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را رو مورد عنایت مردونـ..ـگیش هرسه داد میزدیم و حس نداشتیم. سامیار اول سا

قرار داد و بعد من. سه بار توسط ما ارضـ..ـا شد و منو سارا هم دوبار. هرسه رو میز 

دراز کشیدیم و زل زدیم به سقف. سامیار که وسط منو سارا بود دستشو به 

 بهـ..ـشت هردومون کشید و کمی مالید. پامو جمع کردم و دستشو فشار دادم. 

 خوب بود؟ سارا آه کشید:  دیدین چقدر -

 خیلی.. بعد از لب بازی مفصلی ازشون جداشدم و لباسامو تنم کردم. -

من برم به بیمارا سر بزنم. سامیار همونطور گه لب سارا رو می مکـ..ـید سرشو  - 

تکون داد و چشمکی حواله م کرد. درواقع اصال فکر نمیکردم انقدر پایه 

 سـ..ـکـ..ـس باشن! 

ساعت از یازده صبح گذشته بود و دیگه نمیتونستم چشمامو باز نگهدارم. اما 

متاسفانه باید تا اومدن پرستار بعدی صبر میکردم. چیزی نگذشت که اومد و سمت 

ریکاوری رفت. به سمت اتاق پرواز کردم و بدون سالم و علیک باهاش مانتومو عوض 

ارکینگ بود. سوار شدم و سیگاری از کردم و از بیمارستان خارج شدم. ماشینم توی پ
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توی داشبوردم بیرون کشیدم. روی لبم گذاشتم و روشنش کردم. داغ بود و دلبر. از 

پارکینگ بیمارستان که خارج شدم صدای آهنگ رو زیاد کردم و عینک دودیمو روی 

چشمام زدم. نگاه خیلیارو روی ماشین و خودم حس میکردم اما بی خیال به سیگارم 

زدم. دلم میخواست فقط برم خونه و بخوابم. هیچی نبود که توی اون ثانیه پک می

میتونست برام اهمیت داشته باشه جز خوابیدن! تقریبا نزدیک خونه بودم که متوجه 

جمعیت زیاد کنار خیابون شدم. تصادف شده بود. عینکمو برداشتم و سرعتمو کم 

بود. ضربان قلبم رفت باال و دقیق کردم. شخصی که روی زمین افتاده بود شبیه مامان 

نگاه کردم. حتما داشتم توهم میزدم اما... خیلی شبیه به واقعیت بود تا توهم. ماشینو 

 نگهداشتم و پیاده شدم. جلو رفتم.

جمعیتو کنار زدم و اولین چیزی که دیدم خون جریان گرفته روی زمین بود و بعد... 

د. حس کردم قلبم از تپیدن ایستاد. مامان که پخش زمین بود و چشماش بسته بو

ماماااان.. مامانم.. تکونش دادم.  -ماماااان.. مامانم..  -جیغ کشیدم و کنارش نشستم. 

الهی.. دخترشی؟ بهتره  -حرکت نمیکرد. چشاشو چرا باز نمیکرد؟ یکی از زنها گفت: 

تار ببریش بیمارستان از سرش خون میاد. سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم. من پرس
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بودم پس نباید انقدر کنترلمو از دست میدادم. بغلش کردم و سمت ماشینم دویدم. 

 روی صندلی خوابوندمش. رو به جمعیت داد زدم: 

 نذارید راننده ماشین فرار کنه! ماشینو دور زدم و سوار شدم. بغض گلوم رو میفشرد -

م.. توروخدا دووم . راه اومده از بیمارستان رو برگشتم و روندم سمتش. مامان جون

بیار.. تو نباید چیزیت بشه.. نه.. اگه.. اگه مرده باشه چی؟ دستم میلرزید و نمیتونستم 

خوب برونم. فرمونو فشار دادم. نه.. نه چیزیش نشده. ماشینو جلوی بیمارستان 

 نگهداشتم و رو به نگهبونا داد زدم: 

مکم کردن مامان رو به بخش بیاین.. بیاین کمکم خیلی زود برانکارد آماده شد و ک -

 برسونیم. آهو با دیدنم که حیرون بودم دوید سمتم و نگاهی به مامان انداخت. 

 چیشده هلیا؟ بی طاقت لب زدم: -

 مامانم... تص.. تصادف کرد.. - 
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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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