیما یآب یمادرم نبودم، اون موهاش بلوند بود و چشما

 کلشیساله بود و ه یس یجوونا هیباشه و شب یانسالیدوران م یکه تو خوردیبهش نم

 ساله رو هم از پشت بسته بود.  شتیب یفرم بود که دست جوونا یانقدر رو

 مامان! - 

   کیآغوشش پرت کردم. آغوشش برام مثل  یو با بعض خودمو تو دمیطرفش دو به

. برخالف کنهیاز من دفاع م ا،یکل دن یجلو یحت شه،یهم دونستمیود. مپناهگاه امن ب

دوست من بود و  نیکه داشت، اون بهتر یاخالق واسوس گونه و محافظه کار

 . شناختیمثل اون خوب منو نم چکسیه
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باز دوباره  ست،ین یفکر خوب التیتعط نیاز همون اول بهت گفته بودم که رفتن به ا- 

 . میخبر مونده بود یزده بود و ما ازت ب بتیغ

 : دینوازش کرد و پرس موهامو

  ؟یکنیم هیگر یدار یچ یبرا یبهم بگ یخوایم- 

 .گفتم: هیکردنم چ هیگر لیدل دونستمیبراش نداشتم چون خودمم واقعا نم یجواب چیه

 احساساتم فوارن کرد.  هوی دمتونیدوباره د یبراتون تنگ شده بود، وقت یلیدلم خ- 

خودتو  یو فردا صبح وقت وفتنیچمشات گود م ریز یزیهمش اشک بر یاگه بخوا- 

قلبتو با  ی.دارو هایشیم مونیت وحشتناکه که از کارت پش افهیانقدر ق ینیبب نهیآ یتو

  ؟یخودت آورد

محتاط بود. آب دماغمو که راه افتاده  یلینگران و خ شهیسوالش تعجب نکردم، هم از 

 و فخ فخ کنان جواب دادم:  دمیبود باال کش

 .   فمهیک یآره همراهمه، تو- 

 توماس -

دم کن. بابا  یو چا اریب یچند تا دستمال کاغذ-بابا رو صدا کرد و گفت:  مامان،

ه بود انجام بده. من و رو که مامان ازش خواست یزد و وارد خونه شد تا کار یلبخند

 یگاری. مادرم سمیخونه مون بودن نشست اطیح یکه تو یراحت یمبل ها یمادرم رو

 : دیروشن کرد و پرس
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خبر بودم و انقدر  یمدت ازت ب نیچه خبر بوده؟ چرا ا نمیکن بب فیخب؟حاال تعر- 

  دنم؟ید یایتا ب دیطول کش

به  ستیکه مکالمه مون قرار ن دونستمیفرستادم، م رونیب یقیرو با نفس عم آهم

 . اوردمیکم م دیبره اما نبا شیپ یآسون

برگردم  دیشده و با شنهادیکار پ هیبهم  یلیسیس یمامان، بهت گفته بودم که تو-

تا آخر سپتامبر  دیخورده و فعال، شا ریبه تاخ کمیمتاسفانه برنامه هاشون  ا،یتالیا

از شعبه لهستان به  تونمیو م هیا رهیهتل زنج کیلهستان بمونم. اونجا  یتو نجایهم

 ییایتالیدارم که قراره بهم زبون ا یمعلم لهستان هیکنم. و در ضمن  یدگیکارها رس

که  نی.اصال خودت ببکنمیو فرار نم زنهینم بمیبده پس نگران نباش، فردا دوباره غ ادهی

 . دهیم تیاون شرکت چقدر به کارمنداش اهم

  

سنگفرش شده پارک شده  ریمس یکه تو یمدل نیآخر ویام دبل یبعد با انگشت به ب و

 بود اشاره کردم و ادامه دادم: 

هم برام باز  یکار یبرام اجاره کردن و حساب بانک نجایخوب ا یلیآپارتمان خ هی- 

 کردن. 

از دروغ   یچهره م اثر ینتونست تو یشد و وقت رهیمشکوک بهم خ یبا چشما مادرم

شده بودم که تونسته بودم مادر  یخوب یراحت شد. چه دروغ گو الشیکنه، خ دایپ

 شکاکم رو انقدر راحت مجاب کنم. 
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 . یخب پس فعال اوضاع بر وفق مرادته و آرامش دار- 

تکوند. همون موقع بابا با فنجون  زیم یرو یگاریس ریز یرو تو گارشیگفت و س نویا 

 گفت:  ذاشتیم زیم یکه اونارو رو یو در حال دیاز راه رس یچا یها

 چطور بود؟  ایتالیکن، ا فیخب، برام تعر- 

 یلیکردم. خودم که خ فیتعر ایتالیا ییایجغراف یکردم و براشون از جاذبه ها شروع 

 سر زده بودم و درباره  تیرو بگردم اما به چند تا وبسا ییوقت نشده بود جا

مامان  یاطالعت جمع کرده بودم، همونارو با آب و تاب برا یلیسیس یدنید یها مکان

 یسفر یا رهیزنج یهتل ها یو البته قبال به لطف کار کردن تو کردمیم فیو بابام تعر

بودم. اونارو هم به  دهیرو د ایتالیا یسنت یهم داشتم و چندتا از جشنواره ها زیبه ون

و از  مینشست اطیح یداد. انقدر تو نمیوالد لیو تحو رماضافه ک میخاطرات سفر فرض

 خسته شده بود و خوابم یشد و منم حساب کیکه هوا کم کم تار میحرف زد یهر در
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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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