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تم حفظ کن . بلند تر از صفات خودتو روی من نزار ؛ فاصل -اخمی بهش کردمو گفتم: 

چه فاصله ای رو حفظ کنم؟وقتی خودم تستت کردم! اخمامو  -قبل خندید و گفت: 

توی هم کشیدم ؛ چی میگفت این؟ چیزی میزد؟تادیروز که اون رابطه رو نادیده 

میگرفت. چش شده بود پس؟ زذه بود توی فاز مهربونی؟! با بد خلقی و عصبانیت 

بدون اینکه منتظر حرفی از جانبش باشم از کنارش رد      حد خودتو بدون ! -گفتم: 

شدم و مسیر پله هارو دنبال کردم و پایین رفتم . از محوطه داخل بیرون زدمو رفتم 

توی حیاط . روی نیمکت نشستمو نفس عمیقی کشیدم . کیان داشت باهام چیکار 

م بازی میکرد میکرد؟ عروسک.خیمه شب بازی که نبودم . لعنت بهش داشت با زندگی

. احساسم داشت ضربه میخورد . نمیتونستم بفهمم چی توی سرش میگذره . نباید به 

همین سادگیا کنار میومدم... بهش نباید رو میدادم . نمیخواستم فکرمو.باز درگیرش 

کنم . ولی اتیش انتقامم.هنوز کور نشده بود. یکم خسته بودم ... یکم که جون بگیرم و 

پا وایسم از خجالتش در میام . کارشو بدون جواب نمیزاشتم .     میره  دوباره بتونم سر

کافه با یکی دیگه الس میزنه بعد میگه برای خوشحالی من خوشحاله ... موجود حال 

نفس عمیقی کشیدمو اروم وایسادم. اخالق و رفتار کیان حال  part113#بهم زن! 

م انگار همش یهویی دود شد... بی بدمو بدتر کرده بود. اینهمه تمرین قوی بودن کرد

توجه لبخند مزخرف و مصنوعی روی لبام نشوندم و رفتم داخل محوطه بخش. با 

 -دیدن دکتر جدید نیشخندی زدمو رفتم پیش اهو. اهو با دیدنم اخمی کرد و گفت: 

هیچی بابا.... خواست حرفی بزنه که  -چته تو چه مرگته؟ بی حال و بی حوصله گفتم: 
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شت زد توی کتفم. اخمی کردمو به عقب برگشتم. با دیدن سارا که نیشش یکی از پ

 -رو آب بخندی.     بلند تر از قبل خندید فت:  -باز بود و میخندید با اخم گفتم: 

بیخیال من تو رو خدا سارا؛ فعال حال  -دختر حشری ؛ نبینم پکری! با اخم گفتم: 

من ببینم چه مرگته تو... دلم حرف  بیا اتاق -ندارم! ابروهاش رفت توی همو گفت: 

بنال! با  -زدن میخواست... رفتم توی اتاقش و درو بستم. چشماشو ریز کرد وگفت: 

کی؟ شونه ای باال انداختمو  -موضوع کیانه! با تعجب بلند گفت:  -نیشخند گفتم: 

ار یه راهی بز -کیان چرا؟     اروم گفتم:  -کیان. متعجب تر از قبل گفت:  -گفتم : 

انتقام! از  -چه راهی؟ با پوزخند گفتم:  -جلوی پام! مشکوک نگاهم کرد و گفت: 

چه  -چهرش کامال معلوم بود که خیلی کنکجاو شده. ریز خندیدم که بلند گفت: 

واقعا خوب  -مرگته تو؟ یا میخندی یا تو خودتی... فازت چیه؟ بی حوصله گفتم: 

چرا  -ور میکنه؛همین! اخمی کرد و گفت: نیستم سارا؛حال بدمو فقط و فقط انتقام ک

معلوم بود خیلی تعجب      part114#چون انتقام!  -انتقام؟ لبمو جوییدمو گفتم: 

میگی یا بیام  -سارا باید حال کیانو بگیرم! بی طاقت گفت:  -کرده ... خندیدمو گفتم: 

را اون باال سا -بکنمت؟ بلند زدم زیر خنده و نگاهش کردم . اروم تر که شدم گفتم: 

دروغ میگی ! شونه ای باال انداختمو  -رو کیان سرم اورد . با تعجب جیغ زد و گفت: 

بهش نمیخورد ..چه ادم -نه به خدا؛ دروغ کجا بود . با عصبانیت گفت:  -گفتم : 

الشی تر اون چیزیه که حتی فکر کنی .     سارا  -گوهیه! پوزخندی زدمو گفتم: 

انتقام؟ نیشخندی زد و جلو اومدو  -ه واال. با نیشخند گفتم : ار -پوزخندی زد و گفت: 
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دارم براش. به محبتش لبخندی زدم. معلوم بود برام ناراحت شده. اخمی کرد  -گفت: 

یعنی چی ؟ با  -رفتارش باهات چه شکلیه؟ ابرویی باال انداختم و گفتم:  -و گفت: 

اوهوم!  -دادمو گفتم :  امروز دیدیش؟ سری تکون -کنجکاوی نگاهم کرد و گفت: 

چیه هی خوب خوب  -خوب؟ با داد و عصبانیت گفتم:  -چشاشو ریز کرد و گفت:     

امروز چطوری باهات رفتار کرد؟ شونه ای باال  -میکنی؛خو بنال دیگه! خندید و گفت: 

خب خوبه؛ هلیا  -خوب بود ؛ خوش اخالق شده! بشکنی زد و گفت:  -انداختمو گفتم: 

 -مثل اون با ضربه جسمی جلو بری ؛ روحی داغونش کن! با تعجب گفتم:  تو نمیخواد

هن؟! چی میگی  -عاشقش کن! بلند داد زدم گفتم:  -چجوری؟ نیشخندب زد و گفت: 

نخیر؛یکم سیاست داشته باش  -تو ؟ کیان؟عشق؟ من؛غیره ممکن! خندید و گفت: 

چطوری اخه ک*  -خل!  بدبخت ؛فقط باید رامش کنی...     پوزخندی زدمو گفتم: ص

فک نکنم  -غمت نباشه ؛ خودم اموزشت میدم. ناراحت گفتم:  -خندید و گفت: 

گوه نخور؛خودم پشتتم. شونه ای باال انداختمو چیزی  -کامون بگیره ... با اخم گفت: 

نگفتم. عیب نداشت اگه کمکم میکرد. بالخره داشتن یه همدم خیلی خوب بود.... 

نیم ساعت  -وع کنیم؟ نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: کی شر -بیحال گفتم: 

دیگه شیفتامون تمومه ؛زنگ بزن به مامانت بگو امشب میای خونه ما. لبخندی زدم... 

 مامان کاری نداشت... بهم اعتماد داشت و میزاشت پیش دوستام بمونم!     
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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

 ــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــ
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