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آهو. بیخیال. چیزی نگفت. کیفم رو روی میز گذاشتم و بعد از پوشیدن رو پوشم، سرم رو به  

کرم باهاته؟ سرش رو به نشونه ی مثبت تکون داد. از توی کیفش    - طرفش چرخوندم و گفتم:  

کردم و آروم مشغول زدنش روی  کرم پودرش رو بیرون آورد و به طرفم گرفت. تشکری زیر لب  

صورتم شدم.     خداروشکر پوشش دهی خوبی داشت وگرنه امروز جونم باال می اومد زیر  

توروخدا بگو چی    - نگاهای سنگین بقیه. کارم که تموم شد کرم رو به دستش دادم که گفت:  

بلند شد. نگاهم    شده، کی این کارو باهات کرده؟ جوابی ندادم. با باز شدن در اتاق، آهو از جاش 

رو به طرف در کشوندم. با دیدن کیان که توی چهارچوب در ایستاده بود، نفسم توی سینه ام  

میشه چند دقیقه من و خانم جهان آرا رو تنها بذارید؟ آهو    - حبس شد. کیان رو به آهو گفت:  

کیان    87_ پارت# نیم نگاهی به من انداخت و بعد آروم، باشه ای گفت و از اتاق بیرون رفت. 

خوشت میاد همه بفهمن کتک    -جلو اومد و با اخم محوی که بین دو ابروش بود گفت:  

تو اینجوری فکر کن که    - خوردی؟ پوزخندی تلخ روی لبم نقش بست. زل زدم بهش و گفتم:  

با این کارات به جایی نمیرسی    - میخوام حرص تو رو باال بیارم.     چشم غره ای بهم رفت:  

ادم و در سکوت کامل بهش خیره شدم. مصمم شده بودم که کرم رو پاک کنم.  سرم رو تکون د 

فاصله اش رو باهام به صفر رسوند. دستش رو به صندلیم تکیه داد و جلو اومد و بعد از مکثی  

خیلی    - چی از من میخوای هلیا لبخندی کج زدم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:    - کوتاه گفت:  

نشونه ی مثبت تکون دادم. لبخندم پررنگ تر شد. لب های    دوست داری بدونی؟ سرش رو به 

آبروتو... لحظه ای گنگ نگاهم کرد و    - خشکیده ام رو با زبون تر کردم و شمرده شمرده گفتم:  

بعد، در حرکتی ناگهانی عقب کشید. از نفس های کشیده اش میتونستم متوجه بشم چقدر  

هلیا بدون هر    - و پایین نگه داره گفت:  عصبانی شده. در حالی که سعی داشت ولوم صداش ر 
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گوهی بخوری، گور خودتو کندی. فهمیدی؟     بیخیال سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم.  

هرزه.. و بالفاصله از اتاق بیرون رفت. به درک؛    - از میون دندون های کلید شده اش غرید:  

د دقیقه ای که از رفتن  چن   88_ پارت# چقدر اهمیت داشت که بهم گفت هرزه؟ مگه نبودم؟ 

کیان گذشت، از جام بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم. به طرف بخش رفتم که صدای سامیار از  

هلیا سرم رو به عقب برگردوندم و با چشم غره نگاش کردم. بعد به طرفش    - پشت سرم اومد:  

بیخیال گفت:    میشنون، صدبار بهت گفتم جهان آرا صدام کن. خندید و   - قدم برداشتم و گفتم:  

بدجور دلتنگته. پوفی کشیدم. خودم هم    -خبه حاال..     با سر به آل..تش اشاره کرد و گفت:    - 

خونت خالیه امشب؟ سرش رو  - شدیدا می خواستم. با همون اخمی که بین دو ابروم بود گفتم:  

دم. تا  خوبه؛ می بینمت. لبخندی از خوشحالی زد که ازش دور ش   - به نشونه مثبت تکون داد.  

شب احساس می کردم کل بدنم داغ کرده. شیفتم که تموم شد، از بیمارستان بیرون زدم. توی  

خیابون منتظر تاکسی بودم که صدای بوق ماشینی منو به خودم آورد. سرم رو چرخوندم. با  

دیدن سامیار سریع رفتم و در رو باز کردم و نشستم. سالمی زیر لب گفتم که جوابی بهم نداد  

حواست به رانندگیت باشه.    - وم دستش رو به طرف پام کشوند. گلوم رو صاف کردم:  و آر 

بیخیال باشه ای گفت. اما کم کم دستش رو به طرف پایین تنه ام کشوند. داغ کرده بودم، به  

مشغول    89_ پارت# همین خاطر مانتوم رو باال دادم. با رضایت دستش رو وارد شلوارم کرد.     

. آه کشیدن هام دیگه دست خودم نبود؛ لعنتی داشت تح..ریکم میکرد. من  مال..یدن بدنم شد 

هم دستم رو به طرف آل..تش بردم و روش گذاشتم. آروم که فشاری دادم تکونی خورد و با  

االن تصادف می کنیما. خندیدم. لبه های به..شتم رو توی دستم کشید و    - خنده گفت:  

م تا از شدت ش..هوت جیغ نکشم. به طرفش خم شدم و  م..الیدم به هم. لبم رو به دندون گرفت 
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آروم زیپ شلوارش رو باز کردم و آل..تش رو توی دهنم گذاشتم. آه غلیظی کشید. خداروشکر  

شیشه ها دودی بودن و چیزی زیادی معلوم نبود. شروع کردن به عقب و جلو کردنش توی  

ا خونه. برو عقب تا بیام.     باشه  تحمل ندارم ت   - دهنم. توی یه کوچه ی تاریک پیچید و گفت:  

ای گفتم و از میون دو صندلی رد شدم و رفتم عقب نشستم. اون هم پیاده شد و اومد. شلوارش  

رو نصفه پایین کشید. رفتم رو روی پاش نشستم و با احتیاط، آل..تش رو وارد س..وراخم کردم.  

، خودم رو باال و پایین  سرم رو به طرفش خم کردم و همونطورکه لب هاش رو می بوسیدم 

کردم. تقریبا یک دور هردومون ارض..ا شده بودم. وقتی رسیدیم خونه، از ماشین پیاده شدیم و  

همونطور که اطراف رو می پاییدیم، وارد خونه اش شدیم. بالفاصله لباس هامون رو در آوردیم.  

د که باز هم آه  روی مبل خم شدم که به طرفم اومد. دستش رو روی س..وراخ باس..نم کشی 

غلیظی از بین لب هام خارج شد. لبم رو به دندون گرفتم. با وارد شدن انگشتش داخلم، سرم  

انگشت چیه؟ من خودتو میخوام. خندید:     اونم به چشم.    - رو به طرفش برگردوندم و گفتم:  

محکم    سر آل..تش رو کمی بهم م..الید و بعد یکهو واردم کرد. کمی خودم رو منقبض کردم که 

شل کن. کمی که گذشت، بدنم به بودن آل..تش عادت کرد. شروع  - زد روی باس..نم رو گفت:  

کرد به عقب و جلو کردن. از لذت دلم می خواست جیغ بکشم. دستش رو روی رونش گذاشتم  

و بیشتر به طرف خودم کشیدمش و گفتم: از خدا خواسته، تل..مبه هاشو اونقدر محکم کرد که  

ممکنه پاره بشم! س..ینه هام با هر ضربه اش با شدت باال و    تندتر م هر آن احساس می کرد 

پایین می شد. از دیدن این لحظه شدیدا لذت می برد چون با چشم هایی که برق می زد زل  

 زده بود بهشون. صدای به هم خوردن بدن هامون، و آه کشیدنامون کل خونه اش رو پر کرده 
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