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بیست تومن چشم هام درشت شد؛ چه خبر بود آخه پونزده هزار  -حوصلگی گفت: 

 تومن!؟ تا خواستم اعتراض کنم کیان دوتا ده تومنی بیرون آورد و به طرفش گرفت. 

پیاده شدم و در رو آنچنان محکم بستم، که صدای فریاد راننده بلند شد؛ اما توجهی 

درک؛ اون پول اضافه رو خرج تعمیر در ماشینت کن. همونطور که به طرف  نکردم. به

بیمارستان می رفتیم، دسته ای از موهام رو که جلوی صورتم ریخته بود پشت گوشم 

زدم و مقنعه ام رو کمی جلو کشیدم. سرش رو به طرفم چرخوند با چشم های ریز 

چیه؟ نگاه داره؟ لبخندی یک  -شده خیره شد بهم. ابروهامو باال انداختم و گفتم: 

تو اصال خدا و حجاب مگه می دونی چیه که مقنعه  -طرفه روی لبش نشوند و گفت: 

اتم جلو میکشی؟ بذار از سرت بیوفته بابا این مردا همه بهت محرمن.     دلم می 

خواست تا جایی که جون توی بدنشه، کتکش بزنم! انگار از روی نفس های کشیده ام، 

صبانیتم شد. پا تند کرد که بره، اما دستش رو گرفتم و از میون دندون متوجه ی ع

بهتره که از هر فرصتی برای تیکه انداختن و چزوندن من  -های کلید شده ام غریدم: 

استفاده نکنی، چون اونوقت بد برات تموم میشه. ابروهاش رو باال انداخت و با بیخیالی 

پایان حرفش، به سرم اشاره کرد و سریع  هر غلطی دلت می خواد بکن. و در-گفت: 
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یه تار موتون بیرونه. نیشخندی بهم زد و بی توجه بهم، وارد بیمارستان شد.  -گفت: 

 لعنتی ازت بدم میاد. چنان بالیی به سرت بیارم که حساب کار بیاد دستت. 

می دونستم باید چیکارش کنم.     فکر کرده بود همه چیز توی همون یه شب و همون 

رابطه خالصه شده. در صورتی که نمی دونست من چه خواب هایی براش دیدم. وارد 

بیمارستان شدم. به طرف پذیرش رفتم که آهو اونجا ایستاده بود. با دیدنم لبخندی 

زد و سالمی کرد که در جوابش گفتم: نگاهش رنگ تعجب گرفت. با این حال، سرش 

آره لبخندی روی لبم  -اته؟ گفت: پول باه آهورو به نشونه ی مثبت تکون داد و

یه -نشست. دستش رو گرفتم و به طرف اتاق پرستاری بردمش و همزمان گفتم: 

بیست تومن به من بده، میدمش بهت کیف پولمو یادم رفته. باشه ای گفت و از توی 

کیفش چهارتا پنج تومنی بیرون آورد و به طرفم گرفت. گونه اش رو ماچ سفتی کردم 

اق کیان رفتم. بدون اینکه در بزنم، وارد شدم و در رو محکم پشت سرم و به طرف ات

بستم. مشغول در آوردن کتش بود که با دیدن من، دستش توی هوا موند.     چند 

لحظه ای صبر کرد و بعد، بی تفاوت کتش رو از تنش بیرون آورد و روی دسته ی 

ارو، توی صورتش پرت امرتون؟ پول ه -صندلیش انداخت. سرش رو کج کرد و گفت: 
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کردم. می دونستم با این کار چقدر خرد میشه! و من دقیقا همین رو می خواستم. 

لحظه ای، متورم شدن رگ گردنش رو دیدم؛ اما بالفاصله به حالت عادی برگشت. 

قلکت رو  -روی زمین نشست و پول هارو جمع کرد. لبخندی بهم زد و گفت: 

 شکوندی؟ 

صال متوجه ی منظورش نشدم. بنابراین پوزخندی زدم و بدون چند ثانیه ای گذشت و ا

هیچ حرف دیگه ای، از اتاقش خارج شدم. داشتم به طرف اتاق پرستاری می رفتم و 

حرفش رو توی ذهنم تجزیه تحلیل می کردم. با فکری که به ذهنم رسید، ایستاد.     

بهم زد؟ ای خدا  بهم گفت قلکت رو شکوندی؟ وای خدایا کنایه خرد بودن پوال رو

خفت کنه آهو. اه! با اعصاب خردی، وارد اتاق شدم و در رو بستم. مشغول پوشیدن 

روپوشم بودم که گوشیم زنگ خورد. از توی کیفم درش آوردم. بابا بود. برقراری 

سالم دخترم، خوبی؟ اونقدر بی حوصله  -تماس رو زدم و منتظر موندم تا حرف بزنه: 

آره خوبم. کاری داشتی؟ سرفه ای کرد و  -و تیز جوابش رو دادم: و کالفه بودم که تند 

هلیا من دیگه نمی تونم برای کاظمی بهونه  -بعد از مکثی نه چندان طوالنی گفت: 

بیارم. فردا شب حتما باید بریم خونشون. تو هم بهتره بگی یکی از همکارات جات 
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کرهای شومی که به سرم شیفت وایسه. یک لحظه بدون فکر خواستم رد کنم که با ف

چشم. خداحافظی سرسری کردم و تماس رو  -زد، لبخندی مرموز روی لبم نشوندم: 

قطع کردم.     واقعا دلم می خواست هر چه زودتر فردا شب برسه؛ می دونستم 

چجوری باید تالفی تیکه هاش رو سرش در بیارم. در باز شد و آهو اومد داخل؛ با 

 چی شده؟  -ریز کرد و کنجکاو گفت:  دیدن لبخندم، چشم هاش رو

پاسخی بهش ندادم. اینجوری هیجانش از بین می رفت! لبخند روی لبم پررنگ تر 

بگو چته. باز هم پاسخی  -شد؛ به طرفم اومد و دستمو تکون داد و لجوجانه گفت: 

ندادم. باید یه فکری به حال لباس می کردم. ذهنم شدیدا درگیر شده بود، آخ کیان 

. کل شب تا صبح رو، به تک به تک برنامه یه آبرویی من از تو ببرم اون سرش ناپیدا

 هام فکر کردم. صبح، بدون هیچگونه خستگی به خونه رفتم. باید یک دقیقه از اون
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ایل کامل ــــــــــو دانلود ف "  نــــــــــــت داغ مــــــــــبهشرمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ

 یدـــس مطالعه کنــــــــــداری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــاین رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 ـــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامــــــــــ
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