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رک کرد. بحث ندادم و بی خیال موندم. چند دقیقه بعد جلوی یه سفره خونه پا

بیا  -پیاده شو     نیشخندی زدمو گفتم:  -لبخندی زدم و چشمام برق زد. اروم گفت: 

به بچه که رو میدی همین میشه،پرو! خندیدمو  -درو باز کن برام! با عصبانیت گفت: 

 پیاده شدم. واقعا گرسنم بود. بعدشم به یه خواب خوب نیاز داشتم که استراحت کنم. 

چی میخوری؟ لبخندی زدم -. کیان نگاهی بهم انداخت و گفت: خیلی آروم نشستم ..

 -نداره اینجا! شونه ای باال انداختم و گفتم:  -کله پاچه! اخمی کرد و گفت:  -و گفتم: 

میدونی منو چیه؟منو رو بردار انتخاب  -پس چی داره؟ ابرویی باال انداخت و گفت:     

یم سفارش دادم. چند دقیقه گذشت تا کن! بدون توجه به تیکش منو رو برداشتم و حل

سفارشامونو اوردن... با ولع شروع کردم به خوردن. سرم و باال اوردم که کیان با لبخند 

 -چیه؟ با همون لبخند گفت:  -خاصی داشت بهم نگاه میکرد. اخمی کردمو گفتم: 

مرسی عزیزم! خندید  -خوشگل غذا میخوری! ذوق مرگ از تعریفش با لبخند گفتم: 

و چیزی نگفت! نمیدونم چرا اما ته دلم خیلی از تعریفش خوشحال شدم... بعد از تموم 

شدن صبحانه منو رسوند خونه... روز خوبی رو شروع کرده بودم البته اگر پنچر شدن 

الستیکامو فاکتور میگرفتم! با خستگی دوش کوتاهی گرفتمو خودم و روی تخت 
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هم خوشبگذره ... البته که بعضی از حرفا و انداختم ... بودن با کیان باعث میشد ب

 بعضی از حرکاتشم واقعا روی مخ بود...     نمبتونستم بفهمم توی مغزش چی میگذره! 

بعد از یه خواب نسبتا طوالنی آروم از سر جام پاشدم و یک راست رفتم دسشویی ... 

کردم ورفتم خستیگم تموم شد. دست و صورتمو شستم و بیرون اومدم . در اتاق و باز 

توی سالن . بابا داشت با تلفن حرف میزد. گوشمو تیز کردمو به مکالمش گوش دادم. 

انشاهلل یه وقته دیگه مزاحمتون  -.......  -نه به خدا علیرضاجان مزاحمتون نمیشیم!  -

چیکارت کنم؛تو که حرف گوش نمیدی،پس شب مزاحمتون میشیم!  -.......  -میشیم. 

خداحافظ!     قطع کرد. ابرویی باال انداختم و  -......  -ت؛سالم برسون. قربان -.......  -

پدر کیان؛برای شام دعوتمون کردن!  -کی بود بابا؟ لبخندی بهم زد و گفت:  -گفتم: 

بیخود، خانوادگی  -من که نمیام! اخمی کرد و گفت:  -شونه ای باال انداختم و گفتم: 

باشه!  -بیای! نفس عمیقی کشیدم و اروم گفتم: دعوت کرده،مامانتم که نیست ؛ باید 

 ولی توی دلم به خودم خندیدم؛من که از خدام بود...! 

تمام وقتم رو توی خونه، به امید رفتن دوباره ی به بیمارستان گذروندم. خستگیم 

فقط و فقط توی بیمارستان در می رفت. با دیدن کیان و البته رابطه های لذت انگیز 
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ه شد، مشغول آماده کردن خودم شدم.     حموم رفتم و آرایشم رو با سامیار! عصر ک

ظرافت بیشتری انجام دادم؛ دلم می خواست از هر نظر توی اون بیمارستان تک باشم. 

لباس هام رو پوشیدم و بعد از نگاهی سرسری به خودم توی آینه، از خونه بیرون 

لش می کردم. بنابراین سوار تاکسی رفتم. ماشینم فعال پنچر بود و باید یه فکری به حا

شدم. جلوی بیمارستان که میخواستم پیاده بشم، متوجه شدم کیف پولم رو همراهم 

اما  "ازت متنفرم لعنتیه بی حواس"نیاوردم. چیزی توی ذهنم مدام فریاد می زد که 

خب، کاری از دستم بر نمی اومد. همچنان توی کیفم دنبال کیف پول خیالی میگشتم 

چیکار میکنی خانم مارو االف خودت کردی؟ تا  -دای غرغروی راننده اومد: که ص

خواستم جواب بدم، صدای کیان مانعم شد. از ته دلم از دیدنش خوشحال بودم. سرش 

مشکلی نیست من حساب  -رو تکون داد و دستش رو توی جیبش کرد و گفت: 

 میشه آقا؟     راننده با بی کرایه اتون چقدر -میکنم و بعد رو به راننده کرد و گفت: 

 

 

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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