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مشغول نشون دادم . باید با بی محلی به سمت خودم میکشوندمش! نزدیک شد و 

ه جوری وانمود میکردن که حواسم اروم سالم کرد . بچه ها سالم کردن اما من بی توج

به اطرافم نیست وتوی کارم غرق شدم . میدونستم اینطوری حرصش میگیره . بره به 

با صدای      part130#درک . با به یاد افتادن نقشم نیشخندی روی لبام نشست . 

سرفه ای سرمو باال گرفتمو به کیان خیره شدم . لبخند موزی روی لباش نشوند و 

من عزیز شما نیستم  -زیزم لطفا بیا اتاق من ! ابرویی باال انداختمو گفتم: ع -گفت: 

یادت رفته من میگم تو باید  -این اولن ؛ دوما نیازی نمیبینم بیام! اخمی کرد و گفت: 

قبول کنی؟ ابرویی باال انداختمو.لبامو جوییدم . راست میگفت . پوزخندی زدمو.گفتم: 

لیست مریضاشو برداشتو به سمت اتاقش رفت . چشم  اوکی . با سمت اتاقش رفت . -

غره ای از پشت بهش رفتمو رفتم توی اتاقش . خیلی ریلکس نشست روی صندلیشو 

راحتم . شونه ای باال انداخت و بدون مقدمه  -بشین . اخمی کردمو گفتم:  -گفت:     

 -و گفت:  چی؟! لبخندی زد -باید بریم ماموریت . بلند و با تعجب گفتم:  -گفت: 

 -کی بره ماموریت؟ لبخندی زدو گفت:  -گفتم که ماموریت . نیشخندی زدمو.گفتم: 

قصه اون شترع که توی خواب پنبه دانه دیده رو  -من و تو . بلند خندیدمو.گفتم: 
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 -با اخم و عصبانیت گفتم:  part131#حاال میبینی!      -میدونی؟ با پوزخند گفت: 

 -میگم که میبینی .. چشم غره ای بهش,رفتمو گفتم:  -چیزی زدی؟ خندید و گفت: 

چیه تو که از خداتع با من باشی.  -برو بابا . بلند زیر خنده و با حساسیت گفت: 

ببین هبچ خری نیستی . پاشد و اروم به  -حرصم گرفته بود بلند خندیدمو گفتم: 

د و صدای بلند سمتم اومد . اروم اروم عقب عقب رفتم و به دیوار چسبیدم . با دا

ببین کیان اینو بفهم که حالم ازت بهم میخوره؛متنفرم ازت .     خندید و  -گفتم: 

میگه نزدیکت نشم؛خیلی کثیفی .  -ته دلت چی میگع؟ پوزخندی زدموگفتم:  -گفت: 

زر نزن دیگه ؛ خوب؟ هلی به  -یه دستش و کنار صورتم روی دار چسبوند و گفت: 

کیان ازم دور شو؛ازت بدم میاد،میفهمی اینو؟ بلند  -قفسه سینش دادمو گفتم: 

باور -توام گفتی منم باور کردم . خیلی مصنوعی خندیدمو گفتم: -خندید و گفت: 

 -میکنی باور کن؛نمیکنی هم به درک . سرشو نزدیک صورتم اورد و گفت: 

ه     هیییییش؛بی ادب نشو دخترگل . گر گرفتم از نزدیکی باهاش! معلوم نبود چه مرگش

لباشو روی گونم چسبوند و اروم بوسیدم . چشمام تا اخرین  part132#مریض روانی. 

حد ممکن گشاد شد . چیکار کرد؟! این مگه همون ادم نیست؟ مگه همونی نیست که 
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ادم فرستاد خونم که بزننم؟ فازش چی بود؟ نمیتونستم درکش کنم . داشت بازیم 

. ولی این بار این من بودم که بازیش میداد . میداد . لعنت بهش . ازش متنفر بودم 

ببین خوشگله دو روز  -عوضی اشغال ! چشم غره ای بهش رفتم . خندید و گفت:     

این ارزو رو با خودت به گور  -دیگع با هم شمالیم . بلند خندیدمو زدم شونشو گفتم: 

یستگاه ببر. بی توجع بهش از اتاق بیرون زدم . با حرص و عصبانیت به سمت ا

برو اتاق دکتر کارت داره . منظورش سامیار  -پرستاری رفتم . اهو نگاهم کرد و گفت: 

بود . با عصبانیت رفتم به سمت اتاقش . حالم از حرفای بیخود سامیار بهم میخورد . 

سالم!    قبل اینکه  -سالم با اخم گفتم:  -در زدمو رفتم داخل . لبخندی رد و گفت: 

زودتر حرفت بزنم مریض دارم. _حرفهاش عصابمو بهم بریزه گفتم:  لب باز کنه تا با

چه مسئولیت پذیر! چپ چپ  _تیکهش به پشت صندلیش داد و به تمسخر گفت: 

مثل اینکه حرفی برای گفتن نداری. همین که خواستم سمت _نگاهش کردمو گفتم: 

با سر تایید  کیان بهت گفت که قرار این ماموریت باهم باشید؟ حرفش_در برم گفت: 

کردم. بلند شد و اومد رو به روم وایستاد. هر قدم که جلو میاومد یه قدم به عقب 

میرفتم. با حس دیوار پشتم، سرمو باال آوردم و سوالی نگاهش کردم که دستشو رو 
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فکر _دکمههای مانتوم گذاشت همینطور که آروم یکی یکی بازشون میکرد گفت:     

م راست کرده و برای سوراخ تنگ دل دل میزنه... هیچ یه مدت دوری بدجور ساالر

دلم نمیخواد اونجا نسیب الشخورا بشی! خندم گرفت، منظورش از الشخور کیان بود. 

نمیدونست که من اونجا میخوام چطور کیان! تو دام خودم بکشم. آخ کیان آخ، وقتی 

ا! به خودم اومدم، با هلی_که جلوم زانو بزنیو التماسم کنی دست از انتقامم برمیدارم! 

اینکه دیشب با سارا بودم ولی دلم حسابی مردونگی میخواست، چه مردونگی بهتر از 

 مردونگی کلفت سامی! 

بدرک که هنوز از اتفاق اون روز ازش ناراحت بودم! مگه مهم نبود؟     االن فقط تنها 

حرفهاش چیزی که مهم بود این بود که من دلم میخواست تو خودم حسش کنم! از 

بین پام نبض گرفته بود. رفت سمت در قفلش کرد تا کسی بیهوا وارد اتاق نشه. 

شلوارم کشید پایین وخوابوندم رو میز کارش، تابم تا باالی سینهم برد سینههامو تو 

میخوام رو همین میز بکنمت تا هر وقت پشتش نشستم یاد _مشتش گرفت و گفت: 

زیر آه و نالهت بلند شده بود! همزمان با تمام به*شتت بیوفتم، یادم بیاد که چطور 

شدن جملهش مردونگیش با فشار واردم کردو وحشیانه و با سرعت خودش عقب و 
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جلو کرد. به یه آن چهرهم از درد تو هم رفت اما طولی نکشید که سوزش جاش به 

لذت داد و آه و نالهم بلند شد. اونقدر محکم خودش عقب و جلو میکرد که صدای 

ههای میز در اومده بود. دلم میخواست از شدت لذت جیغ بکشم اما چون تو پای

بیمارستان بودیم نمیشد.     مردونگیش از توم در آورد از میز کشیدم پایین گفت: 

قمبل کن... همون کار که گفت کردم و دستام رو لبهی میز گذاشتم. مردن*گیش _

الیدم تا درد و سوزشش کم بشه بین خط باسنم کشیدو وارد کرد. با دست به*شتمو م

که دستمو کنار زد همینطور *نهم تو مشتش گرفته بود و میچلوند انگشت فا*کش که 

 با دست دیگهش سی وارد به*شتم کرد. 
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