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چمدون تو صندوق عقب گذاشتم و سوار شدم.     بین راه برای صبحانه توی یکی از 

نندگی رستورانهای بین راهی نگه داشتم و بعدش مستقیم تا شمال بدون وقفه را

کردم. چند باری پاهام خسته شد که بین راه توقفهای کوتاهی کردم و بعد به راهم 

ادامه دادم تا مبادا به ترافیک بخورم. به آدرسی که بهم داده بودن و قرار بود این 

مدت اونجا بمونم نگاه کردم بعد یه نگاه به دو طرف خیابون کردم و پیاده شدم. باید 

خودم معرفی میکردم ولی اونقدر خسته بودم که اگه  اول میرفتم بیمارستان

نمیخوابیدم نمیتونستم سرپا بمونم! همینطور نگاه م رو پالک خونهها بود که چشمم 

به ماشینی خورد که خیلی برام اشنا بود. ولی اونقدر ذهنم خسته بود که هرچی فکر 

مو که پیدا کردم کردم به ذهنم نیومد که برای کی میتونه باشه! ساختمون مورد نظر

ماشین تو پارکینگش پارک کردم. با فکر اینکه بعد چمدونا رو میبرم باال پیاده شدم و 

به طبقه سوم که واحدم توش بود رفتم.     تو اتاق خواب رفتم مانتوم در آوردم و 

خزیدم تو تخت. با صدا ضربههای محکمی که به در میخورد وحشت زده چشمام باز 

ج و منگ به اتاق نااشنایی که توش بودم نگاه کردم که یادم اومد کردم و نشستم. گی

کجام. ثانیهای صدا ضربهها قطع شد اما همین که دوباره خواستم بخوابم شروع شد. 
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پوفی کشیدمو بلند شدم تا در باز کنم ببینم کیه! در که باز کردم محکم کوبیده شدم 

 به دیوار... 

ت شده بود داخل! عصبی ازم فاصله گرفت و گفت: بخاطر یهویی باز شدن در تقریبا پر

بله؟!     موبایلش سمتم گرفت و گفت: با تو کار _برای چی موبایلت جواب نمیدی؟ 

دارن.. قبل اینکه حرفی بزنم گفت: پدرت پشت خط با اینکه برام جای تعجب داشت 

دیدن چرا بابا بهش زنگ زده موبایلش گرفتم. بابا گفت که وقتی صبح بیدار شدن 

ساعت بهشون زنگ نزدم و جوابم زنگشون ندادم نگران ۱۲نیستم و بعد گذشت 

شدن، بعد پرس و جو شماره کیان گرفتند! بخاطر بیفکریم لعنتی به خودم فرستادم و 

توجیهشون کردم که حالم کامال خوب و نگران نباشن. تماس قطع کردم و موبایل 

گفتم: میتونی حاال بری! و تو ذهنم  سمت کیان که تکیهش به در داده بود گرفتم و

تشکر کردن بلد نیستی عزیزم؟ حوصلهش نداشتم. باید آماده _اضافه کردم: هری... 

میشدم برای بیرون رفتن ولی انگار کیان نمیخواست دست از سرم برداره با این کارا و 

خواستی بری در پشت سرت _حرفاش بیشتر ترغیبم میکرد برای انتقام گرفتن!     

ببند. و بیتوجه بهش سمت اتاق خواب رفتم که یادم اومد وسایل تو ماشین. سوئیچ 
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برداشتمو از اتاق بیرون اومدم که دیدم کیان رفته. باید میفهمیدم که کدوم واحد 

وسایلم باال آوردم تو خونه هیچی نبود باید کمی خوراکی میخریدم و شماره نزدیک 

ست کردن شامو ناهار نداشتم. باید با سارا ترین رستوران پیدا میکردم. حوصله در

 حرف بزنم تا راههای بهتری برای اجرا نقشهم پیدا کنیم. 

نمیدونم که سر فرصت باید ببینم. اینجا پنج طبقهس تو هر طبقهشم دو واحد، ببین _

سارا من االن میخوام برم خرید هیچی برای خوردن ندارم بعد که برگشتم بهت زنگ 

چشم عزیزم. فعال تماس قطع کردم و _نه مراقب خودت باشه. _ری؟ میزنم؛ کاری ندا

در پشت سرم بستم. با دیدن بارون فکر کردم که چترم باید به لیست خریدم اضافه 

کنم.     سوار ماشین شدم و حرکت کردم. وسایلی که نیاز داشتم خرید، شام توی 

برگردم خونه و کمی رستوران خوردم و بعد کمی چرخیدن تو شهر تصمیم گرفتم که 

استراحت کنم چونکه فردا روز برگزاری همایش بود. با ریپ زدن ماشینو کم شدن 

سرعتش راهنما زدم تو شانه خاکی نگه داشتم. استارت زدم که روشن نشد. با تعجب 

پیاده شدم، نمیدونم چیشده بود، قبل راه افتادنم از تهران برده بودمش چکاب هیچ 

باال زدم که یادم اومد چیزی سر در نمیارم و عصبی آوردمش مشکلی نداشت. کاپوت 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk


                                                                                                             

4 | P a g e 

 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

پایین.. شدت بارون از عصر بیشتر شده بود و تقریبا خیسم کرده بود. خواستم 

برگردم تو ماشین که ماشین دیگهای کمی جلوتر نگه داشت. با دیدن کیان که ازش 

انداخت و گفت:  پیاده شد پوفی کشیدم فقط همین کم داشتم. یه نگاه به من و ماشین

 چیشده؟ با دستام خودمو بغل کردم و گفتم: نمیدونم یهو خاموش شد! روشنم نمیشه!     

کاپوت باال زد بعد وقتی که دید ازش سر درنمیاره گفت: باید تعمیرکار ببینتش... 

عطسهای کردمو حرفش تایید کردم. کاپوت بست و گفت: ماشین قفل کن، 

واستم مخالفت کنم که یادم اومد کجاییم و چه میرسونمت، راهمون که یکی. خ

ساعتی از شب پس به ناچار قبول کردم. قبل سوار شدن مانتوم در اوردم و شال 

برداشتم چون خیلی خیس شده بودن صندلی ماشینش به گند میکشیدن. تاب نیم 

 تنهم کمی باال کشیدمو سوار شدم. قبل استارت زدن نگاهش برای چند لحظه روی
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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

 ــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــ
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