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هینی زیر لب کشید. اشک از چشمم ریخت و رفتن برانکار به داخل اتاق رو نظاره گر 

 فت: شدم. آهو بازومو فشرد و گ

آروم باش آروشا خودتو نباز. من باید برم.. سر میزنم بهت.. راستی، حالت بهتر شد  -

بیا لباستو عوض کن هم پیش مامانت باشی هم چکش کنی. سرمو تکون دادم. اینکه 

میتونستم یا نه رو نمیدونستم. پرستار بودم اما از پرستاری اولین چیزیشو که نداشتم 

بل عزیزترین کَسم! سرمو تکیه دادم به دیوار پشت سرم. روحیه بود، روحیه در مقا

اگه به سرش ضربه بزرگی خورده باشه چی؟ اگه حافظه شو از دست بده.. نفسمو 

کالفه فوت کردم. استرس داشت امونمو میبرید. دکتر کاظمی رو دیدم که وارد بخش 

ونستم شد. سمت اتاق ریکاوری رفتم تا مانتومو عوض کنم. حداقل اینجوری میت

 بفهمم حال مامان چطوره و کاراشو خودم انجام بدم؛ دستم میلرزید.

مانتومو در آوردمو توی چوب لباسی گذاشتم. مانتوی سفیدمو تنم کردم. سمت بخش 

پا تند کردم و بدون در زدن وارد شدم. نگاه همه پرستارا برگشت روی صورت زار من. 

 کاظمی اخم کرد و گفت: 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
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ن، نیرو به اندازه کافی هست. بی اعتنا به حرفش نزدیک مامان شما بفرمایید بیرو -

 شدم. یکی از پرستارا داشت سرشو پانسمان میکرد. کاظمی بازومو گرفت.

بیرون باشی واسه خودتم بهتره! ترسیده نگاش کردم.. انگار معنی نگاهمو فهمید  - 

 چون با لحن آرومتری گفت: 

یا برو خونه استراحت کن! اشکم بی اختیار  چیزی نیست.. فقط بیرون منتظر بشین، -

 ریخت. لب زدم:

مواظبش باشین.. مامانم عزیزترین کسمه.. آهو کنارم اومد و دلداریم داد. به قول  -

کاظمی واسه خودم بهتر بود اونجا نباشم. نمیتونستم تحمل کنم. به اتاق برگشتم و 

ایی که ریخته بودم روی مبل دراز کشیدم. توی خودم جمع شدم. چشمام از اشک

میسوخت. خیلی زود نفهمیدم و خوابم برد. **** دست کسی رو روی بازوم حس 

 کردم و پشت بندش صدا:

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
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هلیا.. پاشو.. چقد میخوابی دختر! صدای آهو بود. بی رمق چشمامو باز کردم، کمی  - 

زمان الزم داشتم تا بفهمم اطرافم چخبره. نیم خیز شدم و نشستم. سرم داشت از 

 رد می ترکید. آهو کنارم روی مبل نشست و کمرمو ماساژ داد د

 بهتری؟ خواب آلود گفتم:  -

 نه.. سرم درد میکنه.  -

یه مسکن بخور خوب میشی. راستی بلند شو بریم کاظمی سراغتو میگرفت. یاد  -

 مامان افتادم، سریع از جام پاشدم و سمت در رفتم. آهو هم کنارم اومد و گفت:

چرا یهو جنی میشی؟ اتاق کاظمی طبقه باال بود. سمت آسانسور رفتم چته دختر  -

واردش شدیم و آهو دکمه طبقه اول رو زد. خیلی زود آسانسور ایستاد. روی صندلی 

جلوی آقای کاظمی نشسته بودم و منتظر بودم که حرف بزنه اما سرش توی برگه های 

 جلوش بود. بی طاقت زمزمه کردم: 

 شو زیر چونش زد مامانم خوبه؟ دست -

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
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آره.. تو این یه روزی که خواب بودی بهتر شده. اما خب الزم به ذکره بگم اینارو که..  -

طبق ضربه ای که به سرش خورده و االن بیهوشه باید منتظر باشیم که وقتی به هوش 

اومد چه واکنشی نشون میده. پای چپش هم شکسته بود گچ گرفتیم. البته جای 

آرا. چون درصد اینکه بعد از به هوش اومدنش حافظه شو از  نگرانی نیست جهان

دست بده خیلی کمه! االنم توی بخشه میتونی بری بهش سر بزنی حالم عجیب و 

 غریب بود..

نمیدونستم واسه اینکه درصد فراموشی گرفتنش کمع خوشحال باشم یا برای همون 

 که گفت:  درصد کم هم گریه کنم و ناراحت باشم.. بلند شدم تشکر کنم

میدونم شرایط سختی داری، امشب الزم نیست شیفت بمونی. میتونی بری خونه، یا  -

اگه خواستی پیش مامانت بمونی! اخم جذابش روی صورتش بود. با اینکه مغرور بود 

اما به نظرآدم بدی نمیومد. زیر لب تشکر کردم وهمراه هلیا از اتاقش خارج شدیم. 

پرستار شیفت به مامان سر نزد. تا صبح باهاش حرف  شب خودم پیش مامان موندم و

 زدم و از خاطره هامون براش گفتم. دلم میخواست پاشه و مثل همیشه بغلم کنه.. از
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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

 ـــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینــ
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