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

حلقه توی دستتون رو میگم اهانی گفت و باز خیره شد به جاده _بیشتری گفتم: 

به صندلی دادم و چشامو بستم و نمیدونم چیشد حرصم گرفت لعنتی بیخیال تکیمو 

که خوابم برد با حس تکون خوردن های شدید چشمام رو باز کردم با دیدن جاده ی 

اره حسابیم گشنمه اینجا جایی نیست ی چیزی _خراب پوفی کشیدم +خسته شدی؟ 

بگیرم؟ +فعال که نه اوهومی گفتم و با دیدن ساعت چشام از تعجب چهار تا شد من 

کال تا اصفهان چند ساعت راهه؟ بدون اینکه نگاهشو از جاده بگیره _قدر خوابیدم چ

میشه اهنگ بزاری؟ +اره چرا که نه _پس نزدیکیم +اره  _گفت : + چهار پنج ساعت 

ممنون زیر لبی گفتم عشق چشم بسته دلو بهت دادم با پای خودم به دامت افتادم 

این قهر و آشتیای یه ریزی بهم میزنی هی دیگه چی میخوای از جونه یه آدم عشق تو 

مگه مریضی با این همه باز چه عزیزی عشق بوسه ای وسط پیشونی یه زخمی که تا 

همیشه می مونی به جونه خودت درد بی درمونی عشق یه غمه قشنگه پر طرفداری 

حیف تو فقط که مردم آزاری میای و میری چه بیکاری آهای عالیجناب عشق فرشته 

عشق حریفه تو نمیشه این قلبه بی صاحاب عشق منو دیوونه میخوای تو ی عذاب 

اینجوری خوشی عشق ولی بازم دمت گرم چه زیبا میکشی عشق هه واقعا اهنگه 
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راست میگفت حسابی توی فکر رفته بودم به بقیه اهنگ گوش ندادم . عشق؟ عشق؟ 

ندارم، منو کیان اصال چرا من حرفاشو تایید کردم؟ از فکر خودمم میترسم. دوست 

هیچ مدله بهم نمیخوریم دوست ندارم با ی پسر هرز باشم با یاداوری سقط بچه 

پوزخندی به خودم زدم شاید من هرز تر از اونم یادم به رابطم با سامیار اوفتاد، یادم 

به خیانتم به سارا اوفتاد من خیلی پستم با حس دستی روی گونم به خودم اومدم 

بود و داشت اشکامو پاک میکرد نفهمیدم کی گریه کردم با  دست کیان روی صورتم

لبخند بهش نگاه کردم +رسیدیم پیادشو پیاده شدم و به سمت هتل راه اوفتادیم 

کلید اتاقمو داد دستمو رفت در اتاقو باز کردم و رفتم تو 

ی هفته ای میشه که اومدم اصفهان برخورد زیادی با  ____________________

م اون مشغول کار خودش بودو من مشغول کار خودم فکر میکردم این کیان نداشت

سفر قراره حسابی اذیتم کنه یا من اذیتش کنم ولی نمیدونم چیشد نه من حس اذیت 

کردن دارم نه اون باصدای زنگ گوشیم از جیبم درش اوردم با دیدن شماره سارا 

سارا جونم چطوری به سالم _لبخندی زدم خیلی وقت بود باهاش حرف نزده بودم 

باشه ولی من اصفهانم  _خوبی؟ +مرسی راستش میخوام ببینمت تعجب کردم و گفتم 
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ساعت دیگ اونجام خدافظ خیلی تعجب کردم یعنی چه چیز  ۳+باشه میدونم تا 

 واجبی بود که انقدر مهم بود؟ 

شونه ای باال انداختم و رفتم داخل بخش با دیدن کیان که زل زده بود ب باس*ن 

کی از پرستارا حرصم گرفت چقدر هیزه این بشر از بغلش رد شدم و اروم گفتم: ی

اونطوری نمیشه که چرا با چشات میخوریش برو مستقیم بخورش با تعجب نگاهم _

کرد و بدون توجه بهش رفتم باال سر یکی از مریضا اومد بغلمو گفت : +نکنه فکر 

لی مثله تو فیلمم درنیومده با نه مادر مقدس نیستم و _کردی خودت مادر مقدسی؟ 

واضح نبود؟ +نه ی جوری حرف _تعجب نگاهم کرد و گفت : +حالت خوبه؟ چیمیگی؟ 

خودم چی؟ +هیچی اینو گفت _میزنی انگار خودت... بقیه حرفشو خورد چیزی نگفت 

 و رفت اصال روانیه درکش مشکله بعد از تموم شدن شیفتم منتظر شدم کیان بیاد

 

 

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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