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روی لبام گذاشت . به خاطر ضربات سام هی باال و پایین میشدم و سینه هام مثل دو تا  لباشو  

گوی باال و پایین میپریدن . سارا دستشو روی به*شتم گذاشت و مالید . صدای ناله های سه  

تامون اتاقو پر کرده بود. بعد از چند ثانیه ک...رشو از توی بهشتم بیرون کشید و به سمت سارا  

را رو به دیوار چسبوند و ال*تشو با یه حرکت توی کون سارا فرو کرد . سارا جیغ بلند  رفت . سا 

زد . سامیار تند تند شروع کرد به تل*مبه زدن . به سمتش رفتمو سینشو گرفتمو کشیدم .      

جوووون . لبامو روی لباش گذاشتمو    - دارم جر میخورم ... سامیار با لذت گفت:    - با درد گفت:  

. حالش دست خودش نبود سامیار و تند تند تل*مبه میزد . سامیار با شه*وت گفت:  مک زدم  

پارش کن ... با اینحرفم سرعت تل*مبه    - هلیا پارش کنم؟ مثل خودش با شه*وت گفتم:   - 

سامیار    part111#هاشو بیشتر کرد . سارا جیغ میزد. درد داشت اما معلوم بود لذتم میبره...  

شته بود ... محکم توی به..شت سارا تل**مبه میزد ...     حس  کل اتاقو روی سرش گذا 

میکردم سارا دیگه داره جر میخوره . مردونشو سریع از توی به..شت سارا دراورد و رو به من با  

داگی شوووو میخوام ک...نت بزارم! رفتم روی میز و داگی شدم . با لی..سی که    - ناله گفتم:  

د جیغ بلندی کشیدم . بعد از چند ثانیه مردونشو دور سوراخم  سامیار روی سوراخ ک...ونم کشی 

مالیو و آروم اروم واردم کرد . درد امونمو داشت میبرید . خیلی درد داشت لعنتی . سارا تند  

تند سی..نه هامو.میمالیو و اونم اه میکشید . داشتم جون میدادم .... کم کم دردم داشت به  

ثانیه به خودم لرزیدم و محکم ارض*ا شدم . سامیار که  لذت تبدیل میشد ... بعد از چند  

فهمید ارض ا شدم مردونشو دراورد و به سارا گفت دراز بکشه ... سامیار تاخیری زده بود انگار  

  - ... با دستمال ابمو خشک کردم و لباسامو پوشیدم . بی توجه به اونا پوزخمدی زدمو گفتم:  

بیرون . س خوب و باحالی بود. *ک* س به سمت  خوشبگذره ...     درو باز کردمو زدم  
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ایستگاه پرستاری رفتم . اهو.گفت برم یکی از مریضا که انگار تازه از اتاق عمل اوده چک.کنم .  

به سمت اتاقش رفتم . یه اتاق خصوصی بود . بیمار دختر بودو و چندتا پسرم دورش حلقه زده  

. بعد از معاینه کردنش و مطمین از اینکه    بودن . چند تا چند تا؟ سرفه ای کردمو جلو رفتم 

حالش خوبه از اتاق بیرون زدم . خندم گرفته بود . یعنی بیمارا و کارکنا میدونستن االن ریس  

توی    part112# ببمارستان مشغول چه کاریع؟ س گروپ! *ک* س خندم گرفته بود. 

  - از پشت سرم گفت:  ایستگاه پرستاری پیش اهو نشستمو تابی به بدنم دادم .     صدایی  

  - خوش حالم که خوشحالی! به عقب برگشتم و به کیان خیره شدم . پوزخندی زدمو گفتم:  

ولی من اصال خوشحال نشدم که تو از خوشحالی من خوشحال شدی! بلند خندید و خودشو  

تو یه گربه وحشیه بی ادب و گستاخ و لجبازی! اخمی    - یکم به سمتم متمایل کرد و گفت:  

صفات خودتو روی من نزار ؛ فاصلتم حفظ کن . بلند تر از قبل خندید و    - مو گفتم:  بهش کرد 

چه فاصله ای رو حفظ کنم؟وقتی خودم تستت کردم! اخمامو توی هم کشیدم ؛ چی    - گفت:  

میگفت این؟ چیزی میزد؟تادیروز که اون رابطه رو نادیده میگرفت. چش شده بود پس؟ زذه  

حد خودتو بدون !     بدون اینکه    - د خلقی و عصبانیت گفتم:  بود توی فاز مهربونی؟! با ب 

منتظر حرفی از جانبش باشم از کنارش رد شدم و مسیر پله هارو دنبال کردم و پایین رفتم . از  

محوطه داخل بیرون زدمو رفتم توی حیاط . روی نیمکت نشستمو نفس عمیقی کشیدم . کیان  

ب بازی که نبودم . لعنت بهش داشت با زندگیم  داشت باهام چیکار میکرد؟ عروسک.خیمه ش 

بازی میکرد . احساسم داشت ضربه میخورد . نمیتونستم بفهمم چی توی سرش میگذره . نباید  

به همین سادگیا کنار میومدم... بهش نباید رو میدادم . نمیخواستم فکرمو.باز درگیرش کنم .  

م ... یکم که جون بگیرم و دوباره بتونم  ولی اتیش انتقامم.هنوز کور نشده بود. یکم خسته بود 
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سر پا وایسم از خجالتش در میام . کارشو بدون جواب نمیزاشتم .     میره کافه با یکی دیگه  

نفس    part113#الس میزنه بعد میگه برای خوشحالی من خوشحاله ... موجود حال بهم زن!  

بدتر کرده بود. اینهمه تمرین  عمیقی کشیدمو اروم وایسادم. اخالق و رفتار کیان حال بدمو  

قوی بودن کردم انگار همش یهویی دود شد... بی توجه لبخند مزخرف و مصنوعی روی لبام  

نشوندم و رفتم داخل محوطه بخش. با دیدن دکتر جدید نیشخندی زدمو رفتم پیش اهو. اهو با  

یچی بابا....  ه   - چته تو چه مرگته؟ بی حال و بی حوصله گفتم:    - دیدنم اخمی کرد و گفت:  

خواست حرفی بزنه که یکی از پشت زد توی کتفم. اخمی کردمو به عقب برگشتم. با دیدن  

رو آب بخندی.     بلند تر از قبل خندید    - سارا که نیشش باز بود و میخندید با اخم گفتم:  

ارم!  بیخیال من تو رو خدا سارا؛ فعال حال ند   - دختر حشری ؛ نبینم پکری! با اخم گفتم:    -فت:  

بیا اتاق من ببینم چه مرگته تو... دلم حرف زدن میخواست...    - ابروهاش رفت توی همو گفت:  

موضوع    - بنال! با نیشخند گفتم:    - رفتم توی اتاقش و درو بستم. چشماشو ریز کرد وگفت:  

کیان. متعجب تر از قبل    - کی؟ شونه ای باال انداختمو گفتم :    - کیانه! با تعجب بلند گفت:  

چه    - یه راهی بزار جلوی پام! مشکوک نگاهم کرد و گفت:    - کیان چرا؟     اروم گفتم:    -   گفت: 

انتقام! از چهرش کامال معلوم بود که خیلی کنکجاو شده. ریز    - راهی؟ با پوزخند گفتم:  

چه مرگته تو؟ یا میخندی یا تو خودتی... فازت چیه؟ بی حوصله    - خندیدم که بلند گفت:  

ب نیستم سارا؛حال بدمو فقط و فقط انتقام کور میکنه؛همین! اخمی کرد و  واقعا خو   - گفتم:  

معلوم بود خیلی        part114#چون انتقام!    - چرا انتقام؟ لبمو جوییدمو گفتم:    - گفت:  

 میگی یا بیام   - سارا باید حال کیانو بگیرم! بی طاقت گفت:    - تعجب کرده ... خندیدمو گفتم:  
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