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

زدم و لباشو توی دهنم کشیدم، خودم پیش قدم شدم و بوسیدم. بعد از چند لبخند 

بوسه ی من رام شد و لبامو خورد.. میک میزد و گاز میگرفت. دستشو روی سـ..ـینم 

فشار دادم. کمی ازش فاصله گرفتم، چشماش خماره خمار بود. سیـ..ـنمو از زیر 

ست داغش با پوستم باعث شد سـ..ـوتین بیرون کشیدمو به دستش دادم. برخورد د

 بلرزم. با خشم لباشو بوسیدم و خودمو بهش مالـ..ـیدم.

داشتم خـ..ـیس میشدم. توی خلسه بودیم که کمی ازم فاصله گرفت و توی یه میلی 

 متری لبام لب زد: 

شنیده بودم جنـ..ـده ایی و به همه کارکنان بیمارستان سرویس میدی، ولی دلم  -

هومم، مثل اینکه راسته! پوزخندی زد و دستشو از سیـ..ـنم بیرون نیومد باور کنم.. 

کشید، کنارم زد و بلند شد. هاج و واج مونده بودم.. االن چیشد؟ کاظمی از اتاق خارج 

شد و درو بست. دستمو عصبی کوبیدم رو میز.. این االن چی به من گفت؟ کثافت.. 

د. دکمه های مانتومو با حرص منو پس زد؟ هلیا جهان آرا رو؟ پلک چپم عصبی پری

 بستم. حالیت میکنم دکتر کیانِ کاظمی!!
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رژم رو که پخش شده بود با دستمال پاک کردم و از اتاق کذاییش خارج شدم. منو   

وسط لب گرفتن ول میکرد؟ با دم شیر بازی کردی کاظمی. من اگه حال اینو نگیرم که 

 بستم. نشستم روی صندلی کنارش...هلیا نیستم. وارد اتاق مامان شدم و درو محکم 

عصبی بودم.. خیلی زیاد. اینکه بخوام پس زده شم اونقدر برام سخت بود که دلم 

میحواست اون شخص رو از کره ی زمین محو کنم. اصال نمیتونستم بفهمم.. اونقدر 

خوب تحـ..ـریکش کردم و داشت به سیـ..ـنه هام چنگ میزد اون وقت ولم کرد و 

نقدر اراده قوی ای داره؟ لعنتی. نباید اینجوری میشد، حسابی کنفم رفت؟ یعنی ا

کرده بود. از فردا میشم مسخره خاص و عام این بیمارستان کوفتی. یک ساعتی سرمو 

روی تخت کنار دست مامان گذاشتم و خوابیدم تا ذهنم آروم شه. با صدای آالرم 

از اتاقش خارج شدم. سمت گوشیم بیدار شدم. بوسه ای روی گونه مامان نشوندم و 

ریکاوری رفتم. آهو نشسته بود و گوشیش دستش بود.متوجهم که شد سرشو گرفت 

 خوبی؟ قیافت خیلی داغونه مانتومو عوض کردم و جواب دادم:  -باال و گفت: 
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نه... باید برم خونه یکم استراحت کنم. آهو؟ میتونی به یکی از پرستارا بسپری  -

 آره عزیزم برو لبخندی زدم -حواسش به مامان باشه؟ 

مرسی.. از اتاق خارج شدم و زنگ زدم تاکسی بیاد. اونقدر خسته بودم که دلم  -

 کاناپه جلوی تلویزیون رو میخواست... و یه چای داغ. 

ده دقیقه ای بود رسیده بودم خونه. خبری از بابا نبود. حتما مثل این چند روز نبود 

وی اتاقم و بدون اینکه مانتومو در بیارم دراز کشیدم مامان کال خونه نمیومد. رفتم ت

رو تخت، بدنم کوفته بود. انگشتمو روی لبم کشیدم. مزه شیرین لبای کیان)کاظمی( 

هنوز روی لبام بود. نمیتونستم منکر خوش طعم بودن لبش شم. دستمو داخل مانتو 

ود پسم بردمو سینمو فشار دادم. جای دستشو حس میکردم... چجوری تونسته ب

بزنه؟ هرکسی که باهاش می خوابیدم و رابطه داشتم از فوق العاده بودنم میگفت 

اونوقت کیان چطوری تونست خیلی راحت پسم بزنه فقط چون با کارکنان بیمارستان 

 رابطه داشتم؟
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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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