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خوشگل و جذاب میشه ولی حیف که نمیدونه بیشتر شبیه میمون میشه. لعنتی ولی 

خیلی پوزخنداش رو مخم بود! مثل مته میمونه میره رو مخ! خسته شده بودم از این 

کاراش که تو هر فرصتی بهم تیکه مینداخت یا طوری نگاهم می کرد که انگار قتل 

شکلش باهام چیه؟ باید سر فرصت کردم! دلم می خواست بفهمم منظورش چیه م

باهاش حرف میزدم. اینطور نمیشه...! کارم تموم شده بود می خواستم از اتاق بیام 

بیرون سامیار نامحسوس بهم اشاره زد: منتظرش بمونم که از نگاه تیز سارا دور 

نموند... برای ماست مالی لبخند زدم خسته از اتاق زدم بیرون رفتم توی پاویون 

در اوردم. خسته شده بودم. دلم هوس یه حموم آب داغ کرده بود و خواب!  روپوشمو

برگشتم دیدم ساراس  186_پارت#پشتم به در اتاق بود که صدای باز شدن در اومد 

اومد تو و درم پشت سرش قفل کرد. متعجب پرسیدم: چرا درو بستی؟ گوشه لبشو 

م منظورشو فهمیدم. یه گاز گرفت و اومد جلو گفت اومدم باهم یکم شیطونی کنی

جورایی برام سخت بود قبول کردن اینکه ل*زبینیم. اهسته گفتم: خستم سارا... 

میخوام برم خونه. اومد سمتم دستشو زیر تابم داد سینم تو مشتش گرفت و با 

بوسیدن لبام گفت: خودم خستگیتو رفع میکنم. دست برد و تاب از تنم در اورد و بی 

داد سمت تختی که برای استراحت بود. خوابوندم روشو توجه به مخالفتم هلم 

همزمان با گذاشتن دستاش رو پهلوم خم شد برای بوسیدن لبهام که با چند تقهای 

که به در خورد مجبور شد ازم فاصله بگیره. فحشی زیر لب به کسی که در زده بود 

کمد رفتم.  داد رفت تا بازش کن منم سریع تابمو پوشیدم برای پوشیدن مانتوم سمت
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سارا که در باز کرد یکی از پرستارا وارد اتاق شد نگاه بهمون انداخت و گفت: برای 

چی در قفل کردید؟ ناخواسته با سوالش خندم گرفت که با چشم غره سارا مواجه 

شدم. لباسام که عوض کردم با سارا خداحافظی کردم. همزمان با بیرون اومدنم از اتاق 

وتا تماس از خونه داشتمو پیامی از سامیار که محتواش این بود به گوشیمنگاه کردم. د

کجا منتظرمه. به عقب برگشتم بهسارا که بیخیال از همه چی داشت سمت اتاق 

مریضی میرفت نگاه کردم. اگه میفعمید که دوست و نامزد عزیزش داریم زیر گوشش 

پاش از رو به محض سوار شدنم  187_پارت#بهش خیانت میکنیم چیکار می کرد؟ 

پدال ترمز برداشت و راه افتاد. با دور شدنمون از بیمارستان سوالی که ذهنمو به 

چرا وقتی به سارا عالقهای _جونم _خودش مشغول کرده بود پرسیدم: میگم سامی 

نداشتی باهاش نامزد کردی؟ نیشخندی زد با نگاه به جلو دنده عوض کرد و کوتاه 

خه نمیدونمم شد جواب؟ نکنه میخواد از اینکه گفت: نمیدونم... نگاهش کردم. آ

هیچی یادم نمیاد سواستفاده کنه؟ هیچ خاطرهای جز همون یه خاطره محو از باهم 

بودمون دیگه یادم نمیاومد. من با چه شناختی ازش اینطور باهاش راحت بودم؟ نگاهم 

کشیده شد سمت دستهای قوی و مردونهش کهدور فرمون بود. همین چند ساعت 

یش بود کهدستاش داشتن بیام نوازش میکردن. با این فکر گُر گرفتم، شیشه دادم پ

پایین باد سرد که به صورتم خورد کمی آروم شدم. شیشه داد باال و گفت: نده پایین 

سرد هوا... هیچی نگفتمو نگاهم به مسیر دادم و یاد کاظمی افتادم نمیدونستم درسته 

یدن مسیر خونه بیخیال شدم باید خودم مشکلمو ازش از سامیار بپرسم یا نه! با د
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باهاش حل میکردم! جلو خونه زد رو ترمز و گفت: ماشینت گفتم ببرند درست کنن تا 

 188_پارت#حرف نباشه...برو پایین.. _الزم نبود. _یکی دوساعت دیگه برات میارن.. 

گفت: عااا  قبل اینکه در باز کنم بازوم گرفت کشوندم سمت خودش و با بوسیدن لبام

بوس من بده بعد برو با خنده بوسیدمشو پیاده شدم. چون عصبی بودم یادم رفته بود 

کلیدام بردارم برای همین زنگ در زدم. به محضه اینکه صدای خش خش شنیدم 

فهمیدم یکی اونور گوشی برداشته برای همین گفتم: منم، باز کنید یادم رفته کلیدام 

ه محض اینکه پام تو سالن گذاشتم مامان با اخم زل زد بردارم. در بیحرف باز شد. ب

بهم همینطور که کفشم در می اوردم دکمه های مانتوم باز کردم و گفتم: من خستهم 

باز شروع نکنید لطفا ورفتم اتاقم. نیاز داشتم برای چند ساعت خوابم. به حمومم نیاز 

رت و سوتین رفتم تو داشتم. یعنی به هردوشون نیاز داشتم. لباس در اوردم و شو

حموم وان پر کردم و رفتم توش... از حس آب داغ رو تنم، بدنم کرخت شد، کم کم 

نفهمیدم چطور شد که پلکهام رو هم افتاد و خوابم برد. بیدار که شدم برای یه لحظه 

از دیدن فضای تاریکی که توش بودم شوکه شدم بعد با حس سرمای اب فهمیدم که 

از وان بیرون اومدم و رفتم زیر دوش تنمو آب کشیدم و با  تو وان خوابم برده.

پوشیدن حولهم اومدم بیرون. حوصله نداشتم از اتاق بیرون برمبعد پوشیدن لباسام 

با صدای جیغ خودم از خواب  189_پارت#ترجیح دادم فیلم ببینم و بعد بخوابم. 

مه خوابی که دیده بیدار شدم و لحاف از رو بدنم کنار زدم و رو تخت نشستم. از ه

بودم تنها چیزی که یادم بود دستایی بود که بدنم لمس میکرد و بوسههایی که ریز 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk


                                                                                                             

4 | P a g e 

 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

ریز رو تنم زده میشد... چشمام و بستمو نفس گرفتم... چهره شخصی که باهاش 

مشغول معاشقه بودم یادم نمیاومد. پوفی کشیدم به ساعت نگاه کردم. خیلی برای 

ه خوابم نمیاومد. بلند شدمو از اتاق برم. شام نخورده بیدار شدن زود ولی من دیگ

بودم برای همین احساس گرسنگی داشتم! حواسم پی صدای آه و نالهای رفت که از 

اتاق مامان اینا می اومد رفت. یه تای ابروم باال انداختم و با خودم گفتم: شِت... آخه 

بود و مامان دیدم که االن؟ مگه صبح وقت س کردن؟ *ک* س در اتاقشون نیمه باز 

داره رو مردو*نگی بابا باال پایین میشه. سریع برگشتم تو اتاق قبل اینکه بفهمند 

بیدارم. باهمین نگاه کوتاه بین پام نبض گرفته بود. پوفی کشیدمو برگشتم تو تخت 

نه سارا نمیتونم _خوب چی میگی؟ _قبل اینکه دست به خودار*ضایی بزنمَ! *** 

ه نمیدن... خودمم دوست ندارم بعد اون تصادف سفرای راه دور برم. با مامان بابا اجاز

نه، لطفا دیگه حرفشم نزن از کنارش رد _اخم نگاهم کرد و گفت: یعنی راه نداره؟ 

شدم و که بی حواس محکم خوردم به مردی و دستای مرد برای اینکه مانع افتادنم 

ردم نگاهم تو چشمای ابی رنگش سرم که باال آو 190_پارت#بشه دور بازوم قفل شد. 

قفل شد. رنگ چشماش واقعا مجذوب کننده بود! سریع ازش فاصله گزفتم که متوجه 

خوبید؟ از رو _روپوش سفید تنش شدم. پس پزشک بود؛ چرا تا حاال ندیده بودمش؟ 

ادب لبخند زدم و گفتم: بله ببخشید و بدون مکث از کنارش رد شدم که با کیان 

شدم که باون پوزخند مسخره ش با اینکه داشت به صحبتهای همراه  کاظمی رو به رو

بیمارش گوش میداد به من نگاه می کرد. ابروهام تو هم کشیدم و تحملم تموم شده 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk


                                                                                                             

5 | P a g e 

 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

ببخشید دکتر... خودش به نشنیدن _بود باید هرطور شده امروز باهاش حرف میزدم. 

دکتر؟! برگشتم سمتم _ زد. نفس گرفتم تا یه موقع دستم نکوبم تو صورت خوشگلش!

گفت: با منید؟ خیلی دلم میخواست دوتا کلفت بارش کنم اما جلو خودم گرفتم و 

گفتم: بله با خودتونم... اشاره کرد صبر کنم. فهمیدم که به عمد صحبتش با همراه 

بیمار کش داد. وقتی که تموم شد گفت: بریم اتاقم حرف بزنیم. بدون اینکه به من 

 قش باز کرد و رفت داخل. وارد اتاق که شدم در پشت سرم بستم.توجه کنه در اتا
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