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

باعث میشد سمتش کشش داشته باشه. دستشو برد بین پام از  مخالفت کنم یه حسی

رو شلوار دستش گذاشت رو بهش*تمو گفت: چه حسی داری؟ شلوار و شو*رتمو 

باهم کشید پایینو بین پام رفت هیه لیست از باال تا پایین به*شتم س شد. زد که بین 

داره پام خی* شروع کرد با ولع و سر و صدا خوردن به*شتم... انگار که 

خوشمزهترین غذای عمرش میخوره! زبونش میچرخوند و گه گاهی به چ*وچ*ولم 

میک میزد... برعکس چند ثانیه قبل بدون هیچ مخالفتی مثل مار به خودم از لذت 

میپیچیدم و به*شتمو تو دهنش فشار میدادم و حس خوبی از لمس زبونش بین پام 

جوراییم از اینکه یه دختر داشت به  داشتم و دوست داشتم که همینطور ادامه بده. یه

 اوجم میرسوند حس ناخوشایندی داشتم! 

س زد. ار*ضا که شدم سرش باال آورد و انگشتش با لذت تو دهنش برد و لی* با 

شه*وت نگاهم کردم چشمام بستمو با عصاب خوردی سرش جیغ کشیدم: برو بیرون 

ز اتاق بیرون کردم. به پنج میخوام تنها باشم. خواست سمتم بیاد که هلش دادم و ا

ساالی که ازش هیچی یادم نمیاومد فکر کردم! من تو این پنج سال چه بالیی سرم 

اومده بود؟ ل*زبین شده بودم؟ سقط کرده بودم؟ من چیکار کرده بودم با خودم؟ 
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سرم بین دستام گرفتم و زدم زیر گریه... بعد اون روز سارا چند باری خواست به 

با مخالفت سفت و سختم کم کم بودنش کمرنگ شد طوری شد که بعد دیدنم بیاد که 

چی میگید؟ انتظاز ندارید که توخونه _یک هفته فقط خاطرش تو ذهنم موند! *** 

بشینم؟ خسته شدم بس زل زدم به در و دیوار میخوام برگردم سرکارم. شمام 

اکت باشه. خودش نمیتونید مانعم بشید. مامان خواست حرف بزنه که بابا اشاره کرد س

نه، دیدید _با مهربونی گفت: بابا جان تو هنوز خوب نشدی باید بیشتر استراحت کنی 

که کمیسیون پزشکیم رد صالحیتم نکرد و سالمتیم تایید کرد. اجازه داد برگردم به 

شرطی که کارهایی که میگن انجام بدم و تا وقتی که ازم کامل مطمئن نشدن دستیار 

. بدون اینکه بهشون فرصت بدم تا باز مخالفتشون اعالم کنن یکی از پزشکا بشم

 گفتم: من خواستم بهتون خبر بدم، نظر نخواستم که دارید دلیل میارید برام.

از پشت میز بلند شدم و از خونه زدم بیرون. رفتارشون عصبیم کرده  171_پارت#

از اینکه انتظار داشتن بود. طوری باهام رفتار میکردن که انگار با یه دختر بچه طرفند! 

بیخیال کارم بشم خارج از تحملم بود! سوار ماشینی که ماه قبل به اصرار برام خریده 

بودن شدم به سمت بیمارستان روندم. به سمت پارکینگ مخصوص پرسنل رفتم 

خواستم بپیچم که همزمان با من یه ماشین دیگم پیچید به موقع زدم روی ترمز اما 
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ه بهم کوبید با اخم از ماشین پیاده شدم صدامو پس سرم اونیکی ماشین اهست

انداختم وگفتم: هی اقا مگه کور... قبل اینکه بخوابم حرفی بزنم با دیدن دکتری 

خودش سامیار لطفی معرفی کرده بود ساکت شدم. هرچی نبود االن حرفه و آیندم تو 

لش شکفت و دستای این مرد بود اون برعکس اخمای درهم من با دیدنم گل از گ

چشماش برق زد. با لبخند اومد جلو نگاهی به جلوی ماشینم انداخت و گفت: سالم، 

فقط یه خط چراغش شکسته که اونم بعد شیف براتون میبرم درست میکنم. دستمو 

تکون دادم و گفتم: نه الزم نیست ممنونم از لطفتتون لبخند معناداری بهم زد و طی 

نش شد به رفتنش نگاه کردم. نمیدونم چر حس سکوت عجیبی برگشت و سوار ماشی

خوبی نسبت به این مرد ندارم. با صدای بوق کشداری برگشتم عقب که همون دکتری 

 که یکی از دخترا به نام کاظمی بهم معرفیش کرده بود کالفه سرم برگردوندمو سمت

 

 

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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