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انگشتش بیرون آورد و به صورت دورانی دور سوراخم کشید که ارض*ا شدم. بی حال 

کف دستام رو لبهی میز جا به جا کردم و قوس کمرم بیشتر کردم. نمیدونستم چرا 

ارض*ا نمیشد امروز بیشتر از همیشه ارض*ا شدنش طول کشیده بود. بیرون کشید و 

یه سنگینی وزنش روم انداخت بعد ازم آب داغش رو کمرم ریخت...     برای چند ثان

همه آب کمرمو گرفتی _فاصله گرفت با دستمال آبش از رو کمرم پاک کرد و گفت: 

لباسمو درست کردم و جدی نگاهش کردم. حاال که حس شه*وتم خوابیده بود از 

بودن کنارش ناراحت بودم. سمت در رفتم و در باز کردم که با کیان پشت در رو به رو 

وزخند زد لب باز کرد حرف بزنه که در بستم و بیتوجه بهش سمت پاویون* شدم. پ

رفتم. مار از پونه بدش میاد در خونه اش سبز میشه، االن این مثال مخصوص حال من! 

هرچقدر بیشتر ازش بدم میاد، بیشتر جلوم سبز میشه! وارد پاویون شدم. کسی جز 

رخید سمتم به پهلو شد و گفت: سارا نبود. رفتم کنارش رو تخت دراز کشیدم و چ

سرویس دادن خوش گذاشت؟     خندیدمو گفتم: عیی بدک نبود، از کجا فهمیدی؟ 

ریز خندیدو گفت: هرکی رد میشد میفهمید که جناب دکتر داره بهشت خانم میکنه 

پس بگو چرا کیان همچین نگاهم میکرد. با پیج شدنم _اینقدر صدا از اتاقش میاد. 
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د میشدم کامی از لبای سارا گرفتمو گفتم: برم ببینم چیکارم دارن، همینطور که بلن

بعد میبینمت. از پاویون بیرون اومدم و سمت پیجر رفتم. *محل استراحت پزشکان 

حاال کی برمیگردی؟ این ماموریت دیگه برای چی آخه! این _در بیمارستان  **** 

تا جایی _هم میرفتیم!     همه شهر حاال حتما باید بری شمال؟ کاش صبر میکردی با

که خبر دارم یه ماهِ هست، حاال شاید بیشتر طول بکشه ولی چشم رو هم بزارید 

آخه شما با من کجا  _رفتمو برگشتم نگرانی نداره که... مکث کوتاهی کردم و گفتم: 

بیاید؟! این مدت که من نیستم شمام خوش بگذرونید. یکم از دستم نفس راحت 

نی زدم و در چمدون بستم. وسایلی که الزم داشتم جمع کرده بکشید. چشمک شیطو

بودم. میخواستم صبح زود حرکت کنم تا به ترافیک نخورم و کمتر تو جاده رانندگی 

شب بود میخواستم بخوابم. به هر طریقی بود مامان  9کنم برای همین با اینکه ساعت 

لش به رفتنم رضا نمیداد و و بابا فرستادم تا بتونم بخوابم هرچند که مامان اصال د

میگفت که نمیدونم چرا دلم شور میزنه! خیالش راحت کردم که نگرانی نداره من 

میتونم اونجا مراقب خودم باشم... دلت برای این شور میزنه چون تا حاال تنهایی 

مسافرت نرفتم.. . وگرنه من اونجا اتفاقی برام نمیافته! بابام کلی سفارش در مورد 
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رد و بعد نیم ساعت گذاشتن که بخوابم.     با صدا آالرام گوشیم خواب آلود رانندگی ک

چشمام باز کردم. نگاهم که به ساعت خورد آالرام خاموش کردم و بلند شدم تا آماده 

بشم. قرار بود هرکدوم جدا بریم و توی شمال همدیگه رو ببنیم. آماده که شدم آروم 

ن و بابا بیدار کنم وگرنه باز مامان میخواست از خونه بیرون اومدم نمیخواستم ماما

بهونه بگیر که نرو بمون... و این کشمکش حتما تا روشنی هوا طول میکشید. چمدون 

 تو صندوق عقب گذاشتم و سوار شدم. 

چمدون تو صندوق عقب گذاشتم و سوار شدم. بین راه برای صبحانه توی یکی از 

مستقیم تا شمال بدون وقفه رانندگی رستورانهای بین راهی نگه داشتم و بعدش 

کردم. چند باری پاهام خسته شد که بین راه توقفهای کوتاهی کردم و بعد به راهم 

ادامه دادم تا مبادا به ترافیک بخورم.     به آدرسی که بهم داده بودن و قرار بود این 

شدم. باید  مدت اونجا بمونم نگاه کردم بعد یه نگاه به دو طرف خیابون کردم و پیاده

اول میرفتم بیمارستان خودم معرفی میکردم ولی اونقدر خسته بودم که اگه 

نمیخوابیدم نمیتونستم سرپا بمونم! همینطور نگاه م رو پالک خونهها بود که چشمم 

به ماشینی خورد که خیلی برام اشنا بود. ولی اونقدر ذهنم خسته بود که هرچی فکر 
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ی میتونه باشه! ساختمون مورد نظرمو که پیدا کردم کردم به ذهنم نیومد که برای ک

ماشین تو پارکینگش پارک کردم. با فکر اینکه بعد چمدونا رو میبرم باال پیاده شدم و 

به طبقه سوم که واحدم توش بود رفتم. تو اتاق خواب رفتم مانتوم در آوردم و خزیدم 

چشمام باز کردم و  تو تخت. با صدا ضربههای محکمی که به در میخورد وحشت زده

نشستم.     گیج و منگ به اتاق نااشنایی که توش بودم نگاه کردم که یادم اومد کجام. 

ثانیهای صدا ضربهها قطع شد اما همین که دوباره خواستم بخوابم شروع شد. پوفی 

کشیدمو بلند شدم تا در باز کنم ببینم کیه! در که باز کردم محکم کوبیده شدم به 

 دیوار... 

خاطر یهویی باز شدن در تقریبا پرت شده بود داخل! عصبی ازم فاصله گرفت و گفت: ب

 بله؟! موبایلش سمتم گرفت و گفت: با تو کار دارن.._برای چی موبایلت جواب نمیدی؟ 
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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

 ــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــ
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