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

گه گاهی  اینطور چه جالب! کدوم بیمارستانید؟ با شروع شدن سخنرانی ساکت شد اما

تحمل نمی کردو حرف میزد. هرچقدر که من و کیان ساکت بودیم اون حرف میزد. 

فرق نمیکرد از چی از همه چی حرف میزد و وقتیم سوال میپرسید ما جوابش 

میدادیم. تا اینکه آقای مسنی دنبالش اومد و ازش خواست که همراهش بره. 

نگاهم روی سخنران بود که     ببخشید بچهها برمیگردم. و همراه اون مرد رفت. _

صدای زمزمه کیان تو گوشم پیچید: زیر خواب همه شدن چه لذتی داره؟ هیچکس جا 

نمیندازی، باید بهت تبریک بگم تو یه هرزه واقعی! اخم کردمو به حرفش توجه 

نکردم. میخواست عصبانیم کنه! با لرزش موبایلم به صفحهش نگاه کردن با دیدن اسم 

کردم. تماس وصل کردم بخاطر شلوغی سالن صدا به صدا نمیرسید سامیار تعجب 

 برای همین بلند شدم و از سالن بیرون اومدم. 

 

تو همایشی؟ از این همه کنجکاویش خندم گرفته بود. مطمئن بودم که ساعت شروع _

علیک سالم منم _و پایان همایش میدونست و این سوالشم یه معنی دیگه میداد! 

مه چی عالی به خوبی میگذره صدای ضربه خفیفی به در و شنیدم و خوبم. اینجام ه
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بفرمایید داخل. یکم پشت گوش صدای ترق و تروق _بعد صدای سامیار که گفت: 

اوفففف اگه گفتی کی االن اینجاست. قبل از اینکه بخوام _اومد وسامیار یهو گفت:     

ار خندید و گفت: سی هلیاست؟ سامی _چیزی بگم صدای سارا از اونور خط اومد. 

هلی دل منو سارا واست خیلی تنگه. _اره سک* ورو به من گفت: _لیدی خودمونه. 

می خواستم بهش بگم ساالرت راست کرده که اینجوری میگی که خودش یه راست 

تو _حاال چرا خونه؟ _هلی پاشو برو خونه. متعجب پرسیدم: _رفت سر اصل مطلب... 

ستم مخالفت کنم و بگم وسط همایش چجوری پاشم برم برو تا من بگمت.     می خوا

اخه عقل کل که همون موقع در باز شد وهمه به استثنا سیامک و کیان بیرون اومدن. 

قبل اینکه کیان نگاهش بهم بخوره و باز تیکه انداختنشو بخواد شروع کنه با سرعت 

ونگی می پشت یه ستون قایم شدم ویواشکی دیدشون زدم. سیامک هنوز داشت پرچ

 کرد و از چهره کیانم پیدا بود که دنبال بهونهس تا دکش کنه! 

 

بدون اینکه به اطرافش نگاه کنه با سیامک رفتن سمت قسمت پارکینگ دروغ چرا از 

اینکه به خودش زحمت نداد ببینه من کجام وبی توجه به من رفت حرص خوردم. 
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سامیار از پشت خط اومد. به  داشتم زیر لب فحشش می دادم که صدای الو الو گفتنای

جانم اینجام.     _کل حضورشو یادم رفته بود. لعنتی...!تکیهم از ستون گرفتم و گفتم: 

ه لی میری خونه یانه؟ نمی تونستم دلیل این همه _اینبار صدای سارا اومد که گفت: 

اصرار جفتشونو بفهمم، برم خونه که چی بشه؟ من دلم میخواد یکم اصال از هوای 

خیله خوب _مال و طبیعتش لذت ببرم ولی وقتی اصرار سارا دیدم کالفه گفتم: ش

باشه... تماس قطع کردم و سمت پارکینگ رفتم و سوار ماشین شدم. بعد از خریدن 

یکم خوراکی و ناهار سمت خونه رفتم. وقتی رسیدم ماشین کیان وتوی پارکینگ 

در خونه باز کردم و خریدارو یه ندیدم یه بدرک بلندی به خودم گفتم و رفتم باال. 

گوشه گذاشتم. با پشت پام درو بستم اما انگار اونم لج کرده بود که بسته نشد. بی 

توجه بهش راهمو به سمت اشپزخونه کج کردم کل تنم عرق کرده بود.     اینطوری 

 نمیتونستم بمونم... دوش الزم بودم. غذارو تو یخچال گذاشتم وخودم رفتم حموم.

 

 

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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