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باشه؛تو به کسی مشکوک نیستی؟ بدون اینکه هول    - نیست . شونه ای باال انداخت و گفت:  

من بمیرم برای تو! اخم    - نه !     مامان اشکاشو پاک کرد و گفت:    - بشم خیلی اروم گفتم:  

باشه! دکتر    - خوبم دیگه، نگو اینطوری تو رو خدای! سری تکون داد و گفت :    - گفتم:  کردمو  

تا چند روز اینده خوب خوب میشی ! زیر لب ممنونی گفتمو بی حوصله    - لبخندی زد و گفت:  

بعد از گذشت چند روز خسته کننده    part99#مشغول نقشه کشیدن برای کیان شدم . 

م! حالم خوب بود اما میخواستم یه مدت بیمارستان نرم! از  بالخره از بیمارستان مرخص شد 

سامیار دو هفته مرخصی گرفتم و سعی کردم استراحت کنم . از لحاظ روحی حالم زیاد خوب  

نبود . بهتر بود یه مدت چشمم به کیان نمی افتاد تا آروم بشم! االن عصبی بودم و نمیخواستم  

باید برنامه میریختم . من هلیا ادمی نبودم که کاریو    دست به کاری بزنم که درست نبود ...     

بدون تالفی بزارم! صد در صد جبران میکردم . به پلیس ها هم گفتم نمیدونم کار کی بوده و  

شکایتی هم نکردم ... خودم باید انتقام میگرفتم . البته من جسمی رفتار نمیکردم ؛ روحشو آزار  

داخل . یک راست رفتم توی اتاق و حولمو برداشتم تا برم  میدادم! مامان در و باز کرد و رفتم  

دوش بگیرم . بعد از یه حموم طوالنی بیرون اومدم و با همون حوله روی تخت دراز کشیدم ...  

بغض گلومو گرفته بود ! انگار میترسیدم ... بالخره منم دختر بودم ... صحنه ها جلوی چشمام  

ازش انتقام میگرفتم ... تموم حسایی که بهش    زنده میشدن و باعث میشد که اذیت بشم! 

داشتمو کنار میزاشتم و به خوبی ازش انتقام میگرفتم! هنوزم بدن درد داشتم اما نه در حدی  

که نتونم کارامو انجام ... توی آینه نگاهی به خودم انداختم و لبخندی زدم ...     نیاز به یه  

ابروهام! مثل لنز! فردا میرفتم ارایشگاه نوبت    تغییر اساسی داشتم ... مثل رنگ کردن موها و 

میزدم . باید یه هلیا میساختم درست مثل قبال! پر شور و هیجان ! باید به خودم روحیه میدادم  

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk


                                                                                                              

2 | P a g e 

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

از پیش آرایشگاهی که خودمو مامان همیشه    100_ پارت# تا بتونم مثل قبل رفتار کنم ... 

خوب و شلوغی بود . مامانم در اتاق و باز کرد    میرفتیم نوبت گرفتم البته به سختی ... آرایشگاه 

و اومد داخل . یه ظرف میوه با بشقاب تو دستش بود . بیخیال روی زمین نشست و رو بهم  

بیا قوربونت برم؛بیا بشین بخور . با هوس از تخت پایین اومدم و روی زمین کنارش    - گفت:  

م و مشغول پوست کندن شدم .      نشستم . یه بشقاب جلوم گذاشت ... یدونه پرتغال برداشت 

خوبم فداتبشم خوبم .    - خوبی؟ لبخند پهنی زدمو گفتم:    - لبخندی بهم زد و گفت:  

چه خبر؟ شونه    - خداروشکری گفت و خیاری برداشت . موهامو از روی صورتم کنار زد و گفت:  

  - اهمکرد و گفت:  مامان نگ   - سالمتی . نزدیکای غروب بود . آروم گفتم:    - باال انداختم و گفتم:  

االن؟        - میشه بیای بریم خرید کنیم؟ متعجب گفت:    - جانم؟ لبخند مظلومی زدمو گفتم :  

نخیر؛ تو االن مریضی نیاز به استراحت داری! با    - اوهوم ! اخمی کرد و گفت:    - مظلوم گفتم:  

انگار  خوبم مادر من ؛ این یه هفتس همش استراحت کردم؛ افسردگی گرفتم .    - اخم گفتم:  

دوست ندارم تنها برم؛ بیا بریم دیگه! شونه ای باال انداخت و    - راضی شده بود .. با ذوق گفتم:  

فداتشم الهی ... موزی    - چیکارت کنم؛ باشه بریم ! گونشو محکم بوسیدم و گفتم:    - گفت:  

و  باشه! موزمو خوردم    - پس من برم اماده بشم . سری تکون دادمو گفتم:    - برداشتم که گفت:  

رفتم دسشویی . لباسامو پوشیدم ..     خوشحال بودمکه داشتم میرفتم بیرون ... این یه مدت  

خسته شده بودم توی خونه . احساس کسلی میکردم! از اتاق بیرون زدم ، مامان اماده شده بود  

. در خونه رو قفل کردیم ؛ مامان میخواست ماشین خودشو بیاره که اجازه ندادمو گفتم که  

  101_ پارت# م خودم رانندگی کنم ! به پیشنهاد مامان به سمت پاساژ جردن رفتیم !  میخوا 

ماشین و توی پارکینگ پارک کردم و پیاده شدیم . دست مامانو گرفتم و به سمت پاساژ رفتیم.  
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مثل بچه ها ذوق داشتم! با دیدن مغازه ها توی تک تکشون سرک می کشیدم و خرید میکردم  

* * * پر دستای دوتامون پالستیک خرید بود. مامان چشم غره ای بهم    ... * * * * * * * * 

اول    -ضعف کردم ، بریم کافه یه چیزی بخوریم؟ با غر غر گفت:    - رفت . با لبخند گفتم:      

 بریم اینارو بزار توی ماشین ! چشمی گفتم و به سمت ماشین رفتیم . بعد از اینکه خریدارو 

 

 

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

 

 

 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
https://romaanfile.xyz/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%86/
https://romaanfile.xyz/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%86/

