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 برات درست کرد.  گانیکرد و دندوناتو را تتیزیو یبله تازه چند بارم مجان-

 . رمیگاز بگ وارویبا دندونام د تونمیانقدرم خوب درست کرده که م یآره لعنت- 

 هیشد. بق دمیخونه جد الیخیبحثو عوض کنم و اوال ب عیکه تونستم سر خداروشکر

اولگا حرف  یها یو خوش گذرون یجنس یدرباره خاطرات زندگ میاشتد رویمس

 میومدیمغازه در م هیکه حالم بهتر بشه. از  شدیباعث م شهیکردن هم دنی.  خرمیزدیم

که  میدیخریفقط کفش م یلیچ دلیه یو ب یو الک میشد یم گهیمغازه د هیو وارد 

ساعت که با خودمون مسابقه . بالخره بعد از چند میالزمشون هم ندار میدونستیم

 نگی. وارد پارکهیکاف گهیکه د میدوتامون حس کرد م،یکفش گذاشته بود دیماراتن خر

طول  یا قهی. چند دقمیگشت میپارک کرده بود نویکه ماش ییو دنبال جا میشد یطبقات

داشت از دستمون  گهیکه د دمونیخر یو پاکت ها میکرد داشیبالخره پ ماا دیکش

 . دمیصندق عقب چپون یرو تو وفتادیم

 مبارکه!  دیجد نیماش- 

رو  کلیما ن،یمارت یمیبرگشتم عقب، دوست صم یو وقت دمیرو شن ییآشنا یصدا

 . دمید

  ؟یچطور کل،یسالم ما- 

 دوستانه گونه ش رو ببوسم.  یلیکردم خ یو سع دمیازش پرس نویا 
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و  یقال گذاشت یمغزت گذشت که مارو اونجور یتو یچ قایکه دق یبهتره بهم بگ- 

 . مردیم یداشت از نگران نی!  مارتیرفت

که همون شب که  دهیکه واقعا چقدر نگرانم بوده، خبراش به گوشم رس دونمیآره م- 

 تخت خوابش.  یرو برده تو یسلیس یاز جنده ها یکیمن رفتم 

 یرو تو دیپاکت خر نیبرگشتم تا آخر نیجوابو بهش دادم و بعد به طرف ماش نیا

 صندق جا بدم و با تمسخر ادامه دادم: 

 افتاده بود.  یانقدر نگرانم شده بود که از خواب و خوراک و زندگ چارهیب- 

 داد زدم:  تیزده، سرجاش خشکش زد. به طرفش رفتم و با عصبان رتیح کلیما 

جنده رو کرده بود، تف تو ذاتش  هیروز تولد من  دونستم؟ینم یفکر کرد ه؟یچ- 

 چندش حرومزاده.  کهیمرت

 راه افتادم.  نمیو به سمت ماش دمیهم راهمو کش بعد 

 اون مست بود. -

 رو بستم.  نیندادم و در ماش یتیاما اهم د،یبه گوشم رس کلیما یصدا 

 . یکه تو برگشت گهیبهش م نیمارت نیدوست خبر چ گهید هیخب مطمئنا تا چند ثان- 

 گفت و بعد با خنده ادامه داد:  نویا اولگا 
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راحت  الیکنه و من با خ انتیبهم خ ینجوریا یکیکه  نمیمن عاشق ا یا وونهیتو د- 

 . یبرم سراغ بعد

آپارتمان من  میبر یایب دیکرده، امشب با یکه چه غلط ستیبرام مهم ن گهیاصال د- 

  ؟یدیتنها بمونم. فهم خوادیها. اصال دلم نم

 . میبه نشونه موافقت برام تکون داد و راه افتاد یسر اولگا

 لعنت بهت. - 

 داد زد.  نویهال خونه م گذاشت ا یپاشو تو نکهیبه محض ا زمیعز دوست 

بهت داده و نکنه  نشمیبهت اجاره داده؟ ماش نجارویاره جون خودت، که همکارت ا- 

من  زتویهمکار عز نیساعته هم برات استخدام کرده؟ ا 24 یخدمتکار شخص

  ؟یکن مونیمعرف گهیبه همد شهیم اسم؟نشیم

 شیوقت پ یلیچون خ یشناسیبس کن توروخدا، بهم لطف کرده.و توام اونو نم یوا- 

 . کردمیباهاش کار م

 . یتخت کنار خودم بخواب یتو یایامشب ب دمیم حیمهمان طبقه باالست، اما ترج اتاق

سرک  یو به هر سوراخ سمبه ا کردیخونه واسه خودش بپر بپر م یمثل بچه ها تو اوال 

 یسراغ جا رفتیو م دادیفحش آبدار بهم م هی دیدیکه م یدیجد زیهر چ د،یکشیم

 ای یحیتفر یو مونده بودم که اگر کشت کردمی.  با خنده به واکنشش نگاه میبعد
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مشروب  یبطر کی گه؟یم یاونوقت چ نهیرو بب نایتائورم یتو مویعمارت خود ماس

 پر شده بود دنبال اولگا باال رفتم.  خیکه با  وانیبرداشتم و همراه دول یپرتغال

 بهت نشون بدم  یزیچ هی نجایا ایب- 

 یکه به پشت بوم اختصاص ییزدم تا صدام به گوش اولگا برسه و از پله ها داد

بود و  یبزرگ یلیبالکن مانند خ یفضا هیباال رفتم و در رو باز کردم.  اونجا  دنیرسیم

دورش قرار گرفته بودن، اونجا  100که  یبا شش تا مبل راحت زیم هی. شدیمتر م  بایتقر

 هم داشت.   یمخصوص آفتاب گرفتن و جکوز تاشو. چهارتا تخت کردیم ییخودنما

 

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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