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به ... نمیزاشتم دیگه بیشتر از اینی که گند هست بشه! چنل دوم جوین شو حتما 

، اونقدر به مامان اصرار کردم که طرف پارکینگ رفتیم و سوار ماشین شدیم. این بار

باالخره راضی شد من رانندگی کنم. دلم می خواست تمام حرصم رو روی ماشین 

خالی کنم. اونقدر گاز بدم که رد الستیک هام روی آسفالت باقی بمونه. ماشین رو از 

کی میری بیمارستان؟      -پارکینگ بیرون آوردم. مامان، شیشه رو پایین داد و گفت: 

فعال معلوم  -وف؛ باز شروع شده بود! شونه هام رو باال انداختم و بی تفاوت گفتم: پ

نیست. خداروشکر می کردم که مامان زیاد عادت نداشت سوال پیچم کنه و دلیل هر 

چیزی رو ازم بخواد. وگرنه قطعا به خاطر این مرخصی طوالنیم مشکوک می شد و 

مز کردم. داشبورد رو باز کردم و بسته ی مخم رو می خورد! با دیدن چراغ قرمز، تر

آدامسم رو بیرون آوردم و یه دونه توی دهنم انداختم. با شنیدن صدای کیان، با 

چشم های درشت شده سرم رو به طرف مامان چرخوندم. ماشینش کنار ماشین ما بود 

و داشت با مامان، احوال پرسی می کرد. سعی کردم بی توجه باشم. نگاهم رو ازش 

فتم و به جلو دوختم. بیخیال! فقط من منتظر بودم اون اعداد لعنتی بگذره و حرکت گر

شما خوبین هلیا خانوم؟ سرم رو به طرفش چرخوندم.      -کنم. صداش اومد: 

کی برمی گردین  -ممنون، به خوبی شما. لبخندی کج زد:  -پوزخندی زدم و گفتم: 

تاکید و کنایه گفت. برای ضایع  رو با "خیلی"بیمارستان؟ جاتون خیلی خالیه. 

چشم هاش درشت  part104#لباستون کثیفه! -کردنش، بی توجه به حرفش گفتم: 

شد و سرش رو توی یقه اش کرد. دروغ نگفتم! کثیف بود. شاید شکالتی جیزی 
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ریخته بود، نمی دونم. همون لحظه، چراغ سبز شد و بدون اینکه به مامان مهلت 

صبر می کردی خداحافظی -م. برگشت و با چشم غره گفت: خداحافظی بدم، گاز داد

کنیم. زشته دختر. فرمون رو توی دستم فشردم:     حوصله ی بوق ماشینارو نداشتم. 

دیگه حرفی نزد و من واقعا ممنونش بودم. صدای سیستم رو بلند و بلندتر کردم و 

فکر کردن  خودم هم همراهش همخوانی کردم. فقط به خاطر اینکه به خودم فرصت

ندم. فکر کردن در مورد اون دختره ایکبیری که توی کافه بود باهاش. خونه که 

رسیدیم، به سختی خریدارو همراه مامان بردیم داخل. خریدای مربوط به خودم رو 

برداشتم و با ذوق به اتاقم رفتم. در رو بستم و با خوشحالی مشغول باز کردنشون 

خندی شیطانی روی لبم نشست. چرا خوشگلیامو به شدم. با فکری که به سرم زد، لب

آقا کیانمون نشون ندم؟ بی صبرانه منتظر بودم نوبت آرایشگاهم برسه و برم یه 

صفایی به خودم بدم! کلی برنامه ها داشتم که باهاشون می تونستم پوز اون کیان رو 

اشته باشم! به خاک بمالم. البته، این فقط در صورتی بود که من برای کیا اهمیتی د

چیزی که هنوز خودم هم بهش اطمینان پیدا نکرده بودم. گوشیم رو از توی کیفم 

برنامه هایی داشتم که خودم از ذوق  Kianبیرون آوردم و توی اینستا سرچ کردم 

داشتم می مردم واسشون. دنبال کسی می گشتم که اسمش کیان باشه و توی تهران 

ه کیس عالی خنده ام گرفته بود. یکیشون رو هم زندگی کنه.     از دیدن اون هم

انتخاب کردم و رفتم دایرکتش. یکم ناز و عشوه که به جایی بر نمی خورد، می خورد؟ 

#part105  بعد از اینستا گرام ؛تلگراممو چک کردم . ابروهام از فرط تعجب باال پرید
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جواب ندادم . میره  خوبی؟ پیامشو خوندم اما -... کی پیام داده بود؟ کیان! نوشته بود 

الس خودشو میزنه بعد میاد حال میپرسه؟ حالم داشت بهم میخورد از کیان .. از 

کیانی که شاید یه چیز دیگه راجبش فکر میکردم! بره به درک ... میدونستم چطوری 

باید حالشو بگیرم! نمیخواستم فکرمو درگیر یه ادم عوضی مثل کیان کنم ...     انتقام 

یه انتقام که شاید مثل طوفان عمل میکرد! خیلی خسته بودم ، بعد از  در راه بود!

عوض کردن لباسام دلم نیومد بخوابم ! به سمت خریدام رفت و یکی یکی چیدمشون 

توی کمد . بعد از اینکه اتاق و جمع کردم به مامان گفتم شام نمیخورم و میخوام 

ها هیجان زده بودم . گوشیمو  بخوابم! فردا نوبت آرایشگاه داشتم و درست مثل بچه

برداشتم و از آهو راجبع 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 نمیدیدم! ******* با صدای زنگ گوشی 

امو باز کردم . سریع خاموشش کردمو دوباره خوابیدم . اما از فکر اینکه اروم چشم

صبح بود . رفتم  ۹نوبت ارایشگاه دارم سریع بلند شدم و روی تخت نشستم . ساعت 

دستشویی و دست و صورتمو شستم .     لباسامو عوض کردمو از پله ها پایین رفتم . 

! بعد از خوردن یه صبحانه مختصر از مامان خواب بود و باباهم هم رفته بود شرکت 

 خونه بیرون
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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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