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

میرفتم انگار یچیزی تو وجودم خورد میشد و میکشست واضح تر م با سامیار جلو 

اتاقش که رسیدم نفس نفس می زدم  چشمام شکل میگرفت * س *ک* س جلو در

خم شدم دستامرو زانوم گذاشتم نفسم که جا افتاد سرم باال اوردم که نگام به اسمش 

خورد که وسط در خورده بود سامیار لطفی در اتاق بی هوا باز کردم میتونستم صدای 

 نگران سارا پشت سرم بشنوم ولی االن برام هیچی مهم نبود ققط باید میفهمیدم این

مرد کیه و اون خاطره محو که یادم اومده واقهیت داره یا نَه در پشت سرم قفل کردم 

وقتی برگشتم سامیار متعجب دیدم که از پشت میزش بلند شده نگاهم میکنه.. 

چیزی شده؟ با سوالش از در فاصله گرفتم سمتش رفتم س داشتیم؟ *ک* و گفتم: _

گفت:اره دستام رو صورتم کشیدمو  منو تو قبال با هم س گوشهی لبش باال رفت و

گفتم: من وقتی تصادف کردم حامله بودم؟ اومد تکیه زد به میز دستاش حالت چلیپ 

گذاشت و گفت: اهوم بودی چشمام تو اتاق چرخید و رفتم توفکر متفکر گفتم: پس 

خودمو کشوندم سمت مبلی که تو اتاق بود  175_پارت#من بودم _پس پدرش... 

وش نشستم سرم بین دستام گرفتم و زل زدم به جلو پام. همه چیز نفهمیدم چطور ر

از اونی که فکر می کردم بغرنجتر بود ناخواسته بغض کردم. من به دوستمم رحم 

بیخیال هلی، مگه چیشده یه اتفاق که _نکرده بودم! از نامزدش حامله شده بودم؟! 

یار عصبی نگاهش کردم. پیش اومده بچهایم االن در کار نیست. با صدای بیخیال سام

این بشر نمیفهمید یا خودش زده بود به نفهمیدن؟ با ضربههایی که به در میخورد نگاه 

خیره جفتمون بهم سمت در برگشت تکیهش از در گرفت دستاش پایین انداحت و 
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گفت: هیچی نگو بعد حرف میزنیم. درو که باز کرد سارا نگران وارد اتاق شد. هنوز 

خوبی _اق باهاش سر و سنگین بودم نمیتونستم راحت باهاش باشم. یکم بعد اون اتف

هلیا؟ سامیار جای من گفت: آره حالش خوب، نگران نباش... گوشی پزشکیش از رو 

میز برداشت و گفت: میرم یسر به مریضا بزنم، حالت بهتر شد توم بیا با رفتنش سارا 

اومدم. مهم نبود که با این  خواست کنارم بشینه که سریع بلند شدم و از اتاق بیرون

رفتارم باعث میشد ازم دلخور بشه! وارد سرویس بهداشتی شدم بعد یک ربع تونستم 

باپرس و جو فهمیدم که سامیار تو  176_پارت#خودمو جمع و جور کنمو بیرون بیام. 

کدوم اتاق... آروم وارد اتاق بیمار شدم. مشغول چکش بود با دیدنم یه لحظه سرش 

د به پیرمرد که بیحال نگاهش میکرد لبخند زد و گفت: زودتر از اونی که فکر باال آور

عجله نکنید یه چند _پس کی میزارید برم باباجان _میکردم حالتون داره خوب میشه 

روز دیگ باید تحملمون کنید تا مطمئن بشیم همه چیز خوب و سالمید باهم از اتاق 

شکال نداره عزیزم زود خوب میشی. برو ا_خوبی؟ کوتاه گفتم: نه _بیرون اومدیم. 

سارا؟ اون اگه _خونه استراحت کن تا بهتر بشی. من به چی فکر می کردم اون به چی! 

فراموشش کن...بیخود ذهنت درگیرش نکن...فکر کن هیچی یادت نیومده. _بفهمه... 

س داشتیم.. *ک* آخه چطور میتونم اینطور فکر کنم؟ من یادم اومده که باهم س س 

داشتم! *ک* یادم اومده که با نامزد دوستم س قبل اینکه حرف بزنم گفت: دیگه 

نمیخوام چیزی در این مورد بشنوم. و با قدمهای بلند ازم دور شد و من مات و مبهوت 

گذاشت. حاال که اون خودش میخواست شاید باید منم بیخیال میشدم و طوری رفتار 
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باالخره  177_پارت#سخته ولی شدنی!  میکردم که اتفاقی نیوفتاده! هر چند که

شیفتم تموم شده بود. خیلی خسته بودم فقط یه چایی و دوش اب گرم میتونست سر 

 حالم بیاره از اسانسور پیدا شدم، داشتم به سمت ماشینم می رفتم که سامیار صدام

 

 

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

 ـــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامــــــــ
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