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

چجوری باید رامش میکردم... منی که پسرا له له میزنن واسه یه شب خوابیدن باهام 

یه پسر مغرور شده بود. نکنه جانماز آب کشیدست؟ نه.. اگه بود اینطور مغزم اسیر 

اونطور به سینه هام چنگ نمیزد و لبامو گاز نمیگرفت. کاش بیشتر پیش رفته بودیم. 

کاش جوری تحریکش میکردم که نمیتونست ولم کنه... لعنتی انگار ارادش از فوالده... 

نمیکرد؟ از تصورشم خندم گرفت.  باید چیکار میکردم... اگه به صفایی میگفتم کمکم

باید فردا توی بیمارستان باهاش مشورت میکردم. یا با سارا... شاید راه حلی داشته 

 باشن.

وارد بیمارستان شدم. اولین نگاهی که برگشت سمتم نگاه یکی از پرستارا بود و  

گام پشت بندش بقیه شون. یعنی کاظمی تو کل بیمارستان جار زده بود که اینجوری ن

میکردن؟ قدم تند کردم سمت ریکاوری. آهو مشغول تعویض مانتوش بود. با عجله 

 سالم کردم و گفتم: 

 آهو متعجب نگام کرد. میخواستم ببینم نگاهش تغییر حالت داده یا نه -

https://www.instagram.com/filestar.ir/
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سالم.. چیه نفس نفس میزنی؟ لحنش مثل همیشه بود. لبخندی زدم و نفسمو فوت  -

 کردم. 

 ه یه جوری نگام میکنن خندید خب... چیزی شده؟ هم -

آره همش پشتت حرفه که سر شیفت نمیای کاظمی هم هیچی بهت نمیگه. فکر  -

کنم از امشب مجبور شی بمونی. تپش قلبم کمی آروم گرفت. بازم به معرفتش که به 

اینا نگفت. هرچند صفایی نمیذاشت اخراج شم اما حرف مردم رو نمیشد جمع کرد. 

ن هوو میکشیدن و جنده صدام میکردن روانمو آشفته میکرد. اینکه توی بیمارستا

 مانتومو عوض کردم. خواستم از اتاق خارج شم که آهو گفت: 

راستی هلیا برو اتاق آقای صفایی گفت اومدی بهت بگیم. رنگم پرید. خندید و  -

نترس خره فکر نکنم بخواد اخراجت کنه پشت بندش چشمکی زد که فحشی  -گفت: 

 م.نثارش کرد

تقه ای به در اتاق صفایی زدم و وارد شدم. با دیدنم تنها نگام کرد. سمتش رفتم و لبه 

 میزش نشستم. سالم آرومی کردم. دستی به رون پام کشید و گفت: 
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 سالم خوشگله  -

 آهو گفت کارم داری.  -

 اره دستشو الی پام فشار داد و م.الید. دستشو پس زدم.  -

 کارتو بگو سامیار حوصله ندارم.  -

خب، اوکی. دارم فرداشب واسه سارا تولد میگیرم میخوام که بیای. مشکوک نگاش  -

 کردم 

 اوه شت بیبه، بینتون چیزی فراتر از شریک جن.سیه؟ خندید  -

 شاید نوک دماغمو ویشگون گرفت  -

 حسودیت شد؟ متعجب گفتم:  -

زش بلند شدم و یکی از شکالتای روی میزشو هان؟ حسودی؟ برو بابا از رو می -

 برداشتم. توی دهنم انداختم و جویدمش. 

 چی بپوشم فرداشب؟ جو چطوریه اصال؟  -
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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

 ـــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامــــــــــ
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