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داد زد: ماشینم رفتم. با دیدن من بدون اینکه پیاده شه سرشو از پنجره بیرون کرد و 

این گاریتو بردار ببر کنار میخوام رد شم توی دلم یه بی ادبی نثارش کردم حیف که 

حوصله داد و بیداد نداشتم، سوار شدم و وارد پارکینگ شدم. یه جای خالی دیدم 

خواستم ماشینو اونجا پارک کنم که اون پیچید جلو و تو همونجا ماشینشو پارک کرد. 

شد بدون اینکه به قیافه میهوت و عصبی من نگاهی  از ماشینش پیدا 172_پارت#

کنه به سمت اسانسور رفت اونقدر از کارش حرصم گرفت که نفهمیدم چیشد پام 

رفت رو گازو پرش کردم و پام از رو ترمز برداشتم! دلم می خواست زیرش کنم اما به 

ترسوندنش اکتفا کردم همینکه یکمی میترسید واسش درس عبرت میشد وقتی 

ش رسیدم توی یه سانتیش زدم روی ترمز و خودم کمی به جلو کشیده شدم. به به

وضوح رنگ ترسو توی چشماش دیدم که به ثانیه نکشید جاش به خشم داد با دو قدم 

خودشو بهم رسوند سریع قفل زدم و با دنده عقب رفتم ته پارکینگ و با به لبخند که 

گی خوب مدیون اموزشهای داییم میدونستم آتشش میزنه نگاهش کردم. این رانند

بودم باید ممنونش میشدم که بهم اینقدر خوب یاد داده بود! با نگاه تو آینه رژ لب 

پررنگ کردم پیاده شدم داشتم به سمت آسانسور میرفتم که یهو دستم کشیده شد 

هیس آروم دختر چته مگه جن _خواستم جیغ بزنم که صدای دکتر سامیار شنیدم 

توی تاریکی به چشماش که برق میزدن نگاه کردم بیهوا یه سوال  دیدی برگشتم و

اگه االن من یه کار بد بکنم تو چیکار میکنی؟ مونده بودم _خیلی عجیب ازم پرسید 

چی بگم؟ همینطور گیج و منگ نگاهش میکردم نگاه خیرهش که طوالنی شد مسخره 
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تو جیبم کردم رژ دستمو  173_پارت#ترین سوالی که می تونستم بپرسم پرسیدم: 

بخش شده دور صورتمو پاک کردم با ایستادن اسانسور پیاده شدم به سمت پاپیون 

رفتم روپوشمو پوشیدم اومدم بیرون خواستم به سمت بخش برم که دیدم همه 

چرا _پرستارا جمع شدن ودارن شیرینی می خورن. به سمتشون رفتم و پرسیدم: 

ی رسه؟ یکیشون ک جعبه شیرینی دستش همتون اینجا جمع شدید کی به بیمارا م

بفرمایید خانوم دکترشیرینی. _بود اومد جلوجعبه شیرینی مقابلم گرفت با ذوق گفت: 

نگاهی به شیرینی خامه ای ها که بهم چشمک میزدن کردم یدونه برداشتم وهمونطور 

ک گاز می زدم پرسیدم مناسبتش چی؟ همون پرستاره گفت شیرینی عروسی دکتر 

فهمیدم چطوری شیرینی توی گلوم پرید و به نفس نفس افتادم همون کاظمی ن

پرستاربه سمتم خم شد ومیزد پشت کمرم اشک توی چشمام جمع شده بود ونفسم 

باال نمیومد یکی ازبچه ها یه بطری اب به سمتم گرفت یه قورت خوردم که راه نفسم 

ن پرستاری ک جعبه اینجا چه خبرهرو به همو_بازشد.صاف ایستادم که صداش اومد: 

شیرینی دستش بود گفت خانوم معینی مگه من نگفتم اهسته شیرینی پخش کن این 

سرو صداها واس چی تازه نگاهش به من افتاد با اخم بهم زل زد یهو انگار به یه زمان 

دیگه سفر کردم وسط مهمونی بودم....همه چیز گنگ بود داشتم با یه مرد می 

ه بعدی... با یه مرد روی تخت بودیم... من لخت بودم رقصیدم سرم تیرکشید...صحن

چشمام که باز کردم دیدم رو تختمو بهم سر زدن عصبی و کالفه دست  174_پارت#

بردم تا از دستم بکنم که با جیغ سارا دست نگه داشتم خدای من چیکار میکنی 
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تم بخواب دختر هلش دادم عقب بیتوجه بهش سرم از دستم کندم که خون رو مچ دس

پخش شد بدون اینکه به حرفهاش گوش بدم ازتخت اومدم پایین کفشمو پوشیدم و با 

 نگاه به دو طرف راهرو فهمیدم تو اورژانسم. دویدم سمت راه پله... هر پله که باال

 

 

ایل کامل ــــــــــو دانلود ف "  نــــــــــــت داغ مــــــــــبهشرمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ
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 ـــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامــــــــ

 

 

 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
https://romanfille.xyz/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%86/
https://romanfille.xyz/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%86/

