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هرزه ی خیابونی... میخوای با این گوه کاریات به کجا برسی؟ ها؟ جوابی    - روی هم فشار دادم:  

ندادم که دست هام دور گردنم حلقه شد. چشم هام رو باز کردم و با وحشت بهش خیره شدم  

کار کنم که شرتو از زندگیم کم  فقط بگو چی   - که از میون دندون های کلید شده اش غرید:  

کنی؟ با اینکه احساس می کردم هر لحظه کمتر از قبل بهم اکسیژن میرسه، پوزخندی روی  

شر من کم شدنی نیست آقای دکتر. رفته رفته دست هاش شل و شل    - لبم نشوندم و گفتم:  

ظه ای  تر شد و رهام کرد. قدمی به عقب برداشت و کالفه دستی توی موهاش کشید.     لح 

نگذشت، که با عصبانیت دستش رو باال برد و محکم کوبید توی صورتم. شدت سیلی اونقدر  

زیاد بودم که با جیغ خفیفی روی زمین پرت شدم. شوری خون رو توی دهنم حس کردم! از  

عکس العمل خودش، متعجب شده بود. این رو میتونستم از نگاه مبهوتش به دستش بخونم؛  

از خونه ی من گمشو بیرون چند نفس عمیق    - با انزجار جیغ زدم:    چشمه ی اشکم جوشید.

بیا مشکلو حل کنیم... اینجوری فقط داری هردومون    - کشید و با صدایی که می لرزید گفت:  

  84_ پارت# رو آزار میدی. دستم رو روی دهنم کشیدم و بعد نگاهش کردم. خونیه خونی بود.  

ورتم به شدت گز گز می کرد. کنارم روی زمین  صدای هق هقم بلند شد. لبم می سوخت و ص 

بهت    - زانو زد و دستش رو به طرف لبم آورد که با خشونت دستش رو کنار زدم و غریدم:      

واسه ی من زبون درازی نکن    - گفتم از خونه ی من برو بیرون. اخمی بین دو ابروش نشوند:  

اینقدر اذیتم نکنی. باید چیکار می  هلیا. خودت هردومونو انداختی توی این مخمصه. پس بهتره  

کردم؟ چی بهش میگفتم که تا عمق وجودش بسوزه؟ فاصله ی صورت هامون خیلی کم بود.  

همین باعث می شد تحریک بشم برای بوسیدنش. در حرکتی ناگهانی، فاصله ام رو باهاش به  

حرکتی بزنه!    صفر رسوندم و لب هام رو روی لب هاش گذاشتم. اونقدر شوکه شد که نتونه هیچ 
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دستم رو پشت سرش گذاشتم و خودم رو بهش چسبوندم. حریصانه لب هاش رو می مکیدم که  

بعد از چند لحظه سرش رو عقب کشید و به سرعت از جاش بلند شد. بدون اینکه حرفی بزنه  

از خونه بیرون زد و در رو محکم بست. از کاری که کردم راضی بودم. چرا نمی تونستم به  

جذبش کنم؟     چند لحظه ای مکث کردم و از جام بلند شدم و به طرف اتاق  سمت خود  

رفتم. جلوی آینه ایستادم و به صورتم خیره شدم. رد انگشت هاش روی صورتم مونده بود.  

بغض گلوم رو گرفت. خیلی افتضاح بود مطمئنا اگر می رفتم بیمارستان همه متوجه میشدن  

ش، به خاطر اینکه دیر از خواب بیدار شده بودم، با  صبح فردا   85_ پارت# که کتک خوردم. 

عجله مشغول لباس پوشیدن شدم. وقتی جلوی آینه رفتم، با دیدن صورتم تقریبا چشم هام  

گرد شد. الهی دستت بشکنه. دستی روی صورتم کشیدم. رد انگشتاش کبود شده بود و واقعا  

در بزنم و یه جوری بپوشونمش.  نمی دونستم چیکار کنم. وقت هم نداشتم که بخوام کرم پو 

پنکیک کمی روش زدم و با عجله، بی توجه از خونه بیرون زدم.     اعصابم خراب شده بود. از  

اینکه می دونستم امروز حرف می شم دهن به دهن میشم بین اعضای بیمارستان. عجب  

بیمارستان دویدم.  بدبختی گیر افتاده بودم. از تاکسی پیاده شدم و بعد از دادن کرایه، به طرف  

اولین زنی که از کنارم رد شد، نگاهی خیره به صورتم انداخت و بعد از چند ثانیه نگاهش رو  

کش دار ازم گرفت. دستم رو روی صورتم گذاشتم. سرم رو داخل کیفم کردم و توی دلم خدا  

آوردم. کیان با  خدا کردم که کرم پودر همراهم باشه. اما نبود؛ با برخوردم به جایی، سرم رو باال  

خانم جهان ارا این چه... حرف توی دهنش خشک شد! خیره شد به صورتم و  - اخم گفت:  

مبهوت گفت: پوزخندی روی لبم نقش بست؛ اما همزمان، بغض شدیدی به گلوم چنگ زد.  

بهت زده شده بود و    86_ پارت#ضرب دست شماست دیگه.       - .. سختی گفتم:  صورتت به 
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. نفس عمیقی که دست کمی از آه نداشت کشیدم و از کنارش رد  نمی تونست پاسخی بده 

کجا    - شدم و به سمت اتاق پرستاری رفتم. وارد که شدم، آهو غرغرکنان به طرفم اومد و گفت:  

بودی تا حاال؟ نگاهش که به صورتم افتاد، چشم هاش درشت شد و خواست حرفی بزنه که  

 حوصله ی توضیح دادن ندارم   - آوردم و گفتم:  کالفه دستم رو به نشانه ی سکوت کردنش باال  

 

 

ایل کامل  ــــــــــ و دانلود ف "  نــــــــــــ ت داغ مــــــــــ بهشرمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 یدـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــ فا آنرا خریـــــــــــ این رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 ــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــ
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