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

یم ساعت قشنگ خودمو سابیدم. وقتی حس کردم تنم صدا قاشق چنگال توی ن

 شسته میده اومدم بیرون. 

 

نشستم جلو آیینه یه ارایش اساسی کردم حسابی خوشگل که شدم دست برداشتم از 

آرایش کردن و موهام باالی سرم بستم. خواستم پاشم تا لباسامو بپوشم که گوشیم 

یادم اومد که قرار بود وقتی رسیدم زنگ بزنم بهش... زنگ خورد. با دیدن اسم سامیار 

هلی رسیدی خونه؟     _به کل یادم رفته بود. تماس وصل کردم که دیدم بازم ساراس. 

صدای ملچ ملوچ میومد... انگار که یکی داشت با ولع یچیزی می خورد! ولی چی؟! بی 

یظ کشید وگفت: توجه به سوالش مشکوک پرسیدم: اونور چه خبره؟ سارا یه آه غل

سامیار داره آییی به*شتمو میخوره... آه.. . با شنیدن این حرفش داغ کردم از _

دیشب تو کف مردو*نگی بودم سرش داد زدم جوری که مطمئنن سامیارم شنید چون 

خیلی عوضی منم دلم میخواد... _جونننن من بخورم هلوی تورو  _بلند گفت: 

لبتابتو روشن کن عزیزم.... نمی دونستم اخه شه*وتی خندیدو گفت : خوب پاشو برو 

پایه س     با _چه ربطی داره که خود سارا ادامه داد. س تصویری هستی؟ *ک* 
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شنیدن حرفش سریع پریدم رو لب تاب روشنش کردم و به سارا وصل شدم. اولش 

یکم خش خش بود و تار اما یهو تصویر واضح شد سارا و سامیار جفتشون لخت 

لب می گرفتن اونم تو اتاق کار سامیار روی میز!!! با دیدن ساالر را*ست  داشتن از هم

شده سامیار بی اختیار پاشدم حوله از دورم باز کردم بدنم کمی هنوز نم داشت 

 قطرههای آب روش بود. 

 

لب تاب و برداشتم و لخت نشستم روی تخت و با دقت به کاراشون نگاه کردم. بین 

اال به*شتمو مالیدم بهشون نگاه کردم. بین پام له له میزد پام نبض گرفته بود کمی ب

برای مرد*ونگی سامیار سامیار بلند شد وایساد سارا جلوش زانو زد ومرد*ونهشو 

گرفت و شروع کرد *اک زدن... براش س سامیار به من که لخت بودم نگاه کرد وگفت: 

م تو دهنم کردم و جوونننن س     *اک میزن_سی من جات اینجا حسابی خالی. *ک* 

لیسدمو آه کشیدم انگشتمو انگار که دارم مرد*ونگی س بردم سمت بهشتم بین 

لبهاش کشیدم که سامیار با دیدن این کارم وحشی شد سارا بلند کرد گفت که قمبل 

کنه بعد تا دسته کرد تو ک*ونش درحالی که داشت تو ک*ون سارا کمر میزد 
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اگه اینجا بودی تا دسته می _ا شه*وت گفت: دستاشو دو طرف پهلوش گذاشته بود ب

کردم توت...منتظرم برگردی تا یه دل سیر بک*نمت. . همین حرفاش واسم کافی بود 

تا شه*وتی بشم بین پام بیشتر خیس بشه. لب تابو گذاشتم کنار دیگه نمیتونستم 

تحمل کنم از دیشب بدجور تو کف بودم س سارا و سامیار حش*ری شده بودم. *ک* 

اال با دیدن س پاشدم برم یه چی دراز کلفت پیدا کنم جا سااالر سامیار بکنم توم . ح

داشتم تو یخچال دنبال خیار می گشتم. اما پالستیکش نبود نمیدونستم که کجا 

گذاشته بودمش... تا جایی که یادم میاومد همه وسایل چپونده بودم تو یخچال... که 

 این می گردی؟ دنبال_یهو یه صدا از پشت سرم گفت: 

 

*نههامو شوکه برگشتم عقب، با دیدن کیان پشت اوپن سریع دستامو گذاشتم رو 

سی جلو پام... عکس العمل کامال غیرارادیم باعث شد پوزخند بزنه با نگاه تحقیر 

آمیزش به بدنم بگه: آره خودت بپوشون، نه که تا حاال ندیدمت. دستام 

ر از تنش جدا کنم! همینطور که در یخچال برداشتم...لعنتی، خیلی دلم میخواد س

میبستم نگران از اینکه یه موقع صدای آ*ه و نا*لهای که از لبتاب پخش میشه بشنوه 
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گفتم: چطور اومدی داخل؟ از خونه من برو بیرون! کلیدی روی اوپن انداخت و گفت: 

شب تو کفی در باز بود و کلیدم رو در... همیشه اینقدر بیاحتیاطی یا چون هنوز از دی

برو _در باز گذاشتی...!! یاد لحظهای افتادم که در بسته نشد با پا هلش دادم! داد زدم: 

بیرون...     *نههام و به*شتم سرش کج کرد و همینطور که سمتم میاومد و نگاهش 

بین سی بود گفت: چرا؟ میدونی خیلی با خودم فکر کردم دیدم انصاف نیست بیشتر 

! قدمی عقب رفتم که سردی در یخچال پشتم حس کردم، از این بزارمت تو کف

داشتم میترسیدم اما نباید دستش نقطه ضعف میدادم. *نهش وایستادمو گفتم: مال 

این از در فاصله گرفتمو با دو قدم بلند سینهبه سی حرفها نیستی، برو بیرون حوصله 

ند و اورد پشت چرتو پرتات ندارم! اومدم از کنارش رد بشم که دستمو گرفت و پیچو

ول کن روانی دستمو _سرم و از پشت بهم چسبید. از دردش جیغ کشیدم : 

 شکوندی... کنار گوشم به آرومی گفت: تا ازت سیرنشم ولت نمیکنم هر*زه خانم! 

تقال کردم دستمو از دستش بیرون بکشم. محکم دستمو پیچونده بود، پشتم نگه 

یشتر میشد. جیغ زدم: ولم کن... از جلو داشته بودش و با هر بار تقال درد دستم ب

چسبوندم به در یخچال...پاهاش دو طرف پاهام گذاشت و بدنم بین خودشو یخچال 
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کیپ کرد طوری که نمیتونستم یه سانت تکون بخورم. این کیان نمیشناختم! ترس 

کاری که میخواست باهام بکنه به بدنم رعشه انداخته بود و حرف نزدنشم به ترسم 

اضافه کرده بود! دلم همخوابگی باهاش میخواست اما نه اینطوری و زور! صدای بیشتر 

زنگ موبایلم بلند شد حدس زدم که کیه، حتما صدام شنیدن و متوجه شدن که داره 

برام اتفاقی میافته. نا امید شدم که دست از سرم برداره و خودم رو برای یه رابطه 

ث شد برای چند لحظه جفتمون ثابت وحشت ناک آماده کردم که صدا زنگ در باع

بمونیمو سرمون برگرده سمت راهروی در ورودی...     زنگ چند بار پشت هم خورد و 

بعد هم ضربهای به در و صدای مرد غریبهای اومد که گفت:حالتون خوب؟ اتفاقی 

افتاده؟! کیان دستشو روی دهنم گذاشت و گفت: جیکت در نیاد چند لحظه ساکت 

نگار مرد دست بردار نبود، تا در باز نمیکردیم نمیرفت. کالفه پوفی موندیم ولی ا

کشید و بالجبار دستشو برداشت و گفت: میری اینو ردش میکنی وای به حالت بخوای 

چیزی بهش بگی. هلش دادم عقب و گفتم: بعدش گورت از خونهم گم میکنی.... حالم 

گفت: هُوشَه آرومتر تند نرو... حاال ازت بهم میخوره تو یه اشغال... دستشو باال اورد و 

نه اینکه مناز ریخت و قیافهت خوشم میاد، برای کسی این حرفها رو بزن که 
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نشناسدت هرزه خانم. کلمه هرزه چند بار تو ذهنم اکو شد. چندومین بار بود که 

 میشنیدم؟ 

 

اری که انتظار ند_کنارش زدم تا برم لباس بپوشم بعد در باز کنم که گفت: کجا؟     

همینطوری در باز کنم؟! فقط نگاهم کرد و پوزخند زد و حرصم گرفت خیلی دلم 

میخواست بزنم تو دهنش حیف که زورم بهش نمی رسید. رفتم تو اتاق ارتباط 

تصویری قطع شده بود و موبایلم همچنان داشت زنگ میخورد. گذاشتمش رو سایلنت 

خروجی رو باز کردم مردی که پشت  تن پوش حموم پوشیدم از اتاق بیرون اومدم. در

در وایستاده بود نمیشناختم. با باز شدن در دستش رو که باال برده بود دوباره بکوبه 

به در پایین آورد و گفت: سالم خانم... *نههام که از حوله بیرون زده مکث کوتاهی 

 کرد رد نگاهش که گرفتم دیدم به سی کمی حوله کشیدم جلو و اخم کردم تا حساب

کار دستش بیاد و نگاهش هرز نره گفتم: بله؟ نگاهشو گرفت خودشو جمع جور کرد. 

دیدم که نامحسوس دستش بین پاش گذاشت و مرد*ونگیش جا به جا کرد.     

نه، ممنون. من من کرد _صدای جیغتون شنیدم فکر کردم که اتفاقی براتون افتاده. _
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شما تنها _باز و بسته میکنه!  فهمیدم که یه دردیش هست که هعی مثل ماهی لباش

زندگی میکنید؟ منظورش خوب گرفتم. پس با یه جمله رکیک در محکم بستم عقب 

چرا ردش کردی میتونست تا وقتی که _که برگشتم با کیان سینه به سینه شدم. 

 اینجایم ساپورتت کنه... 

ا االن لجم گرفت دیگه داشت پاشو از حدش درازتر میکرد. مقصر خودمم که هر چی ت

 گفته در برابرش ساکت موندم. با انگشت اشارهم چند بار به قفسه سینهش زدم و

 

 

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

 ـــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامــــــــ
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