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 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

میرفت و چشمهاش خمار شده بود در حالی که سعی میکرد نگاهم نکنه گفت: چیزی 

میخوای؟ بهش نزدیک شدم دستمو از روی گونهش تا گردنش کشیدمو گفتم: آره تو 

مردونگیش و از رو شلوار لمسش کردم و تو چشمهاش نگاه  رو! و دست گذاشتم رو

کردم که قدمی جلو اومد با فکر اینکه پیروز شدم و کیان رام شده لبخند محو رو لبام 

 عمیق شد. 

 

لب خند محو رو لبام عمیق شد که دستش باال آورد و محکم کوبید تو صورتم... سرم 

رو صورتم گذاشتم، روی من  به خاطر ضربه به سمت چپ مایل شد. شوکه دستمو

دست بلند کرد؟ انگشت اشارهش جلو صورتم تکون داد و گفت: آخرین بارت باشه 

دستات هرزه میره، من اونقدر احمق نیستم که با هرزه زیر خوابی مثل تو بخوابم که 

راحت وصول!     و بدون اینکه بهم فرصت جواب دادن بده از اتاق بیرون رفت. با صدا 

شدن در اتاق به خودم اومدم اتفاقی که افتاده بود تو سرم نمیگنجید.  محکم بسته

کیان عالوه بر اینکه رو دست بلند کرده بود پسمم زده بود! هیچ مردی تا حاال 

تو  "راحت وصول"نتونسته بود از من بگذره کیان چطور میتونه پسم بزنه؟! کلمه 
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ندیدم. تا روشن شدن هوا جملهش تو ذهنم اکو شد پوزخند زدم و هیستریک وار خ

 "کیان سی من بگذره؟!"نتونستم بخوابم همه فکرم پر شده بود از این جمله که 

چطور میتونه از بدن سک* لباسام که کمی نم داشت پوشیدمو آروم از واحدش بیرون 

اومدم نمیخواستم تا وقتی که آروم نشدم ببینمش. نفرتم نسبت به قبل بیشتر شده 

*رو  133هم میخورد. کیان یه عوضی به تمام معنا بود! شماره *بود و حالم ازش ب

گرفتمو در خواست ماشین کردم.     باید میرفتم ماشینم میبردم تعمیرگاه و بعد 

..شماره آژانس تو شمال. که 133برمیگشتم برای رفتن به همایش آماده میشدم. *** 

 هرجا باشی زنگ بزنی خود شون میرسونن. 

 

ون درب رژ لب گذاشتمو برش گردوندم تو کیف و شال سر کردم و با *** با صدا آیف

برداشتن سوئیچ و موبایل از اتاق بیرون اومدم. گوشی اف اف برداشتم، ماشین آژانس 

پشت سر مردی که زنگ در زده بود دیدم گفتم: صبر کنید تا پنج دقیقه دیگه پایینم. 

شدم که خیلی بیتفاوت انگار نه انگار گوشی که گذاشتمو در باز کردم با کیان رو به رو 

هستم نادیدم گرفت و از پلهها پایین رفت. در بستهم و زیر لب گفتم: آره نادیدم بگیر 
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بعد که کاری باهات کردم به پام افتادی میفهمی چه خریتی کردی!     از پلهها پایین 

ادم. بعد رفتم و سوار ماشین آژانس شدم آدرس تعمیرگاهی که ماشینم برده بودم د

تحویل گرفتن ماشینم سمت بیمارستانی که بخاطر تاسیسش همایش برگزار کرده 

بودن حرکت کردم. ماشین تو پارکینگ پارک کردم و بعد پرس و جو سمت سالن 

همایش رفتم. با دیدن جمعیت توی سالن دستمو باال آوردم به صفحه ساعت مچیم 

خانم جهان آرا؟ هلیا جهان آرا؟ _نگاه کردم که صدای آشنایی کنار گوشم شنیدم. 

سرم باال آوردم. چهره مردونش به ذهنم آشنا اومد. اما یادم نمیاومد کجا دیدمش! 

بله خودم، شما؟ خندید و دستشو برای دست دادن سمتم گرفت و گفت: سیامک _

مُفرد، شناختی؟ اسمش چند بار زیر لب تکرار کردم که یادم اومد کیه! سه ترم اول 

باه بودیم اما بعدش انتقالی گرفت و رفت. اون موقع خیلی تو کفش بودم. تو دانشگاه 

چهرهش دقیق شدم هنوزم جذاب بود.     دستمو تو دستش گذاشتم و قبل اینکه لب 

باز کنم از آشنایی کیان اومد و سمت راست کیان وایستاد دستش رو شونهش 

 گذاشت و گفت: سیامک جان میشناسیشون؟ 
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با لبخند دستمو فشرد و گفت: چطور میشه که نشناسمشون؟! هلیا جان یکی از 

بهترینان... بخاطر چهره خاصشون یک بارم که ببنیشون از خاطرت پاک نمیشه. 

پوزخند محوی رو لبای کیان نشست از نگاهش فهمیدم که چی توی سرش میگذره! 

و از دوران هم  نظر لطفتون. سمت کیان برگشت همینطور که معرفیم میکرد_

دانشگاهی بودنمون حرف میزد با دست اشاره کرد سمت ردیفی که خالی بریم. از کنار 

کیا بودن خوشم نمیاومد اما مجبور بودم که تحملش کنم، بهونهای برای کنارشون 

بودن نداشتم! سیامک عالوه بره جذابیت ظاهرش، خیلی پُر حرف! حرفهاش که ته 

چطور شما هم _ن و کیان چطور هم میشناسیم.     کشید یادش اومد نپرسیده م

میشناسید؟ ای نکنه... قبل اینکه فرصت کنه جملهش کامل کنه با کیان همزمان 

 گفتم: تو یه بیمارستان و بخش باهم همکاریم! یه تای ابروش باال انداخت و گفت: که

 

 

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

 ـــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامــــــــ
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