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

همه رو نگران کردیا نگاهم رو ازش گرفتم. دلم    - شد. دکتر عباسی، لبخندی بهم زد و گفت:  

پهلوم خیلی درد    - نمی خواست حرف بزنم. اما، به سختی آب دهنم رو فرو دادم و گفتم:  

طبیعیه، دوتا از دنده هات شکسته ها. لبم رو به دندون    - میکنه. عینکش رو جا به جا کرد:  

گرفتم تا گریه نکنم. همون لحظه در اتاق باز شد و کیان وارد شد. با دیدن صورت نگرانش،  

شکم به یقین تبدیل شد. کسی جز اون نبود که قبلش من رو تهدید کرده باشه. تکیه اش رو  

د و دست به سینه نگاهم کرد.     وقتی بابا و دکتر عباسی بیرون رفتن، به طرفم  به دیوار دا 

خوبی؟ چونه ام از بغض لرزید؛ اما با نفرت زل زدم توی چشم    - قدم برداشت و آروم لب زد:  

منظورت    - این کارتو تالفی میکنم. نگاهش رنگ باخت. اما با تته پته گفت:    - هاش و گفتم:  

انقد پستی که آدم بفرستی خونه ام منو کتک    - ادم و با بغض گفتم:  چیه؟ سرم رو تکون د 

نه، نه کار من نبوده. دستم رو روی صورتم    - بزنن؟ سرش رو تند به نشونه ی منفی تکون داد:  

  97_ پارت# برو بیرون نمی خوام ببینمت.   - گذاشتم تا اشک هام رو نبینه. به سختی لب زدم:  

وم باشم . عوضی بد زده بود تو پرم ... هه ، فکر کردی جناب  اشکامو پاک کردم و سعی کردم ار 

کیان! پوزخندی زدم و سعی کردم با درد پهلوهام کنار بیام .     اب گلومو اروم قورت دادم و  

یعنی    - فک کردی من از اون فیلم فقط یه نسخه داشتم؟ اخمی کرد و عصبی گفت:    - گفتم:  

که شنیدی ، حاالم گمشو نبینمت . جلو اومدم و  یعنی همین    - چی؟ نیشخندی زدم و گفتم:  

  - چه زری زدی؟ بغضمو قورت دادمو گفتم:    - با خشونت چونمو توی دستاش گرفت و گفت:  

تا نسخه    20احمق ، فک کردی ادم اجیر کنی لپ تابمو بزدن ماجرا تمومه؟ من از اون فیلم  

خیلی پستی !    - درد گفتم:    لعنت بهت! خنثی و با   - دارم . وحشیانه چونمو ول کرد و گفت:  

به من یا تو؟تو پستی یا من؟ اومدم حرفی بزنم که پرستار سریع در اتاق و    - عصبی نعره زد ...  
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اتفاقی افتاده؟ کیان از اتاق زد بیرون . لبخند    - باز کرد و اومد تو .     با چشمای درشت گفت:  

لم خوب نیست! سری تکون داد و  نه ، فقط برای من مورفین بزنین، حا   - مصنوعی زدم و گفتم:  

چشم . رفت و بعد از چند لحظه برگشت . امپولی توی سرمم خالی کرد و رفت بیرون .    - گفت:  

با صداهایی    98_ پارت# چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم. شاید خواب تسکین درد بود برام! 

الی سرم بودن . مامان  که میومد اروم چشمامو باز کردم و بیدار شدم . مامانو بابا و دکتر با 

خدانکنه! دکتر خندید و    - دردت به جونم!     لبخندی زدم و گفتم:    - لبخندی زد و گفت:  

نداشتیم    - چیرو نداشتیم؟ ابرویی باال انداخت و گفت:    - نداشتیما! با تعجب گفتم:    - گفت:  

م . بابا  چون از خودمونی همش درخواست مورفین کنی ، ضرر داره برات . خندیدو چیزی نگفت 

 فعال حال ندارم .حالم خوب   - از اگاهی اومدن برای تحقیق! اخمی کردم و گفتم:    - 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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