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خوبه؛این چند وقت اینقدر درگیر کارا بودم که نتونستم مرتب به مامانت سر  -گفت: 

بزنم.. شونه ای باال انداختم و با بی تفاوتی چیزی نگفتم! رابطم با بابام خیلی عادی و 

در خورد و در باز شد و کیان اومد داخل! با دیدن با معمولی بود...همین! تقه ای به 

ابرویی باال انداخت و سریع سالم کرد . بابا هم با دیدنش بلند شد و بهش دست داد. 

خوبین اقای جهان آرا؟ تعجب کردم ، از کجا  -کیان لبخند جذابی زد و گفت: 

وبی؟پدرت مرسی کیان جان،تو خ -میدونست بابامه؟ بابا هم لبخندی زد و گفت: 

خوبه؟ دیگه از تعجب چشمام درشت شده بود. قضیه چی بود این وسط؟ بابا کیان و 

 میشناخت؟ 

 -مشغول احوال پرسی باهم شدن... چقدر گرم بودن ...! بابا لبخند زد و رو بهم گفت:  

هلیا جان ، کیان پسر یکی از بهترین دوستامه! از تعجب نزدیک بود شاخ درارم... با 

چه جالب. کیانم تعجب کرده بود  -بخند مصنوعی روی لبام نشوندمو گفتم: این حال ل

. نیشخندی رو بهش زدم و کنار مامانم ایستادم. کیان به سمتش اومد و وضعیتش رو 

خوبه خداروشکر. نفس عمیقی کشیدم ... باباهم بی  -چک کرد. لبخندی زد و گفت: 

همینم کم بود با تو آشنا درام! با  -تفاوت سری تکون داد. زیر لب اروم با غر گفتم: 
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برو خداتو شکر کن! چشم غره ای بهش رفتم و چیزی  -نیشخند خاصی یواش گفت: 

عمو جان بریم اتاق من یه چایی بخوریم؟ بابا با لبخند گفت:  -نگفتم. رو به بابا گفت: 

من  حتما! چند دقیقه بعد با هم رفتن. چقدر بی ادب بود... یه تعارف کوچیکم به -

نکرد.. سعی کردم کمتر حرص بخورم. اگه فردا پوستم چروک میشد کی پاسخ گو 

بود؟ بره به درک . پسره بیشعور. ولی نمیدونم چرا ته دلم از این آشنایی خوشحال 

بودم! پیشونیه مامان و بوسیدم و کنارش روی تخت نشستم و مشغول نوازش کردن 

 موهاش شدم. 

 بود.تایم کاریم در حال تموم شدن 

از اتاق مامان زدم بیرونو و روپوشمو عوض کردم. خیلی خسته بودم. گرسنمم بود... با 

بچه ها خداحافظی کردم و از بیمارستان زدم بیرونو یک راست رفتم توی پارکینگ... 

خواستم سوار بشم که برگه ای که پشت شیشه ماشین بود توجهمو جلب کرد. 

د... این دیگه چی بود خدایا؟ روی کاغذ نوشته برداشتمش،از تعجب ابروهام باال پری

با آمپولت ک*  -بود : و س..وراخ کردی منم با آمپول خودم الستیکاتو * م *ن* و 
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س..وراخ کردم! اخمام به شدت رفت توی هم... لعنتی ... یعنی کار کدوم احمقی بود؟ 

ستیکام که امشب برای حداقل ده نفر امپول زده بودم. آهی کشیدم و به دوتا از ال

چته اینطوری قیافت توهم  -پنچر شده بودن چشم دوختم . صدایی از پشت گفت: 

الستیکانو پنچر کردن.  -رفته؟     برگشتم به سمتش ... کیان بود! اخمی کردمو گفتم: 

 چرا؟  -نیشخندی زد و گفت: 

بیا من میرسونمت! تعجب  -چون مرض دارن. بلند خندید و گفت:  -با اخم گفتم: 

باشه؛بریم! سری از روی تاسف برای  -کردم اما خیلی ریلکس در کمال آرامش گفتم: 

خیلی پرویی،میدونستی؟ لبخندی زدم و گفتم:  -این همه پروییم تکون داد و گفت: 

اوهوم!     خندید و چیزی نگفت. در جلو رو باز کردم و آروم نشستم. ماشین و  -

کیان؟ بدون اینکه نگاهم  -کردمو گفتم:  روشن کرد و از پارکینگ بیرون زد. اخمی

بیا  -گرسنمه.. دستشو آورد جلو و گفت:  -چیه؟ با اخمای در هم گفتم:  -کنه گفت: 

 بی ادب ،بیشعور. بلند زد زیر خنده... دیگه باهاش ادامه به -منو بخور! با اخم گفتم: 
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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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