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میترسم توام دلت بخواد ساپورتت کنه! اما خب؛ نگاهی به سر تا پاش -گفتم:     

انداختم و گفتم: پوزخندی زدم و خواستم برم که صداش از بین دندونای به هم 

شاید آش -که ساپورت شی! پرید:  یچوقت آش دهن سوزی نیستیهفشردش بیرون

دهن سوزی نباشم که البته مشکل از چشماته اما خب در عوض هرزه و هرجایی 

نیستم و برای پر کردن تخت مردا له له نمیزنم! برگشتم سرجای قبل با نگاه تو 

چشماش در باز کردم. تو راهرو نگاه کردم. پسر هنوز تو راهرو بین واحدا بود تا بخواد 

ملی از خودش نشون بده دستشو کشیدم اوردمش داخل و جلو چشمای عکس الع

کیان و نگاه مبهوت خودش دستامو دو طرف صورتش گذاشتمو بوسیدم.     پسره از 

اینکه داشتم میبوسیدمش خرکیف شده بود و همراهیم میکرد دست بردم گره 

تاش رو تن و کمربند حوله باز کردم. پسرم که کال وجود کیان نادیده گرفته بود دس

 بدنم هرز میرفت. 

با صدای بسته شدن در از پسر فاصله گرفتم و پشت دستمو محکم رو لبام کشیدم که 

سوزش گرفت. از اینکه لبای کسی رو بوسیده بودم که نمیدونستم کیه چندشم شده 

بود. به پسر نگاه کردم، منتظر بود که کارمون به تخت بکشه... فکر کردم چرا که نه؟! 
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یزیم نبود! س تصویری سارا و سامیار حش*ری شده بودم اگه کیان نیومده بد چ

*ک* از دیدن س بود میتونستم با یکم ور رفتن با خودم ار*ضا بشم ولی حاال دیگه 

از لج کیانم که شده دلم میخواد با این پسر بخوابم! هرچند که یه صدایی از اعماق 

ازیت با حرف کیان ننداز!     سرم میگفت آره جون خودت الکی گردن لج و لجب

میخوای همینطور کنی؟ از نگاهش کالفه شدم و گفتم: خیلی خوب برو بیرون... _

خواستم هوله ببندم که دستاش دوطرف لبهی حوله گذاشت . یه تای ابروم باال 

 انداختم و نگاهش کرد 

ی سرم اونقدر درد میکرد که حد نداشت. همهی سعیم کردم که حواسم به رانندگ 

باشه ولی بعد چند ساعت افکاری که تا االن دست از سرم برداشته بودن سراغم 

اومدن! عصبی پخش روشن کردم ولی صدای افکارم بلندتر از اونی بود که فکر 

میکردم! تمام چند سال گذشته جلو چشمام اومد، من همیشه اینقدر بد و خراب 

نسیتم پیشرفت کنم از خود واقعیم نبودم! از وقتی که فهمیدم میتونم با استفاده از ج

فاصله گرفتم. سم کی باشه فقط فکر اینم و حاال به جایی رسیدم که برام فرق نداره 

پارتنر سک* که ار*ضا بشم یا به موقعیتهایی که میخوام دست پیدا کنم.     بعد 
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بابا مدتها کیان اولین کسی بود که تا به االن نتونستم بدستش بیارم! نمیدونم مامان و 

اگه بفهمند دخترشون چه فا*حشهای چه عکس العملی از خودشون نشون میدن! 

شاید طردم کنند یا شاید... نمیدونم! برای یه لحظه نگاهم به موبایلم افتاد که 

صفحهش روشن و خاموش میشد. دست بردم از رو صندلی برداشتمش و تماس وصل 

م که من به جز یه فا*حشه کردم که صدای جیغ سارا تو گوشم پیچید و فکر کرد

خبر مرگت برام بیارن... تو کجایی؟ چرا جوابمون ندادی هرچقدر _لز*بینم هستم! 

وا یعنی چی تو راه برگشتی مگه _خوبم. االنم تو راه برگشتم. _زنگ زدیم. خندیدم. 

قرار نبود... نذاشتم ادامه بده گفتم: بیخیال شدم، نفرتم از کیان به اندازهای هست که 

زده به سرت...! _گه نخوام ببینمش چه برسه به اینکه بخوام ازش انتقام بگیرم.     دی

 لب پایینم داخل دهنم کشیدم و خندیدم. 

ای کوفت... تو رو چیز خورت کردن دختر... وجدانا راستش بگو چیشد که از خیرش _

من چرت میگم؟ تو نبودی میگفتی میخوام کیان ال _چرا چرت میگی؟ _گذشتی؟ 

خوب آره، ولی حاال میخوام _م بل کنم اون درازش دور گردنش پاپیون کنم؟ کن

بیخیالش بشم و بزارم... تو دست اندازه موبایل از دستم افتاد رو زیر پایی. جلو نگاه 
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کردم ماشینی نبود خم شدم، برداشتمش. برای یه لحظه فرمون از دستم در رفت 

تا روی صندلی صاف بشینم با دیدن ماشین به چپ منحرف شد، سرم که باال آوردم 

کامیونی که نور چراغش چشمم زد حس از تنم بیرون رفت.     کامیون که تازه 

متوجهم شده بود با شدت چند بار بوق زد... دستمو رو فرمون گذاشتم اونقدر هل 

شده بودم که نمیدونستم چه کاری باید انجام بدم. وقتیم که فهمیدم خیلی دیر شده 

ن به سمت چپ منحرف شد و محکم به گاردریل خورد... گاردریل شکستش بود، ماشی

و افتادم توی سرپایینی با تمام وجود جیغ می کشیدم دست به دامن الهیات شده 

بودم تا نجات پیدا کنم. تو یه لحظه به فکرم رسید که میتونم از ماشین بپرم پایین... 

ون پرت کرد. چندتا غلت به پایین کمربند سریع باز کردم و خودمو از ماشین به بیر

خوردم که سرم محکم به تنهی درختی خورد از حرکت وایستادم قبل اینکه از حال 

برم صدای انفجار ماشینم رو پایین سرازیری شنیدم! *** باصدای گریه زنی هوشیار 

شدم. سردرد داشتم و تشنه بودم. سعی کردم چشمام باز کنم اما نمی تونستم انگار 

پلکام یه وزنه سنگین گذاشته بودن! صدای گریه زن داشت اذیتم میکرد یه  که پشت

لحظه از ذهنم گذشت نکنه مُردم؟  به افکارم پوزخند زدم و گفتم: امکان نداره! یادم 
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نمیاومد که چه اتفاقی برام افتاده بود که اینطور احساس ضعف میکنم و همه جای 

ر مشت و لگدای قوی له شده باشه. خواستم بدنم احساس درد دارم... انگار که تنم زی

چشمام باز کنم که نشد پس سعی کردم انگشتام تکون بدم که با این تالش بیهودم 

کم کم احساس ضعف کردم و از حال رفتم. با صداهایی که تو گوشیم میپیچید 

هوشیار شدم اینبار به راحتی تونستم چشمام باز کنم که نگاهم تو چشمهای گریون و 

ن مامان افتاد. از صورت قرمزش فهمیدم که بیشتر از یکی دوساعت که داره گریه نگرا

میکنه. خواستم بپرسم چرا ولی اونقدر تشنهم بود که بجاش آروم لبهای خشکم از 

هم فاصله دادم و به سختی گفتم: آب...     دست مردونهای نوازشوار رو سرم کشید 

اباجان دکترت گفته نباید آب بخوری... خیره شد و بعد نگاهم به بابا افتاد که گفت: ب

تو نگاه نگران بابا دوباره از حال رفتم. وقتی که دوباره چشمام باز کردم هوای اتاق 

کامال تاریک بود و یه مرد باالی سرم بود. با دیدن چشمام بازم پوزخند زد و گفت: 

گاهش کردم. این خیلی سگ جونی... هرکی جای تو بود االن اون دنیا بود. با تعجب ن

 مرد کی بود؟! حرفهاش نمیفهمیدم. نمیدونستم که چرا با نفرت کلمات به زبون میاره! 
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دکتر چراغ قوه کوچیکی تو چشمام انداختو که بخاطر نورش چشمام بیاراد بسته شد. 

هلیا... بدون اینکه فرصت بدم سوال _لبخند زد و گفت: میدونی اسمت چیه؟     

د گفتم: من چرا اینجام؟ یعنی یه افتادن از پله باعث شده من بعدیش بپرسه تند تن

گردن و دستام بشکنه و این سواالی عجیب و غریب ازم بپرسید؟ باصدای یا خدای 

مامان سمتش برگشتم. چرا رنگش پریده بود؟ دکتر نگاهم کرد، تو نگاهش حس کردم 

چنده؟ یکم فکر کردم  1300امسال _که اتفاقی غیر اینی که یادم میاد برام افتاده! 

...من خیلی درد دارم  1390فکر کنم _تاریخی که به ذهنم اومد به زبون اوردم. 

 میگم بهت آرام بخش بزنن. به بابا_نمیشه بجای این سواال فکری برای دردم بکنید؟ 

 

 

ایل کامل ــــــــــو دانلود ف "  نــــــــــــت داغ مــــــــــبهشرمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ
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