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میشد ار*ضا شدم. نشوندم  کرد. تو همون حالت چون چو*چو*لم به شکش ما*لیده

پایین رو زانوهام و مرد*ونگیش تمییز کرد تا براش سا*ک بزنم. چند دقیقه ای براش 

سا*کزدم تا درش اورد منو کشیو سمت کاناپه حالت داگی نشوندم لبه کاناپه و 

مرد*ونگیش کرد توم... نفسم بند اومد و چندتا جیغ زدم و گفتم: وای جر خوردم 

رو ما*لید و دستامو از کتف گرفت و گذاشت لبهی تاج مبل و آروم تو  لعنتی... شونهم

کو*نم تل*مبه رد. *نههام ما*لید. این کارش بیشتر حش*ریم میکرد و تحملم 

نسبت به دردی که سی تو از تل*مبه زدنش حس میکردم بیشتر میکرد. دستش برد 

احساس سوزش می بین پام و با چو*چو*لم ور رفت اونقدر ور رفت که تو به*شتم 

کردم و میخواستم که ازم بیرون بکشه ولی انگار دست بردار نبود... چشمام داشت 

سیاهی میرفت که بالخره ازم بیرون کشیدو ار*ضا شد بردم رو تخت مثل قحطی زده 

ها حمله کرد بین پام اونقدر خورد که از شدت شه*وت جیش کردمو ار*ضا شدم. 

دستشو دور سینم  182_پارت#گفت عالی بودی  خودشو با خنده کنارم انداخت و

هلیا آخی گفتم وجواب دادم: جونم خم شد ونوک سینمو _قالب کرد و فشارش داد 

بوسید توی چشمام نگاه کرد وگفت: از این به بعد فقط می خوام با من باشی خودم 

همه س *ک* جوره ساپورتت می کنم... چه لحاظ مادی چ س همه جوره می خوام 

سارا چی؟ _ل خودم باشی توی چشمای جذابش نگاه کردم و متفکر گفتم: فقط ما

همونطور که از روی تخت پا میشد گفت: اون دیگه واسم ارزشی نداره. دلم می خواد 

شاید... خوب؟ دستشو گرفتم و کشیدم روی خودم _دلت زده؟ _فقط با تو باشم. 
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خوام دماغمو کشید وگفت: ای ابروهامو شیطون باال انداختم و گفتم: بازم آبنبات می 

شیطون سه بار تا حاال کمرمو خالی کردی دیگه جونی برام نمونده! دستمو پشت 

گردنش گذاشتم وقبل اینکه لبشو ببوسم گفتم: عشق بازی کنیم اونم انگار از 

پیشنهادم خوشش اومد که گفت: باشه لبمو شروع کرد به بوسیدن و لمس کردن بدن 

هم بودیم که با صدای زنگ در ورودی از هم جدا شدیم برهنهم مشغول بوسیدن 

نه متفکر از روم بلند شد و _منتظر کسی بودی؟ اخم کرد.. _متعجب هم نگاه کردیم. 

 183_پارت#گفت: بپوش برم ببینم کیه سریع لباس پوشیدو از اتاق بیرون رفت 

 لباسام پوشیدم منتظر لبهی تخت نشستم. چند دقیقه که گذشت دیدم صدایی

نیومد. کنجکاو بلند شدم و در اتاق باز کردم که صدای آروم سامیار شنیدم که به 

کسی میگفت: امروز نه بزار برای بعد... حاالم برو با بسته شدن در سالن از اتاق بیرون 

اومدم که متوجهم شد اشاره کرد که هیچی نگم. به سمتم اومد و با دست فرستادم 

نه میخواستم باهم _نگفتی من اینجام؟ _ستادم بره... داخل اتاق و گفت: سارا بود فر

تنها باشیم.... حاال لباسات در بیار... اینا چیه پوشیدی خوشم نمیاد تنهاییم لباس 

تنت باشه با ناز خندیدم همینطور که لباسام در میآوردم گفتم: من گشنمه، نمیخوای 

کل یادم رفته بود. بهم ناهار بدی؟ با دست به کف پیشونیش زد و گفت: وای به 

موبایلش برداشت و سفارش داد و گفت: تا سفارشمون میارن بریم دوش بگیریم مثال 

خودمو وحشت زده نشون دادم و گفتم: شت... نمیشه جدا جدا بریم؟ خندید مچ 

دستمو گرفت و کشوندم تو حموم و گفت: چرت نگو... من االن دیگه کمری برام 
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دیدم و همراهش وارد حموم شدم. رفتیم زیر دوش با نمونده بخوام به فاکت بدم. خن

شیطنت دستش رو سینههام کشید که زدم رو دستشو گفتم: بکش عقب... خندید. 

دستاشو رو شونهم گذاشت و تکیهم داده به دیوار و لبام به کام گرفت و بوسید. با 

صدا زنگدر ازم فاصله گرفت و گفت: فکر کنم سفارشمون اوردن. یه دوش سریع 

گرفت از حموم بیرون رفت. منم بعد شستن تنم بیرون اومدم که یه پیراهن رو تخت 

دیدم فهمیدم که برای من گذاشته. پوشیدمشو از اتاق بیرون اومدم که دیدم تو 

ناهار باهم خوردیم و با پیشنهاد سامیار  184_پارت#آشپزخونه داره میز میچینه 

چشمام که باز کردم  ____بیمارستان. * رفتیم تا برای یکی دوساعت بخوابیم و بریم

صورت سامیار جلو چشمام دیدم لبهای مردونه و برجستهس بدجور وسوسهم کرد 

برای بوسیدنش. خم شدم بوسهی کوتاهی به لبش زدم و رو تخت نشستم که چشمم 

به مردونگیش افتاد زبونمو رو لبم کشیدمو رفتم سمتش تو دستم گرفتمو کردم تو 

... با آه ناله مرد*ونش بدون اینکه دست از خوردنش بکشم سرم دهنم و خوردمش

برگردوندم سمتش... دستشو تو موهام برد و گفت: ای جووون... مرد*ونگیش از دهنم 

بیرون کشید و خوابوندم رو تخت اومد روم. با نگاه به ساعت ازهم جداشدیم باید 

شیفتمون گذشته بود! برمیگشتیم بیمارستا ن تا االنم نیم ساعت از تایم شزوع 

کاظمی بود داشت دوماد میشد اینا چرا خوشحال بودن، حسمو درک نمی  ____*

کردم. یه چی تو وجودم داشت ساز مخالف میزد... یه حس مبهم که نمیدونستم چی! 

با پیج شدن اسمم گوشی پزشکیو دور گردنم انداختم از اتاق پاویون اومدم بیرون 
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بیمار ارژانسی آوردن با شنیدن این حرف به سمت بخش یکی از پرستارا می گفت:یه 

ارژانس دویدم تموم دکترا سارا سامیار و کیان اونجا بودن سریع رفتم جلو... سامیار با 

دیدنم بیتوجه به حضو بقیه دستمو گرفت و گفت: بدو بیا جلو خون ریزی بگیر 

های پرمعنی که نمیدونم چرا حس کردم کاظمی بهم پوزخند زد. نمیدونستم این نگا

با هزار تالش بالخره تونستم جلو خون  185_پارت#بوی حقارت می داد برای چی؟! 

ریزیشو بگیریم. دو نفر دیگه که همراهش مسدومشده بودن بخاطر خونریزی شدید 

حالشون خیلی وخیم بود وسریع منتقل شدن به بخش دیگه تا برای عمل اماده بشند. 

ار که کشیدم کاظمی خم شد کنار گوشم آروم گفت: متاسف به دختر نگاه کردم. کن

آفرین میبینم به غیر از روی تخت اینجام کارت عالی. نگاهش کردم... منظورشو 

نفهمیدم. خوب که چی؟ باز دوباره پوزخند زد خیلی دلم میخواست لبهاش بهم بدوزم 

 لیتا دیگه نتونه پوزخند بزنه. حتما فکر میکنه که باین پوزخندای مزخرف خی
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