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منم کنارش تکونی به خودم دادم. کمی که نگاهشون برداشته شد، سارا با لبخند 

 ملیح و مشغول رقص کنار گوشم داد زد: 

 کر نگاش کردم چرا مثل ماتمزده ها زل زده بودی به در؟ کیان یکم دیر تر میاد. پ -

چقدر دیرتر؟ جاشو باهام عوض کرد و دستشو با ظرافت چرخوند، حرکت باسن و  -

 سینه هاش هم هماهنگ بودن عالی میرقصید. 

ساعت دیگه برسه، راستی خوشگل شدیا! خندیدم. به هر حال همه  احتماال نیم -

 هنرمو رو کرده بودم تا دل از کیان کاظمی ببرم، بایدم خوشگل میشدم!

نمیدونم چندمین آهنگ بود که بی وقفه داشتیم می رقصیدیم. با حس سنگینی توی 

 پا و کمرم بازوی سارا رو کشیدم و گفتم: 

بریم سارا، خسته شدم. باشه ای گفت و کشوندمش سمت بار نوشیدنی تا یه  -

 نوشیدنی خنک بگیریم و بخوریم. سارا هم خسته شده بود. رو به مرده گفتم: 

ببخشید، دوتا ویسکی خنک لطفا! با حس سنگینی نگاهی روم متعجب برگشتم.  -

کسی نبود، دقت کردم تا بفهمم نگاه مال کی بود اما رقص نور نمیذاشت تشخیص 
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بدم. یهو نگاه آشنایی رو تشخیص دادم. نگاه کیان بود، خودِ خودش. سر میز پیش 

م و حواسش بود تا واکنشمو ببینه. سامیار و چند نفر دیگه بود. زل زده بود به چشما

 سارا محکم زد به بازوم و گفت: 

اومد!  -چته به چی نگاه میکنی؟ نامحسوس سرمو برگردوندم و رو به سارا گفتم:  -

 بامکث گفت: 

 اوهوم. -کیان؟  -

 بدون اینکه برگرده و نگاهِ کیان کنه سمت مرد پشت بار گفت: 

دو لیوان دیگه ویسکی بدید لطفا، خنک باشن. نمیتونستم هیجانم رو کنترل کنم.  -

انگار به کل یادم رفته بودش. مرده لیوانای ویسکی رو آورد و خودش رفت. سارا 

 لیوانارو جلوی دستم گذاشت و گفت: 

 قرصارو در بیار بنداز تو این یکی. دوتاشو. به بهونه درست کردن یقه م دستمو توی -

سوتینم بردم و جعبه کوچیک قرص رو بیرون کشیدم. دستم میلرزید. دوتاشو در 
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آوردم و تو لیوانی که سارا میگفت انداختم. خیلی سریع توی ویسکی حل شد و اثری 

 ازش نموند. نفسمو فوت کردم. 

یکم  -قرص و بده من. دادم بهش و گفت که توی کیفش می ذاره تا کسی نبینه.  -

 ل حجم بگیرن، رژتم کمرنگ شده هلیا. پر استرس گفتم: لباتو بهم بما

 وای! خندید -

 نترس بابا خوشگلی. -خندید 

 لیوانای ویسکی رو توی سینی کوچیکی که روی میز بود گذاشت و داد دستم. 

خیلی عادی پاشو و رفتیم پیششون ویسکی هارو بذار جلوشون و بگو که دیدیم  -

شما هم بیاریم! پشت بند حرفش به لیوان سمت خیلی خوشمزه و خنکه گفتیم واسه 

 چپی اشاره کرد و گفت: 

این توش قرصه، بذار جلوی کیان. سرمو تکون دادم و نفس عمیقی کشیدم. بلند  -

شدم؛ لبخند مصنوعی نشوندم رو لبام و سینی رو سفت توی دستم نگهداشتم. دو 
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مون. سارا رفت قدم مونده به میز برسیم سامیار متوجهمون شد و برگشت سمت

 پیشش. با لبخند و لحنی بی خیال گفتم: 

 -انگار خوش می گذره ها. کیان زیر نظرم داشت، انگار که تازه دیده باشمش گفتم:  -

عه آقای کاظمی!! خوب هستید؟ بدون زدن لبخند، تنها سرشو تکون داد. پسره ی 

اری بهـ..ـشت خشک! ببینم بعد از خوردن این قرص بازم خشک هستی یا تو اتاق د

داغ منو لـ..ـیس میزنی!!! با تصورش نبض بهـ..ـشتم زد و زیر دلم یه جوری شد. 

سینی رو که ول معطل توی دستم مونده بود روی میز گذاشتم. ویسکی کیان رو 

بخورید خیلی خنکه، با سارا گفتیم  -جلوش گذاشتم و بعدی رو هم جلوی سامیار. 

 تک خوری نکنیم!

و برداشت و جوونی گفت اما کیان اعتنا نکرد. کال حرفی نمیزد و سامیار ویسکیش ر

 معلوم بود از بودن توی این جو)صددرصد با وجود من( راضی نیست. نگاه نگرانمو به
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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

 ـــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامــــــــــ
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