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مرموزه شبا ی چهره داره روزا یک چهره دیگه درست مثله دیوِ توی قصه ها با صدای 

 از دریا گرفتم سوالی نگاش کردم  سارا چشم

چرا میام +باشه پس _+ ما میخوایم بریم خونه تو نمیای؟ پوفی کشیدم و بلند شدم 

جون احمدتو بخورم  _تو با ماشین من بیا من با ماشین احمد به تمسخر گفتم: 

نیشگونی از بازوم گرفت و گفت : +خیلی عالقه داری بخوریش چرا ازون اول پا ندادی 

من و اون پیر  _قیافمو کج و کوله کردم انگار حالت تهوع بهم دست داد باشه  بهش؟

مرد؟جای بابامه اون من باهاش نمیخوابم +اوه مای گاد خانوم کالسش باالس زدم زیر 

خنده ++خانوم های خوشگل به چی میخندید؟ با لبخند دندون نمیایی به احمد نگاه 

شما جای پدر منی اومد نزدیک تر و گفت  هیچی به این میخندیم که_کردم و گفتم: 

اون که صدرصد ماشاهلل شما خیلی خوش اشتها _++خوشگله سن ی عدده فقط 

 هستین بدون اینکه منتظر جوابش باشم توی ماشین نشستم 

با این حرکتم فهموندم که جلو تر از من راه بیوفتن چون راهو بلد نبودم بعد از ی رب 

راه اوفتادن سیستم رو ، روشن کردم درگیر عشقه تو  فِس فِس کردن رضایت دادن و
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شدم تو که خوابو خیاله شبامی قید همه چیزو زدم واسه اینکه االن تو باهامی هر چی 

تو دنیاست به کنار تو تمومه چیزی که میخوامی وقتی بهت خیره میشم چشام از تو 

اسه من خیلی سیر نمیشن رویای شبهای منی تو همونی که عاشقشم زندگی بی تو و

سخته حتی تصورشم هر جا که باشی تو فکر توام حس میکنم پیشه منی باور قلبه 

من اینه که ما تا آخرش ماله همیم ماه قشنگ شبام مثله یه خوابی برام لحظه به 

لحظه ی زندگیمو با تو فقط سر میکنم وقتی تو چشمام زل میزنی عشقتو باور میکنم 

هرجا که باشی{ نمیدونم چند _با تو میخوام }امو بندهر جوری باشی باهام دنیا رو 

 دفعه دیگه این اهنگ رو گوش دادم به خودم اومدم که دیدم جلوی در خونه ایم 

قرص خواب اور رو از داشبورت برداشتم و جلو تر از بقیه رفتم از اشپزخونه ی لیوان 

دم پنج دقیقه اب برداشتم با دوتا قرص خوردم و رفتم توی اتاق کوچیکه دراز کشی

+خواب مرگ اوفتاده به جونت مگه؟  ________________نشد که خوابم برد... 

پاشو دیگ اه به زور چشمام رو باز کردم و به سارا نگاه کردم با صدای گرفته گفتم: 

 چشدهه؟ +تازه میگی لیلی زنه یا مرده بابا مگه قرار نداری اون بدبختم کاشتی قرار_
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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

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