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

بفرمایید  -ب...بله! با مکث، همونطور که چشمای نافذشو ازم نمی گرفت گفت:  -آرا. 

 سر شیفت، کسی باال سر بیمارا نیست

ته ریش مردونه و بورش... چشمای آبی روشنش... لبای سرخ و خوردنیش... هیکل 

فید هم قابل تشخیص بود باعث شده بود مثل ابلها ورزشکاریش که از زیر مانتوی س

بله االن میرم. یه قدم برداشتم که  -بهش خیره باشم. دستی به لبه مقنعه ام کشیدم. 

آخ  -صبر کن، اتیکتت کو؟! لحنش عصبی بود. لعنت به این حواس پرته من.  -گفت: 

یادش نمیره.  یه پرستار خوب هیچ چیزشو -ببخشید. تو کیفم بود یادم رفت بزنم. 

این شرط رسیدن به درجات باالتره! پوزخندی هم چاشنی حرفش کرد که ابروم 

 -ناخودآگاه رفت باال. قصدش از ضایع کردن من چی بود؟ تو فکر بودم که ادامه داد: 

و انگار... شما ذاتا فراموشی دارید! نگاه تحقیر آمیزی به سرتاپام انداخت. دستمو 

ی از دهنم در میومد بارش میکردم، حیف نمیخواستم مشت کردم. اگه میشد هرچ

 پیش صفایی بد بگه ازم
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بدون اینکه نگاه از چشمای مجذوب کنندش بگیرم اتیکیتو روی سینم چسبونم. 

بدون اینکه نگاه از چشمای مجذوب  12_پارت#کالسورمو برداشتم و زمزمه کردم: 

 -شتم و زمزمه کردم: کنندش بگیرم اتیکیتو روی سینم چسبونم. کالسورمو بردا

اجازه  "من"یادتون نره جز چک کردن پرستاراتون حق دیگه ای ندارید و حداقل 

نمیدم هرکسی هرچیزی دلش خواست بارم کنه! حاال بخواد تیکه و کنایه باشه یا 

نصیحت. شرط رسیدن به درجات باالتر هم انتخاب خود شخصه که چه چیزی رو سر 

فق شه. روز خوش! بدون مکث از رست خارج شدم. بی لوحه ی کارش قرار بده تا مو

شک اگه چند دقیقه دیگه میموندم دهنشو وا میکرد و حرف دیگه ای میزد. از بعضی 

پرستارای بخش شنیده بودم که کاظمی اخالق خیلی گندی داره ولی فکر نمیکردم 

 این مدلیه.

ونگیش هم یعنی مرد"حیف جذاب بودنش. فکرم داشت سمت این منحرف میشد که 

اما تشری به خودم زدم و وارد بخش شدم. تقریبا تا ساعت  "انقدر جذاب و ایده آله؟

شب باال سر بیمارا بودم و طبق وظیفم چکشون میکردم. ضربان قلب... فشار... 00.2

نبض.. کسایی هم که شکستگی توی ناحیه ای از بدنشون داشتن گچشون رو عوض 
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که بخاطر بارداری خارج از رحمش، دکتر پناهیان  میکردم. بینشون زن حامله ای بود

دستور داده بود سقط جنین انجام شه. داخل اتاقش رفتم و چکش کردم. یه بند گریه 

میکرد و میگفت خانوم پرستار من نمیخوام بچم سقط شه. سعی کردم آرومش کنم. 

رم. عزیزم من یه پرستار معمولی و تازه کا -دستشو توی دستم گرفتم و فشردم. 

نمیتونم تصمیم بگیرم و قطعا کسی توی این بیمارستان به حرف من گوش نمیده. اما 

مشکل شما چیز جزعی نیست، بارداری خارج رحم نه تنها جون شما بلکه جون جنین 

رو هم به خطر میندازه. گریه ش شدت گرفت. دلم سوخت. هر زنی بعد سقط جنین 

ی روحی و عصبی و... آرامبخشی دوران خیلی سختی رو پیش رو داشت.. فشارا

واسش تزریق کردم و به آرومی از اتاق خارج شدم. حداقل میخوابید و کمتر فکر و 

 خیال میکرد.

گوشی پزشکیم رو کالفه از دور گردنم باز کردم. همیشه شیفت وایسادن خستم 

 میکرد. حتی اگه ده گالن چایی داغ یا قهوه میخوردم اثری نداشت. با دیدن درب نیم
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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

 ـــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامــــــــ
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