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  - داخل با نیشخندی به سمتش برگشتمو گفتم:  ورودیه خونه رفتم . قبل از این که برم  

میخوای فیلمو برات بفرستم؟یه حالی باهاش بکنی؟کیفیتشم خوبه ها.. خواست به سمتم حمله  

ور بشه که سریع رفتم داخل. به مامانش لبخندی زدم و روی مبال نشستم. بابا اینا سخت  

م . بعد از چند دقیقه  مشغول حرف زدن بودن . گوشیمو دراوردم و مشغول بازی کردن شد 

کیان با ابروهای گره خورده اومد داخل و نشست روی مبل. لبخند حرص دراری روی لبام  

نشوندم و با ناز چشمامو باز و بسته میکردم .     چشما قرمزش نشون میداد که چقدر اعصبانیه.  

ما شک  به درک ... با دم شیر بازی کردن همین چیزارو هم داشت. آش و کشک خالشه... ا 

نداشتم کم نمیزاشت و تالفی میکرد! اما برگ برنده دست من بود . برگ برنده یه دختر...! باید  

از این به بعد توی بیمارستان که تنها بودم بیشتر مواظب میشدم . کیان امکان داشت هر کاری  

  دیگه کم کم حوصلم   part76#کنه ... محکم کاری کرده بودم و از فیلم چند نسخه داشتم!  

داشت سر میرفت . کاش حداقل مامان اینجا بود. دلم بدجور براش تنگ شده بود. برای  

صداش.. برای حرفاش... برای خنده هاش!     نفس عمیقی کشیدم. مامان کیان با لبخند اومد  

بفرمایید سر میز. بابا دستشو پشت کمرم گذاشت و صندلی رو برام عقب    - توی سالن و گفت:  

میز قشنگی چیده بود. کیان دقیقا روبه روم نشست . نگاهی بهش انداختم که  کشید تا بشینم .  

دیدم با اخم غلیضی داره نگام میکنه ... نیشخندی زدم و تکه ای استیک برای خودم برداشتم و  

بله    - حال مامان خوبه؟ لبخندی زدم و گفتم:    - مشغول شدم. مامان کیان اروم گفت :  

خداروشکر. با لبخند جوابش و دادم و مشغول    - خندی زد و گفت:  خداروشکر بهترن ! متقابال لب 

خوردن شدم. یکی از بزرگترین لذتای دنیا غذا خوردن بود. کیان خیلی عادی و شیک غذا  

میخورد. از پرستیژاش خوشم میومد...     نمیدونم چرا از اینکه حرصیش کرده بودم هم خیلی  
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خودمم مشخص نبود! سعی کردم این افکارمو پس    خوشحال بودم هم یکم ناراحت... تکلیفم با 

بزنم و فکری به حال آیندم کنم! آینده ای که کیان نقش خیلی پر رنگی توش ایفا میکرد... هم  

ازش میترسیدم هم به خودم قوت قلب میدادم که برگ برنده دست منه! بعد از تموم شدن  

عوض کردم و دوش کوتاهی  شام یک ساعتی نشستیم و اومدیم خونه. با خستگی لباسامو  

گرفتم .. نیاز به اپالسیون داشتم! خودمو با همون حوله روی تخت ولو کردمو دراز کشیدم.  

چشمامو بستم و قیافه عصبی کیان و توی ذهنم ترسیم کردم. حق داشت اونقدر عصبی باشه!  

ه ، اما اینم  میدونستم اونقدر عقل و شعور داره که نخواد جنجال به پا کنه و معرکه را بنداز 

میدونستم که یه جایی؛ به طور خیلی مخفیانه ای یه جور خیلی بدی حالمو میگیره ... واقعا  

 میخواستم با این فیلم چیکار کنم؟ تصمیمم چی بود؟     خیلی سردرگم بودم و نمیدونستم 

 

 

ایل کامل ــــــــــ و دانلود ف "  نــــــــــــ ت داغ مــــــــــ بهشرمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 یدـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــ فا آنرا خریـــــــــــ این رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 کــنید  جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک
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