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

آهو شنیده بودم کسی که با ماشین به مامان زده بود آدم بدی نیست و تا چند ساعت 

گذاشته و گفته پیش منتظر بود تا ببینه چی میشه تکلیفش. شماره و آدرسش رو هم 

بعد به هوش اومدن مامان میاد تا باهم بریم کالنتری! همین که فرار نکرده بود جای 

شکر داشت. آهو میگفت پول بیمارستان رو هم حساب کرده.. مشتاق بودم ببینمش، 

اینجور آدما معموال کم بودن. آخر شب سامیار هم که از دکترای بخش تصادف مامانمو 

امان رو معاینه کرد. بهم دلداری داد و رفت چون میگفت خیلی شنیده بود اومد و م

 کار داره.

زمان می گذشت و مامان هم چنان بیهوش بود.. توی این چهار روز بیهوش بودنش 

شده بودم مثل عزادارا. با کسی حرف نمیزدم، از اتاق مامان میرفتم ریکاوری و از 

م حیاتیش کامال اکیه اما بیهوش ریکاوری برمیگشتم اتاق مامان. کاظمی میگفت عالئ

بودنش بخاطر سنگینی ضربه ست. تنها آرزوم این بود که حافظه شو از دست نده. دو 

روز پیش مردی رو که به مامان زده بود دیدم. اومده بود بیمارستان سر بزنه تا ببینه 

 مامان به هوش اومده یا نه. یه مرد سی، سی و خورده ای ساله ی معدب. که اشتباه

خودشو قبول داشت! یه ساعتی رو باهام حرف زد و معذرت خواهی کرد. اما 
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نمیدونستم باید ولش کنم بره یا بریم کالنتری و شکایتی ازش داشته باشم. هرچند 

که خودش میگفت هر شکایتی باشه، نقدی یا جور دیگه ای قبول میکنه. آهو میگفت 

دیعه بده. انقدر ذهنم خسته بود و باید بری کالنتری و قانونی حلش کنی، چون باید 

 فکر و خیال کرده بودم که نمیتونستم به هیچ چیزی فکر کنم.

کاظمی تموم این چهار روز رو مراعات حالم رو کرد و نذاشت شیفت بمونم. خوشحال 

بودم حداقل کمی درکم کرده. آهو هم می رفت و میومد تیکه مینداخت میگفت دلشو 

یره. نمیدونست که کاظمی از پررو بودن من خوشش بردی که انقدر تحویلت میگ

نمیاد، البته این حس متقابل بود. از بس توی اتاق مامان نشسته بودم و باهاش حرف 

زده بودم زخم بستر گرفته بودم. همه چی واسم خسته کننده شده بود، نه به هیجان 

رابـ..ـطه.. مثل  چند روز پیشم و رابطمون با سارا و دکتر... نه به االن. با فکر به

همیشه تحـ..ـریک شدم.. مثل همیشه دلم خواست! اما صفایی کار داشت، سارا هم 

امشب مرخصی بود.. لعنتی! یه چیز موزی اومد تو ذهنم که برم سمت کاظمی. لبای 

خوشگل و هلوییش.. صورت جذابش.. همش توی ذهنم تداعی میشد. ولی اگه همه جا 

 رد؟ اصال بعید میدونم پایه باشه.می گفت چی؟ اگه آبرومو می ب
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هرچی ذهنمو درگیر کردم نشد، ته ته همه ی فکرام میرفت سمت کاظمی. نفسام 

مقطع شده بود.از اتاق مامان خارج شدم و سمت ریکاوری رفتم. آهو نبود.. کمی لبمو 

با رژ حجم دادم و عطر همیشگیمو زدم. مقنعه م رو کمی عقب دادم تا موهای بلوندم 

شه؛ کج حالتشون دادم. دو دکمه اول مانتوم رو هم باز کردم. سمت آسانسور مشخص 

رفتم.. خودمو توی آیینه نگاه کردم، همه چی خوب بود. طبقه دوم رو زدم و کمی بعد 

آسانسور ایستاد. استرس داشتم اما قدمامو محکم برداشتم. تقه ای به در اتاق کاظمی 

بفرمایید؟ کامل رفتم تو و درو  -نداخت و گفت: زدم و وارد شدم. بادیدنم ابرو باال ا

 پشت سرم بستم

مونده بودم چطوری شروع کنم. اونم بر و بر داشت نگام میکرد تا ببینه چیکارش 

دارم، اما نگاهش معمولی بود. نفسمو فوت کردمو لبمو با عشوه گاز گرفتم. دستمو 

کمه هام مشخص شه. با روی پام گذاشتم و سیـ..ـنمو کمی جلو دادم تا باز بودن د

 عشوه گفتم: 
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حوصلم تو اتاق مامان سر رفته بود.. آهو هم نبود.. گفتم بیام اگه کاری چیزی دارین  -

کمکتون کنم. تعجب کرد. کلمه به کلمه حرفمو با عشوه و نرمش خاصی گفتم تا 

تحـ..ـریک شه اما فعال تغییر خاصی نکرده بود. اخم همیشگیش رو صورتش بود؛ 

گاهش بین سیـ..ـنه و لبام می چرخید. فهمیدم که دارم روش تاثیر میذارم. به فقط ن

آرومی بلند شدم و کنارش ایستادم.. دستشو که روی میز بود توی دست داغم گرفتم 

و مالیدم. خیره شد تو چشمام. صندلی چرخشیشو حرکت دادم و روی پاش نشستم. 

 هیچ حرکتی نمیکرد فقط نگاهش رو لبام بود.

لبای درشت و قلوه ای که دهن هرکسی رو آب مینداخت. سیـ..ـنه هام رو مماس با 

سـ..ـینه هاش کردم و نفسامو روی لباش فوت کردم. از این زاویه لباش خیلی 

خواستنی تر بود. دستشو بلند کردم و از الی مانتوی نیمه بازم روی سـ..ـینم 

 گذاشتم. با خشونت سیـ..ـنمو فشار داد. 
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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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