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یلکس  چه راهی غلطه چه راهی درست. همه چی رو به دست زمان سپردم و سعی کردم ر 

اون روی سگمو باال نیار هلیا ؛ روی سگمو باال    - عصبی زد روی فرمونو گفت:    78_ پارت# باشم.  

روی سگ تو باال هست ... به سمتم    - نیار . ترسیده بودم اما سعی کردم کم نیارمو گفتم:  

چرخید و اومد بزنه توی صورتم که با دستام صورتمو گرفتم . وسط راه پشیمون شد و دستشو  

بزن کنار روانی ؛ میخوام پیاده    - ن آورد. آب گلومو قورت دادم و با صدای لرزونی گفتم:  پایی 

بشم... زد کنار اما درارو قفل کرد ... بازومو کشید به سمت خودش برگردوندم. نفس عمیقی  

میخوای با اون فیلم چه غلطی کنی؟ به نی نی چشاش    - کشید و با چشمای ریز شده گفت:  

هیچ حرکتی بهم زل زده بود. آب گلومو قورت دادم و خیلی بی حال شونه ای  زل زدم... بدون  

نمیدونم! واقعا نمیدونستم ... هدفم چی بود؟ میخواستم اذیتش کنم؟    - باال انداختمو گفتم:      

نمیدونم که نمیشه ؛ یه هدفی داری پشت این کارت ، پول    - پوزخندی زد و گفت:  

پول؟فک کنم بابام به  - ای هلیا؟ نیشخندی زدمو گفتم:  میخوای؟میخوای اذیت کنی؟چی میخو 

اندازه ای داره که روز شمار بخوام خرج کنم ؛ آره ، میخواستم اذیت کنم.... ابرویی باال انداخت  

پس منتظر باش که اذیت بشی ، باشه؟ ترسیدم اما به روی خودم نیاوردمو    - و با حرص گفت:  

حاال میبینی ...بچرخ تا    - ی تکون داد و گفت:  هیچ غلطی نمیکنی! خندید و سر   - گفتم :  

بچه نیستم بخوام دور دور کنم ؛ حرفی داری بسم اهلل... با همون    - بچرخیم! با پوزخند گفتم:  

زبون درازتم کوتاه میکنم!     دیگه داشت اعصابمو بیشتر از اینی که    - لبخند کذاییش گفت:  

  - میخوام پیاده شم. درارو باز کرد و گفت:  باز کن    - بود خراب میکرد . با عصبانیت گفتم:  

میبینمت جوجو! چشم غره ای بهش رفتمو پیاده شدمو محکم درو بهم کوبیدم . دستمو باال  

اوردم انگشت فاکمو نشونش دادم و از ماشین فاصله گرفتم ... به ثانیه نکشید که با سرعت  
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رستان به حرفاش فکر کردم .  زیادی از کنارم رد شد . همونجا تاکسی گرفتم و تا خود بیما 

معلوم نبود توی ذهن خرابش چیا که نمیگذشت . من که هیچ وقت تا پا روی دمم نمیزاشت  

بی حال کیفم و روی شونم جابه جا کردمو و    79_ پارت# که از اون فیلم استفاده ای نمیکردم!  

سالم چته ؟چرا    - وارد سالن بیمارستان شدم. اهو با دیدنم اخمی کرد و به سمتم اومد و گفت:  

خوبم چیزی نیست.     لبخند پر    - رنگت پریده؟خوبه حالت؟ لبخند کمرنگی زدم و گفتم:  

  - بگو ببینم . نیشخندی زد و گفت:    - مژده بده! ابرویی باال انداختم و گفتم:    - رنگی زد و گفت:  

دادم و  اول مژدگونی . خندیدم و انگشتر نقره خوشگلم و که خیلی هم دوستش داشتم و بهش  

برای تو . بوسیدم    - وای،هلیا برای من؟ لبخندی زدم و گفتم :    - خوبه؟ با ذوق گفت:    - گفتم :  

 خداروشکر مامانت بهوش اومده و حالشم خیلی خوبه؛همش اسمت و میاره! ناباور   - و گفت:  

 

 

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

 ــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــ
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