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

م. دستم رو کنار زد و خودش این کار رو ادامه داد.      بود. با دستم خودم رو می مالید 

چند دقیقه ای گذشت که لرزیدم و همون لحظه ارض..ا شدم. پاهام رو توی هم    90_ پارت#

بکش بیرون دیگه.    - جمع کردم و چشم هام رو محکم روی هم فشردم. نفس نفس زنان گفتم:  

م داره ارض..ا میشه. بعد از چند  صدای آه کشیدن های عمیقش رو که شنیدم، فهمیدم اون ه 

لحظه، از توم بیرون آورد و آبش رو ریخت روی شکمم. لبخندی زدم و توی جام نشستم. جلو  

رفتم و لبم رو روی لب هاش گذاشتم و شروع به بوسیدنش کردم. دستش رو نوازش وار روی  

حمومت    - سی..نه و پاهام می کشید. چند دقیقه ای که گذشت، ازش جدا شدم و گفتم:  

منم میام. سرم رو تکون دادم و همراه هم وارد حموم    - کجاس؟ برم دوش بگیرم. بلند شد:  

خونه اش شدیم. دوش رو باز کرد و رفتیم زیرش. پشت سرم ایستاد و آل..تش رو با بهشتم  

چیکار داری میکنی؟ س..ینه هام رو    - تنظیم کرد.     وحشت زده به عقب برگشتم و گفتم:  

نترس نمی فرستمش داخل. اخم هام به شدت توی هم رفت. اما    - گرفت و گفت:  توی دستاش  

خب نمی تونستم چیزی بگم. از طرفی، از مال..یده شدن آل..تش با بهش..تم به شدت غرق  

لذت می شدم. چند لحظه ای خودش رو مدام بهم مال..ید، که با احساس فرو رفتن آل..تش  

دهنم رو گرفت. خودش رو عقب برد و محکم کوبید    توی بدنم، جیغی کشیدم که محکم جلوی 

تو... پرده نداری؟ سریع    - بهم. آروم عقب کشید؛ با چشم های درشت شد بهم نگاه کرد و گفت:  
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اگه داشتم چیکار می کردی احمق؟ پردمو    - عقب رفتم. دستم رو حایل بدنم کردم و فریاد زدم  

مت، یا یه پولی مینداختم جلوت بری  تهش میومدم می گرفت   - میزدی! اخم وحشتناکی کرد:  

بدوزی. ناسالمتی اداره یه بیمارستان دستمه از پس این کارا خوب بر میام. و بعد وحشیانه  

نکن.. اما توجهی نکرد    - دستم رو گرفت و به طرف خودش کشید. معترض و درمونده گفتم:      

از شدت درد جیغ های پی در پی  و آل..تش رو وارد به..شتم کرد. اونقدر تند تل..مبه می زد که  

میکشیدم و ازش می خواستم رهام کنه. سی..نه هام به شدت جلو عقب می کرد و اون هر چند  

لحظه، توی دستش می فشردشون. از توم در آورد و تکیه ام رو به دیوار سرد حموم داد. پام رو  

وی قفسه ی سی..نه  باال آورد و روی شونه ی خودش گذاشت و باز هم واردم کرد. دستم رو ر 

نکن سامیار... اما بی توجه، سیلی محکمی به    - اش گذاشتم و به عقب پسش زدم و گفتم:  

س..ینه ام زد و تل..مبه هاشو محکم تر کرد. اونقدری که صدای برخورد بدن هامون کل فضای  

ید  با ارض..ا شدنش، از توم بیرون آورد و آبش رو محکم پاش   91_ پارت# حموم رو گرفته بود. 

عوضی.        - بهم. به نفس نفس افتاده بودیم. هر دومون؛ ضربه ی محکمی به بازوش زدم و گفتم:  

خندید و جلو اومد و لب هاش رو روی لبام گذاشت. حریصانه مشغول بوسیدنم شد. آروم  

المصب تو عجب چیزی هستی؛ امروز سه بار    - دستش رو روی س..ینه هام گذاشت و گفت:  

جوابی بهش ندادم و بعد از گربه شور کردن خودم بالفاصله از حموم بیرون    منو ارض..ا کردی.
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اومدم. مشغول پوشیدنش لباسام شدم که اون هم بیرون اومد. سعی کردم نگاهم رو از آل..تش  

بگیرم و به چشم هاش بدوزم. یه طرف شلوارش اومد و از روی زمین برش داشت و مشغول  

قصد ندارم    - کجا؟ امشبو بمون. پوزخندی زدم:    - ، گفت:  پوشیدنش شد. کیفم رو که برداشتم 

تو یه روز برای بار چهارم ارض..ات کنم. نیشخندی زد. دستش رو توی جیب شلوارش کرد و  

این چیه؟ پوالرو تکون داد:        - بسته ای تراول به سمتم گرفت. با اخم بهش خیره شدم و گفتم:  

قبال    - ال سعی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم:  مزد کارت. خونم به جوش اومد. با این ح   - 

هم باهام س..ک..س داشتی ولی پولی نمی دادی. دستم رو گرفت و بسته ی پول رو گذاشت  

اونا فرق می کرد. پول رو گذاشتم روی میز. فرقش این بود که این بار ناگهانی    - توش و گفت:  

ه ای از خونه اش بیرون زدم و  بدون حرف دیگ   92_ پارت# وارد به..شتم کرد. به..شت کیان!  

سوار تاکسی شدم و به طرف خونه ی خودم رفتم. کمرم بخاطر تل..مبه های محکم سامیار،  

درد گرفته بود. نفسم رو پر شدت بیرون دادم. وقتی رسیدم، کرایه رو حساب کردم و پیاده  

م. از دیدنش توی  شدم. توی کیفم دنبال کلید بودم که با شنیدن صدای کیان، سرم رو باال آورد 

اون لحظه، غرق در استرس شدم. اخم هاش رو توی هم کشیده بود و عبوس نگاهم می کرد.      

تا االن کجا بودی؟ ابروهام باال پرید. خواستم گارد    - متعجب سالمی کردم که در جواب گفت:  

بفرما داخل.    - :  بیرون. و بعد در رو باز کردم و گفتم   - بگیرم اما ترجیح دادم مالیم جوابشو بدم:  
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بدون هیچ تعارفی از حرفم پیروی کرد و همراهم اومد داخل. موهای سرم به خاطر حموم  

خیس بود. بنابراین نمی تونستم مقنعه ام رو در بیارم. روی مبل نشست و پاش رو روی پاش  

مقنعه ات چرا خیسه؟ ای بخشکی شانس.    - انداخت. خواستم به طرف اتاق برم که گفت:  

استخر بودم. سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت. حاال که متوجه شده بود    - زدم:  لبخندی  

موهام خیسه، لزومی نداشت زیر شال و روسری پنهانشون کنم.     تاپ قرمز شیکی، همراه با  

شلوارک مشکی پوشیدم و بعد از شونه ای سرسری که به موهام زدم، از اتاق بیرون رفتم. با  

همونطور که به    93_ پارت# نداخت و مشغول ور رفتن با سوویچش شد.  دیدنم سرش رو پایین ا 

آفتاب از کدوم طرف زده؟ سرش رو باال آورد. پوزخندی زد    - طرف آشپزخونه می رفتم گفتم:  

تو فکر کن پام به خونه ات باز شده. ابروهام باال پرید؛ خنده ای سر دادم و چایی ساز    - و گفت:  

بعد ظرف میوه هارو از توی یخچال برداشتم و به طرفش    عجب.  - رو روشن کردم و گفتم:  

نگفتی چیکار داری دست    - رفتم؛ روی میز گذاشتمش و نشستم. منتظر نگاهش کردم و گفتم:  

بیا با همدیگه یه معامله ای کنیم.        - هاش رو توی هم قالب کرد و به جلو متمایل شد و گفت:  

م زیر خنده. میون خنده به سختی گفتم: و بعد  با تحلیل حرفش توی ذهنم، با صدای بلند زد 

به دو قطبی بودنت    دارم خنده از روی لب هام محو شد جاش رو به اخمی نه چندان غلیظ بین 

من معامله ای با تو ندارم. با ابرو به میوه ها اشاره کردم و    - ایمان میارم. ابروهام داد و گفتم:  
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ید. چشم غره ای بهم رفت. از متورم شدن رگ  بفرمایید میوه تون رو میل کن   - ادامه دادم:  

چیه خب؟    - گردنش می تونستم متوجه ی عصبانیتش بشم. شونه هام رو باال انداختم و گفتم:  

گفتی معامله کنیم، منم رد کردم. دیگه چرا عین میرغضب نگاهم میکنی؟ لب های خشکیده  

نایی مقابله باهات رو ندارم. من  هلیا انقدر اذیت نکن. واقعا دیگه توا  - اش رو تر کرد و گفت:  

به خودم که        95_ پارت# مست بودم معلوم نیست چه غلطی کردم االن نباید تاوان پس بدم. 

نمی تونستم دروغ بگم، لحظه ای ترس توی وجودم رخنه کرد. آب دهنم رو قورت دادم اما  

شو باال داد و اون هم  به سالمت. ابروها   - سعی کردم خودم رو نبازم. لبخندی بهش زدم و گفتم:  

لبخندی زد و از خونه بیرون رفت. جلو رفتم و در رو بستم. تکیه ام رو بهش دادم. از اینکه می  

خواد چه غلطی بکنه، چهار ستون بدنم عین بید می لرزید. *** سه روزی گذشته بود و هیچ  

از بیمارستان اومد و  خبری نبود. دیگه تقریبا یقین پیدا کرده بودم که بلف زده. خسته و کوفته  

وارد خونه شدم. کیفم رو روی مبل انداختم و به طرف اتاق رفتم و المپ رو روشن کردم. با  

دیدن مردی که توی اتاق ایستاده، وحشت زده از ته دل شروع به جیغ زدن کردم. بالفاصله  

و لپ  جلو اومد و ضربه ی محکمی به دهنم کوبید که روی زمین افتادم. به طرف میزم رفت  

 تابم رو برداشت. شکم به یقین تبدیل شد؛ پس از طرف کیان بودن 
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لپ تابمو بده حرومزا...    - خواست از خونه بیرون بره که لباسش رو سفت گرفتم. جیغ زدم:  

حرفم تموم نشده بود که مشت محکم دیگه ای به دهنم کوبید. به طرف در دویدم و جلوش  

یقه ی مانتوم رو گرفت و پرتم کرد کنار. محکم روی  نمیذارم بری.    - ایستادم رو جیغ زدم:  

زمین افتادم و سرم خورد به گوشه ی میز. درد عمیقی توی کل بدنم پیچید و بی حس شدم.  

با    96_ پارت# آهی از سر درد کشیدم. جلوی چشم هام تار شد و دیگه چیزی نفهمیدم. 

دم. درک شرایط خیلی  احساس سوزش توی دستم، پلک هام رو به سختی از همدیگه باز کر 

برام سخت بود. نفس عمیقی کشیدم که درد توی پهلوم پیچید و ناله ای کردم. صدای نگران  

هلیا؛ به هوش اومدی؟ دستم رو باال آوردم و روی پهلوم گذاشتم. چشم هام    -بابا اومد:      

بند بند    لبریز از اشک شد. با خوشحالی از جاش بلند شد و از اتاق زد بیرون. درد داشتم! 

 وجودم درد می کرد و حالم فوق العاده خراب بود. بعد از چند دقیقه، با دکتر عباسی وارد اتاق 
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