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نداری پشت فرمون بشینی با ماشین کیان میری برمیگردی، هرجا خواستی کیان 

حرف بابا نمیدونسم خوشحال میبرتت بهش بگو. حقم نداری تنها جایی بری. ازین 

باشم یا ناراحت، خوشحال ازینکه بیشتر پیش کیانن تا اذیتش کنم و ناراحت ازینکه 

اونم بیکار نمیشینه و تالفی میکنه و من خیلی نزدیکشم ولی خب چاره ی دیگه ای 

قبوله سرمو بوسید و از اتاق _نیست. با قیافه ای وا رفته به بابا نگاه کردم و گفتم: 

ون رفت باصدای زنگ گوشیم از زیر تخت درش اوردم.و با دیدن اسم کیان نیشم بیر

بله؟؟ + سالم خبرو که شنیدی؟ خودمو زدم به اون راه که _باز شد و جواب دادم 

کدوم خبر اقای کاظمی؟ + با پدرت صحبت کردم راجب کار _متوجه منظورش نشدم 

راحتم وسط حرفش پریدم و وسط حرفش پریدم و آهی از افسوس کشیدم که مثال نا

بله. متاسفانه شنیدم +اگه خیلی ناراحتی _آهی از افسوس کشیدم که مثال ناراحتم 

کنسلش کنم؟ ازونجایی که خودش زنگ زده به بابام پس قصد و نیتی داره و کنسل 

وای واقعا  _نمیکنه و فقط منتظر عکس العمل منه هه کور خوندی اگ آتو دستت بدم 

کنید؟ بیکاریو ترجیح میدم تصور میکردم قیافش چطور میشه لبخند میشه این لطفو 

بی صدایی زدم صدای نفس های عصبی و پی در پیشو میشنیدم و در اخر صدای بوق 
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گوشی که نشونه قطع کردنش بود بلند زدم زیر خنده یعنی انقد حرفم براش سنگین 

دیگه کیان میرسه بود؟ از اتاق بیرون اومدم +دخترم بیا صبحونه بخور ی ساعت 

آره _وسایلتو جمع کردی؟ با تعجب به مامان نگاه کردم یعنی چی داره میاد اینجا؟ 

مامان ولی میاد چیکار؟ ما که قرارمون پس فرداس + اره ولی بابات گفت زودتر برید 

بهتره خیالش راحت تره اهانی گفتم و حمله کردم به صبحونه خیلی گشنم بود +بسته 

برو حاضرشو ی دوش بگیر حوصله دوش گرفتن نداشتم تصمیم دیگه دختر پاشو 

گرفتم فقط حاضرشم در کمدم رو باز کردم و مانتوسبز کوتاهمو بعالوه شلوار لی و 

شال مشکیم گذاشتم روی تخت و جلوی میز ارایشم نشستم برای اینکه بابا خیلی 

ی خودم زدم و با دعوام نکنه به ی ارایش ملیح و دخترونه اکتفا کردم. لبخندی به رو

یاد اوری عروسی کیان لبخندم محو شد. چطور شد که شیرینی عروسیشو پخش کرد 

اما هیچ حلقه ای توی دستش نبود؟ و از همه مهم تر بابای من به عروسیش نرفته؟ 

شایدم رفته دپرس لباسامو پوشیدم. مامان با دیدنم لبخندی زد و گفت: +الهی 

ت برم مامانم،مامانی شما عروسی کیان رفتید؟ مامان قربون_دخترمم برم چه ناز شدی 

نمیدونم ی روز تو  _با این حرفم جا خورد و با تعجب گفت: +وا مگه عروسی کرده؟ 
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بیمارستان داشت شیرینیشو پخش میکرد اما من هیجوقت حلقه ای توی دستش 

گه ندیدم گفتم شاید شماها رفته باشید +نه مادر شاید اشتباه متوجه شدی چون ا

ازدواج کرده باشه ماحتما با خبر میشدیم نمیدونم چرا ازین خبر خوشحال شدم، 

لبخند دندون نمایی زدم که از چشم مامان پنهون نموند چشاشو ریز کرد و زل زد بهم 

جان؟ چ خبری مامان جان _+ببینم نکنه خبراییه؟ متعجب زل زدم بهش و گفتم : 

فکر کرده من این موهارو تو اسیاب سفید جان؟ چ خبری مامان جان +برو مارمولک _

 کردم لبخندی زدم و بغلش کردم 

قربونت برم من شما موهاتو زیتونی کردی تو اسیاب سفید نکردی تو ارایشگاه رنگ _

کردی اینو که گفتم در رفتم احتمال پرتاب وسایل خونه زیاد بود درست حدس زده 

بودم دمپایی رو فرشیهاش از بغل پام رد شد. با صدای زنگ در جنگ بین منو مامان 

بین کیه. چشم بلندی گفتم و از اِف اِف  تموم شد. + برو ورپریده برو تا نکشتمت

مامان کیان اومد من برم با اعصبانیت از اتاقم _تصویری چهره کیانو دیدم درو زدم 

اومد بیرون گفت : +کجا بری؟ اول اینکه چمدونت دوم اینکه بزار پسره بیاد باال بعد 

ست دیگر در انگار به اژانس زنگ زده. یعنی خیلی قشنگ قهوه ایم کرده بود. مادر ا

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk


                                                                                                             

4 | P a g e 

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

خونه رو باز کردم و منتظرش ایستادم. در اسانسور باز شد و با لبخند دندون نمایی 

سالم کرد خیلی بی تفاوت جواب سالمش رو دادم و رفتم توی اشپزخونه تا شربت 

 بیارم بدم کوفت کنه بریم 

+هلیا خانوم زحمت نکش بیا بریم که حسابی دیر شده وگرنه دیروقت میرسیم 

ناراحت میشن با گفتن این حرفش خوشحال از اشپزخونه اومدم بیرون و پدرتون 

چمدونمو برداشتم از مامان خدافظی کردم، بماند که چقدر گفت مراقب باشم و ازین 

حرفا روی صندلی جلو نشستم و بدون هیچ حرفی حرکت کرد تقریبا یک ساعتی از 

خبری از حلقه نبود.  حرکتمون میگذشت و هنوز ساکت بود به دست چپش نگاه کردم

چقدر همسرتون رو دوست دارین. ی لنگه ابروش  _پوزخندی زدم وبه تمسخر گفتم: 

 رفت باال و گفت: +چطور؟ یعنی انقد خنگه ک نفهمید مسخرش کردم؟ با حرص
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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

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