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واي خداچقدرخسته شدم این دانشگاهم بعضی وقت هاخسته کننده میشه اوه راستی یادم رفت خودمومعرفی کنم من 

مینا22سالمه قدمن168هیکلم تعریف ازخودنباشه همه میگن خوشگله وتوپرم .صورتم چشماي عسلی دارم که بعضی 

وقت هابه یشمی یاهمون سبزکمرنگ خودمون میزنه پوستم سفیدگندمی دماغم معمولیه ولی همه میگن یه 

کوچولوحالت عملی داره لباي متوسط وخوش فرمی دارم ومژه هامم پرپشته موهامم مشکی قهوه ایه  

واي خداجون دیرم شدبایدامروز برم دانشگاه سریع یه تیپ سرتاپامشکی زدم وارایش کردم کلا زیاداهل ارایش نیستم 

وارددانشگاه شدم سمانه والهام ودیدم کوچیک بودم زیادرفیق داشتم ولی الان فقط همین دوتا ان وبراي کارهاي 

ضروري میریم خونه هم دیگه  

سمانه-سلام چرادیرکردي؟؟؟ 

من-کجادیرکردم به موقع رسیدم  

الهام-اخه همیشه زودترمیومدي! 

من-خب حالا... 

میناخانم؟؟؟؟ 

اي خدااین رضایی منوکشت هرروزخدامنوصدامیزنه وچرت وپرت میپرسه؟ 

من-بلههه اقاي رضایی  

رضایی-ببخشیدمیخواستم بپرسم ساعت چنده؟ بفرمانگفتم چیزاي چرت میپرسه؟!! این همه ادم بروازاوناسوال کن؟ 

عه! 

من-اقاي رضایی ساعت که دستتونه!! اهان حالشوگرفتم یه دفعه هول شد 

رضایی-اممم ساعت من خرابه ساعتوگفتمورفتم سرکلاس دانشگاه که تموم داشتم میومدم باسمانه والهام که یه دفعه یه 

ماشین داشت میومد جلوي من که سریع ترمزگرفت منم که بی عصاب برگشتم یه اخم به طرف رفتم که دیدم اوه 
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ماشین نگوطلابگو یه ماشین فراري قرمزبااخم به صاحبش نگاه کردم اوه اوه این ازمن بدتراخم کرده ولی من کم نمیارم 

پسره ازماشین پیاده شدعینک افتابیشوبرداشت واااااي اوماي گاداین چقدرخوشگله پسره چشماش. 

پسره چشماش سبزبود پوست سفیدموهاي مشکی هیکلش که نگووویه تیشرت تنگ پوشیده بودکه هیکلشوقشنگ 

نشون میداداونم سرتاپامشکی بودولی هنوزکم نیاوردموهمینجوري با اخم نگاش میکردم اصلانفهمیدکه براندازش کردم  

من-اقاي محترم این چکاریه تامرزسکته رفتم؟؟!! 

پسره یه پوزخندزدوگفت  

پسره-فعلاکه سالمی  

منم مث خودش پوزخندزدموگفتم 

-این عوض عذرخواهیتونه البته احتیاجی به عذرخواهیتون نیس بخشیدم بعدراموکشیدمورفتم وااااي این من بودم؟ 

سمانه-دخترتوکه ماروسکته دادي؟ ازقیافه پسره نترسیدي؟ ولی ناکس خوشگل بوداااا 

من-بره گمشه نچسب  

الهام-برووووپسربه اون ماهی!! 

من-اصلا ماه نبود بچه هامن دیگه برم خدافظ اونام خدافظی کردن رسیدم خونه خونه ما یه حیاط 1500متري داشتیم 

ویه خونه متوسط نمیشدگفت ویلا توحیاط ماپردرخت میوه وگل وباغچه بودکه همش کاراي بابام بودرفتم به مامان بابام 

سلام دادم بابام کارگربودومامانم خونه دارویه موتورخونه اب هم داشتیم وضعمون خوب بوددستمون به دهنمون 

میرسید  

مامان-مینا بایدباهات صحبت کنم  

من-بگومامان 

مامانم-واقعیتش مایه اشناداریم ازخارج برات یه دعوت نامه فرستاده ازالمان براي درس خوندنت  
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من-عههه؟؟ جدي؟؟ 

مامان-باباتم میگه بایدحتمابري؟ 

من-اخه من که این جادرسم تموم نشده؟ دانشگام چی؟  

مامان-من نمیدونم باباته دیگه 

من-بزارباهاش صحبت کنم رفتم پیش بابام من-بابا؟؟؟ مامان گفت بایدبرم المان ولی بابا نمیشه فعلانرم؟؟؟ 

بابام-نه دخترم برو 

چیکارمیکردم؟؟؟ وقتی بابام میگه؟؟؟ نمیتونم دلشوبشکونم  

یه هفته گذشت کلی به بابام خواهش تمناکردم امانشدبی فایده بود الان توفرودگاه بودیم مامان بابام سمانه الهام داداشم 

دوتاخواهرام (راستی من اخرین فزندم یه داداش ودوتاخواهربزرگ ترازخودم دارم که ازدواج کردن)پروازمواعلام 

کردن .

همه روبغل کردم مامانم ودوستام گریه میکردن خواهرامم همینطوررفتم داخل هواپیمانشستم پووووف واقعادارم میرم 

ولی بیخی خوش میگذره  

بالاخره رسیدیم رفتم داخل شهرالمان ویه هتل پیداکردم کنارش یه شرکت بودرفتم داخل هتل ویه اتاق گرفتم 

گوشیموبرداشتموزنگ زدم به مامان ولی مامان گفت که دخترم اقامجیدبه مازنگ زدگفت وقت دعوت نامه روانداختن 

واسه چندماه بعد خیلی خوشحال شدم چون اصلاحال وحوصله درس تویه شهرغریبونداشتم گوشیم زنگ خوردناشناش 

بودبرداشتم  

-سلام مینام خانوم؟؟ 

-بله شما؟ 

-من مجیدم خواستم یه چیزي بهتون بگم! 
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-بفرمایید 

-واقعیتش...چیزه من دروغ گفتم که قرارداد واسه دوماه  

دیگس !! درواقع مال ساله دیگس اماروم نشدبه پدرمادرتون بگم  

-خب من چیکارکنمممم؟؟؟...پس بیایدیه کاري کنیم؟ 

-چیکار؟ 

-من برمیگردم میگم خودم نخواستم 

-نه نه نه اصلا همچین کاري نکنید 

-پس میخوایدمن 2سال این جاوایمیستم بزارفک کنن درس میخونم  

-اخه توشهرغریب؟ نه نمیشه 

-ببینیدمن که نیومدم این جا که مدرك بگیرم چون من مدرکموتوایران گرفتم درسته؟ اونافقط میخوان من این 

جابخونم اونافک کردن من مدرك نگرفتم ولی درواقع من فوق لیسانسموگرفتم دیگه مشکلی نیس باشه؟ 

-شماتنهامشکلی براتون پیش نیاد؟ 

-نه نه خیالتون راحت خدافظ 

-خدافظ 

خودمم ازکارم مطمعن نبودم ولی اگه به مامان بابام میگفتم چه غوغایی به پامیشد خب خوبه که نمیدونن وگرنه پسره 

رو...معلوم نیس چی بهش میگفتن!! 

3روزازاومدنم میگذره امروزمیخوام برم یه ذره بگردم یه شلوارتنگ سفیدبامانتوسفیدمیپوشم ویه شاله ابی میندازم 

باکتونی هاي اسپرت ابی یه ارایش ساده ویه رژ قهوه اي میزنم این رنگ خیلی بهم میادازهتل میام بیرون بغل هتل یه 
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اپارتمان بود رودرش یه کاغذبودنوشته بودخونه میفروشن رفتم وخونه رودیدم خونه نقلی وخوبی بود. 

باصاحبش صحبت کردم توکارتم پس اندازداشتم خونه روخریدم رفتم بیرون واي کلیدخونه روگرفتم؟؟ توکیفموداشتم 

نگاه میکردم اره هست سرمواوردم بالاولی یه چیزي محکم خوردبهم باخشم برگشتم ولی وااااي این 

اینجاچیکارمیکنهههه؟؟؟ این که همون پسره است که باماشین کم مونده بودبهم بزنه ازلاي دندونام گفتم واقعاکه 

جاقحط بودخوردیدبه من؟؟؟ 

پسره-شماسرتون توکیفتون بود!! 

-عههه؟؟ چون سرم توکیفم بودبایدبخوري به من؟ 

-شماهمیشه طلبکارید!! واقعابراتون متاسفم  

-خیلی خب خیلی خب بااین که تقصیرمن نبودولی معذرت میخوام راضی شدي؟ ولی دلم برات میسوزه که حاضرنیستی 

یه عذرخواهی کوچیک کنی هه حالام بهتره برید بعدراموکشیدمواومدم هتل رفتم تواتاقم اوووف این توالمان چه غلطی 

میکنه؟؟ 

3روزبعد 

اخیش بالاخره تموم شداومدم خونه جدیدم چندروزپیش مجیدزنگ زدوگفت حداقل وسایلاي خونمومیخره کمدتخت 

فرش همه چی خرید دمش گرم براي شام بهتره برم وسایل بگیرم یه مانتوشلوارمشکی تنگ پوشیدم بایه شال صورتی 

وکتونی صورتی رفتم بیرون ازفروشگاه خریداموکردموتوراه برگشت بودم که یه دفعه دیدم یه ماشین باسرعت داره 

میادوااااي نهههههههههه احساس کردم یه چیزي محکم خوردبهم یعنی ماشین بود؟؟؟ پس چراجاییم دردنمیکنه نکنه 

مردم؟؟؟؟ چشاموبازکردم دوتاچشم سبزدیدم اوه اوه این که این پسره است واي چه چشایی داره لاکردار... 

-حالت خوبه؟؟؟؟!! 

تازه فهمیدم این منونجات داده والانم تو بغلشم سریع خودموکشیدم عقب وگفتم  

-ت...تو...تومنونجات دادي؟؟؟!!ترسیده بودموصدام میلرزیداونم دست کشیدتوموهاشوگفت 
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-اخه دختره دیوونه حواست کجاس؟؟!! 

انقدترسیده بودم که رنگم پریده بودونمیتونستم روپام وایستم پاهام میلرزیداخه یه لحظه فک کن ماشین باسرعت داره 

میخوره بهت واي دستموپاهام میلرزید. 

یه دفعه هول شد وگفت :

-حالت خوبه؟؟؟!! اومدبغل دستم دست راستموگذاشت دورگردنش ومنواروم اروم بردوگفت  

-ببخشیدولی حالت خیلی بده ادرس خونتون کجاس؟ با بی جونی ادرسوبهش گفتم اونم منوبردطرف یه ماشین بی ام 

ومشکی وسوارم کردواااي عجب ماشینایی داره!! رسیدیم به اپارتمان حالم یه ذره بهترشده بودپیاده شدم وبهش گفتم 

-ببین شایدازمن خوشت نیادولی توامشب جونمونجات دادي ومن خیلی ازت ممنونم جبران میکنم اونم بدجنسی نکرد 

وگفت  

-پس میخواي جبران کنی؟؟ 

-اره... 

-باشه بعدیه کارت ازتوجیبش دراوردوگفت بهم زنگ بزن تابگم چجوري جبران کنی خیلی جدي بود نکنه 

میخوادپیشنهاددوستی یاچیزه بدي بده فک کنم فکرموخوندکه گفت 

-فکربدي نکن کاربدي ازت نمیخوام ساعت 10بهم زنگ بزن خدافظ ورفت  

حالم خوب شده وساعت نزدیک 10نمیدونم زنگ بزنم نزنم موندم بیخیال زنگ میزنم جواب داد 

من-الووو 

پسره-بفرمایید 

-من همونیم که امروز 

-اهااان یادم اومدخب من فکراموکردم ازاونجایی که خیلی باهام بدرفتاري کردي وطلبکاربودي ومن امروزجونتونجات 
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دادم ازت میخوام ازفرداتوشرکتم کارکنی ساعت 10صبح این جاباش شرکت مابغل دست هتله خدافظ وبعدقطع کرد 

مرتیکه نزاشت 2کلام حرف بزنم شایدمن نخوام اصن ولش کن نمیرم ولی خب 2سال توخونه چه غلطی کنم؟؟ اره 

خوبه میرم ازطرفی شیطنتم گل کرده بودومیگفت بروحسابشوبرس اررره من میرم هم توخونه بیکارنیستم هم حاله این 

پسره رومیگیرم اخ جوووووون چه شود؟؟یه اهنگ گذاشتمورقصیدم وفکراي خبیث کردم ههههه  

ساعت 10بودکه گوشیم زنگ خوردسریع توجام سیخ نشستم اهاان بایدبرم شرکت رفتم دست وصورتموشستم یه 

شلوارابی روشن پوشیدم بامانتوسفیدبایه شال ابی روشن وکتونی مشکی وکیف مشکیمم برداشتم یه ساعت سفیدهم 

انداختم ارایشموباحوصله انجام دادم ازقصدمیخواستم ساعت 11برم.

 ساعت یازده راه افتادم بهش زنگ زدم

-الووو 

-توشرکتم کجاي شرکتید؟؟! 

ادرس دفترشوگفت ومنم رفتم وااااي دارم چی میبینم؟؟؟ مدیرشرکت!!! روي در زده بود مدیر اوه مامانم اینا! خواستم 

برم داخل که که منشی اون جا به انگلیسی گفت 

-کجامیرید؟؟؟ بایدوقت قبلی داشته باشید 

-به رییس جونتون بگید من همونیم که منتظرش بودید 

بااکراه تلفنوبرداشتوگفت اقایه خانمی میگه شمامنتظرشید و...اهان اوکی الان میفرستمش 

-خانم بفرماییدداخل  

رفتم داخل اوه جذبه رووو !! خاك توسرم چرا اینقدربی جنبه ام ؟؟ 

-میدونستی دیرکردي؟؟؟ دوس ندارم دیگه دیرکنی 

-اوکی حالاکارمن چی هس؟؟ 
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-بشین این جاتابگم رفتم نشستم  

-خوب شماازامروزمیایداینجاوتوکارام کمکم میکنی یه جورایی منشی دومم میشی کارات هم خیلی اسونه 

قردادهاروتنظیم میکنی وچندتابرگه رونویسی میکنی همین ... 

چه جالب کارم چه اسونه فقط قراردادورونویسی کردن  

-حالاکجابایدکارکنم؟؟؟ 

-تودفترمن همین جا!!! 

-چی؟؟؟؟؟!! 

-همون که گفتم !! 

-باشه قبوله !! اي واي ازدهنم پریدحالاچیکارکنم؟؟؟ عب نداره حالتومیگیرم  

-من ازامروزشروع میکنم اقاي... 

-ارتان صبوري اوه جونم ارتان چه اسم قشنگی داره کوفتت شه !! 

نشستم سرمیزم که تواتاقش بود فک کنیدمن سرخودقبول کردمااا چون خیلی پرروحرف میزنه وطلبکاره میخوام 

حالشوبگیرم بعدم برم سره خونه زندگیم ارتان خان نقشه دارم برات!! بشین وتماشاکن کارام ازهمون اول شروع شد 

ولی خب کارسختی نبودیه جورایی علاقه داشتم شایدبه خاطرعلاقم بودکه میگفتم اسونه تاساعت 1کارمیکردیم دیگه 

داشتم ضعف میکردم ازصبح هیچی نخوردم  

ارتان-وقت ناهاره میناخانم بفرماییدباهم ازاتاق خارج شدیم موقعی که ارتان میخواست مدارکموواسه استخدامی بگیره 

 اسمموپرسیدمنم بهش گفتم . 

یهوارتان گفت  

-این جاشلوغه غذاي منوبیاریددفتربچه پررومگه من خدمتکارشم براش غذاببرم پررررو شیطونه میگه برم باپاشنه پام 
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دختر شیطون و لجباز | به قلم مینا

براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

بزنم تودماغش رفتم ازاون جایی که غذامیدادن فلفل گرفتم بانمک رفتم توبشقابش فلفلوخالی کردم اوه اوه چه 

شودبعدم نمک ریختم رفتم داخل دفتروبشقابوبراش گذاشتم رومیززیرلب تشکرکردوقاشقشوبرداشت خودمومشغول 

کارنشون دادم ولی حواسم بهش بودقاشق اولوگذاشت دهنش یه ذره شک کردبه غذاش قاشق دومم گذاش که 

یهوصورتش قرمزشد واي مامانی جونم بیانجاتم بده یه دفعه ارتان باخشم دستشوکوبیدرومیز منم که هول کرده بودم 

دومترپریدم وگفتم  

-چیزي شده؟؟؟!!  

-به لطف شمابله!! 

-نمیفهمم! 

-خوووبم میفهمی فک کردي من خررررررم؟؟ کلمه اخروبادادگفت که ترسیدم  

-اگه یک باردیگه ازاین کاراکنی تلافیشوبدجورسرت درمیارم فهمیدي؟؟ به معنی واقعی لال شده بودم دستی به موهاش 

کشیدونشست ومشغول کارش شد تاساعت هشت مشغول بودیم نه من حرف زدم نه اون بعدش هم واسه رفتن اماده 

شدم برگشتم وبهش نگاه کردم یه لحظه دلم سوخت که براش اون همه فلفل ریختم ولی حقشه نوشه جونش! بهش 

گفتم 

-خسته نباشیدبااجازه یه پوزخندزدوگفت  

-به سلامت!! پرررررو ادبت میکنم  

صبح سرساعت 8ونیم بلندشدم رفتم یه دوش گرفتم واومدم بیرون نشستم روصندلی وجلوایینه مشغول ارایش خودم 

شدم یه کرم یه خط چشم نازك که اصلامعلوم نمیشدیه ریمل ویه برق لب زدم خب ارایشم تکمیله یه شلوارمشکی تنگ 

یه مانتوي ابی فیروزه اي که کمرمیخوردیه شاله مشکیم سرم دادم یه کیف ابی کاربنی هم برداشتم ویه کتونیه مشکی 

صبحونمم خوردم ورفتم شرکت تاظهرکارکردیم ناهارم خورده بودیم ساعت4 بودگلوم حسابی خشکیده بودمیخواستم 

سفارش قهوه بدم که ارتان گفت :
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دختر شیطون و لجباز | به قلم مینا

براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

-بگوبراي من یه قهوه بیارن. 

نوکربابات غلام سیاه بچه پررومگه من نوکرتم؟؟؟! 

-اتفاقامیخواستم براي خودمم سفارش بدم الان میگم دوتاقهوه رواوردن ورومیزمن گذاشتن واااا من ببرم 

لیوانشویعنی؟؟؟ ایششش لیوانوبرداشتمورفتم سمتش یه نقشه شیطانی توسرم داشتم واي چه شود؟؟ رفتموتاخواستم 

فنجونوبزارم رومیزازقصدجوري که تابلونباشه فنجونوریختم روپیرهن سفیده ارتان که صداي دادش بلندشد 

-اییییییییی سوختممممم !! اهان خوردي؟ نوشه جونت یه دفعه یکی اومدتو وگفت  

-چیزي شده حالتون خوبه؟ یه دخترجوون بودبانمک بود یه دفعه ارتان دادزد 

-برووووووبیرووووووووووون!!!! 

یاامام زاده بیژن!! دختره سریع رفت بیرون اه نذاشت دختره روبراندازکنم یه دفعه ارتان گفت 

-وااااي خداي من ببین لباسم چیشد؟ خودموزدم کوچه علی چپ وگفتم 

-واقعاحواسم نبود !! عذرخواهی نمیکردم چه قدرمن پرروبودما!! برگشت طرفم ومیرغضبی نگام کرد خدایانزنه 

منوبکشه من جوونم هزارتاارزودارم باخشم ازلاي دندوناي کلیدشدش گفت 

-اگه میخواي نادیده بگیرم بایدبرام تمیزبشوریش واتوبزنی وبراام بیاري¡ تو دلم گفتم میخواي نمونشم بخرم بیارم 

برات بچه پررو! یه دفعه ذوق کردم وگفتم 

-حتماچراکه نه!! باتعجب نگام کردفک نمیکردقبول کنم بعدش خودشوریلکس نشون دادوگفت ببینیم وتعریف کنیم؟  

ازسرکاراومدم خونه سریع لباسه ارتان وازکیفم دراوردمورفتم اشپزخونه یکی ازلباس قرمزهاي جیغمم برداشتم لباسه 

ارتانوانداختم توسطل لباس خودمم انداختم خب اینم ازاین نیم ساعت بودداشتم لباسارومیشستم اخیش لباسه سفیده 

ارتان صورتی شده بودخخخخخ حالابچرخ تابچرخیم ارتان خان به من میگی لباس بشور؟؟ من تاحالا جورابامم نشستم 

ولی مامانم گفته بودبهم که لباس سفیدواگه این جوري بشوري رنگ میده منم دقیقااین کاروکردم تاادم شی چلغوز! . 
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دختر شیطون و لجباز | به قلم مینا

براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

بعدسریع رفتم ویه غذاي ایرانی پختم وتودوتا ظرف گذاشتم یکی براي خودم ویکی براي ارتان توظرف ارتان قرص 

شکم کارکن ریختم البته نه خیلی که کارش به بیمارستان نکشه فردارفتم شرکت باخوشحالی دروبازکردم واااي 

ارتانووببییین نمیدونم چرااحساس کردم خیلی خوشگل شده تیپ خاکستري زده بودکلاکه چشماش حالته 

سبزوخاکستري شده بودمیناچشماتودرویش کن انتر یه ابروم داشت میرفت بالاکه سریع جمعش کردم ورفتم سمته 

میزم موقع ناهاررفتم سمته میزشوگفتم  

-ببخشیدمیخواستم راجبه یه موضوعی باهاتون صحبت کنم 

-بفرمایید 

-واقعیتش...میدونم این چندروزباهاتون خیلی لج بودم وازم بدرفتاري دیدازامروزمیخوام مثله یه همکارخوب باهاتون 

رفتارکنم یه دستی توموهاش کشیدوگفت  

-که این طور هه باشه ! رفتموازتوکیفم لباس ارتان روکه توکاغذکادوگذاشته بودم باظرف غذاروبرداشتم ورفتم طرفش 

تعجب کرد  

من-این ازطرفه من به شماواینم غذا براي شماپختم !! چشاش اندازه چشاي گاوبازشده بود تشکرکردوازم گرفتشون 

رفتم سرمیزم وغذاي خودموشروع کردم به خوردن اونم که دید من دارم میخورم شروع کردبه خوردن وسط غذاش 

بودکه گفت 

-میناخانم چی شدکه سرازالمان دراوردید؟ من اون موقع براي سفربه ایران اومدم شمارواون جادیدم یادتون باشه  

-اره من توایران درس میخوندم که ازالمان دعوت نامه فرستادن بابام گیردادکه بروبعدکه اومدم اینجاافتادواسه ساله 

دیگه منم ازلجم دیگه نمیخوام برم وبهشون نگفتم واسه ساله دیگس والانم این جاخونه گرفتموبعده 2سال برمیگردم  

ارتان یه دفعه گفت  

-پس دختره لجبازي هستی که میخواي دوسال این جاباشی ودرس نخونی!! نمیدونم چرا ازاین رفتارش خوشم اومدکه 

بهم نگفت نه زشته بروبه بابات بگو وازاین چرت وپرت ها ... بعدیکی دوساعت قرصا اثر کرد وارتان هی میرفت 
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دختر شیطون و لجباز | به قلم مینا

براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

دسشویی . 

منم که مرده بودم ازخنده داشتم میخندیدم که یه دفعه اومدتو وخشمگین نگام کرد بعدم اروم اروم اومدسمتم ترسیدم 

وپاشدم که دوباره اومدجلو منم هی میرفتم عقب یه دفعه محکم خوردم دیوار دردم اومد صورتم ازدردجمع شدولی 

سریع به حالت اول برگشتم یه دفعه ارتان خیزبرداشتواومدتوفاصله 5سانتیم وایستاد نفساش که صورتم میخورد حالم 

عوض میشد قلبمم داشت میومدتودهنم انقدکه تندتند میزد ارتان یه پوزخند زدوگفت صداي قلبشو!! تووو توغذام چی 

ریختی؟؟ هاان؟ منم خودموزدم کوچه علی چپ وگفتم 

-چی میگید؟ 

-خودت بهترمیدونی!! 

-من نمیدونم راجه چی حرف میزنید!! 

-معلوم میشه  

بعدم سریع رفت ازاتاق بیرون من چرااینجوریم؟ فشارم افتاده؟؟؟برم یه اب قند بخورم سفارش اب قنددادم که برام 

اوردن که یه ضرب همه روخوردم  

یه هفته بعد 

تواین یه هفته منوارتان یه ذره بهترشدیم باهم ولی بازم اذیتش میکنم بعضی وقت هاکه دیگه عادت کرده تواتاق 

کارمیکردم یه لحظه نگاهم رفت سمته ارتان یه لحظه باخودم گفتم چه قدراین خوشگله ها!! هییییییع واي خاك توسرم 

من چرااین جوري شدم؟؟ سرموبرگردوندم قلبم داشت ازجاش کنده میشد انقدکه محکم میزد باباایناواسه فیلماس 

حتمامریض شدم اره همینه توفکربودم که یه دفعه یه دختره ازدراومدتوخارجی بودخداروشکراین ارتان تواین 

شهرغریب داشتما! اخه زیاددوس ندارم خارجی صحبت کنم که فارسیم لهجه دارشه خلاصه دختره یه دختره ریزه میزه 

که قیافش بدنبودتیپشم کلا کرم رنگ بود یه دفعه دختره گفت 

-عشقه من!! دلم برات یه ذره شده بوووود بعدم رفت سمت کردووااااي  اووووق منومیگی دلم میخواست برم دختره 
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دختر شیطون و لجباز | به قلم مینا

براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

رویه فصل کتک بزنم ولی چرا؟؟؟؟؟ به من چه؟؟؟؟ واي 

 میناتوچت شده؟؟ بابامیخواستم بزنم چون ازاین کارابدم میادولی ازحرف خودم زیادمطمعن نبودم . 

ارتان برگشت به دختره گفت :

-سلام عزیزم  

-عشقم چرا... 

-تروخدا شروع نکن به خداکارداشتم نتونستم بیام پیشت  

-باشه عشقه من

 منومیگی!!فکم خوردزمین !! ازدختره خوشم نیومد اخه دخترم انقد لوووس اه اه حالم بهم خورد !! 

دختره تامنوتودفتردیدکپ کرد برگشت گفت 

-عشقم این کیه ندیدمش؟؟!! 

-منشیمه خیلی توکاراکمکم میکنه !!

 وااااي این ازمن تعریف کرد؟؟؟ منوگفت؟؟؟من؟؟؟ اره دیگه به غیرازمن کسی این جانیس یه دفعه دختره اتیشی 

شدوگفت :

-ارتان واسه چی تواتاقته؟؟ من خوشم نمیاد بیرونش کن

 دختره گولاخ !! حسابتومیرسم شیطونه میگه برم چهارتاحرکت رزمی روش بزنم حالش جابیاد!!تاخواستم جواب بدم 

ارتان سریع گفت:  

-بحث نکن که حال وحوصله ندارم !! انقدبلندوجدي گفت که من ترسیدم چه برسه به دختره یه دفعه دختره شروع کرد 

گریه کردن وگفت :

https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/


16

دختر شیطون و لجباز | به قلم مینا

براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

-باشه دیگه سرمن دادمیزنی؟!!

-هلنا تروخداگریه نکن که عصابموبهم میریزي!! پس اسمش هلنابود مردشورشو...استغفرالله  

هلنا-باشه من رفتم شب میبینمت  

-باشه برو باي  

سه هفته بعد  

سه هفتست این جاکارمیکنم هلناهرروزاینجاست اسمشوگذاشتم اویزون خانوم هی ازسر وکوله ارتان بالامیره ماچش 

میکنه قربون صدقش میره ولی ارتان خیلی باهاش سرسنگینه تواتاق داشتم ازدفتر میومدم بیرون که هلنااومدتورفتم 

کنارتابیاد تو یه چشم غره بهم رفت که منم حالشوگرفتم ویه زیرپایی توپ نثارش کردم بامخ افتادزمین  

من-اي واااي خانوم چی شد؟؟؟ خدایاببخشیدولی مجبورم یه دفعه ارتان اومدوگفت  

-وااااي چیشد؟؟؟ اونم هی براش نازمیکردومیگفت  

اخخخخ ارتان سرم اخخخخ ارتان دستم اخخخ پام ارتان هلن روبردبیرون وسپردش به یه نفرکه مراقبش باشن منم 

همینجوري جلوي دربلاتکلیف وایستاده بودم ارتان اومدتودیدم هی داره میادنزدیک من نکنه میخوادمنوبزنه؟؟!!!! .. 

یاامام سیزدهم..یعنی دوازدهم!! اه قاطی کردم انقداومدجلوم که من چسبیدم به دیوار دوتادستاشوگذاشت بغل شونه 

هام خدایاچرااین این این جوریه؟؟؟ بعداومددرگوشم گفت  

-این کاراچیه؟؟ 

-کدوم کارامتوجه نمیشم  

-خوبم متوجه میشی قضیه پیرهنویادم نرفته چراپیرهنمواون جوري کردي؟ الان واسه چی به هلنازیرپایی انداختی؟؟؟! 

یه دفعه ازدهنم پریدوگفتم  
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دختر شیطون و لجباز | به قلم مینا

براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

حقت بودپیرهنتواون جوري کردم هلناهم حقش بود واااي خدایاغلط کردم خدایاشکرخوردم خدایاترشی خوردم  

-اوه که این طور رفت عقب دست توموهاش کشیدوگفت  

-ببین من هیچی ازتونمیدونم ولی دیگه صبرمنوداري لبریزمیکنی  

-من هیچ کاراشتباهی نکردم 

-بسه دیگه !! 

بعدازاتاق رفت بیرون بعدازاین که بااویزون خانوم برگشت منم مشغول کارم شدم وسط کاربودم که هلناگفت  

-پنجره روبازکن دارم خفه میشم الهی خفه شی ازدستت راحت شم پررو !! حیف که حال وحوصله بحث باارتانوهلنارو 

ندارم براهمین پاشدم رفتم پنجره روبازکنم پنجره چون بلندبود مجبورشدم صندلی بزارم بالاي صندلی بودم که پنجره 

روبازکردم یه دفعه هلن خوردبه صندلیم امازودرفت کنارمنم ازروصندلی افتادم پایین اخخخخخخخ هلناایشالاکه 

چاقالوس بگیري دختره ي دست وپاچلفتی سوزش بدي توپاهام بود ارتان هول شده بودسریع اومدپیشم 

زانوزدوسرموگذاشت روسینش ضربان قلبش خیلی تندبودواي چه بوي عطرش خوبه  

ارتان-وااااي چی شد؟؟ مینا به من نگاه کن نگاهش کردم واي چراهرموقع نگاش میکنم قلبم تندمیزنه؟؟ دستم میلرزه؟ 

ارتان-کجات دردمیکنه؟؟ منم که درداشتم نالیدموگفتم  

-اخخخخ پام یه دستش وگذاشت زیرپام ویه دستشوزیر کمرم ومنوبلندکرد تازه چشمم به هلنا خورد ازگوشاش 

دودمیزدبیرون قرمزقرمزبود ارتان منوبردبیرون درگوشم اروم گفت 

-چیزي نیس عزیزم الان پاتونگاه میکنم واااي به من گفت عزیزم؟؟؟؟ . 

انگارداشتم خواب میدیدم منوبردتویه اتاق پاچه شلوارمودادبالاکه دیدم پاهام هم زخم هم کبودشده کلی هم بادکرده  

بود رفت ازیه کشو جعبه کمک هاي اولیه رو در اورد اومدزخمموپانسمان کنه تا بتادین زدصدام دراومد  

-هییییع اخخخخخخ  
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براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

-هیشششش تحمل کن بایدزخمتوپانسمان کنم!! من نمیدونم حواسه این هلناکجاس که اینجوري میخوره به صندلیت!! 

وقتی این جوري غرمیزد دلم براش میسوخت چقدمن اذیتش کردم درحالی که اون نگرانمه وهلنارومقصرمیدونه 

همونجابرام یه سوال پیش اومد که چراوقتی هلنا افتاد اونقدنگران نشد؟ بغلش نکرد؟ نکنه ...اي میناي دیوونه این چه 

فکراییه میکنی؟ ارتان زخمموپانسمان کرد سرشو اوردبالا ونگاه نگرانی بهم انداخت وگفت  

-خوبی؟؟؟ دلم براش ضعف رفت چه قدرمظلوم این جمله روگفت مینا بی حیاشدي ها!! جوابشوبالبخند دادموگفتم 

-مرسی خوبم ممنون که زخمموپانسمان کردي !! یه دفعه چشاش شیطون شدوگفت  

-ن بابا چه عجب شمابه مالبخندزدي!!  

منم شیطون شدم وگفتم  

-بلههه پس چی؟؟ توچشمام نگاه کردوگفت بیابرسونمت خونه تااستراحت کنی !!  

-ن نمیخواد یه اخم شیرین کردوگفت  

-نه خیربلندشوببینم اومدم بلندشم که صدام دراومد 

-اخخخخخخخخخ 

ارتان که دیدنمیتونم راه برم اومددوباره منوبلندکردکه صدام دراومد 

-بزارخودم میرم  

-نه خیرنمیتونی راه بري منم دیگه ساکت شدم منوبردبیرون اتاق که هلنا باصورت قرمزگفت 

-میبینم خیلی بهت خوش میگذره  

-دسته گله جنابعالیه پاش انقدبداسیب دیده که نمیتونه راه بره حواست کجابودکه خوردزمین؟؟ ایناروبادادمیگفت 

هلناهم گفت 
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براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

-من بامخ خوردم زمین انقدنگران نشدي که واسه این نگرانی 

-تومیتونستی راه بري واسیب جدي هم ندیده بودي  

-باشه بروبه ایشون برس منم تنهاتون میزارم تاراحت باشی بعدم راهشوکشیدورفت . 

تو دستاي  ارتان چه ارامشی داشتم یه ارامش خاص بوي عطرش ارومم میکرد چه قدرخوب بودمنوگذاشت توماشینش 

خودشم سوارشدوراه افتادوگفت 

-توخونه تنهانمیتونی وایستی سختت میشه میبرمت هتل خودم جااان؟؟؟ هتل خودت؟؟؟ منم گفتم 

-نه هتل نمیخوادیه نگاه بهم انداخت وگفت همین که گفتم !! اصلاناراحت نشدم نمیدونم چرا اتفاقا خوشمم اومد 

رسیدیم هتل اومددوباره بغلم کنه که گفتم:

-بابامن این جوري معذبم خودم میام لطفا اونم قبول کرد پیاده شدم خیلی سخت بودراه رفتن ولی خب خیلی ضایع 

میشداگه دوباره بغلم میکرد چند قدم که برداشتم پاهام به شدت دردگرفت ارتان که دیداینجوري نمیشه اومد ازکمرم 

گرفت که کمرم یه لحظه لرزیدمن چم شده؟؟ مریض شدم بایدیه دکتر برم دست راستموانداخت روشونه هاش 

ومنواروم بردیه اتاق برام گرفت منوبردداخل وداشتیم ردمیشدیم که پاي سالمم به مبل گیرکردوواشتم سقوط میکردم 

که گردن ارتانوسفت گرفتم اونم کمرموسفت گرفت چشام بسته بود که احساس کردم نفساي داغ ارتان به صورتم 

میخوره چشاموبازکردم فاصله منوارتان خیلی کم بود چشامون توچشاي هم بود واي خدا چشاي این چراانقدرمنوبیتاب 

میکنه ؟؟ سریع سعی کردم راست شم وازش فاصله بگیرم ارتان منوبردتواتاق وگفت 

-خوب استراحت کن من میرم برات یه غذابپزم بعدمیرم اخخخی چه مهربون! اونوقت من این همه اذیتش کردم !! 

بهش گفتم  

-نه زحمتتون میشه تروخدابریدتاهمین جاهم اذیتتون کردم امااون مخالفت کردوازاتاق رفت بیرون لباساموبایه تونیک 

ابی اسمونی عوض کردم وشلوارراحتی وشال مشکیموپوشیدم پام ذوق ذوق میکرد اي هلنا! اي هلنا من یه حالی 

ازتوبگیرم که اون سرش ناپیدا حوصلم سررفت رفتم بیرون پام خیلی دردمیکرد ازاتاق که اومدم بیرون چشاموبستم 
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براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

ویه نفس عمیق کشیدم چشاموبازکردم که دیدم دوتاچشم سبزداره منونگاه میکنه . 

ارتان باطلبکاري بهم نگاه کردوگفت 

-مگه نگفتم استراحت کن؟؟ یه جا نمیشینی ها!! بالحن مظلومی گفتم 

-خب حوصلم سرمیره ! 

-خیلی خب بیابشین تلوزیون نگاه کن اومدم برم که پام به شدت دردگرفت ونشستم زمین ارتان هول شدواومدکنارم 

وگفت  

-ببین باخودت چیکارمیکنی؟؟ نکنه پات در رفته؟ سریع به پام دست زدکه ازدردنالیدم وگفتم  

-ارتااان!! اولین باربوداسمشوصدامیزدم خجالت کشیدم سرموانداختم پایین واااي ابروم رفت چرامن انقدرسربه 

هواشدم؟؟؟ اصلاچراگذاشتم ارتان منوبیاره؟؟؟! بهش نگاه کردموگفتم  

-ممنون که منوتااین جارسوندیدشمابرید نگران من نباشید ارتانم بالحن خاصی گفت -اولاکه من وظیفه داشتم کمکت 

کنم دوماکه من الانم برم توبااین پات چی میخواي درست کنی بخوري؟؟ یاالان حوصلت سررفته نمیتونی راه بري 

حداقل به عنوان یک همکارمیبرمت بیرون یه شام بخوریم بعدمیارمت خونه بعدم خودم میرم قبوله؟؟؟ اخم کردم 

وگفتم  

-حالایه چیزي میخورم دیگه!! چشماش شیطون شدوگفت -که اینطور! بعدپاشدرفت وگوشیمو از رو اپن اشپزخونه 

برداشت وگفت -الان زنگ میزنم مامان بابات ومیگم که ...بعدبهم نگاه کردوگفت  

-حالاهرچی اوناصداي منم بشنون دیگه کارت ساخته است !! من که حسابی ترسیده بودم من من کردم گفتم  

-چیزه...اممم ..حالامن یه چیزي گفتم اونم پیروزمندانه نگام کردوگفت 

-پس بدو لباس بپوش بریم باورکن نگرانتم اگه من برم باشکم گرسنه ججوري میخوابی؟؟ حوصلت سررفت چجوري 

راه بري ومثلابیاي یه تلوزیون ببینی؟؟ یه اه کشید گفت  
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براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

-بروزودحاضرشو رفتم تواتاقم یه ارایش ملیح کردم ورژنارنجی زدم یه شال توسی باشلوارتوسی ومانتوم هم 

سفیدوکفشمم که سفید رفتم بیرون که ارتان گفت 

-حاضري؟؟ بریم؟ 

-اره بریم . 

بهم نگاه کردواومدطرفم خواست کمکم کنه که گفتم میتونم بیام کمک نمیخواد 

دوقدم برداشتم دیدم چیزي نیس ولی قدم سوم روکه برداشتم دردخیلییییی بدي توپاهام پیچید که نتونستم وایسم 

وخوردم زمین ارتان اومدبهم نگاه کردوگفت  

-بزارکمکت کنم ! مگه میخوام بخورمت؟ منم عین این منگلا ازدهنم پریدوگفتم  

-نه تروخدابیابخور وااااي من خودمومیکشم خدایامنوازروزمین محوکن چشماش میخندیدولی لبخندنمیزد اي بابامن 

توحسرت موندم این یا بارلبخندبزنه چندتاسرفه کرد واومدبغل دستم که کمک کنه مظلوم نگاش کردم ولی خب 

چیکارمیکردم ؟ نمیتونستم راه برم ! اینم که گیرداده بودبریم شام بیرون!!اونم باتهدید ! ولی خب چاره نداشتم 

دستموگذاشت روشونش واون یکی دستشوگذاشت روکمرم قلبم شروع کردبه تندزدن حالم یه جوري بودکه درکش 

نمیکردم خلاصه سوارماشین شدیم که توراه یه سی دي گذاشت توضبط که روش زده بودایرانی اخ جوون خیلی وقت 

بوداهنگ گوش نداده بودم یه اهنگ شادگذاشت به زورخودموکنترل میکردم که نرقصم همیشه توخونمون اهنگ 

وبلندمیکردم میرقصیدم رسیدیم رستوران واااي مامانم ایناااا!! عجب جایی بودیه جورایی رویایی بودرفتیم رستوران 

وارتان گفت -چی میخوري؟؟ منم شونموانداختم بالاگفتم -نمیدونم من تازه این جااومدم وغذاهاشونمیشناسم زیاد اونم 

سرشوتکون دادوگفت -پس من براتون یه غذاي خوشمزه سفارش میدم قبول؟ سرموتکون دادم غذامون واوردن خیلی 

خوشمزه بود ارتان هی بهم نگاه میکردانگارمیخواست یه چیزي بگه ولی دودل بودبهش گفتم  

-چیزي میخوایدبگید؟؟ اونم انگارمنظراین سوال بودکه گفت  

-اره واقعیتش اینه که میخواستم درموردهلنایه چیزایی بهت بگم ناخوداگاه اخمام رفت توهم ولی گفتم 
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براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

-میشنوم

-اون دخترداییه شوهرخواهرمه ازموقعی که منودیده خیلی میادپیشم خودت که دیدي رفتارهاشو!! پدرمادرمنم میگن 

که اگه باهاش بدرفتاري کنم باهام قهرمیکنن 

منم مجبورم باهاش بسازم ولی دیگه خسته شدم نه طاقت هلنارودارم نه طاقت قهروالدینمو!! بعدیه ذره من من 

کردوگفت -من میتونم ازشماکمک بگیرم؟؟؟ یه ابروم رفت بالاوگفتم چه کمکی؟؟؟ اونم گفت-ببین من ازش خوشم 

نمیاداگه میشه میخوام...که جلوش.نقشه دوس دخترموبازي کنی واززندگیم بیرونش کنی !! بعدیه نفس عمیق کشید 

چشمام گردشده بود گیج شده بودم نمیدونستم چی بگم واي خداجون کمکم کن یه دفعه یه فکري به سرم زد من یقین 

دارم که هلناازقصدخوردبه صندلیم تامن بیفتم وگرنه چرابایددقیقاازکنارمن ردشه؟؟ بعدشم اون ازکنارارتان جم 

نمیخورد منم که میخوام حالشوبگیرم براي همین هم ازراه ارتان واردمیشم ارتانم که خودش این پیشنهاد روداده پس 

خیلی راحت میتونم این کارشوتلافی کنم اره هلناجون من چیزي بهت نگفتم ولی تقصیرخودت شد.به ارتان نگاه کردم 

منتظرنگام میکرد باجدیت تمام گفتم 

-ببینیدازاون جایی که منم ازهلناخوشم نمیادچون همیشه تمرکزمنوبهم میریزه براي منم چشم غره میادوامروزم این 

بلارو (به پاهام اشاره کردم) سرم اوردپیشنهادتون روقبول میکنم ارتان گفت-پس شماهم ازش خوشتون نمیاد! باشه 

پس بازي شروع شد؟ منم لبخندزدم وگفتم بازي شروع شد راجب همه چیزباهام حرف زد این که جلوش چی بگم 

چیکارکنم وازاین جورحرفا توراه برگشت به خونم بودیم که گفت  

-ممنون که بهم کمک میکنی!  

درسته که من به خاطرخودم که تلافی کنم قبول کردم ولی یه جورایی دوس داشتم به ارتانم کمک کنم نمیدونم چرا 

بهش لبخندزدموگفتم  

-یادتون باشه شماجونه منونجات دادیدمنم الان یه جورایی دارم براتون جبران میکنم رسیدیم زدروترمزبهم نگاه 

کردوگفت  

-نمیدونستم همچین ادمی هستی  
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براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

باتعجب گفتم چه جورادمی؟؟ اونم گفت 

 -این که اتفاقات بدروتلافی میکنی واتفاقات خوب روجبران! باقدرشناسی نگاهش کردم 

دوباره حالم دگرگون شدنمیتونستم ازنگاهش دل بکنم دوس داشتم نگاش کنم اونم داشت نگام میکرد باهزارجون 

کندن نگاهموازش گرفتم وگفتم  

-ممنون براي امشب !! 

-خواهش میکنم ولی بایدتابالاببرمتون یادتون رفت؟؟ خندم گرفت ولی جمعش کردم تابالامنوبردوبعدخدافظی 

کردورفت ولی خودمونیم خیلی گذشت باوجودپادردم احساس میکردم خیلی خوش گذشته واااي جووونم فردااااا قیافه 

هلنافردادیدنی میشه بااین نقشه هاکه ماکشیدیدیم ازخستگی زیادسریع خوابم برد صبح باهیجان پاشدم تصمیم گرفتم 

یه تیپ خوشگل بزنم یه مانتوقرمزتنگ پوشیدم خیلی جذب بودوبالاتراززانوم بودولی خیلی هیکلموخوشگل نشون 

میدادیه شلواروشال مشکی انداختم کتونی لژدارقرمز هم پوشیدم وکیف مشکی قرمزهم برداشتم ارایشمم یه کرم زدم 

یه خط چشم نازك که اصلامعلوم نبودیه ذره سایه قهوه اي رنگ که جوري زدم که اصلامتوجه نمیشدي که سایه زدم 

ریمل زدم که مژه هام وقشنگ ترنشون میدادیه مدادهم زیرچشم که خیلی کم بودویه رژه اجري ورژگونه اجري زدم 

تواینه قدي خودمونگاه کردم واي عجب چیزي شدم !! خودم ازخودم دل نمیکندم راس ساعت توشرکت بودم همه بهم 

سلام میکردن امامن فقط سرتکون میدادم تواین مدت همه روتوشرکت میشناختم بیشتري هاشون توجلسه هاي ارتان 

میومدن همشون هم باهام خوب رفتارمیکردند رسیدم دم دفتره ارتان صداشون واضح میومداصلااهل فالگوش وایستادن 

نبودم ولی این دفعه خیلی کنجکاوشده بودم خدایاببخشیدارتان -ببین من شایدیکی دیگه رودوس داشته باشم 

توچیکارداري؟؟  

هلنا-بگوکیه؟؟ کیه که دلتوبرده؟ هان؟ 

ارتان باعصبانیت -ازتوخیلی بهتره...مث تونیس که هرروزبایه نفربره شام بیرون اون پاکه معصومه  

اهان الان موقعشه درروبازکردم ورفتم تورفتم تونقشم وباذوق گفتم ارتاااااان!! 
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بعدخرامان خرامان به طرف میزش رفتم اهل عشوه نبودم ولی ارتان گفت این جوري شک میکنه منم رفتم 

نزدیکشوبانگاهی زیبابهش گفتم 

-چه قدرامروزخوشگل شدي!! 

واقعاخوشکل شده بود تیپ سرتاپامشکی زده بود اونم طبق نقشه لبخندي زدکه واقعاادم جذب لبخندش میشدذوق 

مرگ شدم اولین باربودلبخندشومیدیدم قلبم دیوونه وارمیزددستام میلرزید خدایامن چمه اونم به من زل زده بود 

وچشم ازم برنمیداشت باهمون لبخنده دلرباش گفت 

-عزیزم توهم خیلی خوشگل شدي! بعدچشمک زدوبالحن جذابی گفت -البته خوشگل بودي ولی خوشگلترشدي! دست 

وپاهام میلرزیدهول شده بودم بااین که واقعی نبودولی بازم حالم اونجوري شده بود منم یه خنده نازکردم وبهش گفتم  

-بابت دیشب ممنونم خیلیییی خیلییی بهم خوش گذشت !! ارتانم احساس کردم حالش عین من بودنمیدونم چراولی 

حسم میگفت بالبخندبهش گفتم -من برم به کارام برسم که کلی کارریخته سرم اونم سرشوتکون دادولبخند زد هلناکه 

تااون موقع داشت به حرفاي ماگوش میدادوصورتش قرمزشده بودشبیه میموناي انگولاشده بود باعصبانیت گفت 

-وایساببینم اقاارتان کسی که بهش علاقه داري ایشونه؟؟؟ ارتانم مثلاباعشق بهم نگاه کردوگفت -خودشه همینجوري 

بهم زل زده بود منم که قلبم داشت ازجاش کنده میشداصلانگاهشوازمن برنمیداشت منم بدترازاون هلناکه کاردمیزدي 

خونش درنمیومد برگشتوبه ارتان گفت 

-هههههه ببین ارتان بامن بدبازي روشروع کردي مطمعن باش که یه روزپشیمون میشی بعدرفت بیرون ارتان یه نفس 

عمیق کشیدیه نگاه به سرتاپام انداخت وبعدبه صورتم زل زدواي تروخدااونجوري نگاه نکن دیگه لعنتی خواستم جو 

عوض شه وگفتم  

-میگما نره به مامان بابات چرت وپرت بگه ! یه نگاه بهم انداخت وگفت -بهشون گفتم ازیه دختره خوشم میادومیخوام 

هلنارواززندگیم بندازم بیرون  

من-اهان... 
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بعد با یه لحن مشکوك گفت 

ارتان-ببینم توکلاس بازیگري رفتی؟؟؟ 

من-هااا؟ واس چی؟ 

ارتان-اخه خیلی جدي بازي میکردي!! منم بایه لحن شیطون گفتم 

-شماجدي نگیریا!! یه لبخندزدکه دلم رفت واي خاك توسرم من چراانقدر ...انقدر...اه نمیدونم چم شده مریضیم خیلی 

بده ها!! رفتم سرمیزنشستم ومشغول کارشدم سنگینی نگاه ارتانوحس میکردم ولی سرموبالانمیاوردم تابیست دقیقه 

سنگینی نگاهشوحس میکردم سرمواوردم بالاکه دیدم بلهههه ایشون زل زده به من به خودم نگاه کردم بعدبرگشتم 

طرفشوگفتم  

-ایرادي ازمن دیدید که اینجوري نگام میکنید؟؟ همون موقع یکی اومدتو یه پسره قدبلندازهیکلش معلوم 

بودورزشکاره چشماي مشکی درشت موهاشم مشکی یه تیشرت توسی باشلوارمشکی پوشیده بودارتانم ازجاش 

بلندشدوگفت -به به سلام پسرعمو!! اونم گفت-صدباربهت گفتم به من نگو پسرعمو!! ارتانم گفت -خیلی خب اقاي 

پوریا اونم که تازه فهمیدم اسمش پوریاست گفت -اهان حالاشد! پوریاهم ایرانی بود هم ازقیافش معلوم بودهم 

ازفارسی حرف زدنش باارتان  

پوریابرگشت وتامنودیدیه لحظه زل زدبهم ولی سریع نگاهشوگرفت پوریاگفت-ارتان جان معرفی نمیکنی؟؟ارتانم یه 

نگاه بهم کردوگفت -ایشون مینا(...) هستن منشی بنده بعدروبه من گفت -میناخانم ایشون هم پوریاهستن پسرعموي 

من من روبهش گفتم -خوشبختم ! اونم یه لبخندزدواومدجلوم چه قدرخوشگله این!!ولی خب به من 

چه؟بالبخندگفت-چقدرخوبه که توي کشورغریب یه خانم ایرانی روببینیم اون هم کسی که بازهم توکشورخارج پوشش 

روحفظ میکنه ازتعریفش خوشم اومدبراي همین لبخندزدم وگفتم -ممنون شما لطف دارید!! چشمم به ارتان 

افتادصورتش خشمگین شده بودواخمهاشوکرده بودتوهم واااا اینم خوددرگیري مزمن داره ها!!چش شد؟! بازبرگشتم به 

پوریانگاه کردم اینم داره بالبخندهمینجوري نگام میکنه 
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دوتاشونم مشکل دارن بیخیال همینجوري که زل زده بودن بهم نشستم سرجام ومشغول کارام شدم ارتان بااخم گفت 

-پوریاجان من شب میام پیشت الان بروخسته میشی این جاوایسی پوریاهم با خنده گفت -مشکوك میزنی!!خبریه؟؟ 

ارتان باهمون اخم گفت -دلت خوشه ها!! چه خبري؟! پوریاهم سرتکون دادوگفت -ماکه رفتیم ولی خودتودرست کن 

انقدراخم نکن مگه ارث بابامومیخواي؟؟ خندم گرفت ازاین حرفش خیلی بامزه حرف میزدارتانم خیزبرداشت که 

پوریاسریع رفت بیرون ...ارتانم مشغول کارش شد خداروشکرپام امروزبهترشده بودومیتونستم راه برم ولی بازم 

دردمیکرد ارتان برگشت سمتم وگفت-پاهات بهتره؟؟ منم سرتکون دادموگفتم -خداروشکرمیتونم راه برم ! اونم 

سرشوتکون داد بعدسرشواوردبالاو باهمون نگاه شیطونش گفت-حالاواسه کی این طوري تیپ زدي؟؟ ازحرفش ناراحت 

شدم وبااخم غلیظ گفتم -من این جاکسی روندارم که براش تیپ بزنم بعدشم من واسه دله خودم تیپ زدم اونم باهمون 

نگاه شیطون ادامه داد-یعنی دوس پسرنداري؟؟ ازخشم میلرزیدم یه نگاهی بهش کردم که خودم یه لحظه ترسیدم 

ازلاي دندونام گفتم-نه خیر من مث دخترایی نیستم که شمافکرشومیکنیداونم بالجبازي گفت 

-داري؟؟؟ 

-ندارم!! 

-ثابت کن!! رفتم جلومیزش وایسادم لیوان اب کنارمیزشوبرداشتم وریختم روصورتش انقدرشکه شد که تادودقیقه فقط 

بهم نگاه میکردبعدکه به خودش اومددنبالم منم بااون پایه چلاقم نمیتونستم فرارکنم اومدشونه هامومحکم گرفت دردم 

اومدولی صدام درنیومدباخشم گفت -حالاازخودت دفاع کن ! چی فکرکرده بود؟ نمیدونست من رزمی کارم براي همین 

باپام محکم زدم به شکمش که دستاش شل شد دستاشوقفل کردم ویه ضربه دیگه زدم ورفتم عقب چشماش اندازه گاو 

البته بلانسبت گاو بازشده شده بود بهم نگاه کردیه دفعه یه لبخندخبیث زدوگفت -میبینم که رزمی کاري!! 

منم یه لبخندخبیث زدم وگفتم-مارودسته کم گرفتید!! یه دفعه رفت دروقفل کرد یاخداااا میخوادچیکارکنه؟؟ 

بخوادکاري کنه همچین میزنمش زمین که بلندنشه رفت سمت تلفنش وگفت-هیچ کس حق داخل شدن رونداره !! 

بعدتلفنوگذاشت اومدروبروم وایستاد یه دفعه گارد گرفت عهههه اینم یعنی رزمی کاره؟؟؟ بالحن جدي گفت-باهام 

مبارزه کن! جااااان؟؟؟ باشه خدایا ضایمون نکنی ها!! منم باجدیت گاردگرفتم اونم گفت -اگه زخمی شدي به من ربطی 

نداره خودت شروع کردي اخه یکی نیس بگه توشرکت جاي دعواس؟؟؟ابرومون میره که!! گفتم-باباسروصدامیشه 
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ابرومون میره ها!! اونم بالحن محکمی گفت زیادسروصدانمیکنیم اماده اي؟؟ سرموتکون دادم که یه دفعه محکم باپاش 

زدبه شونم جرزن پرروکم نیاوردم یه مشت به دلش زدم وباپام زدم به شونش نمیتونستم بزنم صورتش چون 

نمیخواستم داغون شه همینجوري مبارزه میکردیم تاده دقیقه درگیربودیم هم زدم هم خوردم ولی بیشترجاخالی میدادم 

که یه دفعه پاش خوردبه زخمه پام که یه دفعه نشستم زمین پاموگرفتم اخخخخ ارتان ارتان نمیري ایشالله ! اخخخخ 

مامان بیادخترتوکشتن! اخخخخ ارتان !! ارتان نشست روزمین وگفت -حواسم نبود!! مرتیکه گاوعذرخواهی نمیکنه بعدم 

میگه حواسم نبود چلغوز داشت باپشیمونی نگام میکردولی عذرخواهی نمیکرد بزاریه ایندفعه روبگم اشکال نداره 

بعداحالشومیگیرم خخخخخ یه لبخندزدم بهشوگفتم-اشکالی نداره !! تعجب کردولی هیچی نگفت اومدم بلندشم که پام 

پیچ خوردارتانم که روبروم بودخدایااین پاي منم دردسره ها یه دفعه افتادم روارتان هنگ کرده بودم اونم 

همینطورموهام ازتوشالم ریخته بودبیرون قلبم دیوونه وارمیزد دستام میلرزید امااونونمیدونم نفساي داغش مبخوردبه 

صورتم حالم دگون شده بودبه خودم اومدم سریع ازروش بلندشدم 

اونم بلندشدولی زل زده بودبه من منم که نمیتونستم ازنگاش دل بکنم یه لبخندزدوگفت-مبارزه ات حرف نداشت !! 

واي چقدرلبخندبهش میاد چی میشه همیشه لبخندبزنه؟؟ دوتامون پاشدیم ورفتیم سرکارمون  

4ماه بعد 

تواین مدت منوارتان باهم بهترشدیم ولی من بازم اذیتش میکنم وباهاش کل کل میکنم ولی بازم هرموقع میبینمش بازم 

قلبم میادتودهنم انقدرکه تندمیزنه دستم میلرزه پاهام قدرت حرکت نداره هی به خودم میگم حتمامریض شدم ولی بازم 

احساس میکنم خودمودارم گول میزنم ارتانم تواین مدت یه جوري میشه بعضی وقت هاهمش زل میزنه به من بعضی 

وقت هابهم زورمیگه بعشی وقت هامهربونه به خدادیوونست فرداشب تولدم بودولی من هیچ کس نبودپیشم تنهاي 

تنهابودم همه زنگ زدن وتبریک میگفتن ولی من خیلی اشفته بودم ازتنهاییم توروزتولدم ازاین که این جاهیچکی نیس 

تابهم تبریک بگه یه کیک کوچیک هم بودخوشحال بودم امااینجاتنهایی قسمت من بود تواین مدت پوریااومده 

توشرکت کارمیکنه وهمش دور و ورمن میپلکه همش بهم لبخندمیزنه همش بهم زل میزنه رفتاره هیچ کدومشونودرك 

نمیکنم تاپوریامیادطرفم ارتان قرمزمیشه وبه یه بهونه اي میفرستش دنبال نخودسیاه ازکاراشون سردرنمیارم ولی 

پوریاخیلی منومیخندونه وخیلی بانمک صحبت میکنه باناراحتی داشتم میرفتم طرف دفتر.که گوشیم زنگ خوردالهام بود  
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-الوووو 

-سلام وزهرمارچقدرتوبی حالی 

منم چون دلم پربودگفتم  

-فرداتولدمه ولی من این جاهیچ کسوندارم هیچ کی پیشم نیس هیچ کس میفهمی؟ اونوقت توقع داري خوشحال باشم؟؟ 

پرانرژي باشم؟؟  

الهام-ناراحت نباش عزیزم بالاخره میاي ایران ازدلت درمیاریم ههههه  

-زهرمارپررو ببین من برم کارزیاددارم  

-باشه خدافظ قضیه کارپیشه ارتانوبراي الهام وسمانه گفته بودم برگشتم برم دفترکه دیدم ارتان دست به سینه داره 

 نگام میکنه 

وااااي یعنی حرفاموشنید؟؟ فک نکنم بهش سلام کردم که سرشوتکون دادمنم رفتم تودفترخیلی کارامونده بودبراهمین 

تاشب کارمیکردیم حسابی خسته شده بودیم ارتانم همینطورپاشدم رفتم خونه حوصله هیچی نداشتم براي همین سریع 

خوابیدم صبح بلندشدم پوووووف امروزتولدمه من یه ابان ماهی بودم ازاین که تواین ماه به دنیااومدم خوشحال بودم 

بااین که امروزکسی پیشم نبود تصمیم گرفتم یه ذره به خودم برسم کرم زدم یه سایه قهوه اي وسفیدکه اصلامشخص 

نبودولی زیباترنشونم میدادیه مدادزیرچشمم کشیدم ریمل هم زدم یه رژگونه اجري بایه رژنارنجی که خیلی خوشگل 

بودوبهم میومد یه شلوارشال مشکی بایه بافته نارنجی کیف دستی نارنجی باکفش مشکی موهامم یه وري ریختم 

واتوکردم وااااي عجب چیزي شدم رفتم شرکت وارددفترشدم که یه دفعه ارتان خواست سلام کنه ولی حرف تودهنش 

ماسیدوزل زدبه من واااا چرا اینجوري نگام میکنه؟ اهاااان یعنی انقدرخوشگل شدم که زل زده به من واااي خداجون ذوق 

مرگ شدم سرموتکون دادم وسلام کردم رفتم مشغوله کارم شدم تاساعت 6کارمیکردم ولی همش سنگینی نگاه 

ارتانوحس میکردم ارتان صدام زدوگفت-پاشوبایدبریم یه جایی ! من باتعجب گفتم-کجا؟ اونم باجدیت گفت قراره 

بریم رءیس یه شرکتوببینیم وباهاش قردادببندیم لازمه توهم بیاي پاشدم وگفتم-باشه بریم! رفتیم توماشین نشستیم 

ارتان یه اهنگ گذاشت که من عاشقش بودم .
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مراجعه کنید.

تولحن خنده هات احساس غم نبود 

من عاشقت شدم دسته خودم نبود 

این خونه روشنه اماچراغی نیس 

دنیام عوض شده این اتفاقی نییییس  

احساس من به تومابین حرفام نیس 

هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیس  

احساس من به توووومابین حرفام نیس  

هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیس 

( اهنگ سیروان خسروي من عاشقت شدم)رسیدیم اه رفته بودم توفازه اهنگاا!!پیاده شدیم 

وارده یه رستوران شیک شدیم که خیلی نازبودولی چراانقدرخلوته؟؟ وللش بابا ارتان بهم نگاه کردوگفت-بهم

اعتمادکن وباهام بیا بعدجلوترازمن رفت وااایعنی این قردادخیلی مهمه که اینجوري میکنه ؟؟ دنبالش رفتم رفت سریه 

میزگرد بامزه وایستادکه روش دوتاقلب گنده روهم صورتی که معلوم بودکادو ویه کیک قلبی هم وسط میز تازه مغزم 

به کارافتاداین کیک این کادو یعنی...یعنی...میدونه تولدمه بابهت بهش نگاه کردم بایه لبخندبهم نگاه میکردبازقلبم 

بیقراري کردبازهمون حاله همیشگی بعداز6ماه این لبخندشوواقعاندیده بودم یه دفعه صداي موزیک تولداومد وارتان 

وچندنفري که اونوربودن شروع کردن به خوندنه شعره تولد واااااي خداي من خداجون دارم خواب میبینم اوه ماي گاد 

رفتم طرفش وقشنگ ترین نگاهموتقدیمش کردم وگفتم-من...یعنی تو...اینجا...خواب نیس؟؟؟ ارتان بایه لحن اروم 

گفت -نه واقعیته دوس نداشتم روزتولدت ناراحت باشی یادت باشه هرچی باشه منوتوهمکاریم نمیدونم چراازحرفش 

ناراحت شدم نشستم سرمیزاونم نشست روبروم بعداون دوتاقلبوگذاشت روبروم باذوق گفتم-واااي این...مرسی 

لبخندزدپاشداومدطرفم وگفت پاشوبایدکیکوببري پاشدم دوتایی وایستادیم طرفه کیک اهنگ تولدرویه باردیگه زدن 

بالحن مظلومی گفتم من نمیدونم چجوري بایدببرم تودستم چاقوبودارتان دستشوگذاشت رودستم دقیقاپشت بهم بود 

https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/


30

دختر شیطون و لجباز | به قلم مینا

براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

حالم ازقبل بدترشدواي خدا دستاش رودستم بودکیکوباهم بریدیم که کسایی که اونطرف بودن برامون دست زدن 

ارتان منونشوند سرمیزوگفت -نوبتی هم که باشه نوبته کادو اولین قلب روبازکردم که دیدم توش یه ادکلن توشه بایه 

جعبه کوچیک که توش یه گردنبندخوشگل بود دومین قلب هم یه قلب گنده قرمزکه روش باخط سفیدنوشته بودمینا. 

فک میکردم این کاراواسه توفیلماس ولی اشتباه میکردم بهش نگاه کردم وباصداي بلندگفتم 

-بابا یه دونه ایییییی !!!!! 

اونم بلندزدزیرخنده که دلم براش ضعف رفت بعداومدسمتم وگفت-درسته تولدته ولی میشه یه چیزي ازت بخوام؟؟ 

منم عین منگلاگفتم-اره اونم باشیطنت گفت-هیچ اعتراضی هم قبول نیس !! باشک نگاهش کردم که گفت-بهم 

اعتمادکن ! نمیدونم چرابهش اعتمادکردم وسرموتکون دادم حرکتام دست خودم نبود اونم دستشودرازکردسمتم 

وگفت-باهام برقص!!! جااااااان؟؟؟ دیگه چی؟؟ ولی خب مجبورم اي خدااین قلب من بی جنبه بازي دراورد به من ربطی 

نداره دستشوگرفتم که انگاربرق منوگرفت یه حس عجیبی روتوبدنم احساس کردم من چمه؟؟؟ باهم به وسط سالن 

رفتیم خجالت میکشیدم بین اون همه ادم باارتان برقصم یه دفعه یه موزیک لایت پخش شدواي رقص 

دونفره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!! ارتان اومدسمتم دودستاموگرفت ویکی روقفل کردتودستش اون یکی دستمم گذاشت 

روشونش دسته خودشم انداخت دورکمرم دیگه دستم نمیلرزید ولی قلبم هنوزم دیوونه وارمیتپیدباهم شروع کردیم به 

رقصیدن یا دفعه چراغاخاموش شدوفقط یه ذره نورافشانی سفیدکردن ارتان نگاهش خیلی خاص بوداین نگاه چه چیزي 

بهم میگفت؟؟؟ بهم گفت-یه چیزي بهت بگم ناراحت نمیشی واشتباه برداشت نمیکنی؟؟! منم گفتم-نه بگو!! اونم گفت 

-امروزخیلی خوشگل شدي!! تودلم رخت شویی بود وااااي به من گفت خوشگل؟؟ حالاچراانقدربرام مهمه؟؟؟ اه دیوونه 

شدم بهش لبخندزدم وگفتم -چشاتون خوشگل میبینه ! ( لفظ قلم میومدم بابا!! ) داشتیم میرقصیدیم که منویه دور 

چرخوندبعد یه دفعه منوکشیدتوبغلش جوري که پیشونیش چسبیدبه پیشونیم خیلی لحظه قشنگی بود یه لحظه احساس 

کردم بهترین لحظه عمرمه واااي نکنه من ارتانو دوس دارم؟؟؟ مینا توهم زدي توهم اخه تو وعاشقی؟؟ هه پس چراقلبم 

تندتندمیزد پاهام سست شده؟؟ نمیدونم نمیدونم اه دارم روانی میشم !! 

اهنگ که تموم شدبه سختی ازش جداشدم رفتیم سره یه میزکه یه تیکه کیک زدبه چنگال وگرفت جلوي دهنم بسم الله 

!! این جنی نشده؟! اومدم یه چیزي بگم که تادهنموبازکردم کیکوگذاشت تودهنم باچشماي گردشده نگاهش کردم 

https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/


31

دختر شیطون و لجباز | به قلم مینا

براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 
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وهمونجوري هم کیکومیخوردم خندید چه امشب خوش خنده شده این!!منم خندم گرفته بود کیک روخوردیم که 

گفت-بریم؟؟؟ من دوس داشتم بمونم ولی خب زشت بود گفتم-بریم باهم راه افتادیم که بعند چند مین دیدم که داره 

میره یه سمته دیگه بهش گفتم -کجامیري؟  

-نترس میریم یه جاي خوب رسیدیم یه جایی که خیلی خوشگل وسرسبزبود باهاش راه افتادم رفت سمت یه چیزکه 

مثل صخره بودرفتم بالا بهم گفت -چشماتوببند! وااااا!! چشماموبستم منواروم اروم بردیه جایی بعددستشو برداشت 

وگفت-حالاچشماتوبازکن !! چشماموبازکردم که دیدم کل شهرزیره پامه ! لال شده بودم خیلی قشنگ بودبرگشتم 

سمتش که به ساعتش نگاه کردوگفت-تولدت مبارك !! نمیدونستم چی بگم لال شده بودم بعدارتان اومدجلوم وگفت 

-مینا!! واي چرااین جوري صدام میکنه؟ دوباره همون حاله همیشگی 

-بله!! اومدتوفاصله یک سانتیم وایستادوگفت-میخوام یه چیزي بهت بگم !! 

-بگو.... 

-من... م ..من دست توموهاش کشیدوگفت -بیابشینیم تابرات بگم.. رفتیم نشستیم منتظرنگاش کردم که به روبرونگاه 

کردوگفت 

-نمیدونم امشب چی میشه وعاقبتش چیه ولی میخوام حرفاموبهت بزنم توهم تااخرگوش بده وبعدهرسوالی داشتی بهم 

بگو منم سرموبه معنی باشه تکون دادم اونم شروع کردبه حرف زدن 

-روزاي اول که دیدمت خیلی باهات لج بودم و هیچ دوس نداشتم ببینمت اون روزکه نجاتت دادم ازلجم گفتم بایدپیشم 

کارکنی فک کردم مخالفت میکنی ولی قبول کردي من احتیاجی به منشی دیگه اي نداشتم ولی تورومنشی خودم کردم 

وکارایی که ازعهدت برمیومدروبهت دادم توباهام لجبازي کردي همش باهام بحث میکردي توغذام فلفل میریختی 

لباساموخراب میکردي...خلاصه وقتی دیدم اون روزهلناخوردبه صندلیت وافتادي نمیدونم چم شدخیلی ترسیدم 

بعدچندوقت هنوزهم اذیتم میکردي پوریاهم که هی دو وورت بودمنوعصبی میکرد دلیلشونمیدونستم اما امشب میخوام 

بهت یه چیزي بگم بلندشدکه منم بلندشدم اونم گفت-من یه دخترلجبازوشیطون وتوزندگیم پیداکردم که بعدازمدت 

هافهمیدم که بهش عادت کردم اون دختردلش پاکه مهربونه به موقعش لجبازوشیطون وبه موقعش دلسوزومهربون 
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براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

ومن الان میخوام بهش بگم که اگه یه روزنباشه روزم شب نمیشه دوسش دارم عاشقشم نه برحسب عادت بلکه 

واقعاازته دلم دوسش دارم اون دخترالان روبرومه!! 

فکم خوردزمین یعنی ارتان عاشقه منه؟؟ براي همین پوریامیومدنزدیکم عصبی میشد؟؟ براي همین زل میزدبهم؟؟ واي 

خدایاباورم نمیشداومدتوفاصله 2سانیم وایستادوگفت-مینا...توچی؟؟؟ دوسم داري؟؟ قبولم داري ؟؟ 

اون موقع فهمیدم که دوسش دارم یعنی عاشقشم وگرنه قلبم براي اون نمیزددستوپام براي اون نمیلرزید من عاشقشم 

اینوالان فهمیدم تصمیم گرفتم یه ذره اذیتش کنم براي همین قیافموسردوجدي کردموگفتم-من شمارودوس ندارم عین 

بادکنک خالی شد پشت سرهم نفسه عمیق میکشیدبعدلبخندزدم وگفتم-دوستون ندارم ولی عاشقتونم !! یه لحظه هنگ 

کردفک کنم مغزش ارور داد بعدیه دفعه اخم کردوگفت -سربه سرمن میزاري؟؟ جرات داري وایسا!! منم بدوبدورفتم 

که افتاددنبالم میتونستم بزنمش ولی دلم سوخت دورتادورصخره روباسرعت میرفتم 

که یه دفعه منوازپشت گرفت هیچ حرکتی نمیتونستم بکنم منوبرگردوندوبااخم غلیظ بهم نگاه کرد فک کنم اصلاجنبه 

این شوخیمونداشت باعصبانیت دستشواوردبالاوگفت -الان ادمت میکنم ازترس چشماموبستم اه چرانمیزنه؟ یه 

چشمموبازکردم که دیدم بالبخنددست به سینه نگام میکنه بعد قهقه بلندي زدوگفت-حسابی ترسیدیا! کثافت سربه 

سرم گذاشت رفتم جلوش وگفتم -بچه پررومنوباش که دارم میگم عاشقتم اونوقت تودنبالم میکنی بعدبامشت به شونه 

هاش میزدم همینجوري میزدمش که دستاموگرفت وباخنده گفت-منم دوست دارم منم عاشقتم ! بعدتویه حرکت 

دستاموکشیدکه رفتم توبغلش بوي عطرش دیوونم میکرد بعدبایه نگاه عمیق بهم خیره شدبااعتراض گفتم-نخوري 

منو؟؟؟ لبخندزدوگفت-بخورمت که تموم میشی!اومدم جوابش روبدم که گرمی لباشورولبام حس کردم ذهنم قفل کرده 

بودشکه شده بودم دستشوانداخت دور کمرمو اون یکی دستشوکردتوموهام قلبم بدجوربیقراري میکرداومدم ازش 

جداشم که منوبیشتربه خودش فشردهرکارکردم نتونستم ازش جداشم اخرشم مجبورشدم همراهیش کنم دستم 

روکردم توموهاش واون یکی دستمم دورگردنش خیلی حس خوبی بود ازم جداشدولی دستش هنوزدورکمرم بود 

بعدپیشینیموبوسیدوگفت-چه قدرخوبه که توروپیداکردم !! لبخند زدم وگفتم-چشمم نزن دیگه!! بلندخندیدکه منم 

خندیدم احساس کردم دنیاهم به روي مالبخندمیزنه 

اون شب با ارتان حرف زدم اونم باهام حرف زد قرارگذاشت که بریم ایران تابیادخواستگاري ودرمورداین که پیشش 
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براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

کارمیکردم هم چیزي به خانواده ام نگه  

احساس خوشبختی میکردم که ارتانودارم اون ازم حمایت میکرد بهم عشق میدادانگیزه میدادامیدمیدادمن ازته قلبم 

دوسش داشتم ازاون به بعددیگه به ارتان اجازه نزدیک شدن نمیدادم وهمش میگفتم بایدبه هم محرم شیم بعداونم 

 اولش غرمیزدولی بعدش دیگه چیزي نمیگفت 

1ماه بعد

تواین 1ماه اخیرکه اومدیم ایران ارتان اومدخواستگاري وپدرمادرم قبولش کردن وقرارعقدوعروسی روگذاشتن 

خانواده ارتانوهم دیدم هیچ مخالفتی نداشتن وخیلی هم ازم خوششون اومد امروز روزه عقدم بود الانم ارایشگاه بودم 

خب کارم تموم شده بودتعریف ازخودنباشه خیلی خوشگل شده بودم رژم قرمز ویه سایه مشکی سفیدپشت پلکم زده 

بودم یه خط چشم ساده هم کشیدم لباسم هم سفید بودکه بالاش سگگ کاري شده بودوپایینش دنباله داشت همه 

ازلباسم خوششون اومدارتان اومددنبالم ازارایشگاه اومدم بیرون نگاهش که بهم افتاد بابهت بهم زل زده بودرفتم 

طرفش وگفتم-سلام !!! به خودش اومدوگفت-فرشته من چه خوشگل شده!! رفتیم به باغ که جشنمون اون جابوداول 

رفتیم اتلیه وکلی عکس انداختیم رسیدیم باغ همه بهمون تبریک میگفتن خیلی خوشحال بودم ارتانم همینطوروقتی 

سرسفره بله روگفتم ارتان یه نفس راحت کشید الهام وسمانه هی میزدن توسرمومیگفتن-کوفتت شه ایشالله ! ولی من 

خوشحال ترازاین حرفابودم رفتم وسط وحسابی رقصیدم که احساس کردم دستم کشیده شد باصورت خوردم بهش 

سرمواوردم بالا چهارتافوش ابداربدم که باصورت ارتان مواجه شدم ارتان بالحن مغروري گفت-نوبته منه !! بااونم کلی 

رقصیدم خیلی شبه قشنگ وبه یادماندنی شدرفتیم سمت خونه خانواده ام همه برام ارزوي خوشبختی میکردن حالاخوبه 

عروسیم نیس هه ! دیروقت بود تواتاقم رفتم ولباسموبایه تاپ شلوارك قرمزعوض کردم که خیلی جذب بود موهامم 

ازادگذاشتم ارتان هم که رفته بود یه دفعه یکی اومدتواتاقم برگشتم ببینم کیه که دیدم ارتانه عههههه مگه نرفت؟؟ واي 

خداابروم رفت بااین لباسایقه بازبود اونم خیزبرداشت که من چسبیدم به دیواروگفتم-نزدیک بیاي همچین میزنم 

بلندنشی ... امااون همونجوري میومدجلو شیطونه میگه یه تریپ نانچیکو بیاما!! 

اونم سرشوکج کرد وبالحن بامزه ومظلومی گفت -دلت میادمنوبزنی؟! اون نامزدم بودنمیتونستم بزنمش بهش 

گفتم-پس روتوکن اونور اونم بالجبازي گفت-ببین منوتوباهم امشب عقدکردیم به هم محرمیم میدونم خجالت میکشی 
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ولی اخرش که چی؟ راست میگفت دیگه ولی خب خجالت میکشم اومدنزدیکم وایستادوگفت -زودباش بده! باتعجب 

گفتم 

-خداشفات بده سرت به جایی خورده؟؟؟چیروبدم؟؟ 

-همون بوسی روکه تاالان به خاطرش صبرکردم ! زودباش  

-که اینطور اقاي پررو! پس بوس میخواي؟!! 

-اره سرموبردم نزدیکه صورتش وبهش گفتم -بمون توخماریش یه دفعه کمرموسفت گرفت که یه حالی شدم اه این 

قلبه منم چقدربی جنبست ! سرشواوردجلوکه بردم عقب اومدجلوترکه دوباره رفتم عقب یه دفعه ارتان ازم جداشد 

وبااخم گفت -اخخخخخ منم که هول شده بودم رفتم سمتش گفتم -چیزي شد؟ یه دفعه منومحکم گرفت وچسبوندم به 

دیوارانقدرمحکم منوگرفته بودکه دردم اومد حیف که نامزدمی وگرنه حسابتومیرسیدم پیروزمندانه نگام کردویه 

ابروش روبردبالااومدنزدیکم ولباي داغش روگذاشت رولبام هرچقدربیشترمیبوسیدبیشترمنوبه خودش 

فشارمیدادبعدگردنموریزریزمیبوسیدحالم بدشده بوداومدگونمو بوسید نفساش نامنظم بود به هرحال اونم نامزدم 

بودچه اشکال داشت الان به هم محرمیم من عاشقش بودم عاشقه اخمش لبخندش لجبازیاش مهربونیاش 

بعدگفت-امشب خیلی خوشگل شدي! سرموانداختم پایین خجالت نکشیدما! گفتم بزاریه یه بارم که شده اداي خجالتی 

هارودربیارم ارتان گفت-اخرهفته برمیگردیم المان چون پدرمادرت فک میکنن درس میخونی !! سرموتکون دادمورفتم 

بیرون ازاتاق توحیاط بودم حالم یه جوري بودنفسام نامنظم بودچندتانفس عمیق کشیدم بهترشدم ولی بازهمون 

حالوداشتم سریع رفتم تواشپزخونمون که اونجاچنددست لباس داشتم یه استین بلندباشلواراسپرت پوشیدم 

اون شب تاصبح باارتان حرف زدیم وخندیدیم خیلی شبه خوبی بود  

اخرهفته ست ومادوباره داریم میریم المان جایی که توش عشق روشناختم مامانم بغض کرده بود داداشم اومدطرفم 

ومنوبوسیدوگفت-مراقب خودت باش ابجی کوچیکه!! یه چشمک زدم وگفتم-اطاعت میشه قربان!  

سمانه-شیطونی نکنیا! هههه 
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-خفه بابا  

الهام -الهی قربونت برم دلم برات تنگ میشه محکم بغلش کردم وگفتم 

-منم دلم براي همه تون تنگ میشه بابام اومدپیشینیموبوسیدونصیحت کردعین همیشه خلاصه که سوارهواپیماشدیم که 

بغضم گرفت 6سال بودکه من گریه نکرده بودم وقتی 14سالم بودسره هرچیزي گریه میکردم امابعدبه خودم قول دادم 

که تاجایی که تونستم اشک نریزم وقوي باشم !! والان 6ساله که گریه نکردم ! ارتان متوجه ناراحتیم شدکه 

گفت-خانومی! چراناراحتی؟؟ بهش نگاه کردم  

-اخه بازم دارم ازخانواده ام ودوستام جدامیشم خیلی سخته خب! اونم لبخندزدودستموبوسیدوگفت-تحمل کن عزیزم 

حداقل من دیگه کنارتم! لبخندزدموسرموتکون دادم  

بالاخره رسیدیم ازهواپیماپیاده شدیم به ارتان نگاه کردموگفتم -کجابریم؟ اونم باغروربهم نگاه کرد 

وروشوبرگردوندکه حسابی عصبی شدم وبهش گفتم-این رفتاریعنی چی؟؟؟ اونم بااخم بهم گفت-ببین توقع نداشته 

باش که همش قربون صدقت برم ولبخندژکوندتحویلت بدم یه جاهایی هم بایدجدي باشی ! 

باخشم وعصبانیت گفتم-جلوي منم بایدمغروروازخودراضی باشی؟؟یه پوزخندزدموگفتم-غروربه جاي خودولی توبیش 

ازحدمغروري برو به کاروزندگیت برس بعد راهموکشیدم ورفتم رسیدم خونه دروباعصبانیت بازکردم عصابم 

واقعاخوردبود چراتوایران باهام خوب بودولی اومدیم المان انقدرسرد؟؟ انقدر سرودوخشک این جمله روبهم گفت که 

انگارمنم یخ زدم یعنی...نکنه که ایناهمش نقشه بوده؟؟ واااي نه خداجونم همچین بلایی سرم نیاد!! 

ساعت 8شب بود خیلی گرسنه بودم ولی حال وحوصله غذادرست کردن نداشتم تصمیم گرفتم حاضرشم وبرم رستوران 

سردردفجیح داشتم همش فکرم میرفت سمته ارتان یه قرص خوردم بابی حوصلگی یه ارایش کردمویه تیپ 

سرتاپامشکی زدم رفتم بیرون چشمم خوردبه یه کلوپ بیخیال رستوران شدمورفتم اون جا صداي موزیک خیلی بلندبود 

دخترپسر همه اونجابودن رفتم سمته میزه اونجاویه اب پرتغال سفارش دادم چشمم خوردبه یه دختره چقدراشنابود 

عهههه این که هلناست این جاچیکارمیکنه؟؟ من اونومیدیدم ولی اون جوري نشسته بودکه نمیتونست منوببینه یاشایدم 

حواسش نبود سرش روگذاشت روسینه یه پسر پسره روشوبرگردوند ازچیزي که میدیدم شاخ دراوردم نه حتمادارم 
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خواب میبینم!!!اون مردارتان بودارتانه من ارتان توصورت هلنانگاه کردولبخندزد هلناهم یه چیزي گفت که دوتاشون 

زدن زیرخنده لعنت به من لعنت به من!که به ارتان اعتمادکردم به عشقه دروغیش اعتمادکردم ارتان باهاش هی میگفت 

میخندیدپس خودشم میخواست بغضم گرفته بود تندتنداب دهنموقورت میدادم ولی بدترمیشد یه دفعه ارتان منودید 

به وضوح تعجبوتوچشماش میدیدم پس بگوامروزچراانقدرباهام سردرفتارکرد!! هلنارومیخواست اره هلنارومیخواست 

ازمن میخواست عین یه دستمال کاغذي استفاده کنه!! توایران خوب رفتارکردتاشک نکنم ولی الان...منوگول زد اشک 

توچشمام حلقه زده بودولی نزاشتم یه قطرش بیادبیرون بادردنگاهش کردم میخواستم برم ولی پاهام چسبسده 

بودزمین هلناهم منودیدویه لبخندپیروزمندانه زدمنم کم نیاوردم ویه پوزخندتحویلش دادم کیفموبرداشتمورفتم داشتم 

خارج میشدم که ارتان صدام زد وایستادم ولی برنگشتم  

ارتان-م...من...من !! برگشتم بغض صدام دسته خودم نبود بانگاه پردردي گفتم 

-دوسش داري؟؟؟! 

جوابمونمیدادکلافه دست کشیدتوموهاش وصدایی دورگه که میلرزیدگفت 

-ا..اره 

صداش توذهنم اکومیشد (اره.. 

اره...اره) سرم گیج میرفت دستموبه دیوارگرفتم که نیوفتم یه دفعه هلنااومدوروبه ارتان گفت 

هلنا-عزیزم بیابریم با این دختره چیکارداري؟؟ خیلی ادمه؟ دیگه بهم برخورد من بایدمحکم باشم صاف وایستادم 

صداموصاف کردموگفتم- اره عزیزم من ادم نیستم فرشته ام خوبه که اینوفهمیدي بعدروبه ارتان باجدیت ولحن سردي 

گفتم 

-فرداتوشرکت میبینمتون اقاي رعیس خوش بگذره باي... بعدراهموکشیدم ورفتم داخل خونه شدم ورفتم تو اتاقم 

درازکشیدم ازفردا میشم یه میناي جدیدیه میناي انتقامجو اره من مینانیستم اگه ضربموبهشون نزنم من وقتی توسن 

نوجوونی بودم به شدت دوستام بهم ضربه زدن از اعتمادم سواستفاده کردن بی معرفتی کردن تهمت زدن ! تااین که 
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باهمه قطع رابطه کردم تادانشگاهم که باسمانه والهام اشناشدم الان ازارتان ضربه خوردم دوباره اعتمادکردم ازفردامیشم 

یه مینایی که دلش ازسنگه دیگه به کسی اعتمادنمیکنم اون بامن نامزدکرد واااي جواب خانواده ام روچی بدم؟؟ فعلاکه 

توالمانم هیچی بهشون نمیگم بعد یه مدت که تلافی کاراي ارتان وهلنارودراوردم یه بهونه پیدامیکنم وبه خانواده ام 

میگم اشک مهمون چشمام شده بوددامانمیزاشتم بریزه من 6ساله که گریه نکردم ونمیکنم  

تاساعت 4خوابم نبردولی بعدش به زورخودمو خوابوندم ! صبح باصداي ساعت گوشیم بیدارشدم رفتم دست 

وصورتموشستم نشستم جلوي اینه کرم زدم یه مدادقهوه اي زیرچشمم زدم یه سایه قهوه اي بالاي چشمم سایه سفیدم 

روش زدم توي چشمامو مدادمشکی زدم یه رژ قرمز زدم یه شلوار مشکی که روش نگین کاري شده بودپوشیدم یه 

مانتوقرمزه کوتاه جیییغ پوشیدم یه شاله مشکی قرمزم انداختم یه کیف مشکی دستی هم برداشتم اهل پاشنه بلندنبودم 

براي همین کتونی مشکیمم پوشیدم موهامم یه وري ریختم اصلا اهل این جورتیپ نبود. 

با اخم وارده یه شرکت شدم همه سلام میکردن امامن فقط سرتکون میدادم ازکناریه دفتر رد میشدم که صداي پوریا 

توجه منوجلب کرد کسی نبود براي همین پشت در وایستادم 

پوریا-دیوونه شدي؟؟ رفتی صاف توچشماش نگاه کردي گفتی من هلنارودوس دارم؟؟! اون  

یه دختره احساس داره چطورهمچین کاري کردي؟؟ 

ارتان-مجبوربودم لعنتی!! ندیدي هلنا اون روزچی گفت؟؟! من بایدبه حرفاش گوش میدادم! 

پوریا-چطور جرات میکنه توروتهدیدکنه؟؟ تو خاك توسر واس چی بامینا درمیون نزاشتی؟؟ که الان بخواد این جوري 

شه 

ارتان-من ومینا تازه یه مدته نامزدکردیم ممکن بود حرفموباورنکنه! بعدشم اگه هلنا میفهمید به خانواده اش میگفت که 

اون درس نمیخونه ومینا تودردسرمیفتاد! پس نمیتونستم چیزي بهش بگم! 

پوریا-پوووف نمیدونم چی بگم ولی خودت یه کاري بکن نبایدمینارو ازدست بدي!! 

-باشه من برم ببینم اومده یانه شب میبینمت! 
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سریع با دو رفتم تودفترارتان وسرمیزه خودم نشستم وخودمومشغول کردم ارتان اومدتو سرموبالانیاوردم همینجوري 

وایستاده بود بعد سه مین رفت نشست  

پس هلنا ارتانو تهدید کرده ارتانم هیچی بهم نگفته ارتان الان یه جورایی توعمل انجام شدست ولی چرافکرکرده من 

حرفاشوباورنمیکنم؟؟؟ ولی من بایدبا ارتان سرد رفتارکنم تابهم شک نکنه! توفکربودم که هلنا اومد تو تو دستش یه 

بطري مشروب بود یه شیشه ي دیگه هم الکل بانازرفت طرف ارتان زیرچشمی حواسم بود ولی اونا نمیفهمیدن 

هلناصورت ارتانوکشیدطرف خودش داشت میرفت نزدیک تر ارتان عذاب توچشماي سبزش بیدادمیکرد نه من طاقت 

بوسیدن ایناروندارم فاصلشون داشت تموم میشد که لیوان اب کنارمیزوازقصدجوري که سه نشه انداختم هلنایه مترپرید 

ارتان نفس عمیق کشیدوبهم خیره شد  

من- اوبس....دستم خورد!! 

هلنا-دختره ي... یه دفعه ارتان پریدوسط حرفش وگفت 

 -هلنا!! 

هلناهم بالبخندگفت 

-جانم عزیزم!! 

-یه لیوانه عزیزم خودتوناراحت نکن!! 

-باشه عشق من!! 

تا شب کارمیکردم واصلا به اون دوتا محل نمیدادم اونام هی میخوردن البته ارتان خیلی کم خوردولی هلنا دیگه ترکوند 

پرونده هارو گذاشتم رومیز ارتان و بالحن سردي خدافظی کردم  

روزبعدتودفتر بودم که پوریا اومد داخل پوریا بهترین شخص بودبراي این که ارتان روحرس بدم درسته که اون ازهمه 

چی خبرداره ولی یه ذره باهاش صمیمی برخوردکنم که چیزي نمیشه فقط میخوام ارتانوحرس بدم پوریاهم صد درصد 

میفهمه که میخوام ارتانو حرس بدم پوریا پرونده روگذاشت پیش ارتان واومدطرفه من وسلام کرد لبخند پرعشوه اي
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مراجعه کنید.

 زدم وگفتم 

-سلام اقاپوریا!!  

پوریا-میناخانم چطورن؟؟؟ 

من-اولاکه خوبم دوماکه میناخانم نگیدلطفابگیدمینا  

اونم لبخندزد وگفت 

-خب باشه...مینا

میبینمت! بعد رفت زیرچشمی ارتان دیدم دستش رومیزمشت شده بود وصورتش ازخشم قرمزبودوباخشم بهم زل زده 

بود منم بیخیال مشغول کارم شدم هلنا امروزم اومد پیشه ارتان وسط کاربودم که هلنا باصداي بلندوبانازگفت 

-ارتاااااااان؟؟؟! 

ارتان-بله 

هلنا-ارتااااان!! 

ارتان-بگووو!! 

هلنا-ارتااان؟!! 

ارتان باحرص-جانم عزیزم؟!! 

هلنا رفت روپاش نشست وصندلیشوچرخوندجوري که من دوتاشونوبه پهلومیدیدم  

هلنا-دلم برات تنگ شده!! بعد دستشوکشید رو صورت ارتان که همون موقع در زدن هلناسریع بلندشد پوریا اومد 

داخل وگفت-ارتان پرونده هارو اوردم!! 

الهی من قربونه این پوریابشم که انقدر خوش موقع میاد یه دونه اي عزیییییزمی! 
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مراجعه کنید.

ازموقعیت استفاده کردم وگفتم  

-پوریا!!!! اولین باربوداسمشوصدامیزدم ولی چاره نبود اونم لبخندزدوگفت 

-جونم میناخانم درخدمتم!! ( اي کلک!!!) 

با اخم نگاش کردم وگفتم:

-بازگفتی میناخانم؟؟؟ 

پوریا-خب جانم مینا؟؟؟  

-اهان حالاشد!! میشه بیام تودفترت این پرونده روباهم بررسی کنیم تنهایی ازپسش برنمیام لبخندمهربونی 

زدوگفت-باشه بیابریم دفترم بعدبه فارسی گفت-تااین عقده اي خانوم کاردستمون نداده!! زیرلب گفت امامن شنیدم 

پرهام وهلنانشنیدن خندیدم وباهاش رفتم تودفترش یه دفعه پوریا باصداي بلندخندیدوگفت 

-بابا دمت گرم خوب بلدي این ارتان وحرس بدي ها!! با بهت نگاهش کردم که بالحن مهربونی گفت 

-ازهمه چیزخبر دارم ارتان گفت که بینتون شکراب شده! خیلی ناراحت شدم ولی خوشم اومدکه توقوي هستی وبه روي 

خودت نمیاري ترجیح دادم سکوت کنم اونم دیگه چیزي نگفت ورفتیم سراغ پرونده ازدفتراومدیم بیرون که هلناروبه 

ارتان گفت-پس عشقم ساعت 8تورستوران...میبینمت !! 

ارتان-باشه عزیزم باي! 

ساعت 6بود زودکاراموانجام دادم وسریع تر رفتم  

رفتم تویه ارایشگاه خلوت بود خداروشکریه ذره نشستم تا نوبتم شد به دوستم که ارایشگراون جابوداحوال پرسی 

کردم ازوقتی اومدم المان تصادفی باهم اشناشدیم گفتم قیافموکلا تغییر بده یاهمون گریمم کنه تاشناسایی نشم یه 

کلاگیس مشکی لنزمشکی برام گذاشت وارایش برنزه برام انجام داد ورژقوه اي برام زد واقعایکی دیگه شده بودم رفتم 

خونه وتیپ سرتاپامشکی زدم وبافت مشکیموپوشیدم که کلاهش خیلی گنده بودوصورتمومیپوشوند یه ماسک مشکی 

https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/
https://www.noghtevirgoul.ir/


41

دختر شیطون و لجباز | به قلم مینا

براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

زدم به ساعتم نگاه کردم 7ونیم بود راه افتادم سمته رستورانی که ارتان و هلنا قرارداشتن اهان بالاخره اومدن داخل 

رستوران شدم رستورانش جوري بودکه یه جورایی چفت هم بود رفتم پشت سرارتان وهلنا نشستم  

یه قهوه سفارش دادم  

هلنا-خب عشقه من ازخودت بگو!! 

ارتان-کی این بازي روتموم میکنی؟؟؟! 

هلنا-اوه متاسفم حالا حالاها تموم نمیشه! 

ارتان-بازچه نقشه اي توسرته؟؟؟!! 

هلنا یه خنده خبیث کردوگفت 

-هلنا-باید جلوي مینا بهم ابرازعلاقه کنی وازم تقاضاي ازدواج کنی!! 

ارتان-نه نه نه اصلا امکان نداره اون هنوزنامزدمه!! 

-خب جلوش بگوبعدطلاق باهم ازدواج کنیم دوس دارم حرص خوردنه میناروببینم !! ههههه قیافش دیدنی میشه یه 

دفعه صداي ارتان گرفته وبغض دارشد 

ارتان-لعنتی...توچرا اومدي توزندگیم؟؟ هان؟؟؟  

ارتانه من عشقه من صداش میلرزید صداش پره بغض بود تقصیرهلنابود ارتانه من بیگناه بود اون به خاطرمن تو دردسر 

افتاد به خاطرمن داره عذاب میکشه  

ارتان-بهتره بریم! 

هلنا-فردا این حرفارومیزنی فهمیدي؟!! 

ارتان-ب...باشه  
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براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

هلنا-افرین عشقم حالابریم پشت سرشون رفتم بیرون وارتان سواره ماشین شد ولی هلنا ازپیاده رورفت دنبالش رفتم 

وارده یه کوچه شد خیلی خلوت بود رفتم پشت سرش وصداش کردم باترس برگشت صداموتغییردادم وگفتم 

-بایدبامن بیاید 

هلناباترس-ك...کجا؟؟  

-راه بیفت!!  

باگریه گفت-کی هستی؟؟؟ 

من-نترس باورکن کاریت ندارم فقط میخوام باهات حرف بزنم! باترس بهم نگاه کرد براي این که مشکوك نشه گفتم 

- نترس نمیخوام بدزدمت که اگه قراربودبدزدمت یک نفره نمیومدم بلایی هم سرت نمیارم مگه نمیبینی 

دخترم؟حالابیاید! 

دستشوگرفتم ودنبال خودم بردم سوارماشینم که تازه باپس اندازم خریدم شدم هلنانشست توماشین دروقفل کردم 

وگفتم -من چندتاسوال ازت میپرسم توهم بایدجواب بدي اصلانترس چون من دخترم نه بلایی سرت میارم نه میزنمت 

ولی اگه جواب سوالمو ندي مجبورمیشم که از راه کتک وارد شم باترس سرشوتکون داد  

باجدیت گفتم -ارتان کیه؟؟؟! 

باترس گفت-دوست پسرم 

من-اوممم که این طور ...خب حالابگومیناکیه؟؟ 

هلنا-ن...نا...نامزدشه 

الکی چشماموگردکردمو گفتم-پس چجوري دوست پسرته؟؟؟ 

هلنا اروم ترشده بود 
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مراجعه کنید.

باحرص گفت 

-منوارتان یه مدت باهم بودیم میخواستم اونوعاشقه خودم بکنم که این میناي لعنتی سروکلش توزندگیم پیداشدو دله 

ارتانوبرد ازاون موقع تصمیم گرفتم ازش انتقام بگیرم بعدازتحقیقات درموردمینافهمیدم که اون براي درس خوندن این 

جا اومده ولی درس نمیخونه وبراي ارتان کارمیکنه ازطریقه همین ارتانوتهدیدکردم که بایدبامن باشه وگرنه ابروي 

میناروپیش خانوادش میبرم ومیگم ازاونی دعوت نامه فرستاده بپرسن تامطمعن شن اونم ناچارا قبول کرد ولی اونا 

نامزدکرده بودن ...ببخشید ایناروبراي چی میپرسید؟؟ 

هه به پرروگفته بروکنارمن هستم ! بهش نگاه کردموگفتم 

-رعیس من میخواد از ارتان ونامزدش انتقام بگیره براي همین من اومدم ازتواطلاعات بگیرم وببینم واقعانامزدهستن 

یانه ازاین موضوع به کسی چیزي نمیگی وخودتم از زندگی ارتان میري بیرون وگرنه کشته میشی!فهمیدي؟؟ 

باترس سرشدتکون دادوگفت-باشه دیگه طرفش نمیرم ...ق...قو...قول میدم! 

من-خوبه پیاده شووحرفام یادت نره! سریع ازماشین پیاده شد وباسرعت دوییدورفت پشت سرشم نگاه نکرد خدایا 

معذرت ولی مجبوربودم نفس عمیقی کشیدم وبه طرف خونه رفتم  

روزبعدخونه رومرتب کردم وغذاپختم ویه وتاپ مشکی که بالاش سنگ دوزي شده بود باشلوارسفید دمپاپوشیدم موهام 

همه رواتوکردم ارایش کردم ورژقرمز زدم ساعت 8شب بود رفتم تومخاطبام وشماره ارتان روگرفتم بعدازسه بوق 

جواب دادولی حرف نمیزدبالحن جدي گفتم 

-الووو! 

ارتان-الو! صداش پربغض بود 

من-ارتان میشه بیاي خونم بایدباهات حرف بزنم  

ارتان-بامن؟؟  
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براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

نه پس با عمم! 

-اره باخودت تنها!! 

ارتان-باشه باي 

-باي 

از زوراسترس دسشوییم گرفته بود رفتم دسشویی بلدجلوي اینه خودموبراندازکردم که زنگ خونه به صدا دراومد رفتم 

دروباز کردم ازدیدنم شکه شد یه یه لحظه چشماشوبازوبسته کرد .......!!!!! 

الان وقتش بودباشوخی گفتم-نخوري منو!! بیاتو بیاتو بابا خسته شدم باتعجب بهم نگاه کرد ولی به خودش اومدورفت 

داخل خونه باجدیت نگام کردوگفت 

-کارم داشتی؟؟؟! 

منم دستموزدم به کمرموبالحن شیطون گفتم 

-بشین عشقم! 

هنگ کرده بودولی رفت نشست رفتم نشستم کنارش وگفتم 

-خوبی؟؟! بابغض نگام کرد صورتشونوازش کردم وگفتم 

-من همه چی روفهمیدم !! 

یه دفعه ارتان شروع کردگریه کردن سریع بغلش کردم وگفتم-ارتانی؟؟!...گریه نکن منم گریه میکنما!! انتظارداري 

بعداز6سال بشینم گریه کنم؟؟ سرشواوردبالا اشکاشوپاك کردوبهم گفت 

-ازکجافهمیدي؟؟؟!! 

قضیه روبراش گفتم وقتی تموم شد زد زیرخنده  
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من-مرض به چی میخندي؟؟؟ 

ارتان باخنده-تو بایدبري کاراگاه شی بابا خدایی خیلی شیطون وسرکشی  

یه مشت زدم به بازوش وگفتم 

-خب حالابسه ! پاشوبیا شام بخوریم اومدم بلندشم که دستم محکم گرفت وکشید افتادم توبغلش  

-اییییییی چته تو؟؟؟ 

ارتان-بگوببینم براي کی انقدر خوشگل کردي؟؟؟ 

خودموزدم کوچه علی چپ  

-براي هیچ کی!! مگه بایدبراي کسی باشه؟؟ 

ارتان-نه خیرم دروغ نگو براي من انقدرخوشگل کردي نمیگی میخورمت؟؟! 

من بالجبازي-یه کم خودتوتحویل بگیربعدشم من خوردنی نیستم  

ارتان-شیطونه لجباز 

-مغروره خودخواه 

ارتان-خودتی! 

-تویی! 

ارتان-میگم تویی 

بامشت زدم به سینش که تکونم دادوگفت 

-کی رومیزنی؟؟؟

-ههههه تورومیزنم! بعدزبونمودر اوردم امااون هیچی نمیگفت سرشواوردنزدیکترکه رفتم عقب دوباره اومدجلومن رفتم 
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براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

عقب یه دستشوگذاشت روگردنم وفاصله بینمون روتموم کرد باولع لباموسید تندعجول بیتاب دستموانداختم 

دورگردنشوهمراهیش کردم که که کمرمومحکم گرفت ومنوبه خودش فشرد ازم جداشدوگفت-دوست دارم!!

من-من دوست ندارم!

مشکوك نگام کردکه گفتم

-عاشقتم!

ارتان-دیوونتم!

-بسه بابا جمع کن بریم شام 

ارتان-شکموو!

امروز روزه عروسیمه خیلی هیجان زدم دارم ازاسترس میمیرم 

ارایشگر-پاشوعزیزم یه تیکه ماه شدي براخودت!! خودموتواینه نگاه کردم واي خداجون این منم؟؟؟سمانه والهام 

اومدن تو وگفتن-خانم میناکجاست؟؟

بهش نگاه کردموگفتم

-خنگول خان منم 

سمانه-میناخودتی؟؟ چه خوشگل شدي بلا!!

-الهام بیااین هندونه هاروبگیر ببریم بزاریم تووانت بفروشیم باخنده توسروکله هم میزدیم که گفتن ارتان اومده یه 

نگاه تواینه به خودم انداختم لباس عروسم بالاش سنگ دوزي بودکه تاکمرتنگه تنگ بودبعدگشادمیشدودنباله داشت 

خیلی خیلی نازبود رفتم بیرون ارتان ودیدم اوماي گاد الان غش میکنم چه قدرخوشگل شده 

سمانه-میگما این واقعا26سالشه؟؟-اره چطور؟
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براي دانلود رمان هاي بیشتر به نقطه ویرگول 

مراجعه کنید.

سمانه-اخه الهام سربه سرم گذاشت گفت20سالشه!! زدم زیرخنده یعنی ازمن کوچیکتر؟! رفتم طرف ارتان دیدم زل 

زده به من دستموجلوش تکون دادموگفتم

-بسه باباجمع کن! یاد این رمانا افتادم!

رفتیم اتلیه وباغ وکلی عکس انداختیم عروسیمون توباغ بودکه ته باغ تالاربود رفتیم باغ شلوغ بود راستی یادم نبودبگم 

روزي که از کاره هلنا سر دراوردم به خانواده ام گفتم دیگه درس نمیخونم اونام گفتن چون نامزدکردي موردي نداره 

خلاصه منواین همه خوشبختی محاله همه خوشگل کرده بودن واقعابعضیارونشناختم همه بهمون تبریک میگفتن مامانم 

خیلی خوشحال بودهمش دورخودش میچرخید رفتیم باارتان کلی رقصیدیم یه رقص هماهنگ هم که براش کلی تمرین 

کرده بودیم هم رفتیم بعدارتان رفت پایین قسمته مردا که منم رفتم وسط وهمه دورم حلقه زدن ومنم کلی رقصیدم 

اخرش هم رفتیم قسمتی که من دوس دارم عروس کشون یعنی عاشقش بودم توماشین کلی میرقصیدم وقرمیدادم همه 

دنبالمون بودن رسیدیم دم خونه پیاده شدیم که ابشارهاروروشن کردن بابام اومددسته ارتان روگرفت وگفت

-سپردمش به تومراقبش باش !!

مامانم بغل کردم که همه رفتن رفتیم داخل خونه که ارتان گفته بودسوپرایزه ونزاشت ببینم یاحتی وسایلاشوبخرم خونه 

بزرگی بود به ارتان گفتم 

-من برم یه دوش بگیرم؟؟

-بروعشقم!منم میرم اون یکی اتاق دوش بگیرم رفتم یه دوش گربه شوري گرفتم واومدم بیرون ارتان هنوزحموم بود 

لباس خوابه سفیدم که خیلییی کوتاه بودوپوشیدم نشستم براي خودم ارایش انجام دادم ورژ قرمزمو زدم روتخت 

نشستم وسرموبین دستام گرفتم داشتم گیره موهام روبازمیکردم که ازاینه ارتانودیدم اومدنزدیکم وکمک کردگیره 

هاروبازکرد موهام روازادگذاشتم ارتان منوبرگردوند وکمرموگرفت تمام هیکلم میلرزید 

ارتان بغلم کردوزیرگوشم گفت

-مینا عزیزم چرامیلرزي؟! اروم باش منوخوابوندروي تخت وشروع کردلباموبوسیدن منم دستموکردم توموهاش 
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وهمراهیش کردم سرشوفروکردتوي گردنم نفساي داغش حالمودگرگون میکردبهم نگاه کردیم باچشمامون حرف 

میزدیم ..

صبح چشماموبازکردم که احساس کمردرد ودل درد باعث شدصورتمو جمع کنم بامشت زدم به ارتان که ازخواب پرید 

وباصداي خواب الودگفت

-چی شده؟؟؟

-میکشمت ببین چیکارم کردي؟؟.

یه دفعه سیخ نشست وگفت .

-اخ الهی بمیرم درد داري؟

-خدانکنه...اره

سریع رفت وبرام یه قرص اوردبایه لیوان که نمیدونم توش چی بودهمه رویه جاخوردم که دیدم مزش بدنیس رفتم 

دسشویی ودست وصورتموشستم که حالم بهترشد ورفتم بیرون دیدم ارتان میزه صبحانه روچیده باخنده گفتم

-مرسی خانومم!!

اخم کردوگفت

-مزه نریزشیطون خانوم بدوبیا!

1سال بعد

امروزسالگرد ازدواجمونه خونه روتزیین کردم وکیک وکادوخریدم الان ساعته 8 الاناست که بیاد یه دامن که تارونمه به 

رنگه خاکستریه پوشیدم بایه تاپه کوتاه که همرنگشه بایه گردنبندبلندپایین ترازسینه زنگوزدن رفتم دروبازکردم ارتان 

سلاام کردبعدباتعجب نگام کرد
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بعدگفت

-امشب خبریه؟؟!

عین بادکنک خالی شدم این که یادش نیس ! اه رفتم نشستم رومبل وسکوت کردم اومدکنارموگفت 

-فک کردي همچین روزي رویادم میره؟؟

بابهت نگاهش کردم که گفت 

-چشماتوببند!

باذوق چشماموبستم بعدچند دقیقه گفت حالابازکن منم بازکردم یه جعبه روبه روم بودکه سرویس 

گرنبندانگشتردستبندوگوشواره طلابودبه شوخی گفتم

-بدله؟؟

خززبرداشت که سریع در رفتم وگفتم

-عهههه خیلی خب حالا!! اومدبغلم کرد منم کادوموبهش دادم یه تیشرت وشلواروادکلن ارتان رفت اهنگ گذاشت 

وگفت

-افتخاره رقص؟؟!

صدامونازك کردموگفتم

-واااامگه خودت خوارمادرنداري؟؟

دستموکشیدوباخنده گفت

-پاشونمک نریز داشتیم اروم میرقصیدیم که گفت

-چه قدر دوس داشتنه تو شیرینه...چشمات ! من عاشق چشماتم عاشق خودت لجبازیات شیطونیات مهربونیات
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 منم توچشماش خیره شدم وگفتم 

-چه قدرعاشق توشدن زیباست ...من عاشقه چشماي سبزتم عاشقه غرورت عاشقه خودخواهیات عاشقه اخمات دوست 

دارم ! 

ارتان-مابیشتر  

من-ارتان بریم؟! 

ارتان-بریم 

بعدهمزمان گفتیم -بریم...پیش به سوي خوشبختی!!  

پایان

این کتاب در نقطه ویرگول آماده شده است براي دانلود آثار بیشتر به نقطه ویرگول مراجعه کنید:      
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