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

آره،بدو برو ببینش!     بی    - جدی میگی؟ سری تکون دادو گفت:    - بهش خیره شدم و گفتم:  

مسیر اتاق مامان و با سرعت طی کردم و درو باشتاب باز کردم . کیان دو تا دکتر دیگه    توجه 

هلیا! با ذوق به سمتش رفتم و    -باال سرش ایستاده بودن . نگاهم کرد و آروم زیر لب گفت:  

جانم،جان دل هلیا؛الهی قوربونت برم. با ذوق همه صورتش    - محکم صورتش و بوسیدم و گفتم:  

م و اشک میریختم . فرشتم برگشته بود،فرشته ای که نبودنش برام غیر ممکن  رو می بوسید 

حالش خوبه؟ سری تکون داد و اطمینان    - بود . نگاهی به کیان انداختم و با مظلومیت گفتم:  

خوبه! نفس عمیقی کشیدمو خداروشکر کردم . کیان نگاهی بهم انداخت و گفت:    - بخش گفت:  

. خودشو بقیه هم بیرون رفتن . مامان کسل بود و چشماش  بهتره بزاری استراحت کنه    - 

میفتاد رو هم . به خاطر داروهایی بود که مصرف میکرد .     بوسه ای روی گونش کاشتم و از  

اتاقش بیرون زدم . به سمت اتاق کیان رفتم و با تقه ای بازش کردم. سرش و بلند کرد و بهم  

چته؟چی میخوای؟ سعی کردم    - کرد و گفت:    خیره شد. لبخندی زدم و درو بستم . اخمی 

کیان . اخمی کرد و    - آروم باشم و به حرفاش توجهی نکنم . آب گلومو قورت دادم و گفتم:  

ها؟ آب گلومو قورت دادم و بهش خیره شدم . توی گفتن و نگفتنش تردید داشتم!   - گفت:  

نکنه    - ردمو گفتم :  چی میخوای بگی هلیا؟ دستامو مشت ک   - اخمی کرد و گفت:    80_ پارت#

... نکنه واسه اینکه بخوای با من تالفی کنی سر مامانم بالیی بیا...     نزاشت حرفم تموم بشه و  

چی میگی؟حالت خوشه؟چی میزنی؟معلوم هست داری چی میگی؟ من اینقدر    - با داد گفت:  

رگشتن  خیلی دوسش دارم آخه ؛ ب   - پستم یعنی؟ اشکامو از روی صورتم پاک کردمو گفتم:  

خوشحالم که برگشته! لبخندی زدم و گفتم:    - دوبارش بهم امید داده! سری تکون داد و گفت:  

ببخشید که مزاحمت شدم . خواستم درو باز کنم و برم    - مرسی . به سمت در رفتم و گفتم:    - 
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هوم؟    - هلیا! ابرویی باال انداختم و نگاهش کردم و آروم گفتم:    - بیرون که صدام زد .  

ببین من با بقیه کاری ندارم ؛ کاری کنم شخصا    - ی زد و موهاشو مرتب کرد و گفت:  نیشخند 

  - فقط خودتو هدف میگیرم؛ فقط خودت قربانیه کاراتی !     اخمی کردم و بی حوصله گفتم:  

لیاقت اینو هم نداری که دوکالم باهات حرف بزنن؛من احمقم که میام پیش تو حرف میزنم.  

برو بابا با    - خودت خواستی اینطوری بشه؛فقط خودت. با حرص گفتم:    - پوزخندی زد و گفت:  

میتونی بری! چشم غره ای بهش رفتم و درو    - همون پوزخند چندش و حرص درارش گفت:  

محکم بستم. یک راست رفتم به سمت اتاق مامان و درو باز کردم . خیلی اروم خوابیده بود .  

فتم . بچه ها با لبخند نگاهم میکردن و همه  لبخندی زدمو درو بستم و به طرف استیشن ر 

 تبریک میگفتن . چایی ریختم که یکی از پشت صدام زد . برگشتم بابا بود! یه دسته گل بزرگ 

 

 

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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