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مامانم پتومو روم انداخت و کنارم نشست و بعد  دم،یتختم دراز کش یتو ی. وقتومدیم

 گفت: 

 . میو ما کنارت یتو مارو دار وفتهیبرات ب یباشه که هر اتفاق ادتی- 

 و بعد از اتاق خارج شد و منو تنها گذاشت تا استراحت کنم.  دیرو بوس میشونیپ 

غذا  یبرا یانیپا چیمامانم عزمش رو جزم کرده بود تا منو چاق کنه. ه یبعد یروزها

بالخره جمعه شد،  یاون خونه وجود نداشت. وقت یمشروب تو دنیخوردن و نوش

اونجا  گهیروز د کی یبرم چون اگر حت نمیاز خونه والد تونمیخداروشکر کردم که م

 نمیبود که حداقل خونه والد خوب. شهیمطمئن بودم که شکمم منفجر م موندمیم

به  میها اضاف یو سوزوندن چرب دنیدو یهرروز برا تونستمیجنگل بود و م کینزد

شور و  گهیبکنم من که د نکارویاونجا برم. البته مامانم خودش اصرار داشت که ا

گوشم  ینمونده بود. هدفونم رو، رو یباق کلمیفکر کردن به ه یوجودم برا یتو یشوق

وقتا  یو گاه شدیساعت م کیوقتا  یگاه دم،یدویهدف فقط رو به جلو م یو ب ذاشتمیم

و  ستادمیمیوا ینظر داره، وسط راه ه ریر منو زنف کی کردی. همش حس مشتریب یحت

 نکهیبه ا کردم،یفکر م موی. به ماسدمیدیرو نم چکسیاما ه نداختمیبه اطراف م ینگاه

  کنه؟یمن فکر م هاگر زنده ست ب نکهیواقعا زنده مونده و ا

شدم و به ورشو برگشتم.   نمیکردم، سوار ماش یاز ظهر با مادر و پدرم خداحافظ بعد

 . کنهیم کاریو داره چ هیچه حال یتو تمیبه اولگا زنگ زدم تا بب
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چون  دیدارم برم خر ازیمن واقعا ن ،یو خودت زنگ زد یخوب شد که برگشت- 

 یبرا یکمتر کفش مورد پسند کنمینگاه م شتریب یو هرچ کنمیاحساس کمبود کفش م

 . کنمیم دایکمدم پ یتو دنیپوش

 گفت و بعد ادامه داد:  نویا اولگا 

 . شتیپ امیم گهیساعت د کیآدرس خونه ت رو بهم بده، تا - 

 انجام بدم.  دیدارم که با یکار هیسر راه  شت،یپ امینه من م-

 یو غرغرکنان پاهاشو رو شهیداره از در خارج م دمید دمیبه آپارتمانش رس یوقت 

با انگشتش به  دیمنو د ی. وقتگهیبا خودش م رلبیرو ز ییزایچ هیو  کوبهیم نیزم

بدو بدو کنان به سمت  د،یکوب شیشونیپ یاشاره کرد و بعد محکم دستشو رو نیماش

 داد زد:  یمن پرت کرد و با ناباور رکنا یصندل یخودشو رو بایاومد و تقر نیماش

 بهت داده؟  نویماش نیا یک- 

 بهت گفتم که مال صاحبخونه م بوده و سپردش دست من. - 

 جوابو بهش دادم.  نیباال انداختم و ا یا شونه

 ! هیکنجکاو شدم که بدونم آپارتمانت چه شکل شتریحاال ب- 

 هیمثل بق نهیماش هی نمیآپارتمانا و ا هیآپارتمانه مثل بق هی گه،یآه لعنت، بس کن د- 

 ! نایماش
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 نیا ختیریکه اعصابمو م یزیاولگا چ یاز حرفا شتریالبته ب دادن،یمنو آزار م فاشحر 

و منم  گمیکه دارم دروغ م دونستیرو بهش بگم. اون م قتیحق تونمیبود که نم

که متوجه  ارمیخودم نم یو به رو رمیگیش م دهیکه مثل احمقا دارم ناد دونستمیم

 شدم حرفامو باور نکرده. 

 ادته؟یرو  میکردیم یبراندو باهم اونجا زندگ یکه تو یداره آخه؟ آپارتمان یفرق چه-

 مثل همون.  هیزیچ هی

 رو بست.  شیمنیو کمربند ا دیخند اولگا 

شما هر شب مجلس  گفتیافتاده طبقه باالمون که م لیاز دماغ ف کهیآره با اون زن- 

 . نیو نوش دار شیع

 همونطور بود.  بایتقر گفت،یخب بنده خدا دروغم که نم- 

 آوردم.  رونیپارک ب یجا یرو از تو نیانداختم و ماش یبغل نگاه نهیدقت به آ با 

که  یا گهیکار د دم،یکش غیاون خونه بلند ج یبرو گمشو بابا! من فقط چند بار تو- 

 نکردم. 

داره تورو  کنفریبار زودتر از سرکار برگشتم و فکر کردم  هی ادتهی دونم،یآره آره م-

  ؟یو داد راه انداخت غیج ینطوریکه ا کشهیم
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باسنم،  یچپه کرد و خودشو فرو کرد تو هویمنو  یننداز، اون پسره عوض ادمی یوا- 

باباش  د،یکه پر فیبود ح یاصال انتظارشو نداشتم و برام سخت بود. اما مورد خوب

 داشت.  یدندون پزشک کینیکل

 

 

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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