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

 ببخشید ترسوندمت! لبمو از انزجار جمع کردم. این چی می گفت دیگه؟!  -

 نه، نترسیدم! سرشو تکون داد.  -

اوکی. میتونیم آشنا شیم؟! الناز جان گفتن تنهایید! اون النازو که من خفه میکنم!  -

بشی الناز جان الناز جان. گفته تنهام که گفته پسر قحط بود توی ایکبیری بیای 

همراهم؟ اما برخالف گفته های ذهنم تنها لبخند زدم. نگاهش رفت روی لبام. حالم 

داشت بهم میخورد. اصوال اگه چهره کسی، یا تیپش به دلم نمی نشست تهوع بهم 

 دست میداد!

مونده بودم چیکار کنم یا چی بگم که امیر صدام زد. نیشم باز شد. دیوث فرشته 

ده بود. لیوان مشروبمو گذاشتم رو میز و لبخند نجات بود! خوب به دادم رسی

 مصنوعی زدم:

ببخشید.. به سمت امیر پرواز کردم. حتی اگه این صدا زدنش واسه سرویس دهی  - 

 مجدد بود هم قبول میکردم چون نجاتم داده بود! 
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یه قدمی امیر که رسیدم واسه پایان دادن به نگاه پسره رو نوک پام بلند شدم و لبامو 

ب امیر قرار دادم. بوسه طوالنی زدم که متوجه منظورم شد. برگشت سمت پسره رو ل

و لبخند مرموزی زد. چنگی به موهام زد و پرعطش لبامو به دندون گرفت. خندیدم، 

 ریز گردنشو بوسیدم و لب زدم: 

 مرسی. دستاشو رو گودی کمرم گذاشت و زود سُر داد رو باسنم -

 انجام وظیفه بود! دستشو از رو باسنم برداشتم و برگشتم سمت پسره. رفته بود.  -

هوف خداروشکر، بریم برقصیم امیر. باهم روی پیست رقص رفتیم و شروع به  -

رقصیدن با ریتم آهنگ کردیم. خیلی زود اون پسره چندش و کلی اتفاق دیگه رو 

قصمون بخاطر مشروبایی که از یادم رفت و خودمو به دستای امیر سپردم. وسط ر

گارسون میگرفتم و همون لحظه سر میکشیدم حسابی مست شده بودم. سرم داغ 

شده بود، تنمم همینجور. مستی رو دوست داشتم، باعث میشد خیلی چیزای زندگیم 

شاید برای چند ساعت یادم بره. * همونطور که ادکلن مخصوصم رو روی مانتو و 
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رو برداشتم. پنج دقیقه بود یه بند داشت زنگ می خورد  گردنم خالی میکردم گوشی

 سالم، چیه امیر؟ -سالم.  -بله؟!!  -و مغزمو با خاک یکسان کرده بود. 

کجایی؟ میخواستم شام بریم بیرون. ریملمو پاک کردم و مجددا کشیدم رو مژه  -

 هام. 

 وای نه شیفت دارم تازه دارم راه میفتم برم. صداش دپ شد:  -

 .. خب پس، موفق باشی.عه. -

 ممنون. گوشی رو توی کیفم گذاشتم و از اتاق خارج شدم. مامان با دیدنم گفت:  - 

 -هلیا مامان با احتیاط رانندگی کن. بندای کتونیمو بستم و از توی راهرو داد زدم:  -

 یعنی همیشه باید بگی مادر من؟ مواظبم! 

 شامم یه چیزی بگیر بخور. -

سوار ماشینم شدم. بیست دقیقه بعد بیمارستان بودم. چون با  سرسری چشم گفتم و

 کسی صمیمی نبودم بی حرف و سالم علیک با کسی داخل اتاق ریکاوری شدم. آهو
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ایل کامل ــــــــــو دانلود ف "  نــــــــــــت داغ مــــــــــبهشرمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ

 یدـــس مطالعه کنــــــــــداری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــاین رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 ـــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامــــــــــ
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