
 

 ارباب زاده های هات و جذاب من 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱#پارت_

 *تیام*

 با عصبانیت از شرکت  زدم بیرون  از در البی

 شیشه ای  شرکت کت مشکیم دراوردم و پرت

 کردم  رو زمین  و به راهم ادامه دادم  و رفتم

 پیش مازراتی مشکی و زردم  و همونطور که دور

 میزدم برم سمت در راننده کراوات  مشکی رنگم 

 دراوردم  و انداختم رو زمین  و دوتا دکمه باال 

 پیرهن سفیدم باز کردم و نشستم پشت فرمون



 پدال گاز و فشار دادم که ماشین از زمین به 

 سرعت کنده شد

 _اخه یعنی چیییی 

 داد زدم 

 _اخه چه شرط شومیه.....کیرم توشششش.....

 س نفس میزدم  نگاه انداختم دوراز عصبانیت نف

 و ورم  از شهر خارج شده بودم ..... 

 زدم کنار  و چشمام بستم شقیقه هام مالیدم

 _پوفففف........باید با طاها حرف بزنم...... 

 دوباره ماشین روشن کردم و روندم  سمت پنت 

 هوسم تو بهترین منطقه تهران .......... 

 ت من_اربابزاده های جذاب و ها۲#پارت_

 رسیدم به برج  و ماشین  بردم سمت آسانسور 

 یه پارکینگ   ۳۵شیشه ای که میبرد طبقه 

 اختصاصی پر از ماشین  منو طاها .......... 

 چند دقیقه ای طول کشید  بعد از پارک کردن

 ماشین   رفتم سمت آسانسور  و زدم طبقه باال

 یعنی پذیرایی  خونه 

 نبودن طاها بود خاموش بودن خونه نشان از 

 صفحه هوشمند کارت هوشمند  رو زدم به 



 کنار در ورودی  که برقا روشن شد   همونطور که

 میرفتم سمت آشپزخونه  دکمه های لباسم باز

 کردم یه شیشه ودکا از قفسه مخصوص برداشتم 

 و شماره طاها گرفتم گذاشتم در گوشم

 بعد  از دوتا بوق خوردن صدای پر انرژیش پیچید 

 تو گوشم 

 +سالمممم بر تیام خان

 _کجایی

 +شهره بازی...

 همون لحظه صدای بیمارستان پیچید 

 آقای دکتر زارعی به ای سیو.....

 _بیا خونه

 +چیشده میزون نیستی؟ 

 _بیا میگمت ....

 بدون اینکه اجازه بدم چیزی بگه قطع کردم 

 لش کردم رو کاناپه  و شروع کردم فکر کردن 

 و ودکا خوردن

 _اربابزاده های جذاب و هات من۳#پارت_

 *طاها*

 واقعا نگران تیام شدم



 سریع رفتم اتاقم و روپوش سفیدم دراوردم  و 

 رفتم سمت بخش 

 اه اه اه اینم که اینجاس .......با دیدن قیافش 

 صورتم جمع شد  سعی کردم عادی  و بدون 

 در نظر گرفتن اون به پرستار بگم که دارم میرم و 

 امروز نیستم . 

 با قدم های بلند خودم رسوندم اونجا

 _سالم  خانم بهرامی امروز من نیستم....

 اومدم راهمو کج کنم برم که ندا با اون همه 

 آرایش  عجق و وجق لباشو لوس آویزون کرد

 +طاها کجا آخه...... 

 اخمی کردم

 _خانم نیاری  حدتو بدون تا االنم اخراجت نکردم 

 گه ..... صدقه سری آقا جونم  و جناب سرهن

 سریع بدون توجه به قیافه حرصیش  زدم بیرون

 و رفتم   سمت پارکینگ  بیمارستان

 _اربابزاده های جذاب و هات من۴#پارت_

 رفتم سمت پارکینگ بیمارستان و سوار

 پورشه مشکیم شدم .

 پیش بع سوی خونه........ 



 خب خب معرفی کنم خودم رو

 ساله که با جهشی و۲۳بنده آقا طاها هستم 

 پارتی بازی یکسال میشه دکتر کودکان شدم 

 تو بیمارستان پدربزرگم 

 سالشه ۲۵یه داداش بزرگتر دارم به اسم تیام که 

 ظاهر خشک و بد اخالقی داره

 اما مهربون و گاهی شیطونه

 منو تیام توی بچگی پدرمون سرطان داشت فوت 

 کرد و پدربزرگم  که خان روستاس ما رو فرستاد

 پدرمیانات  مادرم هم تو تهران  بهترین امک 

 گفت راحت تره و موند 

 _اربابزاده های جذاب و هات من5#پارت_

 وقتی رسیدم ماشین و به پارکینگ

 گذاشتم و با قدم های سریع رفتم به

 سمت آسانسور و زدم طبقه باال تو 

 آسانسور همش به فکر تیام بودم وقتی

 رسیدم طبقه باال به سرعت به سمت 

 پذیرایی رفتم

 تیام با یه شیشه ودکا رو کاناپه افتاده

 خوابش و از دنیا بیخبر تو عالم مستی



 برده بود

 به طرفش رفتم و تکونش دادم 

 پوففففف! صدای نامفهومی از خودش در

 در آورد و باز خوابید از زیر شونش 

 گرفتم و بلندش کردم و به سمت اتاقش

 تو طبقه باال بردم

 هات من_اربابزاده های جذاب و 6#پارت_

 وقتی تیامو خوابوندم روی تختی از اتاق 

 بیروم اومدم و به طرف آشپزخونه رفتم

 خیلی گشنم بود در یخجالو باز کردم 

 خدمتکار خونه کیک درست کرده بود

 کمی از اون خوردمو به طرف اتاقم که

 روبه روی اتاق تیام بود رفتم

 داخل اتاق شدمو لباسامو از تنم کندم

 تم و به طرف حموم رف

 شیر وانو باز کردم تا وان پر بشه بعد

 داخلش دراز کشیدم تا خستگی امروز از

 تنم جدا بشه...... 

 _اربابزاده های جذاب و هات من7#پارت_

 دور کمرم یه حوله بستمو از حموم اومدم



 بیرون و به طرف کمدم رفتم و از کشو یه

 مایو برداشتمو پوشیدم

 کنم کهمیخواستم موهامو با حوله خشک 

 شد صدای گوشیم بلند 

 برش داشتم حسام بود بهترین رفیقم

 اتصال و زدم 

 +سالم داداش خوبی 

 _به حسام خان چی شده یادی از ما کردی

 +داداش ما هستیم تو رفتی بیمارستان

 مارو از یاد بردی 

 _ول کن اینارو حاال چی شده کارت افتاده

 +نچ نچ منو ببین به میخواستم خوشحالت کنم 

 ادامه دارد........ 

 _اربابزاده های جذاب و هات من8#پارت_

 ادامه: 

 _بگو دیگه کره خر زیر لفضی میخوای 

 +نزن مارو چشم میگم 

 +داداش امشب پارتی داریم میای

 _حسام اصال حوصله ندارم منو ول کن 

 +گمشو بیا دیگه خوش میگذره بدون تو نمیشه 



 +اوکی ادرس و ساعت بده

 بیا ادرس هم بهت پی میدم تو هر وقت میخوای -

 +باشه گمشو 

 بای بای عزیزم-

 گوشی رو قطع کردم و به طرف اتاق تیام رفتم

 تا بهش بگم اماده بشه وقتی داخل شدم دیدم 

 نشسته روی تخت و سرشو گرفته بین دستاش

 نزدیکش شدم و بهش گفتم 

 داداش پاشو شب مهمونی افتادیم 

 بروت داوففففف طاها اصال حوصله ندارم خو

 دیگه جر زنی نکن پاشو برو حموم اماده شو بریم 

 باش گمشو.... 

 ادامه دارد 

 _اربابزاده های جذاب و هات من9#پارت_

 از اتاق اومدم بیرون و رفتم  به اتاق

 خودم تا به مهمونی اماده بشم 

 یه تیپ خفن زدم باشلوار مشکی تنگ 

 و یه تیشرت سفید و یه کت چرم از داخل 

 اختم گردنمو یه ساعت مشکی چرم کشو یه زنجیر اند

 برداشتمو ادکلن سردمو رو روی خودم خالی کردم 



 از اتاق خارج شدمو به اتاق تیام رفتم

 اماده شده بود و داشت ادکلن میزد

 یه تیپ شیک با شلوار طوسی و تیشرت 

 سیاه با یه کت طوسی پوشیده بود

 _اربابزاده های جذاب و هات من10#پارت_

 د از اتاق خارجوقتی کارش تموم ش

 شدیم و به طرف پارکینگ راه افتادیم

 سوار مازراتی مشکی رنگ شدیم و پیش 

 به سوی ادرسی که حسام واسم فرستاده بود

 تو رامسر بود 

 وقتی رسیدیم یه ویالی بزرگ و شیک با 

 نمای سیاه و سفید بود 

 ماشینو تو حیاط پارک کردیم و به طرف

 صدای اهنگویال راه افتادیم  از حیاطم 

 دیوانه وار شنیده میشد....

 ادامه دارد 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۱#پارت_

 داخل ویال شدیم 

 صدای کر کننده موزیک  و فضای تاریک

 جوانایی که تو 



 هم لول میخوردن اولین  چیزایی بود که به

 چشم میومد 

 حسام به سمتون اومد

 ×به آقایون کم پیدا

 نداشت غرید تیام حال و حوصله 

 +حسام خفه...... 

 حسام خندید و روکرد طرف من 

 ×کی پا رو دمش گذاشته باز سگ شده

 _کاری نکن یک رو نشونت بده میشناسیش که

 ×بله بله 

 حسام مارو همراهی کرد سمت میزی  و با اشاره

 دست خدمتکار ها اومدن و لیوانی ویسکی 

 روی میز گذاشتن...... 

 اب و هات من_اربابزاده های جذ ۱۲#پارت_

 ویسکیم رو  برداشتم و مزه مزه کردمش

 تیام ولی کلش رو  یکجا داد باال

 _هی عزیزم خوبی؟ 

 +اره.....بریم اتاق االن..... 

 _االن؟واقعا؟ 

 +اره



 اد و رفتتخودش راه اف

 پوف کالفه ای کشیدم و رفتم طبقه باال دنبالش

 تا شاید بیشتر اتاق بود  ۱۲طبقه باال نزدیک 

 مهمونی های حسام اصال بخاطر این اتاقا 

 معروف بود 

 ر شنیده میشد پسصدای اه و ناله دختر و 

 سالی بود۷استرس خاصی داشتم درسته نزدیک 

 منو تیام باهم بودیم  ولی خوب باز استرس

 داشتم  برای هربار  با اون بودن

 درست بود اون برادرمه 

 اما ما همو دوست داشتیم 

 ما گی بودیم و اربابزادهو نمیشد انکارش کرد 

 پس مشکالت زیادی بود بخصوص قسمت ازدواج

 و وارث بعدی

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۳#پارت_

 رسیدم به اتاق آخری همه میدونن این اتاق ماله 

 حسامه  و کسی حق ورود نداره جز ما

 در اتاق باز کردم و رفتم  روی تخت کنار تیام 

 نشستم 

 سمت درتیام پاشد و رفت 



 اتاق در رو فوری پشتش قفل کرد

 کجی زد  و نگاهی به چشم هام انداخت و لبخند خسته

 *تیام*

 رفتم سمت طاها که بلند شد جلوم وایساد

 منم سریع و خشن  لبای سرخ #قلوه ایش رو به

 دندون گرفتم و طعم گس #خون رو توی دهنش

 حس کرد.

 دو طرف یقه لباسش رو گرفتم و کشیدم.

 سینه اش رو بین دو انگشتم فشردم و پایینهنیپل 

 تنه ام رو به عضو طاها مالیدم. 

 +اههه تیاممم.....

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۴#پارت_

 +اههه تیاممم.....

 بی توجه به ناله  التماسی طاها ، شلوار خودم و 

 اونو پایین کشیدم و عضوم رو روی سوراخ

 صورتی و تنگش فشردم.

 تن صدای ناله های بلند طاها ، با باال گرف

 تحریک تر شدم و زودتر شروع به حرکت دادن 

 عضوم تو سوراخش کردم و همزمان

 عضو طاها رو پمپاژ می کردم



 این وسطا ازش لب میگرفتم و  الله گوشش به

 دهن میگرفتم..... 

 امروز زیادی  تحمل کرده بودم

 این پسر با بدنش منو جادو میکرد و تمام

 ادم میرفت اون معجزه  بودعصبانیتم ی

 انقدر ادامه دادم که با فشار داخلش ارضا شدم 

 چند ثانیه بعد طاها ناله بلندی کرد و تو دستم

 ارضا شد  از میز  عسلی کنار تخت  دستمال

 کاغذی برداشتم و خودم و طاها  تمیز کردم 

 کمک کردم بره دستشویی تا آبم از خودش خالی 

 کنه  ...... 

 نبزاده های جذاب و هات م_اربا۱۵#پارت_

 *طاها*

 یک روز بعد ...... 

 خوشبختی یعنی امروز بیکارم خونه و خوب

 خوابیدمممم...

 پاشدم و رفتم سمت آشپزخونه که دیدم مینو

 خانم اومده  چند روزی شهرستان بود

 _سالم مینو جونننن سفر خوش گذشت 

 خندید و گفت 



 +سالم پسرم جای شما خالی. 

 صبحانه حاضره؟ من گشنمه حسابی_مینو بانو 

 +اره حاضره بشین تا بیارم صبحانه مورد عالقته. 

 اخ جونممم من عاشق  سوسیس و سیب زمینی و 

 تخممرغ  و هات داگ پنیریم  یعنی  قاطی پاتی

 اساسییییی  ولی خوشمزه 

 نشستم کامل دو لوپی صبحانه میل فرمودم 

 تموم که شد  تشکر کردم و پاشدم رفتم سمت

 ق تیام اتا

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۶#پارت_

 توی بالکن وایساده بود   با باالتنه لخت و یه 

 شلوار ورزشی مشکی  دستاش  هم تو جیبش بود 

 رفتم جلوتر

 _تیام.

 برگشت  سمت من

 +جانم.

 _حرف بزنیم؟

 نفس عمیقی  کشید و نشست رو کاناپه گوشه 

 اتاق

 هنوزم اخماش تو هم بود



 _چیشده؟توخودتی 

 +آقا جون دیروز  تهران بود......

 تعجب کردم و منتظر زل زدم بهش 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۷#پارت_

 تعجب کردم و منتظر زل زدم بهش 

 +اومد گفت وقتشه ارث تقسیم بشه.........و 

 شرطش اینه  که ما بریم روستا و ارباب زاده  و 

 ... خان باشیم یعنی جاشو بگیریم ...

 _چییی یعنی ما برگردیم روستا زندگی کنیم 

 اونم به عنوان آقا باال سر مردمش؟

 +دقیقا و قسمت دیگش اینه از من میخواد

 زن بگیرم

 ناراحت شدم از شنیدنش..... 

 پاشدم و پشتم کردم بهش 

 _اها که اینطور  .... 

 اومدم بدم که  از پشت تو حجم گرمای آغوش

 تیام رفتم

 گفتبی رغم خندید  و 

 +نگاش کن چه زود ناراحت میشه آخه  توله 

 من کی  دختر به تو ترجیح دادم هوم؟ 



 _آقاجون که میشناسی هرچی بگه اونه....... 

 +برای ارث مجبوریم بریم روستا اما من زن 

 بگیر نیستم.......

 ._چی بگم

 _اربابزاده های جذاب و هات من18#پارت_

 +هیچی قرار نیست بگی من خودم حلش 

 میکنم نگران نباش 

 _نمیتونم تیام من تحمل ندارم از تو جدا بشم

 +نگاش کن خرس گنده میخواد گریه کنه

 گفتم که عزیزم تو برو من حلش میکنم 

 _باشه

 از اتاق تیام اومدم بیرون رفتم تو اتاق خودم

 نشستم روی تخت و به این هفت سال فکر 

 کردم واقعیتش خیلی وابسته تیام بودم

 تحمل کنم آغوشش واسه یکینمیتونستم 

 دیگس 

 هوففف از این فکرا اومدم بیرون االن که 

 اتفاقی نیوفتاده بود باید کم کم آماده

 میشدم واسه رفتن به روستا 

 تلفن رو برداشتم تا زنگ بزنم به حسام 



 میخواستم کار هارو بسپارمش به اون 

 +جانم 

 _سالم داداش خوبی

 +مرسی طاها جان تو خوبی

 _میگذره 

 پکری  +چته

 _قراره برگردیم روستا

 +چرا چی شده مگه

 _اربابزاده های جذاب و هات من19#پارت_

 _آقاجون گفته باید  واسه تقسیم میراث بریم روستا 

 + هوفففف کی میرین

 _دو روز بعد

 _میخواستم بیام بیمارستان کار هارو بسپارمش به تو 

 + اوکی داداش بیا منتظرم 

 کردم پا شدمبعد اینکه تلفن رو قطع 

 رفتم حموم ... 

 تو حموم همش یه استرس خاصی داشتم 

 از اتفاق های آینده نگران بودم نمیتونستمم 

 کاری کنم وقتی تیام گفت خودم حلش

 میکنم یعنی تو دخالت نکن.......



 از حموم اومدم بیرون و یه تیپ ساده با

 شلوار و تیشرت مشکی پوشیدم و پیش 

 به سوی بیمارستان 

 _اربابزاده های جذاب و هات من20#پارت_

 وقتی رسیدم خیلی زود همه کار هامو

 سپردم دست حسام و از بیمارستان خارج 

 شدم... 

 تو راه یه سری هم به شرکت زدم

 گفتن تیام امروز نیومده و قراره از خونه 

 کارهاشو انجام بده

 وقتی رسیدم خونه ماشینو تو پارکینگ پارک 

 کردمو رفتم به طرف اتاق تیام

 *تیام*

 امروز اصال حوصله نداشتم برم شرکت واسه

 همین گفتم کار هارو از خونه انجام میدم

 چند ساعتی بود که طاها رفته بود

 میخواستم بهش زنگ بزنم که دیدم از در اتاق اومد تو

 _سالم خوبی

 +اره چیکار کردی

 +هیچی کار هارو سپردم دست حسام



 _خوبه بیا اینجا ببینم 

 _اربابزاده های جذاب و هات من21#پارت_

 دلم واسه طعم لباش تنگ شده بود وقتی

 نزدیکم شد لپ تاپمو گذاشتم کنار و از یقش گرفتم

 وقتی سرش نزدیکم شد لبامو روی لباش گذاشتم

 با قرار گرفتن لبام روی اون لبای سرخش حس

 ارامش خاصی درونم قرار گرفت

 که داشتیم لبای هم دیگه رو همینجوری

 میخوردیم دستم رفت به سمت تیشرتش و با یه حرکت 

 از تنش جدا کردم 

 گردنشغ نزاشتم بیشتر فاصله بگیریم رفتم سرا

 همینجوری که داشتم گردنشو بین لبام 

 مک میزدم دستمو روی نیپل سینه هاش

 گذاشتم و فشارشون دادم 

 ل هاش یهطاها دستش تو موهام بود و با فشردن نیپ

 اه بلند کشید که جری تر شدم 

 _اربابزاده های جذاب و هات من22#پارت_

 پاشدم و لباس هامون رو از تنمون کندم و

 روی طاها خیمه زدم و لبامو روی هم دیگه گذاشتم 

 همینجوری که داشتم لباش بازی میکردم



 عضومو بهش مالیدم که اه و نالش شروع شد

 کنهاین پسر در نظر داشت دیوونم 

 از روش پاشدم و عضوشو توی دستم گرفتم

 و باهاش یکم بازی کردم و در عین حال دوتا

 از انگشت هامو تو سوراخش کردم 

 که ناله ای کرد. با این حرکتش انگشتامو سه

 تا کردم وقتی دیدم آماده شده عضومو

 توی دستم گرفتمو با یه حرکت وارد سوراخ صورتیش

 کردم

 کردنم چشام سیاهیی رفت*طاها*با وارد 

 ولی تیام نذاشت عادت کنم و وحشی

 توم تلمبه میزد و با دستش عضومو پمپاژ میکرد

 دیگه درد نداشتم داشتم از لذت جون میدادم 

 تو این مدت تیام ازم لب میگرفت و منو 

 به اسمونا میبرد

 با ارضا شدنش توم داغیشو حس کردم و با فاصله 

 شدم کمی منم تو دستش ارضا 

 _اربابزاده های جذاب و هات من23#پارت_

 *تیام*

 بی حال روی طاها افتادم این پسر منو 



 دیوونه خودش کرده بود 

 بی رمغ از روش پاشدم که دیدم بی حال 

 خوابش برده بود 

 لبخندی به این حالتش زدم 

 موهاش به پیشونیش چسبیده بود و

 خیلی خواستنی شده بود توی خواب

 به چهره غرق خوابش کنارش دراز کشیدم و

 نگاه کردم 

 من نمیتونستم با یکی دیگه باشم 

 طاها اولین و اخرین کسی بود که دوسش 

 دارم 

 با فکری داغون به خواب رفتم 

 _اربابزاده های جذاب و هات کن24#پارت_

 وقتی بیدار شدم طاها رو با چشمای باز دیدم

 که خیره صورتم بود

 بهم میداد هنوزم لخت بودیم و این حس خوبی 

 لبخندی به این حالت زدمو بوسه ای روی لبای 

 طاها گذاشتم

 +نمیخوای پاشی

 _دوست دارم همیشه اینجوری بمونم 



 +چرا عزیزم 

 _میترسم تیام واسه از دست دادنت میترسم 

 +هیسسس هیچی نگو گفتم که درست میشه همه چی

 _قول میدی 

 +اره قول میدم بهت 

 هات من_اربابزاده های جذاب و 25#پارت_

 واقعیتش خودم نمیدونستم میتونم یا نه فقط

 واسه این قول دادم که طاها خیالش راحت باشه

 از این فکرا اومدم بیرون و پاشدم لباس

 هامو پوشیدم و لباس های طاها رو هم

 دادم بهش تا بپوشه و به کار های دیگه رسیدگی

 بکنیم 

 *طاها*

 چهار روز بعد................ 

 مون تموم شده بود وتموم کار ها

 ماهم حاظر شدیم برای رفتن به روستا 

 خدمتکار گذاشته بود توی ماشین

 به سمت اتاق تیام رفتم ببینم آمادس بریم یا نه

 وقتی داخل شدم دیدم داره لباس هاشو عوض

 میکنه یه تیشرت راحتی با شلوار لی قهوه ای 



 پوشیده بود

 _اربابزاده های جذاب و هات من26#پارت_

 وقتی تیام حاظر شد به سمت پارکینگ رفتیم 

 و توی مرسدس بنز تیام شدیم و به

 روستا راه افتادیم

 تو راه جلوی یه رستوران شیک نگه داشتیم و

 و پیاده شدیم وقتی داخل شدیم گارسون

 رستوران مارو به طرف میزی وسط سالن

 هدایت کرد

 همش سنگینی نگاه دخترا ازارم میداد

 مغرورش فرو رفته بود ولی تیام به جلد

 و بی توجه به نگاهشون روی صندلی نشست

 منو رو برداشتم و یه چیز ساده سفارش دادیم

 اصال هر دوتامون رو صبح مینو خانوم قشنگ 

 سیر کرده بود 

 _اربابزاده جذاب و هات من27#پارت_

 وقتی غذامون رو خوردیم حساب کردیم و

 به راه افتادیم ... 

 رستوران خارج شده بودیم و چند ساعتی بود که از

 نزدیک روستا بودیم



 وقتی رسیدیم به سمت عمارت بزرگ روستا راه

 رفتیم

 سرایدار عمارت در هارو برامون باز کرد و ماهم 

 به طرف عمارت بزرگ پدر بزرگ رفتیم

 ماشینو جلوی در نگه داشدیم که یکی از

 دربان ها جلو اومد و در های ماشینو برامون باز کرد

 باال بردم و به زندگی جدیدمون توی این سرمو

 خونه فکر کردم... 

 منو تیام از آینده ای بیخبر که تو این عمارت 

 داشتیم به طرف در سالن رفتیم و واردش

 شدیم............ 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۸#پارت_

 *ساحل* 

 روزه تو عمارت همهمه شده که اربابزاده ها  ۳

 قراره بیان  خان و بانو عمارت جشن بزرگی

 ترتیب  دادن برای فردا شب و تمام خدمه

 دارن تالش خودشون میکنن

 برداشتم وقرص بانو عمارت رو با یه لیوان آب 

 رفتم سمت پله ها که نسیم مشغول طی زدن بود

 خندم گرفت با اخم زل زده بود به طی و به طی 



 غر میزد

 ی دختر_سالم نسیمه چرا غر میزن

 +سالم ظهره خانوم تشیف بردن  شهرستان خونه

 عمشون من باید کل سالن پایین  به این درندشتی 

 تنها طی بزنم 

 ادای گریه کردن درآورد 

 خنده نخودی کردم و لبخند زدم به روش

 _قرص بانو بدم میام کمکت کارای من تموم شده

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۹#پارت_

 بدم میام کمکت کارای من تموم شده_قرص بانو 

 چشماش برق زد و بدو پرید خرس گنده بغلم 

 +اییی ایشاال زنت بشم ن ن زنم بشی ن ن صیغم

 بشی اه ن صیغت بشم ایشش منظورم عقدت بشم

 نننننننن عقدم بشی   هوفففف چرت میگم چی 

 میخواستم بگم حول کردم... 

 شد  سرش خاروند و مشغول فکر کردن

 خنده ریسه رفتم که نگاهم کرداز 

 _م...منطورت......قربونم.....بشی.....بشیه؟ 

 خوشحال  بشکنی تو هوا زد

 +خودشه



 یکم خندیدم و  سریع اشکام  پاک کردم و لبخند

 زدن و رفتم سمت  پله ها....... 

 لپام  و صورتم  قرمز شده بود  هر وقت زیاد

 میخندیدم اینطور میشدم 

  رفتم که رسیدم سالن دوم اتاق تا پله باال۳۵تقریبا 

 تا  ۷بانو  از سالن گذشتم تا به راهرو برسم  که 

 اتاق داشت

 اتاق  دوم متعلق به بانو بود 

 در اتاق رو  زدم که بانو اجازه ورود صادر کرد 

 وارد شدم و در رو بستم بانو تو بالکن  اتاق بود

 د و داشت به باغ نگاه میکر

 نو هات م _اربابزاده های جذاب۳۰#پارت_

 وارد شدم و در رو بستم بانو تو بالکن  اتاق بود

 و داشت به باغ نگاه میکرد 

 _سالم عرض شد 

 برگشت و لبخندی به روم زد

 +سالم دخترم....... 

 لبخندم از لفظ دخترم بیشتر کش اومد

 این زن رو با تمام وجود دوست داشتم با ما

 جوری رفتار میکرد که حس خدمه بودن و نوکر



 به ما دست نمیداد بودن

 _بانو جون قرصاتون 

 قرصا و آب گذاشتم رو میز تو بالکن

 خندید

 +دختره شیطون باز زیاد خندیدی لپ قرمزی 

 شدی

 دستام گذاشتم رو لپام و گفتم

 _کاری نسیمه  میشناسینش که یکم گیراییش 

 مشکله

 خندید

 +امان از دست جوونا

 پیرین _اووووو  بانو همچین میگین انگار شما 

 ۳۴سالتونه  که از قیافه انگار  ۴۳به خدا فقط  

 ساله هستید

 لبخندی زد و اخم کوچولویی کرد

 +دختر زبون نریز.

 لبخندی دندون نمایی زدم

 _چشممم

 _اربابزاده های جذاب و هات من۳۱#پارت_

 بانو دوباره نگاهش داد سمت باغ که با دیدن



 چیزی لبخند زد

 _اومدن..... 

 در تا خودش برسونه پایین  با عجله رفت سمت

 منم هول زده دنبالش رفتم

 رسیدیم سالن پایین خدمتکار ها به صف بودن 

 منم رفتم آخر صف کنار نسیمه

 ی در توسط بانو باز شد و ماشین مشکی رنگ 

 نمایان شد میتونستم بگم دهنم باز مونده بود 

 در ماشین باز شد اول پسر جوونی بیرون اومد

 بغل بانو گم شد و  یه پسر با لبخند خسته ای 

 دیگه هم با اخم و جذبه پیاده شد   و رفت دست

 بوسی خان

 نسیمه زد تو پهلوم 

 ...ولی چه چیزایینا +خوردیشون. 

 _خفه 

 ن_اربابزاده های جذاب و هات م۳۲#پارت_

 _خفه 

 +باش بابا چرا میزنی 

 یادم رفت کجا و کیم  محکم زدم تو  سرش

 داد زد 



 نه نه عقدت میکنم نه صیغه+اخخخ دستت بشک 

 زن یا شوهر دست سنگین واسه چیمههههه 

 _خفه بابا پسر ندیده بدبخت ایشش

 ×ساحل...... 

 با صدای خان به خودمون اومدیم  همه از خنده

 قرمز بودن ولی کی جرعت میکرد جلوی خان 

 و بانو بخنده 

 صدای خنده یکی از پسرا رفت باال اما اون یکی

 کردبا اخم چنان نگاهم 

 بانو لبخند زد

 ●طاها خان دلدرد گرفتی بسه 

 پسره خودش جمع و جور کرد

 ●خوش اومدین بهتره استراحت کنید........ 

 پسره که حدس میزنم تیام باشه 

 ×البته

 ●ساحل راهنمایی کن

 _اربابزاده های جذاب و هات من۳۳#پارت_

 جاخوردم  این همه آدم من چرا 

 _چشم 

 بفرمایید طبقه باالرو کردم سمتشون  



 دنبالم راه افتادن  و بردمشون طبقه سوم

 اتاق رو نشون دادم دوتا اتاق کنار هم 

 _کاری با من ندارید؟ 

 اربابزاده کوچیک )طاها(جواب داد با لبخند 

 +نه ممنون میتونی بری 

 بدون نگاه کردن به اون عنوق خان بیرون زدم 

 طبقه سوم همیشه سوت و کوره اتاق داره اما 

 ال به سال کسی نمیره البته جز منس

 چون من از دار دنیا یه مادر دارم که ویلچر نشینه

 خان هم لطف کرد و یه اتاق به منو مادرم داد

 منم کار میکنم براشون  یادم نمیاد کی بود

 اما وقتی به دنیا اومدم  فامیلی نداشتیم

 مادرم میگه خانوادش توی تصادف از دست داده 

 بود و خانوادش فوت  کردن  و پدرم تک فرزند

 من تا حاال پدرم ندیدم ....... 

 از وقتی یادم میاد ما اینجاییم  مادرم کار میکرد

 تو این خونه  و یه روز که میره شهر

 تصادف میکنه و این وضعشه  منم تصمیم گرفتم 

 درس رو ول کنم و جای مادرم کار کنم 

 من جزو محدود بچه هایی بودم که مدرسه 



 لطف بانو  اینجا خیلی کم پیش میاد میرفت به 

 دختر راهنمایی و دبیرستان بره 

 بغضم قورت دادم و لبخند زدم وارد اتاق مشترکم

 با مامان شدم

 _اربابزاده های جذاب و هات من۳۴#پارت_

 خیلی شوخ و شنگول گفتم:

 _سالااااام بر مامام گل خودم! احوالت؟

 اونم خنده آرومی کرد:

 چقدر انرژی داری!_خوبم دختر! 

 جلو رفتم و صورتشو بوسیدم:

 _بله دیگه ما اینیم!

 _حاال چرا این موقع روز  اومدی! کارت چی؟ 

 _خب مامان دخملت زرنگه! همشو تموم کردم!

 همون لحظه صورت مامانو حاله ای 

 از غم فرا گرفت و بغض کرد: 

 _منو ببخش دخترم! ای الهی من تو

 اون تصادف میمردمو و اینطوری

 سربار تو نمیشدم!

 _عــــــــه مامان این چه حرفیه 

 که میزنی! من خیلی از شما و خدا 



 ممنونم که شما االن پیشمی! نگو که

 میخواستی تو هم مثل بابا منو تنها

 بذاری تا تو این دنیا، بی کس و کار

 بشم؟

 خودمم بغض بزرگی تو گلوم ! 

 مامانم دستی به سرم کشید

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۳۵#پارت_

 با گریه بهم گفت:

 _خب آخه دخترم من فقط یه بار 



 اضافه ام روی دوشت! آخه این 

 انصافه که تو این همه کار کنی

 بعد با یه عالمه خستگی تازه بیای

 و به کارای من برسی! 

 جلوش زانو زدم و سرمو رو پاش گذاشتم:

 چیزی که_مامام تو نمیدونی! تنها 

 بهم انگیزه میده تا زود کارامو تموم

 کنم، اینه که بیام پیش تو!

 وفتی میام و کنار شمام تمام خستگیم 

 در میره! وقتی کارای شمارو میکنم، 

 یادم میفته که هنوز کنارم هستی و

 پشتم گرمه!

 تو انگیزه کار و تالش منی مامانم!

 آروم روی پاش گریه کردم! اونم پا به

 ک ریخت! آخرشم نشد که پای من اش

 گریه نکنیم!

 هر روز خدا همین بود! من کارامو تموم 

 میکردم نا بیام پیش مامان!

 میردمش دستشویی یا حموم یا 

 براش لباس عوض میکردم و موهاشو



 تمیز میکردم!

 خودشم تا جایی که میتونست کمکم

 میکرد! 

 باز توی دلم خدارو شکر کردم که

 دستای مامان فلج نبود! 

 اینجوری هر وقت دلش میکشید، 

 میرفت سراغ رنگ روغن و منظره

 میکشید!

 _اربابزاده های جذاب و هات من۳۶#پارت_

 خود بانو طرفدار پرو پا قرص 

 منظره های من درآوردیش بود.

 خب دیگه گریه و زاری بس بود

 سرم و از روی پاش بلند کردم: 

 _خب دیگه مامان گلی! گریه و زاری 

 روزه حموم نرفتی!بسه! شما سه 

 باید ببرمت حموم خوشگل بشی 

 تمیز بشی خانوم بشی...

 یهو پرید وسط حرفم:

 _باشه باشه بچه شعر نخون با اون

 صدای جیغ جیغی ـت! 



 _چشمممممم 

 بلند شدم و بعد از بوسیدن پیشونیش،

 ویلچرشو هل دادم بردم تو حموم!

 یکم با در آوردن لباساش داستان 

 خنده و شوخی داشتیم ولی خب من با

 اینکارو میکردم تا اذیت نشه!

 مثال وقتی پیرهنش در آورد، کلی

 جون جون راه انداختم که با خنده

 یکی زد تو سرم!

 دستمو رو سرم گذاشتم و ناله کردم: 

 _ای ننه آخه این چه کاری بود؟ آی 

 احساس میکنم تمام سلوالی خاکستریم 

 ریخت! ای ننه مخم تیلیت شد! ای ننه

 االن خورده های مغزم از تو دماغم میزنه

 بیرون! ای ننه مردمممم کمــــــــــــک 

 مامان درحالی که از خنده غش کرده

 بود آروم سرمو نوازش کرد!

 زیر نوازشاش کامال آروم و ساکت 

 شدم و یه آرامش خاصی گرفتم! 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۳۷#پارت_



 مامان با لبخند نگاهم کرد: 

 والت برگشتن سرجاشون؟_سل

 تخس چنبار سر تکون دادم: 

 _نه نه نرفتن! البته یکم رفتنااااا 

 بوسش کن تا کامل برن!

 آروم خندید و دسشو پشت سرم

 گذاشت و عمیق و طوالنی، جایی

 رو که زده بود، بوسید!

 _االن چی؟ رفتن سر جاشون! 

 _آره مامانی! خب بریم سراغ

 حموم شما!

 به درآوردن اینبار آروم تر شروع

 لباساش کردم!

 مامانم بعد از اون تصادف، خیلی

 الغر شده بود، همه عضله های 

 پاهاشم که آب شده بود، پس اصال

 وزنی نداشت!

 واسه همین خیلی راحت تونستم

 بذارمش روی صندلی مخصوص!

 بعد از اینکه با کمک هم شستیمش،



 و ناگفته نماند اندکی آب بازی کردیم،

 بیرونو بعد از پوشوندن لباسبردمش 

 تازه و خشک کردن موهاش، خوابوندمش 

 روی تخت تا یکم بخوابه!

 خودمم رفتم بیرون تا به کارای به از ظهر

 برسم!

 _اربابزاده های جذاب و هات من38#پارت_

 *تیام*

 کمی که گذشت با اعصابی داغون از اتاق

 رفتم بیرون اصال نمیتونستم اینجا تحمل

 دور بودم و قرار بود زن بگیرم کنم از طاها

 ولی نمیخواستم طاها از مشکالت من

 داغون بشه چون واقعا طاها برام خیلی

 عزیز تر از یه برادر بود................. 

 وقتی به اتاق طاها رسیدم درو باز کردم.... 

 از خستگی امروز اروم روی تخت خوابیده بود 

 اروم بهش نزدیک شدم موهاش به

 سبیده بود و مثل پسر بچه های پیشونیش چ

 کوچیک شده بود....... 

 تک خنده ای به این بامزگیش زدم و اروم 



 صداش کردم نچ اینجوری نمیشد رفتم

 کنارش نشستم

 _اربابزاده های جذاب و هات من39#پارت_

 کمی تکونش دادم...... 

 نچ مثل خرس خوابیده بود محکم تر تکونش 

 دادم که کمی نق زد و بیدار شد 

 وقتی چشاشو باز کرد کمی نگام کرد و بعد

 (��عین )ببخشید دیگه دوستان بی ادبم من

 گاو پرید از تخت پایین که پاش به لبه 

 تخت گیر کرد و با سر رفت تو دل زمین 

 از خنده دیگه داشتم زمینو گاز میگرفتم 

 از رو زمین پاشد و نشست و پاهاشو مثل 

 اون بچه هایی که تازه نشستن یاد گرفتن

 دراز کرد و دست هاشو گذاشت زمین

 وایییی این پسر خودش جوک بود بعد این

 که موقعیتشو درک کرد

 اونم از خنده ریسه رفت تو زمین

 ن_اربابزاده های جذاب و هات م40#پارت_

 بعد اینکه حسابی خندیدیم وکم مونده بود 

 جز اولین نفر باشیم که از خنده مرده بود



 هامون رو پوشیدیم باهم لباس سوار کاری 

 و به سمت اصطبل رفتیم و هر کدوم اسب

 های خودمون که از بچگی بزرگش کرده 

 بودیم برداشتیم.......... 

 و به سمت جنگل راه افتادیم.... 

 خیلی وفت بود به روستا نیومده بودیم 

 و دلم خیلی واسه آرامش اینجا تنگ شده بود

 منو طاها این جنگل رو مثل کف دستمون

 دیم تقریبا تموم بچگیمون اینجا گذشته بودبلد بو

 مباهم به سمت دل جنگل رفتی

 ن_اربابزاده های جذاب و هات م41#پارت_

 تقریبا نزدیک آبشار روستا شده بودیم 

 یه جای خیلی رویایی بود منطقه سرسبز

 درختی و یه آبشار بزرگ که کنارش یه غار بزرگ 

 تقریبا اولین بودخیلی دوسش داشتیم منو طاها 

 رابطمون توی این غار بود............. 

 نزدیک که شدیم از اسب ها اومدیم پایین 

 *طاها*

 از اسب که اومدم پایین نفس عمیقی کشیدم 

 اوففففف هوای تازه........... 



 وسایل هارو اوردیم پایین

 وقتی از خونه داشتیم میرفتیم بیرون خدمتکار

 دزیرانداز و کمی خوردنی داده بو

 _اربابزاده های جذاب و هات من42#پارت_

 زیرانداز رو پهن کردم هوای دل انگیزی بود

 +تیام چته 

 _هیچی یاد اون روز افتادم 

 +آها

 تیام اومد نشست به آسمون نگا میکرد 

 +من گشنمه توگشنت نی 

 _چرا هست بیار بروخوریم غذارو

 +ای جانم چشم 

 د غذاروچیدم شروع کردیم بخوردن واقعا عالی بو

 وقتی غذا خوردیم تموم شد 

 +تیام بریم توآبشار 

 _بچه شدی 

 +ن فقط دلم هوس کرد برم زیر آب

 _باشه

 بلوزمو درآوردم همچنین شلوارمو فقط 

 موندم با یه شلوارک تیام همچمنین



 وقتی به هکلش نگاه میکردم دهنم آب

 می اوفتاد واقعا دوسش داشتم 

 رفتیم زیر آبشار آب سرد بود احساس

 سرمازدگی کردم....... 

 اومدم از زیر آب بیرون ولی تیام مث

 همیشه خونسردزیر آب موند بعدیکم 

 اومد بیرون.......... 

 _طاها

 +جانم 

 _بریم غار تاکسی ندیدمارو

 ن_اربابزاده های جذاب و هات م43#پارت_

 وسایل هارو جمع کردیم گذاشتیم زیر

 درخت کنار آبشار......... 

 حرکت کردیم خیلیپیش به سوی غار 

 استرس داشتم انگار همون روز اول بود

 *تیام

 دلم بدجوری هوای طاهاروکرده بود

 مخواستم حسش کنم دیگه به غار

 رسیدیم........ 

 رفتیم تو طاهابه چشام نگاه میکرد  این 



 پسر واقعا من دیونه میکرد ناله هاش

 لباش همه چیزش

 به طرفش رفتم دستمو زیر گردنش

 قفل لباش کردم یجوری ازش گذاشتم لبمو

 لب میگرفتم انگار تنش اب باشم 

 _اخ تیام لبامو کبود کردی یکم یواش

 +باشه

 شروع کردیم به باز کردن بلوز هم گاهی

 وسطش از لباش کام میگرفتم دراز کشید

 _اربابزاده های جذاب و هات من44#پارت_

 روش خیمه زدم آلتمو به التش 

 میکردم وبه نیپلش میمالیدگردنشو بوس  

 فشار میدادم 

 _اه اه تیام

 دناله هاش دیونه ام میکر

 به نیپلش زبون میزدم طاهاهم ناله

 میکرداز سرلذت کیرم شق کرده بود ولی

 مخواستم طاهالذت بره خودش بخواد بکنمش 

 گردنشو لیس میزدم والی گوششو میبوسیدم

 _اربابزاده های جذاب و هات من45#پارت_



 دخودس اومد رومآخرش تحمل نکر

 وشروع کردمالش دادن کیرم وازم لب

 گرفتن از لذت هردوتامون ناله میکردیم 

 تف زدم روکیرم از کمر طاها گرفتم یبار

 وارش کردم  شروع کردم عقب جلو کردن 

 _آخ نیام یواش بزار جا بشه دردم میاد

 +باشه خودت باال پایین برو 

 شروع کرد آرام باال پایین رفتن منم 

 کیرشو مالش میدادم گاهی از 

 نیپلشوفشارمیادم طاهاهم از سر لذت

 برام ناله میکرداینم منو وحشی تر میکرد 

 از روم بلندش 

 _چیشد تیام

 +هیچی روتو بکن طرف دیوار

 _باشه

 +داگی شو

 _اخ باشه 

 _اربابزاده های جذاب و هات من46#پارت_

 از کمرش کردم این پسرمحشربود

 انگشتومو کارش کردمگردنشو لیس زدم 



 تا بتونم  یهوی واردش کنم 

 _اخ اخ بکن اون کیرتو تو 

 +صبر کن یکم مخوام ناله کنی برام

 از موهای گرفتم یبار موهاشو کشیدم

 عقب واردش کردم و شروع کردم تلنبه زدن 

 وکیرشوماساژ میدادم تا عادت کنه

 _اخ اخ 

 +ناله هاتودوس دارم 

 خالی تنبله هاموتند کردم نمیخواستم 

 شم واسه همین درآوردم 

 +پاهاتودور کمرم بنداز

 _اوهوم باشه 

 پاهاشو دور کمرگره زد دستاشوهم دوره

 گردنم لبامو گذاشتم روی لباش شروع 

 کردیم به خوردن لبای هم ناله هامون

 تودهنمون خفه میشد آروم واردش کردم

 شروع کردم عقب جلو کردن مالش

 دادن عضوش دیگه داشت آبم می اومد

 تند تندعقب جلو کردم هردوتامون همزمان

 تو بغل هم ارضا شدیم 



 _اربابزاده جذاب و هات من47#پارت_

 *طاها*

 بعد اینکه کمی نفسامون جاش اومد پاشدیم

 به سمت اسب ها رفتیم تا به عمارت برگردیم 

 امروز خیلی خوش گذشته بود بهم .... 

 بودن با تیام بهم آرامش خاصی میداد

 ساعت به عمارت رسیدیم وبعد نیم 

 اسب هارو به اصطبل بردیم 

 داخل عمارت شدیم و به خدمتکار گفتم حموم 

 رو برام آماده کنه تیام منتظر من نموند و 

 به طرف اتاقش رفت وقتی کار خدمتکار تموم

 شد داخل اتاق رفتم و یه حموم نیم ساعته گرفتم......... 

 پوشیدم وقتی اومدم بیرون لباس های راحتی 

 و به سمت تخت رفتم و به خواب عمیقی 

 فرو رفتم 

 "دوساعت بعد"

 *تیام*

 دقیقه ای بود از خواب بیدار شده بودم 10

 که نسیمه اومد و برای شام صدامون کرد

 وقتی از اتاق اومدم بیرون طاها رو دیدم 



 که اماده شده بود و به طرف پایین میرفت

 ن_اربابزاده های جذاب و هات م48#پارت_

 *ساحل* 

 رفتم آشپزخانه تا کمک ژاله خانوم مسئول خدمه

 عمارت بکنم 

 خواین_ سالم گلتون اومد کمک نمی

 ژاله خانوم برگشت سمتم گفت 

 + دختر جون کم حرف بزن برو کمک نسیم بدو 

 برو امشب به بعد ما غذا در آشپزخانه می خوریم

 به خاطر این که ارباب زاده ها برگشته و صالح

 ما خدمتکار ها با ارباب زاده ها هم غذا نیست که 

 بشیم 

 وای از دست ژاله خانوم زن خوبی هست ولی

 خیلی غر میزنه برای زودتر خالص شدن از دست 

 ژاله خانوم سینی به دست رفتم سمت سالن

 غذاخوری نسیم مشغول چیدن ظرف ها بود کمک 

 کردم تا میز شام رو بچیند بعد از تموم شدن

 نفر بود میز شام آمد بانو رو به کارمون بانو اولین

 نسیم گفت 

 × نسیم برو ارباب زاده ها صدا کن برای شام 



 + چشم بانو 

 نسیمه به طبقه سوم رفت و بعد از مدتی  به

 همراه پسر خوش خنده و پسره مغرور خودخواه 

 برگشت پسر خودخواه نگاهش به من افتاد اخمی 

 کرد من هم محل ندادم رفتم سمت آشپزخانه

 خودم و مادرم را گرفتم و به سمت طبقه غذای

 سوم مادر رفتم تا غذا را با هم بخوریم

 _اربابزاده های جذاب و هات من49#پارت_

 با هر بدبختی ای بود، سینی به دست،

 در اتاقو باز کردمو رفتم تو! طبق معمول 

 مامان خانوم مشغول نقاشی بود!

 فداش بشم من! 

 _به به قربون مامان هنرمندم برم!

 مامانم به جیغ زد و قلمو از دستش

 افتاد! اخمی بهم کرد: 

 _این چه طرز اومدنه با تو اخه! سکته

 کردم بچه! 

 درحالی که سینی رو روی میز میذاشتم 

 گفتم: 

 _خدا نکنه عشق من! من سر و صدا داشتم



 اما شما انقدر محو نقاشی بودی که

 اصال منو ندیدی!

 عزیزماالنم یکم به خودت استراحت بده 

 بیا ناهار آوردم!

 مامان آروم ویلچرو حرکت داد و اومد

 لب میز:

 _پس چرا دوتا ظرف گذاشتی؟ 

 _اربابزاده های جذاب و هات من50#پارت_

 _پس چرا دوتا ظرف گذاشتی؟ 

 _چون دیگه اربابزاده ها اومدن و ژاله 

 خانوم گفت که صالح نیست ما سر یه

 غذا بخوریم! نمیز بشینیم باشو

 ز اون نظر! بهتر! به نفع من شد _آها! ا 

 ناهارو با دختر خوشگلم میخورم!

 بعد با مهر دستی به سرم کشید! 

 لبخندی زدم و بشقاب هارو چیدم که

 مامان دست دراز کرد و کاسه های ترشی

 رو کنار بشقابامون گذاشت و برای منو

 خودش دوغ ریخت!

 کرمم ریخت یکم سربه سرش بذارم! 



 دیگه کدبانویی  _اوه اوه مامان خانوم

 شده واسه خودش! دیگه وقت شوهر

 کردنته عزیزم! 

 مامان چپ چپ نگاهم کردو گفت:

 _اوال که من کدبانو هستم که چنین

 دسته گلی بزرگ کردم! بعدشم اصال

 حرفشو نزن من قصد ادامه تحصیل

 دارم! میخوام درس بخونم! دیگه 

 نشنوما!

 یزنه تو سرم! مفکر کردم االن 

 به مامان نگاه کردم اونمبا دهن باز 

 نگاهم کرد و یهو هردومون از خنده

 منفجر شدیم! 

 _اربابزاده های جذاب و هات من51#پارت_

 خالصه دیگه اینکه حسابی با مامان

 کلکل کردیمو و خندیدیم!

 واقعا یکی از بهترین ناهار های عمرم 

 بود! به مامان گفتم:

 _مامان یه لقمه بذار دهنم! 

 خودت دست نداری بچه؟ _وا مگه 



 _عــــــه مامان! دوس داری فقط

 دهن شوورت بذاری آره؟ مثل اینکه

 واقعا باید شوورت بدم بریـ.....

 حرفم با لقمه ای که مامان تو دهنم

 گذاشت نصفه موند!

 _بیا اینم لقمه! فقط لطفا انقدر نق

 نزن به جونم!

 کمی لقمه رو جویدم بعد لبخندی زدیم

 ام به عالوه محتویات که ردیف دندون

 دهنم خودشونو نشون دادن: 

 _چـــــــــــشم! 

 _اه اه ببند نیشتو حالمو به هم زدی! 

 دهنمو بستم اما خندم گرفته بود! لقممو 

 قورت دادم اما یهو یه تیکه اش پرید

 توی گلوم و سرفه افتادم! 

 مامانم حول شد و چنبار زد پشتم!

 هات من_اربابزاده های جذاب و 52#پارت_

 لیوان دوعو برداشتمو سر کشیدم

 مامان چپ چپ نگام کرد: 

 _حاال ببین خودتو به کشتن میدی امروز؟ 



 _نه دورت بگردم! بادمجون بم آفت نداره!

 باالخره با شوخی و خنده ناهارمون تموم

 کردیم و من به مامان کمک کردم که 

 بره روی تخت و کمی بخوابه!

 و وخودمم سبنی ناهارمونو برداشتم 

 رفتم پایین!

 همینکه سینیو گذاشتم تو آشپز خونه و

 خواستم بشورمش ژاله حانوم رسید:

 _ساحل! بدو دختر! سریع سه تا لیوان 

 قهوه بریز و ببر تو سالن! شکر و کیک هم 

 بدار کنارشون یاال!

 _چشم ژاله خانوم رفتم! 

 سریع قهوه جوشو روشن کردم تا

 القهوه آماده بشه! بعدم رفتم سمت یخچ

 و سه تا تیکه کیک توی بشقاب گذاشتم

 و چنتا پیش دستی هم گذاشتم!

 قهوه هم که آماده شد، تو فنجون ریختم

 

 و همرو تو سینی گذاشتم و بردم سالن! 

 خان داشت با ارباب زاده ها صحبت میکرد



 که تا من رسیدم، صحبتشو قطع کرد:

 _این سینی رو بذار روی میز و برو

 _چشم 

 گفتو انجام دادم و اومدم برمکاری که 

 که متوجه قیافه گرفته و ناراحت اربابزاده

 ها شدم! اما دیدم االنه که خان عصبی بشه

 دممو رو کولم گذاشتمو و الفرار!

 _اربابزاده های جذاب و هات من53#پارت_

 *تیام*

 عصبی دستی تو موهام کشیدم

 هفته یه عروس ۲+وقت داری  به مدت 

 نمیتونم بزارم همینطورانتخاب کنی من 

 ول بچرخی ..... من وارث میخوام اگه پیدا 

 نکنی مجبوری با دختر  سرهنگ ازدواج کنی...... 

 عصبی شدم جوش آوردم ناجور 

 چشمام مطمئنن رگه های قرمز داشت . 

 _شما چه  اصراری داری من نمیخوام ازدواج کنم

 ازدواج جلوی پیشرفتم میگیره من نمیتونم..... 

 عصبی شد و با صدای قاطع و بلند گفت   آقا جون

 +همین که گفتم . 



 پوفف کالفه ای کشیدم و چشمام چرخی دادم 

 نگاهم قفل طاها رنگ پریده شد چشماش پر اشک

 بود با اجازه سریعی گفت و رفت

 منم پاشدم و راهمو سمت اتاق طاها پیش بردم

 قدم اول برداشتم 

 ...... +یادت نره دو هفته شد یک هفته 

 چشمام رو هم فشار دادم و با قدم های سریع

 دور شدم و رفتم طبقه سوم 

 _اربابزاده های جذاب و هات من55#پارت_

 رفتم طبقه سوم

 طاها رو تخت خوابیده بود از لرزش شونه هاش

 مشخص بود گریه میکنه

 رفتم کنارش دراز کشیدم و تو بغلم گرفتمش 

 هق هقای مظلومش دل سنگم رو آب میکرد 

 _هیششش من فقط تورو میخوام عزیزم 

 نگاهش اومد باال 

 ×من بدون تو میمیرم 

 _دیگه این حرف هارو نزن .....

 با لبام مهر سکوت رو به لب هاش زدم 

 لبای شیرینش رو میک میزدم و میکشیدم



 با صدای هین بلندی از هم جدا شدیم ............ 

 *ساحل* 

 تاقشداشتم  وسایل گلدوزی بانو رو میبردم  ا

 بعداز تحویل دادن وسایل بانو صدام زد. 

 +ساحل

 _جانم بانو 

 +برو طبقه سوم به طاها بگو بیاد پیشم..

 مجبور گفتم 

 _چشم 

 از پله ها رفتم باال  صدای  نا مشخصی اکو میشد

 در اتاق باز بود اومدم  در بزنم  که با صحنه روبه 

 روم  هین غیر اردای کشیدم 

 منتیام و طاها برگشتن سمت 

 طاها رو تخت تو بغل تیام بود داشتن لبای همو

 میخوردن .......... 

 تیام  سریع اومد من خشک شده رو کشید داخل 

 اتاق و سرش از در بیرون کرد بعد از مطمئن 

 شدن از اینکه کسی نیست درو بست و

 اومد دو طرف بازوهام گرفت و کوبیدم به دیوار

 آخی گفتم که غرید 



 ننن×چه غلطی میکردی هان

 قفل کرده بودم بازوهام محکم فشار داد که اشک 

 تو چشمام نشست طاها اومد دست تیام رو گرفت 

 +ولش کن ........ 

 ×کافیه بفهمم کسی فهمیده خودم جرت میدم

 هرزه  حاال گمشو......

 با سرعت نور پریدم تو دستشویی کنار اتاقم...... 

 _اربابزاده های جذاب و هات من56#پارت_

 شک بودم.......... هنوز تو 

 االن تیام داشت طاها رو میبوسید؟ 

 نه نه من اشتباه دیدم.......... 

 مغزم قفل کرده بود اصال قدرت فکر

 نداشتم همون جوری که سر پا بودم به 

 دیوار تکیه دادم و سر خوردم رو زمین

 اصال نمیدونستم چیکار کنم تحدید ارباب زاده 

 .خیلی ترسونده بود منو............

 وقتی کمی حالم جا اومد پاشدم رفتم پیش مامان 

 سعی کردم خودمو جمع و جور کنم که نفهمه

 +سالم مامان خوشگلم

 _سالم عزیزم خسته نباشی



 +مرسی مامانی

 رفتم کنارش نشستم داشت نقاشی منظره حیاط 

 رو میکشید

 دست از کار کشید و به طرفم برگشت و به

 صورتم دقت کرد 

 _چیزی شده ساحل 

 هییییییی فهمیده بود گند زدم

 +نه مامان چی شده مگه

 _رنگت پریده 

 +نه مامان امروز فقط خستم

 پا شدم خواستم برم بیرون

 _کجا

 +یکم کار دارم میام

 و سریع زدم بیرون نمیخواستم مامان از 

 قضیه امروز بویی ببره من خودم هنوز تو شک 

 بودم

 _اربابزاده های جذاب و هات من57#پارت_

 رفتم پایین و به دخترا کمک کردم تو کار

 همش استرس داشتم ارباب زاده هارو ببینم

 وقتی کارم تموم شد به اتاقم رفتم و بیخبر از



 اینده نامعلوم با استرس به خواب رفتم

 "دو روز بعد"

 این دو روز همش از چشم ارباب زاده

 ها دور مونده بودم فقط یه بار

 باال میرفتم اقا طاهاوقتی داشتم به طبقه 

 رو دیدم ولی کاری به کارم نداشت و

 انگار منی وجود نداره رفت

 از فکر بیرون اومدم و وسایل رو

 برداشتم و میز ناهار رو چیدم وقتی

 داشتم به آشپزخونه بر میگشتم 

 ارباب تیام رو دیدم نا خوداگاه خیرش

 شدم که وقتی دید دارم نگاهش میکنم چشم 

 که نزدیک بود خودمو خیس کنم  غره ای بهم رفت

 زودی خودمو جمع و جور کردم و به آشپز خونه 

 رفتم دیگه نباید نزدیکشون میشدم

 اون روزم با هزار تا فکر و خیال تموم شد

 _اربابزاده های جذاب و هات من58#پارت_

 *تیام*

 اعصابم داغون بود! از یه طرف زور گویی

 های خان و از طرف دیگه، نگرانی های 



 ها!طا

 تلفنم زنگ خورد، معاونم بود:

 _الو بگو.

 _سالم قربان. ببخشید مزاحم شدم.

 

 _ زود بگو حوصله ندارم! 

 

 _قربان میتونید یه سر بیاید شرکت؟

 

 _چرا؟ مگه چی شده؟ 

 

 _راستش یه موضوعی هست که

 

 فقط به دست خودتون حل میشه. 

 

 _خودت نمیتونی حلش کنی؟ من اصال 

 

 حسابی ندارم امروزاعصاب درست 

 

 _آخه قربان چیزه... 

 

 _چته َکرمی؟ چرا هی من من میکنی؟ 

 

 _راستش موضوع مربوط به پرونده 

 

 محرمانه ایه که تو دفترتون بود!

 

 یهو توی جام سیخ نشستم! اون پرونده

 

 بزرگ ترین اسرار شرکت منو تو خودش

 

 داشت. اگه یکی بهش دسترسی پیدا میکرد 



 

 چی؟ 

 

 بلند شدم و گفتم:سریع 

 

 _همین االن راه میفتم.

 

 و گوشی رو قطع کردم. لباسامو با یه کت و

 

 شلوار مشکی و پیرهن سفید عوض کردم 

 

 و رفتم بوسه ای روی پیشونی طاها گذاشتم

 

 _اربابزاده هاب جداب و هات من59#پارت_

 

 

 سوویچ ماشینو از رو دراور چنگ زدمو

 

 خدمتکارا مشغولدویدم رفتم پایین. 

 

 بودن. ژاله خانومو صدا کردم: 

 

 _ژاله خانوم! ژاله خانوم 

 

 بدو بدو خودش و بهم رسوند و گفت: 

 

 _جانم ارباب کوچیک، امری داشتین؟

 

 _اگه کسی پرسید کجام بگو رفتم شرکت!

 

 _چشم اقا! 

 



 بهش پشت کردمو رفتم سوار ماشین

 

 شدم و با آخریت سرعت، روندم سمت 

 

 شهر!

 

 راه همش فکرم دگیر پرونده شد.تو 

 

 با حرص رو فرمون کوبیدم، کاش

 

 از کرمی میپرسیدم چی شده. انقدر

 

 هول شدم که فقط سریع قطع کردمو

 

 راه افتادم. 

 

 ساعته رو تو یه ربع رفتم. ماشینو  1راه 

 

 جلوی شرکت پارک کردم. سویبچو سمت 

 

 نگهابان پرت کردم تا پارکش کنه. خودمم 

 

 انسور و دکمه طبقه اخرو زدم. چپیدم تو اس

 

 عصبی پامو رو زمین میکوبیدم. اه چرا این 

 

 لعنتی نمیرسه؟

 

 بعد از گذشت یه قرن، باالخره اسانسور 

 

 رسید منم جلدی پیاده شدم. 

 



 _اربابزاده های جداب و هات من60#پارت_

 

 

 دستی به کتم کشیدم و با قدم های

 

 تواستوار، در شرکتو باز کردم. تا رفتم 

 

 همه سر ها برگشت سمتم. 

 

 همه دور هم جمع بودن. انگار فقط

 

 منتظر بودن من برسم. از همه عجیب تر

 

 وجود حراست شرکت بود که به

 

 منشیم دستبند زده بودن.

 

 _اینجا چه خبره؟ 

 

 کرمی جلو اومد و گفت: 

 

 _قربان این دختر از طرف شرکت 

 

 رقیب اومده بوده تا جاسوسی مارو بکنه!

 

 اون مخفیانه رفته بوده اتاق شما رو بگرده!

 

 وجودم از خشم زبونه کشید. عصبانی

 

 رفتم جلو و فریاد زدم: 

 

 _سرت و بیار باال! بجنب!



 

 وحشت زده در حالی که میلزرید، نگاهم کرد

 

 با چشماش داشت التماس میکرد کاریش 

 

 نداشته باشم!

 

 دستمو بردم باال تا بزنم تو صورتش.

 

 و بیشتر لرزید... نه! من  چشماشو بست

 

 آدمی نبودم دست رو ضعیف تر از خودم 

 

 بلند کنم.

 

 نفس عمیقی کشیدم و جفت دستامو 

 

 توی جیبام کردم. قیافه کامال بی تفاوتی 

 

 به خودم گرفتم. 

 

 _این خانومو بیارید دفتر من! میدونم

 

 چیکارش کنم. 

 

 سرشو ناگهان بلند کرد:

 

 کردم. التماستون _اقا ترورو خدا! غلط 

 

 میکنم بذارید من برم. من... 

 

 _خفه شو نمیخوام صدای نحستو



 

 بشنوم. 

 

 ببرینش تو اتاق من تا بیام.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من61#پارت_

 

 

 حراست جفت بازو هاشو گرفتن و

 

 هولش دادن تو اتاق من.

 

 برگشتم سمت بقیه و گفتم:

 

 برگردین_خب دیگه نمایش تموم شد. 

 

 سر کارتون. اینم بدونیم هرکی بخواد

 

 از پشت به من خنجر بزنه، عاقبت خوشی

 

 دامنشو نمیگیره!

 

 کمی سر خم کردن و برگشتم سر کاراشون. 

 

 اینجور مواقع مثل سگ ازم میترسیدن. 

 

 میدونستن اگه بزنه به سرم دودمانشونو 

 

 به باد میدم.

 

 برگشتم سمت کرمی: 

 



 د. پاداش اینکارو _آفرین کارت خوب بو

 

 با حقوقت دریاف میکنی.

 

 _قابلی نداشت قربان فقط انجام وظیفه 

 

 بود.

 

 مردک پاچه خوار! خوبه حاال برق

 

 تو چشاشو با شنیدن کلمه پاداش دیدم. 

 

 بعد میگه انجام وظیفه کرده! ارواح عمت

 

 سری براش تکون دادمو رفتمو توی دفترم.

 

 نشسته بودمنشیم روی مبل تک نفره 

 

 و اون دوتا غولتشن هم باال سرش وایساده

 

 بودن.

 

 مثل بید داشت میلرزید. از کنارش رد

 

 شدم و رفتم پشت میز بزرگ و قهوه ای

 

 سوختم نشستم. 

 

 پرونده هنوز رو میزم بود. بازش کردم و

 

 نگاهی دقیق به صفحه به صفحه اش

 

 انداختم. خوبه هیچی کم کسر نبود.



 

 خیلی کر کننده بود. جیکسکوت اتاق 

 

 کسی درنمیومد.

 

 بلند شدم و رفتم جلوی دیوار شیشه ای 

 

 اتاقم ایستادم و دستامو تو جیبم کردم. 

 

 اینکه شهر زیر پام بود یه آرامش خاصی 

 

 بهم میداد.

 

 _اربابزاده های جداب و هات من62#پارت_

 

 

 در همون حال روبه بچه های حراست

 

 گفتم: 

 

 من با این کار دارم.  _شما برید بیرون.

 

 همزمان گفتن: 

 

 _چشم اقا! 

 

 وقتی رفتن، تلفنو برداشتم و گفتم دوتا

 

 قهوه بیارن. بعدم رفتمو روی مبل روبه روی 

 

 دختره نشستم. آرنجهامو رو زانوهام ستون

 



 کردم و انگشتامو تو هم گره زدم.

 

 دقیق شدم توی صورتش. هنوز میلرزید.

 

 باهات ندارم! خیالت راحت_آروم باش! کاری 

 

 سرش و باال اورد و با چشمای اشکی نگام 

 

 کرد. گفتم:

 

 _دختر من به تو بدی کرده بودم؟ یادته 

 

 وقتی اومدی چقدر التماسم کردی که

 

 به این شغل نیاز داری؟ من با وجود

 

 مهارت کمت، تورو پذیرفتم. وقتی

 

 دربارت تحقیق کردم، فهمیدم یه مادر

 

 داری که میخوای خرج عملشومریض 

 

 در بیاری! واسه همین بود که نفرستادمت 

 

 بری. حاال تو برام بگو چرا اینکارو کردی؟ 

 

 میدونم که از اول، با رقیب من نبودی.

 

 تقه ای به در اتاق خورد. اجازه ورود دادم 

 

 که آبدارچی اومد و قهوه ها و دوتا تیکه

 

 کیک رو روی میز گذاشت و رفت.



 

 قهوه مو برداشت و ریلکس به پشتی

 

 مبل تکیه دادم: 

 

 _خــــب؟ من منتظرم.

 

 بغض کرده بود و هق هق میکرد:

 

 _من... من واقعا شرمندتونم. من.. مجبور

 

 شدم... 

 

 _چرا؟ 

 

 _اربابزاده های جداب و هات من63#پارت_

 

 

 _چرا؟ 

 

 با حرف من بغضش شکست و به گریه 

 

 کنترلش داشت افتاد. با صدایی که سعی در 

 

 هق زد؛: 

 

 _اقا من اصال قصد اینکارو نداشتم.

 

 ولی.. مجبور شدم. راستش یه چند وقتی

 

 بود که بهم پیشنهاد همکاری داده بودن اما

 



 من مدام رد میکردم! تا اینکه پریشب حال

 

 مادم... خیلی وخیم شد. مجبور شدم

 

 ببرمش بیمارستان.... دکترا... دکترا گفتن 

 

 جلو نندازیم از دست میره اگه عملشو 

 

 اما من پول عملشو نداشتم واسه همین

 

 مجبور شدم درخواست اونا رو قبول کنم.

 

 با پاداشی که بهم میدادن، میتونستم...

 

 عالوه بر پول عمل مامانم، یه خونه توی

 

 مرکز شهر بخریم و دیگه اجاره نشین

 

 نباشیم! 

 

 سری تکون دادم. پس واقعا مجبور به

 

 اینکار شده بود. پرسیدم: 

 

 _پاداشتو گرفتی؟

 

 _نه آقا. قرار شد به محض اینا اون پرونده

 

 رو به دستشون برسوتم به حسابم واریز کنن.

 

 _هوممم خوبه!

 

 بلند شدم و چند قدمی راه رفتم. کمی 



 

 فکر کردم و بعد گفتم: 

 

 _گوش کن! من حاضرم کمکت کنم. پول

 

 در ازاش بایدعمل مادرتم خودم میدم ولی  

 

 یه کاری بکنی.

 

 متعجب نگاهم کرد. باورش نمیشد. دوباره

 

 نشستم و گفتم:

 

 _ببین من در ظاهر تورو اخراج میکنم.

 

 ولی یه پرونده قالبی بهت میدم که تو

 

 اونو به اونا تحویل میدی. در عوض ازشون 

 

 بخواه به جای پول، تو شرکت خودشون

 

 واناستخدامت کنن! بعد اونجا به عن

 

 نیروی مخفی من کار میکنی و بهم امار میدی.

 

 نظرت چیه؟

 

 ناباور نگاهم کرد:

 

 _واقعا... واقعا باورم نمیشه.

 

 _باورت بشه.



 

 بعدم دسته چکم و درآوردم و گفتم:

 

 _هزینه عمل چقدره؟ 

 

 _پنجاه ملیون. 

 

 چکو نوشتمو امضا کردمو تحویلش دادم. 

 

 کارت_شماره شرکت رو که داری. وقتی 

 

 تموم شد و پیششون مستقر شدی، باهام،

 

 هماهنگ کن. 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من64#پارت_

 

 

 رفتم سمت میزم و یکی از کشو ها

 

 رو باز کردم و فلش مشکی رنگ و

 

 درآوردم. پرونده قالبی تو همین بود.

 

 چند وقتی بود که رقبام دنبال پرونده 

 

 میخواستم اینو بهاصلی بودن و من 

 

 جای اون، براشون بفرستم اما آدمش 

 

 رو نداشتم. اما حاال دارم دیگه. 

 



 رفتم سمتش و فلش رو بهش دادم:

 

 _پرونده توی اینه.

 

 سری تکون داد و خواست چیزی بگه

 

 که فریاد زدم.: 

 

 _حراست! 

 

 اون دوتا غولتشن سریع اومدن تو. داد 

 

 زدم: 

 

 این خانم از _دستای اینو باز کنین. 

 

 همین لحظه اخراجن. اگر دوباره دور و

 

 بر شرکت آفتابی شد، تحولش بدید به

 

 پلیس.

 

 _چشم اقا! هی تو! پاشو دختر! 

 

 دستشو باز کردن و راهنماییش کردن

 

 که بره. اما اونم شروع کرد به التماس 

 

 کردن و تقاضای بخشش. ای دختره ی

 

 

 مارمولک! 



 

 _اربابزاده های جذاب و هات من65#پارت_

 

 

 وقتی از در رفت بیرون دیگه صدایی 

 

 نیومد. رفتمو و پرونده اصلی رو از روی 

 

 میزم برداشتم و گذاشتمش توی گاوصندوق. 

 

 جاش از اولم همینجا بود. 

 

 دستی به شقیقه هام کشیدن و رفتم

 

 نمودار شرکت و بررسی کردم تا اگه مشکل

 

 بود، تا اینجام حلش کنم امادیگه ای 

 

 ظاهرا همه چی رو روال بود.. 

 

 رفتم سراغ تلفن و بعد از گفتن به کرمی

 

 راجب زدن آگهی منشی، از شرکت 

 

 زدم بیرون.

 

 همه چی تموم شده بود و من االن دلم 

 

 لبای طاها رو میخواست. لعنتی تو 

 

 همین دو ساعت چقدر دلم براش

 



 تنگ شده بود. کاش میشد رابطه مونو 

 

 به همه اعالم کنیم و خان دیگه به من 

 

 گیر ازدواج نده.

 

 اما اینا همش خیال خام بود ظاهرا. 

 

 دیگه رسیده بودم خونه. دوتا بوق زدم 

 

 که در باز شد. ماشینو بردم داخل و

 

 خواستم پارکش کنم که دیدم یه ماشین

 

 کرده.غریبه، جا پارک منو پر 

 

 _اربابزاده های جداب و هات من66#پارت_

 

 

 با ابرویی باال پریده، یه جا دیگه پارک

 

 کردم و پیاده شدم و رفتم تو خونه. 

 

 یه خدمتکار اومد و سوییچ و کتم رو گرفت

 

 که ازش پرسیدم: 

 

 _مهمون داریم؟

 

 _بله خان کوچیک. عمه تون از المان اومدن. 

 

 کمی تعجب کردم:



 

 جاست؟_خب االن ک

 

 _تو سالن نشستن آقا. 

 

 _خیله خب میتونی بری. 

 

 بعد از اینکه دختره رفت، منم رفتم

 

 که عمه رو ببینم. جز معدود افرادی 

 

 بود که باهاش سرد نبودم. برعکس

 

 دوستش داشتم و بهم حس آرامش

 

 میداد.

 

 از همونجا دیدمش که روی مبل دونفره 

 

 عریضنشسته. اونم منو دید و یه لبخند 

 

 زد و از جاش بلند شد. 

 

 بغلش کردم و اونم پیشونیمو بوسید:

 

 _عمه خانوم چه بیخبر. میگفتی بیام 

 

 فرودگاه دنبالت!

 

 _نه دیگه عزیزم.میخواستم سوپرایزتون

 

 کنم.



 

 _تنها اومدی عمه؟ بچه هات پس؟

 

 _اره گلم تنهام. اونا کارشون گیر بود.

 

 گفتن دو روز دیگه میان.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من67#پارت_

 

 *طاها*

 

 عمه خانوم اومده بود و از این بابت خیلی

 

 خوشحال بودم عمه رو خیلی دوس داشتم...... 

 

 وقتی تیام برگشت و عمه رو دید چشماش

 

 برقی زد تنها کسی که تیام پیشش صمیمی بود 

 

 عمه بود....... 

 

 هاروقتی ناهار آماده شد همگی کنار میز نا

 

 جمع شدیم......... 

 

 ناهار رو با شوخی ها وخنده خوردیم

 

 بعد ناهار عمه خسته بود واسه همین

 

 با یه عذر خواهی برای استراحت رفت

 

 ما هم ههمون به اتاق هامون رفتیم تا



 

 استراحت کنیم............ 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من68#پارت_

 

 *تیام*

 

 استراحت کردیم بعد اینکه 

 

 به طرف سالن رفتم عه انگار فقط من مونده 

 

 بودم همه دور هم جمع شده بودن وداشتن میخندیدن

 

 با نزدیک شدنم خندشون رو قطع کردن... 

 

 با تعجب ابرویی باال انداختم گفتم

 

 _به چی میخندیدین

 

 عمه مینو که هنوزم میخندید گفت

 

 +داشتم خاطره دخترا رو میگفتم 

 

 عمه هنوز یادتونه اون_وای 

 

 + اره عزیزم 

 

 تک خنده ای کردم........... 

 

 من بچه که بودم انگار زیادی شیطون بودم یه

 

 طاها هم بر عکس من ساکت و اروم بود با



 

 دخترا همیشه بازی میکرد

 

 یه بار به بهونه اینکه با دخترا بازی میکنم 

 

 از همشون لب گرفته بودم 

 

 مامان یکیشون دیده بودولی از شانسم 

 

 و اومده بود به عمه گفته بود

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من69#پارت_

 

 خالصه عمه هم با اون خانومه دعوا راه انداخته 

 

 بود ک پسر ما اینجوری نیست از شانس منم 

 

 دخترا رژ زده بودن منم دور دهنم کال رژی

 

 شده بود

 

 بیرون........ از فکر اومدم 

 

 _عمه شما نمیخوای برین خرید

 

 +عه خوب یادم انداختی عزیزم چند تا وسایل

 

 نیاز داشتم بخرم

 

 _ باشه پس طاها تو هم آماده شو باهم بریم

 

 +اوکی 



 

 با طاها پاشدیم بریم حاضر بشیم

 

 به طبقه باال رفتیم و هر کدوم به اتاق خودمون

 

 رفتیم و آماده شدیم

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من70#پارت_

 

 *طاها*

 

 وقتی آماده شدم از اتاق رفتم بیرون

 

 تیامم اماده شده بود باهم به پایین رفتیم

 

 و منتظر عمه شدیم.......... 

 

 دقیقه عمه پایین اومد 10بعد 

 

 _اومدم بچه ها 

 

 تیام:خب پس بریم

 

 کردباهم به سمت در رفتیم که خدمه برامون باز 

 

 راننده هم ماشینو آماده کرده بود...... 

 

 به سمت ماشین رفتیم و سوار شدیم

 

 و به سمت شهر راه افتادیم........... 

 

 "چند ساعت بعد"



 

 تقریبا در حال هالک شدن بودیم عمه از خرید 

 

 سیرمونی نداشت مارو هم با خودش میبرد 

 

 از خستگی در حال بیهوش شدن بودم

 

 نستم اعتراض بکنم از خجالتمم نمیتو 

 

 ولی تیام از من بهتر بود

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من71#پارت_

 

 عمه به سمت یه فروشگاهی رفت و از اونجا هم 

 

 چند تا وسایل زنونه خرید و اومد بیرون

 

 وقاتی چشمش بهم افتاد خندش گرفت

 

 _وای ببخشید طاها جان خسته شدی

 

 چه عجب........ 

 

 این چه حرفیه +نه بابا عمه 

 

 _بسه دیگه واسه امروز شماهم خسته شدین

 

 بریم اول یه چیزی بخوریم بعد بریم خونه

 

 به سمت کافی شاپ رفتیم و داخل شدیم 

 

 وسایل هارو تحویل دادیم و به سمت میزی راه 



 

 افتادیم

 

 وقتی نشستیم گارسون اومد..... 

 

 _چی میل داشتید جناب

 

 انداخت و قهوه ترک سفارش دادتیام یه نگاهی به منو 

 

 منم کیک شکالتی سفارش دادم و عمه به خاطر 

 

 مریضیش آب پرتقال 

 

 _میگم عمه بچه ها کی میان

 

 +چند روز دیگه عزیزم کار داشتن نتونستن

 

 با من بیان

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من72#پارت_

 

 با اومدن سفارشاتمون دیگه حرفی نزدیم

 

 ی گشنم شده بود بعداینکهو مشغول شدیم خیل

 

 تموم کردیم گارسون حساب ور اورد وبعد

 

 اینکه حساب کردیم وسایالرو گرفتیم و به

 

 سمت ماشین راه افتادیم

 

 پاکت هارو به صندوق ماشین گذاشتیم و



 

 سوار شدیم تو راه همش با عمه شوخی میکردیم 

 

 و میخندیدیم

 

 وقتی رسیدیم تیام ماشینو به پارکین

 

 پیاده شدیم.........  برد و

 

 خدمه و اون دختره که فکر کنم اسمش

 

 ساحل بود

 

 اومدن و پاکت هارو برداشتن عمه وقتی ساحل 

 

 رو دید چشماش برق عجیبی زد نزدیکش 

 

 شد........ 

 

 _اسمت چیه عزیزم 

 

 ساحل سوال همه رو شنید سرشو باال آورد

 

 +ببخشید منو میگید؟

 

 _اره عزیزم 

 

 بانو+اسمم ساحله 

 

 _خیلی شبیهشی 

 

 اینو عمه زیر لب گفت که شنیدم 



 

 +چیزی شده عمه جان 

 

 _نه عزیزم فقط یاد یه نفر انداختمم 

 

 +اها باشه بریم داخل 

 

 داخل عمارت شدیم و خدمه وسایل هارو به سمت

 

 اتاق عمه برد 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من73#پارت_

 

 

 *تیام*

 

 میل شرکتتوی اتاق کار نشسته بودم و ای

 

 رو میخوندم که فکرم رفت سمت حرف های 

 

 آقاجون وقتم داره تموم میشه

 

 کلی فک کردم ....... 

 

 آقاجون خیلی زرنگه نمیتونم ریسک کنم  و 

 

 فاحشه بیارم تا یه مدت سوری عقدش کنم

 

 پس باید دنبال یه آدم باشم........ 

 

 دستی از پشت دور گردنم حلقه شد

 



 میتونست باشه جز زندگیم...... دست کی 

 

 لبخند خسته ای زدم و دستام رو دستاش گذاشتم

 

 چونش رو روی سرم گذاشت

 

 +به چی فکر میکردی.... 

 

 هیچ وقت بهش دروغ نمیگفتم پس روراست

 

 گفتم 

 

 _ازدواج سوری با کسی که قبول کنه....... 

 

 +میدونم چی میگی فاحشه نمیشه. 

 

 می...... _دقیقا منم 

 

 حرفم با صدای  در قطع کردم 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من74#پارت_

 

 

 

 

 حرفم با صدای در قطع شد وقتی اجازه ورود را 

 

 

 صادر کردم اون دختره خدمتکار با سینی بزرگی 

 

 وارد شد با کمی ترس نزدیک میشد و با صدای 

 



 لرزان گفت

 

 ....ب...بانو......گفتن براتون......قهوه+اربابزاده  

 

 

 .....و کیک بیارم ...... 

 

 با نگاه یخی و سرد زل زدم بهش.

 

 _برو

 

 سری تکون داد و دوپا داشت دو پا دیگه قرض 

 

 گرفت الفرار 

 

 با صدای طاها از جا پریدم 

 

 داد زد 

 

 +فهمیدم....... 

 

 _چته بچه...... 

 

 چشمی مامانه +این دختر مارو دیده و نور 

 

 میتونی عقدش کنی یه مدت ازت انتظار تمکین

 

 نداره

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من75#پارت_

 

 



 _به نظرت قبول میکنه؟ 

 

 +نه

 

 _اوم پس ما هم از راه زور قبولش میدیم 

 

 _یعنی چی میخوای چیکار کنی 

 

 +کار خاصی نیست فقط تحدید 

 

 _میخوای چیکار کنی تیمام 

 

 عزیزم تو نگران نباش +هیچی 

 

 به فکر فرو رفتم........ 

 

 میتونستم چند نفر رو اجیر کنم تا نقطه

 

 ضعفی پیدا کنن ازش و بتونم تحدیدش کنم

 

 با صدای طاها از فکر بیرون اومدم

 

 _امیدوارم همه چی حل بشه نمیخوام از دستت بدم 

 

 و بعد سرشو پایین انداخت

 

 پاشدم نزدیکش شدم و بغلش کردم

 

 +هیششش چیزی نمیشه همه چی حل میشه 

 

 _قول میدی؟ 

 

 _اره عزیزم 



 

 سرشو به سینم چسبوندم و گذاشتم یکم اروم بشه 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من76#پارت_

 

 

 

 

 *ساحل* 

 

 از اتاق زدم بیرون 

 

 نفس حبس شدم دادم بیرون.......

 

 اوفففف خداروشکر رفتم پایین

 

 سمتمنسیم از دور با دو اومد 

 

 +کجایی دختر ....... 

 

 _چیشده؟ ؟ 

 

 +مینو خانم گم شده پیداش نیست....... 

 

 _ای وای....... 

 

 +بانو دستور داده کل عمارت بگردیم

 

 _باشه بریم

 

 دو ساعت کل عمارت رو گشتیم اما خبری

 



 نبود انگار مینو خانم آب شده بود

 

 رفته بود تو دل زمین 

 

 انداختمخسته و کوفته نگاه به ساعت 

 

 که دیدم وقت قرصه مامانع

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من77#پارت_

 

 

 

 

 وقت قرصه مامانع

 

 رفتم طبقه سوم با یه لیوان آب 

 

 هرچی نزدیک اتاق میشدم

 

 صدا های نامفهوم 

 

 می شنیدم......... 

 

 صدای گریه میومد

 

 سراسیمه در رد باز کردم 

 

 _مامان چی ش...... 

 

 ماسید....... حرف تو دهنم 

 

 مینو خانوم جلوی مامان نشسته بود و



 

 گریه میکردن 

 

 سریع رفتم از پله ها آویزون شدم

 

 .... _مینو خانم طبقه سوم هستن 

 

 سریع بدو کردم تو اتاق 

 

 _خانم کجایید کل عمارت دنبال

 

 شما میگردن

 

 مامان جونم فدات بشم چرا گریه 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من78#پارت_

 

 

 

 

 *مینو* 

 

 نشسته بودم تو تراس اتاقم و

 

 خیره به بیرون بودم

 

 یاد ساحل افتادم خدمتکار  عمارت

 

 لبخند تلخی رو لبم جا خوش کرد

 

 توی خاطراتم گم شدم....... 

 



 *فلش بک*

 

 

 یواش یواش رفتم جلو

 

 بی سروصدا..... 

 

 آذر نشسته بود کنار چشمه و زل زده بود 

 

 به آب

 

 که آب پاشیدم تو صورتشحواسش نبود 

 

 و با خنده فرار

 

 هینی کشید و با خنده دنبالم افتاد

 

 +مینو میکشمت اصال خودم پارت میکنمممم 

 

 _اوففف تا باشه از این پاره شدناااا 

 

 صدای زن داداش گلم رفیق جونیم اومد ک

 

 تازه عروس خانواده شده بود

 

 هنوز باورم نمی شد  مهتاب رفیق منو آذر

 

 داداشم شده زن 

 

 ×بچه ها....... 

 

*** 

 با صدای تلفن 



 

 به خودم اومدم 

 

 رفتم سمت میز عسلی و تلفن رو

 

 جواب دادم 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من79#پارت_

 

 

 

 جواب دادم 

 

 +به به مامان خانوممممم 

 

 خندیدم

 

 _به به پرهام خان ........ 

 

 +سالم خوبی دورت بگردم 

 

 پرنیا خوبه خودت خوبی_ممنون عزیزم  

 

 +خوبیم مامان جان

 

 _شکر......کی میاین شما دوتا ورپریدع 

 

 +دیگه فردا شب ایرانیم....... 

 

 _خوبه پس خودم میام دنبالتون

 

 +نه فدات بشم کجا اخه بیای 



 

 _اخه تو مگه اومدی روستا که بلد باشی

 

 حرف نباشه دیگه

 

 خندید

 

 +چشم

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من80#پارت_

 

 _آفرین پسرم مواظب خواهرتم باش 

 

 +چشم مامان جان

 

 _کاری نداری عزیزم من فعال برم

 

 _نه برو به کارت برس

 

 گوشی رو قطع کردم

 

 امان از دست این پسر.......... 

 

 دلم تنگ شده بود واسشون خوب شد فردا میان

 

 ... پاشدم به طبقه پایین رفتم.....

 

 به سمت آشپزخونه رفتم همه خدمه داشتن 

 

 کار میکردن........ 

 

 ساحل رو دیدم که داشت زمینو پاک میکرد



 

 به سمتش رفتم

 

 _سالم عزیزم خسته نباشی

 

 +سالم خانوم ممنون خوب هستین

 

 _مرسی عزیزم یکم استراحت کن رنگت پریده 

 

 +نه خانوم کلی کار دارم چیزی نمیشه 

 

 روم پاشید که چشمام پر شدلبخندی به 

 

 حتی لبخند هاشم شبیهش بود

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من81#پارت_

 

 

 

 

 نگاه ساحل افتاد به ساعت و 

 

 سریع   رفت طبقه

 

 باال  مشکوک شدم

 

 رفتم باال که دیدم راهش سمت طبقه

 

 سوم کج کرد

 

 ابروهام باال پرید 

 



 طبقه سوم ممنوعه بود 

 

 داداش از وقتی 

 

 به رحمت خدا رفته بود ....... 

 

 رفتم اون ور سالن  طبقه دوم دوتا راه پله 

 

 داشت که به باال ختم میشد

 

 از پله مخالف ساحل رفتم ....... 

 

 سعی کردم بی سرو صدا برم 

 

 تا توجه خدمه جلب نشه 

 

 رسیدم باال که میشد ته سالن و دید نداشت به

 

 اینجا بودبقیه اتاقا  فقط یه اتاق تک 

 

 صدای پا از دور میومد  داشتم 

 

 از کنار اتاق یواش رد

 

 میشدم که با شنیدنش خشک شدم... 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من82#پارت_

 

 

 ....... این که همون ....همون

 

 



 

 الال الال گل ریحون دوتا فال و دوتا فنجون

 

 توی فنجون تو لیلی تو خط فال من مجنون

 

 الال گل خشخاش چه نازی داره تو چشماش الال 

 

 پر از نقاشیه خوابت تو تنها فکر اونا باش

 

 الال الال گل پونه گل خوش رنگ بابونه 

 

 دیگه هیچکس تو این دنیا سر قولش نمیمونه

 

 الال الال شبه دیره بببین ماهو داره میره 

 

 هزارتا قصه هم گفتم چرا خوابت نمیگیره؟ 

 

 نبینم رویاهات کالهالال الال گل الله 

 

 فرشته مثل تو پاکه فقط فرقش دوتا باله

 

 الال الال گل رعنا میخواد بارون بیاد اینجا 

 

 کی گفته تو ازم دوری؟ ببین نزدیکتم حاال 

 

 الال الال گل پسته نشی از این روزا خسته

 

 چقد خوابی که میشینه تو چشمای تو خوشبخته 

 

 نم الال الال گل مریم نشینه تو چشات شب

 

 یه عمره من فقط هرشب واسه تو آرزو کردم 



 

 الال الال گل پونه کالغ آخر رسید خونه

 

 یکی پیدا میشه یه شب سر هر قولی میمونه 

 

 الال الال گل زردم چراغارم خاموش کردم

 

 بخواب که مثل پروانه خودم دور تو میگردم....... 

 

 )بچه ها شخصا الالیی دوست دارم حتما بخونید( 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من83#پارت_

 

 

 

 خشک شدم ...... 

 

 این همون الالیی که باهم

 

 کنار رودخونه میخوندیم........ 

 

 سالی ۱۵اشک تو چشمام جمع شد 

 

 بود از مرگ دوستم میگذشت ....... 

 

 لحظه ای که از دره افتادن  و ماشین

 

 آتیش گرفت یادم نمیره....... 

 

 چشمم ریخته شد اشکی از گوشه 

 

 دست لرزونم



 

 سمت دستگیره در بردم....... 

 

 در باز کردم زنی پشت به من رو ویلچر

 

 روبه پنجره بود ....... 

 

 دستم خورد به گلدون کنار در رو عسلی 

 

 افتاد و شکست ...... 

 

 با سرعت برگشت 

 

 +حواست کج........... 

 

 نه امکان نداشت  اشک پر شد تو چشمام

 

 دیدم گرفته بود جلو 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من84#پارت_

 

 

 

 جلو دیدم گرفته بود 

 

 با دستام اشک هام پس زدم تا 

 

 ببینم خواب نیستم

 

 با قدم لرزون جلو رفتم به جلوی ویلچر

 

 که رسیدم  پاهام یاری نکرد سقوط کردم جلوش



 

 +مینووو......

 

 گذاشتمدستای سعید و تپلش گرفتم  و سرم 

 

 رو پاهاش و گریه سر دادم اونم

 

 بی صدا اشک میریخت

 

 _چراا.......چرا نفهمیدم اینجایی.......آذر کجا بودی 

 

 سال دق کردمممم چرا اینجور شدی ۱۵این 

 

 دورت بگردم چرا پیشم نیومدی....... 

 

 چقدر غریبه شدم خواهرم رفیقم همه کسم

 

 وجودش ازم پنهان کرد

 

 +هیششش 

 

 وهام میکشید  و گذاشت تا تخلیهدست رو م

 

 بشم

 

 _اربابزاده های جداب و هات من85#پارت_

 

 

 

 *ساحل* 

 

 _مامان قربونت بشم چرا گریه؟



 

 مینو خانم از جلوی پای مامانم

 

 بلند شد و اشکاشو پاک کرد:

 

 _دنبال من میگشتید؟

 

 _واال خانوم چن ساعت ازتون 

 

 خبری نبود همه خیلی نگران

 

 بودن.شده 

 

 مینو خانم سری تکون داد: 

 

 _وا اصال متوجه نشدم. 

 

 اخه راستش داشتم همینجوری 

 

 گشت میزدم که دیدم در این اتاق

 

 بازه.

 

 وفتی اومدم تو محو این

 

 منظره ها شدم پاک زمان از

 

 دستم در رفت. 

 

 _آها. خب خانوم جان. جسارت 

 

 نباشه. بفرمایید پایین همه شمارو



 

 خیالشون راحت شه. ببینن 

 

 _اربابزاده های جداب و هات من86#پارت_

 

 مینو خانم رفت سمت سرویس 

 

 اتاق و ابی به دیت و صورتش

 

 زد. 

 

 نگاهم له مامانم افتاد که داشت 

 

 با دستمال کاغذی، اشکاشو

 

 پاک میکرد.

 

 اخه چرا گریه کرده بودن؟ 

 

 صورت مینو خانومم خیس 

 

 از اشکاش بود.

 

 لحظه، مینو خانوم ازهمون 

 

 سرویس اومد بیرون و از

 

 جعبه دستمال کاغذی، چنتا

 

 دیتمال کند و صورتشو خشک 

 

 کرد.



 

 _اوا خانوم خیلی ببخشید

 

 پاک یادم رفت براتون حوله 

 

 بیارم.

 

 با لبخند جلو اومد و شونه هامو

 

 گرفت:

 

 _فدای سرت عزیزم. عیبی نداره.

 

 

 _اربابزاده های جداب و هات من۸۷#پارت_

 

 سرمو انداختم پایین که

 

 دست زیر چونم گذاشت و



 

 سرمو باال آورد. توی چهرم

 

 دقیق شد و اروم گفت:

 

 _خیلی شبیه مادرتی دختر! 

 _اره این یکی از خوش شانسی 

 

 های زندگیمه.

 

 لبخندی زد و برگشت سمت 

 

 مامانم: 

 

 _من نقاشیهاتو خیلی دوست

 

 م واقعا قشنگ بودن. به داشت

 

 نظرم هروقت تونستی، چهره 

 

 دخترتو هم بکش! 

 

 مامان سری تکون داد و گفت:

 

 _اره اتفاقا منم تو فکرش بودم.

 

 یه روز حتما این کارو میکنم. 

 

 _اومم خوبه خوب میشه.

 

 شونه هامو ول کرد:

 

 _خب دیگه من برم. تا االن 



 

 حتما همه از دوریم سکته

 

 کردن. 

 

 چشمکی زد و رفت بیرون.

 

 _اربابزاده های جداب و هات من۸۸#پارت_

 

 

 

 وقتی مینو خانم رفت، رفتم

 

 جلوی پای مامان نشستم و

 

 اروم پرسیدم: 

 

 _مامانی؟ عزیز دلم؟ خوشگل

 

 خانوم؟ نمیگی به من که چرا 

 

 گریه کردی؟ 

 

 مامان دستی به سرم کشید

 

 و گفت: 

 

 _چیزی نبود دختر. مینو خانوم 

 

 در زد و اومد تو و رفت سراغ 

 

 نقاشی ها. همین.



 

 _خب عشقم این کجاش گریه 

 

 داره؟ 

 

 _این گریه نداره. ازم پرسید 

 

 که چی شه ویلچر نشین 

 

 شدم. منم اول خواستم نگم

 

 ولی هم خیلی گیر بود هم دیدم 

 

 زن بدی نیست پس واسش 

 

 تعریف کردم.

 

 اون که زد زیر گریه منم گریه کردم.

 

 میخواستم قانع شم اما مامان 

 

 یه چیزیو داشت قایم میکرد.

 

 رفتم قرصشو با اب اوردم و دادم خورد. 

 

 گفت که خستشه، کمکش کردم بره رو

 

 تخت بخوابه و خودمم 

 

 رفتم به کارام برسم 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من89#پارت_



 

 *مینو* 

 

 بعد اینکه از اتاق آذر اینا اومدیم بیرون

 

 پایین رفتم.......... به 

 

 هنوز باورم نشده بود که آذر خواهرمو پیدا کردم

 

 خیلی خوش حال بودم..............

 

 وقتی رفتم پایین مهتاب جلو اومد

 

 _کجا بودی پس مینو داشتیم دنبالت میگشتیم 

 

 +هیچی عزیزم یکمی خونه رو گشتم 

 

 _مطمعنی چشات چرا سرخه

 

 +چیزی نیست حساسیته 

 

 گذشتم فعال نمیخواستم کسی از  از کنارش

 

 وجود مینو باخبر باشه........... 

 

 

 رفتم طبقه باال میخواستم حاضر بشم واسه فردا 

 

 *یک روز بعد* 

 

 داشتم آماده میشدم قرار بود با طاها و تیام

 



 بریم تهران واسه استقبال بچه ها 

 

 با صدای در از افکارم اومدم بیرون

 

 _بیا داخل 

 

 ساحل بود

 

 +خانوم خان زاده گفتن بهتون  بگم پایین منتظر شمان 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من90#پارت_

 

 _باشه عزیزم االن میام

 

 +باشه خانوم

 

 ساحل که رفت بیرون وسایلمو برداشتم

 

 

 و رفتم پایین............ 

 

 تیام و طاها منتظرم نشسته بودن

 

 _بچه ها من آمادم 

 

 بریم+اوکی عمه جون 

 

 باهم پاشدیم به سمت در رفتیم

 

 داخل ماشین نشستیم و به سمت تهران

 

 راه افتادیم............. 



 

 *چند ساعت بعد*

 

 رسیده بودیم تهران و تو پنت هاوس تیام بودیم 

 

 خسته بودم به خاطر اون با یه ببخشید

 

 از بچه ها به سمت اتاق راه افتادم

 

 ات من_اربابزاده های جذاب و ه91#پارت_

 

 *تیام*

 

 خیلی خسته شده بودیم تو راه ولی فکر جای 

 

 دیگه ای به جای استراحت داشتم

 

 _طاها

 

 +جانم 

 

 _نظرت با یه شیطونی چیه 

 

 +خودت که میدونی من از خدامه

 

 _پس بیا باهام 

 

 پاشدم دست طاها رو گرفتم و به اتاق رفتیم

 

 به محض اینکه در اتاق رو بستم طاها رو

 

 هل دادم و روش خیمه زدم به تخت 



 

 لبامو گذاشتم رو لباش و مثل تشنه ها میبوسیدم 

 

 *طاها*

 

 تیام یه جوری افتاده بود به جون لبام که مطمعن

 

 بودم کبود میشه 

 

 وقتی نفس کم آوردیم لباشو ازم جدا کرد که اهی کشیدم

 

 _فعال هست تا اه کشیدنت 

 

 اینو گفت و این بار به جون گردنم افتاد

 

 همینجوری که اون مشغول گردنم بود منم دستمو 

 

 دراز کردم و التشو از روی شلوار مالیدم 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من92#پارت_

 

 کمی که گذشت تیام دیگه طاقت نیاورد و از روم بلند شد 

 

 _طاها پاشو لخت شو دیگه نمیتونم

 

 لباسام شدم به گفتش اطاعت کردم و پاشدم مشغول در اوردن 

 

 وقتی هردوتامون لخت شدیم تیام داگیم کرد

 

 و التشو به سوراخ باسنم مالید

 

 یهویی واردم کرد که ناله بلندی از روی درد کردم 



 

 _اه یواش جر خوردم 

 

 +منم همینو میخوام سکسیم 

 

 با حرف تیام بیشتر حشری شدم

 

 ضرباتشو پر قدرت شروع کرد که داشتم 

 

 میخوردم...... جر 

 

 بعد کمی ضربه زدن جاهامون عوض شد و من نشستم

 

 روی التش.... 

 

 خودمو با ریتم باال پایین میکردم و همزمان

 

 تیام داشت گردنمو مک میزد....... 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من93#پارت_

 

 

 همینجوری که داشتم خودمو باال پایین میکردم

 

 ........ تو بغل هم به اوج رسیدیم...

 

 از روی التش اومدم پایین و روی تخت دراز کشیدم

 

 تیامم کنارم دراز کشید

 

 _مثل همیشه عالی بودی عزیزم

 



 با لبخند به تیامی که این حرف رو زد خیره شدم 

 

 +بریم حموم؟ 

 

 _اره پاشو بریم

 

 باهم به حموم رفتیم و تیام کمکم کرد خودمو

 

 اومدیم بیرونبشورم بعد اینکه از حموم 

 

 البته تو حمومم یکم شیطونی کردیم

 

 که کار تیام بود لباس پوشیدیم و روی تخت

 

 دراز کشیدیم.......... 

 

 خیلی خسته بودم هم راهی که اومده بودیم 

 

 همم این سکسمون دیگه انرژی نزاشته بود واسم

 

 چشام از خستگی بسته شد و به خواب رفتم

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من94#پارت_

 

 *تیام*

 

 امروز قرار بود بریم فرودگاه دنبال پرنیا و پرهام 

 

 خیلی وقته ندیده بودمشون و دلم براشون

 

 تنگ شده بود........ 

 



 پرنیا رو مثل خواهرم دوست داشتم خیلی

 

 دختر شیطونی بود.......

 

 شدهاز اتاق بیرون اومدم طاها و عمه حاضر 

 

 بودن منتظر من بودن 

 

 _خب من امادم بریم؟ 

 

 +اره پسرم دیر نشه

 

 پاشدیم به سمت پارکینگ رفتیم و سوار

 

 لندکروز سیاهم شدیم و به سمت فرودگاه

 

 راه افتادیم.............. 

 

 وقتی رسیدیم یکم بعد پرنیا رو دیدم که

 

 چمدون هاشو گذاشته زمین و مثل بچه ها 

 

 میدوعه سمت ما 

 

 تی رسید خودشو انداخت بغل طاهاوق

 

 از بچگی میونه طاها و پرنیا خیلی خوب

 

 بود طاها با خنده پرنیا رو بغل کرد

 

 _کوچولو نمیگی کمرم میشکنه؟

 

 +وایییییی گودزیال تو باز به من گفتی کوچولو 



 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من95#پارت_

 

 پرهامیتک خنده ای به این حرفاشون زدم و 

 

 که رسیده بود به مارو برادرانه بغل کردم

 

 _خوش اومدی داداش 

 

 +قربونت 

 

 از بغل پرهام اومدم بیرون و به سمت پرنیا 

 

 برگشتم 

 

 _ببینم انگار یکی دلش واسه من تنگ نشده ها 



 

 +وی اخمالو تورو ندیدم ببخشید بیا ببینم 

 

 با خنده بغلش کردم این دختر هیچ وقت

 

 درازیش کم نمیاورد از زبون 

 

 _دختر کم زبون بریز

 

 +ای به چشم سرورم شما هر چی بگی

 

 نچ نچ این دختر اصال ول کن نبود

 

 با خنده عقب کشیدم 

 

 _خب بریم تا شب برسیم به عمارت

 

 چمدون هارو برداشتیم و به سمت ماشین 

 

 وقتی تموم شد سوار شدیم و به سمت روستا راه افتادیم

 

 ده های جذاب و هات من_اربابزا96#پارت_

 

 

 

 *مینو* 

 

 تو اتاق داشتم وسایلم رو جمع میکردم

 

 قرار بود با تیام و طاها بریم تهران 

 

 فردا شب  با پرهام و پرنیا بر میگشتیم 



 

 روستا ......... 

 

 صدای در زدن اومد 

 

 اجازه ورود دادم که مهتاب داخل اومد 

 

 با اون دامن و شومیز خیلی قشنگ شده بود

 

 ×خوبی ؟

 

 لبخندی زدم 

 

 _اره....... 

 

 ×باید بهت یه چیزی بگم. 

 

 _منم همین طور........... 

 

 ×دو شب دیگه مهمونی واسه برگشتن

 

 تیام و طاها بود و حاال تو و پرهام و پرنیا....... 

 

 _خیلی ساله  مهمونی های روستا فراموش

 

 کردم....یادته شب نامزدیت..... 

 

 آوردنش کردم و ادامه دادم خنده ای از به یاد 

 

 _شب نامزدیت فرار کردیم و داداش محمد

 

 سکته داشت میکرد میگفت عروسم کجاست



 

 آخرش اومد  تو حیاط پشتی دیدت همچین 

 

 بغلت کرد و بوسید لباتو  وایییی خدا منو ندیدید

 

 منو آذر مرده بودیم از خنده.......

 

 صدای خنده مهتاب قطع شد

 

 .. نگاهش کردم......

 

 اسم آذر آوردم . 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من97#پارت_

 

 

 

 

 *مهتاب* 

 

 

 

 اسم رفیق بی وفام اومد آذر......... 

 

 ذهنم رفت تو سال های دور.................. 

 

 *فلش بک *

 

 _آخه قربونت برم شب خواستگاریته گریه چرا؟؟ 

 

 ...هق........ هق.+من نمیخوامممم 

 



 _تو که نمیدونی کین پس چرا گریه میکنی 

 

 بزار بیان شاید خوشت اومد.........نگاه کن من

 

 زن محمد شدم این مینو رو ولش کن که ترشیده تو نترشی 

 

 مینو با حرص زد تو سرم 

 

 ×نکبت من ترشیدمممم؟؟؟

 

 _اوه اوه خواهر شوهره هاااا. 

 

 .. وسط گریه آذر خندید .....

 

 _خندیدی هااا پاشو دخترعمو جان حاضر شو..... 

 

 *زمان حال* 

 

 +ببخشید....... 

 

 به خودم اومدم خیس اشک بودم ....... 

 

 اشکام پاک کردم و لبخند زدم 

 

 من برم که کلی کار دارم  _دیونه... 

 

 چشمکی زدم

 



 و از  اتاق بیرون رفتم . 

 _اربابزاده های جذاب و هات من98#پارت_

 

 

 

 اتاق بیرون رفتم. از 

 

 راهم کج کردم طرف باغ

 

 از عمارت بیرون زدم و رفتم پشت عمارت بعد از

 

 کمی قدم زدن رسیدم  به قسمتی که پر از درخت 

 

 بود از اوناهم رد شدم 

 

 پنج دقیقه طول کشید  باالخره  تموم شد

 

 روبه روی عمارت سوخته وایسادم توی

 

 سیاه و شوم سال کسی داخل این عمارت ۱۶این 

 

 نرفته....... 

 

 فقط چندتا اتاق های عمارت کامل نسوخته اونم



 

 سمت راست عمارت ولی سمت چپ

 

 کامل سوخته ....... 

 

 با احتیاط داخل شدم و از پله نا امن باال رفتم تا

 

 به طبقه سوم اتاق زیر شیروانی  رفتم  قدم 

 

 برداشتم سمت صندوق بزرگ سیاه از خاکستر و

 

 ر   درش رو بار کردم  ....... گرد و غبا

 

 عکس ها و دفتر خاطراتمون و.......... 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من99#پارت_

 

 

 

 عکس ها و دفتر خاطراتمون و.......... 

 

 نفس عمیقی کشیدم تا بغضم قورت بدم

 

 یه صندلی ریلکس چوبی سالم بود اونجا  دفترچه 

 

 نشستم رو صندلی خاطرات رو برداشتم  و رفتم 

 

 صفحه اولش رو باز کردم 

 

**** 

 به نام خدا 

 



 نمیدونم چندمه یا چه ماهی هستیم اما تا به 

 

 خودم اومدم مهتاب شوهر کرد به داداش محمد

 

 پسرعموی عزیزمون و مینو هم عاشق شده..... 

 

 عشق ممنوعه اما شیرین اون عاشق رفیق صمیمی 

 

 چشم درشت داداش محمد شده یه پسر مو بور و  

 

 سبز اون دوستی بود که چندین سال تو آلمان با 

 

 داداش محمد بود  اسمش دیوید بود

 

 اما من....... 

 

 شنیده بودم که عمویی ترد شده

 

 داشتیم غصه از اونجایی شروع میشه که مهگل 

 

 مادربزرگ ما  با پسردایی خودش که خان اردشیر

 

 هست ازدواج میکنه 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من100#پارت_

 

 

 

 ازدواج میکنه و برادر شوهرش همزمان

 

 شب عروسی عاشق و شیفته اون میشه چند سال 

 



 میگذره  ارسالن افسرده میشع و مهگل و اردشیر

 

 سال بعد از ۶صاحب پسری میشن  به اسم نویان  

 

 به دنیا اومدن نویان اردشیر بخاطر سرطان 

 

 ل افسرده میشه و اما ارسالن کمکمیمیره    مهگ 

 

 میکنه که بهتر بشه ارسالن خان روستا میشه و دو

 

 سال بعد با مهگل ازدواج میکنه و چند سال بعد

 

 صاحب بچه هایی به اسم مینو و محمد میشن 

 

 ارسالن و نویان مثل پدر و پسر بودن تا روزی که 

 

 نویان عاشق دختر خان پایین که دشمن ما بودن

 

 میشه و بعد از مخالف های شدید باهم فرار میکنن

 

 و صاحب بچه هایی  به مهتاب و محسن میشن و

 

 سال بعد زنش تصادف میکنه و میمیره  ۲۰

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من101#پارت_

 

 

 

 

 سال بعد زنش تصادف میکنه و میمیره و عمو  ۲۰

 

 میگیرن نویان با آذر میان روستا و همه تحویلش 

 



 ساله بود همسن منو مینو  شد رفیق عزیز ما ۱۲آذر 

 

 و عمو نویان عالی بود اما محسن خارج از کشور 

 

 ۱۷ساله  آذر وقتی شد ۱۹درس میخوند محسن 

 

 ساله عروس داداش محمد شد ولی محسن هم 

 

 نیومد عروسیش یعنی نشد و االن من شرینی

 

 داشتم خورده پسرعموی ندیده شدم من آرزو 

 

 سالشه  ۲۵عاشق بشم بعد ازدواج کنم شنیدم االن 

 

 فرداشب قراره بیاد ............ 

 

****** 

 

 به خودم اومدم خیلی غرق خاطرات آذر 

 

 شده بودم  هوا روبه تاریکی بود و مطمئنن

 

 بچه ها و مینو رفته بودن ....... 

 

 دفتر رو بستم و سرجاش گذاشتم و رفتم سمت

 

 عمارت .

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من102#پارت_

 

 

 *تیام*



 

 

 برگشته بودم عمارت. میخواستم 

 

 صاف برم اتاقم که با صحنه عجیبی تو 

 

 سالن مواجه شدم. 

 

 تعداد خدمتکارا خیلی زیاد تر از 

 

 قبل شده بور و اکثرشونو 

 

 تا حاال اینجا ندیده بودم. یعنی چی؟ 

 

 چه خب بود.

 

 دن و اوان حسابی در تکاپو بو

 

 یکی میرفت و یکی میومد و یه 

 

 تعدادی هم چسبیده بودن به

 

 میزا و گلدونا و لوازم تزئینی و 

 

 داشتن حسابی برقشون مینداختن.

 

 با یه ابرویی که ناخودآگاه

 

 باال پریده بود، راهم رو ادامه دادم. 

 

 همون لحظه اون دختره ساحل رو

 



 دیدم که داشت سینی به دست 

 

 آشپزخونه میدوید.سمت 

 

 رفتم جلوش وایسادم: 

 

 _هی دختر. 

 

 _بـ... بله.... اربابزاده؟ 

 

 لرزش دست و پاش مشهود بود.

 

 سینی رو با تمام وجود فشار میداد 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من103#پارت_

 

 

 پوزخندی به این حاالت مسخرش

 

 زدم. حاال حاال ها واسه ترسیدن 

 

 کوچولو.وقت داری خانوم 

 

 نمیدونی چه خوابایی برات

 

 دیدم.به خاطر طاها هرکاری 

 

 فکرشو بکنی ازم برمیاد پس 

 

 از آرامش االنت لذت ببر که آرامش 

 

 قبل از طوفانه.: 



 

 _بگو ببینم. چه خبره اینجا؟

 

 اینا کین؟ تاحاال ندیده بودمشون.

 

 _آقا... اینا.. خدمتکارای جدیدن.

 

 تو تدارکاتچن ساعته کار میکنن. اومدن 

 

 جشن کمک کنن. 

 

 _جشن؟ 

 

 _بله اقا. به مناسبت خوش آمدگویی

 

 به عمه زاده هاتون؟ شما خبر نداشتید؟

 

 اخم وحشتناکی بهش کردم:

 

 _یادت رفته من کی ام؟ باید 

 

 به شما گزارش بدم؟ 

 

 سرش رو انداخت پایین و با

 

 ترس و لکنت گفت: 

 

 _نـ..نه... نه نه اصال اقا من جسارت

 

 نمیکنم. آخه پرنیا خانم میخواستن با

 

 شما برن خرید واسه لباس. 



 

 گفته بودن شما هروقت اومدید یکی

 

 بهتون بگه..

 

 اخمام از بین رفت. یکم تند رفته بودم.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من104#پارت_

 

 

 _خیله خب فهمیدم. میدونی

 

 االن کجان.؟ 

 

 یکم ترسش کم شد و از لکنت 

 

 افتاد: 

 

 _بله آقا. تو اتاقی که برای 

 

 پرنیا خانم آماده کردیم هستن. 

 

 _باشه. برو به کارت برس.

 

 _چشم اقا. 

 

 آروم از کنارم رد شد. رفتم سمت

 

 پله ها. تا برم باال. حاال عزا گرفته بودم

 

 چیکار کنم با پرنیا و خریدش. 

 



 عمه با اون سن و سالش، مارو همه

 

 به حال طرف کشوند. دیگه وای 

 

 دخترش.

 

 با شنیدن پچ پچ های ریز خدمتکارا

 

 رشته افکارم پاره شد. تا دیدن دارم

 

 نگاشون میکنم....

 

 لبخند های پر عشوه ای زدن و 

 

 پرعشوه تر به کارشون ادامه دادن. 

 

 حالت تهوعی که بهم دست داده 

 

 بودو پس زدم و از پله ها رفتم باال.

 

 اه اه. چقدر سطح شخصیت

 

 خودشونو میارن پایین با این کارا. 

 

 مگه پسر ندیده اید آخه؟ 

 

 رسیدم به در اتاق پرنیا. از 

 

 همینجا هم صدا جیغ جیغ و

 

 کلکلش با پرهام میومد.

          



                   

                            

                                     

                                              

 

 _ارباب زاده جذاب و هات من105#پارت_

 

 

 از دست این دوتا. خندیدم و تقه ای

 

 ثانیه صداشون افتاد.به در زدم. در 

 

 یهو پرنیا با یه لحن خانومانه و

 

 متشخص گفت:

 

 _کیه؟ بفرمایید داخل.

 

 لبم رو گاز گرفتم تا از خنده نترکم.

 

 بعد وقتی میگم آفتاب پرسته ناراحت

 

 میشه.

 

 نگا چه سریع رنگ عوض کرد.

 

 درو خیلی خیلی آروم باز کردم. 

 

 میخواستم معلوم نشه که منم.

 

 ته هل دادم اما خودم کناردرو تا 

 



 دیوار وایسادم که نفهمه منم.

 

 در کامل باز شد و پرنیا که دید کسی

 

 نیست شروع کرد به غر زدن: 

 

 _ای درد. ای مرگ. گاومیش روانی

 

 اوسکل اوشکول. بی شعور بی  فرهنگ.

 

 وای مگه گیرت نیارم. چه وضعیه. میان

 

 در میزنن در میرن؟ ایشششششش

 

 نتونستم جلوی خودمو بگیرمو دیگه 

 

 از پشت دیوار اومدن کنارو پقی

 

 زدم زیر خنده. 

          

                   

                            

                                     

                                              

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من106#پارت_

 

 

 

 از زور خنده اشک توی چشمام جمع

 

 شده بود. پرنیا اول از این حرکتم



 

 جیغ کشید بعد چپ چپ نگام کرد.

 

 هنوز ته خنده داشتم، صاف در حالی که 

 

 ایستادم و اشکامو پاک کردم:

 

 _روحم تازه شد اصال دختر. 

 

 _مرگ. من مسخره توام مگه؟

 

 پرهام دستی دور شونش انداخت و

 

 گونشو بوسید: 

 

 _تیام حق داره ابجی. 

 

 نه به اون لحن متشخص نه به 

 

 فحشای بعدش.

 

 اینبار هرسه مون خندیدم که گفتم:

 

 جایی میخواستی بری؟ _پرنیا جان 

 

 با ذوق دستاشو زد بهم:

 

 _خریــــــــــد. بیا مارو ببر. من لباس ندارم. 

 

 _باشه بابا. بپوشید بریم دیر میشه. 

          

                   



                            

                                     

                                              

 

 :     رمان اربابزاده های جذاب و هات من

 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من107#پارت_

 

 عاشقتم اخ جون_ویییییی 

 

 تک خنده دیگه ای به این دختر کردم از بچگی

 

 عاشق خرید بود

 

 با طاها از اتاق اومدیم بیرون تا پرنیا حاضر بشه

 

 منو طاها که حاضر بودیم رفتیم نشستیم 

 

 پایین............. 

 

 خدمتکار ها همشون مشغول کار کردن بودن 

 

 اصالاز االن فکر مهمونی رو داشتم میکردم 

 

 خوشم نمیومد از مهمونی ها یه جوری معذب 

 

 بودم................. 

 

 با صدای جیغ جیغوی پرنیا که داشت از پله 

 

 ها پایین میومد از فکر اومدم بیرون



 

 _پاشین بریم من حاضرم 

 

 +چه عجب یه بار دخترا زود حاضر شدن 

 

 _ایششششششش بوزینه من همیشه زود آماده میشم

 

 درست میگین_بله شما 

 

 +تیامممممم پاشو دیگه اه

 

 با جیغ پرنیا از جا پریدم این دکتر میخواست 

 

 پرده گوشم به کلی نابود بشه

 

 رفتیم بیرون و سوار ماشین شدیم و به سمت

 

 تهران راه افتادیم.................... 

          

                   

                            

                                     

                                              

 

 من _اربابزاده های جذاب و هات108#پارت_

 

 تو راه کلی پرنیا و طاها مسخره بازی در اوردن 

 

 طوری که من داستم دیوونه میشدم

 

 اخر سر طاقت نیاوردم و سرشون داد کشیدم

 



 _بسهههههههههه عه سرم رفت قد گوریل سن دارین 

 بازم دست از مسخره بازی نمیکشین

 

 پرنیاهم کم نیاورد جلوم

 

 توچه تو رانندگی تو بکن +گوریل خودتی پشمک جونم بعدشم به 

 

 کپ کرده بودم از این پروییش سرمو به

 

 نشونه تاسف براشون تکون دادم که پرنیا جیغ کشدید 

 

 _پشمکککککک واسه عمت متاسف باش

 

 با این حرفش یهویی سکوت کردم و بعدش

 

 پقی زدم زیر خنده............. 

 

 از خنده روده هام درد گرفته بود

 

 نه_به چی میخندی بوزی

 

 +به تو 

 

 _االغ من کجام خنده داره؟؟؟هاااااا 

 

 +اخه میگی واسه عمت متاسف باش عمه من

 

 مامان تو میشه 

 

 یهویی انگار تازه یادش افتاد ک خودشم خندش گرفت

 

 _راس میگی ها هواسم نبود

 



 +بله من همیشه راس میگم

 

 _ایشششش خودشیفته االغ 

 

 نمیومد دیدمبرگشتم به سمت طاها که اصال صداش در 

 

 قرمز شده از خنده وقتی دید دارم نگاش 

 

 میکنم طاقت نیاورد و پقی زد زیر خنده

          

                   

                            

                                     

                                              

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من109#پارت_

 

 بعد اینکه رسیدیم به طرف بزرگ ترین

 

 مرکز خرید تهران ماشینو بعد اینکه پارک کردم

 

 به سمت مغازه ها راه افتادیم پیاده شدیم و 

 

 پرنیا با ذوق خاصی که انگار بچس به مغازه

 

 ها نگاه میکرد به اولین مغازه لباس مجلسی

 

 وارد شدیم........... 

 

 لباس های خیلی قشنگ بود طوری که دلم میخواست

 

 واسه دختر و زنم بیام ساعت ها خرید کنم



 

 ( ⊙＿⊙با این فکرم یهویی کپ کردم) 

 

 تم؟؟! من چی گف

 

 زن و بچم!!!!!!!!! 

 

 نه نه حتمی یهویی با هواس پرتی اینو گفتم 

 

 وگرنه من دلم جز طاها کسی رو نمیخواد 

 

 از فکر چرت و پرتام بیرون اومدم و کنار بچه

 

 ها رفتم............ 

          

                   

                            

                                     

                                              

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من110#پارت_

 

 لباس هارو نگاه میکردپرنیا داشت 

 

 

 و از طاها نظر میخواست...... 

 

 _چیزی دوس نداری پرنیا؟ 

 

 +نه داداش هیچ کدومشون خوشگل نیستن 

 

 باشه عزیزم بیا بریم یکی دیگه 



 

 از فروشگاه اومدیم بیرون.........

 

 "چند ساعت بعد"

 

 دیگه فکر کنم پاهام نابود شده بود پرنیا از عمه 

 

 لباسی رو دوس نداشتهم بدتر بود هیچ 

 

 فکر کنم طاهه هم همین وضعیت رو داشت که

 

 صداش در اومد 

 

 _پرنیا نمیخوای چیزی بگیری نابود شد پاهام خب

 

 +ایششششش همش چند ساعته ها بعدشم من

 

 تا اون چیزی رو که میخوام رو پیدا نکنم تا 

 

 شب اینجاییم

 

 بیاد با این حرف پرنیا طاها دیگه اشکشم میخواست در 

 

 با جیغ پرنیا از جا پریدم توجه چند نفری بهمون

 

 جلب شد........ 

 

 برگشتم سمت پرنیا

 

 _چی شد 

 

 +واییییییی ببین اون لباس طوسی چقدر خوشگله 



 

 با حرفش به ویترین فروشگاه نگاه کردم

 

 یه لباس طوسی بلند که از باالی رونش چاک میخورد 

          

                   

                            

                                     

                                              

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من111#پارت_

 

 وارد فروشگاه شدیم پرنیا از فروشنده 

 

 خواست لباسو بده بهش تا پرو کنه......... 

 

 داشتم به ویترین های مغازه نگا میکردم 

 

 که یه کفشی چشممو گرفت عالی میشد با

 

 لباس پرنیا منتظر شدم بیاد بهش نشون بدم

 

 پرنیا از مغازه اومد بیرون لباسو خریدهوقتی 

 

 بود

 

 _پرنیا بیا ببین این کفشو به لباست میاد 

 

 +کدومش داداشی

 

 _اینو ببین 

 



 سانتی بود   10یه کفش هفت درنگ پاشنه 

 

 _وای داداشی این خیلی خوشگله

 

 +اوک بیاین پس

 

 با طاها و پرنیا وارد مغازه شدیم پرنیا گفت 

 

 اون کفش بیارنسایز پای خودشو از 

 

 یکمی که گذشت اوردن و حساب کردیم اومدیم

 

 بیرون................. 

 

 _نظرتون چیه بریم کافه؟؟ 

 

 پرنیا که انگار منتظر این جمله بود با صدای 

 

 جیغ گفت 

 

 _وایییییییییی بریم اره من مردم از گشنگی 

 

 +اروم دختر باشه پس بریم

          

                   

                            

                                     

                                              

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من112#پارت_

 

 باهم رفتیم کافه نشستیم سفارش دادیم 



 

 منو طاها قهوه با کیک شکالتی ولی پرنیا مثل 

 

 بچه بستنی سفارش داد............... 

 

 با صدای جیغ اشنای یه دختر که اسممو صدا میزد

 

 از جا پریدم 

 

 وای خدا نه!!!!!!!!! 

 

 اون نباشه!اون نباشه وای خدا 

 

 با آویزون شدن یه نفر از گردنم فهمیدم اونه

 

 دختر سرهنگ!سحر

 

 اخه چرااااا......... 

 

 با صدای نخرش از فکر بیرون اومدم

 

 _وای خدا باورم نمیشه اینجایین 

 

          

                   

                            

                                     

                                              

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من113#پارت_

 

 *طاها*



 

 دختره سحر از کجا پیداش شدوای خدا این 

 

 از صورت تیام میشد فهمید حالش داره به هم میخوره

 

 با عصبانیت دست دست سحر که درو گردنش 

 

 بود رو برداشت و سحر رو جلوی صورتش گرفت

 

 _قبال چند بار بهت گفتم بهم دست نزن هاااا 

 

 +وایی ولم کن دستمو وحشی

 

 جلب شد با جیغ اینو گفت که توجه چند نفر بهمون

 

 تیام یه فشار دیگه به دست سحر داد که از درهم 

 

 شدن صورت سحر میشد فهمید بعدش ولش کرد

 

 و نشست کنار من...... 

 

 بعد چند دقیقه که سحر هی اه و اوف میکرد

 

 و این کارش واقعا رو مخ بود

 

 خودشو چسبود به من

 

 _چخبر طاها جونم

 

 هم میخورداینو با یه لحنی گفت که ادم حالش به 

 

 این دختر واقعا پرو بود بعد اینکه تیام اونجوری کرد باهاش



 

 اومده میچسبه بهم 

          

                   

                            

                                     

                                              

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من114#پارت_

 

 با سدای سردی جوابشو دادم 

 

 +ممنون سحر خانوم

 

 _عه همون سحر صدام کن ماکه غریبه نیستیم

 

 هوفففففف از دست این دختر وقتی سفارش هارو

 

 اوردن مشغول خوردن بودیم.....

 

 سحر هم واسه خودش سفارش داده بود

 

 _طاها جون مهمونی دارین؟

 

 +چطور مگه 

 

 _هیچی از باباجونم شنیدم دوس داری چجور لباس بپوشم 

 

 دیگه داشت خندم میگرفت اخه بگو به من چه 

 

 برو گونی بپوش 

 



 تصور سحر تو گونی خندم گرفت یه لحضه با

 

 که کیک پرید تو گلوم!

 

 تیام یه لیوان آب بهم داد تا حالم خوب بشه

 

 _ای وای طاها خوبی عزیزم چیزیت نشد 

 

 +خیر سحر خانوم حالم خوبه

          

                   

                            

                                     

                                              

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من115#پارت_

 

 جا پریدمبا حس بوسیده شدنم یهویی از 

 

 سحر بود که از لپم بوسیده بود!

 

 _سحر خانوم این چه کاریه 

 

 +وا چیه خب بوسیدمت خوبه حاال از لبت نبود 

 

 بعد این حرفش پرو زد زیر خنده......... 

 

 دیگه اعصاب منم خراب بود 

 

 _تیام من کار دارم پاشین بریم 

 

 بعدشم خودم از کافه زدم بیرون.......... 



 

 خیلی رو مخ بود یعنی چی این کارهاش این دختر 

 

 حتما تصمیم داشت مخ منو بزنه

 

 از تیام ناامید شد به نظرم چون بهش پا نداده بود

 

 به اندازه کافی این روز ها اعصاب خوردی داشتم 

 

 دیگه نمیتونستم کشش اینو داشته باشم این

 

 دختر خودشو اویزون کنه بهم

 

 بیرونوقتی تیام و پرنیا اومدن 

 

 اون دختره سحرم کنارشون بود

 

 _طاها جونم ناراحت شدی از دستم؟؟؟! 

 

 یشششش دختره پرو( ا    )نه جانم پسر نازمون خوشحال شده بوسش کردی

 

 دستشو گرفتم کشیدم پشت کافه

 

 _طاها کجا میبریش 

 

 تیام بود 

 

 +شما وسایلو بزارین ماشین من االن میام

 

 ار بردمش پشت کافه چسبوندمش به دیو

          

                   



                            

                                     

                                              

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من116#پارت_

 

 چشماش داشت برق میزن........

 

 هه فکر میکرد به هدفش دسیده 

 

 _فکر نکن منم از اون پسرام که یکم بهش عشوه 

 

 میای یهویی خامت بشم سحر خانوم

 

 +نمیدونم از چی حرف میزنی

 

 میگم_االن میفهمی چی 

 

 بعدش این حرفم لبمو کوبیدم رو لبش

 

 هه تو اینو میخواستی مگه نه منم اینو میدم بهش 

 

 وحشیانه افتادم به جون لباش یه جوری میبوسیدم

 

 حتی نمیتونست نفس بکشه 

 

 بعد اینکه لباشو کبود کردم یه گاز محکم

 

 گرفتم از لب پایینش و بعد ولش کردم.... 

 

 زمین و شروع کرد سرفه کردن با ول کردنم افتاد 

 



 با یه پوزخند باال سرش ایستاده بودم

 

 وقتی سرشو باال آورد با دیدن چشماش یهویی 

 

 از کارم پشیمون شدم...... 

 

 خیلی مظلوم نگاه میکرد!

 

 هه اینم یه بازیشه نباید وا بدم

          

                   

                            

                                     

                                              

 

 من_اربابزاده های جذاب و هات 117#پارت_

 

 _دیگه تو باشی جرعت نکنی بیای سمت منو طاها 

 

 پاشد روبه روم ایستاد...... 

 

 با دیدن چشماش دیگه واقعا گپ کردم

 

 از چشماش میشد حس تنفر رو حس کرد

 

 سرشو اورد کنار گوشم

 

 _مطمعا باش طاها یه روزی بدجور

 

 پشیمونت میکنم از این کارت

 

 بعدم یه تنه بهم زد و رفت



 

 اینکه به خودم اومدم رفتم پیش تیام اینا بعد 

 

 نشستم تو ماشین

 

 _داداشی چیکارش کردی دختره اونجوری گریه میکرد 

 

 پرنیا بود 

 

 +هیچی مهم نیس 

 

 ولی مهم بود اون نگاه اخرش واقعا پشیمونم کرد

          

                   

                            

                                     

                                              

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من118#پارت_

 

 *پرنیا* 

 

 وقتی سحر با اون حال خرابش از پشت کافه

 

 اومد بیرون یه لحضه شوکه شدم 

 

 داشت گریه میکرد رنگشم پریده بود

 

 مگه چی شده بود

 

 _سحر حالت خوبه 

 



 بدون توجه بهم رفت نشست تو ماشینش و 

 

 با اخرین سرعت راه افتاد.............. 

 

 وقتی داداش طاها هم اومد اونم حالش بهتر 

 

 نبود وقتی پرسیدم چی شده نگفت بهم 

 

 دیگه تا اخر راه ساکت شدم........ 

 

 وقتی رسیدیم عمارت طاها اول از همه پیاده

 

 شد و به سمت عمارت راه افتاد...... 

 

 منو داداش تیامم پیاده شدیم به خدمتکار 

 

 گفتم وسایلو از ماشین برداره بیاره

 

 اتاقمخودمم مستقیم راه افتادم سمت 

          

                   

                            

                                     

                                              

 

 _اربابزاده های جداب و هات من۱۱۹#پارت_

 

 

 *ساحل* 

 

 وقتی همه مقدمات مهمونی رو آماده

 



 کردیم، یهویی خبردار شدیم که قراره

 

 کارگر بگیرن و همه خدمتکارا هم

 

 میتونن تو جشن شرکت کنن. 

 

 خود خانوم اومد اینو گفت و صدای

 

 دست زدن دخترا حسابی رفتجیغ و 

 

 به آسمون. 

 

 منم خیلی خوشحال شدم. هیچ فکرشو

 

 نمیکردم بخوان بذارن ماهم باشیم

 

 توی دلم هزار بار برای خانوم

 

 بوس فرستادم ک بغلش کردم ولی

 

 حیف که نمیشد اینکارو تو واقعیت هم

 

 انجام داد.  ؛( 

 

 کلی هیجان داشتم چون میدونستم

 

 رگ و مجللیقراره جشن خیلی بز

 

 بشه.

 

 باالحره هرچی نباشه خودمم تو تدارکاتش 

 

 کمکم کردم دیگه!



 

 اخه چه قری بدم من امشبببببب 

 

 آخ قر تو کمرم فرررااووونه 

 

 نمدونم کجا بررریزم 

 

 همینجا    همینجا!

          

                   

                            

                                     

                                              

 

 _اربابزاده های جداب و هات من۱۲۰#پارت_

 

 

 این شعرو زمزمه میکردم،همچنان که 

 

 راه افتادم سمت طبقه باال!

 

 باید یه حموم درست و حسابی

 

 میکردم و به خودم میرسیدم. تازه

 

 صورتمم اصالح میخواست که اونم

 

 با تیغ تو حموم ردیف بود.

 

 ولی باید میجنبیدم. حسابی کار

 

 داشتم دو ساعت دیگه هم جشن رسما



 

 شروع میشد. 

 

 حسابی از دیر کردن و خانومم 

 

 بدقولی بدش میومد. 

 

 تند تند از پله ها رفتم باال. تا به 

 

 پله آخر رسیدم، صدای جیغ اومد

 

 و بعدش.... شـــتـــلـــــق! 

 

 هراسون برگشتم که دیدم دوتا

 

 از دخترا از بس عجله دشتن، همو 

 

 ندیدن و خوردن به هم. 

 

 کل سالن یهو تو سکوت فرورفت.

 

 اوه! خانوم روی مبل نشسته بوداوه 

 

 و با اخم این صحنه رو میدید.

 

 من جای اون دوتا خودمو خیس کردم.

 

 خانوم از رو مبل بلند شد و خیلی

 

 مقتدرانه رفت سمتشون.

 

 باالی سرشون ایستاد و یهو....



          

                   

                            

                                     

                                              

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۲۱#پارت_

 

 

 خانم از باال نگاهی بهشون کرد و

 

 یهو بلند زد زیر خنده. خنده اون مجوزی

 

 برای بقیه شد تا اونا هم بترکن.

 

 خودمم استثنا نبودم. دستام رو دلم بودو

 

 قهقهه میزدم.

 

 خود اون دوتا هم درحالی که میخندیدن

 

 با کمک هم بلند شدن و خودشونو تکوندن.

 

 اومدبهد از اینکه خنده ها بند 

 

 خانم با مهربونی گفت: 

 

 _خوبید شما دوتا؟

 

 _بله خانم. 

 

 _مراقب خودتون باشید یکم شیطونا. 



 

 _چشم 

 

 _خب دیگه برید.

 

 اونا هم درحالی که ریز میخندیدن رفتن. 

 

 نگا نگا. آبرو و حیثیت مونو بردناااا 

 

 نچ نچ نچ. برم برا مامان تعریف کنم

 

 کلی میخنده. 

          

                   

                            

                                     

                                              

 

 _ارباب زاده های جذاب و هات من ۱۲۲#پارت_

 

 

 خنده رو رفتم تو اتاق و به مامان گفتم

 

 قراره ما)خدمتکارا( هم شرکت کنیم. و سریع 

 

 رفتم تو حموم.

 

 بعد از اینکه حسابی خودمو سابیدم و

 

 اصالح کردم، اومدم بیرونو و درحالی که 

 

 تعریف میکردم،ماجرارو برای مامانم 



 

 نشستم به آرایش کردن. 

 

 اونم حسابی از دست اون دوتا خندید

 

 و منم تو دلم قربون صدقه اش رفتم.

 

 یه سایه صورتی خیلی مالیم زدم و

 

 یکمم رژ گونه و یه رژ قرمز.

 

 رفتم سر کمد و پیرهن مورد عالقه امو 

 

 که تاحاال جایی نپوشیده بودمش، 

 

 درآوردم. 

 

 بود که یقه نداشت ومدلش طوری 

 

 سر شونه هاش لخت بود و آستین

 

 سه ربع. 

 

 دوتا بند باریک سر شونه هاش میومد 

 

 و دور کمرش یه روبان پهن ثصورتی

 

 میخورد که از پشت پاپیون شده بود

 

 و دامن بلندش که کامال توری بود.

 

 لباسو که پوشیدم، موهام رو فرق وسط



 

 بستم.باز کردم و از پشت ساده 

 

 خودشو فر درشت داشتن. 

          

                   

                            

                                     

                                              

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من123#پارت_

 

 

 

 *تیام*

 

 آخرین نگاه تو آینه انداختم

 

 کت و شلوار خوش دوخت مشکی

 



 پیرهن سفید رنگ با کروات مشکی ساده

 

 موهامم حالت داده بودم باال

 

 از در بیرون رفتم 

 

 داشتم از پله ها پایین میرفتم که

 

 طاها خودش رو سوند بهم

 

 سوتی زد

 

 +تیام خان چه کرده مارو دیونه کرده

 

 لبخند کجی زدم و دست رو توی دستام

 

 قفل کردم 

 

 _کم دلبری کن عواقب داره

 

 +اوففف ما که عاشق عواقبش هستیم 

 

 _خودت خواستی

 

 رسیدیم طبقه دوم که طاها دستش

 

 کشید مامان از اتاق اومد بیرونرو پس 

 

 با دیدن ما لبخند مهربونی زد و اومد جلو

 

 ×چه آقا شدید شما 

 

 رفتم جلو پیشونیش رو بوسیدم 



 

 _به خوشگلی شما نمیرسیم بانو 

 

 اخم جذابی کرد و همزمان با خنده گفت 

 

 ×گمشو مسخره میکنی 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من124#پارت_

 

 

 

 

 مسخره میکنی ×گمشو 

 

 دستام به حالت تسلیم باال بردم

 

 _من غلط بکنم

 

 مامان اومد وسطمون و دستاش دور دستامون

 

 حلقه کرد و همزمان 

 

 کردکه میرفتیم طبقه پایین تعریف می

 

 از مهمونا 

 

 طبقه پایین قسمت سمت چپ مبل های سلطنتی

 

 آقاجون با خان روستا پایین و چندتا ریش سفید 

 

 نشسته بودنمحل 

 



 تازه نصف مهمونا اومده بودن 

 

 دخترا که نگم سنگین ترن فقط یه وجب پارچه 

 

 دور خودشون پیچیده بودن و کلی آرایش 

 

 عشوه خرکي هاشون رو اعصابم بود بیشتر 

 

 بخاطر اینکه عشوه واسه طاها میومدن 

 

 امشب باید تحمل کنم با صدا زدنم توسط

 

 دم و رفتم آقا جون  از مامان و طاها جدا ش

 

 سمت اون ها

 

 همه بلند شدن جز آقاجون 

 

 +نوه بزرگم تیام خان روستا  بعد از من 

 

 با جدیت به همشون دست دادم تحسین

 

 تو نگاه هاشون موج میزد 



 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۲۵#پارت_

 

 

 *تیام*

 

 دونه دونه با مهمونا دست دادم و خوش آمد

 

 سرهنگ و دخترش.گفتم تا رسیدم به 

 

 سرهنگ خیلی گرم باهام دست

 

 دادو و حسابی تحویلم گرفت.

 

 چند بارم روب کتفم زد.

 

 قشنگ معلوم بود که نقشه ای توی

 

 سرش داره. 

 

 هرچند یه حدسایی میزدم که ممکنه

 



 چی باشه. 

 

 چون با توجه به اتفاقات اخیر، خیلی

 

 تابلو بود.اونو آقاجون مدام در ارتباط 

 

 بودن باهم.

 

 مسلما اقا جون یه مقدمه چینیایی

 

 کرده بود.اینا میخوان هرجور شده

 

 این سحرو به من قالب کنن.

 

 بعد از دست دادن و احوال پرسی با

 

 سرهنگ،برگشتم سمت سحر. 

 

 با بی میلی دستمو سمتش دراز کردم

 

 و سرد سالم و احوالپرسی کردم.

 

 بزنه وفکر میکردم االن لبخند ژکوند 

 

 حیابی عشوه بیاد اما...

 

 اما اون یه لبخند ساده زد و خیلی خانومانه

 

 جوابمو داد.بدون هیچ ناز و ادایی!

 

 یه نگاهی به لباسش انداختم. از همه

 

 دخترها، پوشیده تر بود.همین باعث



 

 شد حسابی تعجب کنم. یه چیزی این 

 

 وسط درست نبود. 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۲۶#پارت_

 

 

 با صدای سرهنگ که اسممو صدا میزد

 

 نگاهمو از سحر گرفتم:

 

 _بله؟ 

 

 _چکارا میکنی این روزا؟ خیلی کم پیدایی

 

 اون پوزخند مسخرش، واقعا

 

 رو اعصابم بود.حاال چون یه نگاه به

 

 لباس دخترت کردم دلیل نمیشه که ازش 

 

 خوشم بیاد که!

 

 کارهای همیشگی؟ ولی این _همون

 

 اواخر کاراهای شرکت سنگین تر شده. 

 

 _اوه که این طور. پسرم تو نمیخوای

 

 سرو سامون بگیری؟ 

 



 ای بابا! حاال خر بیارو باقالی بار کن. 

 

 _من فکر میکنم به اندازه کافی سروسامون

 

 داره زندگیم.

 

 سرهنگ قهقهه بلندی زد و گفت:

 

 ازدواج کنی. _نه پسر منظورم اینه که 

 

 _راستش بهش فکر نکردم.

 

 _فکر کردن نمیخواد که. تو که ماشاللا 

 

 از هر نظر کاملی. پبش هرکسی بری جواب

 

 رد بهت نمیده.

 

 یه ابروم باال پرید. این چه مرگش بود؟ چرا 

 

 انقدر داشت شخصیت دخترشو

 

 کوچیک میکرد؟ 



 

 _اربابزاده های جداب و هات من۱۲۷#پارت_

 

 

 چشمی نگاهی به سحر کردم که با حرص زیر 

 

 گوشه لباسشو فشار میداد. 

 

 _فعال قصدشو ندارم. 

 

 _این به خاطر این نیست که شاید با دقت

 

 به اطرافت نگاه نمیکنی؟ 

 

 پوزخندی زدم و گفتم:

 

 _جناب سرهنگ این روستا اونقدرام بزرگ 

 

 نیست و من همه رو میشناسم. هنوز شخص

 

 م!مناسب خودمو پیدا نکرد



 

 در کسری از ثانیه قرمز شد. آها خوبت 

 

 شد؟ خوردی؟ نوش جونت! هستشم تف

 

 کن نمونه رو دلت.

 

 یهو دیدم سروصدای مهمونا، تبدیل شد

 

 به همهمه.

 

 برگشتم و پرنیا و پرهان رو دیدم که 

 

 با اون لباستی فاخرشون، خیلی متین 

 

 از پله ها داشتن میومدن پایین.

 

 پوزخند حرص دراری عذرخواهی از سرهنگ با 

 

 کردم و رفتم کنار پله ها. 

 

 آقاجون هم از همون باالی مجلس گفت: 

 

 _مهمانان  محترم. این جشن رو من

 

 در اصل به مناسبت بازگشت دختر عزیزم و

 

 نوه های گلم به ایران ترتیب دادم. متشکرم

 

 از شرکت کردنتون.

 

 پرهام و پرنیا کمی خم شدن و مهمونا که



 

 با صحبت های اقاجون از بهت دراومده بودن،

 

 شروع کردن براشون دست زدن.

 

 من اول از همه جلو رفتم و پرهام رو

 

 بغل کردم و پیشونی پرنیا رو هم بوسیدم.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۲۸#پارت_

 

 

 بعد از من، اونا هم رفتن و به نوبت 

 

 با مهمونا سالم و احوال پرسی کردن و

 

 هم بهشون خوش آمد گفتن. همه

 

 همه هم رفت پیش مامانو آقا جون. 

 

 طاها اومد کنار من وایساد. نگاهش

 

 کردم که متوجه اخم روی چهرش شدم. 

 

 خیلی غلیظ بود و مشخص بود

 

 به شدت عصبانیه. دستمو روی کمرش 

 

 انداختمو و در گوشش پچ زدم: 

 

 _چی شده؟ عشق من چرا اخمالوعه؟ 

 



 گفت:اونم در گوشم 

 

 _تیام؟

 

 با شنیدن صدای بغض آلودش، دستمو 

 

 کامل دور کمرش حلقه کردم. 

 

 ولی دستم زیر کتش بود تا کسی نبینه: 

 

 _جانم چی شده؟ چی ناراحتت کرده؟ 

 

 _تیام من نمیخوام تو ازدواج کنی.

 

 دوهزاریم افتاد که هرفای سرهنگو شنیده. 

 

 _تورو هیچ جوره ولت نمیکنم. قول میدم.

 

 آروم نشد! این قشنگ حس میکردم. 

 

 _طاها! من میرم حیات پشتی. بعد

 

 چند دقیقه تو هم بیا. منتظرم. اینجا

 

 نمیشه حرف زد.

 

 زیل لب باشه ای گفت. نا محسوس

 

 نـگاهی به اطراف انداختم. کسی

 

 حواسش نبود.

 

 الله وشسو بوسه ریزی زدم و سریع



 

 زدم از سالن بیرون. 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۲۹#پارت_

 

 

 *تیام*

 

 رفتم حیات پشتی و وایسادم تا 

 

 طاها بیاد. همینطور با نوک کفشم

 

 به سنگای جلو پام ضربه میزدم و

 

 فکر میکردم.

 

 حاال درسته که میخوام طاها رو آروم 

 

 کنم. درسته که بهش گفتم 

 

 هیچوقت ولش نمیکنم ولی..

 

 میخواست.ولی آقاجون وارث 

 

 ای کاش میشددست طاهارو بگیرمو 

 

 باهم فرار کنیم از هرچی قانون و

 

 قاعده و رسم و رسومه. 

 

 فرار و کنیم و بریم دنیارو واسه

 



 خودمون بهشت کنیم اما 

 

 لینا همش خیال خام بود.

 

 مامانو چیکار میکردیم؟ اون که 

 

 قطعا با ما نمیومد. حتما از خونواده

 

 زمون متنفر طرد میشدیم و همه ا

 

 میشدن... چون ما، دوتا  برادر خونی

 

 بودیم. اه لعنت به این شرایط.

 

 توی همین فکرا بودم که

 

 صدای پای یه نفر حواسمو پرت 

 

 کرد.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۳۰#پارت_

 

 

 سرمو به سمت صدا چرخوندم. 

 

 قامت بی نقص طاها از تو تاریکی

 

 نمایان شد.

 

 کسی بود که باعث میشداون تنها 

 

 من از ته دل لبخند بزنم. 



 

 یه دستم تو جیبم بود و 

 

 دست دیگمو به سمتش دراز

 

 کردم.

 

 لبخندی زد و جلو اومد و تا دستشو

 

 توی دستم گذاشت،  یهو با 

 

 تموم قدرت کشیدمش و 

 

 چسبوندمش به دیوارو و لبای

 

 خواستنیشو قفل لبام کردم. 

 

 کارمو نداشت،چون انتظار این 

 

 هینی کشید و دستاش همونطور 

 

 کنار بدنش موندن.

 

 اما بعد از چند لحظه انگار

 

 لود شد و همراهیم کرد. دستاشو

 

 روی سینم گذاشت و حرکتشون 

 

 داد. 

 

 منم یه دستم و دور کمرش انداختم



 

 و دست دیگه ام رو روی صورتش

 

 گذاشتم.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۳۱#پارت_

 

 

 بعد از اینکه یه دلی از عزا 

 

 در اوردم. بوسه رو قطع کردم. 

 

 چون امتظارشو نداشت، لباش

 

 به سمت لبام کشیده شد.

 

 به این اشتیاقش، ریز خندیدم که 

 

 با حرص زد به شونم: 

 

 _همه کارات یهویی شدن امشب

 

 اه زدی تو پرم. 

 

 _اگه تمومش نمیکردم جفتمون تحریک 

 

 وضعم که نمیشهمیشدیم. با اون 

 

 برگشت تو سالن. آبرومون میره.

 

 _هومممم راس میگی. ولی بعد مهمونی 

 



 من میخوام ـ

 

 _خودمم میخوام تو نترس. میرسیم به هم. 

 

 اروم خندید که بوسه کوتاهی روی

 

 لباش گذاشتم و لباسشو

 

 مرتب کردم. بعدم لباس خودمو صاف 

 

 کردم

 

 ما._طاها! این اتفاق تکرار میشه. بین 

 

 بار ها و بار ها. به جون خودت که

 

 عزیز ترینمی قسم.

 

 توی بغلم خزید. ولی تا اومدم

 

 دستامو بندازم دورش پرید عقب 

 

 _دیگه بریم دیگه زشته. اقا جون بعدا

 

 کلی سین جیم میکنه 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۳۲#پارت_

 

 

 

 )ساحل(

 



 

 

 بعد از تموم شدن کارم

 

 مامان که دیدمبرگشتم سمت 

 

 محو من شده

 

 خیره شده بود بهم بدون هیچ حرفی

 

 لبخند مهربونی زدم

 

 _خیلی زشت شدم؟ 

 

 سریع به خودش اومد

 

 +کوفت زشت شدم دخترم

 

 به این خوشگلی 

 

 خندیدم و رفتم سمتش 

 

 _فدات بشم آخه آذر خانوم من 

 

 

 لپ گوشتی و تپلش محکم بوسیدم که 

 

 دستش لپش پاک کردهولم داد  و تند تند با 

 

 +ایششش دختره بی مغز پر از تُفَم کرد

 

 خندیدم و رفتم بیرون و سرم از در



 

 بیرون آوردم

 

 _من برم پیش نسیمه کمکش کنم فعال عجقم 

 

 بوسی تو هوا فرستادم که کوسن روی پاش رو

 

 برداشت و پرت کرد با خنده در رو سریع بستم 

 

 من_اربابزاده های جذاب و هات ۱۳۳#پارت_

 

 

 

 )مینو( 

 

 

 مهمونا همه سرگرم بودن و کسی هواسش

 

 به ما نبود 

 

 دست مهتاب گرفتم و بی توجه به غر غر هاش 

 

 کشوندمش طبقه سوم

 

 دستش از دستم بیرون کشید

 

 +مینو خبرت وایسا کدوم گوری میبری منو 

 

 مگه نمیدونی من طبقه سوم نمیام

 

 _هیسسس

 



 +خوب بنال ببینم چ مرگته 

 

 انگار خواهرشوهر منی تا من_تو 

 

 خواهر شوهر تو

 

 +بسه تو حاشیه نرو بگو چرا اومدیم

 

 _ببین قراره یه نفر نشونت بدم ولی

 

 نباید فعال صداش در بیاری

 

 + دیونه شدی؟مثال کی ؟

 

 _ساحل یادته گفتم آشناس؟ 

 

 +خب 

 

 _تنها اینجاس؟ 

 

 +نه یه مادر داره بنده خدا ویلچر نشینه

 

 نقاشیاش فقط دیدم کارش عالیه وایسا

 

 ببینم چرا میپرسی ؟

 

 _مادرش باید ببینی ......

 

 بدون حرف دیگه ای دستش گرفتم و بردمش 

 

 سمت اتاق......

 

 در رو باز کردم آذر پشت به ما بود



 

 مهتاب با پاهای لرزون یواش جلو رفت

 

 آذر با خنده همینطور که برمی گشت گفت 

 

 گذاشتی عتیقه×باز چی جا 

 

 با دیدن مهتاب خشکش زد 

 

 مهتاب تو شوک بود بعد یهو آذر کشید تو بغلش 

 

 و هردو تو بغل هم بغض چندین سالشون ترکید

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۳۴#پارت_

 

 

 

 )تیام( 

 

 مشغول حرف زدن با طاها و پرنیا و پرهام بودم 

 

 که موسیقی قطع شد و همهمه  ها شروع شد

 

 حوصلم سر میره یکی با من برقصه..... ×من 

 

 طاها روبه پرنیا کرد 

 

 +کم غر بزن دیگه االن برات شوهر پیدا می کنم 

 

 پرنیا با حرص و جیغ کوبید تو بازو طاها

 

 طاها خندید



 

 ●بسه مثل بچه ها شدید شماها بای........ 

 

 همه سالن سکوت شد رد نگاه هاشون رو

 

 های سالن دنبال کردم که رسیدم به پله 

 

 دختر خدمتکار فضول خیلی معذب پایین 

 

 میومد بنظرم زیبایی خاصی داشت

 

 مثل بقیه نبود فرق داشت ساده و زیبا ........ 

 

 نگاهم سریع کشیدم سمت پرنیا و برای

 

 جمع کردن هواس بچه ها گفتم

 

 _دلت رقص میخواد؟

 

 ×ارهههه

 

 +بزار موسیقی بزارن با من برقص

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۳۵#پارت_

 

 

 

 

 +بزار موسیقی بزارن با من برقص

 

 پرنیا مثل بچه ها از  طاها باال رفت و بوسیدش 

 

 



 ×مرسیییی داداشییییی 

 

 خندم گرفت برای اینکه پرو نشه جلو خودم گرفتم 

 

 حواسم رفت پیش دختره یه میز خلوت پیش یه 

 

 میخندیدن دختر دیگه بود و باهم 

 

 میتونم بگم چشم خیلیا زوم روش بود

 

 اونم معلوم نبود فارغ از دنیا یا بخاطر

 

 خندید و شاد بودجلب توجه و عشوه خرکي  می

 

 اصال من چرا دارم به این چیزا فکر میکنم؟؟؟؟ 

 

 موسیقی شروع شد

 

 طاها و پرنیا رفتن به رقص و پرهام هم با 

 

 دوتا پسر دیگه گرم گرفت

 

 حسام رو از دور دیدم 

 

 لبخند کجی رو لبم جا خوش کرد حسام

 

 دوست بچگی من بود اربابزاده ده بغلی

 

 سریع رفتم پیشش 

 

 با دیدن من سخت همو در آغوش کشیدیم 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۳۶#پارت_



 

 

 

 با دیدن من سخت همو در آغوش کشیدیم 

 

 +به به تیام خانننن 

 

 _چطوری پسر

 

 +رفیقم که میبینم عالیییی 

 

 لبخند کجی زدم 

 

 _تغیر نکردی مثل بچگی همون دلقکی

 

 +توهم همون پسر اخمو و سگ اخالقی 

 

 هر هر خندید

 

 کسی هواس نبود یه پس گردنی زدم بهش

 

 _خفه 

 

 قیافه مظلومش نشوم داد 

 

 +دلت میاد کتکم بزنی میرم خونه بابام

 

 طالقققققق 

 

 صدام کلفت کردم 

 

 _بشین سرجات ضعیفه



 

 هردو خندیدیم

 

 مستخدم سینی حاوی ویسکی آورد

 

 که برداشتیم

 

 بعد از کمی حرف زدن دیدم که مامان

 

 با عمه از پله ها پایین اومدن و رفتن سمت

 

 آقاجون اینا 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۳۷#پارت_

 

 

 

 دیدم سرهنگ دست تو دست سحر داره 

 

 میاد سمتم 

 

 نجنبم مجبور میشم با سحر برقصم اگه 

 

 نگاهی به اینور و اونور کردم تنها راه نجات اینه

 

 سریع دست ساحل گرفتم و کشیدم وسط کمرش 

 

 گرفتم و چسبوندم به خودم

 

 با دندون کلید شده غریدم 

 

 _اون دستای المصب حلقه کن دور گردنم اگه



 

 میخوای زنده بمونی چون تضمین نمیکنم که تا

 

 دقیقه دیگه نکشمت ...دو 

 

 آب دهنش قورت داد و سریع با دست لرزون و 

 

 یخ کاری که گفتم انجام داد 

 

 

 همه کنار رفته بودن و من با ساحل وسط بودم

 

 من فقط یکبار رقصیده بودم اونم با مادرم

 

 برای همه تازگی داشت اما مجبور بودم

 

 دیدم ساحل قرمز شده

 

 کردمسوالی زیر چشمی نگاهش 

 

 +م..می...میشه  یکم دستاتون شل کنید

 

 تازه فهمیدم عضوم بین پاهاش لمس میکنه 

 

 ابرو باال انداختم  و محکم تر کردم حلقه دستام 

 

 طوری که عضوم فشرده میشد بین پاهاش

 

 _من هرکار بخوام میکنم پس حق دخالت نداری 

 

 وگرنه دارالوداع ...... 

 



 مسخره ادامه هیچی نگفت و ما به این رقص  

 

 دادیم آخراش بود که با به حرکت که ساحل 

 

 انتظار نداشت خمش کردم رو دستم چشماش 

 

 گرد شد پوزخندی زدم و ازش فاصله گرفتم 

 

 همه دست میزدن

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۳۸#پارت_

 

 

 

 کردرفتم سمت آقاجون که اشاره می 

 

 رفتم کنارش وایسادم که بلند شد 

 

 به سکوت دعوت کردو همه رو 

 

 روبه همه گفت 

 

 +امشب بابت ورود اربابزاده ها و دخترم

 

 و نوه هام جشن گرفتیم اما دلیل دیگه هم داریم 

 

 نوه بزرگم خان آینده قراره عروس خودش رو

 

 معرفی کنه

 

 همهمه شد

 



 از گوشام داشت دود بلند میشد 

 

 کامال موضوع یک هفته رو فراموش کرده بودم 

 

 کنم مجبور به عقد سحر نتونم کسی معرفیاگه 

 

 میشم 

 

 چشمام بستم و دستی به پیشونیم کشیدم

 

 دار  گفتمبا لحن خش 

 

 _آقا جون این درست نیست

 

 +باال عروست معرفی کن  وگرنه خودم مجبور

 

 میشم ....... 

 

 _اما...... 

 

 صدای بلند عمه اومد 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۳۹#پارت_

 

 

 

 صدای بلند عمه اومد 

 

 تضاهر به خنده بانمکی کرد 

 

 ×عمه جون چرا معطل میکنی مردم رو

 



 همه سوپرایز شدیم حاال خودم معرفی میکنم 

 

 عروست رو عزیز عمه 

 

 چشمام از این بیشتر باز نمیشد 

 

 عمه رفت سمتی از سالن نگاه همه باهاش رفت

 

 دست پشت ساحل متعجب گذاشت

 

 احل خانوم×عروس خاندان ایشونه س

 

 پدرشون اهل آلمان و مادرشون نجیب زاده هستن

 

 )منظور همون از خانواده خانزاده ( ..... 

 

 همهمه شروع شد عمه ساحل رو به سمت من آورد

 

 ساحل کال شوک بود پوزخندی زدم نقششه

 

 چه بهتر البته اون میدونه من با طاها رابطه دارم 

 

 ×عمه جان ساحل رو نشون کن 

 

 اشاره عمه خدمتکار سینی تزئین شدهبا 

 

 با گل آورد و داخل سینی جعبه ای زیبا و قیمتی 

 

 بود که مشخص بود توش حلقه هست

 

 رفت پس چرا منبازی داشت خوب پیش می

 

 ادامه ندم؟ 



 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۴۰#پارت_

 

 

 

 در جعبه رو باز کردم و حلقه  ظریف و زیبا 

 

 روبه  ساحل کردمرو برداشتم و 

 

 دست سردش رو بین دستام گرفتم و حلقه رو 

 

 داخل انگشتش کردم و کمی خم شدم و بوسه ای 

 

 روی پشت دستش نشوندم

 

 همه دست زدن 

 

 آخر مهمونی بود و این هم سوپرایز

 

 همه دسته دسته اومدن تبریک و خداحافظی 

 

 کردن  بعضی ها با خوشحالی بعضی ها ناراحت

 

 تنفر و بعضی ها 

 

 آخرین نفر سرهنگ بود قیافه داغونی داشت

 

 چقدر خوشحال بودم از این بابت

 

 +مبارک باشه پسرم واقعا غافلگیر شدم هرچند

 

 که فکر میکردم قراره سحر من عروست بشه



 

 کنید جلوی نامزدم این حرف ها مناسب_فکر نمی

 

 نیست؟منو دختر شما هیچ صنمی باهم نداریم . 

 

 کرد به این صحنه نگاه میسحر با حرص 

 

 سرهنگ حرصی نگاهم کرد و با خداحافظی 

 

 سریعی از جمع رفت

 

 آقا جون اومد و ساحل رو بغل کرد

 

 ±میدونم که تو بهترین گزینه هستی دخترم

 

 همیشه دوست داشتم عروس خاندان ما بشی 

 

 ساحل لبخند بیجونی زد و تشکر کرد

 

 دیدنم  طاها هم انگار افکار منو میخوند که با

 

 لبخندی  زد. 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۴۱#پارت_

 

 

 )ساحل(

 

 امشب همه چیز عجیب غریب بود

 

 سردرگم بودم

 



 از خان و اربابزاده ها خدافظی کردم

 

 و به طرف پله ها رفتم 

 

 طبقه سوم مکث کردم 

 

 نگاهم به حلقه توی دستم رفت 

 

 حلقه ظریف و نازک

 

 رقصم ..... 

 

 توجه همه...... مورد 

 

 

 نامزدی........ 

 

 اونم با ارباب تیام 

 

 

 ارباب مغرور .....

 

 اما اربابی که گی هست...... 

 

 با صدای بلند کنار گوشم از ترس پریدم

 

 تیام بود یه دستش محکم زده بود کنار سرم

 

 سمت راست و اما سمت چپ طاها بود

 

 +فکر و خیال برت نداره یه مدت عقدم میشی

 



 بشم میری پی زندگیت طالق من هیچخان 

 

 مسئولیتی ندارم در قبالت فهمیدییییی 

 

 این فهمیدی آخرش داد زد که از ترس میلرزیدم

 

 طاها با نگرانی نگاهم کرد و لب زد به تیام

 

 ×بسه فهمید عزیزم  ترسیده ول کن

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۴۲#پارت_

 

 

 

 *طاها*

 

 فشاردست تیامو گرفتم و کمی 

 

 دادم: 

 

 _عزیزم بیا بریم ول کن اینو

 

 از ترس سکته میکنه میفته 

 

 رو دستمونا. 

 

 تیام برگشت و نگام کرد. بوسه 

 

 کوتاهی رو لبش گذاشتمو برگشتم

 

 سمت اون دختره ساحل: 

 



 _الل میمونی و به نفع ما

 

 کار میکنی وگرنه زبونتو از حلقت

 

 میکشم بیرون. االنم برو تو اتاقت

 

 بجنب. 

 

 انگار که منتظر اجازه من بود، 

 

 چون سریع پا تند کرد و از

 

 دیدمون محو شد.

 

 برگشتم سمت تیام. معلوم بود 

 

 هنوز کمی عصبیه.

 

 سرمو نزدیک گوشش بردمو گفتم:

 

 _جون دلم عشقم اعصابش خورد

 

 شده؟ اره؟ غصه نخور خودم 

 

 برات جمعش میکنم.

 

 دستمو تیام لبخندی بهم زد و یهو 

 

 کشید و برد تو اتاقش 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۴۳#پارت_

 



 

 تا درو بست، پرتم کرد رو تخت و

 

 افتاد روم و لبامو فتح کرد. 

 

 محکم و خشن میبوسید و گاز 

 

 میگرفت جوری که مزه خونو حس

 

 کردم. اما منکر لذتش نشدمو 

 

 و همراهیش کردم و دستامو 

 

 همزمان رو پشتش حرکت 

 

 میدادم تا تحریک شه.

 

 لبامو ول کرد و رفت سراغ گردنم

 

 و گازی گرفت. ناله ای از درد کردم

 

 که انگار به جای اینکه دلشو به رحم

 

 بیاره، جری ترش کرد.

 

 محکم مکید و گاز گرفت. اما لمساش

 

 از روی لباس، حسابی 

 

 تحریکم کرده بود و تحت فشار

 

 بودم. دیگه داشتم روانی میشدم. 



 

 خواستم هرچه زودتر از می

 

 شر لباسامون خالص شم و تو خودم

 

 حسش کنم.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۴۴#پارت_

 

 

 اروم صداش زدم که بلندم کرد 

 

 و هر دو ایستادیم و در حالی که 

 

 همچنان لبای همو میخوردیم، 

 

 کت و پیرهنومو کندیم و گوشه ای

 

 پرت کردیم.

 

 جلوش زانوکمر بندشو باز کردم و 

 

 زدم. عضوش و بیرون آوردم و 

 

 با ولع توی دهنم کردمش و شروع کردم

 

 عقب جلو کردن. 

 

 حستبی که رگاش برجسته شد

 

 اومد تو دهنم تلمبه بزنه که سریع

 



 عقب کشیدم  و اینبار من 

 

 پرتش کردم رو تخت. شلوار و باکسرمو 

 

 تو یه حرکت کندم. 

 

 تیامم که اشتیاف منو دید، همون

 

 کارو کرد.

 

 رفتم روش نشستمو باسنمو رو عضوش

 

 عقب جلو کردم و همزمان به گلو و

 

 گردنش حمله کردم. 

 

 دیگه اونم نمیتونست ناله هاشو خفه

 

 کنه.

 

 خواست بکنه توم که کشیدم عقب

 

 و زدم رو دستش 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۴۵#پارت_

 

 

 دستاشو گداشتم دو گپل های

 

 باسنم:

 

 _تیام تو هیچ کاری نکن. همشو 



 

 بسپر به من. قول می م حسابی بهت 

 

 ارامش بدم عشقم. 

 

 لبخندی بهم زد و سیلی ای به کپلم زد. 

 

 کمی بلند شدم و عضوشو رو

 

 سوراخم تنظیم کردم. سرش که وارد

 

 شد، یهو کامل نشستم روش

 

 و بلند ناله کردم. میدونستم

 

 اروماینجوری دوس داره. کمی بعد 

 

 آروم باال و پایین شدم و بعد سرعتمو 

 

 بیشتر کردم. 

 

 حاال هردو ناله میکردیم. اون نیپل هامو

 

 بین دو انگشت گرفته بود و 

 

 میپیچوند و فشار میداد.

 

 خدارو شکر کردم که دیوارا عایق صدا 

 

 بودن وگرنه حتما همه میفهمیدن

 

 تیام داره منو جر میده. 



 

 پایین شدم وکمی دیگه باال و 

 

 بعد هر دو با هم ارضا شدیم. 

 

 _اربازاده های جذاب و هات من۱۴۶#پارت_

 

 

 *ساحل* 

 

 به محض اینکه گذاشتن من برم، 

 

 با تمام سرعتم ازشون دور شدم و

 

 خودمو رسوندم اتاق.

 

 یهو به خودمو اومدم. یه دفعه 

 

 چی شد؟ ینی االن من عروس 

 

 خان بزرگم؟ چرا؟ اصال چطوری؟ 

 

 چه حساب؟ رو 

 

 همینجوری خودشون بریدن و 

 

 دوختن و تن من کردن. ای خدا 

 

 چه مصیبتی گرفتار شدم.

 

 رفتم تو اتاق. مامان منتظرم بود.

 



 تا قیافه وا رفته منو دید گفت: 

 

 _مبارکه دخترم

 

 _چیو مبارکه؟ من اصال نفهمیدم چی شد. 

 

 _خانوم و عمه خانوم اومدن تورو از 

 

 خواستگاری کردن. منم گفتم نظرمن 

 

 خودت مهمه. 

 

 _خب بعدش؟

 

 _وا بعدش نداره دیگه. گفتن قبال از 

 

 تو پرسیدن تو راضی بودی!

 

 ای خدااااا ببین چطوری حرف تو

 

 دهن ادم میذارن اینا.

 

 باشه ای گفتم و چپیدم تو حموم.

 

 لباسو با حرص کندم و حسابی

 

 خودمو سابیدم. 

 

 میتونستم رو خودمخشممو فقط 

 

 خالی کنم. وقتی پوستم قرمز شد، اومدم

 

 بیرونو افتادم رو تخت و بیهوش شدم. 



 

 _اربازاده 147#پارت_

 

 *آزاده* 

 

 کنار آذر نشسته بودم و داشتیم خاطرات

 

 رو مرور میکردیم.............. 

 

 دلم برای اون روزامون تنگ شده که منو آذر

 

 و مینو کنار هم بودیم 

 

 مینو که کنارمون نشسته بود اخر سر یه سلقمه ای 

 

 به هر دوتامون زد که فکر کنم کلیم از کار افتاد 

 

 _چته مینو زدی داغونم کردی 

 

 اونم با نیش باز شروع کرد به حرف زدن 

 

 +میگم آزاده شما واسه تیام دنبال دختر بودین اره؟ 

 

 _اره خب چطور

 

 +و یادتونه تیام یه نشون کرده داشت

 

 تا اون لحضه اصال یادم نبود

 

 وقتی ساحل به دنیا اومد تیام و باهاش نشون

 

 کردیم و این موضوع اصال یادمون نبود



 

 آذر که تا اون موقع ساکت بود گفت 

 

 _ولی یه مشکلی هست من نظر ساحلم برام مهمه

 

 شاید اون اصال تیامو نخواد 

 

 هوف این اصال یادم نبود که مینو پرید وسط 

 

 آذر حرف 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من148#پارت_

 

 _من با ساحل حرف زدم موافقه 

 

 از این حرف مینو شوکه شدم این کی با ساحل حرف زد 

 

 +ببینم مینو باز چه دسته گلی به آب دادی 

 

 کی تو با ساحل حرف زدی ما نفهمیدیم؟؟

 

 مینو نگاهشو ازم دزدید

 

 ین دوتا_خب حرف زدم حاال اینارو ولش میخوام ا

 

 رو به هم برسونیم هستید؟ 

 

 یه جوری اینو میگفت که خندم گرفت

 

 البته من خیلی دلمم میخواست ساحل عروسم بشه 

 

 یه دختر پاک و خوشگل هم بود و نشون کرده تیام 



 

 دیگه چه بهتر از این؟ 

 

 _من که از خدامه دختر خواهر خوشگلم عروسم بشه 

 

 مهربونی به روم پاشیدبا این حرفم آذر لبخند 

 

 داشتم تو برای عروسی خیال بافی میکردم

 

 هیجان زیادی داشتم ولی کاش یه دختر هم واسه 

 

 طاها پیدا میکردم اونم میرفت سر خونه زندگیش 

 

 _اربابزاده جذاب و هات من149#پارت_

 

 *ساحل* 

 

 وقتی از خواب بیدار شدم دیدم نسیمه نشسته 

 

 چیزی شدهباالی سرم یه لحظه ترسیدم 

 

 _چی شده 

 

 +هیچی نشستم شما از خواب نازتون بیدار بشید

 

 _وا به تو چه میخوام بیدار نشم 

 

 همینجوریه دستمو میکشید سمت حموم شروع کرد به غز زدن 

 

 +ساحل برو گم شو حموم زود باش کار داریم 

 

 منم که دیدم حریف این نمیشم رفتم حموم



 

 شدن........شروع کردم به لخت 

 

 رفتم زیر دوش وایسادم دستمو بردم پشت سرم

 

 تا موهامو باز کنم 

 

 وقتی دستمو اوردم پایین نگاهم رو حلقم افتاد 

 

 رفتم گوشه حموم کز کردم و نشستم زمین

 

 _اربابزاده جذاب و هات من150#پارت_

 

 رفتم تو فکر کاش میدونستم اخر این بازی 

 

 چی میشه..... 

 

 ی زندگیمو داغون میکردمداشتم دستی دست

 

 همینجوری که داشتم به حلقم نگا میکردم با 

 

 صدای در از جا پریدم 

 

 _ساحللللل اخه دختر دو ساعته اون تو چیکار میکنییی 

 

 +اومدم بابا اه اگه گذاشتی

 

 _چیو گذاشتم گمشو بیا بیرون دختره خیر سر

 

 خندم گرفته بود از غرغرای نسیمه

 

 گرفتم اومدم بیرون زود یه دوش 



 

 که دیدم نسیمه یه لباس گرفته دستش 

 

 • ﹏_این چیه•

 

 +بیا جلو ببینم 

 

 نسیمه لباسو کرد تو تنم بعدش حل داد جلوی 

 

 آیینه

 

 _بشین

 

 منم که دیدم سر از کاراشون در نمیارم نشستم سر جام

 _اربابزاده جذاب و هات من151#پارت_

 

 مدل ساده خیلی زود موهامو خشک کرد و یه 

 

 دم اسبی موهامو بست و یه آرایش مالیمم 

 



 تو صورتم پیاده کرد 

 

 _پاشو

 

 +میشه بگی چیکار داری میکنی؟ 

 

 _خودت میفهمیی اه ساحل من فکم به جای تو درد گرفت 

 

 برو پایین منتظرتن

 

 همیتجوریه سعی داشت حلم بده به جلو گفتم

 

 _چی میگی تو اخه می منتظرمه بعدشم شال منو بده

 

 _شال نمیخواد زود برو پایین

 

 همینجوری تو شک به سمت پایین رفتم 

 

 وقتی رسیدم عمه تیام مینو جون  دستمو کشید برد 

 

 پیش تیام نگه داشت

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من152#پارت_

 

 صدای پریناز خانوم اومد

 

 _مامان نظرت چیه بریم رودخونه دلم برا 

 

 اونجا تنگ شده 

 

 خوبیه بچا شما چی میگین+فکر 

 



 صدای سرد تیام از کنار گوشم بلند شد 

 

 _نظر خوبیه بریم 

 

 باهم آماده شدیم وسایالرو خدمتکارا اماده

 

 کرده بودن............. 

 

 وقتی رسیدیم تیام و طاها وسایالرو گذاشتن

 

 کنار درخت....... 

 

 _نظرتون با والیبال چیه؟؟ 

 

 کردم انگار زیادم بدشون نمیومد یه نگا به طاها و تیام 

 

 ولی خب من خجالت میکشیدم 

 

 +ساحل پایه ای؟ 

 

 پرنیا بود 

 

 _اوم هر چی تو بگی 

 

 +عالیه پس منو ساحل و تیام و طاها

 

 طاها خندید

 

 _از االن ما برنده ایم

 

 پرنیا هم که بهش برخورده بود سریع اعتراض کرد 

 

 بار باختی ها+نخیر کی گفته انگار یادت نیس اخرین 



 

 _اون اتفاق بود

 

 _ولی به هرحال باختی االنم ول کنین بیاین بازی

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من153#پارت_

 

 نیم ساعت بعد* 

 

 بعد اینکه تو بازی تیام و طاها رو بردیم نشستیم 

 

 یه گوشه تا نفسمون باال بیاد........ 

 

 نشید _ما گذاشتیم شما برنده بشید زیاد جوگیر 

 

 تیام بود که اینو گفت راستش حقیقتا بهم برخورد

 

 تو مدرسه همیشه تو والیبال اول میشدم و

 

 خیلی خوب بلد بودم

 

 +حتما اگه به نا میدادید بازی رو میتونستین یه قول بزنید مگه ن؟ 

 

 با این حرفم پرنیا از خنده ترکید ولی

 

 انگار تیام خوشش نیومده بود از حاضر جوابیم

 

 ه از اونجایی که شما دخترا ضعیفید ما بهتون اجازه دادیم برنده بشید +ار

 

 _ببخشید ولی از اونجایی که خودتون رو کشتیت 

 

 تا یه قول زدید فکر نمیکنم همچنین چیزی باشه



 

 _اربابزاده های جذاب و هات من154#پارت_

 

 *طاها*

 

 میکنیم دیدم همینجور تیام و ساحل ادامه بدن بدجور گیر 

 

 واسه همین زود پاشدم رفتم پیششون

 

 _ببین دختره احمق من از اولم عاشق چشم و ابروت نبودم

 

 فقط الزمت دارم که تحملت میکنم

 

 فوری نزدیکشون شدم

 

 _هیششش تیام االن عمه میشنوه ولش کنین دیگه

 

 این بحثو ساحل توهم برو پیش پرنیا 

 

 کنار وقتی ساحل رفت تیام نشست روی سنگ 

 

 رودخونه

 

 _نمیدونم اخر این بازی چی میشه داره کالفم میکنه

 

 رفتم نزدیکش شدم

 

 +همه چی درست میشه بهت قول میدم االنم

 

 ناراحت نباش نمیتونم تحمل ناراحتیتو ببینم 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۵۵#پارت_



 

 

 

 *مینو* 

 

 

 رفتم به آذر سر بزنم

 

 انداختم پایین رفتم داخل مثل همیشه سرم 

 

 آذر با اخم گفت

 

 +اینجا تویله نیستا 

 

 _عه راست میگی؟

 

 نفس کالفه ای کشید

 

 +کارت ؟

 

 _میخوایم بریم بیرونننن

 

 +تو که میدونی من...... 

 

 _بله بله نمیتونی راه بری اونا دنبالتن و هویتت و 

 

 کی میشناست از این چیزا اما خیکی پیر شدی  

 

 ناموسن 

 

 +امان از دست تو

 



 لبخند از روی پیروزی زدم 

 

 _خب حاال...... 

 

 ساحل پرید تو

 

 ×پسره پررو نچ نچ نچ نگاش کن الدنگ انگار ا..... 

 

 

 با دیدن من رنگش پرید

 

 خودم کنترل کردم نخندم مشخصه تیام حرصیش

 

 کرده

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۵۶#پارت_

 

 

 

 به خودش اومد

 

 ×خانوم شما.....

 

 پریدم وسط حرفش

 

 _خانوم چیه بگو عمه

 

 ×آخه.... 

 

 _آخه بی آخه امروز مادرت با  من میره بیرون 

 

 ابروهاش باال پرید 



 

 _دوستای خوبی شدیم

 

 ×بله حتما 

 

 _توهم بپر برو با پرنیا حاضر شید بریم 

 

 خرید و دو روز تهران کردی زنونه 

 

 ×چشم

 

 بدو رفت بیرون

 

 خندیدم .

 

 _چه حرف گوش کن

 

 لبخند محوی زد

 

 +مثل باباشه 

 

 سریع برای عوض کردن جو رفتم سمت کمد 

 

 _خب خب چی داریم 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۵۷#پارت_

 

 

 *ساحل* 

 

 رفتم پیش پرنیا و راجب برنامه بهش 

 



 گفتم. اون خوشحال پرید باال و

 

 اومد بازوی منو چسبید.

 

 جونـــــــــــــم؟ _ساحل 

 

 آروم خندیدم: 

 

 _جـــــــــــــانم؟ 

 

 _میشه لباسی که من میگم بپوشی؟ 

 

 _خب بیا بریم اتاقم تو انتخاب کن

 

 _نه نه. از مانتو های من بپوش.

 

 _باشه چشم هرچی شما بگی. 

 

 بزار اول برم لباس زیر بیارم. 

 

 بریم یه دوش بگیریم. 

 

 _اره اره برو. 

 

 یه دست لباس زیررفتم باال و 

 

 برداشتم و برگشتم اتاق پرنیا که دیدم

 

 کلش تو کمده. 

 

 _من برم اول یا تو میری؟ 

 

 _نه ساحل جون تو برو. من سرم



 

 شلوغه فعال. 

 

 بلند زدم زیر خنده: 

 

 _بله بله کامال مشخصه. 

 

 اونم خندید و دوباره سرشو کرد

 

 تو کمد لباساش. 

 

 منم پریدم تو حموم و فشنگی 

 

 خودمو شستم. 

 

 اصال دلم نمیخواست حاال که 

 

 با مینو خانوم قراره بریم

 

 بیرون اونو معطل کنم.



 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۵۸#پارت_

 

 

 از حموم که اومدم بیرون. دیدم پرنیا 

 

 برای من، مانتو جلوباز سبز فسفری و

 

 شلوار جین مشکی و شال طوسی و

 

 تخت.کیف مشکی اسپورت گذاشته رو 

 

 برای خودشم مانتوی کوتاه لی و 

 

 یلوار لی شال آبی پررنگ با خال خال 

 

 سفید گذاشته. با یه کیف کوچیک کرمی.

 

 از سلیقه اش خیلی خوشم

 

 اومد.

 

 تا منو دم در حموم دید زل زد 

 

 به پوست سفیدم. حوله ای که دورم

 

 بود، به زور تا یه وجب باالی رونم

 

 رسیده بود.

 

 _جووووون ساحل جووووون

 



 _جووووون؟

 

 _میگم ساحل خدایی این 

 

 تیامو ول کن بیا زن خودم شو.

 

 زدم زیر خنده. اخه لحنش خیلی 

 

 با مزه بود: 

 

 _پوستت خیلی سفیده لعنتی. 

 

 _رفتم به مامانم راستش.

 

 حاال فکر میکنی  به پیشنهادم؟

 

 _واال من از خدامه. 

 

 این_اوخ اوخ بعید میدونم تیام 

 

 پوستو ببینه، بتونه خودشو کنترل

 

 کنه؟

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۵۹#پارت_

 

 

 لپام قرمز شد. برای عوض کردن

 

 اوضاع گفتم:

 

 _بابا بدو برو دوش بگیر دیر شد.



 

 اونم خندید و چپید تو حموم. 

 

 حوله رو ول کردم و شرتمو پوشدم

 

 که صداش اومد

 

 بگیره االن غش _وااااای خدا یکی منو 

 

 میکنم.

 

 دمپایی ابری ای که پام بودو

 

 سمتش پرت کردم که سریع رفت

 

 تو دمپایی خورد به در حموم.

 

 سریع لباسامو پوشیدم و

 

 با سشوار موهامو خشک کردم. 

 

 پرنیا هم از حموم اومد و هردو کارامون

 

 رو کردیم و آماده رفتیم در اتاق من

 

 اتاق:در زدسم و سرمونو کردیم تو 

 

 _ما حاضریما.

 

 مینو خانوم دست به کمر گفت:

 

 _چه عجب. من یه ساعت پیش 



 

 گفتم میخوایم بریم بیرون.

 

 پرنیا با ناز گفت: 

 

 _عـــــــه ماماااان! خب کار داشتیم دیگه 

 

 مامان و مینو خانوم خندیدن و

 

 مامان گفت: 

 

 _از دست شما جوونا. برید تو هال. 

 

 پایین ما هم االن میایم 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۶۰#پارت_

 

 

 *ساحل* 

 

 رفتیم با پرنیا دم در وایسادیم.

 

 مامان و مینو خانومم اومدن.

 

 تا اومدن پایین، من رفتم دسته 

 

 ویلچر مامانو گرفتم و هلش دادم 

 

 تا رسیدیم جلوی پارکینگ.

 

 اونجا یکی از بادیگارد ها که ظاهرا

 



 راننده مونم باشه،قرار بدد 

 

 ویلچر مامانو مثل پر قو

 

 بلند کرد و گذاشت تو لیمبوزین.

 

 اینجوری بود که در عقبو که باز میکردی

 

 دو ردیف صندلی رو به روی هم بود و

 

 بینشو، یه فضای باز و راحت.

 

 ویلچر مامانو گذاشت اونجا و

 

 ما هم سوار شدیم و راه افتادیم

 

 سمت شهر 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۶۱#پارت_

 

 

 تو تموم راه با هم چرت و پرت 

 

 گفتیمو خندیدیم، مامانم به نظر 

 

 خیلی سرحال میومد. بابت اونم خیلی

 

 خوشحال بودم.

 

 پرنیا به بادیگاره گفته بود یه آهنگ

 

 دوبس دوبسی خفن بذاره.



 

 از اول مسیر  تا زمانی که برسیم شهر

 

 این آهنگه قر میداد وداشت با 

 

 مارو با شیطونیاش میخندوند.

 

 وقتی رسیدیم شهر، راننده بدون

 

 اینکه از ما بپرسه، سمت مسیر 

 

 مشخصی حرکت کرد.

 

 مینو خانوم بهش گفته بود بره سمت 

 

 یه پاساژ خاص. 

 

 وقتی رسیدیم، مکان جلومون خیلی

 

 مجهز بود. همه نوع مغازه ای تو

 

 طبقات مختلفش. 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۶۲#پارت_

 

 اول از همه رفتیم سمت کفش 

 

 فروشی. پرنیا چند دست کفش 

 

 انتخاب کرد. از اونور رفت براشون

 

 کیف ست خرید.



 

 بعد رفتیم سمت مانتو فروشی که 

 

 من دو تا مانتوی خوشگل خریدم 

 

 و چنتا روسری نازم با سلیقه من

 

 خریدیم. واسه مامانو مینو خانوم 

 

 پرنیا هم که انگار خوشش اونده بود،

 

 جیغ زد:

 

 _ساحلللللل منم میخوااااااامممم. واسه

 

 منم انتخاب کنننننن 

 

 _باشه بابا چرا میزنی؟

 

 برای اونم چند تا انتخاب کردم که ست

 

 کفشاش بود. 

 

 اونم از ذوق پرید رو من کل سر و

 

 صورتمو تفی کرد. 

 

 قور شکمامون با دراومدن صدای قار و 

 

 رفتیم طبقه سوم تا یه چیزی بخوریم.

 

 و هر قدرم اصرار کردم، مینو خانوم



 

 قبول نکرد که مارو مهمون خودش نکنه. 

 

 _اربابزاده هاب جذاب و هات من۱۶۵#پارت_

 

 

 *ساحل* 

 

 بعد از ناهار، باز هم پاساژ گردی کردیم.

 

 انگار اونجا معدن همه چی بود.

 

 لباس مجلسی وچند دست کعش و 

 

 لباس راحتی، و حتی تاپ و شلوارک

 

 ورزشی هم گرفتیم. البته به پیشنهاد

 

 پرنیا. 

 

 کال خریدای بعد لز نهار رو مینو خانوم

 

 حساب کرد و بهانش این بود که میخوام

 

 عروسم تک باشه و پوالشو واسه خودش 

 

 پس انداز کنه.

 

 هیچی دیگه. هربار که میگفت عروسم، 

 

 م میرفتم تو زمین. من آب میشد

 



 دیکه حسابی دستامون پر شده بود.

 

 مینو خانومم سریع زنگ زد

 

 به اون راننده هه. 

 

 اونم اومد خریدامونو گرفت و 

 

 گفت تا ما میایم پایین، ماشیمو 

 

 میاره جلوی پاساژ.

 

 منو پرنیا همین که پامونو تو ماشین

 

 گذاشتیم، سر پرنیا افتاد رو شونه منو

 

 خرررررر پفففففف.

 

 منم بدتر از اون، سرم رو رو سرش گذاشتم

 

 و تمام راهو خوابیدیم 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۶۶#پارت_

 

 

 وقتی رسیدیم هوا کامال تاریک شده بود.

 

 منو پرنیا مثل آدمای مست راه میرفتیم 

 

 اما مینو خانوم و مامانم عین خیالشون

 

 نبود. 



 

 به ما کرد و گفت: مامانم یه نکاه  

 

 _به نظرم شما دوتا زود تر برید باال 

 

 بخوابید. 

 

 مینو خانومم سر تکون داد: 

 

 _اره برید. قیافه هاشونو نگاه انگار

 

 کوه کندن. 

 

 پرنیا بازوی منو گرفت و با حالت

 

 هماری گفت: 

 

 _ساحلللللل. بیا بریم پیش من بخواب.

 

 لباس خوابم بت میدم. بیاااا.

 

 بریم._باشه 

 

 ما درحالی که سعی میکردیم صدای 

 

 خنده مامانا رو نادیده بگیریم،

 

 رفتیم باال. 

 

 تا رسیدیم تو اتاق، پرنیا سریع 

 

 دو دست لباس راحتی از تو کشو



 

 در آورد. 

 

 لباسامون عوض کردیم و افتادیم 

 

 رو تخت......... 

 

 از خشکی گلوم و تشنگی از خواب

 

 اطرافم کردم. بیدار شدم. یه نگاه به 

 

 اتاق نا آشنا به نظر میومد. 

 

 یهو یاد خرید و اینا افتادم و همش

 

 یادم اومد

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۶۷#پارت_

 

 

 یه نگاه به پرنیا کردم که بغل دستم

 

 با دهن باز خوابیده بود و خر و پف

 

 ریزی از گلوش بیرون میومد. 

 

 زیر خندیدیم و بلند شدم برم

 

 یکم آب بخورم.

 

 از اتاق که اومدم بیرون، با خونه

 



 سوت و کور مواجه شدم. خب خدارو

 

 شکر. خیلی تابلو بود کسی منو تو تاپ 

 

 و شلوارک خرگوشی ببینه. 

 

 با نور دیوار کوبا، میتونستم راحت

 

 رامو پیدا کنم و به درو دیوار نخورم.

 

 ولی ناخودآگاه، با چشمام دنبال ساعت

 

 خونه گشتم. بزرگ 

 

 اوووووو پس بگو چرا خونه سوت و

 

 صبحه.  4کوره. ساعت یه ربع به 

 

 سریع رفتم آشپزخونه و چنتا لیوان 

 

 آب از پاچ تو یخچال برای خودم

 

 ریختم.

 

 آخــــــــــــــــــــیش. گلوم واز شد.

 

 پارچو به عالوه دوتا لیوان با خودم بردم 

 

 که پرنیا هم تشنه اش شد، بخوره.

 

 وقتی باالی راه پله رسیدم، 

 



 تازه متوجه باریکه نوری شدم که

 

 از بین در اتاق تیام میومد بیرون. 

 

 خواستم بی توجه از کنارش رد شم که

 

 با شنیدن اسمم، پشیمون شدم

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۶۸#پارت_

 

 

 نتونستم جلوی کنجکاوی مو بگیرم. 

 

 کردم رفتم پست در ایستادم و سعی 

 

 داخل اتاقو نگاه کنم.

 

 ک ه همون لحظه به شدت از این

 

 کارم پشیمون شدم. تیان روی تخت

 

 نشسته بود و طاها هم روی پاهاش

 

 نشسته بود و پاهاشو دور کمر تیام

 

 حلقه کرده بود. 

 

 اما بدتر از همه این بود که هردوشون

 

 کامال برهنه بودن. لپام از خجالت

 

 اهمو گرفتم.گل انداخت و سریع نگ 



 

 سرمو به دیوار پشت سرم تکیه 

 

 دادم و سعی کردم با دقت گوش

 

 کنم.

 

 صدای مهربون تیام اومد که سعی

 

 داشت طاها رو آروم کنه: 

 

 _طاها جان . عزیزم. انقدر غصه نخور. 

 

 هیچی نمیشه. تمام این جنجاال واسه

 

 انداختن صدای بزرگتراست.

 

 بعدش صدای پر بغض طاها بود که

 

 حتی قلب من رو هم به درد آورد:

 

 _دروغ نگو تیام... دروغ نگو لعنتی. 

 

 به محض اینکه عقد کنید اونا از

 

 تو دستمال خونی میخوان. بعدشم

 

 یه وارث. چرا نمیفهمی من نمیتونم؟

 

 من نمیتونم تورو با اون شریک بشم.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۶۹#پارت_



 

 

 گذاشتم که نکنهدستمو روی دهنم 

 

 صدای نفس هامو بشنون.

 

 دستمال خونی.... وارث..... 

 

 نه... نه این انصاف نبود. از اول هم 

 

 قرار نبود اونطوری بشه.

 

 اونا فقط منو به عنوان یه پوشش

 

 میخواستن نه به عنوان یه همسر.... 

 

 لعنتی... من نمیخوام.....

 

 این ینی شبی که منو تیام عقد کنیم

 

 اره بهم تجاوز کنه... اون قر

 

 من همیشه میخواستم باکرگی مو 

 

 به کسی بدم که عاشقشم. اما حاال..

 

 من تو بازی کثیف این دوتا برادر

 

 گیر افتادم.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۷۰#پارت_

 



 

 

 من با افراد همجنسگرا مشکلی نداشتم

 

 اما با اینکه منو قربانی کنن مشکل دارم. 

 

 نمیتونم اینجوری زندگی کنم.من 

 

 یهو صدایی توی سرم فریاد زد: 

 

 _نمیتونی؟ مگه دست خودته. اصال

 

 چه غلطی میخوای بکنی؟ یادت رفته

 

 تو یه مادر ویلچر نشین داری که

 

 دستش به هیچ جا بند نیست؟ 

 

 میدونی اگه مخالفت کنی، تیام جلوی

 

 چشمای خودت سر مادرتو میکنه زیر آب؟ 

 

 میخوای چیکار کنی هااااا؟ حتی حاضر 

 

 نیستی به خاطر جون مادر خودت،

 

 باکرگی تو از دست بدی؟

 

 این ندای درون، هرچی که بود، بیشتر 

 

 از قبل خوردم کرد. 

 



 بدون اینکه بیشتر وایسم،راه افتادم سمت

 

 اتاق پرنیا. هرچند دیگه خواب به چشمام

 

 نیومد 

 

 _اربابزاده جذاب و هات من171#پارت_

 

 وقتی رسیدم به اتاق بدون سروصدا 

 

 رفتم رو تخت دراز کشیدم 

 

 ذهنم خیلی درگیر بود اصال نمیتونستم وقایع 

 

 این چند ماه اخیر رو حضم کنم 

 

 تو اوج زندگیم که میگفتم دیگه هیچ مشکلی تو 

 

 زندگیم ندارم با برگشت اربابزاده ها یهویی 

 

 زندگیم زیرورو شدکل 

 

 اول فهمیدم طاها و تیام با هم رابطه دارن و 

 ترس اینکه نکنه برای اینکه این رازو 

 

 میدونم بالیی سرم نیارن و بعد شرط یهویی 

 

 و نامزدی منو تیام

 

 وقتی دارم حرفشو میزنم خندم میگیره ولی 

 

 فقط خدا میدونه دارم چه دردی رو تحمل میکنم 



 

 دارم با یه حرف نابود میکنم من دارم کل زندگیمو 

 

 با کسی ازدواج میکنم که حتی دوسشش ندارم

 

 سعی کردم از فکر بیرون بیام....... 

 

 فکر کردن بیشتر اعصابمو داغون میکرد نمیخواستم 

 

 مامانمو تنها بزارم من باید قوی باشم تا بتونم

 

 یه روز با مامانم به آرامش برسم

 

 آرامش رو توی زندگیم ببینم هرچند فکر نکنم کلمه 

 

 با ذهن درگیر به خواب رفتم................. 

 

 صبح با تکون دادنیای پرنیا بیدار شدم 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من172#پارت_

 

 وایییی پاشو دختر تو چقدر میخوابی ناسالمتی -

 

 چند وقت دیگه عروسی خانومه این گرفته کپیده

 

 تازه یادم افتاد که خیلی کار ریخته رو سرم پا این حرف پرنیا 

 

 و مثل برق گرفته ها پریدم از خواب و چون

 

 پرنیا خم شده بود رو من و منم خیلی یهویی 

 

 از خواب پریدم با کله رفتم تو دماغش و باهم پخش زمین شدیم



 

 ایییییییییییی ماماننننن اخ داماغمم-

 

 نسشتم ولیخندم گرفته بود از روی پرنیا پاشدم 

 

 پرنیا هنوز دماغشو گرفته بود داشت اه و ناله میکرد

 

 اخخخ مامان کجایی ببینی مماخ نازنین دخترتو -

 

 شکستن ایییی ساحل خدا بگم چیکارت نکنه شکستی مماخ نازنینمو 

 

 دیگه از خنده اشک از چشام راه افتاده بود

 

 رفتم سمتش ببینم چیزیش نشده....... 

 

 ده بود فقط یکم قرمز بودخداروشکر چیزیش نش

 

 دیگه ببخشید عزیزم نفهمیدم چی شد -

 

 اونم سعی داشت خودشو جمع و جور کنه

 

 ن بابا ولش چیزی نشد بعدشم-

 

 یه لبخند شیطنت آمیز زد و گفت 

 

 به تیام میگم شب عروسیتون جبران کنه-

 

 با این حرفش هر چند چیزی نبود ولی یه لحظه 

 

 تمام بدنم بی حس شد

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۷۳#پارت_



 

 

 پرنیا شونمو تکون داد: 

 

 _ساحل... ساحل جونی چی شد؟ 

 

 خودمو جمع و جور کردم:

 

 _هیچی عزیزم.... خب حاال از کجا

 

 باید شروع کنیم؟

 

 دستاشو به هم کوبید: 

 

 _اول صبحونه میخوری یا میری حموم؟

 

 _صبحونه.

 

 _خیله خب پس بدو بریم پایین.

 

 رفتیم پایین و من مجبور شدم 

 

 با یه لبخند مصنوعی، چنتا لقمه اونم

 

 به زور چایی بدم پایین.

 

 بعدم بلند شدم رفتم دوش گرفتم. 

 

 قرار شده بود که بریم خرید برای

 

 سفره عقد و اتنخاب دیزاین مراسم و

 



 این چیزیا.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۷۴#پارت_

 

 

 لحظه ای بهم اما شوک بعدی 

 

 وارد شد که از حموم خارج شدم اما

 

 به جای پرنیا، مینو خانوم رو دیدم

 

 که روی لبه تخت نشسته بود و

 

 به نظر کمی استرس داشت. انگشتاشو 

 

 تو هم قفل کرده بود و افتاده بود

 

 به جون پوست لبهاش. 

 

 _اممم... مینو خانوم چیزی شده؟

 

 یهو سرشو باال آورد:

 

 دخترم اومدی؟ متوجه نشدم_عه 

 

 _لطفا بگید چی شده

 

 _چیز خاصی نشده عزیزم. 

 

 _واسه این شما اینطور به هم ریختید؟ 

 

 آهی کشید. دستاشو گرفتم:



 

 _میتونید بهم بگید؟ 

 

 _باشه میگم دخترم ولی اول 

 

 لباساتو بپوش سرما نخوری 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۷۵#پارت_

 

 

 _چشم االن میپوشم.

 

 لباسامو از روی تخت برداشتم و

 

 وارد کلوزت روم شدم. دلم گواه بد

 

 میداد. ینی چی شده؟ 

 

 تو همون حال سریع لباسامو پوشیدمو 

 

 بعد از بستن موهای خیسم بایه 

 

 حوله، رفتم بیرون. 

 

 مینو خانوم تا منو دید سریع از جاش

 

 بلند شد.

 

 _دخترم ببین... تیام یه موردی رو

 

 کرده که.... خب.... ببین اصال مطرح 

 



 مجبور نیستی قبول کنی. 

 

 _مینو خانوم چی شده... دیگه کم کم

 

 دارم میترسم.. 

 

 دستامو تو دستش گرفت. همون لحظه 

 

 سنگینی نکاهی رو احساس کردم.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۷۶#پارت_

 

 

 _دخترم ببین این اجبار نیست. تیام

 

 گفتم این به عهده توعه نظرشو گفت منم 

 

 که بخوای یا نخوای. پس راحت باش

 

 گلم.

 

 _چی اجبار نیست؟ تیام چه پیشنهادی

 

 داده؟ 

 

 _تیام پیشنهاد داده که به جای جشن

 

 عقد فردا، عقد و عروسیتونو یکی

 

 کنیم. و گفته که میخواد آخر این 

 

 هفته عروسی بگیره. پسرم خیلی



 

 عجله داره. 

 

 بست. آخر هفته...خون توی رگام یخ 

 

 این که میشد دو روز دیگه... 

 

 وای خدا... خودت کمکم کن.. چه بالیی

 

 بود این که به سرم اومد. 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۷۷#پارت_

 

 

 سنگینی نگاه رو دوباره احساس

 

 کردم. اینبار انقدر قوی

 

 بود که تونستم دنبالش کنم. درست

 

 در... روبه روم. الی درز  

 

 چشمای تیام بود که با نگاهی تهدید

 

 آمسز به من خیره شده بودن. این

 

 ینی اگه مخالفت میکردم، بیچاره بودم.

 

 یهو مینو خانوم بازو هامو گرفت

 

 و تکونم داد: 

 



 _ساحل جان چی شد؟ چرا یخ کردی دختر؟ 

 

 خودمو جمع و جور کردم:

 

 _چیزی نیست خوبم. آخه خیلی یهویی 

 

 ولی حاال که بهش فکر میکنم.... بود. 

 

 نفس عمیقی کشیدمو و بغضمو باهاش

 

 قورت دادم. ادامه دادم: 

 

 _.. اونقدراهم فکر بدی نیست.

 

 _پس موافقی؟

 

 _بله موافقم. هرچی آقا تیام بگن.

 

 مینو خانوم پیشونیمو و بوسید.

 

 نگاهی به در کردم. تیام رفته بود. وقتی

 

 حالی رو تختمینو خانوم هم رفت، از بی 

 

 افتادم 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۷۸#پارت_

 

 

 *تیام*

 

 کالفه از اتاق آقا جون اومدم بیرون.



 

 مرغش یه پا داشت. نتونستم راضیش

 

 کنم که بذاره یه خونه تو شهر بخرم. 

 

 گیر داده که اال و بال من طبقه سوم

 

 و اینهمه سال خالی نگه داشتم واسه

 

 گرفتن تو. میگه نوم بایدسر و سامون 

 

 همینجا دنیا بیاد و کنار خودم باشه

 

 و.... ـدیگه از این حرف های 

 

 رو اعصاب. خب ما اگه اینجا

 

 میموندیم که هی زیر ذره بین

 

 بودیم. هی باید طاها دور میموندم.

 

 مدام باید با اون دخاره نقش عاشق

 

 و معشوقو بازی میکردیم. 

 

 هم میخوره. شیطونه اه اه. حالم داره به 

 

 میگه دیت طاها رو بگیرم فرار کنیم 

 

 بریم اونور. 

 

 ولی خب کارا کامل نبود، شرکت تق 



 

 و لق بود و از همه اینا مهم تر کل

 

 خونواده طردمون میکردن. من میتونستم 

 

 تحمل کنم اما طاها نه

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۷۹#پارت_

 

 

 ه.ولی همین شده برام یه انگیز

 

 فعال باید میسوختم و میساختم

 

 اما هرچه زود تر کارا رو ردیف کردم. 

 

 هرچند بدم نمیشد. اگه دختره یه بچه

 

 به دنیا میاورد، میبردیمش اونجا و

 

 میذاشتیمش تو یه خونه جدا

 

 خودمو طاها هم بچه رو بزرگ میکردیم 

 

 همینطور که به این مسائل فکر میکردم 

 

 رفتم که یهو جسماز پله اا پایین 

 

 نرمی تو بغلم فرو رفت. منم از 

 

 ترس اینکه نیفته سریع دستمو 

 



 دور کمرش حلقه کردمو نگهش داشتم.

 

 ولی با دیدن چهرش برق از سرم

 

 پرید.

 

 این... این ساحل.. بود؟ چرا انقدر

 

 خوشگل شده بود. انگار حاال که

 

 صورتش چند اینچ با صورتم فاصله 

 

 میتونستم زیبایی هاشوداشت، بهتر 

 

 ببینم

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۸۰#پارت_

 

 

 *ساحل* 

 

 به زور پرنیا، بعد از اونهمه اینور

 

 اونور رفتن و خرید کردن، رفته 

 

 بودیم به آرایشگاه دوستش 

 

 که من اصالح کنه. 

 

 هر چی به پرنیا نق زدم که بابا

 

 خستم.. حوصله ندارم.. داغونم



 

 نکرد. گوش 

 

 بماند که اونجا هم چقدر جیغ زدم

 

 از زور درد. فکر کردم میخواد 

 

 بند بندازه یا با تیغ بزنه 

 

 اما خیلی بدتر بووووود. 

 

 کل صورتمو با وکس اصالح کرد

 

 تا سه ما موها درنیاد.

 

 مردم از دررررررد. هر تیکه ای

 

 رو که می َکند من یه جیغ

 

 بنفش میکشیدم.

 

 _اربابزاده های جداب و هات من۱۸۱#پارت_

 

 

 آخرشم وقتی 

 

 تموم شد رفتم یقه پرنیارو گرفتم 

 

 گفتم خودتم باید همینجوری 

 

 اصالح کنی تا راضی شم. اونم 

 



 که از صورت و چشمای سرخ شدم

 

 ترسیده بود سریع نشست 

 

 رو صندلی. دوستش حینی که وکس 

 

 رو تو ظرف میریخ تا آب شه

 

 گفت: با شوخی 

 

 _خوشم اومد هانی. خوب بلدی 

 

 حق خودتو بگیریااا.

 

 منم از روی بی حوصلیگی سر تکون دادم. 

 

 باالخره وقتی کار رو روی

 

 صورت پرنیا شروع کرد، جیغ 

 

 اونم رفت هوا من دلم حسابی خنک شد.

 

 اصال حالم جا اومد. شروع کردم تو دلم 

 

 بهش خندیدن.

 

 وقتی کارش تموم شد یه ماسک به

 

 هرکدوممون دادن بزنیم تا پوستمون

 

 خنک شه. واقعا هم کارساز بود 

 

 _اربابزاده های جداب و هات من۱۸۲#پارت_



 

 

 بعد از اونم پرنیا سریع پولو پرداخت

 

 کرد و دست منو کشید رفتیم تو ماشین.

 

 اون راننده بنده خدا هم تمام این دو

 

 ساعت اینجا وایساده بوده. 

 

 سرعت بره سمت پرنیا بهش گفت با 

 

 خونه. وقتی ماشین حرکت کرد

 

 پرنیا اومد کنار من نشست. 

 

 ولی اصال رو پاش بند نبود، مدام یا

 

 پاشو تکون میداد یا قلنج دستاشو

 

 میشکوند. همه اینا نشون میداد حسابی

 

 هیجان داره. ولی جدا از اینا، این

 

 بود که هی برمیگشت سمت من و

 

 چیزی بگه امادهنشو باز میکرد یه 

 

 وسط راه منصرف میشد و دهنشو دوباره

 

 میبست، 

 



 وقتی این کارو برای بار پنجم انجام داد 

 

 برگشتم سمت:

 

 _پرنیا جان. بگو! کشتی خودتو 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۸۳#پارت_

 

 

 تا اینو گفتم یهو آویزونم شد و

 

 لباشو آورد جلو و خودشو حسابی

 

 لوس کرد:

 

 _ساحللللل جونـــــــــــم؟ عشقـــــــــــــم؟ 

 

 من که انقدر تورو دوس دااااااررررررم؟ 

 

 خندیدمو گفتم:

 

 _چی میخوای کلک؟ بگو

 

 اونم با ذوق گفت: 

 

 _میشه رفتیم خونه، اون لباس 

 

 خوابا رو بپوشی من ببینم! تورو خدااااا 

 

 قول میدم عکس نگیرمممم برا کسی هم

 

 نمیکنم... لطفــــــــــــا. تعریف 



 

 پوفی کشیدم:

 

 _باشه به شرطی که وقتی رسیدیم،

 

 برام یه شربت خنک بیاری چون دارم 

 

 حالک میشم. 

 

 _اربابزاده های جداب و هات من۱۸۴#پارت_

 

 

 

 یهو جیغی کشید و پرید باال:

 

 

 _ای الهی من فدات شــــــــــــم. چشم. میارم

 

 واست.

 

 دختر پر انرژی بود، کاشچقدر این 

 

 منم میتونستم مثل پرنیا شاد باشم.

 

 ولی همه اینا در حد ای کاش باقی

 

 میموند.

 

 وقتی راننده رسید پرنیا بهش گفت

 

 خریدارو بیاره بذاره داخل و 

 



 دست منو کشید و دوید سمت 

 

 خونه.

 

 همینجور بدو بدو از پله ها باال رفت

 

 سف منم دنبالش. اما یهو به یه جسم

 

 خوردمو دستم ول شد. 

 

 به عقب پرت شدمو اشهدمو خوندم. 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۸۵#پارت_

 

 

 ولی هرچی منتظر شدم، نیوفتادم پایین 

 

 چشمامو آروم باز کردم که تازه متوجه 

 

 دست قدرتمندی شدم که دور کمرم

 

 حلقه شده بود. 

 

 سرم و باال آوردم و چشمام تو چشمای

 

 اون دستا گره خورد. چشمای مشکی صاحب 

 

 و نافذ که متعلق به تیام بود. انتظار داشتم

 

 لرز به بدنم بشینه از ترسش... اما اینطور نشد. 

 

 شروع کردم به کنکاش صورت بی نقصش



 

 حاال میفهمیدم وقتی همه میگفتم جذابه 

 

 ینی چی. جذاب بود. زیبا و گیرا.

 

 کردم. احساس گرمای عجیبی تو قلبم 

 

 اصال این حسو درک نمیکردم. هروقت

 

 تیامو میدیدم، حس ترس و سرما بهم دست

 

 میداد. همیشه میلرزیدم و قالب تهی

 

 میکردم. پس این حس چی بود؟

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۸۷#پارت_

 

 

 

 )تیام( 

 

 

 دختره دست پا چلفتی ...... 

 

 با فکر به اینکه تو بغلم مثل یه جوجه بود

 

 شد با فکر به ضربان قلب تندش که شنیده می

 

 به این خنگ بازیا لبخند زدم و دستی به لبم

 

 کشیدم ...... 

 



 صدای در حموم اومد و پشت بندش

 

 طاها با باال تنه لخت 

 

 وقتی از حموم میومد خیلی خوردنی میشد

 

 همیشه خدا  لپ هاش و دماغش قرمز بود

 

 بخاطر داغی آب 

 

 

 خیس که چند تره ازش روبا اون موهای 

 

 پیشونیش ریخته بود  و باال تنه سفید بی مو 

 

 و هیکل و جثه مردونه و عضالنی

 

 هرچند که از من جثه کوچیک تری داشت 

 

 خیلی جذاب بود  لبخندی به نگاه خیره من زد و 

 

 اومد جلوی پام نشست   روبه روی

 

 صندلی ریلکسی قهوه ای مخصوصم نشست

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۸۸#پارت_

 

 

 

 

 همونطور که لش کرده بودم و یه دستم رو دسته 

 



 صندلی و دست دیگم زیر چونه تکیه گاه کرده 

 

 بودم

 

 با شلوار مشکلی پارچه ای و پیرهن طوسی که 

 

 تا وسط دکمه هاش باز بود و سینه لختم بیرون

 

 بود

 

 +به چی زل زدی ؟ 

 

 تی  که رو دسته صندلی بودلبخند کجی زدم و دس

 

 بلند کردم و گونش رو لمس کردم

 

 _به این که چقدر عاشقت شدم  ..... 

 

 لبخند شیرینی زد 

 

 +دیگه؟

 

 _به این هیکل بی نقص و صورت زیبات که 

 

 مال من بوده و هست و خواهد بود.

 

 لبخندش عمیق تر شد و  دستم از گونش جدا کرد

 

 پاهام و دستش  بردپاشد و نشست رو یکی از 

 

 سمت گردنم پایین گوش  راستم دقیق

 

 لبای خیس و داغش  فرو برد روی لب های سرد 



 

 و یخ من

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۸۹#پارت_

 

 

 

 گرفتیمهمونطور که از هم کام می 

 

 دستش  از گردنم اومد نوازش وار پایین تر

 

 روی کیرم از  روی شلوار  با دست نوازشش 

 

 دونست  این نوازش ها آتیش منو کرد  و نمیمی

 

 شعله ور و اژدها خوابم و  بیدار میکنه 

 

 بعد از ده دقیقه بوسه بی وقفه  طاها از روم پا 

 

 شد چشما خمارم  باز کردم و  به چشمای خمار تر

 

 اون چشم دوختم  صندلی رو با دست نگه داشت

 

 و نشست رو رو زمین  و دکمه شلوارم باز کرد 

 

 کیرم رو از تو شورت    دراورد و تو دستش گرفت

 

 کمی باال پایین کرد و بعد سر خم کرد زبون 

 

 داغ و خواستنیش رو کشید رو کالهک آلتم

 

 آهی خفه  کشیدم  کمی  سر آلتم تو دهنش کرد 



 

 و شروع به ساک زدن کرد و منم غرق لذت شدم 

 

 با دستم موهاش گرفتم و سرش بیشتر فشار دادم 

 

 ن آه های خفه میکشیدم  وقتی که کیرماین بی

 

 راست شد و رگه هاش زد بیرون   دست از ساک

 

 زدن برداشت  با زبونش دور لبش کشید که جری

 

 ترم کرد

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۹۰#پارت_

 

 

 

 

 پاشد و گره حوله رو باز کرد که حوصله از دورش 

 

 افتاد

 

 کیر شق شدش پیدا شد

 

 پشت کرد بهم  که پا شدم و شلوارم اومد سمتم و 

 

 کامل کندم  و نشستم 

 

 با یه دستم کیرم گرفتم و با دست دیگم یه دست

 

 طاها گرفتم و کمک کردم خم شه با یه دستش الی

 



 باسنش باز کرد و  و منم کیرم نزدیکش کردم  و

 

 دم سوراخش گذاشتم  که آهی کشید  سعی کرد

 

 و داغون تر از یواش روش بشینه که من کالفه تر 

 

 ترکید ازاونی بودم که صبر کنم  کیرم داشت می

 

 درد پس با یه حرکت به سمت خودم کشیدمش 

 

 که کامل آلتم داخلش فرو رفت و دادی کشید 

 

 خدارو شکر کردم که اتاق ها عایق صدا هستن 

 

 بعد از چند دقیقه که عادت کرد   دو طرف باسنش

 

 پایین شه اونمگرفتم و کمک کردم که باال و 

 

 کردهمزمان آه میکشید و ناله می

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۹۱#پارت_

 

 

 

 با دستش 

 

 کرد  منم کمک میکردم و کمر میزنمآلتش پمپاژ می

 

 طوری که کل آلتم توش باال و پایین میشد 

 

 کردسوراخ تنگ و داغش  دیونم می

 



 شروعبعد از ده دقیقه  دستش پس زدم و خودم 

 

 به پمپاژ کیرش کردم و تو دستم با ناله بلندی

 

 ارضا شد  اما من هنوز مونده بودم بلندش کردم و

 

 بردمش  سمت تخت و  رو تخت  خوابید

 

 بی حال بود اما من ارضا نشده بودم

 

 زیر شکمش یه کوسن گذاشتم و تو  سوراخش

 

 کیرم فرو کردم و تند تند توش کمر میزدم

 

 د شده بود و  اشک هاشناله و هاش  بلن

 

 ریخت  برای پرت هواسش کمرش بوسهمی

 

 میزدم و گاز های کوچیک میگرفتم

 

 که باالخره توش ارضا شدم تمام بدنم خیس بود 

 

 پس همونجا روش خوابیدم

 

 حتی حال نداشتم  کیرم از تو سوراخش درارم 

 

 گونش بوسیدم و کنا گوشش زمزمه کردم مرسی 

 

 بیشتر تو این حالت موندیم و بعد شاید ده دقیقه 

 

 از توش کشیدم بیرون و رو تخت پرت  کردم

 

 خودم رو  اونم پاشد و رفت سمت حموم  منم 



 

 به خواب رفتم ......... 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۹۲#پارت_

 

 

 

 )ساحل (

 

 این چند روز مثل برق و باد گذشت..... 

 

 .... دو روز مونده بود به سیاهی  مطلق ..

 

 دو روز دیگه میشدم رسمن زن اربابزاده روستا

 

 اونم کی تیام خان پسر مشهور و مغرور  روستا 

 

 که همه ازش حساب میبرن ......

 

 اما واقعیت اینه میشدم زن کسی که به من 

 

 تعلق خاطر نداشت و گرایشی به من نداره

 

 اره نامزدم و کسی که دو روز دیگه شوهرم میشد 

 

 داداشش بودعاشق 

 

 با صدای در به خودم اومدم ......

 

 مینو خانوم بود 

 

 با لبخند اومد سمتم 



 

 +عزیزم پاشو حاضر شو باید بریم تهران

 

 ابروهام پرید باال 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۹۳#پارت_

 

 

 

 

 ابروهام پرید باال 

 

 خودش فهمید که تعجب کردم 

 

 عقدو +برای مراسم عقد لباس و سفارش سفره

 

 اینا

 

 _عمه جان من راضی نیستم همه چی ساده باشه 

 

 بهتره 

 

 اخمی کرد

 

 +اولین عروس خاندان  کسی که قراره وارث 

 

 بعدی به دنیا بیاره  و  ساده؟؟؟ پاشو اجازت

 

 از تیام گرفتیم گفته هرچی که سلیقته باشه.

 

 _چشم 

 



 +افرین پایین منتظرم

 

 سمت عمه خانوم رفت و منم پاشدم رفتم 

 

 میز آرایش فقط یه برق لب بسنده کردم و

 

 رفتم سمت کمد و یه مانتو و شلوار خوشگل

 

 پوشیدم و  موهای بلندم با گیره جمع کردم و

 

 یه شال سرم کردم و رفتم بیرون که تو راه پله به 

 

 طاها برخوردم  سرم انداختم پایین و  سالمی

 

 دادم که  خودم بزور شنیدم اره من از این دو

 

 برادر میترسم

 

 طاها لبخند کجی زد و با خوش رویی جوابم داد 

 

 حداقل اینکه طاها مهربون بود چیز خوبی بود 

 

 با عجله رفتم سمت بیرون

 

 رفتم سمت لیموزین مشکی که یه محافظ درو 

 

 باز کرد رفتم تو کنار پرنیای خوابالو جا گرفتم



 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۹۴#پارت_

 

 رم خواب شد با تکون دادنایچشمام گ

 

 یکی بیدار شدم

 

 با قیافه خواب آلود پرنیا مواجه شدم

 

 +رسیدیم 

 

 از ماشین پیاده شدیم همه  نگاه ها سمت ما بود 

 

 یه پاساژ مدرن با شیشه کاری های خوشگل

 

 روی ما بود که رفتیم داخل روبه

 

 کنار در یه بُرد اطالعات بود پرنیا زودی پرید

 

 اون جلوی 

 

 +خب خب.....طبقه اول مانتو و شلوار ایناس



 

 طبقه دوم لباس های رسمی ..... 

 

 طبقه سوم کیف و کفش 

 

 طبقه چهارم لباس خواب و زیر باید بریممممم

 

 طبقه پنجم  لباس های راحتی

 

 طبقه شیشم ورزشی..... 

 

 طبقه هفتم مجلسییییی طبقه هشتم کافه 

 

 بدو بریمممم ..

 

 _اربابزادا های جذاب و هات من۱۹۵#پارت_

 

 خندم گرفته بود  سه نفری رفتیم طبقه هفتم

 

 بعد از کلی گشتن لباس دلخواهم پیدا شد

 

 خوشگل بود  و مورد پسند عمه و پرنیا 

 

 ×دخترم پرو کن تو تنت ببینیم

 

 _چشم 

 

 رفتم داخل اتاق پرو و پرنیا لباس داد بهم

 

 انداختمکردم تنم نگاهی به آینه 

 

 لباس سفید عروسکی یقه قایقی با آستین های



 

 توری و گشاد

 

 ۸فوق العاده بود بعد از رضایت عمه و پرنیا

 

 راه افتادیم طبقه کیف و کفش 

 

 یه کفش شیشه ایی برداشتم رنگ شفاف با کیف 

 

 ستش 

 

 بعد از اون چند دست لباس خواب که پرنیا بهم

 

 نشون نداد برام گرفت منم

 

 بودم پیگیر نشوم خسته 

 

 رفتیم کافه پاساژ و بعد از بستنی و قهوه

 

 

 تاریکی نشون از شب بود 

 



 رفتیم سوار ماشین و پیش به سوی عمارت

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۹۶#پارت_

 

 *دو روز بعد*

 

 *ساحل* 

 

 همه چیز خیلی زودتر از اون چیزی که فکر

 

 آرایشگاه  میکردم. آماده شد. االن منو پرنیا تو

 

 منتظر بودیم تا بیان دنبالمون. پرنیا قرار بود

 

 با برادرش بره و منم که با اقا داماد.

 

 هه داماد.. چه کلمه عجیبی.. قبال فکر

 

 میکردم این کلمه شیرین باشه اما مزه زهر

 

 تو دهنم ایجاد میکرد. اره اون داماد بود.



 

 ولی من عروس نبودم. من فقط یه قربانی

 

 بودم. هنوزم نمیدونستم به کدوم گناه نکرده.

 

 زنگ به صدا در اومد. صدای ِکل کشیدن

 

 بلند شد. سرم از اون همه صدا درد گرفته بود. 

 

 کاله شنلو کمی دادم باال که بتونم جلومو ببینم

 

 حداقل نخورم زمین. 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۹۷. #پارت_

 

 

 

 جلوم دراز شد. به جلوی در رسیدم که دستی 

 

 سرمو باال آوردم و به صاحبش نگاه کردم.

 

 تیام. چقدر جذاب و نفس گیر شده بود.

 

 برعکس همیشه، اینبار داشت لبخند میزد.

 

 دستمو تو دستش گذاشتمو بغضمو خوردم. 

 

 تو ماشین نسشتیم. حرکت کرد و رفت.

 

 دستمو گرفت و زیر دست خودش رو دنده

 

 یکباره از بین رفت.گذاشت. لرزش بدنم به 



 

 گرمای دستش برام مثل آب رو آتیش شد 

 

 وقتی رسیدیم صدای دست جیغ مردم از 

 

 صدای آهنگ بلندتر بود. باالخره از بین

 

 جگعیت و دود کور کننده اسفند گذشتیم و 

 

 رفتیم سر سفره عقد. 

 

 کنار هم نشستیم. ناخوداگاه دنبال طاها گشتم.

 

 نبود. اشکایگوشه سالن بود. توی دید کسی 

 

 حلقه شده تو چشماش با تور سالن

 

 میدرخشیدن. قلبم به درد اومد. اون عاشق بود

 

. 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۱۹۸#پارت_

 

 

 اشکای حلقه شده تو چشماش با تور سالن 

 

 میدرخشیدن. قلبم به درد اومد. اون عاشق ور 

 

 بود عروسی عشقشو تماشا کنه.

 

 خطبه عقدو خوند. منم درحالی عاقدم اومد و 

 

 که به مادم زل زده بودن، بعله رو دادم. 



 

 چون اون تنها دلیلم برای اینکار بود. بدون اون 

 

 حتما مراسمو به هم میزدم.

 

 بعد از امضا، نوبت بزن و برقص و شام بود. 

 

 همه شاد بودن. خیلی شاد. حتی خان هم اومد 

 

 ی که وسط و چنتا حرکت خیلی ریز کرد. در حد

 

 هم شادیشو نشوند بده هم شانش نره زیر

 

 سوال و با بوسبدن پیشونی ما،رفت و نشست. 

 

 شامم که به زور دو لقمه از گلوم پایین

 

 رفت. چقد قولوپ آبلیمو خوردم. 

 

 حالم خیلی بد بود. تیام بخ وضوح نگران شده بود:

 

 _اربابزاده های جذابوهات من۱۹۹#پارت_

 

 

 

 نگران شده بود:. تیام بخ وضوح 

 

 _ساحل.... رنگت خیلی پریده چی شده؟ 

 

 دهنم خشک خشک بود. تیام اما فرز عمل کرد. 

 

 سریع یه مشت قند ریخت تو بطری آب و محکم



 

 تکون داد. بعدم به زور ریخت تو حلقم.

 

 فکر سرنوشن امشبم، راحتم نمیذاشت. چه 

 

 بالیی قرار بود سرم بیاد.

 

 حالمو پرسبد. توجه تعداد کمیطاها اومد پیشم و 

 

 جلب شده بود اما گفتم که حالم خوبه.

 

 دیگه شب داشت به نیمه میرسید. وقتشه. 

 

 داری اینکارو به خاطر پادرت میکنی ساحل.

 

 قوی باش.

 

 مهمونا یهو منو تیامو کشیدن وسط واسه رقص 

 

 تانگو. اون منو نگه داشته بود.

 

 ت من_اربابزاده های جذاب وها۲۰۰#پارت_

 

 

 

 

 . اون منو نگه داشته بود. وگرنه پخش

 

 زمین میشدم. نور سالن کم شد و فقط منو 

 

 تیام بودیم. تیام. اگه تو هر شرایط دیگه ای 

 



 بود شتید به احساساتم راجبت پر و بال میدادم 

 

 ولی االن که میدونم گرایشت چیز دیگه ایه.. 

 

 نمیتونم.....

 

 درحالی که تو چشماش اینارو به خودم میگفتم 

 

 غرق شده بودم. اونم محو من شده بود.

 

 سرشو نزدیک آورد و در گوشم زمزمه کرد: 

 

 _چه خوشگل شدی! 

 

 کمی ازش فاصله گرفتم. اون االن از من تعریف

 

 کرد؟ برای اینکه ضایع نبتشه مم هیستیریک 

 

 خندیدم:

 

 _مرسی تو هم خیلـ.... 

 

 گذاشت، تو  ولی حرفم با بوسه ای که روی لبهام

 

 دهنم ماسید. صدا جیغ جمعیت بلند شد و

 

 من حتی فرصت نکردم از خجالت سرخ شم

 

 چون قطره اشکی که از چشم طاها چکید و

 

 دیدم. اشکی که مثل خنجری به قلب من فرو 

 

 رفت.



 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۰۱#پارت_

 

 

 

 کم کم همه مهمونا رفتن و

 

 جلوی در ورودیما برگشتیم عمارت  

 

 خان دست سرد منو تو دست گرم

 

 تیام گذاشت 

 

 +خوشبخت بشید که هردوتون عزیزید

 

 طبقه سوم کال به شما تعلق داره همون اتاق

 

 دیوار به دیوار طاها براتون حاضر کردیم برید

 

 باال که االن سروکله زن های روستا پیدا میشه 

 

 نگاه غمگینم  دوختم به طاها که با حسرت

 

 کرد و تیام قفل نگاه اونبه تیام  نگاه می

 

 رفتیم طبقه باال تا اتاق دو طرف شمع بود و در

 

 اتاق باز کردیم که تو اتاق تخت دو نفره مشکی با 

 

 رو تختی قرمزنمایان شد 

 

 تیام در رو بست و رفت سمت کمد گوشه اتاق



 

 پشت بهم کرد و بازش کرد 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۰۲#پارت_

 

 

 

 

 

 یه کم انواع مشروب 

 

 یه مشروب بدون لیوان برداشت و همونطور که 

 

 خورد  کروات شل کرد و دو دکمه اول با بطری می

 

 باز کرد عصبی  دست میکشید تو موهاش 

 

 چند قلوپ خورد و یهو برگشت سمت من 

 

 وحشت زده شدم صورت قرمز با چشمایی 

 

 کاسه خون

 

 مست بود و عصبی

 

 ×تووووو مقصرییییی توووو طاها منو به این

 

 روز انداختی که غصه دلش بگیره

 

 اومد و محکم حلم داد رو تخت که جیغی

 

 کشیدم  با یه حرکت جلوی لباسم پاره کرد

 



 ریختم  یهو نگاهم کردفقط اشک می

 

 ×نه نمیشه 

 

 ق بغلپاشد رفت بیرون و به زور طاها آورد از اتا

 

 ×برو کنارشششش 

 

 +آخه.... 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۰۳#پارت_

 

 ×برو کنارشششش 

 

 +آخه.... 

 

 ×بروووووووو 

 

 طاها اومد سمتم چشماش اشکی  بود

 

 من فقط با یه دامن لباس عقدم و یه سوتین

 

 جلوشون بودم از ترس سکسکه افتاده بود به جونم

 

 دستمال خونی بخوان×طاهااا  االنه زنا بیان 

 

 میدونی که شب عقد میخوان

 

 تقدیم تو برای اینکه بفهمی ارزشی برام نداره.... 

 

 +چیییی من نمیتونمممم

 

 اومد بره که از پشت در صدا خدمتکار اومد 



 

 که میگفت منتظرن  زنا پشت در بودن

 

 پس طاها کشید عقب 

 

 ×اگه تو نکنه میدم سگ تو حیاط

 

 افتاد به تیام از شوک حرفوحشت زده نگاهم 

 

 زدن یادم رفت

 

 +من نمیتونم 

 

 ×میدونیییی کههه واقعا میارمممم

 

 طاها کالفه دستی به موهاش کشید و اومد سمتم

 

 _نههه  خواهشش .... می.....کنم

 

 +من نکنم واقعا سگ رو میاره بگات بده 

 

 و حس اشکام تند تند میومد اصال بدنم سر بود 

 

 نداشت..... 

 

 ا یواش دامنم در آورد و نگاهیطاه

 

 به بدم سفیدم تو اون  ست سفید کرد و

 

 اومد سرغ شورتم رو دراورد 

 

 تیام تلو تلو خوران اومد رو تخت کنارم و 



 

 صورتم برگردوند سمت خودش و لبام میبوسید

 

 انگار جادو شدم دیگه گریه هام بی صدا شد 

 

 تپلم با اولین برخورد زبون طاها به بهشت سفید و 

 

 چشمام خمار شد

 

 _اربایزاده های جذاب و هات من۲۰۴#پارت_

 

 

 طاها انگار خیلی خوب میدونست با

 

 زبونش چکار کنه. اونو روی بهشتم، باال 

 

 و پایین میکرد و مدام داخلم میکردش و

 

 درش میاورد. عجیب بود ولی حس خیلی

 

 خوبی بهم میداد.

 

 انتظارماز طرف دیگه تیام بود. بر خالف 

 

 داشت لبهامو به نرمی میبوسید. نوک 

 

 سینمو بین انگشتاش میچرخوند و

 

 این کارش داشت من به شدت دیوونه

 

 میکرد. بدون اینکه بخوام، ناهه های ضعیفی

 



 از دهنم خارج میشد. 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۰۵#پارت_

 

 

 

 

 تیام همچنان دست از سر لبهام بر نمیداشت. 

 

 دیگه حرکاتم دست خودم نبود و دهنم رو

 

 خود به خودم کمی باز کردم. یهو زبونشو 

 

 وارد دهنم و کرد و اونو همه جا چرخوند.

 

 اصال حال به هم زن نبود. یا حداقل من انقدر

 

 داغ کرده بودم که چیزی نمیفهمیدم. 

 

 زبون طاها، بهشتمو به بازی گرفته بود و

 

 د.با دستاش، بدنمو نوازش میکر

 

 باالخره تیام نفس کم آورد و ازم جدا شد. 

 

 دستمو گرفت و انگشتامو توی دهنش کرد

 

 و بعد برد نزدیک عضوش. عضو بزرگ

 

 با رگهای بیرون زده. دیگه ازش نمیترسیدم.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۰۶#پارت_



 

 

 

 

 دستمو دورش انداختمو براش پمپاژ کردم.

 

 از انکشتاشو داخلم همون لحظه. طاها، یکی 

 

 کرد.درد نداشت. ولی وقتی انگشت دومو وارد

 

 کرد، کمی سوزش داشتم.

 

 ناله ای کردم که با صدای دورگه گفت:

 

 _میخوام واست راحتش کنم. آروم باش.

 

 تیام از کشوی بغل تخت، لوبی درآورد و کمی

 

 روی عضو تحریک شده طاها ریخت.

 

 اینکارشونبعدم لبهای همو بوسیدن. 

 

 حتی بیشتر منو دیوونه کرد. طاها اینبار 

 

 جلو اومد و لبهامو بوسید و زیر گوشم، زمزمه

 

 کرد:

 

 _آماده ای؟ 

 

 عضوشو روی بهشتم حس کردم. سری 

 



 تکون دادم که ورود یهویی عضوش، سوزش

 

 بدی حس کردمو جیغ کشیدم. 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من ص ۲۰۷#پارت_

 

 

 

 

 

 

 

 ص

 صدای جیغ من، یهو صدای ِکل کشیدن زنایبا 

 

 روستا، از پشت در اومد. 

 

 طاها ازم فاصله گرفت و تیام خون بین پاهام

 

 و عضو تیامو تمیز کرد. روبدوشامبر پوشیدو 

 

 دستمالو داد به یه نفر که بیرون اتاق بود.

 

 دوباره صدای سور و شادی. من کالفه شده 

 

 بودم. درسته درد داشتم اما عطشم

 

 خیلی بیشتر بود. دستامو دور گردن طاها حلقه 

 

 کردمو بوسیدمش. تک خنده ای کرد و کنترل رو

 

 به دست گرفت. آروم آروم دوباره عضوشو



 

 واردم کرد. اینبار دردش خیلی کمتر بود.

 

 ازم جدا شد و برگشت سمت تیام که پشتش 

 

 بود. همو بوسیدن و تیام عضوشو وارد

 

 طاها هم عادت کرد. اینبارطاها کرد. وقتی 

 

 فقط تیام بود که ضربه میزد. صدای ناله های 

 

 هرسه مون بلند شد. انقدر ادامه داد که یهو

 

 حس کردم تو باالترین نقطه آسمونم.

 

 چند ضربه محکم دیگه زد و من 

 

 با جیغ بلندی از اون باال پرت شوم پایین.

 

 اونا هم مثل من بودن. تیام سمت راستم و

 

 سمت چپم دراز کشیدن و منو تو آغوش  طاها

 

 گرفتن و هرسه از خستگی بیهوش شدیم.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۰۸#پارت_

 

 

 

 با صدای پرنیا از خواب بیدار شدم

 

 نشستم رو تخت که زیر دلم تیر کشید تازه نگاهم



 

 به خون روی تخت افتاد و خجالت کشیدم 

 

 پرنیا خندید 

 

 کردی چرا خجالت؟ بدو حموم+شما که کار رو 

 

 بدو فرار کرد 

 

 رفتم حموم آب داغ تو وان بود 

 

 کار پرنیا بود

 

 نشستم توش تازه یاد دیشب افتادم

 

 اره من زن شده بودم

 

 اونم نه به دست شوهرم به دست

 

 

 برادر شوهرم 

 

 رسوایی از این بیشتر؟

 

 اما چرا لذت بردم ؟ 

 

 لعنت به من

 

 اما چرا احساس خوبی دارم 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۰۹#پارت_

 



 

 

 

 اما چرا احساس خوبی دارم 

 

 سعی کردم این افکار کنار بزنم و

 

 حموم کنم 

 

 بعد تموم شدن حموم رفتم بیرون 

 

 روی تخت لباس خوشگلی بود که تن کردم و 

 

 موهام   سشوار کشیدم

 

 همه رو  باز گذاشتم

 

 روبان یه لباس اسپرت با صندل خوشگل یه 

 

 هم رو سر حالت تل بستم

 

 یه رژ صورتی زدم و رفتم طبقه پایین همه نگاه 

 

 ها با من بود بعضیا خوشحالی بعضیا حسرت

 

 بعضیا عصبی

 

 از نگاه ها گذشتم و رفتم سالن غذا خوری همه 

 

 جمع بودن  سالم دادم که همه جوابم با

 

 بین طاها و تیام یه صندلی خوشروئی  دادن  



 

 بود خالی  

 

 تیام با لبخند کجی گفت 

 

 ×عزیزم بیا اینجا 

 

 لبخندی زدم و رفتم همونجا نشستم طاها و تیامم 

 

 هوام رو داشتن که از چشم بقیه دور نموند و من 

 

 کلی خجالت کشیدم

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۱۰#پارت_

 

 )طاها( 

 

 نمیدونم چرا اما به ساحل هواسم بود

 

 موقع راه رفتنیکم لنگ میزد  

 

 مشخصه بخاطر دیروزه

 



 بعد صبحانه تیام پیشنهاد داد با پرهام

 

 بریم استخر زیر عمارت

 

 که هردو با آغوش باز پذیرفتیم

 

 یک ساعت بعد هر سه توی

 

 استخر بودیم هرکس تو فکر خودش

 

 سکوت مطلق 

 

 پرهام یه مدت گوشه گیر شده بعد

 

 باید سر از کارش درارم 

 

 بود مشخص بود تیام هم کالفه

 

 پرهام با یه نیمچه لبخند عذر خواهی کرد و 

 

 گفت باید بره طرف شهر

 

 و سریع رفت سالن پشت دوش بگیره 

 

 خودم نزدیک تیام کردم و دست گذاشتم رو

 

 شونش که با لبخند خسته ای منو کشید تو بغلش 

 

 پاهام حلقه کردم دور کمرش  با یه دستش

 

 باسنموگرفت و با دست دیگش 

 

 موهای خیس ریخته شده 



 

 تو پیشونیم نوازش میکرد 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۱۱#پارت_

 

 

 تو پیشونیم نوازش میکرد 

 

 +منو میبخشی؟ که مجبورت کردم پرده

 

 ساحل  رو بزنی ؟ 

 

 

 لبخندی زدم 

 

 _راستش میخواستم باهات حرف بزنم

 

 بنظرم نفر سوم تو رابطه خوب باشه من دیشب

 

 لذت بردم  حس خوبی به ساحل پیدا کردم خیلی 

 

 اون دیگه االن عقد تو شده پس یه راه حل برای 

 

 ارثیه و گیر آقا جون و اما نفر سوم ما .

 

 کمی تو فکر فرو رفت

 

 +نمیدونم  واقعا ........ 

 

 

 بعد از به بوسه طوالنی  رفتیم دوش گرفتیم و 

 



 پیش به سوی ناهار 

 

 گشت و حرف میزدساحل با پرنیا و یه خدمه می

 

 رفتبا پرنیا صدای خنده هاش به آسمون می

 

 نزدیک میز شدن و خندش خورد و یه نیشگون از

 

 پرنیا گرفت 

 

 ×اییییی چالق شه دستت عوضی

 

 _به زنداداش ما حرف نزن زلزله 

 

 با حالت نمایشی بغض کرد و رفت دست انداخت

 

 دور گردن تیام

 

 +داداشی اینا منو دعوا کردن 

 

 تیام گفت 

 

 ×حقته تا تو باشی به زن من حرف نزنی

 

 +ایششششش برو بابا 

 

 همه خندیدیم و ساحل وسط منو تیام نشست و 

 

 پرنیا کنار عمه ناهار تو سکوت خورده شد 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۱۲#پارت_

 



 

 

 )ساحل(

 

 

 دو روزی از عقد ما و اون رابطه گذشته

 

 داره همچنان  سرد تیام نا محسوس هوام 

 

 اما فقط کمی طاها هم مهربونیش ازم دریغ 

 

 نمیکنه 

 

 چه جالب عقد تیام شدم اما به دست داداشش 

 

 زن شدم 

 

 مثل این رمانا...... 

 

 بعداظهر  بود رفتم سمت اتاق ۳ساعت نزدیک 

 

 مامان

 

 با مادر تیام تو اتاق حرف میزدن به محض 

 

 دیدن من حرفشون قطع کردن 

 

 ی الزم داری؟ +دخترم چیز

 

 لبخندی زدم 

 

 _فقط اومدم یه سر بزنم مامانم



 

 

 

 +دخترم نگران نباش میدونم تو حیاط با 

 

 پرنیا بازی کردید خسته شدید

 

 برو استراحت کن

 

 _ممنونم 

 

 رفتم لپ هردوشون بوسیدم

 

 

 

 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۱۳#پارت_

 

 

 رفتم لپ هردوشون بوسیدم

 

 

 اتاق مشترکم با تیام رفتم  سمت 

 

 این دوشب تیام اصال تو این اتاق نبود 

 

 کسی هم باخبر نبود از این موضوع

 

 رفتم تو اتاق که پرنیا هم اومد با

 

 یه شلوار و لباس راحتی 

 



 ×منم پیش تو بخوابم تیام ک نیست

 

 

 _بیا....وایییی چقدر گرمه

 

 ×از لباسای بازت بپوش طبقه سوم که کسی نمیاد 

 

 خوبی بود منم فوقش یکی دو ساعت بخوابمفکر 

 

 

 تیامم طبق معمول نمیاد ....

 

 رفتم یه لباس خواب خوشگل پوشیدم که بدن سفید و بلوریم

 

 کرد توشدلبری می

 

 کنار پرنیا رو تخت 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۱۴#پارت_

 

 نصف شب با احساس چیز نرمی روی

 

 ردملبهام بیدار شدم. چشمامو باز ک



 

 که با تیام روبه رو شدم. خواب از کلم پرید. 

 

 تیام که ازم جدت شد. اطرافو نگاه کردم.

 

 خبری از پرنیا نبود. تو جام نشستم که

 

 طاها اومد و پشت سرم نشست. دستای

 

 گرمشو روی بدنم حرکت داد. این کارش

 

 خمارم کرد. تیام دوباره منو بوسید و

 

 طاها از پشتهمزمان دستشو به بهشتم زد. 

 

 لباس خوابو داد باال و کامل از تنم درش

 

 آورد. سوتین نبسته بودم. سینه هام افتادن 

 

 بیرن که طاها یکیشو تو دست گرفت تیامم 

 

 نوک اونیکی رو برد توی دهنش. ناله هام 

 

 بلند شدن. تیام جونی گفت و شرتمو هم در

 

 آورد. انگشت فاکشو واردم کرد: 

 

 خوبه. _خیس کردی. 

 

 خجالت کشیدم که یهو تیام زبونشو

 

 روی بهشتم کشید.



 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۱۵#پارت_

 

 ناله بلندی کدوم که طاها 

 

 سرمو برگردوند و لب هامو بوسید. همزمان

 

 با جفت سینه هام بازی می کرد.

 

 دوباره داشتم احساس میکردم دارم میرم

 

 کرد. خوابیدتو آسمون که تیام سرشو بلند 

 

 و گفت: 

 

 _بیا. من برات خوردم. جبران کن واسم. 

 

 داغ کرده بودمو خجالتم پرکشیده بود.

 

 ک*رشو تو دستم گرفتموو توی دهنم بردمش.

 

 خوشمزه بود. مکش زدم و زبونمو روش عقب 

 

 جلو کردم که زبون گرم طاها روی ورودی

 

 مقعدم نشست. ناخداگاه ناله ای جیغ مانند 

 

 دهنم خارج شد. حسش خیلی خوب بود.از 

 

 تیام گفت: 

 

 _ادامه بده. هنوز مونده واسه ناله کردن. 



 

 این حرفش بیشتر داغم کرد. من ک*ر تیامو 

 

 میخوردمو و طاها هم با بلونش، منو باز 

 

 میکرد. تیام حسابی سفت و بزرگ شده بود.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۱۶#پارت_

 

 د. برگشتمو و واسه اونم حاال نوبت طاها بو

 

 خوردم تیامم با انگشتاش مقعدمو باز میکرد. 

 

 هیچوقت فکر نمیکردم از پشت انقدر حال 

 

 بده. با دست آزادمم برای تیام میمالیدم.

 

 ناله های اونا هم بلند شده بود. اینکه میدیم 

 

 اونا هم به اندازه من داشتن لذت میبردن،

 

 سفت شد،حس خوبی داشت. وقتی طاها هم 

 

 خوابید روی تخت. تیام کمرمو گرفت و منو 

 

 خوابوند روی طاها. پشتم به طاها بود و جلوم

 

 به تیام. تیام دوباره انگشتاشو واردم کرد. 

 

 دیگه کامل دستشو توم عقب جلو میکرد. ناله

 

 میکردم. دوباره حس پرواز گرفتم که انگشتاشو 



 

 بلندم کرد در آورد. ناراضی بهش نگاه کروم که 

 

 و منو نشون روی ک*ر طاها. 

 

 انتظارشو نداشتم واسه همین جیغی کشیدم.

 

 درحالی که ک*ر طاها توم بود. دوباره منو 

 

 خوابوند و خودش از جلو واردم کرد.

 

 یهو هر دو شروع کردن تلمبه زدن. دیگه هرسه 

 

 مون با هم ناله میکردیم. انقدر زدن تا من 

 

 شدم. با جیغ بلندی ارضا 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۱۷#پارت_

 

 اما اونا هنوز نیومده 

 

 بودن. ازم کشیدن بیرون. کنار رفتم که تیام

 

 خوابید و طاها رفت روش. انگشتامو کردم 

 

 توی دهنم و خیسشون کردم. بعدم کشیدمشون 

 

 روی مقعد طاها. هردوشون تعجب کرده بودن

 

 لی که با یه اما من به کارم ادامه دادم. درحا 

 

 دستم، طاهارو باز پیگردم، با دست دیگه ام



 

 برای تیام ج*ق میزدم.

 

 طاها بعد یه مدت، دستمو از خودش کشید

 

 بیرون و این ینی آماده بود. رکی ک*ر تیام

 

 نشست و منو گرفت  و ک*ر خودشو دوباره

 

 کرد تو مقعدم. 

 

 دوباره تلمه زدن ها شروع شد. اما اینبار سریع 

 

 قوی تر. انقدر ادامه پیدا کرد که اینبار تر و

 

 هرسه با هم با ماله های بلندی ارضا شدیم. 

 

 دیگه جونی تو تنم نمونده بود.

 

 تیام منو تو بغل گرفت و خوابوند. دستای 

 

 طاها هم دور کمرم حلقه شدن و من توی

 

 بغل دو مرد دوستداشتنی زندگیم به خواب

 

 رفتم.

 

 جذاب و هات من_اربابزاده های  ۲۱۸#پارت_

 

 صبح با نوری که از پنجره داخل

 

 تابید  بیدار شدم می



 

 لخت تو بغل تیام خوابیده بودم و طاها نبود

 

 نگاهم از گردنش تا پایین بردم

 

 با دیدن کیر بزرگ و تمیزش 

 

 از شرم لبم رو گاز گرفتم یه دستش زیر سرم

 

 بود اون دستش رو بدن لختم 

 

 بیام بیرونسعی کردم یواش از بغلش 

 

 که با صدای بم گفت

 

 +کجا عروسک 

 

 _حموم

 

 +برو زود بیا 

 

 _چشم 

 

 رفتم حموم  زودی اومدم بیرون با حوله تنی

 

 کوتاه رفتم نشستم پشت میز آرایش

 

 تیام نگاهی بهم کرد  و رفت حموم

 

 یه خط چشم پهن کشیدم با کرم پودر

 

 ریمل و یه رژ جیگری موهامم سفت باالی 



 

 اسبی بستم و یه تیکه رو پیشونیم سرم دم 

 

 فر کردم 

 

 امشب قرار بود از ده بغلی بیان برای

 

 تبریک و اینا شام دعوت بودن

 

 شنیده بودم چشم دختر ارباب دنبال شوهرای 

 

 منه اوففف جمع بستم البته االن هردوشون

 

 شوهرم  هستن دیگ ولی چشمش بیشتر 

 

 دنبال تیامه 

 

 ت کمدپس بهتره خوب باشم رفتم سم

 

 _اربازاده های جذاب و هات من۲۱۹#پارت_

 

 

 مشکی  ۸۰یه شومیز رو نافی سفید با شلوار 



 

 پوشیدم با کفش  بند دار مشکی

 

 برای شب هم یه لباس قرمز در نظر گرفتم

 

 رفتم بیرون سر میز ناهار

 

 خیلی خوابیدم چون تیام هم پیشم بود

 

 بقیه کار نداشتن یعنی شرفم رفت

 

 لبخند خاصی نگاهم میکردن همه با 

 

 یکی از پشت دستاش حلقه کرد گردنم

 

 ×زنداداش من چطوره

 

 لبخندی زدم و 

 

 _عالی 

 

 نشست کنارم و بعدش تیام اومد و شروع کردیم 

 

 ناهار خوردن 

 

 بعد از ناهار با پرنیا و پرهام رفتیم 

 

 اسطبل پشت عمارت 

 

 پرهام خیلی کم حرف و گوشه گیر بود نمیدونم 

 

 چرا



 

 یکم با اسب ها بازی کردیم  و گپ زدیم

 

 نشون میداد پریدیم ۶بعدش ساعت نزدیک 

 

 تو عمارت و تو اتاق چپیدیم 

 

 یه لباس قرمز کوتاه یقه باز کردم با این ک 

 

 یقه باز و پای لخت  معذب بودم ولی با یاد

 

 اون رقیب بیخیال  معذب بودن شدم یه کفش

 

 بستم وسفید  هم لر داشتم موهام  گوجه ای 

 

 دوتا تار مثل فرق باز کردم

 

 یواش با دلبری رفتم پایین که همه با تحسین

 

 نگاه کردن و مامان جون گفت بره اسفند دود کنه

 

 تیام و طاها نگاه کردم بعد نگاه هم کردن و 

 

 آب دهنشون قورت دادن بعد برای هم سر به 

 

 معنی مثبت تکون دادن 

 



 قشنگ امشب فاتحه من خوندس

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۲۰#پارت_

 

 چند دقیقه بعد ارباب خسرو اومد  برای  خوش 

 

 آمد گویی  رفتیم پرنیا و پرهام با عمه امشب

 

 نبودن رفته بودن تهران 

 

 اول مامان تیام بعد خان بعد طاها بعد من بعد

 

 تیام  به ردیف وایساده بودیم اول ارباب

 

 ه مشخص بود از اومد  و بعد یه خانوم مسن ک

 

 اون هفت خط هاس بعد یه پسر چهار شونه با

 

 موهای بلند

 و چشمای عسلی با همه دست داد

 

 رسید به من دستم رو گرفت و خم شد بوسه ای 



 

 زد

 

 لبخند کجی زد

 

 ×آرتا هستم

 

 لبخند زورکی زدم و سر تکون دادم 

 

 بعد دختری اومد و دست داد طاها یکم عصبی

 

 شدم

 

 عزیزم+چطوری 

 

 طاها به خوبم اکتفا کرد

 

 با لبخند و نگاه پر از نفرت 

 

 +شما باید ساحل باشی عزیزم

 

 _بله شما هم باید نادیا باشید

 

 بله ای گفت و با عشوه رفت سراغ تیام

 

 رفت بغلش کرد و نامحسوس گوشه لبش بوسید

 

 که عصبی تر شدم 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات۲۲۱#پارت_

 

 شدم عصبی تر 



 

 +عزیزمممم ازدواجت مبارک  خوشتیپ من

 

 تیام نفس کالفه ای کشید و  تشکر کرد

 

 همه رفتیم سالن پذیرایی و نادیا

 

 رفت لباس عوض کنه

 

 معذب شدم از نگاه های هیز آرتا مشخص بود

 

 از این وضعیت طاها و تیام هم راضی نیستن

 

 نادیا با یه لباسی اومد که نگم بهتره 

 

 سبککک دختره 

 

 ایششش

 

 صدای آرتا اومد خیره به من طرف

 

 صحبتش با تیام بود

 

 ×این خانوم زیبا رو از کجا قاپیدی

 

 +از اونجایی که تو رو راه نمیدن

 

 هردوشون خندیدن اما این خنده ظاهری بود

 

 مادرشون هم هعی منو میپاییدگفت

 

 +مبارک باشه ببخشید ما نتونستیم بیایم 



 

 تیام پسرم تا فامیل هستولی بازم میگم 

 

 غریبه چرا 

 

 به من اشاره کرد با دست و حالت چندش

 

 چشمام از وقیح بودنش گرد شد 

 

 ×خانوم این چه فرمایشیه ساحل زندگی منه

 

 باید خوش شانس باشم که تونستم رضایت

 

 همچین  الماسی رو بدست بیارم

 

 

 دستم گرفت  و بوسید 

 

 +امیدوارم الیقش باشم

 



 نادیا چاقو میزدی خونش در نمیومد

 : من سنگدل و مغرور ارباب      اربابزاده های جذاب و هات من 

 

 _اربتبزاده های جذاب و هات من۲۲۲#پارت_

 

 

 با لبخند به تیام نگاه کردم. مطمئن بودم

 

 گونه هام حسابی قرمز شدن. ولی نگاه 

 

 توی چشمای تیام خاص بود.. گرم بود.

 

 نقش بازی نمیکرد.فیک نبود.... اون 

 

 این نگاه احساس داشت من حسش

 

 میکردم!

 

 با صدای نادیا، از فاز قشنگم پریدم بیرون:

 



 _حاال این نگاهارو بعدا حواله هم کنید.

 

 اومدیم یکم دور هم باشیم!

 

 و بلند شد و با عشوه سمت طاها رفت:

 

 _افتخار یه دور رقصو میدی طاها جون؟ 

 

 دختره چندش حال اخمام تو هم رفت. 

 

 به هم زن! درسته تیام شوهرم بود ولی

 

 خب طاها ام... خب رابطه داشتیم.

 

 طاها به زور بلند شد و تا نوک انگشتش 

 

 به دست نادیا خورد، نادیا دستشو گرفت

 

 و کشید و بردش!

 

 تیام دوباره دست منو گرفت و رو به جمع

 

 بزرگتر ها گفت: 

 

 

 رقصیم._با اجازتون.. ما هم میریم ب

 

 آفا جون سری برلمون تکون داد:

 

 _برید بابا جان!

 

 اون زن فقط بهمون چشم غره ای رفت



 

 و روشو کرد به مینو خانوم.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۲۳#پارت_

 

 تیام دست منو کشیدو برد تو پیست

 

 رقص. دستشو دور کمرم حلقه کرد منم

 

 نادیادور گردنش! از اونور، به طاها و 

 

 نزدیک شدیم. نادیا حسابی خودشو

 

 با طاها چسبونده بود. قیافه زار طاها

 

 هم نشون میدا اصال راضی نیست.

 

 تا چشمای طاها، با چشمای من برخورد کرد

 

 لبهاش تکون خورد و کلمه کمک رو شکل داد. 

 

 اخم ریزی کردمو و سعی کردم فکرمو به کار

 

 بندازم:

 

 _حواست کجاست؟

 

 صدای تیام، نگاهمو بهش دوختم:با 

 

 _دنبال راه نجاتم واسه طاهـ....ــا.... 

 

 ولی حرفم با دیدن خدمتکاری که سینی



 

 حاوی نوشیدنی رو بین جمعیت میبرد، 

 

 نصفه موند. چشمام پروژکتور زد! سریع

 

 با چشم و ابرو به طاها اشاره کردم. با 

 

 حالت صورتش پرسید چیه؟ منم با چشم

 

 اشاره کردم. به خدمتکار

 

 نقشه امو فهمید و دستش برای خدمتکار 

 

 بلند کرد. خدمتکار رفت سمتش. برای

 

 اینکه بهش برسه، باید از کنار منو تیام 

 

 میگذشت. تا رسید بهمون، من پامو 

 

 نامحسوس جلوش دراز کردم. سکندری خورد

 

 و سینی کج شد. تمام نوشیدنی ها ریخت

 

 چسبونده بود به طاها. روی نادیا که خودشو 

 

 آستینای طاها هم کمی کثیف شدن اما نادیا

 

 نقش سپرو ایفا کرد.

 

 صدای شکستن شیشه، توجه همه رو جلب 

 

 کرد. منو طاها و تیامم لبهامون گاز گرفته



 

 بودیم تا نخندیم. حقش بود. دلم خنک شد.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۲۴#پارت_

 

 گرفته بود و ناباور خودشونادیا دسناشو باال 

 

 نگاه میکرد. پرنیا درحالی که سعی داشت

 

 از خنده نترکه رفت پیشش: 

 

 _ای وای عزیزم چی شد؟ خوبی.

 

 نادیا حالش بدتر از این بود که 

 

 جواب بده. طاها جاش گفت: 

 

 _پرنیا نادیا رو ببر باال! 

 

 اون دختر خدمتکار چند بار عذرخواهی کرد 

 

 خودش اومد و از خشمتازه نادیا به 

 

 قرمز شد. پرنیا سریع بازوشو گرفت:

 

 _بیا بریم لباستو عوص کن. لکش

 

 میمونه.

 

 بردش. مامان نادیا هم بلند شد و

 

 درحالی که به من چشم غره میرفت،



 

 باهاشون رفت از پله ها باال.

 

 فاز رقصمون پرید دیگه. طاها هم

 

 گفت: 

 

 _منم میرم باال با اجازتون! 

 

 درحالی داشت خنده اسو کنترلاونم 

 

 میکرد رفت باال. 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۲۵#پارت_

 

 اقاجون داد زد تا

 

 خدمتکارا بیان و پیست رقصو تمیز کنن. 

 

 منو تیام رفتیم نشستیم. چنتا خدمتکار 

 



 اومدن واسه پذیرایی. 

 

 سرهنگ و آقاجون شدید مشعول حرف بودن. 

 

 نزدیک و تو گوشمتیام سرشو اورد 

 

 گفت: 

 

 _من میرم باال ببینم طاها چرا نیومد.

 

 _باشه. 

 

 بلند شد و از پله ها رفت باال. درست

 

 همون لحظه خدمتکاری با لباس

 

 کثیف نادیا هم اومد پایین.

 

 اههههههه حوصله ام سررفت. چکار کنم؟

 

 برم ببینم پرنیا کجا موند. شاید بتونم

 

 بچزونم تا دیگه نگاه چپبازم نادیا رو 

 

 به شوهرای من نکنه.

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۲۶#پارت_

 

 اره دیگه شوهرام. جفتشونو دوس دارم 

 

 مال خودمن. بلند شدم و با به ببخشید

 

 ساده، رفتم باال.



 

 تو پله ها تیام و طاها رو دیدم که افتاده 

 

 بودن به جون لبهای من. دستمو به کمرم زدم 

 

 طلبکار نگاشون کردم. تا بوسه شون تمومو 

 

 شد، سنگینی نگاهمو حس کردن و برگشتن.

 

 با ابروی باال پریده نگاهشون کردم. 

 

 از هم فاصله گرفتن و خنده هیستیرکی 

 

 تحویلم دادن. 

 

 سرمو کج کردمو گفتم:

 

 _بدون من دیگه؟ اره؟ تک خورا! 

 

 بهشون پشت کردمو رفتم از پله ها پایین.

 

 لحظه بعد، طاها و تیام و نادیاچند 

 

 که لباسشو با یکی از تاپ و دامن های 

 

 مشکی پرنیا عوض کرده بود، اومدن پایین 

 

 دیگه تا آخر مهمونی اتفاق خاصی نیفتاد 

 

 ولی من کال دیگه به تیام و طاها محل ندادم. 

 

 عه عه عه عه عه! یعنی چی اصال؟ وایسادن 



 

 خو نمیگندارن همک ماچ میکنن بدون من؟ 

 

 من کودکم.. خردسالم.. گوگولی ام.. 

 

 نی نی ام.. دلم میخواد؟ 

 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۲۷#پارت_

 

 

 سرختمکار اومد و اعالم کرد که شام 

 

 آماده است. آقا جون هم همه رو

 

 دعوت کرد که برن سر میز. منم بلند شدم 

 

 و دست پرنیا رو گرفتم. با تعجب نگام کرد 

 

 لبخندی بهش زدم و بردمش. اونمکه 

 

 شونه ای باال انداخت. به سالن که رسیدیم

 

 با یه میز رنگی مواجه شدیم. کباب زرشک

 

 پلو با مرغ. قرمه قیمه فسنجون کوفته میرزا

 

 قاسمی و خوراک گوشت و ماهی! دهن پرنیا

 

 اب افتاده بود متم دست کمی نداشتم.

 

 ساالداشم معرکه بودن. سالد فصل و



 

 ساالد شیرازی و ساالد اولویه و ساالد ماکارونی 

 

 وای خدا عجب میزی!

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۲۸#پارت_

 

 

 

 منم پرنیا رفتیم 

 

 کنلر هم نسشتیم جایی دور از تیام و طاها

 

 سنگینی نگاهشون رو حس کردم ولی اهمیت

 

 ندادم. 

 

 من برای خودم کمی ساالد اولویه ریختم. خیلی 

 

 هوس کرده بودم. همون لحظه صدای 

 

 مامان نادیا مثل سوهان رفت رو مغزم:

 

 _وا ساحل جون! چرا پیش شوهرت نشستی 

 

 دخترم! مگه قهرید با هم؟ 

 

 رو اعصاب چندش. پوزخندی زدم و گفتم:

 

 _اصال! من شوهرم انقدر ماهه که دلیلی برای 

 

 قهر وجود نداره. االنم فقط دلم واسه خواهر 



 

 گلم تنگ شده اومدم پیشش!شوهر 

 

 پرنیا لبخندی زد و گفت: 

 

 _قربونت برم من!

 

 مامان نادیا هم ضایع شده بود، خفه خون 

 

 گرفت. خود نادیا هم قرمز بود! 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۲۹#پارت_

 

 

 

 خدارو شکر

 

 شام با صحبت های بین آقاجون و سرهنگ 

 

 ع کردنگذشت. بعد از شام، خدمتکارا میزو جم

 

 و دستر آورون! انواع بستی و ژله و ژله بستنی!

 

 انقدر خوشگل و خوشرنگ بودن که نگو!

 

 من یکم ژله بستی میخواستم ولی جلوی

 

 تیام بود! پس ظاهرا چاره ای نیست! انقدر

 

 هوس انگیز بود که نمیتونستم بیخیالش شم!

 

 _تیام جان! 



 

 سرشو باال آورد و مشتاق نگام کرد:

 

 _جانم؟ 

 

 همه فکر کروی آشتی کردم؟ کور خوندی!

 

 به ژله بستی اشاره کردم: 

 

 _اونو میدی بیزحمت!

 

 قیافه اش وا رفت ک بدن حرف ظرفو بهم داد. 

 

 منم برای خودم ریختم. پرنیا هم از

 

 همون ریخت. بعدم ظرفو گذاشتیم جلومون. 

 

 _اربابزاده های جذاب و هات من۲۳۰#پارت_

 

 

 

 دستر چایی خوردیم! اونم خیلی چسبیدبعد از 

 

 تمام مدت با پرمیا حرف زدیم و ریز خندیدم.

 

 نادیا رو هم به طور کامل نادیده گرفتیم.

 

 ساعت، خانواده سرهنگ،  2باالخره بعد از 

 

 گورشونو گم کردن. اصال حس خوبی به

 

 هیچ کدومشون نداشتم.



 

 اونا رفتن و منم پرنیا هم رفتیم باال و

 

 گرفتیم. البته اون رفت اتاق خودش.دوش 

 

 از حموم اومدم بیرون و یه لباس خواب

 

 عروسکی پوشیدم. یه بایز شلوار آستین

 

 بلند سفید و فوق العاده نرم. موهامو خیس 

 

 گذاشتم و خوابیدم رو تخت.

 

 بعد از چند دقیقه در اتاق آروم باز شد و 

 

 بوی عطر تیام و طاها تو دماغم پیچید! 

 

 توجه بهشون چشمامو بسته نگه داشتم. بی 

 

 تخت تکونی خورد

 

 سنگدل من:  و مغرور ارباب      جذاب و هات من  یاربابزاده ها

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۳۱#پارت_

 

 

 

 خورد. گرماشونو دو طرفم یتکون تخت

 

 موهام رفت: یال یکردم. و دست حس

 

 یس خ ی_ساحل... ساحل خانوم! چرا با موها

 



 ! یخوریاسرما م ی؟خوابید

 

 بود. بعد طاها گفت: یامت صدای

 

 _پاشو خوشگله موهاتو خشک کن بعد بخواب. 

 

 اخمامو با چشما بسته تو هم کردم:

 

 یگهمشغول خوردن همد ید. شما بریخوام_نم

 

 !باشید

 

 احساس یهوخنده شون بلند شد.  صدای

 

 یامرو هوام. دستمو دور گردن ت کردم

 

 زدم. منو برد و یخفه ا یغکردمو ج حلقه

 

 سشوار  یاممدراور. ت یرو صندل نشوند

 

 در آوردو شروع کرد به خشک کردن موهام.

 

 یموهام واقعا حس خوب یدستاش تو حرکت

 

 کنارم نشسته بود و داشت شونه یامم. تبود

 

 در رفت. یم. اصال خستگ یمالیدم هامو

 

 قهر کنم باهاشون! موهام که  یشههم جوریهاین

 

 گفت:  یامشد. ت تموم

 

 ی؟ _هنوز قهر



 

 مثل بچه ها سرمو تکون دادم. طاها گونمو 

 

 : بوسید

 

 لطفاااا!  ی؟زن داداش! آشت یگه_قهر نباش د

 

 دادم و گفتم: یرونب لبامو

 

 !یخوام. منم میکنیدبدون من همو ماچ نم یگه_د

 

 خنده. با حرص گفتم:  یرز زدن

 

 !یمونماااا_قهر م

 

 صورتمو گرفت  یام. تیدنخندشونو بر یهو

 

 .ید و محکم بوس یو لبهامو طوالن

 

 حرکتو تکرار کرد. لبخند کم کم  ینطاها هم بعدم

 

 بود! یرینلبهام اومد. حسش ش روی

 

 بلندم کرد و بردم رو تخت! دو طرفم  یامت دوباره

 

 ون. طاها گفت:خوابدن و منو گرفتن تو بغلس

 

 بدون تو همو ماچ  یگه_چشم زن دادش! د

 

 !یک. شما هم شرنمیکنیم

 

 شروع کردن به  یهو. یدملحش خند از



 

 .یخندیدمو م یزدمم یغدادنم. ج قلقلک

 

 ولم کردن و  یومدنفسم باال نم یوقت دیـه

 

 . یمشدن که بخواب راضی

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۳۲#پارت_

 

 

 ینکهداد به ا یرهفته گذشت و آقاجون گ دو

 

 تهران یمبر یمگرفت یمما هم تصم یریمبگ  یعروس

 

 به  یدگیرس یو طاها هم به بهانه  یعروس یدخر

 

 قرار شد شب یادقرار شد با ما ب یمارستانب

 

 که تو یامت ی بلند مشک  یبا شاس یمحرکت کن 

 

 روستا بود 

 

 

 زاشتم از تو اتاق  ن یمرفت یااز ناهار با پرن بعد

 

 یا چمدون برام ببندن پس با پرن یانخدماکارا ب

 

 یمدر کمد باز کرد یمدست بکار شد

 

 

 و چند دست تو یخب چند دست لباس رسم خب

 



 و  یشبا چندتا لباس خواب و لوازم آرا یخانگ 

 

 ک کفش تموم شد دوتا چمدون بزرگ یفعطر و ک

 

 شد

 

 

 یبدبخت رو ناقص کن یام+اوففف دختر قراره ت

 

 شوهر خودمه  یتربیت_ب

 

 شوهر خودمه...گمشو بابا اول داداش  یششش+ا

 

 منه

 

 _نچ شوهر منه

 

 شام یمحاضر شو که بر یاحاال ب ی+پوففف هرچ

 

 یرید شما بعدش م 

 

 _باشه

 

 رژ  یهدست مانتو دامن برداشتم با شال  یه

 

 زد م و د برو ک  یبا طعم توت فرنگ  یصورت

 

 .یمرفت



 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۳۳#پارت_

 

 یامت ینداخل ماش یمرفت ی از شام و خدافظ بعد

 

 پشت فرمون نشست وطاها کنارش منم عقب 

 

 کردشروع  یامبعد از راه افتادنمون ت یقهدق پنج

 

 غر زدن 

 

 

 ی آورد یمگه چ ینن+دختر چرا انقدر چمدونا سنگ 

 

 دوتا بزرگ واسه توعهبا خودت فقط 

 

 جلو با عشوه خرکي یدمکش خودم

 

 _زنونس شما کارت نباشه



 

 یدخند طاها

 

 شو  یخیالب عزیزم×

 

 یینو نگاهم دادم پا یدمبرچ لب

 

 جغله چیشد×

 

 یخوام_من لواشک و سس شکالت م

 

 یناز فروشگاه ب یگیرمجلوتر برات م یکم یم+بر

 

 ی راه

 

 لبخند زدم 

 

 با ذوق گقتم 

 

 یسییییی _م

 

 یدن دوشون خند هر

 

 زد کنار و رفت ینماش یامبعد ت یقهدق ده

 

 داخل فروشگاه

 

 _طاها

 

 ×جانم 

 

 یم عقب لواشک بخور یا_توهم ب



 

 کرد بهم  یمرموز نگاه

 عقب بخوابم رو یا ندارم ک ب یتنترس کار یه_چ

 پاهات 

 یزمعز باشه×

 دراوردم  یم عقب نشست و منم روسر اومد

 بود یدود ینماش یها یشهبود ش خوب

 طاها و اون یپا یگذاشتم رو سرمو

 کرده بود  یچهباز موهام

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۳۴#پارت_

 پر از  یلوننا یهاومد با  یامبعد ت یقهدق چند

 به ما کرد  ینشست جلو و نگاه یخوراک

 داد بهم که بلند شدم  یلونزد و نا یلبخند و

 و .... یپسچ کردم پر از شکالت و لواشک و بازش

 یدم که د یخوردمسس شکالت برداشتم و م اول

 طاها زل زده بهم 

 یه؟ _چ

 به عقب کرد ینگاه ینهاز آ تیام

 ×لبت 

 ی _لبم چ

 با شستش نوازش کرد گوشه لبمو

 تیهالشک ×

 بعد تو چشمام زل زد و شکالت رو شستش رو

 خورد

 زدم و انگشتام پر از شکالت کردم یسیخب لبخند

 که  با زبونم کردیلباش با تعجب نگاه م یدممال و

 همه رو پاک کردم و خوردم خواستم بکشم عقب 

 که نزاشت و لبام به دندون گرفت پاهام دو

 شورت  یلب باز یمطرفش انداختم و شروع کرد

 بودم و کارم راحت بود دست یدهدامن نپوش یرز

 یدن و شروع کردم مالبردم سمت کمربندش 

 کرد  یه الکه نا یرشک

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۳۵#پارت_



 هر لحظه بزرگ و یرشک

 پارک شد یخلوت یجا ینماش یهو یشدبزرگ تر م

 +تنها تنها؟

 جلو رو به سمت جلو یها یعقب و صندل اومد

 شه پشت به طاها کردم و یشترحل داد تا جا ب

 شروع شد و طاها سوراخ یاممنو ت یلب باز

 هم باز  یامتا جا باز کنه کمربند ت یزدپشتم دست م

 ی طاها از عقب که آه  یرنشستم رو ک یواشکردم 

 و شروع کردم یدمبه دهن کش یامت  یرک یدمکش

 رو به یتمساک زدن که سرمو گرفت و خودش ر

 از دهنم یادبود ب یگدست گرفت بعد که نزد

 کامل  یدمدراوردش هلم داد سمت عقب چسب

 طاها

 حرکت وارد بهشتم کرد که یهگرفت و با  کیرش

 همزمان دوتاشون شروع به حرکت  یدمکش یغیج

 اول طاها بعد  یقهکردن و منم ناله بعد از چند دق

 ا و من ارض یامت

 کرد و  یزحال  رو تم یخودش و من ب یامت شدیم

 یدمرفت پشت فرمون و من تو بغل طاها خواب

 جداب و هات من ی_اربازاده ها۲۳۶#پارت_

 اتاق  یهشدم تو  یداراز خواب ب یاحساس تشنگ  با

 یابون داشت و خ یا  یشهش یوارد یهبودم که 

 براق بود  یارتفاع اتاق توس یمشخص بود با کل

 اون گوشه   یا یشهحموم ش یهو  یمشک  یلبا وسا

 تنم بود با شورت  که یدشرت سف یت یهاز فقط 

 موهامم باز بود   یپوشوندشرت بزور باسنم م  یت

 و قرمز  یمشک   یبا گل ها یرو فرش ییدمپا یه

 یرونتخت بود کردم پام و رفتم از اتاق ب یینپا

 تا اتاق مواجهه شدم از راهرو  ۶راهرو و  یهکه با 

 پله یهکه وسطش  یدمسالن رس یهگذشتم که به 

 لوستر بزرگ  یهسقف بود و از  ییگرد  طال

 مبل یهبود سمت راست  یینتا طبقه پا  یستالیکر

 بود سمت چپ مبل تخت خواب  یمشک   یراحت



 بود با یوارد یکه تو یو یبا ت یشو بزرگ توس

 ینااس فور و ا یباکس و پ یکسا یکل

 سالن بزرگ تر مواجه یهکه با  یینرفتم طبقه پا

 و یآب یشدم سمت راست دو دست مبل سلطنت

 ید ال شکل سف  یمبل راحت  یهسمت چپ   ییطال

 ی بزرگ سلطنت  یناهار خور یزم یهو اونوش  

 نداشتم  و کنارش یدآشپزخونه بزرگ که بهش د

 راهرو که فکر کنم به استخر و باشگاه ختم  یه

 خانوم یهرفتم تو آشپز خونه که با  یواش  یشهم

 و  یدکش ینیبرگشت سمتم ه یمواجه شدم وقت

 گذاشت رو قلبشدستش 

 یدمترس یاینم  یهویی+خانوم چرا 

 ید _ببخش

 صبحانه رو حاضر  ییدبفرما یهچ حرف ین+اوا ا

 کنم 

 جذاب و هات من ی_اربازاده ها۲۳۷#پارت_

 ی و اون تو ینفره ناهار خور ۳ یزپشت م نشستم

 و  یوهرو با انواع مربا و آبم یزکل م یقهپنج دق

 و کره و نون یرو نوتال و شکالت و پن  یرو ش یچا

 تست پر کرد 

 من به کارا برم برسم یدندار ی+خانوم امر

 شناسیدی_منو م

 مهربون گفت  خندید

 که دل  یتنها دختر شما رو نشناخت یشه+مگه م

 خان رو آب کرده یامت سنگ

 زدم  لبخندی

 و آقا طاها  یامآقا ت ی+من مریم هستم از بچگ 

 من  یدببخش یدمن راحت باش کار کردم  با ینجاا

 برم به کارام برسم 

 ممنون  ینطور_که ا

 و نوتال خوردم و شروع یرش یو منم کم رفت

 یداشتم ظرف هارو تو یوقت یزکردم جمع کردن م

 مریم پا تند کرد و یچیدمم ییظرف شو ینماش



 اومد زد محکم رو دستش

 خانوم مگه من مردم ی+وا

 یضخدانکنه من کار نکنم مر  یدار یرادی_چه ا

 یرهحوصلم سر م یشمم

 و یامآقا ت یگهد یکساعتتروخدا تا  ید+خانوم نگ

 شما هم یرمو منم م ینجانناهار ا یانآقا طاها م

 یدحاضر بش یدبر

 حموم  یهتکون دادم  و رفتم طبقه باال  اول  سری

 یهرفتم  و دوش گرفتم بعد رفتم سراغ لباس 

 محو  یشبا آرا یدملباس کوتاه خوشگل پوش

 کردم و رفتم رو تخت یو موهامم شالق یصورت

 نجداب و هات م  ی_اربابزاده ها۲۳۸#پارت_

 نوشته و جعبه بود یهکنار تخت  یزم یرو که

 نوشته رو برداشتم خوندم

 یمنگران نشو رفت یستیمما ن یشیم یدارب وقتی

 وقتش یگهد یهگوش یهجعبه  ینسرکار  و بعدش ا

 یازمورد ن یشماره ها یشهم  یازتن  یمشده بهت بد

 از طرف طاها  یمنکن تا برگرد یطونیتوشه ش

 یغج یو  جعبه رو باز کردم از خوشحال خندیدم

 ی پرو مکس مشک  ۱۲ یفونآ  یهزدم   یخفه ا

 انقدر یدمکردم و به پشت رو تخت خواب روشنش



 یامطاها و ت یک یدممشغولش شدم که نفهم 

 ناهار و یاومدن مریم اومد باال صدام کرد برا

 گذاشتم رو تخت و یکرد  منم گوش یخدافظ

 یینبا عشوه از پله ها رفتم پا یینرفتم سمت پا

 پاشنه کفشام یو طاها به صدا  یامکه توجه ت

 جمع

 سرپا بود و آب یامشد  و زول زده بودن بهم  ت

 دستم  یهبهش   یدمرفتم سمتش و چسب خوردیم

 گذاشتم و با عشوه گفتم ینشرو س

 ی_خسته نباش

 به خودش ینکهازش لب گرفتم و قبل از ا یعسر و

 ازش جدا شدم و به سمت طاها که نشسته یادب

 و وسط جا گرفتم یدمبود رفتم و لپش بوس

 کردم یامبه ت رو

 یگهد یا_ب

 یمنگفتن و شروع به خوردن کرد یچیبود  ه یخورشت سبز ناهار

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۳۶#پارت_

 *طاها*

 و یدمناهار ساحل رو بوس بعد

 کردم  یخدافظ زودتر

 برداشتم  یممشک   یو مازرات ینگسمت پارک رفتم



 یمارستانسمت ب رفتم

 یدادن در رفتم تو همه سالم م از

 نشده یداسروکله رها پ خداروشکر

 دو ساعت یکو نزد یاستاتاق ر رفتم

 یمیل خوندم و چندتا فکس و ا یدجد یها نامه

 ها یو انتقال یدجد یعمل ها  یزدم خارج برا

 گرفتم اول یمدختربچه بود تصم یهعمل  وقت

 برم اتاق دختره

 رفتم بخش کودکان

 ی مال عمل ن  ید پرونده لطف کن یازی_خانوم ن

 ... ..یگهساعت د

 +بله حتما 

 پرونده رو گرفتم و خوندم 

 ساله عمل قلب  و........  ۸   ترانه

 یلزدم به عکس با نمکش و پرونده تحو  لبخندی

 .دادم 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۳۷#پارت_

 دادم و رفتم سمت اتاق یلتحو  پرونده

 در زدم و رفتم تو  یومدم یهگر صدای

 یبا صورت گرد و چشما یددختر سف یه ترانه

 لخت و بلند یخرگوش یو موها آبی

 یه _عه عه دختر خانوم چرا گر

 ..... یترسم+من...هق.....م

 روبه مادرش کردم

 من با خانوم کوچولو صحبت کنم؟  یشه_م

 ×البته.

 و منم نشستم یرونرفت ب مادرش

 رو تخت کنارش 

 یه؟ _خانوم کوچولو اسم شما چ

 +ترانه

 اشکاش پاک کردم

 آخه  یهگر _چرا

 یترسم+م



 یشی خوب م یدم_نترس قول م

 اصال عملت من انجام یاممن باهات ب میخوای

 بدم؟

 یدی؟+قول م

 آورد جلو یکشکوچ  انگشت

 دلم ضعف رفت براش

 انگشتم گره زدم به انگشتش 

 نکن یه _قول پس شما هم قول بده گر

 +قول

 _بخند برام

 یرونو منم موهاش نوازش کردم و رفتم ب خندید

 دستش  یدهاتاق عمل هم مشخص بود ترس توی

 یهوش و ماسک رو گذاشتم رو صورتش تا ب گرفتم

 بشه

 رفت  یشبود اما خداروشکر خوب پ یسخت عمل

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۳۸#پارت_

 *یام*ت

 شدم  یممشک   یناهار پاشدم و سوار بوگات بعد

 یرونب زدم

 کارا عقب بود یلیشرکت روندم  خ سمت

 کردم  یبا نگهبان احوال پرس یدنمحض رس به

 رفتم داخل  اتاقم 

 با عشوه در زد و اومد داخل منشی

 برنامه کار امروزتون آوردم یس+رئ

 ی نگاهش کنم همونطور که برگه ها ینکها بدون

 گفتم  یکردمم یرو بررس یزم  روی

 ید_زود بگ 

 ید قرار دار یبا شرکت سوئد ۳+امروز ساعت 

 ید اومده با یدجد یمیلچند تا ا یهاون  بعد

 زدن  یااز استرال یدبشه چندتا فکس جد چک

 یمدار یهم که جلسه داخل ۹تا۷اون ساعت  بعد

 با اجازتون من برم

 _ممنون ....



 و منم شروع به کار کردم یرونب رفت

 ساعت مثل برق و باد  گذشت و ساعت یک

 اتاق جلسه  یینرفتم طبقه پا ۳ شد

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۳۹#پارت_

 اتاق جلسه یینطبقه پا رفتم

 قرار داد  یهاز مدت طاقت فرسا تونستم   بعد

 توپ ببندم 

 یمیلبود رفتم تو اتاقم و فکس ها و ا ۵ ساعت

 از سرو کولم  یکردم و جواب دادم  خستگ  چک

 بودن یادکارا ز باریدمی

 رفتم اتاق کنفرانس و درمورد ۷شد  ساعت

 خوب بود  یمشرکت  جلسه داشت وضعیت

 رو بورس بود یباما تقر  شرکت

 گزار  طالب سهام بودن یهسرما کلی

 و  یمحرف زد یشترراجب بهبود ب یکم بعدش

 یمرفت

 خونه و طاها و ساحل یبرا یددلم پر کش واقعا

 یامگفتم فردا نم یبه منش یخدافظ موقع

 خبر نداشت از ازدواجم پس بهتره  کسی

 دعوتشون کنم یشوک بدم و عروس یهو

 ین نشستم تو ماش یعبه لبم اومد و سر لبخندی

 سرعت روندم سمت خونه  همزمان با ینآخر با

 ی گ اومدم خست ینگتو پارک  یمطاها پارک کرد

 یبارید ازش  م

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۴۰#پارت_

 *ساحل* 

 کرد  یزخونه تم  یکمرفتنشون  مریم اومد و  بعد

 و مرخصش کردم یمگپ زد بعد

 خودم شام درست کنم میخواستم

 شرت و یت یهلباس هام عوض کردم با  یهرفتم 

 شلوارک

 وقتشه برم دنبال شام 

 زرشک پلو بار گذاشتم  یه اول



 بعد  ساالد کاهو خوشگل 

 کردم تزئین

 درصد   ۹۹ژله با شکالت تلخ  بعدش

 درست کردم

 خوب شد

 شمع قلب یتا آشپز خونه کل  یدر ورود رفتم

 دو طرف  دورش هم گل رژ قرمز که  یدمچ

 سفارش داده بودم آوردن 

 خوبه حاال وقت حاضر شدنه 

 من جذاب و هات  ی_اربابزاده ها۲۴۱#پارت_

 یدمپوش یلباس خواب سکس یهتو اتاق  رفتم

 بعد موهامم فر کردم و باز گذاشتم

 یه بلندم زدم و  یالک قرمز رو ناخن ها یه

 و خط چشم کلفت و مداد  یشیقرمز آت رژ

 داخل چشم 

 شدم  عالی

 یقه آشپزخونه رو با سل یناهار خور یزم رفتم

 شمع قرمز بلند وسط روشن کردم  یهو   چیدم

 بود شده  یعال

 کردیدستم رو م یعسر یامزنگ زدم طاها چون ت

 _سالم

 +سالم دلبر من

 ی_خوب

 چرا ک ن  ی+توخوب باش

 یدمناز خند با

 یزم عز ی_خسته نباش

 یم زندگ ی+مرس

 _طاها

 +جانممممم 

 یاید م ی_ک

 یگه ساعت د یم+ن

 _باشه منتظرم

 فعال  یایم+زود م



 _فعال

 قبل یقهقطع کردم و  پنج دق گوشی

 اومدنشون برقا خاموش کردم

 رفتم تو آشپز خونه شمع اونجا رو هم سریع

 روشن کردم 

 یز پشت م نشستم

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۴۲#پارت_

 یام متعجب ت  یاومد و بعد صدا  یدکل صدای

 چه خبره؟ اینجا×

 .....یدونم+نم 

 یافه شدن پا اومد و بعد ق یکنزد صدای

 و طاها  یامت متعجب

 یشد به پاها یدهشدم که نگاهشون کش بلند

 و خوش تراشم  یدو  سف یدهکش

 ید رفتم سمتون و گونه هاشون بوس یدلبر با

 شام یایدب  یدهست ی_منتظر چ

 یزربات رفتن نشستن پشت م  مثل

 غذا خوردن  یمکرد شروع

 یومد نگاهون رو بدنم م یکبار یقهچند دق هر

 و دوباره غذا  یدادنآب دهنشون قورت م و

 . میخوردن

 قبال درست ینجورمریم ا یدهطعم جد ین+ا



 یکردنم

 _خوشمزس؟

 یلی+اره خ

 من درست کردم  ینکها ی_برا

 ی+جد

 _اوم 

 و  دستشون یمغذا رو تموم کرد یحرف بدون

 که  یسمت طبقه باال مبل راحت یدمو کش گرفتم

 بود  نشستم وسطشون و یو یت یرو روبه

 شدن به ظاهر یلمگذاشتم  محو ف فیلم

 کرواتش شل کرد و طاها دکمش باز کرد تیام

 نا محسوس نگاه کردم به شلوارشون  خیلی

 بلهههه یدمد که

 راست شده  بدون نگاه کردن بهشون کیرشون

 بود یو  یکه نگاهم سمت ت  همونطور

 یرشون دستم بردم سمت ک دوتا

 شلوار یاز رو یدنشروع کردم مال

 جذاب و هات من  یربابزاده ها_ا۲۴۳#پارت_

 طاقت یامشلوار  ت یاز رو یدنشروع کردم مال

 و   حمله کرد سمت لبام منم کمربندش باز  یاوردن

 کردم بعد رفتم سمت طاها یو باهاش همراه کردم

 یدمو کمربندش کش  یدملباش بوس و

 من بودن  طاها حلم داد  یاونا لخت جلو حاال

 و شرو  یینپا ید مبل و شورتم با دندون کش رو

 یکشیدمکرد خوردن بهشتم و منم اه  م

 هم پشت طاها رفتم و شروع کرد با دست تیام

 جا باز کردن تو سوراخ طاها

 کرد تو سوراخش که طاها ناله  یواش یرشک بعد

 یقهبعد از چند دق  یشدهاش  تو بهشت من گم م

 دیدست از خوردن کش یومدکه آبم داشت م

 دفعه  من روبه   ینرفت نشست رو مبل و ا تیام

 فرو یرشک یواشجلو پا انداختم دو طرفش و  

 خودش یامت یهو  یکشیدمتو بهشتم و آه م کردم



 یدمکش یغباال که کامل رفت داخل و ج کشید

 کرد تو  پشتم  یرشاومد و ک طاها

 یخوردم داشتم جر م واقعا

 اله دوتاشون شروع کردن به تلمبه زدن و منم ن

 و  یامارضا شدم پاشدم  از رو ت میکردم

 یننشستم رو زانو رو زم رفتم

 براشون یباال سرم که نوبت یسادنوا یامو ت طاها

 ها ینهآب طاها اومد رو س  یدمزدم و مال ساک

 حلم داد رو مبل و شروع کرد تو بهشتم  یامت یول

 ارضا شد داخلم   یظیزدن که با اه غل تلمبه

 یغیج یشداخلم از داغ یختنمواد مذاب ر   انگار

 رو  حالیمن ب یامطاها رفت حموم  و ت  کشیدم

 کرد و  رو تخت گذاشت بعدش به خواب تمیز

 یاد ز یرفتم  از خستگ 

 نجذاب و هات م  ی_اربابزاده ها۲۴۴#پارت_

 و طاها نبودن یامشدم ت یدارخواب ب از

 یامت یها یرهناز پ یکیدوش گرفتم و  رفتم

 پوشیدم 

 با یروندکمه هاش بستم و بدون شلوار رفتم ب

 یس خ یموها

 بود و  یشو در حال حرف زدن با گوش تیام

 رفته بود  یمخوب بود مر یخوردداشت صبحانه م طاها

 یربخ صبح

 یز و نشستم پشت م  گفتم

 یخشک کن سرما نخور  موهات×

 یخورمنده نم یر_طاها گ

 یمسکوت صبحانه خورد تو

 یای؟طاها نم  یعروس  یدخر یمحاضر شو بر ساحل×

 سرم یختهکار ر یمارستان+نه ب

 _باشه

 زدم یمشت یپت یه رفتم

 یروناومدم ب و



 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۴۵#پارت_

 ینگ سمت پارک یمرفت یامت با

 و بعد  یمشد یمشک  یبوگات سوار

 بزرگ یلیمزون خ یهبه  یدیمرس ینم سی

 +اول لباس عروس

 یمممم _اخ جون  بر

 شد  یادهو پ یدذوقم خند به

 سمت مزون یمشدم رفت یادهپ منم

 کردیم یبود که منو حرص یامت  ینگاه ها رو همه

 ×درخدمتم

 خواستیم ی+لباس عروس م

 کرایه؟×

 ید+خر

 ..... ینههز یبله  برا آها×

 یم ندار ی+مشکل

 یا یطبقه سوم قسمت و ییددرسته بفرما بله×

 ..... یپ

 ییراه افتاد سمت آسانسور  طال جلو

 ماهم پشت سرش 

 و خاص یکش یطبقه پر از لباس عروس ها  یه

 ینبود خارج مشخص

 لباس اومد که رفتم  یهتو اونجا خوشم از 

 اتاق پرو بپوشم 



 یدم پوش وقتی

 .... یام_ت

 +جانم 

 یا_ب

 اومد و خشک شده نگاهم کرد تیام

 _بد شده

 چشماش بازو بسته کرد سرش تکون دا

 یه +تا راست نکردم درار عال

 و درو بستم لباس هام عوض خندیدم

 حساب کردن یبرا یمو رفت کردم

 و مغزم یدباال پرابروهام یمتق یدنبا شن که

 ید کش سوت

 یلیونو هفتصد م یلیاردم یک

 ینش تو ماش یمو رفت یدکارت کش  یبدون حرف تیام

 

 : من سنگدل و مغرور ارباب      جذاب و هات من  یاربابزاده ها

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۴۵#پارت_

 

 

 



 که گفت: نشستیم

 

 دنبال طاها یمبر یه_خب نظرت چ

 

 و  یمبا اون انجام بد یداروخر بقیه

 

 یم؟بخور یشام الکچر یه یرونب بعدم

 

 یدمکش یغیذوق کردم. ج یشنهادشپ از

 

 یدمش گردنش شدم و محکم بوس یزونآو و

 

 عقب: یدمپر یرهتا اومد منو بگ ولی

 

 است! یعضا یابونیم. تو خیگه_نه د

 

 و گفت:  یدخند تیام

 

 خانوم! یطون_دارم واست ش

 

 عشقم! یخرم_عواقبشو به جون م

 

 روشن کرد ینوو ماش یدبلند خند تیام

 

 من زنگ زدم به طاها یمارستاندر ب دم

 

 بعد دو سه بار تماس باالخره برداشت!

 

 چند! اونم گفت یهچ یهگفتم قض بهش

 

 !یادو م یشهکارش تموم م یگهد دقیقه

 

 که داره از پله ها  یرمربع د یهاز  بعد



 

 .یینپا میاد

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۴۶#پارت_

 

 

 

 شدم یادهپ ینماش از

 

 و بغلم کرد! یدبغلش! خند یدمپر و

 

 و گفت: یینرو داد پا یشهش تیلم

 

 است یعضا یابونیتاااا_بابا تو خ

 

 کردم یفطاها تعر یو برا یدمخند من

 

 خنده. یرزد ز ی! اونم پقیهچ منظورش

 

 ! اول انواع یگهپاساژ د یه یمرفت بعدم

 

 یو مجلسو رسم یلباس  خواب و راحت

 

 و  یتخت و روتخت یم. بعدم رفتیمگرفت رو

 

 ! یمانتخاب کرد کمد

 

 خوب بود. یلیطاها واقعا خ سلیقه

 

 یول یدادو نظر م  یومدمن م یبه پا پا

 

 .یشدکم کم داشت کالفه م تیام

 



 اخرشم گفت:

 

 شرکت! کارتون که تموم شد یرم_من م

 

 رستوران!  یمبر یامتا ب یدبزن زنگم

 

 اونم رفت! منو طاها یمکرد خداحافظی

 

 یکی ین . ایحلقه فروش یه یمرفت هم

 

 سه تا حلقه  یخواستیمبود. م یزسوپرا

 

 یم دست کن ییتا سه تا یمهم بخر شبیه

 

 و در آخر هم واسه  یمهم سفارش داد اونارو

 

 کت و شلوار و کراوات و کفش  یامو ت طاها

 

 !یدیمخر ست

 

 یدادم به طاها تا موجود یرگ اخرشم

 

 !یلیونم 978. یشد. باورم نمیرهبگ  کارتشو

 

 شت! تازه حلقه هارو هنوز نزده بودن.

 

 و پرده هامونم  یو تخت و روتخت کمدا

 

 خرجمون یلیاردسه م یکطور! او او! نزد همین

 

 شده بود.

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۴۷#پارت_



 

 

 

 

 یرفتیم م یدکم کم با  دیگه

 

 _طاها

 

 +جانم 

 

 امروز  یبرا یگه_بسه د

 

 یتو بگ  ی+باش هرچ

 

 یم؟_بر

 

 یم +بر

 

 یه سمت   یمو راه افتاد ینداخل ماش رفتیم

 

 رستوران باکالس 

 

 بزرگ  و لوکس یلیییییرستوران خ یه

 

 یو انگار  یامقبلش زنگ زده بود ت طاها

 

 یز قبال م تیام

 

 رزرو کرده بود

 

 یم دست تکون داد رفت یامداخل که ت رفتیم

 

 یکردم و نشستم رو صندل بغلش



 

 ید بود خر چطور×

 

 یکم _خسته شدم 

 

 ی +خوش گذشت ول

 

 ×خوبه 

 

 گارسون اومد و منو غذا آورد  یهداد که  اشاره

 

 منو روبه من گرفت تیام

 

 ×خانوما مقدمن 

 

 منو گرفتم و خوندم 

 

 _اوممممم 

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۴۸#پارت_

 

 

 چطوره؟  یا_اوممممم خب الزان 

 

 یخواستمم یک+منم است

 

 یاریدو پاستا ب یکو است  یاالزان یدکن لطف×

 

 گفت و رفت  یچشم گارسون

 

 ها حلقه ها  یدقبل اومدن غذا راجب خر تا

 

 و بگو بخند  یشوخ یو بعد کل یمکرد صحبت



 

 دوست داشتم یلیزوجمون خ واقعا

 

 بمونن برام همیشه

 

 یغذا ها رو آورد و با مسخره باز  گارسون

 

 ما بود یهمه رستوران شاهد شاد خوردیم

 

 ها با حرص و تنفر بعضی

 

 ها حسرت بعضی

 

 یها با خوشحال بعضی

 

 یممن رفت یشنهادبه پ یرونب یمرستوران زد از

 

 دست تو  یمپارک کنار  رستوران  و  قدم زد

 

 ها یدخر یمدست هم و بعد عزم رفتن کرد

 

 گرفته بود یلآورده بودن مریم همه رو تحو رو

 

 پتو تو بغل دو مرد یرداخل اتاق و ز رفتیم

 

 به خواب رفتم.....  زندگیم

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۴۹#پارت_

 

 

 

 *شخص مجهول*

 



 

 سرهنگ همه رو خواسته بود

 

 لباس فرمم مرتب کردم و رفتم داخل اتاق 

 

 یبرا یدمبودن به نشونه احترام پا کوب همه

 

 سرهنگ 

 

 یتو به موقع اومد یا+ب

 

 _بله قربان 

 

 یرو صندل نشستم

 

 شخص هزار چهره ما ینم_خب ا

 

 اسم مختص داره یههر کجا  یتو که

 

 دفعه  ینا یدباند که با یندخترا بزرگ تر قاچاق

 

 ..... یمدستش ند از

 

 _سرهنگ .... 

 

 +بگو ستوان

 

 با من باشه یاتعمل یشه_م

 

 ی؟ +مطمئن

 

 یرم انتقام بگ  یدتر بهش منم.......با یک_از همه نزد

 



 تا وارد عمل بشه  یمدار یدفاع یک+فعال تاکت

 

 ی مربوط به خاندان زارع یشحرکت بعد منتظر

 

 نامرد  یقرف ینمشتاقم بدونم ا یشیمم هست

 

 یمیقد

 

 خانواده به دل داره  یناز ا یا ینهک چه

 

 یهچ یشبعد حرکت

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۵۰#پارت_

 

 

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۴۹#پارت_

 

 

 

 *ساحل* 

 

 ی روز عروس یشگاهآرا یرفتمم یدبا امروز

 

 برق و باد گذشت ینع یکماهبود  اون  یدهرس

 

 یموابسته هم شده بود یامطاها و ت  منو

 

 یم دور بش یتونستیمجوره نم هیچ

 

 خوشحال بودم ...... 

 

 و رفت یشگاهرسوندم به آرا تیام



 

 یشگر دست آرا یرز یمرفت منم

 

 یپ دو تا کل یمرفت یتهفرمال یپکل یشپ هفته

 

 مهمون  یپخش تو تاالر جلو یبرا یامبا ت یکی

 

 خودمون یبرا ییسه تا یکی ها

 

 ی مراسم دو روز  ی تهران برا یانقرار بود ب همه

 

 یامعمه خانوم خانوم  مامان خودم و ت یشدم

 

 اومده بودن با آقا جون 

 

 گفت قبال جا رزرو یشگاهآرا یومدباهام ن  پرنیا

 

 یگهد یجای کرده

 

 ساعت چطور یک یدمنفهم  یاالفکرو خ ینبا ا منم

 

 تموم شد

 

 اومد یشگرآرا  صدای

 

 یهزار للا و اکبر چه عروسک شد ماشاال×

 

 زدم  لبخندی

 

 _ممنون 

 

 یشد حس م  ییرکردم واقعا تغ ینهبه آ نگاهی

 



 شده بود  یدهبا مهارت کش ینقره ا  یمشک  سایه

 

 که به لبام رنگ داده بود یرژ سرخ  یمگر یکل و

 

 یکردنم یکه دلبر یبلند و خوش فرم یها مژه

 

 موهات عروسک یبرا یا+ب

 

 

 

 ی که نسکافه ا یینشستم  و موها یرو صندل رفتم

 

 ساعت یکشدم بعد  یرهبود  خ شده

 

 یبه درخواست خودم حاضر شد موها موهام

 

 خوش فرمم که ساده بود با تور بلند

 

 یع اومد و خبر از اومدن داماد داد منم سر خانومی

 

 جمع کردم و دادم به   یلمدنبال شنل و وسا رفتم

 

 یکه همراهم اومده بود اونم کل یامت مامان

 

 یشم خوشش اومد از آرا

 

 رفتم و پشت در نفسم  یینرفتم از پله ها پا منم

 

 و با لبخند درو یدمکش  یقیحبس شد  نفس عم

 

 باز کردم.

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۵۱#پارت_



 

 

 

 *یام*ت

 

 ینهآ یبودم جلو  یسادهو آماده وا حاضر

 

 یرونکردم و زدم ب یتشکر یشگرآرا از

 

 یگلفروش یبرا یمطاها رفت ینماش با

 

 هم دسته گل به سفارش ساحل خانوم گرفتم

 

 گرفتم یلگل زده رو تحو یبوگات هم

 

 دراورد تو راه  یناادا و ا یبردار کل یلمف بماند

 

 زنگ زدم ساحل خاموش بود

 

 بهش چقدر گفتم بزن شارژ نزد ک یگد بله

 

 آخه یرونب یرهم یکم ک شارژ

 

 گذاشتم کنار یتکون دادم و گوش سری

 

 یشگاهدر آرا یجلو رسیدیم

 

 شد که باالخره زنگ رو زدم یلمبرداریف کلی

 

 +بله؟

 

 یادعروس ب یدبگ  یشههستم  م ی _زارع

 



 وقته رفته  یلی+عروس خ

 

 یکنید اشتباه م یچ یعنی_

 

 یاد _نه آقا همراهشون داره م

 

 یروناومد ب مامان

 

 چرا ینجاییتو ا تیام×

 

 _ساحل؟ ؟؟ 

 

 ×ساحل اومد که

 

 فرود رفتم ی تو سرم و گوشه ا زدم

 

 خاموشه من االن اومدم اما ساحل  یش_گوش

 

 ندیدم

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۵۲#پارت_

 

 

 و یجنون بهم دست داده بود گوش حس

 

 یوارپرت کردم تو د

 

 ادامه داد  یهو به گر یدکش  یکوتاه یغج مامان

 

 ب ما یدپارک کرد و رس ینبا سرعت ماش طاها

 

 انگار مامان خبر داده بود تو عالم خودم بودم 

 



 ساحل کو  تیام×

 

 ندادم  جوابی

 

 یدکش داد

 

 ×ساحل کووووو 

 

 برم ید_با

 

 سرعت رفتم  ینشدم و با آخر ینماش سوار

 

 به مقصد........ 

 

 

 *ساحل* 

 

 چشمام باز کردم یواش

 

 تخت   یهو  یکاتاق تار  یهکردم به اطراف  نگاهی

 

 یبعج یها یلکمد و وسا یه با

 

 یومد ازم در ن ییاونجا نبود صدا کسی

 

 یاهون بزرگ و س یه  یروناومدم ب یادمه فقط

 

 رو دهنم  یزدنم دستمال یغجلوم قبل ج پیچید

 

 مطلق  یکیو تار اومد

 

 خستم..... یلیشد خ ینسنگ  چشمام

 



 دارم  یازخواب ن به

 

 آدم  یاهیاومد و س یدر باز شد و نور الی

 

 یدن د یکنم برا یبودم که تالش ینخسته تر از ا اما

 

 .یاهیس یایبه دن رفتم

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۵۳#پارت_

 

 

 

 

 با حس سرما از خواب پاشدم

 

 یحس کرد لخت بودم رو یشدبود اما م  تاریک

 

 و سرد لرز گرفتم  یآهن تخت

 

 چشمام بسته بودن

 

 یی قدم ها یبسته شدن در اومد و صدا صدای

 

 یشد م یکنزد یه که

 

 لرزون گفتم یصدا با

 

 ..... یخوایم ی....از...ازم... چی....هس...هست ی_ک

 

 با پشت دست  از رو شونه یومدن صدایی

 

 تر یینپا ینماز رو س  یینوار اومد پا نوازش

 



 تر رفت  پاهام بسته بودن یینک  لرز کردم پا اومد

 

 پاهام نوازش ینکامل به بهشتم داشت  ب یدد پس

 

 ...... یداز گونم چک  یکه اشک  یدکش وار

 

 ..... یکنم_نکن.....خوا....خواهش....م

 

 اومد  یپوزخند صدای

 

 اومد فکر کنم کمد بود یدر آهن  صدای

 

 راستم که  ینهترکه محکم خورد رو س یه یهو

 

 یدم از درد کش  جیغی

 

 چپم  ینهدفعه زد رو س این

 

 یشد حس م یشتربود و درد ب یسخ ترکه

 

 یزدمم  یغو ج یکردمم گریه

 

 یچرا کس یهک ینو طاها کجان ا تیام

 

 یرسهداد من نم به

 

 یدمآدم دارم جون م  یهدست  یردارم ز درد

 

 هام که رد زخم هاش داغ بود  ینهزد رو س انقدر

 

 ک فکر کنم خون بود  یسخ و

 

 یرونب رفت



 

 هوش شدم یکردم به بخت شومم تا ب گریه

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۵۳#پارت_

 

 

 

 *یام*ت

 

 

 

 یهگر یخونه رو باز کردم که صدا  در

 

 و عمه و مامان خودم و ساحل ب گوش پرنیا

 

 ...... رسید

 

 گوشه  یهداخل همه داغون  رفتم

 

 عروسم یبود من ب یمشب عروس امشب

 

 عروسکم کجاس االن

 

 حالش چجوره

 

 تو موهام یدمکش یحرص یدست کالفه

 

 گوشه بود حالش بد بود یهبه  یرهخ طاها

 

 مادر ساحل بلند شد  صدای

 

 دخترم رفت  یدید ینوم دیدی×

 



 دوردونم رفت  دیدی

 

 ن ن نرفت بردنششششش

 

 یهزد و گر یغج دوباره

 

 خش دار و گرفته  یصدا با

 

 یا _طاها....دنبالم ب

 

 رفتم تو اتاق مشترکمون

 

 حرف اومد و درو بست یب طاها

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۵۴#پارت_

 

 

 نگاش کردم:

 

 !یه_من فکر کنم بدونم کار ک

 

 : یدبدنشو فرا گرفت. غر خشم

 

 بوده اون حرومزاده؟ ی... کی؟_ک

 

 خشمش  یهوحرف نگاهش کردم.  بی

 

 بهت فرو رفت.. یکرد. تو فروکش

 

 چند قدم رفت عقب و لبه تخت نشست.

 

 ناباور لب زد:

 



 ... اون... ینی_

 

 اونه...  یش_اره... ساحل پ

 

 _اما چرا... چرا ساحل... 

 

 دستم مشت شد:

 

 واسه  یخوب راه ی_اون عوض

 

 کرده. یداما پ چزوندن

 

 از جاش بلند شد: یهو طاها

 

 یخواد؟م یجاش م یخواد؟م ی_چ

 

 زد: یادفر یهو

 

 یخوااااااد؟ م ی_اون اشغال چ

 

 زدم:  یادمتقابال با بغض فر منم

 

 !... یدونـــــــــم_نم

 

 ینبه در دادم و سرخوردم رو زم تکیه

 

 آروم زمزمه کردم: 

 

 ...یدونم_نم

 

 طاها جلو اومد و دستامو گرفت:

 

 بهش بده.... یخوادم یهرچ یام_ت



 

 بهش بده... یخواد م یمرگ طاها هرچ تورو

 

 یشناسیرو م ی.... اون عوضتو

 

 که وجدان نداره... اون حرومزاده میدونی

 

 ... سر ساحل.. ییهر بال ممکنه

 

 وسط حرفش و داد زدم:  پریدم

 

 !یدونم_بسه بسه بسه! خودم م

 

 ! یزنهواسه مذاکره زنگ م هباالخر

 

 ... فقط ساحلمیدمبخواد بهش م هرچی

 

 سالم باشه... ساحلم... 

 

 دهنم گذاشتم. یمشت کردم و جلو دستمو

 

 .یرمامو بگ  یهگر ینتونستم جلو دیگه

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۵۵#پارت_

 

 

 

 *ساحل* 

 

 شد رو صورتم یختهکه ر یخیآب  با

 

 چشمام باز کردم

 



 همه جا تار بود چند بار پلک زدم تا

 

 رو درک کنم......  موقعیت

 

 

 کردم  یزیر ناله

 

 یهبود فقط  یکهمه جا تار دوباره

 

 یکلیمرد ه یهکم نور بود  یلیییزرد خ چراغ

 

 ی بود با ماسک مشک  کنارم

 

 یچیش نبود ه مشخص

 

 یزی ن چ یحرف نه

 

 نگاهش کردم  حالبی

 

 آورد یلهسمت کمد چند تا وس  رفت

 

 کردم یپاهام نشست هرکار بین

 

 نداشته باشه نشد یدپاهام د ینب که

 

 پاهام بسته بودن

 

 از گوشه چشمم یختسمج ر اشکی

 

 زدم   یغیاحساس درد لبه بهشتم ج با

 

 بهشتم  ی به لبه ها  یزدم یفلز یها گیره

 



 یلی داشت خ درد

 

 تا ۷ یاتا ۵ یدچندتا زد شا نمیدونم

 

 هام ینهلبه هاش زد دوتا رو نوک س فقط

 

 به هوا رفت یغمزخم بود زد که ج که

 

 با دستش مشغول ور رفتن با بهشتم شد

 

 ریختمیاشک م  یمن از خفت و خار و

 

 مرتکب شدم......  یچه گناه نمیدونم

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۵۶#پارت_

 

 

 *یام*ت

 

 حال همه نشسته بودن که تلفن خونه توی

 

 زنگ خورد همه خشک شده بودن

 

 یچید نحسش پ یرفتم برداشتم که صدا سریع

 

 تو گوشم 

 

 ی +سالم به خاندان زارع

 

 _کثافتتتتت 

 

 خندید

 



 +پسرم جوش نزن

 

 ناموس ساحلم کجاسسسس یب ی_عوض

 

 خوب....  یجا یه+

 

 مو از سرش کم شه من......  یه_بخدا 

 

 تو گوشم یچیدساحل پ یغج صدای

 

 وا رفتم

 

 زنت بود یغ+او فک کنم ج

 

 یخوایم ی_چ

 

 اون پروژه که دست  یخوامنم یادیز یز+چ

 

 یاریبرام ب یدمادرشه اونو با

 

 آخه......  ی_چ

 

 قطع شد

 

 و نگاهم دادم   یدمبه موهام کش یدست کالفه

 

 مادر ساحل 

 

 شماس؟_پروژه دست 

 

 ید پر رنگش

 

 _ساحل دست سرهنگه ...... 



 

 یدن کش هینی

 

 عمه اومد جلو 

 

 ..... یمکن  یفبراتون تعر  بهتره×

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۵۷#پارت_

 

 

 *ساحل* 

 

 شدم یدارب یسیو خ یزدگ یخحس  با

 

 خمار بود نگاهم 

 

 اتاق پر نور تر بود اینبار

 

 بهتره بگم انبار 

 

 سرهنگ اومد تودر باز شد و 

 

 ناباور به سرهنگ نگاه کردم

 

 نشست یصندل یهرو  یکنزد اومد

 

 +به به ساحل خانوم

 

 دختر آذر خانوم و دانشمند مملکت

 

 خان یامت همسر

 

 یخوای ازم م یچ یگیم ی_چ



 

 فورمول از مامانت  یه+

 

 ی _چ

 

 +خب خب بهتره برات از اول بگم

 

 برادرمادرت دختر عمو بابات بود و بابات 

 

 ی خانزاده ا یمبگ یدو طاها و با یامت مادر

 

 شد  یبعد چندسال که ازدواج خانوادش الن پدرت

 

 برگشت آخه خان مخالفه ازدواج پدربزرگ و

 

 مادربزرگت بود 

 

 و اونا هم فرار کردن و بعد چند سال با دوتا بچه 

 

 برگشتن  که پسرش فرنگ دانشگاه بود 

 

 خان در اومد ودخترش به عقد محمد پسر بزرگ 

 

 با پسرعمو یهم به عقد زور یکارباب کوچ دختر

 

 یشنبعدش کم کم عاشق م اما

 

 مخ بود یلیدانشمند بود  و خ  بابات

 

 ناب بود  یلیآورد بود که خ یرفرمول گ یه اون

 

 توش یختهر یهسرما یروان گردان توپ کل یه

 



 یمارایب  یبرا  یخواستم یعلم پزشک  یبرا اون

 

 و بعد بمب  یداد جواب م یکماهفقط تو  روانی

 

 وقت اون به دست  یچاما ه یشدنو سالم م توپ

 

 یدخر یمن ازش تقاضا یعنی یدنرس یبشر علم

 

 داشتم

 

 اونم از من فرار کرد چون   یمدوست بود ما

 

 زنش و بچه سه سالش  مهم   بودن  فرار کردن 

 

 ماه  یشبعد ش یگشهر د یه توی

 

 یهو ترک یرانکردم تو مرز ا پیداش

 

 ناکار ینشمردن چون خودم ماش یکردمم فک

 

 حرفاس  ینکردم  اما مادرت مارموز تر  از ا

 

 نگه داشت.......  یمخف یتتونهو خان

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۵۸#پارت_

 

 

 

 

 

 شوک بودم  توی

 

 کشته؟ ینمن ا یبابا یعنی



 

 ینه؟ آزار مادرم ا باعث

 

 ینه؟ مادرم ا ترس

 

 ینه؟ا ینیشنش یلچرو باعث

 

 ینه؟من و آرزوهام ا یزندگ باعث

 

 تف کردم تو صورتش

 

 داد زدم 

 

 دوستت بوددددددد  یشرف چطور تونست ی_ب

 

 خندید

 

 اومد تو  یکلیدراز ه یه

 

 +کارش بساز 

 

 مرده  کمربندش باز کرد و اومد جلو

 

 باز کتک؟  یعنی

 

 شلوار دراورد و بعد شورت یهو

 

 نه واییی

 

 کار نکنه  ین که ا یزدمو زجه م یزدمم جیغ

 

 اما دلسنگ  تر  بود

 



 کلفتش گرفت تو دستش و اومد سمتم  کیر

 

 گرفت  یدست  کصم به باز با

 

 و التماس ریختمیپام اشک م ینب یسیهر خ با

 

 دراز و کلفتش  بزور سرش وارد کرد  یرک

 

 وارد کرد و  یهوخسته شد و کل حجم رو  بعد

 

 

 توجه به تقال و دردم  تلمبه زد  یبار ب چند

 

 دلم جلو چشمم یرو درد ز یسیحس خ با

 

 شد سیاه

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۵۹#پارت_

 

 

 )طاها( 

 

 

 مامانم جلو اومد و شروع کرد به حرف زدن: 

 

 من و آذر همو یشسال پ یست_ب

 

 روز  یه. یمشد یمیصم یو دوستا دیدیم

 

 که دعوتش کردم واسه تولدم، داداش

 

 و عاشقش شد. یدشد یامرزمخداب

 



 تا اخرش  یکردمدت همش ازش سوال م یه

 

 شد ازدواج کنن!  یراض آذر

 

 بود که آقاجون مخالف بود. ینجامشکل ا ولی

 

 آذر! فقط هم به خاطر خانزاده نبودن  

 

 پس داداشم باهاش فرار کرد و اونا 

 

 ازدواج کردن. بعد از چند ماه داداشم به 

 

 خاطر پروژه ها و هوش و استعدادش، شهره

 

 شد  یشد. اونجا بود که آقاجون راض کشور

 

 برگردن.

 

 سرهنگ و داداشم دوست بودن. اما سرهنگ

 

 ینفکر منافع خودش بود واسه هم به

 

 که داداشم درست کرده یدنبال فرمول افتاد

 

 بود.

 

 مادر ساحل ادامه داد: 

 

 کرد واسه یدمارو هم تهد ی_اون حت

 

 . ساحل اونموقع سه یمما فرار کرد همین

 

 نبود. ما هم از ترس جون یشترب سالش



 

 .یمرفت ینجااز ا دخترمون

 

 از عمد باهامون ینماش یهراه  یتو اما

 

 کرد وتصادف کرد. شوهرم درجا فوت 

 

 خدارو شکر ساحل یروز افتادم. ول  ینبه ا من

 

 سالم موند.

 

 اما مشکل تموم نشد و من مجبور شدم تمام

 

 کنم چون سرهنگ  یخودمو بچمو مخف عمر

 

 که شوهرم فرمول مخصوصشو میدونست

 

 داده به من. 

 

 گرفت با بغض التماس کرد: یامودست ت بعد

 

 !یدم_پسرم تورو به همه مقدساتت قسم م

 

 دخترمو نجات بده! ساحلمو برگردون! 

 

 نشون شده اتو برگردون پسرم!

 

 زمزمه کرد: تیام

 

 _نشون شده؟ 

 

 رو شونه ماد ساحل گذاشت: یدست مامان

 



 دادشم برگشت و ی_اره مادر! وقت

 

 تو و ساحلو نشون هم کرد!  یدآقاجون ساحلو د

 

 ی ا یگهانداخت. منم طرف د یینسرشو پا تیام

 

 یمداشت یهردومون سعنگاه کردم.  رو

 

 ! اگه سرهنگ انقدریمپنهان کن اشکهامونو

 

 صفت بوده که دوست خودشو کشته شیطان

 

 !یارهسر ساحل ب ییهر بال ممکنه

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۶۰#پارت_

 

 

 

 *ساحل* 

 

 

 یشندیم م ینا مفهموم ی ها صدا

 

 کردم  چشمام باز یکه اخم یدکش یریت سرم

 

 

 یدمچند بار پلک زدم تا فهم  یدیدمتار م  کردم

 

 داره با سرهنگ  یکت و شلوار یرمرد پ یه

 

 یزنهم حرف

 

 ینم بب وایسا



 

 ......... اینجا

 

 بودم یگهاتاق د یه توی

 

 اتاق مجلل

 

 یصورت یو پرده ها یاسیتخت  سرویس

 

 یلتکم  اتاق

 

 اومدم حرف بزنم که ناله وار کلمات از

 

 دهنم در اومد 

 

 ..کجام.....چرا.....درد دارم....... _من.....ک...کج 

 

 

 کرد یاخم سرهنگ

 

 یومده ن یش+به تو فضول

 

 یرونب یمبر فضلی

 

 ی بهم کردم با دلسوز یمرد نگاه مهربون پیر

 

 ×چشم

 

 یرونب رفتن

 

 اومدم پاشم که متوجه شدم پاهام بستن به

 

 یکرد درد م یلیکمرم خ تخت



 

 یکشید م یرت یلیدلم خ زیر

 

 به پنجره اتاق یادسرم م ییداره چه بال خدایا

 

 بود  یکردم با حفاظ آهن نگاهی

 

 دو مرد دوست یادو کم کم با  یدمکش آهی

 

 اشک هام مسابقه گذاشتن آخرش  یمداشتن

 

 ؟  یشهم چی

 

 ینمشون؟دوباره بب  میشه

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۶۱#پارت_

 

 

 

 *  ی*راو

 

 ع دخترک معصوموض ینگران برا دکتر

 

 مرد سنگدل دنبال منفعت  ینو ا بود

 

 یجلو یعاز اتاق رفتن و سرهنگ سر یرونب به

 

 دکتر رو گرفت 

 

 شده یمث آدم بگو چ د×

 

 دختر ین+بخاطر تجاوز سخت به ا

 



 بچش سقط شده 

 

 شوک بود یچند لحظه تو سرهنگ

 

 ×باردار بود؟

 

 سه هفته بود اما خب یبا+بله البته بود بچه تقر

 

 سقط شد

 

 یددست مال یهچشم هاش رو با  یعصب سرهنگ

 

 ی بر بهتره×

 

 حرف رفت یب دکتر

 

 اتفاق یناز ا یدفکر کرد فهم  یکم سرهنگ

 

 به عنوان بزرگ برنده استفاده کرد  میشه

 

 کل خانواده یشکه پ  یامیتماس گرفت با ت سریع

 

 بود

 

 خان یامبه ت به×

 

 چطوره+حال ساحل 

 

 یست بدک ن هعی×

 

 یدکش یادفر یاز کوره در رفت  و عصب تیام

 

 



 +د لعنت بهت درست حرف بزن زن من کو

 

 حالش  چطورهههه

 

 یشه؟ م یبهت هر روز بهش دست دراز گفتم×

 

 کس حق حرف زدن  یچه یومداز کلش دود م تیام

 

 نداشت

 

 تجاوز صورت گرفت دو ینامروز صبح اول خب×

 

 یدیمد یهو یروز  قبل فقط کتک و شکنجه  ول

 

 انقدر خانومت تنگه البته هااا انقدر تنگ بود 

 

 یهو ادم منو  نداشت و  یتحمل مردونگ  که

 

 از هوش  رفت یناو ا خونریزی

 

 مردک یفسر خورد و به اراج یگوشه ا تیام

 

 یزدم یرنگ صورتش به کبود  کردیم گوش

 

 تلفن کم مونده بود تو دستش خورد بشه 

 

 ×خالصه جونم بگه برات زنت حامله بود

 

 و رفت یدبود بچه پر کش یناکنم سه هفته ا فک

 

 ممکنه خودش هم پر بکشه هااا  یبجنب یرترد اگه

 

 یت شوک و عصبان یتو یامقطع شد و ت تماس



 

 یرون زد ب یهجواب دادن به سواالت بق بدون

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۶۲#پارت_

 

 

 

 *یام*ت

 

 سرعت  ین از خونه و با آخر یرونب زدم

 

 

 یسکردم تا اداره پل رانندگی

 

 یکوبیدنداخل همه به احترامم پا م رفتم

 

 در زدم که اجازه سرهنگ داده شد و وارد شدم 

 

 جلسه بود 

 

 ی زارع یامستوان ت یکنمم معرفی×

 

 یکنن کار م یعرصه شرکت دارو ساز یتو ایشون

 

 ما یها یمامور مخف ینساله  و جزو بهتر چند

 

 شده توسط  یهدزد یشونهمسر ا متاسفانه

 

 یبایی خسرو شک  آقای

 

 یک نزد یمامور مخف یهبازنشسته  و ما  سرهنگ

 

 همه ناشناس هست  یکه برا  یمدار یشونا به



 

 یشهمشخص م یشونا یتهو یبه زود و

 

 تمام تماس ها یمزود وارد عمل بش باید

 

 یم ازش بزن یرد یمتا بتون یشهم شنود

 

 _سرهنگ من نگرانم امروز......

 

 با لباس فرم اومد تو یرمردپ یه

 

 ید؟ دار یدخبر جد یازیبه جناب ن به×

 

 ی +بله من به عنوان دکتر رفتم به عمارت شخص

 

 دختره رو آورده بود شکیبایی

 

 اسفانه دختر حامله بوده و بچه اون سقط شده مت

 

 چشمام فشردم  عصبی

 

 _بله من امروز از وجود بچم مطلع شدم  و 

 

 اون قاتل بچم شد...... 

 

 ×جلسه تموم

 

 یم رفتن و منو سرهنگ تنها موند همه

 

 اومد جلو

 

 رو بسپر دست قانون یهمه چ پسرم×

 



 یشن باش مجازات م مطمئن

 

 ی تو گلوم چنگ انداخته بود چشمام به سرخ بغض

 

 مردونه سرهنگ گم شدم یبازو ها ینب میزد

 

 یداد پدرم رو م یبو یبمرد عج این

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۶۳#پارت_

 

 

 

 *ساحل* 

 

 راه برم  یاز دو روز  که تونستم کم بعد

 

 یماز خونه بر یدگفتن با  بهم

 

 بچه داشتم فهمیدم

 

 طاها  یا یامود تبچه از وج یه

 

 بغض کردم

 

 کردم  یهروز گر اولین

 

 هستم یامروز روز سوم هست و خنث اما

 

 یزنمنه غر م یزنمحرف م نه

 

 نگهبان اومد  یه

 

 یوفت +راه ب



 

 زدم و رفتم پشت یرونحرف از اتاق ب بدون

 

 سرش مشخص بود خونه سرهنگه

 

 اونجا بود  یون مشک  یهتو باغش  رفتیم

 

 بستن و انداختنم تو  یبا پارچه ا چشمام

 

 ی ندارم به زندگ یدیام یگهو منم سکوت د ون

 

 یخواستو طاها م یامت دلم

 

 یخواست بغل و بوسه معشوق هام رو م دلم

 

 طاها یو بوسه ها یامت یها نوازش

 

 ید جد یداغ و لباسا حموم

 

 یخواست مامان مهربونم م دلم

 

 یخواستم یدمخانواده جد دلم

 

 یمشد یادهپ یسادچقدر گذشت که ون وا نمیدونم

 

 و چشمام  باز کردن 

 

 اره شماله یومدرطوبت م  بوی

 

 بزرگ یمیمتروکه قد یالو یه

 

 و نگهبان  یدمکش یپرته مطمئنن آه خیلی

 



 یال کشون بردم سمت و کشون

 

 که تخت داشت یماتاق رفت یهبود  یکجا تار همه

 

 کمد فکر کنم  یه با

 

 دارم باز شکنجه 

 

 کنار تخت یبست و رفت گوشه ا درو

 

 یم سر خوردم و سرم تو زانوهام قا یوارد کنج

 

 کردم

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۶۴#پارت_

 

 

 

 *یام*ت

 

 

 

 از ساحل نشده یگذشته و هنوز خبر  یکماه

 

 که انقدر جون ساحلم  یهپروژه چ ینا نمیدونم

 

 ارزشه  یبرابرش ب در

 

 درآورده بودم و لباسام یشر یکماه ینا تو

 

 چروک بودن

 

 یدمبر  تقریبا



 

 یست از سرهنگ ن یخبر یشمکالفه م دارم

 

 سکته رو رد  یمارستانهساحل که ب مادر

 

 کرده طاها.... 

 

 شده یرو گوشه گ یفطاهام چقدر ضع هعییی

 

 بدم یشکه دلدار یستمن یتیتو وضع منم

 

 عمه مجبور شد برگرده

 

 ....... یمکرد یاون هم خدافظ با

 

 برم اداره  یدبا امروز

 

 اون آدم مغرور یکننتعجب م یدنماز د همه

 

 یک ش و

 

 آدم شکسته و نا مرتب یه شده

 

 رفتم داخل اتاق

 

 پسرم یاومد خوش×

 

 _ممنون 

 

 جلو  یمکم کم بر باید×

 

 یمکرد یدازنت پ یجا ما

 



 یم ردشونو بزن تونستیم

 

 پاشدم  یعزد سر یبرق چشمام

 

 یمبر ید_کجان حالش چطوره با

 

 زود حل بشه  یدمباش پسرم قول م اروم×

 

 کنم بهت  یرو معرف یاون مامور مخف میخوام

 

 اومد پشت سرم یدنپا کوب صدای

 

 +سالم جناب سرهنگ 

 

 باال  یدابروهام پر یدمکه د یزیبا چ برگشتم

 

 _رها؟؟ 

 

 نگاهم کرد

 

 یباییدختر شک  یدیدرست د پسرم×

 

 .... یعنی_اما....

 

 ین بش یکنمم یف+برات تعر 

 

 نشستم 

 

 دختر که عاشق یه+خب داستان من 

 

 پدرو مادرشه

 

 بلکه یستکه اون پدر من ن یدمفهم من



 

 عمومه

 

 یارنسالم بود خبر فوت پدرم م یک وقتی

 

 که اونجا یهقرارداد رفته بوده ترک یبرا میگن

 

 شده و فرودگاه .....خب یگذار بمب

 

 ی عاشق مادرم بود ....مادرم راض عموم

 

 یکنهازدواج م به

 

 سالم شد  ۱۳ ینکهتا ا یخوب بود همه چ و

 

 و مادرم مرد ..... 

 

 افسرده شدم اما خب گذشت

 

 درمان و خوب شدن یاز دو سال که برا  بعد

 

 سالم  ۱۵فرستادم آلمان برگشتم اون موقع  عموم

 

 بود رفتم داخل اتاق مادرم 

 

 کتاب  ی ال یاتفاق یلیکتابخونش خ توی

 

 شد  یدانامه پ یهعالقش  مورد

 

 و خوندم

 

 و پدرم اون کشته تا  یمارهعموم ب فهمیدم

 



 که مادرم یدونممادرم برسه و م به

 

 ینکها یاون کشتش برا  یدفهم وقتی

 

 کنه دو سال فرستادم آلمان  منو از سرش وا

 

 شدم یسانتقام ازش پل یبرا منم

 

 یستمن یبینیکه م یزیمن اون چ و

 

 بهم یباشه که کس یبرخوردم جور مجبورم

 

 یرحممثل خود خسرو ب یعنینکنه  شک

 

 شدم  یج_گ

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۶۵#پارت_

 

 

 

 *رها*

 

 

 راز  ینبگم ا یکیتونستم به  باالخره

 

 لعنتیو 

 

 رفتم تو اتاقم و  یرونگفتم و زدم ب یاجازه ا با

 

 یمارستان لباسام عوض کردم رفتم ب  سریع

 

 یرونکردم و زدم ب ینهمعا  یضمر چندتا

 



 رفتم سمت خونه

 

 خونه بود  حدیث

 

 ید خانوم خسته نباش سالم×

 

 _سالم بابام کجاس

 

 ینهاسم مقدس بابا که رو ا حیف

 

 یستنن خونه×

 

 یام درست کن م یچیگشنمه  ی_اوک

 

 ×چشم

 

 تو اتاقم یمپله ها رفتم باال مستق از

 

 یدمپوش یتاپ و شلوارک مشک  یه

 

 رفتم سمت پنجره زنگ زدم خسرو

 

 نقاب مزخرف  دختر لوس زدم 

 

 +بله

 

 _سالمممم باباجون 

 

 خندید

 

 دختر بابا  ی+چطور

 

 یباباجونم تو خوب ی_مرس



 

 ی عال شنومی دخترم م ی+صدا

 

 یای م یک یی_بابا

 

 اونجام  یگهساعت د یک+

 

 ی_باشه دوست دارم فعال بابا

 

 +منم فعال 

 

 داخل یکیشدم به تار یرهخ یکردم و خنث قطع

 

 باغ 

 

 به خودم اومدم  یثحد یصدا با

 

 یدنحاضره پدرتونم تازه رس یزم خانوم×

 

 _اومدم 

 

 یینپا رفتم

 

 یزه خسرو پشت م دیدم

 

 یشهزدم مثل هم یزورک لبخند

 

 دشت انداختم از پشت دور گردنش و لپش

 

 بوسیدم 

 

 یی بابا ی_خسته نباش

 



 ینبش یزمعز ی+مرس

 

 به خوردن غذا  یمکنارش و شروع کرد نشستم

 

 ی اضافه ا یزبدون حرف و   چ یشههم مثل

 

 تو حال اشاره کرد برم کنارش یماز شام رفت بعد

 

 ینم بب  یلمبغلش ف تو

 

 جمع کردم سمتشمنم رفتم خودم 

 

 کا دست انداخت دور گردنم و چونش 

 

 داد به سرم  تکیه

 

 +دخترم

 

 _بله 

 

 ی؟تا ابد دوسم داشته باش یتونی+تو م 

 

 بهش احساس یدروغ بگم کم نمیتونستم

 

 قاتل پدرو مادرم   ی کرده بود ول یبرام پدر داشتم

 

 بود ...... 

 

 وقت ببخشمش  یچه نتونستم

 

 از قلبم  عاشقانه به عنوان پدرم  یگوشه ا اما

 

 یکنهم یخطرناک یکارا یداشتم ول دوسش



 

 قبول کنم  یتونممن نم که

 

 که دوسش  یبه صداقت همون ذره ا  یرتاخ با

 

 از قلبم جواب دادم  یداشتم تو گوشه ا

 

 _بله دوستون دارم 

 

 ی؟منو ببخش یتونیکردم م یبد ی+رها من کارا

 

 ی آدم خوب یولبهت بگم   یتونمنکن که نم سوال

 

 تو خوب بودم و خواهم بود یفقط برا نیستم

 

 دوستون داشته باشم یتونم_من ..... من م

 

 یدونم نه چون نم  یاببخشم  یتونمم  یدونمنم اما

 

 یکنمم یبوده  اما سع یچ کاراتون

 

 زد  یو لبخند یدکش آهی

 

 یم نگاه کن یلم+بهتره ف

 

 دیدیمی م یلمظاهر ف به

 

 یمخودمون بود یهردو غرق فکرا ولی

 

 که تموم شد فیلم

 

 رو سرم زد و  رفت اتاقش یا بوسه

 



 منم رفتم

 

 انقدر تو فکرام گم شدم   بردینم خوابم

 

 شد یکتار یامدن که

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۶۶#پارت_

 

 

 

 صبح  از خواب پاشدم

 

 نامه کنار تختم بود

 

 مطمئن شدم

 

 ساحل خسرو رفته سراغ 

 

 کل دلم 

 

 غم گرفت پاشدم حاضر شدم و رفتم طرف اداره

 

 به محض ورودم به همه اطالع دادم خسرو رفته 

 

 اعذام کردن  یمهم ت اونا

 

 به اونجا

 

 من هم همراهشون رفتم 

 

 *یام*ت

 

 یوفتیمخبر دادن قراره راه ب بهم



 

 جمع کردم یالمرفتم وسا سریع

 

 به بچه ها  یدمراه رس بین

 

 یممن مستقر ش  یالیبود تو و قرار

 

 به ساحل  یکنزد یجا یه

 

 دل تو دلم نبود 

 

 بود یدهبراش پر کش دلم

 

 معصومش  یچشما برای

 

 عواقب دارش یها شیطنت

 

 یدنش نفس کش برای

 

 خودم یشپ یادم زود

 

 طاها ناراحته یادب باید

 

 یادزود ب یدبا یشهداغون م داره

 

 منجذاب و هات   ی_اربابزاده ها۲۶۷#پارت_

 

 

 

 همه  یالبه و یدیماز چند ساعت رس بعد

 

 یدن رو چ یلداخل و وسا رفتن

 



 یگهد یو دستگاه ها  یوترعالمه کامپ یه

 

 بود ینجاهم ا رها

 

 یزوننظرم راجبش اون دختر آو  دیگه

 

 فرق داشت یلیاالن با چادر خ نبود

 

 یکهت یهلباس  یا یشآرا بدون

 

 یوانسمتم با دوتا ل اومد

 

 +قهوه؟ 

 

 ی_مرس

 

 یرونشدم به ب یرهگرفتم و خ ازش

 

 یم بالکن بود توی

 

 بدهکارم یمعذرت خواه یه+من بهت  

 

 _راجب؟ 

 

 نبودم و یم+من اون سالها خود واقع

 

 دختر لوس و یهمجبور بودم  خب

 

 بهم شک نکنه یباشم تا کس سبک

 

 دختر با ظاهر ساده یه ینممن ا تیام

 

 و زرق و برق  یشاز آرا بدور



 

 اونطور که مادرم بود

 

 ینداشت یرفتار بد یول یکنم_درک م

 

 یبود ینجورهمه سال ا ینکه ا یلتدل تو

 

 ضمانت کاراته ییجورا یه

 

 زد یجون یب لبخند

 

 +ممنون

 

 زدم  یروح یکج و ب لبخند

 

 یشی خوشبخت م  یدونمو م یه+ساحل دختر خوب

 

 یمبراش واقعا زندگ یقرارم_ممنون.....ب

 

 پوچ شده بدون اون

 

 دو یکی ینا یشهتموم م  ی+ناراحت نباش همه چ

 

 روز تحمل کن

 

 یدمتکون دادم و قهوه رو سر کش سری

 

 یدیاز بچه ها رها ببخش یکی یصدا با

 

 گفت و رفت 

 

 یقرارمموندم و دل ب من

 



 یاالن خوب یعنی ساحل

 

 یاومد  یهوییبرات تنگ شده  دلم

 

 قلبو تنو روحم شدی

 

 یمنو طاها رنگ داد یزندگ به

 

 وقت از خودم جداش یچه یدمم قول

 

 نکنم ....... 

 

 یزارمنم دیگه

 

 وقت......  هیچ

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۶۷#پارت_

 

 

 

 

 *ساحل* 

 

 

 چقدر گذشته نمیدونم

 

 و طاهام یامدلتنگ ت یدونمم فقط

 

 مادرم یها یمهربون دلتنگ

 

 اما انقدر کتک  خوردم  یکهسرد و تار اینجا

 

 یکنم حس نم که



 

 بار همون بار که بچم سقط شد آخرین

 

 تجاوز کردن بعد اون فقط کتک و شکنجه

 

 یدمکش آهی

 

 بدنم تکون بدم نمیتونستم

 

 درد داشتم 

 

 عادت کرده بودم  ینجاا تاریکی

 

 کردم یزپا گوشام ت یصدا با

 

 سرهنگ بود 

 

 احوال شما+به به ساحل خانوم 

 

 که همراه خون بود ینانداختم زم تف

 

 _گمشو 

 

 خندید

 

 ادب ی+چه ب

 

 _هه 

 

 +اگه مادرت زودتر پروژه به من بده

 

 یشیم آزاد

 



 نده پخ  یگهاگه تا دو روز د اما

 

 میمیری

 

 ....یخوره_حالم...ازت بهم م

 

 یوثد آشغال

 

 دختر جون  یادب نش ی+او او بهتره ب

 

 یمآدم خطرناک من

 

 _لقت

 

 یرون تکون داد و رفت ب یو سر خندید

 

 دوباره تنها شدم 

 

 دلم گرفته بود 

 

 یخواستم یهگر دلم

 

 اما اشکام خشک بودن

 

 که دوسشون ییو طاها و کسا یامبازم ت  یعنی

 

 یبینم؟م دارم

 

 نشون  یبود از بچگ  ینقسمت داستان ا بهترین

 

 بودم یامت شده

 

 رو لبم نقش بست یجون یب لبخند



 

 کلفت یهمنم اربابزاده هستم نه  یعنی

 

 شده و معشوقه دو اربابزاده یامزن ت که

 

 یکشم خجالت نم دیگه

 

 باشه  یباق ی اگه عمر البته

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۶۸#پارت_

 

 

 

 

 * ی*راو

 

 

 و سر باز یخون یبا زخم ها  دخترک

 

 کرده

 

 که نهان شده  یگذشته ا با

 

 یشمعشوق ها یبرا یکشهکه پر م یدل با

 

 نبود بچه اش یبرا یدل شکسته ا با

 

 ها زنده بود ینهمه ا با

 

 و طاها یامدوباره ت یدند برای

 

 ین آتش یبوسه ها برای

 



 باز  یآغوش ها برای

 

 یگردر قسمت د و

 

 خسرو

 

 ...... یباییشک  خسرو

 

 یامرو برداشت زنگ زد به ت تلفن

 

 نقش یها روشن شد و بچه ها تو  شنود

 

 رفتن...... 

 

 +سالم

 

 _ساحل کجاس

 

 یری+تند م 

 

 داد زد 

 

 ناموص ساحل من کجاسسسس یب یوث_د

 

 زد پوزخندی

 

 خوبه اما یبا+فعال که تقر

 

 اون فرمول  ۲۱تا پس فردا شب  ساعت  اگه

 

 پروژه دستم نرسه.... 

 

 قاچاق یستدخترا جزو ل یهمثل بق  یا خب



 

 یزارمش م

 

 بدن...... یقاچاق اعضا یدمشا یا

 

 _خفه شوووووو 

 

 تار مو ازش کم شه خودتو خاندانتو  یه

 

 یدممممم نسل بعدت بگا م  ده

 

 و قطع کرد خندید

 

 قرارش یموند و دل ب تیام

 

 گردن و  یو رگ ها یلرزیدکه از خشم م تیامی

 

 ی که به سرخ ییبود......چشما یداپ دستش

 

 ی و درونش آتش خشم و نفرت و دلتنگ  رفتمی

 

 ......... یزدم زبانه

 

 انداخت  یامبه ت ینگاه سرهنگ

 

 یقشرف ینبود براش اون پسر بهتر ناراحت

 

 یقش رف یادگار بود

 

 تموم   یتموفق  یاتعمل یبه هر نحو میخواست

 

 .... یردرجه و تقد یااسم و رسمش  ینه برا بشه

 



 که مثل پسر نداشتش یکس یامت یبرا فقط

 

 بود

 

 شروع  یاتفردا عمل یدها وارد عمل  بش بچه×

 

 یاضاف یرون یدزنگ بزن  میشه

 

 یدکمه امشب حق خواب ندار وقت

 

 یدندگفتند و پا کوب یچشم همه

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۶۹#پارت_

 

 

 * ی*راو

 

 سر و یضد گلوله پشت سر هم و ب یها ون

 

 صدا اطراف ساختمان مستقر شدند.

 

 یگاه انداز ها در جا یرمسلح و تک ت افراد

 

 خود را اعالم  یقرار گرعته و امادگ مناسب

 

 کردند...

 

 ید ضد گلوله اش کش یقهبه جل یدست تیام

 

 نشسته یوترکه پشت کامپ  یسر فرد یباال و

 

 یستادها بود، ا ینو مشغول حک دورب بود

 



 انداخت. ینگاه و

 

 ثابت  یبها به ترت یندونه دونه دورب تصویر

 

 شخص چقدر در کارش  یدادکه نشون م میشد

 

 مهارت داره.

 

 صدا خفه کن رو کلتش نصب کرد و همراه

 

 سر و صدا خودشون رو به  یخودش، ب گروه

 

 ساختمون رسوند. 

 

 یشان هماهنگ، همه با پشت اسلحه ها یحرکت در

 

 هارو هدف گقرار داده و ان ها رو  یگاردباد گردن

 

 کردند.. بیهوش

 

 جذاب و هات من ی_اربازاده ها۲۷۰#پارت_

 

 

 از یکیلباسشو فعال کرد.  یقه یشمو رد تیام

 

 فقل در رو باز کرد.  یزرهم با ل افرادش

 

 محافظ زدند و  یدر باز شد همه ماسک ها تا

 

 گاز اشک آور رو داخل انداختن.  یکپسول ها

 

 ی شدند و رو یج نگهابا گ یزود سگ ها خیلی

 



 سقوط کردند.  زمین

 

 خطر تو یرخونه در اومد و آژ ینگهابانا داد

 

 .یچیدپ منطقه

 

 بلند گو داد زد:  یاز تو سرهنگ

 

 نفعتونه.. به یدخونه هست یکه تو ی_افراد

 

 محاصره شده...  ینجا.. ایدکن یمتسل  خودتونو

 

 . اسلحه هاتون یدندار یروزیپ یبرا یشانس هیچ

 

 ... یرونب یایددردسر ب یو ب یدکنار بذار رو

 

 داغون  یلینفر که به خاطر گاز اشک آور خ چند

 

 اومدند.  یرونبودن، تلو تلو خوران ب شده

 

 رفتند داخل  یهاونا رو دستبند زدند و بق  مامورا

 

 جذاب و هات من ی_اربازاده ها۲۷۱#پارت_

 

 

 هم یامرو کاور کردند. ت یامضربت ت گروه

 

 هاش به عالوه یچنتا از هم گروه همراه

 

 رها وارد خونه شد. 

 

 زمزمه کرد: یامگوش ت یرآروم ز رها

 



 بزنه.. مراقب باش.. ی_ممکنه هر حقه ا

 

 ها در یگارتکون داد که چنتا از باد یسر تیام

 

 که ماسک زده بودند جلوشون حالی

 

 در اومدن... 

 

 شروع یراندازیپناه گرفتن و ت یعسر همه

 

 و رها پشت اپن اشپزخونه سنگر  یام. تشد

 

 زد..  یگاردارواز باد یکی.. تبام گرفتند

 

 رو هم افرادش زدن اما دست یگهد دوتای

 

 خورد.. یرت یکشون

 

 زده بود یرشون ت یرو که همگروه یاون رها

 

 : یدکش یادو فر کشت

 

 یم وقتو تلف کن  ید... نبایام_تو برو باال دنبال زنت ت

 

 رد شم یتونمنم ی_ول

 

 فشارش داد.  یو کم یواررفت کنار د رها

 

 جذاب و هات من ی_اربازاده ها۲۷۱#پارت_

 

 

 یرونسر و صدا پشت سرش رفت ب یو ب آروم

 



 زد:  یادو فر  یستادراه پله ا یباال خسرو

 

 برم.. وگرنه ینجامن از ا یذارید_شما م

 

 ! یمیرهم ینجادختر هم ینا

 

 اندازه متوقف یرکرد.. ن یخ  یکباره یامتن ت کل

 

 سالن رو فرا  یهمه جا ینیو سکوت سنگ شد

 

 گرفت...

 

 خونه شده بود گفت: سرهنگ که حاال وهرد 

 

 ییتموم شده.. تو جا یز_خسرو همه چ

 

 !یکه فرار کن نداری

 

 یروح چهره ب یرو یشتراسلحه رو ب خسرو

 

 ساحل فشار داد: 

 

 ی گوه دون ین_چرت نگو.. من با فرمول از ا 

 

 ید اونموقع شا ی ... بهتره فرمولو بدیکنمم فرار

 

 گذشتم...  یناز جون ا منم

 

 .یروناز پشت اپن آشپزخونه اومد ب رها

 

 خورده بود و مشخص بود خون یرت  کتفش

 

 از دست داده...  زیادی



 

 صورتش یدست آزادش ماسک رو از رو با

 

 برداشت و گفت: 

 

 یکنی؟م ینکارو_چرا؟ چرا ا

 

 خسرک ناباور زمزمه کرد:

 

 _رها.. 

 

 جذاب و هات من ی_اربازاده ها۲۷۲#پارت_

 

 

 ادامه داد:  یحال یبا ب رها

 

 ینطور کرده که ا ی_اون دختر چه گناه

 

 ی؟ داد  عذابش

 

 : یدبا خشم غر خسرو

 

 کرد.. یها مخف یه_مادرش خودشو تو سا

 

 .. حاالیدرو حق من بود ازم دزد  فرمولی

 

 ...اما تویرمحقمو پس بگ  یخوامم من

 

 .. یکن  یانتبهم خ یجطور تونست تو

 

 داشتم... همه من پدرت بودم.. من دوستت 

 

 برات به خطر انداختم. چیزمو



 

 فشار داد:  ینشزخم خون یرو یشتردستشو ب رها

 

 پدر؟  یذاری_واقعا که.. تو اسم خودتو م

 

 زد:  یادفر بعد

 

 یچ ینیپدر بودن  یدونسنی_اگه تو واقعا م

 

 ..یبا ساحل بکن ینکاروا  یحاضر شد جطور

 

 یدزدیدو منو م یشدم یداام پ یگهد یکی اگه

 

 بهت دست  یچه حس ی؟چ یکردبهم تجاوز م و

 

 میداد؟

 

 جذاب و هات من ی_اربازاده ها۲۷۳#پارت_

 

 

 یامخسرو چند لحظه خشک شدن. ت دستای

 

 زد:  یادتر شد که خسرو فر یکبهش نزد قدمی

 

 ی؟ کن یانتشد که بهم خ ینبر ا یلدل ینا_ا

 

 خودت یزشی؟که همه چ یپدرت؟ به کس به

 

 چقدر تالش گردم تا جبران کنم.. تا  میدونی

 

 ..یدوستم داشته باش یبتون تو

 

 و آروم گفت: یدخند یحالب رها



 

 ... کم کم باورمیکردیجبران م ی_اره.. داشت

 

 یوقت ی... ول یول یبود که آدم شد  شده

 

 ... با اون... دختر..... ینکاروا یدمد وقتی

 

 ......بیچاره

 

 موندن  اریدمجال ب یگهرفته د یتاز د خون

 

 به رها نداد.. 

 

 افتاد... خسرو  ینزم یشل شد و رو بدنش

 

 صحنه ساحل رو رها کرد و ینا یدند با

 

 یدسمت دخترش دو به

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۷۴#پارت_

 

 

 

 *یام*ت

 

 

 حال یساحل ول کرد که ساحل ب خسرو

 

 افتاد  رو پله ها 

 

 یعاز هوش رفته بود و خسرو سر رها

 

 رفت سمتش و تو بغلش گرفت و 



 

 شروع کرد داد زدن 

 

 .....پاشو....یی+رها....دخترم....رها جان......بابا

 

 کارا نکنم.......  ین از ا یگهد یدمم قول

 

 چشمات باز کن یی.....بابارها

 

 یزدو زجه م یکردم گریه

 

 .......بابا جان پاشو..... یتو تمام من یی+رها....بابا

 

 یشه داره پر پ  م بابات

 

 و  رها رو سخت به خودش یدکش ی ا زجه

 

 

 فشرد 

 

 

 صحنه متاَسر شدن   ینا یدن از د همه

 

 رفتم سمت ساحل

 

 ید لباس پاره بود لباس سف با

 

 که با خونش سرخ شده بود 

 

 موهاش پرشون بود رفتم سمتش 

 

 محکم بغلش کردم چشمام بستم و موهاش 

 



 هوش بود  یب  یدمکش وب

 

 سرش یرز یبغل کردم که با گرم سرش

 

 شوک زده دستم

 

 سرش  یراز ز لرزون

 

 برداشتم و  جلو آوردم 

 

 قرمز بود

 

 _سا...ساحل 

 

 

 خانومم  چشمات باز کن  یزمعز  پاشو

 

 همه توجه ها مال رها بود 

 

 داد زدم 

 

 کمک کنه یکی_

 

 خسرو رو بردن و  رها آمبوالنس برد

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۷۵#پارت_

 

 

 

 * ی*راو

 

 

 



 روح یجون و ب یدخترک ب رها

 

 بردن یرونبرانکارد به ب روی

 

 کردن یرو ناراحت رو دستگ  ینادم و عصب خسرو

 

 یاماما ت و

 

 یخواستو کمک م یزدداد م هنوز

. 

 رو نگه داشته بودن یامها ت یرواز ن دوتا

 

 ی امداد یها  یروکنن ن ینهساحل رو معا تا

 

 یزنهنبظ ساحل کند م ینکها یدنبا شن تیام

 

 تقال کرد  یشترتر شد و ب بیقرار

 

 ساحل رو داخل آمبوالنس گذاشتن و سریع

 

 کرد یهخورد و گر یندو زانو زم یامت بردن

 

 احساس یو ب  یخسرگرد  ینا کردیباور م کی

 

 زجه بزنه؟  اینجور

 

 شد ینسوار ماش یعخودش اومد و سر به

 

 رفت  یمارستانسرعت به سمت ب با

 

 تر شدن  یقرارخانواده ها خبر دادن و همه ب  به

 

 داشت  یطاها حال بدتر اما



 

 رفتن یمارستانبه سمت ب یعسر همه

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزداه ها۲۷۶#پارت_

 

 

 

 *یام*ت

 

 ساحل رو به اتاق عمل بردن 

 

 کنج در اتاق عمل یمارستانب گوشه

 

 سر خوردم و سرم رو پاهام گذاشتم..... 

 

 فکر کردم فکروفکروفکر

 

 روح یروح ب یروح  بود اما نه ب یمن ب زندگی

 

 بود و هست یمزندگ یلدل طاها

 

 ی همه ما به هر نحو یاومدن ساحل زندگ با

 

 عوض شد...... 

 

 من هست ییساحل دختر دا فهمیدم

 

 ی نشون شده بچگ  همون

 

 ینش دزد فهمیدم

 

 کتکش زدن فهمیدم

 



 تجاوز کردن فهمیدم

 

 بچه تو شکمش از همخون منو طاها بود فهمیدم

 

 مرده

 

 االن به خودم اومدم و ساحل تو اتاق عمله 

 

 طاها سر بلند کردم ی با صدا یدمکش آهی

 

 بودن ینجاا همه

 

 ساحل....ساحل کجاس .... د جواب بده....  یام+ت

 

 یوارگرفته زل زدم به د یصدا با

 

 _اتاق.....اتاق عمل..... 

 

 اومد و یی وار زندا یغج ینحس یا صدای

 

 مامان یفخف یغج بعد

 

 بردن  ییاومدن زندا پرستارا

 

 مامانم همراهش رفت 

 

 صدایافتاد و کم کم اشکاش ب یرو صندل طاها

 

 صحنه ها نداشتم  ینتحمل ا بارید

 

 منتظر بودم خواب باشه و بلند شم کنارم ساحل 

 

 و طاها باشن



 

 

 دادم  یهخواب نبود.....سرم رو پاهام تک  اما

 

 .... یاهمس یشاهد نباشم شاهد زندگ که

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۷۷#پارت_

 

 

 

 چقدر گذشت نمیدونم

 

 یدچقدر طول کش نمیدونم

 

 رفت یاومد و ک کی

 

 ی بودم  و با صدا یگهد یایدن یهتو  واقعا

 

 مامان به خودم اومدم 

 

 دکتر حال عروسم چطوره ی+آقا

 

 سرم بلند کردم و پاشدم 

 

 ید خطر رفع شده تونست خوشبختانه×

 

 یدش موقع برسون به

 

 ..یشونبچه ااز سقط  یدشما خبر دار فقط

 

 +بلع متاسفانه

 

 نداشتن یاستراحت یچه یشونا درسته×



 

 استراحت کنن  یدشدن با یفضع یلیخ و

 

 +بله بله ممنون

 

 به طاها کردم یرفت و نگاه دکتر

 

 چشماش ستاره بارون بود 

 

 شکرت خدایا

 

 چشمام بستم  و لبخند زدم

 

 در چشمام باز کردم  یصدا با

 

 ییرفت سراغ زندا مامان

 

 آوردم کنارش رفتم و یروناز اتاق عمل ب ساحل

 

 یش صورت معصوم و قرمز  و کبود زخم به

 

 

 شدم خیره

 

 دستش تو دستم گرفتم و تا دم اتاق رفتم

 

 پرستار نزاشت داخل برم

 

 بعد ینش دکتر بب  یادبهوش ب  یدبا  گفت

 

 موندم یشهکرد پشت ش یشهم مالقات

 

 حضور طاها حس کردم 



 

 دستم گرم شد

 

 مرسی ×

 

 _چرا 

 

 ی ....برش گردوندیعمل کرد  یکه داد ی به قول آخه×

 

 یشمکدومتون قافل نم یچه یگه_د

 

 وقت.....  یچه یدازم دور بش نمیزارم

 

 دستم محکم فشرد  یاشک  یلبخند و چشما با

 

 یدمبه روش پاش یکج لبخند

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۷۸#پارت_

 

 

 

 *رها*

 

 چشمان باز کردم

 

 داشتم یتار یدپلک زدم  د چندبار

 

 باالخره واضح شد..... 

 

 کنارم نشسته بود 

 

 نگاهش کردم 

 



 بهم زد لبخندی

 

 .....یمگه نرفته بود یاومد کی×

 

 من کجام؟؟؟ 

 

 یرانما یشهم ی+خب دلم طاقت نگرفت چهار روز

 

 یسهخانوم پل یمارستانیب تو

 

 ی _تو چرا غرور ندار

 

 +چون عاشقتم

 

 راجبت فقط یوهمه چ یدونمم ببین

 

 یخوایم کم دارم که نم چی

 

 یعنی  یدوسم داشته باش یتونینم چرا

 

 انقدر بدم؟ 

 

 یدادبغض م یبو صداش

 

 باشم یمگرفتم االن خود واقع تصمیم

 

 نه اون دختر  لوس که تظاهر داشتم

 

 برات دردسر شم....   یخواستم_پرهام من نم

 

 بدم چون   یتباز یخواستم.... نمیسمپل من

 

 ندارم  وگرنه دوست دارم.....  لیاقتت



 

 یعچشمام شد و سر یرهلحظه خ چند

 

 لباش فشرد 

 

 به لبام

 

 کردم ..... یشبا عشق همراه منم

 

 یمدر هول زده از هم جدا شد یصدا با

 

 اومد یاپرن یباز شد و صدا در

 

 یکردیدم یکارنچ نچ ..... چ نچ×

 

 یرونبدو ب  یطون+ش

 

 یدمکش خجالت

 

 ×نو نو 

 

 یگ برو د یگم+د م

 

 کنار تخت برداشت و پرت کرد سمت در  آبمیوه

 

 با خنده درو بست و رفت یاپرن که

 

 یدخند پرهام

 

 یگد یطونه+ش

 

 به هم  یمشد یرهزدم و خ یکیکوچ لبخند

 



 یدرو تک تک اجزا صورتم چرخ چشماش

 

 و دو طرف سرم تو دست گرفت و خم شد 

 

 . یدبوس  یشونیمپ

 

 +عاشقتم.

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۷۹#پارت_

 

 

 

 

 *ساحل* 

 

 

 بود یکتار دنیا

 

 خوردینا مفهوم به گوشم م ی ها صدا

 

 دستم گرم شد حسش کردم 

 

 ید تیرکش سرم

 

 چشمام باز کردم

 

 

 اومد جلو چشام  یامبار پلک زدم تا صورت ت چند

 

 کنارم بود  یگهد یکی

 

 دکتر بود 

 



 ..... یادتهآقا  ین+دخترم ا

 

 _ب...بلع همسرم هستن 

 

 یامشدم به ت خیره

 

 ..یزیحالت تهوع وهرچ یا ی+احساس درد ندار

 

 یجهسرگ یکم_

 

 هست  یهوشیب  یدارو ها  یدخترم برا یه+عاد

 

 یگههفته د یکسالمه فکر کنم  یضتونمر خب

 

 مرخص بشه

 

 ×ممنون

 

 یرون رفت ب دکتر

 

 بود یامکه دن ییشدم به چشما خیره

 

 چشماش پر شد.... 

 

 مرد من بغض داره  وای

 

 _دلم برات تنگ شده بود

 

 نفسم  یشترب من×

 

 یبینمت نم یگه_فکر کردم د

 

 یدچک  یچشمم اشک  از



 

 با دست پاکش کرد 

 

 وقت یچه یگهمواظب بهتم د زندگیم×

 

 یکنم و طاها رو ول نم تو

 

 ....... یشتونمپ همیشه

 

 تکون دادم  سری

 

 ید با احساس و نرم بوس لبمو

 

 دستم تو دستش گرفت 

 

 افسرده و الغر   یلیقرار بود خ یب یلیخ طاها×

 

 شده.... 

 

 ...یرم_بم

 

 در اومد   صدای

 

 شد سمت در یدهکش  نگاهمون

 

 روح اومد تو یالغر و ب طاها

 

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۸۰#پارت_

 

 

 

 بغلم کرد یعزد و اومد تو سر لبخندی

 



 ذره شده بود  یه+دلم برات 

 

 ی ازم دور ش  یحق ندار  یگهآخه د یبود کجا

 

 قول یشم_نم

 

 نگاهم کرد

 

 لبخند زدم فاصله گرفت ازم اون لحظه خوشبخت

 

 

 .....  یمدو مرد زندگ یندر کنار ا بودم

 

 

 یراو

 روز دوم ساعت مالقات اتاق ساحل

 سوزن انداختن نبود همه جمع بودن جای

 همه خوشحال بودن 

 باالخره دل مادر دخترک آرام بود

 دوباره لبخند به لب ها برگشت 

 همه تو اتاق مشغول بگو و بخند بودن

 در ساکت شدن   یبا صدا که

 اول پرهام و بعد رها اومدن داخل

 یواشبود  یینبا خجالت سرش پا رها

 سالم داد   یداد و پرهام با خوشحال  سالم

 حرکت گرفت و برد سمت جلو یهرها تو  دست



 همه متعجب بودن

 ی رها و خود واقع یالبته خبر داشتن از زندگ و

 اون....... 

 یم به همه اعالم کن خواستیمیما م خب×

 رو   نامزدیمون

 گفت  یکاول تعجب کردن و بعد تبر همه

 فقط مادرش و خواهرش از وجودش خبر

 داشتن و مادر با عشق عروس قشنگش 

 کرد یکرد  و ابراز خوشحال بغل

 و خنده بسات شد  یدوباره گرم شد شوخ جمع

 روزا داشت ینخانواده بهتر این

 باشه  یداربودن پا یدوارام و

 یش در پ یاعالم کرد برگردن مراسم بزرگ خان

 یشهو ساحل برگزار م یامت یو عروس دارن

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۸۱#پارت_

 *ساحل* 

 ماه بعد... یک

 و در  باز کردم  یدمکش  یقیعم نفس

 یلیخ  یبا کت و شلوار زغال تیام

 یهبود تو دستش  یسادهوا شیک



 بود که به انتخاب خودم ی گل رز هلند دسته

 بود

 دستش یهبود و  یبشدستش تو ج یه

 ی داده به بوگات یهتک  گل

 رنگش  مشکی

 داشت  یجلو لبخند کج مداو

 بهم دستش  رسید

 یرهدر اورد  و تو چشمام خ  یبشج از

 شد با دستش گونم نوازش کرد 

 عروسک یخوشگل شد یلی_خ

 زد  و گل یزدم  خم شد  و لبام بوسه کوتاه لبخند

 داد دستم 

 ینسمت ماش  یدبود حاال  بر عالی×

 ...  یدرو باز کن در

 یم کارها انجام داد اون

 یمو د برو که رفت

 سمت تاالر 

 ما یفقط  اهنگ بود و  خوشحال ینماش تو

 با وسواس انتخاب  یهمه چ یلیخ  یهعال شب

 شده بود یزیبرنامه ر و



 یم اومد یرونب ینتاالر از ماش ورودی

 یرمس یهفرش قرمز بود  که بزرگ بود و  یه

 ی طوالن تقریبا

 دست  که سه تا کنار من یکتا زن با لباس  ۶

 بودن با ورود ما شروع  یامسه تا کنار ت و

 یدف زدن و خوندن تا در ورود کردن

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۸۲#پارت_

 یامدر سالن  مامانم  و مامان ت جلوی

 بودن یاعمه خانوم و پرن با

 و اما پرهام و رها

 کرده بودن.... که دو هفته بود نامزد 

 براشون خوشحال بودم 

 یام اما طاها عشق منو ت و

 با لبخند نظاره گر بود 

 یدجد  یلمهمون و فام یجمع بودن کل همه

 که تازه شناختم 

 یامو منو ت  یمشد وارد

 یاز سالم و احوال پرس بعد

 با مهمونا 

 یم مبل  نشست روی



 یی مبل قرمز با تاج بلند طال یه

 وسط یختنهمه ر و آهنگ شروع شد  نشستیم

 وسط ینبزور طاها برد وسط ا پرنیا

 وسط رقص دعواشون  یهوبودم از خنده  مرده

 یشد م یرو ختم به خ  یشدم

 سالن شدم  یرهتکون دادم و دوباره خ سری

 گفتن   یگاومدن و تبر یوسط چند نفر ینا

 و عکس گرفتن

 یمکرد یماهم همراه و

 رقص تانگو  یصدامون زد برا دیجی

 وسط یمرفت که

 تو یمشد یرهپخش شد و خ  یمیمال اهنگ

 هم  یها چشم

 به رقص یمو بعد شروع کرد

 یمکار کرده بود یرقص خاص که کل یه

 ( ینیدبب یزارمم یلمش اهنگ نوازش )بچه ها ف با

 یشونیمپ یامت یکیکه شد   تو اون تار تموم

 و سوت  و برق ها روشن شد  یغج یهو بوسید

 یینخجالت سرم انداختم پا از

 و  اعالم کردن  یگاهدوباره تو جا فتیمر



 وقت شامه

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۸۳#پارت_

 یزرو دعوت کردن به م همه

 ها یدنیکه انواع  غذا ها و نوش بزرگی

 روشون بود

 بشقاب دادن  یهبلند کردن و  یاممنو ت اول

 شده بود ینتزئ که

 یمو ساالد سزار برداشت یاجوجه با الزان کمی

 یتو موه  یو کم یکارامل شکالت  با

 هم بشقاب برداشتن و یهکنار و بق یمرفت بعد

 یز سمت م رفتن

 و من شام یامت یمسخره باز یکل با

 خوردیم

 بعدش دوباره بزن و برقص جوونا 

 یو عکس دسته جمع یاالن نوبت خدافظ و

 مهمونا 

 یدطول کش یساعت یمن حدود

 و نوبت  ینسوار ماش یمرفت همه

 ینا جوونا  با رقص تو ماش یغو ج بوق

 بود  یشب خوب خیلی



 یشد از لبام پاک نم خنده

 که پنت هاوس یبه برج یدیمرس باالخره

 طبقه آخر مال ما بود

 نجذاب و هات م  ی_اربابزاده ها۲۸۴#پارت_

 بزن و برقص کردن و یابونخ یتو یکم

 یاما لحظه خدافظ  ی خدافظ اومدن

 بود  ینمامانم سخت تر  با

 هام دست خودم نبود گریه

 داشت آرومم کنه یبغلم کرد و سع تیام

 شد  یانوبت کرم ربختنا پرن  بعدش

 و من خجالت یزدم یخاکبرسر یحرفا کثافت

 ......کردیخنده م یامت و

 طبقه باال یمرفتن و ما هم رفت همه

 تن همون شب به خواست آقا جون همه رف

 طاهاو فقط یگهد یجاتو  یامت یگهد خونه

 باال  یمرفت  موند

 راهرو گل رز  یهخونه رو باز کردن که  در

 مواجهه شدم یککوچ یشمع ها و

 به اون دوتا کردم خودشون زدن اون راه نگاهی

 و دامن لباسم تو دست گرفتم و رفتم  خندیدم



 نداخل تا اتاق خوابمو

 کردم ادامه داشت در اتاق باز 

 تخت پر از گل رز بود

 یدمکش یغیو بغلشون کردم  و ج  برگشتم

 _عاشقتونممممم 

 وسط اتاق  یمرفت

 کرد  تور سرم رو  یاومد جلوم و  سع  طاها

 باز کرد و خط یپم هم از پشت ز یامو ت یارهب در

 لمس کرد  یینکمرم با نوک انگشت  از باال تا پا

 ی هم بوسه ها یامنرم  و ت یدطاها لبام بوس

 یزد رو کمرم م  یسخ

 که گل یددر آوردن و  طاها مالفه تخت کش لباسم

 هم حلم داد ک افتادم رو  یامت یینپا یختنها ر

 پاهام و شروع کرد ینرفت ب یامت  تخت

 به خوردن بهشتم که ناله هام بلند شد

 فشردم به خودم  یشترب سرش

 طاها  هم لباساش کند و کنارم بود

 .... یکردمم یینباالوپا یرشدست آزادم ک با

 ید عقب کش یامکه ت یومدمم داشتم

 ی کند و  منم شروع کردم ساک زدن برا لباساش



 کردیپمپاژ م یرشطاها هم  خودش ک تیام

 سفت و بزرگ  یامت یرکه ک یقهاز چند دق بعد

 شد از دهنم درش آوردم و

 یدمرو تخت نشست و رفتم رو شکم خواب طاها

 یرشدم خوردن ککر شروع

 وارد یرشهم از پشت سر ک تیام

 یهو  یدمکش یپشتم کرد که آه سوراخ

 کلش جا داد و  شروع کرد به  یواش یواش

 یرزدن  و منم صدام  اوج گرفت  بعد که ک تلمبه

 از عقب درش آورد و  یامهم بزرگ شد  ت طاها

 از جلو  یرشو منم نشستم رو ک   یدخواب طاها

 شدم یینروش باال و پا  یکم

 یم پاشد  بعد

 کنار هم گذاشتن  یرشونک یامو ت طاها

 جا بدم  یجابود هر دو رو  قرار

 یهو 

 از درد زدم   یغیجلو نشستم روش  که ج از

 خودم تکون دادم یواش بعد

 یواقع یبه معنا یکردمجر خوردن حس م داشتم

 هردو ارضا شدن  یقهاز چند دق بعد



 فتادم رو تخت منم از روش پاشدم و  ا

 یدن و طاها دو طرفم خواب تیام

 بهشتم یدنبا دستش شروع کرد مال یامت و

 ارضا شدم  یدبا لرزش شد یهاز چند ثان بعد

 .. یدمنفهم  یچیه یگهد و

 جذاب و هات من  ی_اربابزاده ها۲۶۸#پارت_

 ماه بعد.............. ۴

 *ساحل * 

 یدمکش پوفی

 دراوردم  ینهارو از ماش خرید

 و طاها یامت یهفته بعد از عروس یک

 کردن  یزمپورشه زرد خوشمل سوپرا  یه با

 بود  یجانیه خیلی

 یشهم  یازکه تو تهران ن گفتن

 یخونه رو دراوردم و با سخت یها خرید

 رفتم داخل آسانسور

 ها رو بردم  داخل خونه و درو با پا بستم خرید

 تو آشپز خونه یزرو گذاشتم رو م همه

 یم کرد یاومد و احوال پرس مریم

 سپردم به اون و رفتم طبقه باال  بقیش



 زنگ  یمکه شالم دراوردم گوش  همونطور

 خورد جواب دادم 

 یما کرد  یاد_سالم عشقم به به چ عجب 

 ی با من حرف زد   یشساعت پ یم+بچه پررو ن

 هم با طاها  یشساعت پ یک

 خندیدم

 _خب حاال توهم

 جمع کن یل+عروسک حاضر شو وسا

 روستا عقد پرهام و رهاس یریمهفته م یک

 یدم کش جیغی

 _چشممممم 

 +کر شدم دختر

 _خب خوشحالم 

 یخوام م ین+منم هم 

 زدم  لبخندی

 _دوست دارم 

 فعال برم جلسه دارم مواظب خودت  یشتر+من ب

 باش فعال 

 یبا ی_با

 دوسال فکر  ینجمع کردم و به ا یلوسا رفتم



 کردم

 یش پ  یمو ن یکسال  تقریبا

 یروستا تو یرها و پرهام برا  ینامزد مراسم

 خسرو خودش رو  یدبود خبر رس مردم

 نامه یهزندان دار زده و زنده نمونده  توی

 کرد یرها گذاشته بود که عذر خواه برای

 و گفت باعث مرگ خانوادش شده و

 داشته طلب بخشش کرددوست

 گرفت و یسال افسردگ یکحدود  رها

 دکتر ها آورد  ینخارج از کشور بهتر  یتو پرهام

 االن حالش بهتره و قراره عقد کنن و اما ما سه 

 که یمهماهنگ کرد یمخبر  نداره باهم یکس نفر

 یم بر  یامبهانه شعبه بزرگ تر شرکت ت به

 آلمان اقامت اونجا و طاها به بهانه مدرک

 با ما  بیاد

 شدن  یخب سخت راض و

 یراناز ا یریمم یگهماه د ۷ حدود

 دو ینکهخوشحالم از ا یمدار یخوب یزندگ و

 کنارم هستن  یمزندگ مرد

 گرفت یدوباره رنگ شاد خانوادمون



 رمان پایان

 

 bita83  نویسنده
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 ۱۴۰۰/ ۸/  ۱۷ یانپا تاریخ

 ۲۰:۵۷  ساعت

 

 خاطره ساخت برامون ی رمان کل ینها ا بچه

 رمان  ینکه تموم شد ا یدهاتون ناراحت نباش یشما ممنون بابت انرژ یتشما تحت حما کنار

                                                                اون فکر نکنم  یهشب یرمان یچخفنه ه یلیهست خ یدسبک جد یدموندارم براتون رمان جد یزسوپرا یه

 بگم یتونمباشه حداقل من نخوندم م

                                                                                      هم کنارمون بود یرمان تا نصفه اولش نازل یننکته ا یه جلو و  یریمت مو پر قدر قوی

                                                                 داشت یباهاش قلم خوب  یمدوباره داشته باش یهمکار یدوارماومد مارو ترک کرد و ام یشپ یمشکل یول

 یداف مارو کش ید یکه زحمت پ یزعز یسناو اما  

 ید کن یهمراه  یدازتون انتظار دارم رمان جد  یدکه باهامون بود  ممنون
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