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پرت نگو. من از بعده تولدو چیزی یادم نمیاد. تقریبا دست و پام سر شد. با پوزخند 

 و یادم نمیاد که با تو رابطه برقرار کرده باشم -ادامه داد: 

نیشخندی روی لبم نقش بست. پتو رو رها کردم و از جام بلند شدم. با اینکه درد 

ی کمرم پیچیده بود، به طرفش قدم برداشتم. نگاهش رو کش دار از سینه عجیبی تو

هام گرفت و به چشم هام دوخت. فاصله ام رو باهاش به یک وجب رسوندم. سرم رو 

به اون تخت نگاه کن. سرش رو  -باال آوردم و توی چشم هاش زل زدم و گفتم: 

حفه ی سفید تخت چرخوند و به تخت نگاه کرد. نگاهش مات لکه ی خون روی مل

موند. لبخندی از سر پیروزی روی لبم نقش بست. چشم هاش دو دو می زد. از فرط 

 ترس بود یا تعجب؟ از خودش بعید می دونست؟ 

یادت باشه تو هم یه مردی..  -سرم رو به طرف گوشش بردم و آروم زمزمه کردم: 

از این بدن  خودت بگو می تونستی -قدمی به عقب برداشتم. چرخی زدم و گفتم: 

چرند نگو. خشم سراسر وجودمو  -بگذری؟ با صدایی که از ته چاه در می اومد گفت: 

گرفت. با این حال خودم رو کنترل کردم. باز هم فاصله ام رو باهاش کم کردم. دستش 
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رو گرفتم و آوردم باال و روی سینه ام گذاشتم. خواست دستش رو عقب بکشه که 

نگاه خمارم، زل زدم توی چشم هاش. نگاهش قفل  محکم تر گرفتمش و با همون

سینه هام شده بود و حتی یک لحظه نمی تونست ازشون چشم برداره. زبونی روی لب 

 حاال بگو... میتونستی بگذری؟  -هام کشیدم و گفتم: 

بی حرکت به چشم هام زل زد. چند ثانیه به همین منوال گذشت که ناگهانی، دست 

هاش رو باال آورد و گردنم رو گرفت. اونقدر محکم که احساس می کردم دیگه نمی 

تونم نفس بکشم! صداش از فرط عصبانیت و خشم می لرزید. رگ گردنش متورم شده 

دندون های کلید شده اش  بود. زبونی روی لب های خشکیدش کشید و از میون

ببین خانم جهان آرا... نباید کسی از این قضیه بویی ببره؛ وگرنه خونت پای  -غرید: 

خودته. فهمیدی؟ منتظر نگاهم کرد. انتظار داشت چه جوابی بهش بدم؟ محکم تکونم 

فهمیدی؟ سرم رو تند تند  -داد و درحالی که سعی می کرد صداش باال نره گفت: 

حلقه ی دست هاش دور گردنم شل شد و رهام کرد. روی زمین افتادم و تکون دادم. 

همونطور که سرفه می کردم، دستم رو به گلوم گرفتم. لباس هاش رو کامل پوشید و 

بدون اینکه نیم نگاهی بهم بندازه از اتاق بیرون رفت. لعنتی! بهت می فهمونم با کی 
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بلند شدم و به طرف دوربین طرفی. از رفتنش که مطمئن شدم، به سختی از جام 

رفتم. تا همین االن فیلم گرفته بود. قطعش کردم. نگاهم رو با لذت بهش دوختم. این 

 برگ برنده ی من بود. یه فیلم بود و یه آبرو؛ که به سادگی می ریخت! 

به سختی خودمو جمع و جور کردمو از اون ویالیی لعنتی بیرون زدم و توی ماشینم 

م به طرز فجیحی درد می کرد . هیچ وقت فکر نمی کردم رابطه از نشستم ... زیر دل

جلو اینقدر برام دردناک باشه ! البته آلـ..ت هم توش نقش بسزایی داشت . آلت کیان 

خیلی خوب و بزرگ بود . با فکر دیشیب بازم ته دلم قنج رفت و آهی کشیدم! رابطه 

زیر دندونم نبود! لبخندی های زیادی داشتم اما خوب هیچ کدوم مثل دیشب طعمش 

زدم و دلم به اون فیلم گرم شد ... یه راه ارتباطی خوب بین منو کیان! فیلمی که 

میتونست اینده رو به مسیرای مختلفی تغییر بده و کلی اتفاقات پر هیجان به وجود 

بیاره! نتونستم خودمو کنترل کنم و دوربین و برداشتم ... فیلمو پلی کردم و مشغول 

شدم ... صدامو توی گلو خفه کردم و سعی کردم آروم باشم ... دستم آروم  دیدنش

روی بهـ..شتم کشیدم و زیر لب آه آرومی کشیدم ! حرکات کیان عالی و فوق العاده 

بود . خیلی حرفه ای و باحال ! حتی توی سـ..کـ..س هم جنتلمن بود! من چم شده 

.ا کردم و دوربین و توی جلدش گذاشتم! بود؟ با مالیـ..دن و دیدن فیلم خودمو ار..ضـ.

خیلی سردرگم بودم و نمیدونستم منشا این حسای جدید از کجا بود...! یعنی کیان 

هم از بودن با من راضی بود؟ پوزخندی زدم ! چه سوال مسخره ای...! کیان که اصال 
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 هیچی یادش نمیومد! سعی کردم ذهنمو منحرف کنم ... خودمو به خونه رسوندم و یه

راست رفتم حموم! زیر دوش آب گرم ایستادم و زیر دلمو ماساژ دادم ... شیف شب 

بودم و میتونستم تا شب برای خودم کامل بخوابم! * * * * * * * * * * * * * با 

خستگی غلتی زدم و خمیازه ای کشیدم! یکی از چشمام و باز کردم و به ساعت خیره 

نه بود! از گرسنگی ضعف کرده بودم .  شدم! از فرط تعجب چشمام گرد شد . ساعت

ساعت دوازده باید میرفتم بیمارستان؛ شیف بودم! کسی هم خونه نبود ... خونه ما هم 

که همیشه خونه خالی بود ... آخ جون میداد برای سـ..کـ..س گروپ! خندیدمو بی 

 خیال لباسامو با وسواس خاصی پوشیدم و آرایش همیشگیمو روی صورتم نشوندم .

 

 

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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