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امروز خیلی خوشگل    - مامان با لبخند نگاهم کرد و گفت:    گذاشتیم رفتیم کافه جردن...

من فدای تو بشم الهی! خندید و گفت:    - شدی؛خوشحالم که خوشحالی! لپشو بوسیدم و گفتم:  

خدانکنه! روی میز دونفره نشستیم ، من شیک نوتال سفارش دادم و مامان هم معجون! کافه    - 

باهاش مشغول به کار شدم . بعد از جواب  ی خیلی دنج و قشنگی بود . گوشیمو دراوردم و  

دادن به ایمیالم گوشی رو کنار گذاشتم و سرمو باال اوردم ... باال اومدن سرم دقیقا مساوی شد  

با هنگ کردنم! درست داشتم میدیدم؟ آخه مگه میشد!     با تعجب به کیان خیره شدم که  

ون ، شاید همسنای من رو به روش  روی میز رو به روی ما نشسته بود ... و یه دختر خیلی جو 

نشسته بود! شاید سنگینیه نگاهمو روی خودش احساس کرد که سرشو باال اوردم و بهم خیره  

شد ... اونم مثل من تعجب کرده بود ! سعی کردم بیخیال باشم ... نگاهمو ازش گرفتم و به  

قربونت برم ؛ اینجا    نه   - چیزی شده؟ خندیدمو گفتم:    - مامان دوختم . مامان با لبخند گفت:  

اره خیلی، محیطش خیلی قشنگه؛ همش چوبه ...    - خیلی خوشگله نه؟ سری تکون داد و گفت:  

خودمو سرگرم حرف زدن به مامان نشون میدادم اما کامال تمام حواسم به کیان بود . اونم  

هش  گهگاهی برمیگشت و نگاهم میکرد اما من جوری وانمود میکردم که انگار اصال حواسم ب 

نیست و نمیبینمش! حالم داشت از اون کودنی که روبه روش نشسته بود بهم میخورد!  

#part102        :چرا نیاورد سفارشارو؟ مامان اومد حرفی بزنه    - با خستگی رو به مامان گفتم

که همون موقع گارسون سفارشارو اورد ! بی توجه به کیانی که بی پروا داشت نگاهم میکرد  

زیادم دیر نیاوردن بیچاره ها؛توخیلی عجولی!    - تالم شدم! مامان آروم گفت:  مشغول خوردن نو 

گرسنم بود خوب ! خندید و چیزی نگفت ... در واقع فقط خودمو داشتم    - خندیدمو گفتم:  

گول میزدمو اروم بودم ... اما از درون داشتم میسوختم . من چم شده بود واقعا؟ داشتم به چی  
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ودی میکردم؟ به کیان؟ به دشمنم؟ به کسی که به چند تا گردن  حسودی میکردم؟ به کی حس 

کلفت گفته بود بریزن سرمو ترتیبمو بدن؟     من چقدر احمق بودم! پوزخندی به خودم زدم  

اما هیچکدوم از اینا ارومم نمیکرد! دلم میخواست تک تک موهای دختره رو از سرش جدا کنم  

  - هت کیان! با صدای مامان به خودم اومدم .  ! اصال کی بود؟ دوست دخترش بود؟ لعنت ب 

چرا تو فکری ؟هی دارم صدات    -جانم؟ ابرویی باال انداخت و گفت:    - هلیدا! سریع گفتم:  

میگم بخور دیگه تا    - ببخشید! شونه ای باال انداخت و گفت:    - میکنم! لبخندی زدمو گفتم:  

ه به حضور کیان به سمت صندوق  بریم! باشه ای گفتم و یکم دیگه از شیکمو خوردم . بی توج 

رفتمو حساب کردم !     بعد از شستن دستام به همراه مامان از کافه بیرون زدیم! همین! اصال  

دلم نمیخواست روزمو به خاطر کیان خراب کنم ! این یه مدت روزام به اندازه کافی به خاطر  

ه گند هست بشه! چنل دوم  کیان به گند کشیده شده بود ... نمیزاشتم دیگه بیشتر از اینی ک 

پارکینگ رفتیم و سوار ماشین شدیم. این بار، اونقدر به مامان اصرار  به طرف  جوین شو حتما  

کردم که باالخره راضی شد من رانندگی کنم. دلم می خواست تمام حرصم رو روی ماشین  

خالی کنم. اونقدر گاز بدم که رد الستیک هام روی آسفالت باقی بمونه. ماشین رو از پارکینگ  

کی میری بیمارستان؟     پوف؛ باز شروع    - ین داد و گفت:  بیرون آوردم. مامان، شیشه رو پای 

فعال معلوم نیست. خداروشکر می کردم    - شده بود! شونه هام رو باال انداختم و بی تفاوت گفتم:  

که مامان زیاد عادت نداشت سوال پیچم کنه و دلیل هر چیزی رو ازم بخواد. وگرنه قطعا به  

و مخم رو می خورد! با دیدن چراغ قرمز، ترمز    خاطر این مرخصی طوالنیم مشکوک می شد 

کردم. داشبورد رو باز کردم و بسته ی آدامسم رو بیرون آوردم و یه دونه توی دهنم انداختم. با  

شنیدن صدای کیان، با چشم های درشت شده سرم رو به طرف مامان چرخوندم. ماشینش  
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. سعی کردم بی توجه باشم. نگاهم  کنار ماشین ما بود و داشت با مامان، احوال پرسی می کرد 

رو ازش گرفتم و به جلو دوختم. بیخیال! فقط من منتظر بودم اون اعداد لعنتی بگذره و حرکت  

 کنم. صداش اومد: 

 

 

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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