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بیمارستان پرسیدم که چه خبره ! گفت خبر خواستی نیست و اوضاع در امن و امانه... نفس  

عمیقی کشیدمو چشمامو بستم . به آینده امیدوار بودم ... آینده ای که هیچ ضعفی توی خودم  

یدیدم! ******* با صدای زنگ گوشی اروم چشمامو باز کردم . سریع خاموشش کردمو  نم 

دوباره خوابیدم . اما از فکر اینکه نوبت ارایشگاه دارم سریع بلند شدم و روی تخت نشستم .  

صبح بود . رفتم دستشویی و دست و صورتمو شستم .     لباسامو عوض کردمو از پله    ۹ساعت  

امان خواب بود و باباهم هم رفته بود شرکت ! بعد از خوردن یه صبحانه  ها پایین رفتم . م 

مختصر از خونه بیرون زدم . توی ماشین نشستم و بعد از یک ربع رسیدم . ماشین و پارک  

کردمو پیاده شدم . اسانسورو زدم و رفتم طبقه هفتم . زنگ درو زدم که خود شیال خانوم در و  

ل پرسی کردم که گفت لباسامو درارمو بشینم . شال و مانتومو  باز کرد . باهاش سالم و احوا 

روی چوب لباسی آویزون کردمو روی صندلی نشستم . مثل همیشه شلوغ بود و شاگردای شیال  

خوب در خدمتم .    - خانوم هر کدوم مشغول یه کاری بودن . شیال به سمتم اومد و گفت:  

لوند کنم و ابروهامم یکم تغییر بدم ! سری  شیال جون میخوام موهامو ب   - لبخندی زدمو گفتم:  

باشه ! * * * * * * * * * * * * *     چهار ساعتی میشد که زیر    - تکون دادو گفت:  

حاال میتونی خودتو ببینی! خسته از روی صندلی    - دستش بودم ! موهامو خشک کرد و گفت:  

عالی بود ! ذوق زده    بلند شدمو از توی اینه به خوم خیره شدم! خدایی کارش خیلی خوب و 

لبخندی زدم ... موهام خیلی خوشگل شده بودم . ابروهامم اسپرت برداشته بود. خیلی تغییر  

ماشاهلل خیلی خوشگل شدی! با ذوق خندیدمو    - کرده بودم . خودش لبخندی زد و گفت:  

رفتم  مرسی قوربونت برم! بعد از حساب کردن از ارایشگاه بیرون زدمو به سمت ماشین    - گفتم:  

. به سمت فروشگاه ارایش بهداشتی خواهر اهو رفتم و لوازم آرایش و بدهداشتی هایی که  
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بود !     به    ۳اومده بودمو االن    ۱۰میخواستمو خریدم . از گرسنگی داشتم میمردم . ساعت  

سمت خونه رفتم ؛ مامان ک بابا روی میز نشسته بودن و داشتن غذا میخوردن ! خوب موقعه  

ودم . دوتاشون بی تحرک بهم زل زده بودن . خندم گرفته بود . بابا لبخندی زد و  ای رفته ب 

هزار ماشاهلل عالی شدی ! ازشون تشکر کردم و    - خیلی خوشگل شدی! مامانم گفت:    - گفت:  

روزا پی در پی میگذشتن ... دو هفته ای که مرخصی    part106# مشغول غذا خوردن شدم . 

صبح باید میرفتم بیمارستان . خوشحال بودم . دیگه خونه خیلی  گرفته بودم تموم شد ! فردا  

  ۲برام خسته کننده شده بود . ذوق زده هم بودم به خاطر ظاهر جدیدم .     ساعت نزدیکای  

بیدار میشدم!    ۱۰شب بود . پتو رو روی خودم کشیدمو سعی کردم بخوابم . فردا باید ساعت  

با مانتوی سورمه ای کفشای آلستار سورمه    **************** شلوار لی سورمه ایمو 

ای که تازه گرفته بودم با مقنعه سرمه ایمپوشیدم . یه رژ قرمزم زدمو موهامو چتری روی  

صورتم رها کردم . یکمم ریمل و مداد چشم و خط چشم کشیدم . توی اینه نگاهی به خودم  

روی میز برداشتم و از اتاق  انداختمو لبخندی زدم . خیلی خوب شده بودم ! سویچ ماشین و از  

بیرون زدم . رفتم توی اشپزخونه و یکم شیر و کیک خوردم . با عجله از خونه بیرون زدمو سوار  

ماشین شدم . دیرم نشده بود اما خوب هیجان زده بودم . درست مثل بچه ها! یک ربع بعد  

ه بود .     زود  موند   ۱۰دقیقه تا    ۲۰ماشینو توی پارکینگ بیمارستان پارک کردم . هنوز 

رسیده بودم . بیخیال شونه ای باال انداختمو وارد بخش خودمون شدم . خداروشکر آهو اومده  

دلم برات تنگ    - بود . با دیدنم لبخندی زد و با ذوق پرید بغلم . محکم بغلش کردمو گفتم:  

  - فت:  ابرویی باال انداخت و گ   part107# منم همینطور !   - شده بود . لبخندی زد و گفت:  

من خوشگل بودم . لبخند موزی زد و    - شیطون خیلی خوشگل شدیا ! بلند خندیدمو و گفتم:  
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چه خبر بیمارستان؟     شونه ای باال    - برمنکرش لعنت . نیشخندی زدمو گفتم:    - گفت:  

هیچی؛خیلی از بیمارا ترخیص شدن خیلیا اومدن؛درست مثل گذشته ، فقط    - انداخت و گفت:  

یه دکتر جدید داریم! با    - چی؟ نیشخندی زد و گفت:    - ی باال انداختمو گفتم:  یه چیزی! ابروی 

 خوب؟ زد زیر   - اوهوم! چشمامو ریز کردمو گفتم:    - واقعا؟ خندید و گفت:    - تعجب گفتم:  

 

 

ایل کامل  ــــــــــ و دانلود ف "  نــــــــــــ ت داغ مــــــــــ بهشرمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 یدـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــ فا آنرا خریـــــــــــ این رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 ــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــ
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