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م کشیده شد. آب دهنش قورت داد و استارت زد. نگاهم به بیرون دادم تا خط سینه

لبخندم نبینه... به عمد چن باری به جلو خم شدم تا با کش اومدن بدنم بیشتر 

سینههام تو چشمش بیاد.     سکوت بینمون داشت حوصلهم سر میبرد. با حس 

. آروم دستش تا بین دستش رو پام فهمیدم که موافق شدم تونستم ساالرش بلند کنم

پام باال کشید و مکث کوتاهی کردو در حالی که سرش برگردونده بود سمتم گفت: 

اجازه هست؟ نیشخندی تو دلم بهش زدم و گفتم: آره... خودمم حش*ری شده بودمو 

بدنم طالب رابطه بود، مخصوصا با کیان که بعد اون رابطه بهشتمو به خودش تشنه 

هی خلوت پارک کرد. چشمهام درشت شد و گفتم: نمیریم کرده بود. ماشین تو کوچ

خونه؟ همینطور که زیپ شلوارش باز می کرد گفت: نمیتونم باین رانندگی کنم برام 

بخوابونش... بعد تو خونه ترتیبت میدم. با دیدن آلت کلفتش نفسم بند اومد، بین پام 

ارم بستنی لیس نبض گرفت خم شدم تو دستم گرفتمش و مالیدش زبونم انگار که د

میزنم دورش کشیدمو بردمش تو دهنم. اونقدر کلفت بود که لبهام کش اومد و به 

سختی تو دهنم جا شد.     آهی از سر شه*وت کشید و بدنش کش داد و موهام گرفت 

 سرمو محکم نگه داشت و تو دهنم تل*مبه زد. 
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دهنم پاشیده شد. سرم و محکم نگه داشت و تو دهنم تلم*به زد تا آبش با فشار تو 

مجبور شدم آبش قورت بدم قبل اینکه باال بیارم دستش از رو سرم برداشتم و سریع 

یه دستمال کاغذی از تو جعبه در اوردم و دور دهنمو تمیز کردم. با صدا بوق ماشینی 

از فکر در اومدم و دیدم که همهش توهم ذهنیم بوده. از این توهم بین پام نبض 

شده بود... حس کردم که بین پام خیس شده، پاهام بستم. نگاهم از گرفته بود و گرمم 

بین پاش گرفتم و به بیرون دادم تا وقتی که نرسیدیم جرات نکردم نگاهش کنم، 

میترسیدم که دستم پیشش رو بشه و بفهمه که شه*وتی شدم. ماشین تو پارکینگ 

مانتوم تنم می ساختمون برد تند و سریع تشکر کردم و پیاده شدم همینطور که 

کردم سمت راه پله رفتم.     چشمم که به در واحد خورد دستمو رو جیب مانتو و 

شلوار جینم کشیدم که کلیدی لمس نکردم. لعنتی به حواس پرتیم فرستادم. اونقدر 

عجله کرده بودم که یادم رفته بود کلید واحدم از تو ماشین بردارم. با شنیدن صدا پا 

کلید _ن دو پله دیگه باال اومد و گفت: چیشده؟ چرا نمیری تو... به عقب برگشتم، کیا

یادم رفته بیارم... فکر کنم مجبورم تا صبح تو راهرو بمونم. دسته کلیدش تو دستش 
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چرخوند و براندازم کرد و گفت: اگه بخوای میتونی بیای واحد من، چیزی به صبح 

 نهادی داده باشه.. نمونده! با تعجب نگاهش کردم باورم نمیشد همچین پیش

نگاهش کردم، باورم نمیشد کیان همچین پیشنهادی داده باشه. نگاهش کردم تا 

چیشد؟ نمیای باال؟ برای اینکه _مطمئن بشم از گفتهش که جدی و شوخی نداره!     

فکر نکنه پیشنهاد رو هوا زدم مکث کوتاهی کردم و با من من گفتم: چارهای نیست 

تو راهرو بمونم هنوز پنج ساعت مونده! پشت سرش به طبقه میام نمیشه که تا صبح 

بعدی رفتم، در واحد سمت چپ باز کرد بدون اینکه به من توجه کن داخل رفت و در 

باز گذاشت! وارد شدم، در پشت سرم بستم. با یه نگاه کلی متوجه شدم که ساختار 

عد بیرون اومد. واحدش عین واحد خودمه. وارد راهرو اتاق خواب شدو چند دقیقه ب

لباساش عوض کرده بود با دیدنم گفت:برات لباس گذاشتم برو بپوش، با این 

لباسانمون. بعد بدون اینکه بهم فرصت بده وارد سرویس بهداشتی شد. دندون 

قروچهای کردم وارد اتاق شدم عوضی داشت خیلی مستقیم داشت بهم بیتوجهای 

توهمم به واقعیت تبدیل نکنم!     رو میکرد. هلیا نیستم من امشب حالت نگیرم و 

تخت یه تیشرت و شلوارک بود با فکری که به ذهنم رسید نیشخندی زدم. لباسای 
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خیسم در اوردم. لباس زیرمم در آوردم و فقط تیشرت پوشیدم تا نقشهای که داشتمو 

راحتتر پیاده کنم. کیان با همه مقاومتش مرد بود نمیتونست راحت از کنار زنونگیم 

گذره! تیشرت با اینکه کوچکترین سایز بود باز تو تنم زار میزد بس گشاد بود. رو ب

تخت منتظر نشستم تا برقا رو خاموش کن. چراغا که خاموش شدن یک ساعت بعدش 

 بلند شدم خیلی آروم رو پنجه از اتاق بیرون اومدم. 

که تا به  روی کاناپه خوابیده بود و ساعدش رو چشمهاش بود و برعکس همه پسرایی

االن دیده بودم لباس تنش بود. حتما ترسید لخت بخواب تو خواب بهش تجاوز کنم. 

لب گزیدم تا خندهای که میاومد رو لبام بشینه پس بزنم.     با حس تشنگی تصمیم 

گرفتم بعد رفعش برم سراغ اجرای نقشهم. گشنهمم بود اما االن وقتش نبود! وارد 

 ردمو پشت به تو هال لیوان رو لبام گذاشتم و چرخیدمآشپزخونه شدم لیوان آب پر ک
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ایل کامل ــــــــــو دانلود ف "  نــــــــــــت داغ مــــــــــبهشرمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ
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