
 

 

  

ماهتیسا:نویسنده  



 

 

 چشم زمانی از ک ای برده.. بردم یه من االن گذشته بافی خیال و شدن عاشق از کارم دیگه

 فکرم از... میده  ادم به حسی چ چطوره خوشبختی دونه نمی اصال و دید رو بدبختی کرد باز

 اون زده صدام نوشین ک..نابط رویه کردم پهنشون شدم لباسا سابیدن مشغول و شدم خارج

. بودم اینا از تر بدبخت خیلی من  اما من مث بود کاخ این خدمتکار  

...داره کارت شیخ بیا دختر مهیااااا مهیا:نوشین  

چیه:گفت سردی با ک دوختم نوشین به چشمامو ترس با   

داره چیکارم:من  

 رسیدم ک اتاقش در به رفتم باال عمارت هایه پله از لرز با... برو زود چبدونم من:نوشین

...میزد بهم حالمو عرقش گند بویه  

تو بیا:گفت فارسی به دارش لحجه صدایه اون با ک.. زدم در به ظربه چند  

...بگه چیزی کنه جرعت کی اما.. گرفت اوقم دقیقه چند واس داخل رفتم  

 هوس از پر ک کثیفش و ریز چشمایه اون با..بوددد موش شبیه ک بووود سیاه و چاق اینقد

...میکرد نگاه بدنم کله به بود  

 اینجا اومدم بار اولین واس یادمه بزنم حرف بد باهاش میترسیدم خیلی.. داشتید امری:من

...تو بگم بهش نمیکنم جرعت موقع اون از شکوند دستمو یه اونم اما میتوپیدم بهش خیلی   

 ضعیفه:گفت بدش صدایه اون با...بود خوب کردنش صحبت فارسی اما بود عرب ک این با

...میخام پسر ازت من . 

 طاقت واقعا اما میکنه تجاوز بهم زور به شبا بعضی معلومه شد بلند نهادم از اه شنیدم اینو تا

کنم تحمل باشه رگاش تو این خون ک بچم یه ک نداشتم اینو  

زوده هنوزم ندارم امادگیشو یعنی سالمه۰۲همش من چیییی:من  

...اون هم میکشم تورو هم شد دختر اگه شه وارثم ک میخام پسر یه من نیست زود هیچ:اون  

شدم خارج اتاق از بدبختی هزار با و نگفتم چیزی  

 نمیدونم داری پول این به شیخ این بود دونی اشغال یه اتاقی چ البته هه..رفتم خودم اتاق به

 پدر ک اونجایی از.. کنم یشضرا میتونم چطور ک کردم فکر این به بود سیسخ اینقد چرا



 

 

 از میترکم دارم هستم دبی االنم و افتادم عربا این دست بودنم فقیر بخاطر من و مردن مادرم

...غصه  

شیخ همون... شد داخل ملک و شد باز شدت به اتاق در ک میکردم فکر داشتم همینطور  

 هوس عده یه جلو باید بازم هه....شد خارج اتاق واز..مهمونیه شب میاد ارایشگر االن:اون

بیام عشوه باز   

بیرون نرم امشب چطور ک میکردم فکر داشتم همش  

.شد داخل چاقی ارایشگر ک   

 رهایی ساعت یک از بعد..شد ارایشم به شروع و کنارش برم ک کرد اشاره حرف بدونه و

 کمرم تا همشو میامد سفید پوست به مشکی موهایه کردم نگاه اینه تو خودم به...کردم پیدا

 براق سایه یه و بود کرده زیباشون چشم خط و ریمل با طوسیمو چشمایه و بود کرده افص

 دستم داد لباسم دست یه.. بود زده پرنگ بنفش رژ ایم قلوه چندان نه لبایه به بود زده طوسیم

...کنن صحبت من با نداشتن حق اینا درکل..بیرون رفت و  

 رنگشم و بود لخت باسن از تر باال تا ک پیراهن یه میاد ازش بدم خیلی...میدونه شیخ چراشو

 زیبا منو عوضیا اون دل واس چون خودم واس نمیکردم ذوق  دیگ کردم تنم بود براق طالیی

 میکردن

 با ک میکردم خودم نگاه اینه تو همش داشتم میکردم کاری یه باید نداشتم تحمل دیگه من

 از پر ک انداختم بزرگ حیاط ب نگاه یه پنجره پشت رفتم پریدم جا از  اهنگ بلند صدایه

بیااا زود:گفت و اومد نوشین....بود باال مدل ماشینایه  

میام االن:من  

 نگام داشتن همه باال همین از میشم ذوب دارم میکردم احساس ک پایین میرفتم داشتم

 از شدم مشغول برقصم  ک کرد  اشاره نامحسوس ملک ک پایین رفتم سختی به..میکردن

 ماهرم خیلی االن میداد اموزشم عربی رقص مربی یه اینجا اوردن منو  ک موقعی همون

 میری ازشون عصبانیت  ک ابی سبز چشم جفت یه به نگاهم  میرقصیدم داشتم  ک همینطور

 ک کرد اشاره بهم شیخ شد  تموم اهنگ وقتی...گرفتم شزا نگاهمو فوری خورد گره ت هم

 جان مهیا:گفت شیخ ک کنارشون نشستم فاصله با بود شیخ کنار هم پسره اون...کنارش  برم



 

 

 من برایه بود قرار تو اما...بخره ازم تورو و بده بهم میلیارد یک قراره هستن امیر اقا این

..بیاری پسر  

تش...راس:من  

 همه این دبی نمیام زیاد من میدونی ک تو ملک:گفت امیر اسمش فهمیدم تازه ک پسر اون

نمیخام بیاره بچم قراره اگه بدم پول میخام زیاد دختر این بابت من کن انتخاب اینارو دختر  

بگی تو چی هر باشه:گفت فوری بود پول عشق ک شیخ   

 ناراحت نمیارم بچه ک بودم خوشحال کنم گریه زار زار یا باشم خوشحال نمیدونستم من

....بیاره سرم این بالیی چ قراره ک بودم  

شو حاظر برو زود:اومدم خودم به شیخ صدایه با  

کردم کم ارایشمم پوشیدم پالتو یه و رفتم باال ها پله از منم   

بپوش درست لباس یه ایران بریم قراره هه:گفت امیر ک رفتم پایین ب و  

ندارم:من  

...نمیره تعجبی خرفتم شیخ این از گفت و زد پوزخند یه بازم  

دنبالم بیا:گفت بعد  

...بود استایل خوش میکردم نگاش داشتم پشت از منم  

میکنه نگا تمسخر با چقد این...پوزخند یه بازم و برگشت دفعه یه  

 اونجا میخای کی تا گفت و شد باال مدل ماشین یه سوار رفتم دنبالش منم داد ادامه راهش به

  وایسی

 بالخره ک چسبوندم در به خودمو ترسو منم میکرد رانندگی سرعت با شدم سوار رفتم منم

بدی انجام باید بگم کاری هر منی برده االن تو:گفت و اومد زبون ب   

کردم نگاش بغض با   

نه مگه: گفت و انداخت بهم گذرایی نگاه  



 

 

کنی اذیتم میخای توم:من   

بکشی زجر باید االنم کردی بدبخت خودتو خودت:اون  

کردم چیکار من اخه:من  

 به چشمم ک شدم بیدار ماشین توقف با خوابیدم و دادم تکیه شیشه ب سرمو منم نگفت چیزی

 از یکی با عربی با امیر ک داخل رفتیم و شدیم خارج ماشین از... افتاد زیبا خیلی هتل یه

 رو بود تنش عربی لباس ک پسر یه نگاه و نکردم توجه میزد  حرف عربی به اونجا کارکنان

 منو دست شد پسر  اون نگاه متوجه وقتی هم امیر نگاها این از شدم خسته دیگه بود زوم پاهام

...باال رفتیم ها پله از و کشید  

...داخل داد حولم امیر شدیم اتاق از یکی داخل   

...طوسی هایه پارکت و سفید هایه  کاناپه بود طوسی سفید دکرش بود زیبایی اتاق  

.. بود شیک درکل  

   بپوش لباسارو اون زود:امیر

قرمز شال و مشکی جین و مانتو تدس یه   

 کرده  بزرگشون اینقد چیز همه بی شیخ ک هام سینه ب نگاش و برگشت  ک  میپوشیدم داشتم

میاومد در اشکم میکرد  ک کارایی اوری یاد با افتاد بود   

میرفتم عقب منم جلو میومد داشت امیر  

هایی ممه چه:گفت ک   

 فشارش و گرفت دستش تو هامو سینه از یکی و چسبید بهم اونم ک چسبیدم دیوار ب دیگه و

 لبم گوشه از خون ک میگرفت گاز و مک همچین لبامو و کرد نگام ک گفتم اخ یه ک میداد

 سردی با و کرد پاک لبمو گوشه خون انگوشتش با اونم و کردم نگاش اشک با و شد جاری

شو حاظر زود گفت  

نگفتیم چیزی فرودگاه تا...شدیم خارج هتل از و شدم حاظر   

میکرد درد خیلی دادم تکیه شیشه ب سرمو و شدیم هواپیما سوار  



 

 

شد خیره روبروش به و نشست  کنارم  هم امیر  

 هم سر پشت همش داشت ک خانومی صدایه و هواپیما لرزش با نیفتاد اتفاقی رسیدن تا

 نک ون ماشین یه روبه کشید و گرفت دستمو امیر ک شدیم خارج هواپیما از میزد حرف

بود کچل پسر یه رانندش رفتیم مدادی   

همهههه مس اخالقاشون چرا اینا  

زادگاهم تهران.. بووووود شده تنگ ایران واس دلم چقد وای افتاد راه و شدیم سوار  

بابام مامان خاک سر میرفتم روز یه باید  

بود زیبا خیلی ک ویالیی خونه به و گرفتم بیرون از چشم ماشین توقف با  

 داخل رفتیم و شدیم خارج ماشین از بود کرده پوش سفید درختارو بود باریده ک برفی با

 طرف یه بود نشسته روشون برف و بودن شده خشک ک بود میوه درختایه طرفش یه حیاط

بود استخر یه حیاط وسط بود پارکینگ دیگم   

بریم شد تموم زدنت دید:کرد خارج کردن نگاه از منو صدایی   

...میکنه ضایم منو همش بیشورر   

 خونه وسط ایم سرمه فرش مگیلی یه میزد  ادمو چشم براقش سفید سرامیکایه خونه داخل رفتیم

 بود قهوهای هایه راحتی خونه دیگه طرف و بود براق ای قهوه ک سلطنتی هایه مبل و بود

 صحبت بود خدمتکار ک خانومی یه با داشت دوختم امیر ب نگاهمو و نکردم نگا بیشتر

..میکرد   

 به و خودمی شخصی خدمتکار تو بعد به این از گفت جدیت و اخم با و سمتم اومد امیر

فهمیدی نمونه بگم  من هرچی و میرسی  کارام  

اره:من  

نشنیدم:اون  

چشم:من  

بدم نشونت اتاقتو تا بیا:امیر   



 

 

 اون گفت و کرد اشاره سالن ته اتاق به...بوداا اتاق چقد اینجا باال طبقه ب افتادم راه دنبالش

 روشن برات چیزهایی یه باید پایین سالن بیا۹ ساعت صبح...کن استراحت برو فعال اتاقته

...کنم  

باشه:من  

بود خوب.. بود متری۸۱ قهوای پارکتایه داشت اسمونی ابی دکر رفتم اتاق همون به بعد   

 در نبود روش هیچی ارایش میز جلویه رفتم.. بود ابی رنگش ک بود نفرم۰ خواب تخت یه

 اینو بود خوب بود تنم حریر تاپ یه اوردم در مانتومو...بود خالی اونم کردم باز کمدم

 گذاشتم هم رویه چشمامو و کشیدم دراز تخت رویه و ریختم دورم بلندمو موهایه پوشیدمااا

 بود سرد خیلی نظر ب بیرون هوایه...بود۰ کردم نگا ساعتو و شدم بلند برد نمی خوابم اما

 نشستم و گرفتم بیرون از نگاهمو...بود شده پوش سفید جا همه بود خوشکلی منظره خیلی

 جلویه نمیدونستم کردن گریه ب کردم شروع شدنم خالی واس بود گرفته خیلی دلم اتاق کف

..شد اتاق وارد خمار چشمایه و ریخته بهم موهایه با سراسیمه امیر ک بگیرم هقمو هق  

شدی جنی:امیر  

نه:من  

شده تنگ خرفتم شیخ اون برا دلت هاااا چته.بشووو تروخدا نه:امیر   

بیرون برو خفه:من   

بگو دیگه یبار داری جرعت زدی زری چه: گفت و کرد نگام خشم با امیر گفتم اینو تا  

بودم خودم با:گفتم ترسیدم ک منم   

....رفتم خواب ب همونجا رفتم منم شد خارج اتاق از و نگفت چیزی اونم  

 جفت یه چشم تو چشم ک شدم. بیدا میزنه لیس صورتمو داره چیزی ک این احساس با صبح

..گرگه شبیه چقد این وای...کردم برسی صورتشو اجزایه شدم ابی چشم  

 جیغ منم میکشید زوزه همش اونم ارایش میز باال پریدم جیغ جیغ با و پریدم جا از دفعه یه

 خنده زیر زد گرگی سگ اون و من وضعیت با ک شد اتاق وارد کنجکاوی با امیر اخرش

داری دوس رو مشکی مو دخترایه چقد تو پسررررر جیممممم اییییی:گفت هاش خنده میون  



 

 

 بغلم تو موهامو همه حسوووود منم بگیره موهامو ک میکنه تقال جیم این ک شدم متوجه تازه

پوکید باز امیر ک اوردم در زبون جیم واس و گرفتم  

اتاقت تو برو جیم:گفت همیشگیش اخم همون با و شد جدی خندید خوب ک بعد  

رفت جیمم   

 ک پوشیدم فوری مانتومو.. میکردم حس بدنم رویه امیرو سنگین نگاه ک پایین پریدم منم

نیاوردی؟؟؟ لباس:گفت  

نه:من  

بگم بهت چیزهایی یه باید پایین بیا فوری:اون   

میام االن:من   

پایین رفتم شستم صورتمو دستو دستشویی رفتم بعد   

خب:وگفتم کنارش نشستم فاصله با..بود نشسته مبل رویه امیر   

 زور به نیستم پیر ایه شیخ اون مس من خریدم تورو و دادم پول خیلی بابتت من ببین:اون

 به نمیاد خوشم من بیا کنار باخودت میدم وقت ماه یک بهت فقط... باشم داشته سکس باهات

فهمیدی؟؟... دورم بیای باید خودت باشم داشته رابطه باهات زور  

 لباسم ک این مس گفت ک بودم فکر تو بزنه حرفارو این نداشتم انتظار...کردم نگاش بهت با

خرید بریم شو حاظر نداری  

هه من خیلی وقته کنار اومدم مهم نیست...بازم بدبختی...اتاقم تو رفتم و شدم بلند   

بدم دست از دارم چیزی نه  ... 

 پاش مشکی جین یه...میرفت ور گوشیش با اماده امیرم.. پایین رفتم و کردم سرم روسریمو

 لب زیر ک گرفتم نگاهمو.. بود تیپ خوش خیلی بود روش سفید جیلیقه ک بلوز یه با بود

 به سردی باد با ک شدم خارج خونه واز نیاوردم خودم رویه به میکردی نگا بیشتر:گفت

..لرزیدم خودم  

سردته؟:امیر  



 

 

اره:من  

 اخه..شدم رنگش مشکی مازاراتی سوار منم بگیرم برات پالتو بریم تا شو سوار زود:امیر

اینههه جز..رسیده بهش ارث حتما باشه پولدار میتونه اینقد چطور ساله۰۹ جوون یه  

شدم خارج فکر از صداش با ک بودم افکارم تو .... 

شی پیاده نمیخای:امیر  

زود چقد:من..رسیدیم زود چقد واا  

بودی غرق تو چون:امیر  

..بود دوک اسمش ک پاساژ تویه رفتیم  

 با ببین گدا دختره:گفت شون یکی ک شدم می رد داشتن دختر تا۳..شنیدم تیکه اول همین از

.شدن کورم مردم ههه میره راه جیگری چه  

گوهتونو هایه قیافه نمیبینی ک شمایید کور:گفت و توپید بهشون عصبانیت با امیر   

زدن جیم فوری ترسیدن امیر توندیه از ک اونم  

 داشت شیکی هایه پالتو شدیم بوتیک یه وارد دوختم زمین ب  غمگینمو نگاه نگفتیم چیزی مام

پرو اتاق سمت به داد حولم و داد چنتا ارشام   

 جلوه زیبامو اندام و بود خوشکل بود بافت پایین از بود زرشکی رنگش بود کتون اولش

  میداد

بود ابرنگی بافت سومی بود شده نوشته التین پشتش بود مشکی دومی   

بیرون رفتم و برداشتم همینارو   

اومد خوشت:امیر  

اره:من  

بپوش یکیشونو االن:امیر  

کردم حس خودم رویه فرون یه شده زوم نگاه ک میکرد حساب داشت امیر و پوشیدم اولیرو  



 

 

 و زدم زانو کنارش رفتم میکرد نگام داشت حسرت با بچه پسر یه ک چرخوندم چشم

میکنی نگام اینطوری چرا عزیزم سالم:گفتم  

خوشکلید خیلی شما خاله:اون  

گلم توه از خوشکلی گفتم کردمو نگاش لبخند با  

دیدم پشتم امیرو ک شدم بلند منم شد رد کنارم از دو با و بوسید گونمو خوشحالی با اونم   

بگیری خونگیم تو لباس بریم:امیر  

...گرفتم شلوار بلوز و شلوارک تاپ دس چند  

خواب و زیر لباس بوتیک تویه شد کشیده امیر توسط دستم ک میچرخیدیم داشتم  

داریااا الزم مانای از:امیر   

نمیکشیددد خجالت ک اصال..کرد اشاره دستش شورت به  

...برداشتم ست تا۵  

 و زد چشمکم یه و میشه الزمت:گفت و برداش خوابم لباس چنتا امیر ک شیم خارج خواستیم

...شدیم خارج و کرد حساب پولشونو   

نداری الزم چیزی:امیر  

گرفتی واسم ک چیزایی بابت مرسی نه:من   

نگرفتم روسری من رفت یادم وای  

هست راه سر:امیر  

  ...شدیم ماشین سوار و گرفتم شالم مدل چند

 چشمک شیطنت با که لباسا برای کردم تشکر امیر از زیرلب شدن پیاده موقع خونه رسیدیم

موقش به میکنی جبران:گفت و زد  

 امیر به و جلو اومد سریع خانومه کبری اسمش فهمیدم بعدا که خدمتکار خونه به ورودش با

گرفت دا دوکتشو سالم  



 

 

 کبری سالم:گفت اورد می در کتشو که درحالی امیر اومدید خوش اقا سالم:خانوم کبری

ممنون خانوم  

میچینم میزو بشورید صورتتونو و دست تا اقا:خانوم کبری  

داد سرتکون فقط خانوم کبری جواب در امیر  

خودخواه بدی پیرزنو این جواب میمیری خوب ایششش  

شام بیا بعدش اتاقت تو بذار خریداتو برو عزیزم:گفت من به خانوم کبری   

...عه باشه:دادم جواب لبخند با  

 توی گرفت رو خونه این اقا که موقعی از هستم کبری من:گفت نمیدونم اسمشو فهمید خودش

میکنم کار خونه این   

میکنم صدات جون کبری من مهیاست منم اسم خوشوقتم:گفتم   

هزارماشاهللا شیطونی دختر چه:گفت داد سرتکون و خندید  

 پسره این به بده خداخیر کمد توی بچینمشون سرفرصت تا اتاق تو گذاشتم رو خریدا رفتم

اوووف نداشتم هیچی  

 تو پایین رفتم پوشیدم بود مخمل مشکی رنگ به که ستش سؤرشرت با ورزشی شلوار یه

جون کبری پیش اشپزخونه   

اندامی خوش و خوشگل چه ماشاهللا مادر اومدی:گفت دید منو تا   

جون کبری بگو برمیاد دستم از کمکی:گفتم کردم تشکر لبخند با  

بچین رو اقا میز برو مادر اره:جون کبری   

میخوره؟؟ غذا تنها امیر:پرسیدم  

کنه صداشون کسی  اسم به نمیاد خوششون اقا... اقا بگو چیه امیر:گفت صورتشو تو زد  اروم  

واال میاد بدش که درک به خوب میادددد بدش باش داشته خودخواهو اقای اوهوع  

ندادید  سوالمو جواب حاال:گفتم دادمو سرتکون   



 

 

 از فکرکنم و من با کنن میل چیزی تنها نداره دوس اقا نه:گفت و اومد یادش تازه خانوم کبری

میشینن میز سر تو با بعد به این  

چی؟؟ دیگه خدمتکارای پس :گفتم  

 هم نباشن تنها اینکه هم چون میخورم غذا اقا با منم میخورن اشپزخونه توی اونا:جون کبری

اقام مادر جای تقریبا من اینکه   

بده شفا رو  خداهمه!!!کیه دیگه این واه واه  

 پا صدای که خندیدم کردمو ذوق حسابی  کارم نتیجه از نهایت در چیدم خوشگل  رو میز رفتم

شد بسته نیشم خود خودبه شنیدم سرم پشت از   

حاضره؟؟ غذا:برگشتم امیر صدای با  

اقا بله -  

اخه زندگی شد اینم خدا هی اقا چشم اقا بله بگم باید بازم(دبی)اونجا  چه اینجاباشم چه هه  

 رو بود شده تزیین زعفرونی برنج و  زرشک با زیبایی به که رو برنج دیس جون کبری

 بیام کرد اشاره ابرو و چشم با جون کبری نشست امیر چپ سمت و میز سر گذاشت اورد

ندادن؟؟ یاد وظایفتو بهت:شدم میخکوب امیر صدای با بشینم خواستم تا که بشینم  

نگفتی؟؟ وظایفشو:گفت جون کبری به رو برگشت  

رفت یادم درگیرغذابودم اقا شرمنده:جون کبری  

میگی حتما شام بعداز نشه تکرار دیگه:امیر  

اقا حتما:جون کبری  

 دست کنار گذاشت رو میز روی بود هرچی خالصه و ساالد و برنج اقا برای سریع بعدش

  امیر

تنبل بکشی خودت میمیری خوب وا  



 

 

 اشتها خوش و نداشت اصال شکم اینکه با شیکمو شدیدن امیراقا فهمیدم خوردن شام درحین

 کرد تشکر جون کبری از شد بلند هم وقتی کنه صحبت نداره حق کسی سرشام و هستن

بشینه میز یه سر من با نداره حق مهیا دیگه:گفت   

 دارم جزام من مگه میکرد خفم داشت شد قاطی گلوم توی بغض با بود دهنم تو که ای لقمه

میکنه اینجوری چرا  

 نشه حالم متوجه جون کبری تا پایین انداختم سرمو دادمو قورت غذا با بغضمو سختی به

کردم میز کردن جمع سرگرم خودمو شدم بلند سریع   

 مسائل از بعضی روی خوب ولی داره مهربونی قلب امیر باش اروم دخترم:جون کبری

ریخته بهم کامال اعصابش دیده رقص درحین تورو هم وقتی حساسه زیادی  

میدونست کجا از کردم نگاه جون کبری به تعجب با کشیدمو کار از دست  

من با بیا میدونم رو چی همه من:جون کبری   

نشستیم اشپزخونه توی رفتیم میز کردن جمع برای کرد صدا رو خدمتکارا از دوتا   

 که اینه خونه این توی هم تو وظایف متعصبیه خیلی پسر امیر دخترم ببین:جون کبری

 بری میتونی غذا سرو از بعد بکشی براش رو غذا کنی مرتب اتاقشو کنی مرتب لباساشو

 بشیم امیر اتاق وارد نداریم حق کدوممون  هیچ ما چون بخوری غذا خودت اشپزخونه توی

 باشه کثیف نباید هم تو لباس حتی حساسه تمیزی روی امیر میکنی تمیز رو اتاق تو پس

 میچینی رو  صبحانه میز میکنی بیدارش۰:۳۲ساعت باشه زده واکس کفشاش باید همیشه

ناهار برای خونه میاد۰ساعت ظهرا  

 فنجون یه خواب از قبل غذا از بعد کنن میل بخوان موقع چه اقا بستگی۸۲_۹ساعت شام

غذاهای اقا راستی میخورن تلخ شکالت با غلیط قهوه   

 خورشت و پاچه کله پلو مرصع از ولی داره دوس شدیدا رو الزنیا و مرغ با پلو زرشک

نره یادت هم دوغ اها باشه میز غذاسر همراه ترشی و ماست ساالد باید همیشه متنفره کرفس   

 صبحانه میگیره داره این حاال که نمیگیره تحویل خودشو اینقدر پسرشاه کیه دیگه این اوووو

هستم نبود یادم هه کلفتشم من مگه بابا ساعت فالن   

بخوابم من داد اجازه خانوم کبری توسط خوردن منو مخ و زدن حرف ساعت یه از بعد   



 

 

 چشمام کی نفهمیدم که ماهم یه مهلت و زندگیم راجب فکرکردم انقدر نرمی تخت چه اخیش

   رفتم خواب به شدو سنگین

 رفتم افتاد میز رویه ارایش لوازم ست ب چشمم ک کردم مرتب خودمو و شدم بیدار صبح

...گیر ناخون تا لب رژ از بود توش چیز همه سمتش  

..بود سبزی کردن پاک مشغول دیدم جونو کبری ک پایین رفتم  

جون کبری سالم:من  

ماهت رویه ب سالم:جون کبری  

کیه واس ارایشا لوازم اون جون کبری:من  

میز رو بزازم براتون گفتن اقا واال:جون کبری  

باش... وا:من  

اه بخورم اینو حرص چقد من بشورررر چه  

نیست خوب نخور زیاد:گفت سرم پشت از صدایی یه دفعه یه  

..برگشتم بهت با  

میگفتی داشتی بلند:امیر  

 بود۰ انداختم ساعت ب نگاه یه..میکردم زمزمه داشتم ک من خودم سر رو زدم یکی

 داد لقمه یه ک..جون کبری پیش رفتم بعد...جلوش گذاشتم و کردم اماده صبحونشو....

..خوردمش و کردم تشکر..دستم  

..کنه کوفت بودم اقا منتظر   

بدع حرص منو میخاست  میخوردددددد  ارامشم با همچین  

خورد تر یواااااش و شد تر جری اونم میدادم  نشون ریلکس خودمو منم  

دارییییی مرض مگه:گفت اخرش  

گفتم چیزی من مگه وا:من  



 

 

نمیگی هیچی چرا:اون  

خداست خواست:من  

لباسام گفت ک اتاقم میرفتم داشتم کردم جمع میزشو بعد  

 دادم و براش بردم قهوهای کراوات و شیری پیراهن با براق قهوای شلوار کت اتاقش رفتم

 دستش

...میکنه تشکرم ببین بیشوللل  . 

بیام کنار میتونم چطور میکردم فکر و میکردم نگاه بیرونو و اتاقم رفتم   

 کلنجار خودم با داشتم همش...باشم داشته رابطه باهاش ک بیام کنار نمیتونستم چرا نمیدونم

..میرفتم  

...رفت و شد ماشینش سوار دیدمش ک   

کنه تجاوز بهم شیخا همون مس اون ک اینه از بهتر دورش برم خودم اگه  

 و ساعت رو رفته بدنم دیگه بودم بیدار سحر کله اونجا بس از شدم بیدار خود خودبه صبح

 کارای انجام از بعد (دستشویی)دبلیو سی رفتم شدم بلند بود۰ اوه دیدم وعتسا کرده عادت

 یه با پا ساق تا شلوار یه بستم موهامو کردم مرتب تختو بیرون اومدم مسواک و مخصوص

 حاال خوب کنم بیدار رو شازده که رفتم بود۰:۰۲ساعت اوه اوه و پوشیدم بلند استین پیرهن

 چرخوندم چشم بپرسم رفت یادم خانوم کبری این خورد سرمو بس از کدومه؟؟دیشب اتاقش

 شیک چقدر بود شده کاری منبت روش که سوخته ای قهوه در یه با بود اتاق یه سالن اخر

 اینجا اوووو داخل بردم سرمو نداد جواب کسی بدم در ببینم برم حاال بود اون کنم فک بود

 تاریکی به چشمم بود نورخورشید مانع ضخیم های پرده تاریکه چقدر نیس معلوم چیزی که

 از بود کرده بغل بالشتو و بود خواب در به پشت لخت باالتنه با پسره یه دیدم کرد عادت

سرش باال رفتم امیره فهمیدم قدوقوارش روی   

اقا_  

..._ 

شین بیدار اقا_   



 

 

..._ 

نکبت میریزی اعصابموبهم بیشعور دیگه شو بلند خوب اه  

دادم تکون شونشو برنزش پوست روی گذاشتم دستمو   

شین بیدار اقااااااااا_  

بخوابم بذار هوممممم_  

بکشم رو پرده میخوام شین بیدار اقا_  

بالخره شد بلند   

اقا بخیر صبح_  

احمق سر کیلو۵۲ جای به بده تکون زبونو دوگرم خوب باز داد تکون سرشو  

 ببینم رو اتاق رنگ ترکیب تونستم حاال اتاق تو اومد نور کشیدم رو پرده منمدبلیو سی  رفت

 عاشقتم ینی مخمل قرمز بالشتای ولی مخمل مشکی روتختی با داشت پادشاهی مدل که تختی

 ارزونی اوووف بخوابی تخت این روی میده چقدرحال بود معلوم ولی مخمله چی همه که

  خودش

ایششش شازده حمومه فهمیدم اب شیر صدای از کردم مرتب تختو  

پایین رفتم   

بخیر صبح جون کبری سالم  

کوش؟؟ اقا بخیر توهم صبح مادر سالم_  

حموم_  

بچین رو میز بیا_  

 رو همه بترگه اووو روچیدم چی همه سلیقه با بازم چیدم و میز رفتم

شکمو  چقدر...و پنیر_مربا_پرتقال اب_شیر_میخوره؟؟قهوه  

خوشتیب بابا بود پوشیده چسبون سفید تیشرت با مشکی ورزشی شلوار یه میز پشت نشست  



 

 

؟ دارید دوست چی اقا:پرسیدم  

قهوه_  

جلوش گذاشتم ریختم براش   

بذار لباسامو اتاقم بیا دیگه دیقه۸۵ ندارم کاری بری میتونی_  

اقا بله_  

 نیومده باال رفتم دیقه۸۵ سر گشنگی از میمیردم داشتم اخیش خوردم صبحانه خودمم رفتم

مامان وای اتاقی چه بشه کوفتش ولی هنوز بود   

مشکی پیرهن با میخوردن هم تقریبا طوسی شلوار با  رنگ طوسی اسپرت کت یه براش   

خوبه؟؟ لباساتون اقا:گفتم شدم بلند سریع اتاق تو اومد که میکردم اماده کفشاشو داشتم  

کشیده؟؟ رو پرده کی:پرسید و توهم بدرفت اخماش لحظه یه ولی داد سرتکون  

 یاخدا

اقا من_   

 از متنفرم حساسم نور به من نمیدونی کشیدی رو پرده حقی چه به:زد داد وحشتناکش اخم با

 نور

منه مثل اینکه عه   

اقا ببخشید_  

باشه اخرت دفه_  

اقا بله_  

گذاشتم براش رو مشکی کالج کفشای   

برم؟؟ میتونم اقا_  

برو_  



 

 

میخورید؟ چی ناهار اقا_  

نداره فرقی_  

بچشم دستپختتو میخوام یزمیپ غذا تو امروز ولی  

اقا بله_  

میکرد پاک سبزس داشت جون کبری پیش رفتم  

کنم؟؟ درست چی کنم درست غذا من گفت اقا جون کبری_  

حاال؟؟ کنی درست بلدی مادر وای ای_  

میکنم درست سبزی قورمه بلدم اره_  

 اتاق رفتم میشه باز یخش گوشت تا کردم خیس رو برنج بیرون گذاشتم رو گوشت شدم بلند

نفهمیدم من رفت کی این رفته دیدم شازده  

 رو لباسا نظافت به نداشت نیازی بود تمیز اتاقش بیرون بردم رو کثیف لباسای بیخیال

 قورمه سراغ رفتم خودم میخوره درد چه به خدمتکار همه این نمیدونم من ماشین انداختم

بود۹ تازه ساعت سبزی  

کردم درست مسی دیگ توی میشه خوشمزه خیلی مسی دیگ با قورمه میدونستم چون   

 و سیاه فلفل ریختم رو سبزی شدنش سرخ از بعد ریختم رو گوشت بعدش کردم سرخ پیازارو

 سراغ رفتم بجوشه گذاشتم  ریختم رو اب نهایت در ریختم نمک و دارچین و چوبه زرد

 درست شیرازی ساالد کردم خورد پیاز با گوجه و خیار بیاد جوش اب تا گذاشتم ابشو برنج

 کردم اضافه رو ابغوره نرفته یادم ایران از هیچی ولی بودم مدت یه دبی توی درسته کردم

 دم و کردم ابکش رو برنج اخرش و خورشت داخل ریختم هم عمانی لیمو ریختم رو برنج

دارم دوس خیلی ولی ادم از اشپزی این میگیره جونی چه اووووف گذاشتم   

بودم؛ گاز جلوی بود ساعت۰من ینی وای دیدم رو ساعت  

انداختی راه بویی چه دختر وای:گفت میکشید بو که درحالی اشپزخونه اومد جون کبری  

نکنه درد دستت به به:گفت و چشید خورشت از  



 

 

عزیزم جون نوش_  

 یه و ماشین تو انداختم دراوردم لباسمو خودمم بشه خشک کردم پهن رو شازده لباسای رفتم

 بلوز با ای قهوه شلواری دامن یه سریع بود۸ساعت بیرون اومدم بره غذا بوی گرفتم دوش

 شه سرخ تا گاز روی گذاشتم کردم درست چین ته رفتم بافتم موهامو پوشیدم کرم بلند استین

در جلوی رفتم سریع اومد در صدای که بود۰ساعت چیدم رو میز   

اومدید خوش اقا سالم  

ممنون سالم_  

بیارم؟؟ رو اقاغذا:گفتم گرفتم رو امیر کت  

اره_  

 زغفرونی برنج با بود قدکشیده حسابی برنجم سرمیز بردم رو غذا جون کبری کمک با

 ها پله از داشت بود شسته روشو و دست امیر میز سر بردم کشیدم چینم ته و کردم تزیینش

  پایین اومد می

انداخته راه بویی چه غذات جون کبری نکنه درد دست:گفت   

کرده درست مهیاجون مادر نکردم درست من:جون کبری  

 براش و پایین انداختم سرمو کرد نگام و ایستاد تعجب با صندلی روی میشست داشت امیرکه

 شده گشنم بوش از خودم بود کنارش هم خورشت برنجش رو گذاشتم چین ته و کشیدم برنج

بری میتونی:گفت کرد شروع بود  

 کردن تشکر همه خوردم غذا خدمتکارا بقیه با رفتم سریع بهم بودن داده رو دنیا انگار وای

امیر پیش رفتم من و  

بود خوشمزه مرسی:گفت و کرد تموم غذاشو  

اقا جون نوش:گفتم شده گرد چشای و تعجب با  

 شانس از چون کردم کیک هوس که میچرخیدم داشتم بیکار منم بیرون رفت ناهار از بعد

 سریع میخوردم باید میکردم  هوس رو چیزی به حامله زنای مثل بود پریودیم نزدیک گندم

مادر؟ میخوای چی:گفت جون کبری اشپزخونه تو رفتم  



 

 

کنم درس میخوام میخواد شکالتی کیک  دلم_  

بلدی؟؟ مگه_  

اره_  

میدی؟؟ منم به:گفتم میبافت فتنیاب داشت جون کبری پیش  رفتم فر تو  گذاشتم  کردم درست  

بردار کاموا رنگ یه برو نکن  مظلوم خودتو:گفت و خندید  

ببافم کاله و گردن شال به داشتم تصمیم برداشتم صورتی با مشکی کاموای یه   

 کبری برای بردم قهوه دوتا با زدم برش اوردم درش رفتم شد بلند فر صدای که میبافتم داشتم

 جون

گرفته کیکتو بو خونه نکنه درد دستت:دیدگفت منو  

ادمه جوهر کار میگفت بده یاد چی همه من به داشت سعی خیلی خدابیامرزم مادر_  

 بهم موهاش بود گچ توی دستش اومدنی  چه ولی خونه اومد امیر بود۱ ساعت زدیم حرف یکم

بود باز پیرهنش دکمه و بود ریخته   

چیشده؟؟ مادر :گفت صورتشو تو زد دیدش اینجوری تا جون کبری  

کردم تصادف :امیر   

 چیزیش نمیخواست  دلم داد نجات جونمو جورایی یه  خوب ولی نمیاد  خوشم ازش درسته هین

 بشه

 اینجوری گفتم و  گرفتم دستشو رفتم  دستشه با رفتن ور درحال دیدم اتاقش  توی بردم شامو

ندارم عادت خوب:گفت بداخالقی با نمیشه درست   

بخور غذا االنم میکنی عادت_   

دهنم تو بذار دستمو نمیبینی_ ! 

نجااااااااااااااااااا _ 



 

 

 پدرم شام اخر تا دهنش تو گذاشتم رو غذا!! بود شده تند قلبم ضربان باشم خونسرد کردم سعی

بدم نشون خونسرد خودمو تونستم تا دراومد   

بیار قهومو گفت که میرفتم  داشتم   

 شکالت با فقط من نگفتم مگه:گفت دید تاکیک بردم بودم کرده درست که کیک با رو قهوه

اوردی؟؟؟ کیک چرا میخورم تلخ  

دارید دوس میکردم  فک ببخشید:گفتم  

خوردم شاید حاال بیارش نه:گفت بیرون برم که رفتم تا   

زد برق چشاش دستم دید کیکو تا دیدم خوبه داری دوس بگو خوب بیشعور ای   

بخوابم رفتم منم و گفت بخیر شب بالخره قهوه از بعد  

خوابیدم گرفتم ولش رفت شدم خل منم بیام راه باهاش میتونم تا داشتم تصمیم  

کردم صداش رفتم شدم بیدار دیروز طبق هم صبح فردا  

اقا_  

_... 

شده صبح شین بیدار اقا_  

نشست کرد باز چشاشو  

بخیر صبح اقا سالم_  

بابا ای داد سرتکون دوباره   

 داخلی تلفن سرمیز بردم صبحانشو پایین رفتم کردم مرتب تختشو منم حموم سمت رفت

خورد زنگ اشپزخونه   

برداشت جون کبری  

بله_  

..._ 



 

 

میگم االن اقا چشم بله_  

داره کارید اقا باال برو دخترم:گفت جون کبری  

داره چیکار دیگه باز اوف _ 

داخل رفتم زدمو در   

داشتین؟ کاری من با اقا_  

کن خشک موهامو بیا اره_  

کنم؟؟؟؟؟؟ چیکار من!!!!هان  

گچه تو نمیبینی دستمو بکش سشوار موهامو بیا نشنیدی:گفت میکنم نگاهش تعجب با دید  

 چه وای شه خشک تا میکردم موهاش داخل دستمو و کردم روشن رو سشوار جلوش رفتم

هزار رو رفت قلبم ضربان باز لختی و نازی موهای  

 بعد میبرم لذت دارم موهاش لختی از منم هرچند میبره لذت داره پس بسته چشاشو امیر دیدم

شد تموم اقا:گفتم موهاش شدن خشک از   

شده خوب:گفت و داد سرتکون   

امادس صبحانه میز_  

 ایستاده پیشش... و مربا با خواست شکر و چای دلش امروز بود عجیب پایین رفتم همراهش

بگیر لقمه برام بیا:گفت که بودم   

 این با مارو کنه بیچاره قراره حاال بابا ای داد نشون دستشو که کردم نگاش تعجب با دوباره

اوووووف دست  

میخوره رو لقمه اروم و خوشگل یه نازی اخی   

کنم؟ اماده لباساتونو اقا:گفتم صبحانه از بعد  

نمیرم جایی امروز نه_  

؟؟ چی ناهار_  



 

 

بلدی؟ ماکارانی هستم_  

اره_  

باشه حاضر۰ساعت باشه:گفت و بست چشاشو نیومد خوشش کرد تغییر که لحنم از انگار  

غذا سراغ رفتم کردم جمع رو میز منم   

 منو امیر بگم برم بذار هی داشت دوس خیلی رو غذا این مامانم افتاد یادم بیاد جوش اب تا

نه یا میبره  

 اتاق توی امیر پیش بردم ریختمو قهوه یه خودم باشه غذا به حواسش گفتم جون کبری به

 دوبرابر جذابیتشو که بود زده طبی عینک یه داخل رفتم صداش شنیدن با زدم در بود کارش

 میکرد

خواست؟ قهوه ازت کسی:گفت و کرد قهوه به نگاه  

بگیره درد نباشه خالی معدتون بخورید چیزی یه گفتم اقا نه_  

بری میتونی خوب خیله_  

چیه؟:گفت ایستادم هنوز دید وقتی  

شده تنگ خانوادم برای دلم زهرا بهشت امروز ببرید منو میشه اقا_  

نیستی؟؟ فراری دختر تو مگه:گفت و کرد نگام تعجب با اول  

میبرید؟؟ منو حاال اقا نه: گفتم بغض با  

میبرم ناهار از بعد اره_  

 نگام تعجب با دیدم وقتی بوسیدم صورتشو و باال پریدم دیرینم عادت طبق و شدم خوشحال

بیرونه زدم اتاق از سریع میکنه  

 یا مامان وصورت میپریدم میشدم خوشحال وقتی بس از!بود؛؛ کاری چه این احمق دختره

بود شده عادتم دیگه میبوسیدم رو بابا  

 اینکه خاطر به بعد به این از گفت منم به و خورد ادا و ناز و مشقت باهزار که ناهار از بعد

میخوری غذا میز این سر بدی غذا بهم   



 

 

 حاضر:گفت ناهار از بعد بذارم شدهن تو غذا ها بوه عین بشینم پیشش باید هی حاال ننه وای

باش حیاط تو دیگه دیقه ده شو  

اقا بله_  

بیرون زدم کرم مخمل بوتای با پوشیدم مشکی شال و مشکی شلوار با کرم پالتو یه سریع  

 ماشین سکوت و نزد حرفی دیگه قعطه ادرس از غیر به رو مسیر تمام شدم مازراتیش سوار

میشکست( کنید گوش میکنم پیشنهاد) جلیلی سامان از حیف اهنگ رو ... 

عزیزانم از تو خاک سر رفتم شدم پیاده سریع رسیدیم تا   

شن بلند میخواستم بابا و مامان از التماس و زجه با   

نشست روم روبه و فرستاد فاتحه اومد امیر   

 بیدار بابا کن بازی باهام باز شو بلند مامانی گفتم زدم سنگ روی نبود بهش حواسم اصال

 شدم کلفت االن دوردونه عزیز منه میبینی شدم بدبخت ببین بابا شدم بزرگ چه ببین شو

 میشکوندن پامو و دست میزدم حرف تا من میکردن بهم تجاوز صدبار روزی ببین مامان

 دستمو سنگ بغل تیزی که سنگ رو کوبوندم کرد دستاشومشت حرفا این شنیدن با امیر

کرد فواره خون و داد جر بدجور  

 بدبختم کن ول بمیرم بذار بمونم بذار امیر:گفتم ماشین سمت برد کرد بلندم اومد سریع امیر

 من

میشه درست باش اروم گلم باش اروم هیششش:گفت  

 رو ساعته نیم راه بودامیر شده خونی پالتوم پایین کل بود پام رو دستم من شدیم ماشین سوار

 بیمارستان از شد پانسمان بخیه هشتا خوردن از بعد دستم بیمارستان رسیدیم رفت دیقه ده

 تک بودم عالم دختر ترین خوشبخت زمانی یه:گفتم که بودیم مسیرخونه توی بیرون اومدیم

 و بابا برمیگشتیم شمال از داشتیم تصادف یه توی شب یه ولی بودم بابام افتخار بودم دختر

 دیگه دختر تک کما از اومدن بیرون از بعد کما تو رفتم ماه۳تا خودم رفتن پیشم از مامان

همیشه برای تنها و تک شد  

دبی بریم:گفت دوستم روز یه   

خبره؟؟ چه دبی بهار شدی خر:گفتم  



 

 

 خوش بابا شناوریم پول تو اونور میبرن بدی پول نفر چند به بلدم راهشو من بریم خدایی نه_

میشه حالمون به  

بریم شدم راضی درنهایت که کرد ویز ویز  گوشم بغل انقدر   

دبی رسیدیم مصیبت باهزار رفتنی چه ولی   

 خاکی چه فهمیدم که بود اونجا اشغال شیخای اون دست توی افتادیم ولی بشیم ازاد بود قرار

 ولی باشن نداشته کاریم که کنم فرار دستشون از تونستم زور به دوهفته شده ریخته سرم بر

 برم بود قرار که شبی داشتم تصمیم شدم تر بیچاره بودم بیچاره گرفتن هستیمو تمام بالخره

مبکش خودمو شیخ اتاق  

اومدی تو که  

 و میکنه نگاه رو روبه داره غلیظ العاده فوق اخم یه با دیدم که کردم نگاه امیر به برگشتم

 دستمو میدونم فقط نمیدونم بود جرئتی چه به شده  سفید داده فشار رو فرمون بس از دستاش

 بیارم طاقت نتونستم کرد نگام کردم جدا فرمون از دستشو زور به گرفتم دستشو کردمو دراز

 اروم کردم نوازش دستشو پشت ناخواگاه که میداد فشار بدجور دستمو پنجره به کردم رومو

  شد

 رفتن نشده اروم هنوز فهمیدم کوبوند دررو شد پیاده حرفی هیچ بدون رسیدیم خونه به بالخره

دستت؟؟ مادر وای دید منو تا جون کبری داخل  

خدا به باش داشته امید مادر نداره عیب:گفت ناراحتی با که دادم توضیح براس  

داخل؟ بیام میتونم اقا:زدم رو در رفتم نشد خبری امیر از گذشت ساعت یه  

بیا_  

سیگاره دود از پر اتاق دیدم رفتم  

میکشید سیگار نمیدونستم_  

بیخیال_  

بیارم؟؟ قهوه_  

نه_   



 

 

اجازه با پس  

برو نمیخورم:گفت که اتاقش توی بردم رو غذا شام موقع  

بخورید باید اقا نه_  

نمیخورم گفتم نشنیدی:گفت عصبانیت با  

میخورید:گفتم روش به رو تخت روی نشستم رفتم   

دهنش جلو گرفتم بردم فرو ماکارانی توی چنگالو   

رفت بهم غره چشم که دهنش تو چپوندم بزنه حرف اومد تا   

میخواید؟؟ قهوه اقا_:گفتم بهش خورد رو غذا بالخره  

بخیر شب نه_  

اقا بخیر شب_   

الال مسواک از بعد رفتم منم  

کنیم باز اقارو دست گچ بریم قراره امروز میگذره ای هفته سه  

..بود ظهر۸ انداختم اتاقم ساعت ب نگاه یه  

...بودم کرده درست پیراشکی ک ناهارم  

..کنم ارایش داشتم دوست امروز  

کردم مرتب هامو ابرو   

...کشیدم ای گربه چشم خط یه توشون کشیدم اکوا  

بچم دیگه.بست خرگوشی موهامم لبام رو مالیدم ماتم صورتی رژ یه رفتم   

 در من شدممممم خوجل چه..بود ارتشی رنگشونم...شلوارکش با پوشیدم ناف باالیه تا تاپ یه

...هاهاها داشتم باالیی نفس به اعتماد هام غم تموم برابر  

..میزدم حرف داشتم بلند بلند و  



 

 

سوتیوووو....جون کبری نه جون کبریت:من  

 کنارت من مگه چته دختر:گفت و قلبش رویه گذاشت دستشو جون کبری.. بچینم سفررو

سالم:شد جون کبری حرف ادامه مانع صدایی دفعه یه...میزنی حرف بلند اینقد چرا نیستم  

اومدید خوش سالم:من....اه مرگمه چه نمیدونم... باال رفت قلبم ضربان صداش با  

ناهار بیا کن عوض لباساتو برو پسرم سالم:جون کبری  

باش:امیر   

 چیدم......نوشیدنی و ساالد و سس و بشقاب تو گذاشتم براش پیراشکی تا سه واسش رفتم

..میز رویه  

 بود تنش هم ابی تیشرت با بود پوشیده مچی راحتی شلوار یه میومد پایین ها پله از داشت

 کامل ک وقتی دهنش میزاشتم غذا مامانا این ثم منم کنارم نشست اومد گرفتم ازش نگاهمو

  خورد

دارید دکتر وقت امروز اقا: گفتم بهش  

اره:امیر   

باهاتون مبیا منم:من   

نکرده الزم:امیر  

 ب عادت امیر چون باال رفتم...شستمشون و شدم میز کردن جمع مشغول و.. نگفتم چیزی

ندارید من با کاری:پرسیدم و شدم اتاقش وارد داشت ظهر خواب  

 کارو همین خوابم موقع همیشه میگیرم ارامش کار این با من کن نوازش موهامو بیا:امیر

  میکنی

چشم:گفتم و... کردم نگاش تعجب با  

..میشد کنده جا از داشت ک قلبمم این  

 دوخت بهم نگاهشو و کشید دراز من روبه تختش رویه نشستم رفتم و کشیدم عمیق نفس چنتا

موهاش  کردن ناز کردم شروع منم   



 

 

گندههههه مرتیکه   

 پرده و شدم بلند منم...رفت خواب به و شد خمار چشماش میشدم ذوب نگاهش زیر داشتم

زدم کنار هارو   

رفتم اتاقم ب و خوردم ناهارمو گرسنمه چقد فهمیدم شکمم صدایه با شدم خارج اتاق از  

 من چرا بود کرده باز دستشو اومد امیر که میبافتیم بافتنی جون کبری با داشتیم ازظهر بعد

بودم؟؟؟ نشده دستش خالکوبی متوجه قبال  

بود دستش روی انگیلیسی ریز تتو یه  

؟؟... یا میترسم میزنه؟؟یا بندری ضربانم میبینمش تا شده مرگم چه من   

ترسه از اره اره ترسه از حتما باشم داشته حس خودخواه این به من نداره امکان بابا نه  

باشه دور ازتون بال ایشاال اقا باشه مبارک:اومدم خودم به جون کبری صدای با  

جون کبری ممنون:امیر  

 یه بیا توروخدا بگم؟؟؟نه چیزی دستش کردن باز خاطر به مگه اصال دیگه هیچی که منم

واال سرببریم هم گوسفند . 

اتاقم بیار قهومو:گفت و کرد نگا من به امیر  

اقا چشم_  

باال بردم شکالت با و کردم حاضر قهوشو رفتم  

بود کشیده دراز تخت روی شدم وارد صداش با زدم در  

میز رو بذارش:امیر   

نداریم؟؟ کیک:گفت هست شکالت نیس کیک دید سرمیز اومد  

شده اویزون قیافش چرا حاال اومد می بدش هان؟؟اینکه   

میکنم درست براتون بخوایید اقا نه_  

میاد بدم خامه از من کن درست شکالتی فقط اره_  



 

 

خل شدم رفت. تفاهمی چه وای...منه مثل که این جونم ای   

؟؟ نیس امری_  

_ برو نه  

کن درست پلو زرشک شب برای راستی اهان  

اقا بله_  

خوبه دستتون کنم؟؟برای حاضر رو وان براتون اقا  

بلدی؟؟ ماساژ_  

اقا بله_  

بده ماساژ دستمو بیا کن حاضر رو وان خوب خیله_  

 جلل لمس به برسه چه کنه نگا بدنشو کسی اومد می بدش اینکه!!!!!!!کنم؟؟ چیکار جااااااااان

 مخلوق

دیگه بجم:گفت میکنم نگاش تعجب با دارم دید وقتی   

اقا بله_  

کردم حاضر براش رو وان   

حاضره وان اقا_  

کیلو۵۲ اون داد تکون جای به بزن حرف بیشعور خوب عه.داد تکون سرشو باز  

باش همینجاها دستم برای بیای میکنم صدات_  

اقا بله_  

(اقا بله) این به گرفتم الرژی دارم دیگه  

...اه  

کرد صدام شازده عالفی ربع یه از بعد  



 

 

 نشستم استرس با زد بندری قلبم این بازم دستش جز به کفه توی بدنش تمام دیدم حموم رفتم

 کرده ریلکس کامل دیدم شد تموم اینکه از بعد دادم ماساژ اروم اروم گرفتم دستشو و پیشش

بسته چشاشو و   

شد تموم اقا_  

بشور سرمو_  

؟.هان_  

بیرون پرید دهنم از موقع اون که بود ای کلمه تنها  

سرمو بشور میکنه درد دستم_  

..خو میکنم غش نرمت و لخت موهای توی بکنم دست من برم قربونت اخه  

 و پایین اومد دستم اروم شستم سرشو اروم و دستم روی ریختم شامپو و نشستم پشتش رفتم

 شونه اینکه از بعد بود بسته چشاش که میگذشت خوش بهش زیادی انگار دادم ماساژ شونشو

:گفتم دادم ماساژ هاشو  

برم؟؟ اقا  

نکنه درد دستت برو_  

کرد؟؟؟ تشکر من از هان؟؟این  

هااااا شده چیزیش یه واقعا  

 کبری این دست از وای میگفت خاطراتش از اومد خانوم کبری شدم غذا مشغول پایین رفتم

دستش از خندیدم چقدر جون  

خوابه شاید بود درنیومده امیر صدای باز عجیبه شد حاضر شام  

☺نوچ نوچ میگذره زود چقدر بود۹ساعت چیدم رو میز  

شید بیدار اقا:گفتم پیشش رفتم خوابیده ناناز چه دلم جون ای اتاقش رفتم  

 اقا



 

 

..._ 

 بود ناخواگاه ارمک این کردم درست کردم موهاش توی دستمو ایستاده بدحالت موهاش دیدم

میشم بیخود خود از ببینم لخت موهای من چون  

شد سرد شام شید بیدار اقا:گفتم میکردم درست موهاشو داشتم که همینطور  

میدم دست از موهامو نوازش شم بیدار:گفت بسته چشای با  

وای هین  

کردم درستش بود ایستاده بدحالت ببخشید اقا_  

که نگفتم چیزی من:کرد نگام کرد باز چشاشو  

ببره خوابم تا میکنی نوازش انقدر موهامو بعد به این از اصال  

دبلیو سی رفت من گرد چشای جلوی بعدشم   

بشین ایستادی اینجا چرا:گفت ایستادم کنارش همیشه مثل من میز سر  

جان نوش بفرمایید نمیشینید میز سر من با گفتید خودتون اقا نه_  

حاال بشین_  

ممنون نه_  

بشین گفتم_گفت زد داد  

نمیخوری کلفتاغذا با نگفتی مگه نمیشینم_زدم داد منم  

نمیخورم منم درک به_  

ها پله سمت رفت  

میگیره درد معدش االن پسر این دست از اوف  

بردم سینی با شیک و خوشگل و بشقاب یه تو ریختم رو غذا   

زدم در  



 

 

تو بیا_  

کشیده دراز تخت روی دیدم  

میگیره درد معدت االن بخور بیا_  

ببرش نمیخورم_  

حلقتا توی میکنم:گفتم جلوش نشستم رفتم  

نذار مایه نداری که چیزی از_  

درنیار بازی مسخره بخور_  

شرط یه به_  

چی؟_  

دهنم بذاری_  

دهنت توی میذاشتم هم نمیگفتی تو  

شو بلند باش_  

 دهنم جلو کرد پر برنج از گرفت رو قاشق دهنش گذاشتم سنگینش نگاه زیر رو غذا

بخور:اورد  

میگم بخور:گفت کردم نگاش تعجب با  

خوردم کردم باز دهنمو ناچار به  

 ناز موهامو کجا:گفت شم بلند خواستم بعدش دوساله بچه یه عین دادم غذا بهش شام اخر تا

برو بعد کن  

نمیخوای؟؟ قهوه_  

نه_  

خوابید تا کردم ناز موهاشو انقدر تخت روی نشستم  



 

 

خوابیدم اتامو تو رفتم اشپزخونه توی ظرف گذاشتن از بعد رفتم خودمم  

 ولی کنم امتحان رو امیر اغوشی هم دارم دوس میشه تموم ماهم یک فرصت داره کم کم

 دوس رو امیر اینکه با میکنم اعتراف اره میترسم ندارم رابطه از هم خوشی خاطر خوب

رابطه از میترسم ولی دارم  

 زیادی اینکه مثل میدادم ماساژش داشتم وان توی کردم صدا رو امیر اینکه بعداز صبح

اومده خوشش   

گردنم سمت برو:گفت که میدادم ماساژ دستشو داشتم  

 خوب کنم شیطونی شدم وسوسه دفه یه دادن ماساژ هاشو شونه و گردنش سمت رفتم اروم

 منکر نمیتونم ولی کردن اذیتم اشغال عربای اون درسته نیس خودم دست هاتیم دختر من چیه

 دارم دوسش فهمیدم که موقعی از مخصوصا میخواد شیطونی دلم امیرم پیش وقتی که اینشم

دیدم برنزشو بدنش و  

 از خیر نه سینش قفسه سمت رفتم کردم دراز دستمو میدادم ماساژ اروم هاشو شونه و گردن

 کرد پرتم و کشید دستمو که(گردنش) عقب سمت اوردم می دستمو داشتم نمیشه گرم ابی این

لبام به چسبوند لباشو چرا بگم و کنم تعجب خواستم تا اب تو  

 الی دستمو دادمو دست از کنترلمو منم میبوسید اروم و ولع با...داشت گرمی لبای... وای

کردم همراهیش کردمو موهاش   

 محکم گردنمو و گردنم سمت به رفت میرفت ضعف دلم که میگرفت ریزی گازای لبام از

امیر وای:گفتم ناخوداگاه مکید  

جوووووون:امیر  

گردنم میشه کبود میدونستم خوب میکنه این که مکیدنی این با   

امیر بسه:گفتم که هام سینه سمت بیاد خواست  

نیس بس_  

بسه امیر وای:گفتم که گرفت سینمو برد دستشو  

تمومه مهلتت جمعه شب ولی باشه:گفت و گرفت ازم محکم لب یه اومد  



 

 

میگذره؟؟ خوش:گفت که گرفتم دورم رو امیر حوله دراوردم لباسمو شدم بلند  

خالی جات اره:گفتم زدمو چشمک  

 بردم رو حوله پوشیدم داشت قلب روش که سفید تیشرت با ساق تا کوتاه جین یه سریع رفتم

حوله بفرمایید اقا:گفتم امیر برای   

میکنم؟؟ استفاده رو حوله اون من نظرت به_  

دارم جزام من مگه وا  

سالمم ندارم بیماری اقا_   

نمیاد خوشم ولی میدونم_  

اقا باشه:گفتم ناراحتی با   

تمیزه این بفرمایید اقا:اوردم دیگه حوله یه  

کردی؟ چیکار رو قبلی حوله اونجا بذارش_  

بشورم اقا میبرم خودم با دارم_  

همینجا بذار نمیخواد_  

اخه_ ... 

بذار گفتم_   

چشم_  

 کارش اصال سرکار میره دیر تازگیا چرا این نمیدونم من کنم درست صبحانشو بیرون رفتم

 چیه؟

جون کبری بخیر صبح  

دخترم بخیر صبح_   

ببر بیا کردم حاضر رو اقا صبحانه بیا  



 

 

مرسی گلی چقدر که اخ:گفتم و بوسیدم گونشو  

یهش زدم زل تعجب با شدم اتاق وارد که باال بردم صبحانشو  

کرده تن رو حوله همین چرا پس میاد بدش گفت اینکه  

زدی؟؟ زل چرا چیه_  

کردم تعجب اون خاطر به میاد بدت گفتی نکه اخه_  

نیس اون این_   

زرشکیه اینم بود زرشکی اون همونه چرا_  

 نبوده حواسم شاید بد چه ایی:گفت و نگاکرد حوله به کرده تعجب بگه میخواد که باحالتی مثال

بگیرم دوش باز باید االن برداشتم اشتباه  

 حولشونو اینکه به برسه چه بندازم بهشون نگاه یه من تا منتظرن همه...بخواد دلت خیلی_

 بپوشم

اومدی می عشوه براشون که عرباس اون منظورت خیلیا همون دیدم اره_  

 اختیار و مجبور فرق که متاسفم برات واقعا:گفتم بغض با و کردم نگا بهش ناراحتی با

نمیدونی رو  

 به میدونه خوبه شکست قلبمو نبود قشنگ اصال حرفش ولی چشاش توی رو پشیمونی دیدم

رفتم راه این به زور  

 گریه و اتاق توی رفتم نکردم توجهی صداکردناش به گریه زیر زدم و بیرون اومدم اتاق از

...پناهیم بی برای شکست قلبمو که عشقم برای بدم بخت برای کردم   

جون کبری پیش پایین رفتم بعد ساعت یه  

جون؟ کبری میکنی چیکار   

براقیمه میکنم  پاک لپه دارم مادر هیچی_  

کنم؟ کمک_  



 

 

ممنون مادر نه_  

کردم درست کیک رفتم سرمیرفت حوصلم بازم نچ بافتم بافتنی یکم رفتم  

 با شکست قلبمو بودم قهر باهاش اوردن تشریف شازده که بود۰ساعت شد ناهار موقع

اقا حاضره غذا:گفتم سرد و سنگین خیلی و چیدم رو میز حرفش  

کشیدم غذا براش میز سر رفتم و پایین انداختم سرمو که کرد نگام تعجب با   

بشین_  

شد شروع باز  

خوردم ناهار اقامن نه_  

میز سر بشینی باید نخوری یا خوردی:زد داد  

بشینم زد اشاره و کرد نگام تعجب با جون کبری  

خوردم غذا و نشستم مجبوری  

میشمره امیر هامو لقمه میکردم حس شد کوفتم خوردنی غذا چه ولی  

میز رو بذارش:گفت و زد برق چشاش کیک دیدن با اتاقش بردم کیک و قهوه ناهار از بعد  

برم بذارین اقا:گفتم و بردم باال سرمو که برم نمیذاشت ایستاد جلوم اومد که میرفتم داشتم  

دلخوری؟؟ ازم_  

گفتین رو حقیقت شما نه_  

نبود خوب حرفم نبود خودم دست ببخشید_  

کرد عذرخواهی من از امیر  

نیستم دلخور دستتون از من_  

نیستی؟؟ دلخور_  

نه_  



 

 

میشه معلوم االن_  

 میبوسید حریصانه کرد خفم لباش با باال اوردم سرمو تا دیوار به کوبوند گرفت بازوهامو

دلخوری دیدی:گفت و کرد نگاه چشام تو برداشت لبشو که نکردم همراهیش ولی  

نیستم نه_  

نمیکنی؟ همراهیم چرا پس:گفت سرمو پشت دیوار به کوبوند دستاشو  

نگفتم هیچی پایین انداختم سرمو  

بده جواب باتوام_  

کردم همراهیش باال اوردم دستمو میشد کنده داشت لبام.... لبام جون به افتاد دوباره  

 از دل و جون با داد فشار خودش به و کرد حلقه کمرم دور دستاشو میکنم همراهیش دید

 دلخور حاال:گفت کرد نگاه توچشام میزد نفس نفس کرد ولم دیقه چند از بعد گرفتم کام عشقم

  نیستی

؟..شدی....راضی_  

اره_  

شد سرد بخور قهوتو برو_  

میخوام دیگه چی یه االن من باباش گور_  

شب جمعه بذار:گفتم که لبام سمت بیاد میخواست  

میخوام االن_  

امیر موقع اون بذار_  

_ زوری میاد بدم که حیف باش   

انداخته گلی چه صورتم وای اتاقم رفتم در سریع دستش زیر از  

پسر  این دست از میشه کبود میدونستم کبوده گردنم دیدم  



 

 

 سیاه مطلق دنیای به و شد گرم چشام که امیر به کردم فک انقدر و تخت رو انداختم خودمو

شدم وارد  

شدم بیدار جون کبری صدای با  

بود۱ساعت سرم بر خاک وای   

کنیم حاضر رو اقا شام شو بلند دخترم_  

کوش؟ امیر_  

نیومده هنوز بیرون رفته ورپریده؟؟ امیر گفتی باز_  

ترسیدم اخیششششس   

شد وارد امیر که چیدم رو میز   

نباشی خسته سالم  

حاضره؟؟ شام ممنون سالم_  

اره_   

سرمیز میام االن_  

 موهاشو ولی نمیخورد  قهوه دیگه امیر پیش رفتم سرمیز میشینم منم دیگه که شام از بعد

میخوابید که میکردم ناز انقدر  

میخوابه ناز چه جون ای کرد الال که کردم ناز موهاشو انقدر  

الال و تخت روی رفتم منم  

خخخخخ هستم جات من برو گفتم خرس به  

..بودم کرده درست پیتزا شام واس بود۸۲ نزدیکایه ساعت میکردم حاظر میزو داشتم   

...میکنه چیکار نیست معلوم  حموم رفته ساعت۰... بیاد شدم امیر منتظر چیدم ک میزو  

بود؟؟ شنبه چند امروز دخترم:جون کبری  



 

 

۵:من  

...بودم دعوت دخترم خونه شام برایه امشب من وایییی:جون کبری  

دیره ک االن میشدید حاظر تا میگفتید زودتر:من  

شید حاظر میزنم زنگ االن براتون اژانس به خانوم کبری:گفت و اومد پشتم از امیر صدایه . 

بیام نمیتونم ناهار بعد تا فردام اخه نداری؟؟من ک کاری پسرم:جون کبری  

هست  ک مهیا نیست کاری نه:امیر   

شم حاظر برم من پس:جون کبری  

..کردم خدافظی جون کبری از.. نشست امیرم و اتاقش تویه رفت بعد  

..میکرد نگام شیطون داشت ک افتاد امیر ب چشمم تازه نبود خونه تو دیگ کسی   

میترسیدم و خجالت یخورده میشدیم یکی امیر منو دیگ امشب  

نمیخوری؟:امیر  

نه:من  

استخون پوستو شدی ببینم بخور:امیر  

 پشت از ک میکردم جمع میزو داشتم بود خورده زود ک امیرم... خوردم تیکه دو ناچار منم

میکوبوند سینم به خودشو داشت قلبم... کرد بغلم   

...کشوند خودش سمت چرخش یه با منو بعد و چسبوند گردنم به لباشو امیر  

...شده تیره چشماش رنک ک میکردم احساس دوخت بهم نگاهشو زیباش چشمایه اون با و  

 اورد نزدیک سرشو و گرفت بازی به لبامو انگوشتاش با و نداد بهم کردن نگاه مهلت بیشتر

 و گرفت قرار باسنم رویه دستش میزدم مک پایینشو لب منم کرد خوردن به وشروع جلو

میداد ماساژ   

..کردم احساس چوچولم رویه انگوشتاشو گرمی گرفتم گردنشو دستان با منم   

بودم شده خیس  



 

 

..میزد زبون گردنمو حالت همون در و کرد بلندم و شد تر جری امیر این اومدن با   

کند تنش از لباسشو و تخت رویه کرد پرتم رفتیم اتاقش به ... 

...کشیدم کوتاه اخ یه منم هام سینه تا زد زبون گردنم رویه از و..دراورد منم لباس   

 امیر:گفتم ناله با ازشون میاد شیر االن میکردم احساس ک میزد  مک هامو سینه همچین

 یواش

بود کرده تیره خیلی سبز چشاشو رنگ ک بود خمار اینقد چشماش کرد بلند سرشو  

خودمه مال:گفت   

 خیلی... میداد حرکتشون تند و بود کرده کوسم تویه انگوشتاشو دوتا خوردن کرد شروع بعد

همینطور امیرم بودم شده حشری  

اورد در شورتمو  

بود شده صورتی بود سانتی۰۰و کلفت برم حال از خواستم افتاد کیرش به چشمم وقتی  

...میکنی حال نترس:گفت و خوتد ترسمو امیر ک..ترسیدم یخورده  

 و میزد مک لذت با و دهنش گذاشت و دراورد و بود کرده کوسم تو ک انگوشتاشو

امممممم:گفت   

کشیدش چوچولم رویه تا سینم رویه از بود داغ خیلی گذاشت هام سینه رویه کیرشو  

توش بکن:مگفت داد با ک میشدم دیوونه داشتم  

 باز جا خوب وقتی بود اروم حرکتاش اما.. گرفت دردم یخورده واسم توش کرد اروم امیرم

کرد تندش کردم   

 اخ همش منم... میخورد نکشونو تند اینقد میخاد من هایه سینه این جون از چی نمیدونم امیرم

..میکردم ناله و  

میگرفت گریم داشت لذتم شدت از دیگ   

شدم حال بی و شد خالی فشار پر این ک   



 

 

..میخورد انگوشتاش با ابمو امیرم   

...کرد ارضا منو اون   

میدادم حال امیر ب باید منم  

 نبض میدادم مالشش واسش دستم با کیرشو و روش رفتم من ک شدم لبام خوردن مشغول

...میخوردم نکشو زبونم با و پایین کشوندم خودمو.. بود گرفته   

میکنه حال داره بود معلوم..بود گرفته موهامو امیرم...بودم نکرده کارو این حاال تا . 

میشم ارضا دارم:امیر   

 رویه کردم تف ابشو.. کشید بلند اخ یه و شد خالی دهنم تو ابش ک کردم بیشتر حرکتمو منم

میومد خوشم و بود داغ خیلی هام سینه  .. 

 شد کونم سوراخ با کردن بازی مشغول انگوشتاش با و خودش رویه کشوند منو امیر

نمیتونم: گفتم و نداشتم جون دیگه ک بکنه کونم از میخاست...   

دبلیو سی رفتم و شدم بلند نگفت چیزی اونم  

...بود بسته چشماشو امیر بیرون اومدم وقتی  

...شدم موهاش کردن ناز مشغول و  کشیدم برهنش بدن رویه رو پتو   

 و اینجا بیا گفت بستش چشمایه با و کشید دستمو ک اتاقم تو برم خواستم بودم خسته خیلی

...بود عمرم شب بهترین امشب خوابیدم کنارش  

 با و بود شکمم روی  دستاش امیر دیگه کردم عادت کنم چیکار بود ۰ساعت شدم بیدار صب

 صدای با کرد تر سفت که برمیداشتم شکمم روی از دستشو داشتم بود کرده قفل پاهامو پاهاش

 ی الله بردم بالشت و گردنش الی سرمو چرخیدم جمعس  امروز بخواب:گفت الودی خواب

شدمااااا اروم تازه من ببین:گفت کشیدم اه ناخواگاه بوسید گوشمو  

رفتم سیاهی مطلق دنیای به بعدش دیقه چند و بستم چشامو خندیدم  

 بوسه به ازش نذاشتم که عقب بره میخواست امیره دیدم شدم بیدار لبم روی چیزی نرمی با

داریم کار شو بلند شب برا بقیش:گفت شد بلند روم از گرفتم عمیق و محکم  



 

 

چیکار؟_  

بگیرم میخوام امشب مهمونی_  

امشب؟؟؟_  

اره_   

نگفتی بهم چیزی دیشب اخه_  

داریم کار شو بلند حاال شد ای دفه یه_  

 و میوه خرید برم من:گفت خوردیم کردم حاضر رو صبحانه سریع بود۹ساعت پایین رفتیم

تو با شام اینا  

کنم؟ درست چیا نفرن چند باشه_  

ماکارانی ساالد...الزانیا...پلو زرشک...نفر۸۲_  

زیاده خیلی اینا امیر اوووو_  

 و برسی همشون به بکن سعیتو تمام ولی میدونم:گفت لبمو به زد کوتاه بوسه یه اومدجلو

رفتم من کنی درست  

 اینکه به سرنوشتم به عشقم به زندگیم به میکردم فک همینجوری و شدم شام مشغول سریع

 اقا دیگه اینکه به نداره دوسم که معلومه داره؟؟نه دوسم ینی شد خوب اخالقش دفه یه امیر

عشقمه نیس اربابم دیگه امیره نیس  

مهیا؟ میکنی چیکار:اومدم خودم به امیر صدای با  

ترسیدم هین_  

بریزه ترست میکنم کاری شب خودم نترس ترسیدی عه_  

زد چشمک شیطنت با  

تو دست از  

رفتی؟؟ پیش کجا تا حاال_  



 

 

 کردم درست هم دیگه یکم داشتم قبال موادشو رو الزانیا تموم کنم ابکش رو ماکارانی االن_

☺نکردم کاریشو هیچ هنوز هم مرغ ابجوش تو بذارم برگاشو فقط  

کاراتو کردی تموم االن گفتم باش منو داری کار چقدر اووووو_  

ساعت تازه بعدشم نه_  

بوددددددد۳شد گرد چشام ساعت دیدن با هین  

نذاشتم ناهار ببخشید:گفتم میکرد نگام لبخند با که امیر به  

گرفتم ناهار بیا لبات فدای_  

میام االن کنم ابکش رو ماکارانی بذار_  

 کشیدم سلفن یه و زدم همش موادو مابقی توی ریختم و کردم ابکش رو ماکارانی سریع

یخچال تو گذاشتم  

بود گرفته کباب امیر سرمیز رفتم  

کنم درست ناهار نتونستم ببخشید مرسی_  

شه پیداش جون کبری که االناس نیس مهم لبات فدای_  

 کنه باز رو در رفت خدمتکار زدن رو در زنگ میکردم جمع رو میز داشتم غذا از بعد

 حق کسی دیگه اومده خوشش جون کبری و من دستپخت از امیر چون بگم رفت یادم راستی

 یه میکردن مرتب رو سالن داشتن هم خدمتکارا بقیه دونفر ما از غیر به کنه اشپزی نداره

میذاشتن رو اینا میوه و شیرینی داشتن هم ها سری   

میشه تنگ برات دلش ادم بابا کجایی جون کبری سالم:بود جون کبری  

خبره؟ چه موندم دیگه واال قربونت دخترم سالم_  

کن کمکم بیا گرفته مهمونی اقا_  

دربیارم لباسمو برم میام االن_  

؟؟!!رفت کجا اصال میشه غیب یهو که  هم امیر  



 

 

 کبری ومنو بود حاضر چی همه که بود۰ساعت رفت پیش کارا تر سریع جون کبری کمک با

 پس بود۱ساعت مهمونی بگیریم دوش هم کنیم عوض لباسامونو هم اتاقامون رفتیم جون

داشتم وقت ساعت۰  

 بود خریده برام امیر تیره زرشکی شلوار و کت یه بیرون اومدم ساعتم نیم دوش از بعد

 چشایی چه اوف کشیدم هم ریمل و مداد یه شد تر کشیده چشام که بستم باال موهامو پوشیدم

☺شد  

 دید منو امیر بود۰:۳۲ساعت بیرون رفتم کردم تموم کارمو زرشکی لب رژ یه با

زدی؟؟ تیپ کی واسه لباتو بخورم جووون:گفت  

یکی واسه!!!امیر عه_  

 دور چشام جلو از:گفت عصبانیت با گرفت بد منظورمو انگار که زدم چشمک شیطنت با

میکشمت خودم شی  

رفت شد رد بغل از بزنم حرف اومدم تا  

 بشر این چقدر دیدم رو تو فقط من مدت این توی خدا خنگ کرد؟؟خوب اینجوری چرا این وا

 احمقه

 سرویس دهنم گفتم اومد خوش و شدم راست و خم بس از من و اومدن می یکی یکی مهمونا

 شد

 به واحتیاجی بودن خدمتکارا بقیه چون!!نداره کسی و کم کسی میدیدم میچرخیدم باید فقط من

نبود من  

 امیر لبای به چسبوند لباشو و امیر گردن به چسبید اومد تا اومد سلماز اسم به دختره یه

 خودش به نکرد هم همراهی حتی چون بود کرده هنگ من مثل امیرهم!کارایه؛ چه این!!هان

بعد برسی بذار سلی میکنی چیکار:گفت و کرد جدا خودش از رو دختره و اومد  

بودمت ندیده بود هفته به عشقم اخه:گفت عشوه با دختره  

 قصر من که وای وای نمیشینیدم چیزی بودم کرشده انگار دیگه عشقم کلمه شنیدن با

بودم ساخته اب روی رویاهامو  

کرد همراهیش هم امیر وسط برد کشید گرفت رو امیر دست سلماز  



 

 

میرقصه و میالسه عشقم اغوش توی دختری نمیدیدم کوربودم کاش اخ  

نفر این راجب اطرافیان های زمزمه نمیشنیدم بودم کر کاش اخ  

بامن کردی چه...اخ...امیر اخ.... اخ   

 نره بیرون صدام گرفتم دهنم جلوی دستمو گریه زیر زدم نبود کسی اشپزخونه تو رفتم

میشنوه منو زجه و هق هق صدای کی اهنگ صدای این با هرچند  

بیرون بودرفتم اب ضد ارایشم خداروشکر شستم صورتمو  

دختره نزنم تا کردم مشت دستمو پیشش برم زد اشاره میگشت من دنبال انگار امیر  

کرده لش خودشو امیر بغل توی اینجوری کنم پار و لت رو دختره  

اقا بله_  

کردی؟ گریه ببینم:گفت اروم  

اقا نه:گفتم لرزید چونم و کردم بغض دوباره  

اقا؟؟ شدم بودم امیر پیش ساعت چند!!اقا_  

برم ندارید کاری اقا_  

میزنیم حرف شب اخر برو نه_  

بگم رو کلمات این تا اومد باال جونم  

 تمام زیر امیر سنگین نگاه زیر پسرا هیز چشای زیر مهمونی شد تموم بالخره بود هرچی

شد تموم بالخره دادنه شماره  

 کرد سرش به دست امیر و بمونه داشت اصرار و بود سلماز که مهمون اخرین رفتن با

 که بود محکم انقدر کشید شدت با یکی دستمو که کنیم جمع رو سالن میکردم کمک داشتم

شو بلند:زد داد امیر که گرفتم لبم جلو دستمو شد پاره لبم و زمین افتادم  

 تخت رو کرد پرتم باال برد کشوند منو امیر جلو بیاد خواست تا جون کبری گریه زیر زدم

 پسره این:گفت باشه اروم میکرد سعی که صدایی و عصبانیت با جلوش ایستادم شدم بلند

بده شمارشو مهرداد  



 

 

شماره؟...ش کدوم..کدو..ک_  

بده شمارشو نگو دروغ:زد داد روتخت دوباره شدم پرت درگوشم زد_  

نداد شماره وهللا به_  

نه یا داده شماره میشه معلوم االن  

بود خون غرغابه بدنم و صورت تمام شد خسته که زد انقدر زد انقدر دراورد و کمربند  

شمارشو بده:گفت زمین رو نشست  

..._ 

؟!!شدی؟؟شمارش الل_  

_... 

 معلوم بعدا جون هرزه خودتو بشور حموم تو کرد پرتم برد خون و درد با گرفت دستمو

بست رو در و بیرون رفت شدی هم الل سالمتی به میشه  

گفت دکتر که ای دوره توی بودم رفته باز بزنم حرف نمیخواستم بود این واقعیت  

 حوصله و میدادم دست از تکلمو قدرت اال و میشدم شوکه نباید مادر و پدر مرگ از بعد

بزنم حرف نداشتم حوصله نبود خودم دست نداشتم زدن حرف  

میکشید سیگار داشت امیر بیرون اومدم شستم خودمو گریه زور با   

کجا؟:گفت بیرون برم اتاق از که رفتم  

_... 

کجا؟ اللی؟؟پرسیدم_  

_... 

نیوردم سرت بالیی تا بزن حرف_  

_... 



 

 

دارم کارید بیا بپوش لباس برو_گفت که میخوام لباس فهمید انگار  

شد چی میکردم فک چی ههه ! 

اتاق تو رفتم  

بیابشین_  

مرگ با هست مساوی بخوابم میدونستم ولی میمیرم داستم درد از   

بده رو مهرداد شماره_  

_... 

اللی؟_  

اره دادم تکون سرمو_  

بزنی؟؟ میتونی حرف االن میزدی حرف داشتی توکه_  

دادم تکون راست و چپ به سرمو  

مهیا چته:گفت بود شده نگران انگار که درحالی امیر  

شدم خیره چشاش به دوباره وقتی اشک از پرشد چشام  

 تو برو:گفت چشاش توی گذاشتن یخ انگار بعدش ولی بود نگران امیر چشای ثانیه چند برای

بخواب اتاقت   

رابطه برای باش اماده شب فردا راستی  

 تو رفتم کرد حس رو تلخیش هم امیر میدونم که لبخندی زدم لبخند شدمو خیره بهش بغض با

 خوابم که کردم گریه انقدر صدا بی هم باز ولی کردم هق هق کبودم صورت دیدن با اتاق

 برد

...بود شب۳ ساعت شدم بیدار بود دلم ناحیه در ک شدیدی درد از  

...بود شده کبود افتضاح صورتم کردم نگاه اینه تو خودمو شدم بلند جام از گریه با   



 

 

 صورتم رو گذاشتمشون کیسه تو برداشتم یخ قالب چند یخچال از و خوردم مسکن قرص یه

..شدم خارج اشپزخونه از  

 ماساژ صورتم رویه کیسرو و انداختم خودمو ال اولین رویه.. برم باال ها پله از نمیتونستم

...دادم  

...شدم بیدار جون کبری صدایه با... برد خوابم کی نفهمیدم . 

اومده صورتت به چی بده مرگم خدا:جون کبری  

کرده؟؟؟ کارو این اقا  

 رفت و شد بلند اونم.... برسید کارتون ب شما خانم کبری:گفت ک اومد پشت از امیر صدایه

...اشپزخونه  

 ب رفت بعد.. کن درست  کوکو برام ناهار واسه گفت خشک و میکرد نگام خونسرد امیرم

...سفید پیراهن با نفتی ابی شلوار کت شیک همیشه مثل...شدم خیره رفتنش  

 و... برگشت فوری امیر ک.... کشیدم خفیف جیغ یه درد از ک شم بلند خواستم جام از

بمیری؟؟؟ میخای چته:گفت  

 و انداخت روم پتوم یه و داد خوردم ب قرص یه جون کبری ک کردن نگاش بغض با

باشه:امیر...میکنم درست خودم ناهار اقا:گفت  

...درد از گرفته نبض میکردم احساس بدنم جایه همه. میوم در جونم داشت درد از رفت بعد  

 نگاش تعجب با و کردم پاک اشکیمو چشمایه هدرد  جلوم امیرو قامت ک گذشت ساعت نیم

 قرصارو این بیا:گفت و نداد بهم کردن فکر مهلت بیشتر...کارش سر نرفت مگه این کردم

 میرفت گیج خیلی سرم... خوردم گرفتم قرصو لرزون دستایه با و نشستم زور به... بخور

...بود فهمیده اینو امیرم  

دکتر بریم پاشو:امیر . 

میرفتم خودم میشدم ک شم بلند نمیتونستم اگه خلللل پسره اخه د . 

هاااا شدی الل:امیر  



 

 

...کردم نگاش بازم  

هه بزنم پلکم نداشتم حوصله  

 هیچ ک گرفت بازومو زیر و انداخت سرم شالم یه کرد تنم و اورد واسم پالتو یه باال رفت

 میکرد درد ک گرفت قرار جایی دقیق دستش ک کرد بلندم حرکت یه با ک نخوردم تکونی

 لب زیر و.. کرد جا به جت دستشو فوری پرید سرش از برق ک کشیدم جیغی همچین

...میزنم استخون پوست این به ک دارم عقلی چ من اخه تف ای:گفت  

 دکتر یه ک شدم بیدار دستم رویه چیزی سوزش احساس با خوابیدم و دادم تکیه بهش سرمو

...شدم خیره بود توهم اخماش خیلی ک امیر و پرستار و  

شدی بیدار بالخره عزیزم سالم:پرستار  

ام:من  

 خانومتون بدید شیرین خوراکی یه لطفا اقا:گفت امیر روبه و کرد نگام تعجب با پرستاره

...پایینه فشارشون  

حتما:امیر  

بری میتونی مرخصی:گفت مینوشت چیزایی یه داشت االن تا ک دکتر  

...شدن خارج پرستار با اتاق از و   

شو حاظر زود بخور گفت و بغلم انداخت ابمیوه یه امیرم   

بوددد کوفته بدنم همه ک اخ شدم بلند و بسته در تو کردم پرت ابمیورو منم..رفت و  

شدیم خارج و گرفت شونمو و داخل اومد امیر ک شدم حاظر  

سادیسمیه طرف بابا دکتره میاره بار یه میزنه منو بار یه مرگشه چه نیس معلوم این  

 نگاه و بدم تکون سرمو میتونم حداقل خداروشکر خوبه بزنم حرف نتونستم دیگه دیروز از

بودم توشوک بدجور پیش سری کنم  

 باهم همش دیشب کتکای و پریود وقت دردمیکنه خیلی بود زیردلم روی دستم خونه رفتیم

برم راه نمیتونم درد از شده جمع  



 

 

خونه تو اومد هم امیر   

بهتری؟ مادر:گفت دید منو تا جون کبری  

نمیزنی؟؟ حرف چرا مادر:گفت ترسید جون کبری...اره معنی به گذاشتم هم روی چشامو  

میزنه مردگی موش به خودشو نیس چیزیش:امیر  

فقط کردم نگاش بغض با  

کردم حاضر سوپ برات باال بریم مادر بیا: جون کبری   

صدبار این نیس هیچیش میشه پرو نرسید بهش زیاد جون کبری:امیر  

....اخ....امیر دستت از اخ  

 روی ازم چراعشقم اینکه به کردم فک و تخت رو کشیدم دراز مشقت و درد باهزار باال رفتم

 برگردوند

؟!کیه نام مهرداد ؟اون!یهو؛ چیشد  

 اشک و میزدم چنگ رو مالفه فقط درد از که بماله پماد کبودیا روی اومد جون کبری

 میریختم

بزنی؟؟ میتونی حرف مادر: جون کبری  

دادم تکون راست و چپ به سرمو  

نمیتونی؟ ؟االن مادر چی ینی:گفت و شد نگران  

دادم تکون راست و چپ به سرمو بازم  

میام االن کن صب_  

نمیزنه حرف مهیا اقا:میگفت که شنیدم صداشو بیرون رفت دوید  

برسید دادم به اقا  

؟ چیشده:گفت باهول امیر  



 

 

چیشده؟؟:گفت منو دید اتاق تو اومد دوید  

_... 

جون؟ کبری چیشده_  

بزنه حرف نمیتونه اقا: جون کبری  

گفته؟؟ اونو کی اونوقت_  

خودش_  

جوری؟؟ چه:گفت پوزخند با  

اقا کرد اشاره_  

کن صدام مرد وقت هر نیس مهم هه_  

نشد امیر از خبری هیچ تاشب دیگه بیرون اتاق از رفت   

...که نرفته یادت اتاقم بیا شو حاضر:اومد خواب موقع   

فقط کردم نگاش بغض با  

بیرون رفت من به توجه بی ولی  

کشیدم دراز همینطور پس شم بلند نداشتم جون حتی   

دیوار توی شد کوبیده که شد باز شدت به در دیقه۸۲ از بعد   

نمیای؟ چی واسه:زد داد امیر  

..._ 

میکنم کارمو اینجا نداره عیب اللی نبود یادم اهان_  

سمتم اومد  



 

 

 داشتم درد از کنم مهارش دستم با میتونستم فقط گردنم خوردن به کرد شروع روم افتاد

 اومد بازم ولی کرد مکث ای لحظه افتاد بدنم کبودیای به چشمش کرد پاره لباسامو میمردم

کرد تجاوز بهم حیون یه مثل امیر شب اون روم  

 چند واس اما...میکنه جلو از باز ک کردم فکر نبود من کردن ارضا و گرفتن لب از خبری 

 این برایه هق هق همچین کونم تنگ سوراخ تو کرد ته تا کیرشو ک نیومد باال نفسم لحظه

 ک زد سیلی یه ک میرفتم حال از داشتم میزد ضربه باسنم به دستاش با میکردم بدبختیم همه

...داشتم نگه باز چشمامو   

 شه ارضا میخواد فهمیدم کرد تند ضرباتشو داشت درد خیلی گرفتن گاز سینمو کرد شروع

 نداشت حال چون اونم گذاشتم شکمش روی پشت ببرم دستمو تونستم فقط که سوختم بعد یکم

 فرسا طاقت پشتم و بدنم تمام درد بیصدا هم باز ولی میکردم هق هق...عقب سمت شد پرت

 روی گذاشت دستشو کرد بغلم پشت از که کردم امیر به پشتمو پیچیدم خودم دور رو پتو بود

چته؟:گفت روم اومد ترسید زدم جیغ که پشتم روی گذاشت دستاشو از یکی سینم  

..._ 

 حتی داشتم دوس رو امیر لبای انقدر که منی میکرد ناز موهامو گرفت لب ازم روم اومد

 چی همه تا عزیزم بخواب:گفت و کرد بغلم شد سیر لبام از امیر کنم همراهیش نداشتم جون

گلم بخواب شه معلوم بعدا  

داری؟ چیزیته؟؟درد:گفت گریه از میلرزه هام شونه دید امیر بعد ساعت نیم تقریبا  

..._ 

چته بگو میکنی نگرانم داری_  

..._ 

برد خوابم که کرد نوازش موهامو انقدر خوردم داد مسکن یه بهم شد بلند  

 یبار خوب یبار...نمیارم در کاراش از سر واقعا شدم بیدار امیر داغ هایه بوسه با صبح

...نباشه تنم از سر میخاد   

..نمیزنی حرف چرا:امیر  



 

 

...دکتر بریم باید:گفت ک کردم نگاش بازم  

 درد دلم خیلی شد خارج اتاق از و رفت پایین تخت رویه از کالفه ک... کردم نگاش بازم

صدام شروع شد از رویه مالفه لخته خونو دیدم  بی هق هق ک میکشید تیر طوری... میکرد

پریود شده بودم یخورده سرو وضعمو درست کردم کبودیایه صورتم تقریبا خوب شده بود .

و یه دس بلوز شلوار بافت قرمز پوشیدم از اتاق خارج شدم و از ... یه رژلب نارنجی زدم 

نه رو براش بردم ک جدی پله ها پایین رفتم که امیرو دیدم که غرق فکر کردن بود صبحا

بشین:گفت  

..نشستم منم  

اللی زدی خودتو:امیر  

٫..._ 

دکتر بریم ک باش حاظر اومدم شرکت از ۰ ساعت  

٫..._ 

..نبود خانومم کبری تنهایی موندم منم شد خارج خونه از و خورد نفس یه ابمیورو   

چی؟؟؟ بزنم حرف دیگه نتونم اگه نشستم و اتاقم رفتم   

گلدان شکستن مس اومد پایین از صدایی ک بودم فکرا همین تو . 

 میشدم سقط ترس از داشتم اتاقم تویه منو کشید پشت از نفر یه ک شدم خارج اتاق از ترس با

....کنم دفاع خودم از یا بزنم حرف کلمم یه نمیتونستم   

 نگاه بیشتر میخورد سالی۳۲ بود ها اروپایی این شبیه اتاقم تو دیمیکش منو داشت ک شخصی

 تیر کمرم ک تخت رویه کرد پرتم کنم خارج بزرگش دستایه از دستامو کردم سعی و نکردم

بگی چیزی نمیخاااااای:گفت ک میکردم نگاش داشتم فقط.. کشید   

٫...._ 

...من سکوت و سوال همون بازم و بهم زد سیکی یه  



 

 

 ک دیدم امیرو و شد باز شدت به در دفعه یه میکنن چیکار اینجا و بودن کی اینا نمیدونم

شدی الل راسی راس انگار نه:گفت . 

...بری میتونی ناحسا:گفت ک کردم نگاش تلخ پوزخند یه با...بود خودش کار پس هه  

شو حاظر االن همین:گفت امیر و رفت پسرم اون   

...خوبه حاال گفت و زد مک لبامو تند و کرد تنم لباسامو کمد از خودش ک نکردم حرکتی  

خورد رژمو  

شدیم خارج اتاق از و گرفت شونمو زیر   

 امیر شدیم خارج ماشین از و شدم بیدار امیر کردنایه صدا با ک خوابیدم بیمارستان رسیدن تا

...میکرد صحبت گرم بود خودش همسن تقریبا ک دکتر یه با داشت  

بیا:گفت و جلو اومد و کرد من ب اشاره و  

.دکتره اتاق داخل رفتیم  

خانوم مهیا هستید خوب سالم:دکی   

٫...._ 

نمیزنههه حرف چرا رضا:امیر  

شده وارد شک بهش احتماال:اون   

درسته؟؟؟:پرسید ازم و  

دادم تکون سرمو فقط  

 شک یه علت به قبال معلومه شواهد از دختر این باشم صادق باهات بذار جان امیر ببین:دکتر

 جالبه االن افسرگیه نوع یه دیوونه یه عین میزده زل جا یه به و شده سکوت دچار وحشتناک

 بره پیش اینجوری بخواد اگه نداره زدن حرف حوصله جورایی یه نمیزنه حرف فقط برام

میدم بستری دستور   

خطرناکه؟ انقدر ینی:گفت نگرانی با امیر  



 

 

داشته بیماری سابقه گذشتش چون اره:دکتر  

کنی دور رو تشنج و استرس ازش کن سعی   

داد سرتکون و کرد من به نگاهی امیر  

 کارت به کاری فعال االنم گذشتم گناهت از نکن فک:گفت بهم امیر بیرون اومدیم مطب از

نکنی عصبیم کن سعی ندارم  

کنم عصبیت بخوام که میزنم حرف من مگه جون احمق اخه بگم میخواستم  

میکنم پوشی چشن خیانتت از فعال:امیر   

خیانت؟؟؟؟؟ کدوم هان  

این میگه چی  _ 

درنمیاد اب از این از بهتر دادن پرورش گنده شکم عربای اون که ای ه*د*ن*ج هرچند:امیر  

 من خوب اره:میگفت هی همینجوری امیر نداشتم تحمل دیگه کسی بی این از کردم بغض

 من االن میدادن حال و میکردن حال باهات شده خراب دبی اون توی چندتا وقتی نبودم بست

میکنی خیانت من به معلومه کمتم  

 کردم پرت خودمو و کردم باز میرفت سرعت با داشت اتوبان توی که درماشینو گفت اینو تا

 پایین

...شنیدم رو ترمز صدای و ماشینا بوق صدای فقط   

 راستمو دست بدم تکون سرمو نمیتونستم اومدم بهوش سینم قفسه و دستم توی شدیدی درد با

 اومده قرمز چشای با دیدم رو امیر دادم تکونش تا بود خوابیده روش یکی انگار دادم تکون

میکنه نگا بهم روم   

خوبی؟:امیر  

کردم بسته و باز چشامو  

کشتیم المصب کشتیم_  

چمه؟؟ چیشده پرسم ازش میخواستم چشام با  



 

 

 چپت دست شدی پرت و ماشین یه به خوردی کردی پرت خودتو وقتی:گفت فهمید انگار

 فقط سالمه پاهات خداروشکر دستات با زخمه هم صورتت دیده ضرب سینت قفسه٬شکسته

دیده ضرب راستت پای   

بیهوشی هفتس یه  

بگم دکتر به بذاربرم  

شد بیدار بخش خوشگله خانوم پس عه:اومد دکتر  

 و نداد اهمیت دکار کرد بد نگاه یه بهش امیر گفت اینو تا بود ساله۳۲جون پسر یه دکتر

حیفی خیلی حیفی نکن و اینکار خودت با:گفت  

مرخصه شب  

 رفت

کنه تعریف ازش پسر جوجه این مونده همینم:گفت لب امیرزیر  

نداری؟ خوبی؟درد:گفت گرفت دستمو  

داری؟؟ درد:گفت شد بلند که دادم فشار چشامو  

بزنن مسکن میگم االن کن صب کن صب:گفت که دادم فشار چشامو دوباره  

داری؟ درد گلم گفت اومد ناناز پرستار یه و رفت  

میزنم مسکن برات االن:گفت که دادم فشار تایید نشونه به چشامو دوباره  

رفتم فرو سیاهی مطلق دنیای به و شد بسته چشام کم کم  

 نمیدونم بود هم روی چشاش ولی صندلی روی بود نشسته دیدم رو امیر اومدم بهوش وقتی

...نه یا بود خواب  

داشت درد کشیدن نفس موقع سینم قفسه ولی بود شده کمتر دستم درد  

شد بیدار مین۸۵ از بعد تقریبا امیر   

بهتری؟_  



 

 

اره معنی به دادم فشار هم روی چشامو  

داری؟ درد_  

کردم کارو همون دوباره_  

شی مرخص بکنم کاراتو برم_  

 سرپا زیاد بخور داشتی درد اگه مینویسم قرص:گفت ماینه از بعد  دکتر اومد دکتر با رفت

  نباش

مرخصید االنم وضعیتتو ببینم بیا دیگه هفته  

خونه رسیدیم مشقت و درد باهزار  

نصیحت به کرد شروع و گریه زیر زد منو دید تا جون کبری   

کن شکایت ازش بعدا اتاقش برم بذار جون کبری: امیر  

 گذاشت تخت روی برد کرد بغلم امیر هوام روی دیدم که بودم گرفته رو ها پله عذای

بکنیم باید کاراهست خیلی شو خوب زود:گفت و بوسید کوتاه لبمو شه بلند خواست  

رفتم سیاهی مطلق دنیای به کم کم داد بود اور خواب که مسکن قرص یه  

 گذاشتم داشت گچ که دستمو وان توی رفتم دراوردم لباسامو داشتم کم درد شدم بیدار وقتی

نخوره اب وان لبه  

گرفت ولگد مشا به رو در یکی که کنم ریلکس میکردم سعی داشتم  

مهیا؟؟ خوبه حالت:شنیدم امیرو صدای!!!!!!!!یاخدا؛؛  

بدم جواب االن که میزنم حرف من مگه عبدهللا حاج پشمک اخه  

ترس از مردم:گفت کشید عمیق نفش منو دید شد باز ضرب با در   

 ولی رفته امیر البد اومد در صدای بعد یکم وان بالشتک روی گذاشتم سرمو ندادم اهمیت

میشست سرمو داشت که کردم حس سرم روی رو دستایی نرمی  



 

 

 منتظر شست سرمو امیر گذاشتم قبلی سرجای سرمو لبخندزد لباس بدون بود امیر کردم نگا

 توی برمگردوند گرفت سالممو دست روم روبه نشست وان توی اومد ولی بیرون بره بودم

 دستش با رو اب بود کرده حلقه شکمم روی دستشو(بود شکمش روی کمرم ینی)نشستم بغلش

 زدم پس دستشو داد فشار و گرفت سینمو راستش دست با هام سینه روی میریخت میکرد پر

شده تنگ برات دلم بشین:گفت که کردم نگاش عصبانیت با و  

 دلم زبونش گرمی از گرفت دهن به سینمو و پایین اورد سرشو و کرد تر تنگ بازوهاشو

 هم بود بد اوضام هم رابطه برای نبود شرایط خوب ولی میشدم داشتم تحریک ریخت هری

بودم ناراحت دستش از  

 بس از مکید گردنمو باالتر اومد هام سرشونه به زد بوسه و تر باال اومد سینم روی از

 تحریک چقدر میکردم حس پایین اورد منو دستش با کردم بلند خودمو ناخواگاه مکید محکم

بخواد رابطه ازم االن که میترسوند منو همین میشه تر بزرگ هی و شده  

 ومحکم گرفت دهن به لبامو نذاشت که کنم بلند گردنم روی از سرشو دستم با کردم سعی

گرفت کام به لبامو  

 خوب حالت چون:گفت شد بیخیال امیر خداروشکر که میشد شروع دردش سینم قفسه کم کم

میخوام بازی عشق ازت فقط نیس  

بیرون فرستاد پیچید دورم رو حوله شست منو بخوره دستم به اب اینکه بدون کرد بلندم  

 تنت بیام میذاشتی:گفت پوشیدم لباس دید بیرون اومد امیر که پوشیدم لباس بدبختی هزار با

زد چشمک بدجنسی به کنم  

 شده چی بفهمم تا دیوار به کوبوند منو که اتاق از بیرون میرفتم داشتم رفتم غره چشم بهش

 گرفت محکم گاز پایینمو لب شد پاره لبم که کرد و اینکار محکم انقدر لبم روی گذاشت لبشو

 قمیش برامن چشمات با باشه اخرت دفه:گفت کرد بلند سرشو چشمم جلو اومد پدرجدمم که

میای(خودمون غره چشم همون)  

زدفهمیدی؟؟ داد  

 اینم به لب به من عالقه کنم فک بدبختم لبای این جون به افتاد دوباره که دادم تکون سرمو_

کرده سرایت  

بیرون اتاق از رفت کرد ولم   



 

 

 عه:گفت دید منو تا جون کبری شدم دردش بیخیال که میکرد درد هم پام یکم پایین رفتم منم

کردم حاضر سوپ برات بخواب برو شدی بلند چرا مادر  

 من میشد چیزیت دخترمی مثل تو نبود درست کارت عزیزم:گفت و کرد بغلم کردم بغلش

میکردم چیکار  

 گذاشت و کشید سوپ برام اونم بیرون اومدم بغلش از سریع بگیره ابغوره میخواد دیدم تا

 جلوم

کنار کشیدم و خوردم سوپ یکم   

سوپتو کن تموم بشین:گفت سرمیز اومد امیر شم بلند خواستم تا  

بری نمیذارم نخوری تا:گفت که زدم پس رو غذا دوباره  

میترکیدم داشتم که بماند خوردم دیگه بدبختس هزار با  

الال رفتم کم کم و خوردم مسکن قرص و باال رفتم  

کم ولی میزدم حرف بودم شده خوب کامل دیگه بود گذشته  تصادفم از چندهفته   

 داد و کرد  باز سر بغضم که بابام مامان سرقبر بود برده منو امیر زدم حرف که باری اولین

کردم ناله و زدم  

نمیزنم حرف باهاش زیاد منم شدید شده سگ امیر وقتیه چند   

شد باز بدی صدای با در که میبافتم بافتنی داشتم  

 بگی  نمیخوای  هنوزم:گفت گوشم تو زد چیشده بفهمم بخوام تا تو اومد قرمز چشای با امیر

داره؟؟ چیکار تو با مهرداد  

نمیشناسمش_  

نه یا میشناسی  ببینم بیوفت راه_  

 تا ببندم ماشینو در نذاشت حتی  شدیم پورشش سوار بیرون امیر با رفتم پوشیدم لباس سریع

کرد پرواز ماشین نشستم  

ایستاد مانند انبار یه دم   



 

 

شو پیاده_  

بودن دورش نفر چند بود نشسته من به پشت پسره یه انبار داخل رفتیم  

چیه قضیه بگو حاال دختره اینم بسا خوب:گفت ایستاد روش به  رو رفت امیر  

کیه مهرداد فهمیدم حاال... هین ایستادم پسره روی روبه رفتم  

میزد  تیک سلماز با اونشب که پسری  نهمو  

 ازش بده نمیخوایش امیر...خوشگلس خدمتکار همون اینکه جووون:دیدگف؛ منو مهرداد

ببرم زیادی لذت میتونم  

ایستادم جلوش لخت کردم  فک انداخت بهم هیز نگاه یه بعد   

نیس؟؟ همون این مگه ببند دهنتو: امیر  

سلمازه میگم من که دختری اون بابا نه_  

چییییییییییییییییییییییییییی؟؟_  

رفت  الهی  فاک به گلوش  کنم  فک که زد داد جور یه امیر  

 بهت که خونت توی دخترایی از یکی گفتم من شدیا احمق امیر:گفت خونسردی با مهرداد

داره رابطه من با نزدیکه  

باشه این سلماز جای به که میومد بیشتر خوشم دختره؟؟هرچند این به گیردادی رفتی چرا  

زد هم چشمک یه  

نداشتی؟؟ رابطه مهیا با اصال تو ینی:گفت بود کرده کپ امیر  

نمیکنه خیانت امیر به گفت کرد رد دادم پیشنهاد اونشب  چون نه_  

اخرشو جمله گفت تمسخر لحن یا  

نمیکنه خیانت بهت بازم خونته کارگر اینکه با که دادی چی دختر این به:گفت عصبانیت با  

خودت ارزونیه سلماز نیستی  درکش به قادر که دادم گفت؛چیزی و خندید امیر   



 

 

بیرون بردن رو  مهرداد کرد اشاره بودن ایستاده که ادمایی به بعدشم  

 یه خاطر به لعنتی:گفتم گوشش توی زدم بزنه حرف خواست تا ایستاد روم به رو اومد امیر

دادی؟؟ زجرم ماه هی اشتباه  

 و گذشتم ازش نمیکرد کاری هیچ بود کرده کپ چون گوشش تو زدم نمیکرد باور خودشم

خونه سمت افتاد راه نشست اومد مین۵ از بعد نشستم ماشین توی رفتم  

شد خراب زندگیم شک یه بخاطر نمیشه باور وای  

 کبری هم زا نیومد گرفتم دوش کردم کارامو گشتم خودم دور شب تا رفت رسوند منو امیر

نداد جواب زد جون  

برد خوابم کاناپه همون روی که موندم منتظر انقدر   

 ولی نگرانشم زده زنگ حتی نه و خونه اومده نه امیر روز چار این تو گذشته روز چهار

 اینور ب میشستمو جا یه همش روز چهار نیا تو بزنم زنگ بهش نمیداد اجازی هم غرورم

میشدم خیره اونور و   

 اومد جون کبری که بودم زده زل تلوزیون خاموش صفحه به شده نگرانم جونم کبری حتی

گفت پیشم  

بیایی سرحال بخوره بهت ابی یه حموم برو مادر_   

 لباس داره زوری چ جونم کبری این خودمونیما  اتاق تو داد حولم کردو بلندم خودش بعدم

حموم تو رفتم و برداشتم   

 کردم حس دوش زیر میخوندم اهنگ خودم برای و  بودم خوشحال الکی ولی چرا نمیدونم

 دوش زیر دادنم قر ب دوباره و بوده جون کبری حتما شدم بیخیالش کرد باز اتاقو در یکی

دادم ادامه  

 در بود سفید کفش جفت یه جعبه کنار که بود جعبه یه تخت روی بیرون اومدم ساعت یه بعد

بود خشگل خیلیییی اوردمش بیرون بود لباس یه توش  برداشتمو جعبرو  

 روبه امیر با ک پایین رفتم وضع همون با اورده جون کبری ؟؟؟حتما اورده کی اینو اممم

...عجب چه کردم نگاش تعجب با شدم رو  



 

 

علیک:امیر  

سالم:من  

 امیر؛خوبم

سالمتی به:من  

 تخت رویه نشست میاوردم در شاخ داشتم کرد قفل درم داد حولم اتاق تو ک شود چی نفهمیدم

گفت و  

بشین بیا:امیر  

 رویه کنترلی نیست خودم دست نداشتم اعتماد بهت ک ببخش:گفت ک نشستم کنارش

 عصبانیتم

میبخشی؟؟؟ ندارم   

دادم تکون سرمو و زدم لبخند یه میخاستم خودم ک بود چیزی این  

 خیلی تو مهربونی اینقد ک شم فدات گفت و کرد کم صورتمونو فاصله و روم اورد هجوم که

  خوبی

.اورد در تنم از حولرو و زد پیشونیم رویه بوسه یه بعد   

میکنی چیکار:من   

حموم برم زنم با میخام:امیر  

..وای زنمممم گفت این چی  

..اومدم حموم از االن من بعدشم بردهتم نیستم تو زنه من:من  

باز بیای دارم دوست من...واست میکنم قانونیشم زنمی:امیر  

 داشت همش حموم تو حموم سمت کشید دستمو و شد لخت امیرم شدم خوشحال خیلی

موهام ممه جون مهی:گفت بچگونه صدا با.... میکرد شیطونی  

گرسنشه بچم جون ای خنده از کردم قش   



 

 

پسرم بیا:من  

 هامو سینه هردو و جلو اومد کردم حلقه کمرش دور پاهامو که بودیم وان تو هم رویه روبه

نگیر گاز مامان پسر:گفتم و شد جمع قیافم ک میگرفت گاز نکاشونو و گرفت دستش تو  

 کنم دورش دستام با کردم سعی ک گرفت گاز لبامو و کرد نگام رنگش خوش چشمایه اون با

بود کننده اذیت گازاش خیلی   

 ک بود وقتی چند کوسم تو کرد ته تا حرکت یه با کیرشو کردم احساس رونام رویه دستشو

داره درد امیر اخ:من اومد دردم بودم نکرده سکس  

میدم حال بهت االن:امیر   

 کرده داغ میزد مک دهنش تو فاکمو انگشت و میداد ماساژ هامو وسینه بود اروم حرکاتش

 احساس ابشو سوزش کرد تند سرعتشو و ریخت هام سینه رویه سردو اب امیر ک بودم

...کشیدم جیغ یه کردم  

...پشت افتاد بیحال امیرم   

نبود ک میگشتم قرص دنبال شدم خارج وان از فوری  

ندارم قرص:گفتم امیر روبه   

چته واس:امیر  

نشم حامله ک:من  

چیه مگه شی حامله بزار بخوری قرصا این از نکرده الزم:گفت تندی لحن امیربا  

نمیخام:من   

بیخود:امیر  

 افتاد سفیده لباس همو به چشمم ک پوشیدم لباسامو و شدم خارج سرد حموم از و ندادم ادامه

گرفتم من:گفت امیر ک  

مرسی:من  

شدم خشک حرفش با که بیرون اتاق از میرفتم داشتم  



 

 

باش حاضر شب فردا برای_  

اقا بله_  

 دنیای به شد گرم چشام کی نفهمیدم کردم فک امیر حرفای به و خودم اتاق رفتم بیرون اومدم

شدم وارد سیاهی مطاق  

 مرتب رو خونه...رقصیدم...زدم الک چرخیدم ول شب تا منم نبود امیر شدم بیدار صب

 از نبود توش کسی هیچ بود جوری یه عمارت امروز نبود جون کبری...پختم غذا...کردم

رفت یعدم نیس چیزی نه:گفت پرسیدم هم جون کبری  

 از اینکه ؟با!باشم جوری چه امشب اینکه به کردم فک کشیدم دراز وان توی یکم حموم رفتم

بود شده تنگ براش دلم خوب ولی بودم دلخور دستش   

میام راه باهاش و میکنم گوش دلم حرف به امشب پس  

نباشی خسته خانوم سالم:گفت خونه اومد بود۱ساعت  

همچنین ممنون اقا سالم  

رفت هم توی چهرش اقا باگفتن  

بچینم؟ رو میز اقا_  

کنم عوض لباسمو برم من هرا_  

میز سر چیدم رو شام  

شام بفرمایید اقا_ میکرد گوش اهنگ داشت کردم صداش باال رفتم  

 دیگه ساعت نیم: گفت میرفت داشت درگوشم باال رفت شام از بعد پایین رفتیم داد سرتکون

 باالیی

 جنسش بود تور هفتی نافم تا باالش که مشکی خواب لباس یه باال رفتم کردم جمع رو میز

 روبدوشاممو جیغ قرمز رژ با زدم دودی مشکی سایه و کشیدم چشم خط پوشیدم بود ساتن

اتاقش رفتم پوشیدم  

...اقا:درزدم بود حموم  



 

 

_... 

 تو کوبوند بیام خودم به اومدم تا حموم تو رفتم کشید دستمو که برگردم خواستم نگفت هیچی

لبام به چسبوند لباشو و دیوار  

 روی از لباشو که کردم همراهی باهاش میمکید محکم و بود برگرفته در. لبام خشن لباش

میام بیرون برو:گفت برداشت لبام  

ضدحال اه   

 بچه عین بود ریخته صورتش روی موهاش پوشید لباساشو اومد مین۵ از. بعد بیرون رفتم

بود شده تخسا  

زدن حرف به کرد شروع و پام روی گذاشت سرشو دراورد روبدوشاممو نشست کنارم اومد  

 با خونت توی دخترای از یکی:گف من به سلمازه میگه مهرداد که فردی اون نمیدونستم من

بدتش میخوامش من داره رابطه من  

 فک من بهت میگه خودش بذار میگفت همش کیه دختر اون که نگفت کردم اصرار هرچی

میگه تورو کردم  

 کردم اونجوری باهات خونه اومدم همین خاطر به منی مال فقط کنی ازدواج نداری حق تو

 اذیتت کنم کنترل خودمو نتونستم همین خاطر به نمیگذرم خیانت از بگذرم هرچی از من

 کردم

 وجدان عذاب ولی کنه ارومم تونست فقط اب صدای شمال رفتم نمیگه تورو فهمیدم هم وقتی

کردم اذیتت داشتم   

مهیا؟؟ منو میبخشی:گف کرد نگا بهم کرد بلند سرشو  

بخشیدی منو بگو گف کرد کشید لباش روی چسبوندم لبامو   

امیر بخشیدمت-  

 گرد چشای جلوی زد زانو روم روبه اومد دراورد چیزی یه سرکمدش رفت شد بلند امیر

بامن؟ میمونی...میکنم چیکار نباشی نمیدونم دارم دوست مهیا:گفت شدم  

خودم زا بلکه امیر از نه شدم عصبی لحظه یه  



 

 

اشتباه...نه امیر نه:دادزدم شدم بلند  

نکردی زنش تو که خودت؟؟کسی زن بکنی میخوای رو کی  

نهههههههههههه میخوره دردت چه به خوردم دست بدن  

 دارم دوست انقدر من میدونم زندگیتم من میدونم رو چی همه مهیا:گفت شد عصبی هم امیر

...میدوزیمش دکتر میریم هستی ناراضی اگه نیس مهم بودنت زن برام اصال که  

نه؟؟ یا داری دوسم بدونم میخوام ولی  

دارم دوست معلومه لعنتی: گفتم زیرگریه زدم  

کرد دستم توی بود اورده کمدش از رو بود نگین تک که ای حلقه و خندید  

مهیا عاشقتم:گفت بوسید دستمو  

امیر دارم دوست منم  

 دوسش اگه دیشبیس همون عروست لباش...ارایشگاه بریم باید باش بیدار صب۰ فردا راستی

..بگو نداری  

عاشقشم باشم نداشته دوسش میشه مگه  

_ 

زمین روی افتاد امیر لباس. کنار لباسم و لبام به چسبوند لباشو  

گذروندم رو بود عاشقانه و رمانتیک های شب تمام گر اغاز که شبی یه  

 

عالی و خوب های روز امید به میمونم عاشقش و عاشقشم که مردیه امیر  

.. 

. 

. 



 

 

 

کردین همراهمیمون االن تا اینکه از ممنون  

  


