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همینطور که گوشی پزشکیش رو میز میذاشت و مانتوش در می اورد گفت: خوب؟ 

حاال که اومده بودم تو اتاقش نمیدونستم که چی بگم. قدمی به جلو و عقب برداشتم و 

؟ کج خند زد و گفت: یهو اولین سوالی که به ذهنم رسید گفتم: چرا از من متنفرید

انگار هنوزم همونی... تو تخت سامیار بودن خوب ساختت و حافظهت برگزدونده. 

نگاهش کردم و گفتم: نمیفهمم... مشکل شما با من چیه؟ میشه یه  191_پارت#

خیلی خوب منظورم میفهمی... کج خندی زد و گفت: _طوری حرف بزنید که بفهمم. 

الم نگرفته بودم ولی لحنش طوری بود که انگار حاالم بیرون. من هنوز جواب سوا

. از اتاق بیرون بیام. به محض بیرون اومدنم "گمشو تا بزور بیرونت نکردم!  "میگه 

چشمام سیاهی رفت و مجبور شدم دستمو رو دیوار بزارم قبل اینکه رو زمین بیوفتم. 

خوبم. و از _ خوبی هلی؟ اخم کردم و به سامیار که حالم پرسیده بود نگاه کردم._

کنارش رد شدم. حوصلهش نداشتم. نیاز داشتم تنها باشم به چیزایی که فراموش 

کرده بودم فکر کنم. شیف کاریم که تموم شد خسته سوار ماشین شدم تا برم خونه.. 

برای اینکه به ترافیک نخورم سمت کوچه پشتی بیمارستان حرکت کردم که ماشین 

جلوتر از ماشینش پارک کردم و با کنجکاوی  سامیار دیدم، با فاصله ازش کمی

نگاهش کردم. یک ساعت قبل دیده بودم که با عجله بیرون رفت پشت سرشم سارا 

مرخصی گرفت. دقت که کردم متوجه سارا تو ماشینش شدم. داشتن باهم بحث 

میکرد. سارا با گریه براش توضیج میداد که یهو سامیار محکم کوبید تو دهنش و از 

یاده شد. در سمت سارا باز ک رد بازوش گرفت و پایین آوردشو پرتش کرد ماشین پ
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و در برابر چشمای گرد شدهی من سوار شد و دور زد،  192_پارت#رو آسفالت... 

رفت. سارا رو زمین نشسته بود گریه میکرد و من خشکم زده بود و گیج اتفاق افتاده 

پررنگ کردم و آیینه کوچیکمو همراه بودم به خودم که اومدم سارا رفته بود. * رژ لب 

رژ لب تو کیف گذاشتمو پیاده شدم. به جای پارک ماشین سامیار نگاه کردم دیشب 

که زنگ زده بودم تا ازش حرف بکشم جوابم نداده بود حاالم که نیومده بود. معلوم 

نیست داره چیکار میکنه. رفتم باال لباسام عوض کردم و سراغ سارا گرفتم که گفتن 

نوز نیومده. به چند تا مریض سر زدم برگشتم تو پاویون استراحت کنم که سارا ه

وسایلم جمع میکنم. _داری چیکار میکنی؟ _مشغول جمع کردن وسایلش دیدم. 

کور که نیستم میبینم، منظورمه برای چی داری جمع میکنی! زیپ ساکش کشید _

تان همراه مامان اینا. همینطور که رو پاهاش بلند میشد گفت: یه مدت میرم شهرس

بغلم کرد. دستام دور کمرش حلقه کردمو گفتم: سارا خوبی؟ خندید کنار گوشمو از رو 

مقنعه بوسیدو گفت: آره فقط تا برگردم دلم برای بوی تنت تنگ میشه نمیدونم چطور 

دوریت تحمل کنم. ازم فاصله گرفت و لبام عمیق بوسید. برخالف بیمیلیم پسش 

نم اشک بود. خدا لعنتت کنه سامیار با این دختر چیکار کردی! با  نزدم. تو چشماش

 "صدای زنگ گوشیش ازم جدا شد از جیبش درش آورد با دیدن اسم تماس گیرنه 

ی گفت و خاموش کرد گوشیش و گفت: من باید برم بهت زنگ میزنم. و با "برو بدرک

شد سامیار اومد تو اتاق و عجله از اتاق بیرون رفت به ثانیه نکشید که در اتاق باز و 

خیره نگاهم کرد تا معنی حرفمو فهمید دستگیر  193_پارت#رفت. _گفت: کجاس؟ 
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در ول کرد و سریع رفت. از اتاق بیرون اومدم میخواستم برم ببینم سامیار با سارا 

چیکار داره که کسی صدام کرد برگشتم با دیدن آهو گفتم: بله؟ با استرس 

حالش خوب نیست... تنش یخ کرده  217مریض تخت _گفت: انگشتهاش توهم کرد و 

هرکاری میکنیم تبش پایین نمیاد انگار... به آرومی شماره تختش زیر لب تکرار کردم. 

سالهای که بخاطر نارسایی قلبی مادرزادی  5مریض دکتر کاظمی بود. دختربچهی 

بهش سر میزدو بستری بود و فقط مادر داشت که اونم فقط چند ساعت کوتاه میاومد 

بریم... چرا دستپاچه شدی؟ چشماشو بستو باز _زود میرفت. سمتش رفتمو گفتم: 

کرد درحالی که همقدم باهام شده بود گفت: نمیدونم. وارد اتاق شدم دختر بچه تو 

خودش جمع شده بود و رنگ صورتش پریده بود. گوشی پزشکی آهو از دور گردنش 

مو درحالی که موهای دخترک نوازش میکردم در اوردمو گوشیهاش تو گوشم گذاشت

دیافراگم* رو قفسه سینهش گذاشتم. ضربانش کند میزد! سریع چارت برداشتم و با 

دقت جز به جزش نگاه کردم. با دیدن نوشته خط آخر سمت آهو که دستپاچه نگاهش 

بهم بود برگشتمو گفتم: وقتی کاروودیلول* بهش دادی نبض و فشار خونش کنترل 

! طوری نگاهم کرد که انگار همچین اسمی نشنیده! با کشیده شدن چارت از کردی؟

دستم برگشتم که با کیان سینه به سینه شدم. با اخم نگاهم کرد و گفت: کی به شما 

اجازه داده تو تجویزای من دخالت کنید؟ بیرون 

ــــــــــــــــــــ+++ـــــــــــــــــ دیافراگم : نام قسمت 

شی پزشکی که روی قفسهی سینه گذاشته میشه و ارتعاشات به گوش زنگولهای گو
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پوزخند زدمو  194_پارت#منتقل میکنه. کاروودیلول: نام داروی نارسایی قلبی. 

گفتم: تجویز؟ بهتر یه نگاه به حال مریضتون کنید که داره از حال میره بعد اینطور 

کنترل فشار خون و نبض جلوم قد علم کنید! با اشاره به آهو گفتم: ایشون بدون 

کاروودیلول* به خورد این بچه دادن هر آن ممکنه حالش بدتر بشه! شما بجای اینکه 

به حال مریضتون رسیدگی کنید دارید منو مواخذ میکنید؟ باشنیدن جمله اولم 

بقیهش نشنیده گرفت به سمت دختر بچه رفتو منم عصبی از اتاق بیرون اومدم. 

هش ناسزا میگفتم که محکم خوردم به یکی و قبل اینکه همینطور داشتم زیر لب ب

بیوفتم دست مردونهای بازوم گرفت و به سمت خودش کشیدم که نگاهم تو چشمهای 

ممنون، ببخشید حواسم _آبیش افتاد. دستش عقب کشیدو با لبخند گفت: خوبید؟ 

ه صدای نبود. و با عجله از کنارش رد شدم. * در ماشینمو باز کردم تا سوار بشم ک

خونه نمیرم. حین _ماشین بزار تو پارکینگ امروز خودم میرسونمت _سامیار شنیدم. 

سوار شدن جدی گفت: سوار شو کارت دارم... در بستمو دزدگیر زدم. در جلو 

ماشینش باز کردم و روی صندلی جلو نشستم و گفتم: چیزی شده؟ اشارهم به حالت 

ینگ بیمارستان بیرون اومد با تعلل عصبی چهرهش بود! نچی کرد. وقتی از پارک

درموردش حرف نزنیم بهتر. و برای عوض کردن محور بحثمون سریع _گفتم: سارا... 

گفت: کارت که ضروری نیست؟ بریم خونه من؟ برگشتمش سمتش دستمو رو گونهش 

بریم... بعدا هم میتونم برم. االن مهم که تو سرحال بیای تو گلویی _کشیدمو گفتم: 

با گرفتن دستم تو دستش گفت: داری با دم شیر بازی میکنیها! با شیطنت  خندید و
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دستمو از دستش بیرون کشیدمو گذاشتم الی پاش همین که برجستگی مردونگیش 

از رو شلوار لمس کردم برای لحظهای کنترل ماشین از دستش در رفت ... 

ی دختر. با داشتی کار دستمون میداد_کنترل ماشین تو دستش گرفت.  195_پارت#

بوق کش دار ماشینی که نزدیک بود باهاش تصادف کنیم نفس حبس شده تو 

سینهمون ازاد کردیم و خندیدیم. صاف نشست و گفت: جووون تو فقط بخند. با 

 شیطنت لب گزیدم. دستشو گذاشت رو پام و با اون یکی فرمون گرفت نگاهش کامل

 

 

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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