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وک سیخ بین پام خیس شد با نفسهای عمیق سعی کردم جلوش عادی به نظر بیام. ن

شده سینهم از رو تیشرت خودش نشون میداد. پشت بهش کردم وانمود کردم که 

میخوام موهام با کش ببندم، طوری دستام باال گرفتم که باسنم از پشت معلوم بشه 

گفتم: مزاحم خوابت شدم، میتونی بری بخوابی... شب بخیر. صدایی نیومد. از گوشه 

اهم از صورتش کشیدم پایین بین پاش، با چشم دیدم که از جاش تکون نخورده. نگ

دیدن برآم*دگیش گوشه لبم باالتر رفت.     با دستش مردونگیش کمی جا به جا کرد 

و خواست از اتاق بره بیرون که مچ دستشو گرفتم. قفسه سینهش تند تند باال پایین 

میرفت و چشمهاش خمار شده بود در حالی که سعی میکرد نگاهم نکنه گفت: چیزی 

میخوای؟ بهش نزدیک شدم دستمو از روی گونهش تا گردنش کشیدمو گفتم: آره تو 

رو! و دست گذاشتم رو مردونگیش و از رو شلوار لمسش کردم و تو چشمهاش نگاه 

کردم که قدمی جلو اومد با فکر اینکه پیروز شدم و کیان رام شده لبخند محو رو لبام 

 عمیق شد. 

ه دستش باال آورد و محکم کوبید تو صورتم... سرم لب خند محو رو لبام عمیق شد ک

به خاطر ضربه به سمت چپ مایل شد. شوکه دستمو رو صورتم گذاشتم، روی من 
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دست بلند کرد؟ انگشت اشارهش جلو صورتم تکون داد و گفت: آخرین بارت باشه 

ه دستات هرزه میره، من اونقدر احمق نیستم که با هرزه زیر خوابی مثل تو بخوابم ک

راحت وصول!     و بدون اینکه بهم فرصت جواب دادن بده از اتاق بیرون رفت. با صدا 

محکم بسته شدن در اتاق به خودم اومدم اتفاقی که افتاده بود تو سرم نمیگنجید. 

کیان عالوه بر اینکه رو دست بلند کرده بود پسمم زده بود! هیچ مردی تا حاال 

تو  "راحت وصول"ور میتونه پسم بزنه؟! کلمه نتونسته بود از من بگذره کیان چط

جملهش تو ذهنم اکو شد پوزخند زدم و هیستریک وار خندیدم. تا روشن شدن هوا 

 "کیان سی من بگذره؟!"نتونستم بخوابم همه فکرم پر شده بود از این جمله که 

چطور میتونه از بدن سک* لباسام که کمی نم داشت پوشیدمو آروم از واحدش بیرون 

ومدم نمیخواستم تا وقتی که آروم نشدم ببینمش. نفرتم نسبت به قبل بیشتر شده ا

*رو  133بود و حالم ازش بهم میخورد. کیان یه عوضی به تمام معنا بود! شماره *

گرفتمو در خواست ماشین کردم. باید میرفتم ماشینم میبردم تعمیرگاه و بعد 

..شماره آژانس تو شمال. 133***    برمیگشتم برای رفتن به همایش آماده میشدم.  

 که هرجا باشی زنگ بزنی خودشون می رسونن.
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زودتر حرفت بزنم _قبل اینکه لب باز کنه تا با حرفهاش عصابمو بهم بریزه گفتم:  

چه مسئولیت پذیر!  _مریض دارم. تیکهش به پشت صندلیش داد و به تمسخر گفت: 

برای گفتن نداری. همین که  مثل اینکه حرفی_چپ چپ نگاهش کردمو گفتم: 

کیان بهت گفت که قرار این ماموریت باهم باشید؟ _خواستم سمت در برم گفت: 

حرفش با سر تایید 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 

ستشو رو دکمههای مانتوم گذاشت همینطور که آروم یکی یکی بازشون کردم که د

فکر یه مدت دوری بدجور ساالرم راست کرده و برای سوراخ تنگ دل _میکرد گفت: 

دل میزنه... هیچ دلم نمیخواد اونجا نسیب الشخورا بشی! خندم گرفت، منظورش از 

ان! تو دام خودم بکشم. الشخور کیان بود. نمیدونست که من اونجا میخوام چطور کی

هلیا! _آخ کیان آخ، وقتی که جلوم زانو بزنیو التماسم کنی دست از انتقامم برمیدارم! 

به خودم اومدم، با 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 

ودم! مگه مهم نبود؟ االن فقط تنها چیزی که مهم بود این بود که من دلم ناراحت ب

میخواست تو خودم حسش کنم! از حرفهاش بین پام نبض گرفته بود. رفت سمت در 

قفلش کرد تا کسی بیهوا وارد اتاق نشه. شلوارم کشید پایین وخوابوندم رو میز 

میخوام رو _رفت و گفت: کارش، تابم تا باالی سینهم برد سینههامو تو مشتش گ

همین میز بکنمت تا هر وقت پشتش نشستم یاد به*شتت بیوفتم، یادم بیاد که چطور 
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زیر آه و نالهت بلند شده بود! همزمان با تمام شدن جملهش مردونگیش با فشار 

واردم کردو وحشیانه و با سرعت خودش عقب و جلو کرد. به یه آن چهرهم از درد تو 

نکشید که سوزش جاش به لذت داد و آه و نالهم بلند شد.     اونقدر هم رفت اما طولی 

محکم خودش عقب و جلو میکرد که صدای پایههای میز در اومده بود. دلم میخواست 

 از شدت لذت جیغ بکشم اما چون تو بیمارستان بودیم نمیشد. مردونگیش از توم در

 

 

ایل کامل ــــــــــو دانلود ف "  نــــــــــــت داغ مــــــــــبهشرمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ
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