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 رمان عشق ناشناخته

 

azita 

 به نام خدا

 1پارت :

 در اتاقم رو باز کردم .مقنعه ام رو دراوردم و پرت کردم روي صندلي کامپيوترم

کيفم رو هم روي تختم انداختم همزمان با باز کردن دکمه هاي مانتوي مدرسه ام سمت اشپز خونه رفتم با 
 صداي

من چرخيد وگفت : مريم جون من فعال قطع مي کنم اين  بلند گفتم: گشنمه مامان با صورت عصباني سمت
زلزله باز از مدرسه اومده)مريم خاله ي ارزو که بنده باشم ( تلفن رو قطع کرد رو به من گفت:زهر مار 
ذليل شده مگه خودت دست نداري براي خودت غذا بکشي به مسمت گاز رفتم وبه غذا ناخونک زدم که 

و گفت قاشقو ازت گرفتن که با دست غذا بر ميداري تو کي مي خواي ادم مامانم با مالقه زد پشت دستم
 بشي

 ارزو: بيخي مامان بزار فعال غذامو کوفت کنم بعدا شروع کن به نصيحت کردن

مامان: دختراين چه طرز حرف زدنه چرا مثل التا حرف مي زني بيخي يعني چي هر کي ميره مدرسه 
 ياد مي گيري منم که ديدم خراب کاري کردم گفتم ادم ميشه تو ميري مدرسه اين چيزا رو

 ارزو: باشه باشه من تسليم حاال بانوي زيباي من اجازه مي ديد غذامو بخورم
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مامان : برو غذاتو بخور و اينقدر م منو حرص نده وشروع کردم به غذا خوردن و مامانم مشغول غيبت 
 با خاله مري کردن باخاله مريم بود هم اکنون قسمتي از مکالمات مامي

 مامي : مريم ديدي دختر زهرا رو عجب نره خري شده

 خاله مري : اره چقدر هم کالس مي اومد با اون هيکل قناسش

تاش 22حرفي که ميزدن شايد100بوقققققققققققققققق................................وادامه مکالمات چون از 
پرت کردمو نفهميدم که کي خوابم برد وقتي بيدار  حرف خوب بود به سمت اتاقم رفتمو خودمو رو تختم

تا تماس بي پاسخ از يک شماره ناشناس داشتم بيخيالش شدمو رفتم سمت 4شدم رفتم سمت گوشيم ديدم 
کامپيوتر م و شروع کردم به خوندن رمان)شاهزاده شهر جادو(غرق در خوندن رمان بودم که گوشيم 

ن شماره ناشناسس که چهار بار تماس گرفته بود جوابشو زنگ خورد نگاه به شمارش کردم ديدم همو
 ندادم ولي هي زنگ مي زد با عصبانيت دکمه اتصال رو زدمو گفتم

ارزو : چيه چرا هي زنگ ميزني مگه خودت خواهر ومادر نداري منتظر جوابش نشدم و گوشي رو قطع 
 کردم که اس داد:شما

م شده بعد ميگه شما منم نوشتم ننه ي شوما حرفي داري باخودم گفتم اين ديگه چه بچه پروييه اون مزاح
 جواب داد لطفا درست حرف بزن

جواب دادم اگه درست حرف نزنم چي ميشه جواب نداد منم نوشتم چي شد تا حرف از صداقت شد چرا 
يهو صدات قطع شد ديدم ديگه جواب نداد با خوشحالي که يه مزاحم پرو رو چزوندم رفتم سمت رمانم 

 کردم به خوندن که دوباره صداي گوشيم بلند شد اين دفعه باتوپ پر رفتم سمت گوشيمووشروع 

 من:چيه چته حرفي داري

 صدا : چته ارزو

 منم فورا گوشيمو قطع کردم

من با خودم گفتم اين چه مزاحميه که اسممنم مي دونه يه لحظه شک کردمو نوشتم شما که جواب دادننه ي 
اگه درست جواب ندي شمارتو ميدم پيگيري کنن ديدم نوشت من فاطمه ام شوما حرفي داري منم نوشتم 

 :اسکل نوشتم واي فاطمه جون ببخشيد فکرکردم مزاحمه جواب داد

 اشکالي نداره خوب چطوري

 نوشتم مثل پلو تو دوري گالبي

 فاطمه : تو نمي توني يه بارم که شده درست حرف بزني

 من:نوچ
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مون فاطمه ي خودمون( رفتم دوش اب سرد گرفتم که توي اين گرما بعد از کلي حرف زدن با گالبي)ه
خيلي فاز مي داد بعد رفتم تو اشپز خونه و به مامانم کمک کردم تا ميز ناهاررو بچينيم بابام از سر کار 
اومد و شروع کرديم به خوردن غذا وبعد از جمع کردن سفره رفتم تو اتاقمو روي تختم دراز کشيدم که 

 قم باشدت باز شديهو در اتا

ازترس يک متر پريدم هوا که ارش)داداش خل و چل بنده ( نفس نفس زنان گفت : ارو جوراب منو 
نديدي منم با عصبانيت گفتم: اوال مگه اينجا تويلست که بدون در زدن مياي تو بعدم جوراب تو پيش من 

 چي کار مي کنه

 ي نهارش: اگه اينجا تويله است توهم حتما اون حيوان نجيب

 با عصبانيت گفتم گمشو برو از اتاق بيرون تا نکشتمت

باشيطنت جواب داد اگه راست ميگي بيا بکشم ببينم منم که زورم بهش نمي رسيد باخودم گفتم بهترين کار 
اينکه موهاشو بکشم بايه حرکت پريدم هوا ارشم از تعجب همون جا وايستاده بود که تويه حرکت موهاشو 

 کشيدم

کشيد:اييييييييييييييييييييييييي وحشششششششششششششيييييي ول کن موهامو کندي منم از ارش فرياد 
فرصت سو استفاده کردمو گفتم اگه مي خواي ولت کنم دوتا شرط داره اول اينکه بگي غلط کردم دومم : 

 گوشيت يه روز کامل دستم باشه

تي ومو هاشو محکم تر کشيدم هر ارش در حالي که داد ميزد گفت : عمرا منم گفتم باشه خودت خواس
کاري مي کرد که موهاشو ازاد کنه نمي تونست اخر هم تسليم شد و گفت غلط کردم باشه اصال گوشيمم 
مال خودت منم لبخند پيروزمندانه اي زدمو گفتم : افرين پسر خوب حاال گوشيتو رد کن بياد بعدم گمشو 

 ه بود گو شيو دادبيرون اونم درحالي که صورتش از عصبانيت قرمز شد

مي دونستم وقتي موهاشو ول کنم گوشيش رو ازم مي گيره برا همين تاموهاشو ول کردم لگد محکمي به 
باسنش زدم ودر رو سريع قفل کردم لگد محکمي به باسنش زدم ودر رو سريع قفل کردم ارش باصورتي 

 وو در رو باز کنکه مي دونستم االن قرمزه قرمزه بامشت به در کوبيد و گفت ارزوووووو

 ارزو: عمرررررا

 ارش: اگه دستم بهت برسه

مشت ديگه اي به در زد و وقتي ديد که به هيچ عنوان دررو باز نمي کنم خسته شد و رفت منم بعد از 
رفتن ارش گوشيشو باز کردم و وارد مخاطبين شدم ديدم اسم هاي عجيب غريبي نوشته بود مثال: خاله 

 يم گل کرده بود شروع کردم به خوندن اس ام اس هاش يکيش نوشته بودقزي ابنبات منم که فوضول

 عشقم کجايي ؟؟ منم براي اينکه حال ارشو بگيرم نوشتم : به تو چه که من کجام

ديدم نوشت چت شده ارمان منم تو دلم گفتم ارمان کودوم خريه تا نگو اقا ارش بااسم جعلي با مردم دوست 
به اين نتيجه رسيدم که تو خيلي احمقي کلي سر به سره دختره گزاشتم که مي شه منم نوشتم هيچيم نشده 

اخرشم نوشت برو گمشو عوضي تو لياقت منو نداري منم گوشيمو انداختم توي جيبم ورفتم بيرون که 
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مامانم به منو ارش گفت بريد اماده شيد مي خوايم بريم خونه ي خاله مريم شام دعوتمون کرده تا اومدم 
 تاقم ارش جلوم ايستاد و با صداي ارومي گفت :ارزو گوشيم رو بدهبرم توي ا

اب دهنم قورت دادم و گوشيش رو بهش دادم و سريع جيم زدم توي اتاقم در کمودمو باز کردم ويه شال 
 سفيد بايه مانتوي مشکي ويه شلوار سفيد پوشيدم جلوي اينه

م و کلي قوربون صدقه خودم رفتم نگاه کردم وايستادمو ارايش ماليمي کردم و خودمو تو اينه نگاه کرد
وکلي قوربون صدقه خودم رفتم از اتاقم بيرون که مامانم گفت برو ارشم صدا کن تا بريم منم بعد از اون 
ماجراي ظهر که کلي خراب کاري کرده بودم بدون هيچ حرفي به سمت اتاق ارش مي رفتم که فکري به 

ه بود رو سرش در بيارم اروم اروم به سمت اتاقم برگشتم طوري ذهنم رسيد که تالفي کاري که ظهر کرد
که مامانم نفهمه رفتم تو اتاقمو ماسکي رو که چند روز پيش با دوستام خريده بودمو برداشتم وقتي به 
ماسکه نگاه کردم يادم به خودم افتاد که وقتي براي اولين بار ماسک رو ديدم داشتم از ترس غش مي 

م اگه ارش اينو ببينه حتما سکته مي کنه چون اقا ارش فوق العاد ترسو تشيف داره کردم با خودم گفت
ماسک رو به دست گرفتم و اروم سرمو از در اتاقم اوردم بيرون ديدم مامانم تو اشپز خونه داره اب مي 

امانم خوره وباباام گوشي بدست داره ميره طرفش با خودم گفتم اگه االن از تو حال برم طرف اتاق ارش م
دادو قار مي کنه که مگه من به تو نگفتم برو ارشو صدا بزن بعدشم اگه بخوام از در برم تو ارشم ديگه 

نمي ترسه پس بهتره از پنجره ي اتاقم برم تو اتاقش اروم اروم در پنجره رو باز کردم وبه سمت اتاق 
گوشه اي قايم کردم واروم به ارش رفتم تو راه هي خداخدا مي کردم که در پنجره ارش رسيدم و خودمو 

اتاقش سرک کشيدم خوش بختانه در پنجرش باز بود و خودشم رو تخت ولو شده بود منم که داشتم خر 
ذوق مي شدم با خوش حالي ماسک رو به صورتم زدمو يواش در پنجره ي ارشو باز کردم اروم اروم 

 رفتم باالي سر ارشو با صداي ترسناکي گفتم:ارششششششششش

جل جونت اومدم ببرمت ارش بي چاره ام يهو تو جاش نشستو نزديک نيم ساعت بود که به من منم ع
خيره شده بود و منو نگاه ميکرد منم از ترس اينکه نکنه سکته مکته اي کرده باشه صداش زدم ارش 

ارش منم ارزو نترس بابا هرچي صداش مي کردم و دستمو جلوي صورتش تکون مي دادم هيچ عکس 
نشون نمي داد منم داشتم از ترس سکته مي کردم که يک دفعه ارش که انگار تازه از تو بهت  والعملي

درومده بو با سرعت جت از تو جاش بلند شد و شروع کرد به داد زدن اييييييييييييييييييييييي کمک مردم 
هنوز ماسکه رو اين مي خواد منو ببره منم که اون لحظه هنگ کرده بودم به خودم اومدم که متوجه شدم 

صورتمه و ارش بايک شيشه تو دستش داره مياد سمت من منم از ترس اينکه شيشه رو بزنه تو سرم در 
اتاقشو باز کردمو از اتاقش رفتم بيرون که ارشم شيشه به دست داشت دنبالم مي دوييد مامان و بابا با 

ير وارشم با شيشه عطر به سمت من مي ديدن من شروع کردن به داد زدن مامانم با مالقه وبابا هم با کفگ
دويدن حاال من بدو مامان بدو ارش بدو هرسه دنبال من مي دوييدند هي فرياد ميزدن اي خون اشام 

بگيريدش منم که ديدم هوا پسه ماسکمو بر داشتم هرسه با تعجب به من نگاه مي کردن بعد از چند دقيقه 
ده از خشم به من نگاه مي کردن مامانم گفت دختره ي که از تو شک در اومدن هرسه با چشماي قرمز ش

احمق نگفتي يه وقت سکته مي کنم اخه اين چه کاريه اخه تو کي مي خواي ادم بشي ارشم از فرصت سو 
استفاده کرد و گفت مامان اخه اين دختره که تو داري نه عقل داره نه قيافه داره يه خلو چل بيشتر نيست 

اينکه خودت خيلي عقل داري تو هم يکي هستي لنگه خواهرت منم از اين حرف مامانم به ارش گفت : نه 
مامان کلي خوشحال شدم ولي کلي هم عصباني بودم و روکردم به ارشو گفتم اهوي من زشتم من عقل 

ندارم حاال اين طور شود منم به مامان مي گم که تو دوست هنوز حرفم تموم نشده بود که ارش به سمتم 
دستشو جلوي دهنم گرفت و توي گوشم طوري که مامان نفهمه گفت: ارزو جون هر کي که حمله کرد و 

 دوست داري نگو من غلت کردم من قيافه ندارم من عقل ندارم خوب شد؟؟؟؟
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 پوزخند محوي زدم و گفتم : باشه نمي گم ولي بايد تا يک هفته ظرف ها رو بشوري

 ارش: نه بابا يه وقت رو دل نکني

 رو دل نمي کنممن: نترس من 

 ارش: عمرااااااااا من تا حاال زيز بار حرف زور نرفتم

 من: باشه هر جور ميلته ولي فکر کنم مامان تمام مو هاتو ميکنه

 من: ما مان

 ارش: باشه باشه قبول

 من: افرين بچه خوب

ال ارشم از عصبانيت لبشو مي جويد هي غر غر مي کرد منم از خوشحالي داشتم بال در مي اوردم ک
ارش عصباني مي شد خيلي قيافش بامزه مي شد منم که هميشه عصبانيش مي کردم همه سوار ماشين 

شديم و به سمت خونه ي خاله راه افتاديم وقتي به خونه ي خاله اينا رسيديم من زود تر از همه پياده شدمو 
 رفتم زنگ خونهي خاله اينارو زدم خالم پشت ايفون : کيه

و گفتم: سالم ببخشيد منزل اقاي افالکي لطفا به همسرتون بگيد بياد دم در از من: صدامو کلفت کردم
 ادارهي اگاهي مزاحم ميشيم

 خاله مري:ب ب ب ب بخشيد ب ب ب فرماييد

وقتي در زده شد با سرعت به داخل خونه خالم رفتمو پشت درخت قايم شدم وقتي خالم اومد پريدم جلوش 
 گفتم سالم خاله

 وووووووووووووونننننننججججججججججججوووو

خالم از ترس سه متر پريد عقب بد بخت داشت سکته مي کرد بعد از چند دقيقه سايه اي رو باال ي سرم 
حس کردم با ترس يواش يواش سرمو اوردم بال واي مادر فوالد زره اومد)منظورمامانم با چشم هايي گرد 

ترس به سمت سالن دويدمو يه راست رفتم تو  شده وقرمز(واي اينبار من از ترس سه متر پريدم عقب واز
اتاق ارشام )پسر خالمو ميگم( ارشامم از تعجب چشاش گرد شده بود و به من نگاه مي کرد بعد از چند 

 :دقيقه که از تو بهت در اومد به من گفت

 در مي زديارشام:اوهوييييييييييي مگه نمي بيني اينجا اتاق يه پسره شايد من داشتم کاري مي کردم نبايد 

 ...................من:مثال چه کاري اها حتما

نزاشت حرفم تموم شه با بالشت به طرفم حمله کرد منم با سرعت درو باز کردمو الفرار با تمام توانم مي 
دوييدمو جيغ مي زدم ارشامم با بالشت دنبالم مي دوييد منم با سرعت از پله ها پايين اومدمو رفتم پشت 
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دم حاال من از اين طرف بچرخو ارشامم از اون طرف که خالم با صداي وحشت ناکي گفت خالم قاييم ش
 بسه

ديييييييييييييييييييييگگگگگگگگگگههههههههههههه تمومش کنيد سرم رفت ارشام مگه بهت نگفتم دختر 
 خالتو اذيت نکن

 ...........ارشام : من اونو اذيت کردم؟؟؟؟؟؟ اون بي اجازه اومده تو اتاقمو حرف هاي

نزاشتم حرفشو ادامه بده و گريه کنان گفتم )منظورم اشک تمساحه(:خاخا خاله ارشام بهم ميگه چند تا 
 دوست پسر داري اگه نداري بيا با خودم

 خاله:ارررررررررررررررشاممممممممممممم راست مي گه

 ارشام:ن ن ن نه به خدا مامان اين از خودش درمياره

 من: دروغ نگو خودت گفتي

 خاله: ارشام برو گوشيتو با لب تابتو بيار

 ارشام: مممممممااااااممممماااااانننننن تروووو خدااااا

 خاله: نه زود باش تا عصباني نشدم

ارشامم با چشمايي قرمز شده و عصباني به من نگاه مي کرد انگشتشو زير گلوش کشيد و به طرف من 
به عصبانيتش اضافه کرد از پله ها باال مي رفتو محکم اشاره کرد منم لبخند پتو پهني تهويلش دادم که 

قدماشو روي زمين مي کوبيد منم رفتمو روي مبل نشستم وگوشيمو از تو کيفم در اوردم تا يکم با هاش 
بازي کنم که يهو گوشيم زنگ خورد شمارش ناشناس بود اولش گفتم ولش کن بعد با ياد اوري دو روز 

خودم گفتم حتما فاطمه هست دکمهي اتصالو زدمو گفتم سالم گالبي پيش )قضيه ي فاطمه غالمي(با 
 چطوري چه خبر ا ديدم يکي با صداي مردونه ميگه سالم خوبي منم گفتم ببخشيد شما گفت :من اميرم

امير؟؟؟؟؟ امير ديگه کيه زود گوشيو قطع کردم دستام يخ کرده بود حس مي کردم دارم يخ ميکنم اخه من 
د غريبه رو مي شنوم همين جوري مي شم ديدم اس ام اس برام اومد بازش کردم هروقت صداي يه مر

 نوشته بود: سالم خانمي شارژ بدم اشنا بشيم

منم که تا چند دقيقه هنگ کرده بودم با خودم گفتم ) جوابشو نمي دم خودش ميره پي کارش(از ترس 
مدو لب تاب و گوشيشو تحويل خاله گوشيمو خاموش کردم و گزاشتم تو کيفم درست همون لحظه ارشام او

 دادمنم

انگار قند تو دلم اب مي کردن خالم به ارشام گفت تا سه هفته حق نداره به گوشي ولب تابش دست بزنه 
ارشامم که انگار يه گلوله اتيش که کم کم نزديک بود منفجر بشه هي به من نگاه مي کرد و غر غر مي 

ويلش دادم که از چشم مامانم پنهون نموند و يه اشاره اي بهم کرد کرد منم طبق معمول لبخند پتو پهني تح
که يعني )بعدا حسابتو مي رسم (منم که ماشا هللا بيخيال به حرف مامانم توجه نکردمو دست کردم تو کيفم 
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که گوشيمو در ارم که دستم به يه چيزي خورد وقتي از کيفم درش اوردم نزديک بود سکته ي ناقص کنم 
 اخه

نين چرا چون اون چيزي که دستم بهش خورده بود يک عدد سوسک پالستيکي زيبا که مال يکي مي دو
از دوستام بود و البته من اونو به زور ازش گرفته بودم تو کيفم جا مونده بود ويادم رفته بود که بهش 

ي به ذهنم بدمش)دوستان شما هم به همون چيزي که من فکر مي کنم فکر مي کنيد(يهو يه فکر خبيثانه ا
رسيد)خوب دوستان حاال به نقشه توجه کنيد(باخودم گفتم ايول االن حال ارشامو مي گيرم اول اروم اروم 

از راه رو رد شدمو از پله ها باال رفتم ورفتم پشت در اتاق ارشام يواش در اتاقشو باز کردم ديدم که کسي 
مي رفتم که صداي شير ابو شنيدم فهميدم که اقا  اونجا نيست دوباره به راه افتادمو داشتم از پله ها پايين

ارشام رفته دستشويي و فرصت خوبيه براي کرم ريختن پس اروم اروم رفتم پشت درو سوسکرو از زيز 
در پرت کردم تو دستشويي و خودمم از دستشويي فاصله گرفتمو رفتم يه گوشه قايم شدم هنوز پام به 

دم که يکي عين فش فشه از دستشويي پريد تو حال هي دادو فرياد محلي که قرار بود قايم بشم نرسيده بو
مي زد وقتي خوب به صداش گوش کردم فهميدم که اقا ارشامه همه با تعجب داشتن بهش نگاه مي کردن 
بعد از چند لحظه که همه از تو شک در اومده بودن شروع کردن به خنديدن چون اقا ارشام يادش رفته 

 )خخخخخ حاال فکراي بد نکنين زير پوششو بال کشيده بود البته از يه طرف تو بود شلوارشو بکشه باال
دلم عروسي بود)اها اها بيا وسط(از يه طرفم دلم براش سوخت که جلوي جمع ضايع شده بود اما به خودم 

گفتم پسرا هرچي بال سرشون بياد حقشونه بعدم شروع کردم به خنديدن ارشامم که انگار متوجه ي 
شده بود با صورتي قرمز شده از خجالت به طرف اتاقش رفتو بعد از چند دقيقه به جمع ما اوضاع 

پيوست واصال به رويه مبارک خودش نياورد که چند دقيقه پيش چه اتفاقي افتاده منم که اصوال خوشم 
 مياد پسرا رو اذيت کنم رفتم کنار ارشام و ارش نشستمو روبه ارشام) با طعنه( گفتم

 ممممممممممن:ارشامم

 (ارشام :)جواب نداد

 من:ارشامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 جونممممممممممممممممممم

 (ارشام:)بازم جواب نداد

 من: ارشامييييييييييييي

 ارشام:هان بگو من نمي بخشمتا الکي التماس نکن

 من:اوه اوه عمو پياده شو باهم بريم کي خواست معذرت خواهي کنه

 ام: پس چتهارش

 من:)دوباره(ارشامممممممممممممممممممممم جونمممممممممم

 ارشام : خوب بنال ببينم چته
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 من:)البته با اشاره به شلوارش(عجب هيکلي داريا

 ارشام: تو ادم بشو نيستي نه

 من:ننننننننننهههههه

 حاال اقا ارشم وارد کل کل ما شود

 ارش: ولش کن بابا اين عقل درستو حسابي نداره

 ارشام:مي دونم بابا به خاطر همين به حرفاش اهميت نمي دم چون عقل نداره

من: اوهويييييييييييييييييييييييي دوتا کرکس بي ريخت حاال من عقل ندارم ببين اقا ارش االن که به مامان 
 قضيه گوشي روگفتم مي فهمي که نبايد جلوي هر کس و ناکسي خواهر گليتو کوچيک کني

 دختر از کي تا حاال من شدم کس و ناکسارشام :اوهوي 

 من: از وقتي قدم نهستو تو اين خانواده گذاشتي

 ارشام: ببين ارزو حرف دهنتو بفهم

 من: اگه حرف دهنمو نفهمم چي ميشه

 ارشام : اونوقت هر چي ديدي از چشم خودت ديدي

کردم تو کيفمو گوشيمو در  من: وايييييييييييي مامانم اينا ترسيدم رفتم تو حالو نشستم رو مبل و دست
اوردم وروشنش کردم ديدم دوتا اس ام اس داشتم بازشون کردم شروع کردم به خوندن :)همون شماره ي 

 (ناشناس

 ناشناس:خيلي بدي خط تو شارژ کردم حد اقل جواب سوالمو بده

 :منم با عصبانيت نوشتم

عدم من خوشم نمي ياد با پسرا حرف اوال اگه مي خواستم جواب تونو بدم خودم خطمو شارژ مي کردم ب
 بزنم

 ناشناس :خوب اينم از شانس بد منه

 من: حاال شانست بد باشه يا خوب من خوشم نمي ياد با شما حرف بزنم پس ديگه بامن تماس نگيريد

ناشناس : تورو خدا بزار باهات حرف بزنم با خودم فکر کردم گفتم حاال براي يه دفعه که اشکالي نداره 
 ضوليم گل کرده بود ببينم چي مي خواد بگهبعدم ف
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 من: چون قسم خوردي باشه مي توني زنگ بزني اما فقط مي شنوم

 ناشناس : چه شرط سختي

 من: ميل خودته مي خواي تا گوشيمو خاموش کنم

 ناشناس: نه نه خوبه قبول

 ......بعد از چند دقيقه گوشيم زنگ خورد دکمه ي اتصالو زدم

 ناشناس: سالم خوبي

 ناشناس: مي شه حد اقل يه کلمه بگي که بفهمم هستي

 من:س سالم

 ناشناس: سالم به روي ماهت عزيزم

 من: خوب حرفتونو زود بزنيد من کار دارم

 ناشناس: باشه باشه حاال عصباني نشو

 ساله ليسانس فضاي سبز دار مو االنم مهندسم ويه دفتر دارم 25ناشناس: اسم من اميره 

 من: خوب که چي

ناس: ببين به خدا من ادم بدي نيستم فقط مي خوام باهات اشنا بشم من کسي رو تو اين دنيا ندارم فقط ناش
 يه همدم مي خوام ميشه باهم باشيم تو رو خدا

 نمي دونم ولي يه جورايي دلم براش سوختچون حس مي کردم داره از ته دلش التماس مي کنه

 ماد کنيولي باخودم گفتم ارزو تو نبايد به پسرا اعت

من: خوب اگه حرفتونو زدين ديگه مزاحم نشين اگه يه بار ديگه مزاحم بشين شمارتونو مي دم پيگيري 
 کنن

 ناشناس: تورو خدا

 من: نه اقا من که از اولم گفتم

 نهههههههههههههه

 ناشناس تورو خدا يه فرصت بهم بده تا دلتو بدست بيارم تورو خدا فقط يه فرصت
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 التماس مي کنه تماس رو قطع کردممنم ديدم داره زياد 

 اخه ممکن بود دلم نرم بشه وقبول کنم

همين طور زنگ مي زد واس اماس مي داد ديگه داشتم ديونه مي شدم ومامانمم گير داده بود که اين کيه 
که بهت زنگ مي زنه يا جوابشو بده يا گوشيتو خاموش کن منم گوشيمو خاموش کردمو گذاشتم تو کيفمو 

ينکه بخوايم بريم رفتم به سمت ارشام )البته براي کرم ريزي(با پام لگد محکمي به در اتاقش زدم قبل از ا
که صداي دادش در اومد وبعدشم پا گذاشتم به فرار و فورا از خالم با شوهر خالم خدا حافظي کردمو 

ومدن به سمت زودتر از مامان اينا به سمت ماشين حرکت کردمو سوار ماشين شدم وقتي مامانم اينا ا
 خونه حرکت کرديم

 وقتي به خونه برگشتيم خودمو روي تخت انداختم وفورا خوابيدم صبح رفتم پيش مامانم وگفتم

 من: مامان ميگم من مي خوام امروز برم سيمکارت بخرم

 مامان: مگه تو تازه سيم کارتتو عوض نکردي

 من: خوب اره ولي مزاحم دارم مي خوام عوضش کنم

 اشه امروز باارش برو بخرمامان: خوب ب

 من:با ارشش؟؟؟؟؟؟؟

 مامان: اره اگه ارش نباشه نمي زارم تنها بري

 من: اخه

 مامان: اخه نداره همين که گفتم

 من:باشه

منم به خودم گفتم اگه ارش با هامون بياد بدبخت ميشم چون من ارشو خيلي اذيت مي کنم و هر کاري که 
ال اگه من بخوام با دوستم بريم کافي شاپ براي خوش گزروني مي کنه رو به مامانم گزارش ميدم حا

)البته منظورم از خوش گذروني کشيدن قليون ميوه اي ومتلک انداختن به پسراست.() جا تون خالي اي 
 (کيف ميده يواشکي بادوستات بري کافي شاپ وبه پسرا هم متلک بندازي والبته قليون ميوه اي بکشي

ده پس بايد ارشو بپيچونم که با ما نياد داشتم فکر مي کردم که نقشه اي به ذهنم اونم به مامان گزارش مي
رسيد)نقشه (باخودم گفتم که اول اقا ارشو به بهونه خوردن بستني مي برم تو بستني فروشي 

بعدش..............)خوب اگه بعدشو مي خواي ببيني چي ميشه ادامه رو بخون( بعد از کلي فکر کردن 
تاقمو رو تختم دراز کشيدمو نقشه فردا رو با خودم مرور مي کردم که نفهميدم کي خوابم برد رفتم تو ا

وقتي از خواب بيدار شدم رفتم تو اشپز خونه که صبحونه بخورم همين که اومدم در يخچالو باز کنم توي 
 .يه لحظه ارش مثل اين قحطي زده هاي سومالي به من حمله کردو در يخچالو باز کرد
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 وهوييييييييييييييي مي خواستم ادامه جملم رو بگم که يهو يادم به نقشم افتادمن:ا

 ارش:خوب چي مي خواستي بگي ادامه حرفتو بگو

من:تودلم کلي بهش فحش دادم و گفتم هيچي داداش گلم )البته گل نه خل( مي خواستم بگم که چي شده که 
 مي خوابيدي امروز اين قدر زود بيدار شدي تو که هميشه تا لنگ ظهر

ارش که از تعجب شاخ در اورده بود )اصوال من هيچ وقت به اين خوبي باهاش حرف نمي زدم هميشه 
حرفامو با دعوا بهش مي گفتم(باچهره اي که شکل عالمت سوال شده بود به سمتم اومدو دستشو گزاشت 

ده مي خوايي ببرمت رو پيشونيم وبعدم دستشو انداختو گفت: تبم که نداري پس حتما سرت جايي خور
 دکتر

منم مثل اين خواهراي خوب )البته دور از جون خوب( گفتم نه داداش گلم من حالم خوبه ممنون که نگران 
مني)حاال هرکي حرفاي منو با ارش بشنوه ميگه چه دختر مهربونو خوبيه(ارشم که ديگه نزديک بود 

 :چشماش از حدقه بزنه بيرون بهم گفت

 ت به جايي نخوردهارش: ميگما مطمني سر

من :اره داداش گلم)البته انقدر بدم ميا د که به پسرا بگم گلم.عزيزم و........ ولي ديگه مجبورم بايد يه 
 (جورايي ارشو خر مي کردم

 :ارشم که انگار از تو شک درو مده بودو فهميده بود که دارم براش نقش بازي مي کنم بهم گفت

تو اگه تا صبح هم اينجا وايسي و اداي خواهراي خوبو در بياري  ارش: فکر نکن مي توني منو خر کني
بازم من منصرف نمي شم و باهات ميام پس هر کاري که مي خواي با دوستات بکني رو بزار کنار تو 

 که منو ميشناسي هر کاري که بکني به مامان گزارش مي دم

م جوابشو بدمواز طرف ديگه هم نمي منم که از يه طرف داشتم از عصبانيت اتيش مي گرفتم که نمي تون
خواستم ارش متوجه خوابي که براش ديدم بشه خودمو زدم به اون راه و گفتم که دوراز جون داداش گلم 

خر چيه شما گلي داداشي )البته واقعيت حرفم اين ميشه دور از جون خر اون که حيون خوبيه حد اقل 
هه مي فهمه که بايد وايسه اما تو که همونم نمي حرف حاليش ميشه وقتي بهش مي گي اوهههههههههههه

 فهمي( ارشم که انگار خر بشو نيست گفت

 ارش:خر خودتي

 (من :اين نظر لطفته داداشي)البته اين کلمه رو با عصبانيت گفتم

 تو اين لحظه که من و ارش مشغول حرف زدن بئديم مامانم اومد و گفت

 ن سيمکارت بخرينما مانم:شما دوتا هنوز اينجايين مگه نرفتي

ارش:چرا مامان من االن ميرم اماده شم که بريم البته اين اماده بشمو بريمو روش تا کيد کرد که يعني 
 فکر نکن تونستي خرم کني منم تو دلم گفتم هه هه اقا ارش نمي دوني که چه نقشه اي برات کشيدم
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 مامانمم که تو شک بود رو به ارش کردو گفت:ارش

 ارش:بله مامان

 امانم:احيانن ديشب سرت جايي نخوردهم

 نه مامان جون من حالم خوبه خوبه سرمم جايي نخورده

 مامان :چي شده امروز اينقدر مهربون شدي

ارش:وايييييييييييي مامان حاال يه روزم که ما خوب شديم شما هي گير بده واال من نمي دونم وقتي خوبم 
  من تکليفمو نمي دونممي گي چرا خوبي وقتي بدم مي گي چرا بدي واال

 مامان :خوب حاالنمي خواد بخوريم برين اماده شين زود برين و برگردين

 من: باشه مامان جونننننننن

 ارش :خود شيرين

 منم که ديدم ديگه خيلي داره پرو ميشه بهش گفتم

 من: خود شيرين عمته

 چون مي دونستم ارش عمم رو خيلي دوست داره

 و حرف دهنتو بفهمبا ارش باعصبانيت گفت ارز

 من :اگه نفهمم چي ميشه

 ارش:اونوقت ميزنم مثل اسفالت لهت مي کنم

 من: منم واميسم برو بر نگات مي کنم

منو ارش داشتيم دعوا مي کرديم که ما مانم با عصبانيت گفت بسههههههههههههههههههههه 
 دييييييييييييييگهههههههههه تمومش کنين سرم رفت

امان سه متر پريديم عقب و با تمام سرعت رفتيم تو اتاقمون که اماده شيم رفتم تو منو ارشم از فرياد م
 اتاقمو

در کمدمو باز کردم و يه مانتوي ابي کاربني با يه شلوار مشکلي و يه شال ابي پوشيدمو جلوي ايينه 
ارش انگار وايسادموکمي ارايش کردم وخودمو تو ايينه نگاه کردم داشتم قربون صدقه خودم مي رفتم که 

 عجل معلق باالي سرم ظاهر شد وگفت داري چي کار مي کني
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 من:به تو چه

 ارش :ديدي گفتم من خر نمي شم حاال اگه مي خوايي مي توني بازم امتحان کني شايد رازي شدم

 من: عمرااااااااا بدبخت من فکر کردم ادمي نگو که از خرم کم تري

 مي دم که يه من ماس چقدر کره دارهارش:تو ادم نمي شي نه بزار امروز نشونت 

 من:هه هه مي بينيم

 ارش : باشه

 بعد از کلي کل کل با ارش از مامان خدا حافظي کرديمو از خونه رفتيم بيرونو سوار ماشين ارش شديم

تو راه دوستام فاطمه غالمي با سانازوسوار کرديم ورفتيم که خط بخريم توراه منو فاطي و ساني هي 
مي خنديديم ارشم که از عصبانيت کبود شده بود پاشو گزاشت رو گازو صداي اهنگ حرف مي زديمو 

ماشينشو زياد کرد)به خيال خودش مي خواست صداي مارو نشنوه اما منو فاطمه بلند تر حرف مي زديم 
و اون بيشتر عصباني ميشد(اينقدر عصباني بود که حواسش به ماشين پليس نبود هرچي پليسه اشاره مي 

ه يعني وايسا وايسا اما اقا ارش حواسش نبود منم ماشين پليس و مي ديدم اما به روي خودم کرد ک
نياوردم)وايييييييييي فکر کنيد اگه پليس ارشو بگيره چي ميشه اونوقت ديگه الزم به نقشه و پيچوندنو اين 

انگار ذهن منو  چيزا نيس بدون اينکه به خودم سختي بدم ارشو از سر خودم باز مي کنم( يهو ارش که
خونده باشه باديدن ماشين پليس ماشينو نگه داشت و پليسه بهش اشاره کرد که يعني پياده شو مدارکشو 

 برداشتو به سمت ماشين پليس رفت منم از فرصت سو استفاده کردمو رو به فاطمه و ساناز کردمو گفتنم

 من:بچه ها هستين تا ارش بر نگشته يواشکي جيم شيم

 ههههههههههه هستمفاطمه :ارهه

نمي دونم چرا هر وقت حرف از ارش مي شد ساناز بهش بر مي خورد يا با نقشه هاي ما درباره ارش )
 (موافقت نمي کرد امامن زير بار کاراي ساناز نمي رفتمو به زور تو کارامون شريکش مي کردم

 طبق معمول

 ساناز :نه من اين کارو نمي کنم اخه

وبهش گفتم باشه ميل خودته نمي خواي بياي نيا اما منو فاطمه ميريم تو هم نزاشتم حرفشو ادامه بده 
مجبوري يا با ارش جونت بري که من بعيد ميدونم ارش حتي نگاهم بهت بکنه يا مجبوري تو خيابون سر 

 گردون بشي

KetabBazz.ir 

 حاال ميل خودته
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و داره با پليسه حرف ميزنه منم که انگار تو ايينه بغل ماشين نگاه کردم ديدم ارش هنوز اونجا وايستا ده 
 تو دلم عروسي بود )اها اها بيا وسط( سرمو به طرف فاطمه چرخوندمو بهش گفتم

 من:بدو بدو فاطمه تا ارش نيومد ه جيم شيم

 فاطمه:باشهههه

ون مي خواستم در ماشينو باز کنم که ساناز گفت ببينيد به نظر من کار درستي نيست اما مجبورم که باهات
 بيام ديدم ديگه وقت کل کل کردن نيست

و االن ارش برمي گرده بخاطر همين گفتم باشه پس زود بدو که گير ارش نيو فتيم در ماشينو باز کرديمو 
الفرار منو فاطمه با ساناز با تمام توانمون مي دوييديم و هي نگاه پشت سرمون مي کرديم که نکنه ارش 

 بهمون برسه

ي دوييدمو به پشت سرم نگاه مي کردم يهو به يه چيز محکم برخورد کردم و افتادم همين طور که داشتم م
زمين وقتي داشتم مي دوييدم اصال حواسم به جلوم نبود و هي پشت سرمو نگاه ميکردم که نکنه ارش به 
ما برسه همين طور که داشتم با فاطمه و ساني ميدوييدم حس کردم که به يک چيز محکم برخورد کردم 

لش که فکر کردم خوردم به ستوني چيزي بعد که سرمو بلند کردم که ببينم به چه چيزي برخورد کردم او
 : ديدم يک مرد قد بلند با موهاي مشکي و چشماي ابي جلوم ايستاده و هي داره بهم ميگه

 مرد:خانم خانم چيزيتون نشد که

 ت پسره خيره بودم کهمن که انگار گوشام سنگين شده باشه هيچي نمي شنيدم فقط تو صور

ولي خدايي عجب تيکه اي بودا( با صداي فاطمه و ساني که از مرد معذرت خواهي مي کردن به خودم )
اومدم و فورا از جام بلند شدم وبعد از کلي معذرت خواهي با فاطمه و ساني حرکت کرديم همين طور 

مي کنه حاال منو فاطمه وساني داشتيم  داشتيم راه مي رفتيم که يهو ارشو ديدم که داره به طرف ما حرکت
 از ترس غش مي کرديم

 فاطمه: ارزو بيا از اين کوچه بريم

 ساني:نههههههههههههههه من از اين کوچه نمي يام

من: حاال ول کنيد جر و دعوا روفقط تا ارش نرسيده فرار کنيد که اگه گيرمون اورد ديگه خوش گذ روني 
 بي خوش گذروني

 ايد از کدوم طرف فرار کنيمفاطمه:باشه ولي ب

 من: از همين کوچه

 فاطمه :باشه

 من : فقط بدوييد
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 فاطمه: باشه

 ساني: باشه

 حاال من بدو ساناز بدو فاطي بدو ارش بدو

همين طور که داشتيم مي دوييديم يک فکر خبيثانه اي به ذهنم رسيد و به فاطمه گفتم اونم موافقت کرد 
 (معمول نه و نوچ ......مي اورد بخاطر همين بهش نگفتم)اصوال به ساناز نگفتم چون طبق 

همين طور که داشتيم تو کوچه پس کوچه ها مي دوييدم که سر يکي از کوچه ها پيچيديم تو يک کوچه ي 
فرعي وپشت يکي از ماشين ها قايم شديم وبعد از اينکه مطمن شديم که ارش رفته از پشت ماشين اومديم 

 (کلي خوش گذرونديم) البته خوش گذروندن منظور همون کرم ريختنه بيرونو رفتيم تو خيابونو

 ( هرکسي رو که تو خيابون ميديديم يه متلک بهش مي گفتيم)حاال متلک ها

 من يک پيرزن و ديدم که داره ساعتشو درست مي کنه بهش گفتم

 من: سالم مادر جون

 ماد ر:سالم

 من: مادر جون شما ساعت دارين

 مادر: اره عزيزم

 : خوش بحالت ما نداريممن

 بدبخت پيرزن بي چاره تا دو دقيقه هنگ بود

بعد از کلي کرم ريختن رفتيم داخل يه کافي شاپ خفن و کلي غذا خورديم بعد از خوردن غذا منو فاطمه 
رفتيمو يه قليون گرفتيم و شروع کرديم به کشيدن )جاتون خالي ايي کيف داد(بعد از کشيدن قليون با 

ي رفتيم تو بازار و شروع کرديم به گشتنو کلي وسايل خريديم بعدشم رفتيم تو خدمات ارتبا فاطمه و سان
طي و يه سيم کارت براي من خريديم تو راه بر گشتن به خونه با خودم فکر کردم که اگه پام برسه خونه 

 مامانم خفم مي کنه تو همين فکرا بودم که فاطمه صدام زد که

 و رسيديمفاطمه:ارزو ارزو پيا ده ش

 من : واقعا

 فاطمه : اره بابا بدو

 از اتو بوس پياده شديمو از هم خداحافظي کرديم
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منم بعد از خدا حافظي سوار ماشين شدم که برم خونه وقتي رسيدم خونه هنوز درو باز نکرده بودم که 
 صداي داد مامانم دراومد

 مامانم:ارزوووووووووووووووو کجا بودي تا حاال

 بود کجا برم خوب رفتم که سيم کارت بخرممن :مگه قرار 

 مامانم: خر خودتي بچه

 من : نه مامان جون بخدا من رفتم که سيم کارت بخرم اما چون صف خيلي شلوغ بود دير شد

 مامان:دختر تو منو خر فرض کردي

 من: نه بابا خدا نکنه ما مان جون

 مامانم: خوب حاال برو لبا ساتو عوض کن بيا تا شام بخوريم

 بعد از خوردن شام رفتم تو اتا قمو خودمو انداختم رو تختم نفهميدم که کي خوابم برد

يه سال از اون جريان مزاحمه مي گذشتو منم امروز قرار بود که کنکور بدم خيلي برام سخت بود وهمشم 
دادن به استرس داشتم که نکنه قبول نشم بعد از دادن برگه ي کنکور رفتم خونه و بعد از کلي جواب پس 

مامانو ارش رفتم تو اتاقم که بخوابم اما خوابم نمي برد همش با خودم فکر مي کردم که کجا براي دانشگاه 
قبول ميشم اصال قبل ميشم کاش دانشگاه شمال قبول بشم )اخه من عاشق دريا هستم( تو همين فکرا بودم 

تاقمو مشغول خوندن رمان شدم که يادم که خوابم برد صبح که بيدار شدم بعد از خوردن صبحانه رفتم تو ا
به ما جراي مزاحمه افتاد رفتم تو کمدو سيمکارتمو بر داشتم زدم پشت گو شيم وقتي گوشيمو روشن کردم 

 پيام از اون ناشناسه داشتم100ديدم 

 منم که فضوليم گل کرده بود رفتم تو پيا ما که ببينم چي نوشته يکيش نوشته بود

 واب نمي دي مي خواي برات شارژ بفرستمنا شناس :عزيزم چرا ج

تومن شارژ برام فرستاده)حاال منم  10بعد از خوندن اين پيام رفتم شارژگوشيمو چک کردم ديدم بيشتر از
 اينقدر خر ذوق شدم که نگو(رفتم تو مخا طبين و شمارشو گرفتم وقتي گوشي رو برداشت بهش گفتم

اي من شارژ فرستادي اگه دفعه ديگه به من اس ام اس بدي من: ببين اقاي نسبتا محترم شما واسه چي بر
 يا شارژ بفرستي پدرتو در مي يارم

ديگه بهش فرصت حرف زدن ندادمو گو شي رو قطع کردم و سيمکارت و پشتش در اوردم )مي دونيد 
ته ( من خيلي خوشم مي يا د کلي شارژ تو گو شيم داشته باشم اما خوشم نمي ياد يه پسر برام شارژ بفرس

 ورو تختم دراز کشيدم

امروز قرار بود که جواب کنکورمون رو بدن منم که طبق معمول داشتم از استرس مي مردم قرار بود 
که امروز جواب هارو تو سايت پخش کنن منم رفتم تو سايت که ببينم کجا قبول شدم همين که وارد سايت 
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م با ديدن اسمم تو ليست از خوشحالي نز ديک شدم دستام شروع کرد به لرزيدن وقتي که اسممو وارد کرد
 بود که غش کنم تو سايت نوشته بود

IT ارزو طاهري دانشگاه:شمال مهندسي: منم انگار اين کولي ها بلند شدم تو اتاقمو شروع کردم به داد
 زدن

مممممممممممم من : اها ايووووووووووووولللللللللل ههووووووووووووورااااااااااا جونننننننننننننننن ميرمم
 شماللللللللل

اصال حواسم نبود که مامانم اينا خوابيدن تو همين لحظه ديدم يکي با شدت در اتاقمو باز کردو مال قه 
بدست اومد تو وقتي خوب به قيا فش نگا کردم ديدم اي واي اين که مامانمه که مالقه بدستو وحشت زده 

 ت گفتاومده تو اتاقم مامانم با ديدن من تو اون وضعي

 مامان: اي خدا زليلت کنه ارزو اخر تو نمي ميري ما از دستت را حت شيم

 من: ماماننننننننننننننن دلت مياد به دختر مهندست ميگي برو بمير

 مامانم : خوب حاال اينقدر واسه ي خودت مهندس مهندس نکن بزار تا جواب کنکنورت بياد بعد بگو

 من : خوب جوابش اومده که ميگم

 : واقعاااااااااااااااااااااامامانم

 من : اره اگه با ور نداري بيا خودت ببين

مامانم اومد طرف کامپيوترمو وقتي که ديد من براي مهندسي اي تي قبول شدم کلي خوشحال شدو شروع 
کرد به قربون صدقه رفتن من بعد از کلي تعريف کردن از من باهم رفتيم تو سالن که سفره رو پهن کنيم 

 ابا با ارش اومدن شروع کرديم به خوردن غذا که مامانم به بابام گفتوقتي ب

 مامانم : محمد امروز ارزو جواب کنکورشو گرفته و داخل دانشگاه مهندسي شمال قبول شده

 بابام سرشو به طرف من چرخوندو بهم گفت: افرين دختر گلم واقعا زحمت کشيدي

 تارشم که داشت از عصبانيت مي تر کيد به من گف

 ارش: خوب حاال انگار چي کار کرده که اين قدر ازش تعريف ميکنن

 ساله که پشت کنکوري 7من : واقعا اگه اينقدر اسونه و کاري نداره پس چرا تو 

 ارش: برو بابا درس من با مال تو فرق مي کنه

 من: مثال چه فرقي
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 وترهارش : چون مال تو کامپيوترو مال من تجربي خوب تجربي سخت تراز کامپي

 من: تو که مي دونستي اينقدر سخته پس براي چي رفتي تجربي ميومدي کامپيوتر که به قول خودت اسونه

 سال پشت کنکور مي موندي20سال  7گرچه که من فکر مي کنم که کامپيوترم مي يومدي بجاي

 البته بهت حق مي دم دست خودت که نيست خنگي

 ارش : نه بابا تو که از من خنگ تري

وهههههههههههههههههههه نه بابا فکر کنم الزايمر گرفتي اون کي بود که به من التماس مي کرد که من : ا
 رياضي درسش بدم

 حاال من خنگم يا تو

 ارشم که ديگه کم اورده بوداز سر ميز پا شد و رفت تو اتاقش من از فرصت سو استفاده کردمو گفتم

 من: چي شد کم اوردي

 ي لوس حرفي ندارمارش :نه اصوال من با دخترا

 من:لوس خودتي وهفت جدو ابادت

 مامانم :بسه ديگه تمومش کنيد

منو ارشم ديگه ساکت شديم ارش رفت تو اتاقشو منم بعد از جمع کردن سفره رفتم تو اتاقم شروع کردم به 
 اس ام اس بازي با فاطي به فاطي اس دادم که

 من: فاطي دانشگاه کجا قبول شدي

 فاطي: شمال تو چي

 ن: ايولللللللللل منم شمالم

 فاطي : واقعا

 من :اره

 من : خوب حاال تو نمي دوني ساناز کجا قبول شده

 فاطي : چرا

 من :کجا
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 فاطي: اون شيراز قبول شده

 من: خوبه

 من: خوب حاال بايد کي بريم

 فاطمه : من که قرار فردا برم

 من: خوب منم با هات ميام

 فاطي : باشه

 ممن: خوب ساعت چند ميري

 قرار بابام ببرمون 2فاطي : ساعت 

 من : باشه پس منم مي رم که وسايل هامو جمع کنم

 فاطمه : باشه برو

 بعد کلي اس ام اس بازي رفتم پيش مامانم و بهش گفتم

 من: مامان

 مامانم: بله

 ل شدهمن : مامان ما فردا ميريم شمال براي دانشگاه قراره باباي فاطمه ببرتمون اخه اونم تو شمال قبو

 مامانم : خوبه که باباي فاطمه با هاتون هست حاال چه ساعتي مي خواين برين

 2من : ساعت 

بعداز حرف زدن با مامان رفتم تو اتا قمو شروع کردم به جمع کردن وسايل هام وقتي وسايل هامو جمع 
 کردم رفتم رو تختمو خوابيم

 فتمو بعدشم رفتم تو اتاقمصبح که بيدار شدم بعد از خوردن صبحانه رفتم يه دوش گر

بودکه حوسلم سر رفته بود با خودم گفتم االن کيف مي ده يکي رو اذيت کني همين  1نزديک هاي ساعت 
طور داشتم فکر مي کردم که کي رو اذيت کنم که يهو چشمم به خونه ي همسايه افتاد يه دفعه فکر خبيثانه 

 اي به ذهنم رسيد
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ه چيزي مي گشتم که باهاش همسايه ي بغلي رو بتر سونم که يهو دستم به طرف کمدم رفتم داشتم دنبال ي
به يه چيزي خورد وقتي از تو کمدم درش اوردم ديدم که ترقه اي يه که روز چهار شنبه سوري از ارشام 

 دزديده بودم هنوز داخل کمدمه

و بعد پرتش کردمم و ازش استفاده نکردم بخاطر همين ترقه رو برداشتمو رفتم داخل حياط و اتيشش زدم
تو حياط همسايه بغلي وقتي که ترقه رو پرت کردم يه صداي وحشت ناکي داد که مامانم با ارشامو با با 
مم از داخل سالن اومدن تو حياط که ببينن چي شده منم که داشتم از ترس سکته مي کردم اصال به روي 

وي حيا طمو نو خودمو زدم به اون راه مبارک خودم نياوردمو مثل اين دختراي خوب نشستم رو صندلي ت
که من چيزي نشنيدم مامانمم که تير بهش مي زدي خونش در نمي اومد با عصبا نيت بهم گفت دختر ي 
 احمق نگفتي مردم سکته کنن اخه اين چه کاريه مي کني منم براي اينکه خودمو بي تقصير جلوه بدم گفتم

 من : وايييييييييي

 رقه کوچلو بود ديگهحاال انگار چي شده يه ت

 مامانم :فقط يه ترقه ي کو چولو بود اين که صداش از صد تا بمب هم بدتره

 من :نه بابا

مامانم:زهر مار دختره ي بي عقل حاال بايد برم خونه ي نسرين جون )منظور همون همسايه بغليمونه 
 (ببينم چيزيشون نشده

 من :نترس بابا بادمجون بم افت نداره

 ه طرز حرف زدنه دختر خجالت بکشمامانم :اين چ

 من :مگه خجالتم کشيدنيه

 مامانم :واال من هرچي بگم تو يه چيزي مي گي

بعد از کلي کل کل کردن با مامانم رفتمو وسايل ها مو جمع کردم و امادهي رفتن شدم با صداي زنگ در 
ي کبود شده از عصبانيت به حياط به طرف ايفن رفتمو در رو باز کردم بعد از چند دقيقه مامانم با صورت

 طرف من اومدو بهم گفت

 مامان:من نمي دونم از دست تو بايد چي کار کنم

 من:مگه چي شده مامان جون

 مامانم:بگو چي نشده نسرين خانم با شوهرشو بچه هاش داشتن از ترس سکته مي کردن

 من: واقعاااااااااااا

 ن خونشون ميفته گردنتمامانم:مرض دختره ي بي عقل نگفتي مردم سکته مي کن
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 من: خوب مامان حاال که چيزي نشده

 مامانم:چيزي نشده؟؟؟؟؟ مردمو سکته دادي ميگي چيزي نشده

همين طور داشتيم باهم دعوا ميکرديم که يک دفعه صداي ايفن اومد ومن که از خدا خواسته وسايلمو 
کلي خوشحال بود که از دست من  برداشتمو بعد از خداحافظي کردن بامامانم و بابامو ارش)البته ارش

راحت مي شه(به طرف در حياط رفتمو بعد از کلي معذرت خواهي کردن از همسايه بغليمون )البته از 
شانس خوب من نسرين خانمدر حياط بود( سوار ماشين شدم و با فاطمه و باباش کلي سالم واحول پرسي 

وقعيت براي يه تفريح جانانه بود)البته ابن يه خيال کردم بعد از کلي کل کل با مامانم و ارش اين بهترين م
باطله چون همش بايد درس بخونيم(بعد از چند ساعت حرکت کردن بال خره باباي فاطمه يه جا وايستاد 

که غذا بخوريم منو فاطمه هم که مثل اين قحطي زده هي تند تند غذا مي خورديم که من باديدن يک 
دوست دخترشو بوس مي کرد( غذا تو گلوم پيچيدو شروع کردم به  صحنه) يک پسر که داشت تو ماشين

سرفه کردن که باباي فاطمه با نگراني به طرف من اومدو يک ليوان اب داد دستم که منم داشتم از 
 خجالت اب مي شدم

 و فاطمه هم با نگراني به طرف من اومدو گفت

 فاطمه :چي شد ارزو تو که منو سکته دادي

 ادمجون بم افت ندارهمن : نترس بابا ب

 فاطمه که خيالش راحت شده بود که من چيزيم نشده بهم گفت

 فاطمه : دختر تو نمي توني يکم يواش تر غذا بخوري

 من: اوهوووووووووووو من تند غذا مي خورم پس البد هنز غذا خوردن خودتو نديدي

 فاطمه هم که انگار فهميده بود از حرفش ناراحت شدم بهم گفت

 ارزو جون بخدا من منظوري نداشتم نارحت نشيا فاطمه :

منم که خيلي از دستش ناراحت شده بودم ولي اصال به روي خودم نياوردمو)اخه مي خواستم جلوي باباش 
 (ابروداري کنم(با مهربوني بهش گفتم)البته بعدا طال في حرفشو سرش در مي يارم

 ناراحت نکن من:اشکالي نداره فاطمه جون من ناراحت نشدم پس خودتو

 فاطمه از تعجب چشماش به اندازه ي يک پرتقال شده بود وبه من گفت

 فاطمه : ارزو

 من :جانم

 فاطمه : حالت خوبه
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 مم که ديدم داره ابرو مو پيش باباش مي بره باارنجم زدم تو پهلوش که اخشششششش در اومد

خل ماشين مي شينم کال خوابم(که حس بعد از خوردن غذا به طرف شمال راه افتا ديم )منم که کال وقتي دا
 کردم داره زلزله مياد با ترس از تو جام بلند شدم که فاطمه با نگراني بهم گفت

 فاطمه:نترس نترس بابا منم

 من: خدا ذليلت کنه فاطمه اخه تو شعور نداري ادمو درس بيدار کنم

 فاطمه : خوب بابا حاال انگار چي کارش کردم

 بيدارم کرديمن : خوب حاال واسه چي 

 فاطمه : رسيديم بابا

 من :واقعا به همين زودي رسيديم

ساعت تو را ه بوديم نه اينکه شما خواب تشيف داشتي  6فاطمه: به همين زودي؟؟؟؟؟ دختر ما نزديک 
 بخاطر همين نفهميدي

 من : خوب حاال نمي خواد بهم تعنه بزني

 کرديم واقعا که جاي خيلي قشنگي بودمنو فاطمه از ماشين پياده شديموبه طرف دانشگا حرکت 

همين طور محو تماشاي اون همه قشنگي بودم که با صداي فاطمه به خودم اومدم که بهم مي گفت ارزو 
 کجايي حواست هست دارم چي ميگم

 من: ها

 فاطمه :دارم مي گم من نمي تونم داخل خوابگا ه دوام بيارم

 من: اره منم خوشم از خوابگاه نمي ياد

 خوب به نظرت چي کار کنيم فاطمه:

 من: نمي دونم واال

 فاطمه به نظر من بيا يه خونه مجردي بگيريم

 تومن بيشتر ندارم تو چي100من: اخه با کدوم پول عاقل من که کال 

 فاطمه : منم خيلي پول ندارم

 من: خوب پس چي مي گي
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ديگه روپيداکنيم که نخوايم زياد پول  فاطمه : من مي تونم يکم از بابام پول بگيرم بعدشم مي تونيم چند نفر
 بديم

 من: فکر بدي نيست منم مي تونم به بابام بگم يکم پول برام کارت به کارت کنه

 فاطمه : خوبه پس بايد بگرديم دنبال يه خونه مجردي

 من : اره

دا بريم دنبال بعد از ثبت نام کردن با باباي فاطمهو فاطمه رفتيم داخل يه هتل که امشب و اونجا باشيم و فر
خونه بگرديم منو فاطمه رفتيم داخل اتاقو باباي فاطمه هم بعد از کلي حرف زدن با فاطمه رفت وقتي 

 فاطمه اومد بهش گفتم

 من: فاطمه

 فاطمه :هومممممممممم

 من: ميگما به نظرت من مي تونم هم کار کنم هم درس بخونم

 فاطمه: مي خواي کار کني که چي بشه

 ي من دوست ندارم براي هر کاري از مامانم و بابام پول بگيرممن : خوب مي دون

 فاطمه : نمي دونم واال

 من: منو باش که اومدم از توکمک بگيرم

فاطمه : خوب حاال عصباني نشو به نظر من فکر خوبيه اما مامانو باباتو چطور مي خواي راضي کني 
 من: حاال کي مي خواد به اونا بگه

 فهمنفاظمه : بال خره که مي

 من : خوب حاال تا اون موقعه يه فکري براش مي کنمتو نگران نباش

 فاطمه : خوب حاال به فرض اينکه مامانتم راضي کردي از کجا مي خواي کار پيدا کني

 من : خدا کريمه فردا که مي ريم دنبال خونه بگرديم براي نم دنبال کار مي گرديم

 فاطمه : باشه حاال بگير بخواب تا فردا

 باشه پس شب بخير من:

 فاطمه: شب تو هم بخير
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صبح بعد از خوردن صبحانه به طرف دانشگاه رفتيم تا ببينيم کسي پيدا ميشه که بياد با ما خونه مجردي 
بگيره وقتي به دانشگاه رسيديم بعد از کلي سال م و احوال پرسي با دوستاي جديدو اشنا شدن با استاد 

دانشگاه رفتيم در همين لحظه که داشتم با فاطمه حرف مي زدم هامون براي استراحت به طرف حياط 
 متوجه دختري شدم که به دوستش مي گفت

 دختر اول:وايي الميرا من بمي رمم نمي يام توخوابگاه

 فايل اين رمان در وبسايت کتاب باز تهيه شده است

 دختر دوم : واال نمي دونم فعال که چاره اي جز رفتن به خوابگاه نداريم

 م که از خدا خواسته با سرعت به طرفشون رفتم گفتممن

 من:ببخشيد که فضولي مي کنما ولي من تصادفي حرفاي شما رو با دوستتون فهميدم

 دختر اول: خوب

من: خوب همين منم و دوستمم مثل شما از خوابگاه خوشمون نمي ياد بخاطر همين مي خوايم يه خونه ي 
 شتيم که با ما شريک بشنمجردي بگيريم و دنبال چند نفر مي گ

 دختر اول : راست مي گين فکر خوبيه پس بزاريد ببينم الميرا هم مياد

 دختر اولي بعد از کلي حرف زدن با همون دختره که بهش مي گفت الميرا به طرف ما اومدو گفت

 دختر اول: پس ما هم با هاتون مي يايم

 من: خيلي خوبه ايولللللللللل

 ادم رفت که بگم اسم من نازنينه واين دوستمم اسمش الميراستدختر اول: اها راستي ي

 من: خوشبختم ومنم ارزو هستم واينم فاطمه دوست منه

 نازنين : خوشبختم فاطمه جون وخوشبختم ارزو جون

 فاطمه : منم خوشبختم

 الميرا : منم از اشنايي با شما خوشبختم

 منو فاطمه : ما هم خوشبختيم

 نازنين گفت مشغول حرف زدن بوديم که

 نازنين: خوب بچه ها به نظرتون بايد از کجا شروع کنيم
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 من : به نظر من بريم چند تا امال کي رو سر بزنيم شايد يک جاي خوب گيرمون اومد

 فاطمه : اره راس مي گه

 نازنين : اره خوبه

 الميرا: منم موافقم

 من : پس پيش به سوي گشتن

جا به اندازه ي پول ما خونه براي اجاره نداشت همه با نا اميدي به  با بچه ها کل امال ک و گشتيم اما هيچ
سمت دانشگاه حرکت کرديمو با نااميدي به سمت صندلي هاي توي حياط دانشگاه رفتيمو نشستيم نازنين 
که انگار همه ي دنيا رو سرش خراب شده بود با لب ولوچه ي اويزون به طرف شير اب رفتو شروع 

نو فاطمه هم که انگار تمام زندگي مونواز دست داديم الميرا و نگو که از ما سه تا کرد به اب خوردن م
حالش خراب تر بود )تازه نزديک بود يه پسره رو تو خيابون بخوره(منم براي اينکه جو عوض بشه به 

 نازنين گفتم

گرديم شايد پيدا من: نازنين جون حاال خودتو ناراحت نکن امشبو ميريم هتل فردا ميريم دنبال خونه مي 
 شد

 نازنين: نمي دونم واال فکر بديم نيس

تو همين حال که ما داشتيم با هم حرف مي زديم يک دفعه يک دختر قد بلند با مانتوي سفيد اومد نزديک 
 :ما و بهمون گفت

دختره: ببخشيد من داشتم اينجا با دوستم حرف مي زدم که خيلي تصادفي حرف هاي شما رو با دوستاتون 
 يدمشن

 من: خوبببب

 دختره : خوب منم يک نفر و مي شناسم که مي خواد خونشو اجاره بده و اجارشم خيلي نيست

 يهو منو فاطمه و الميرا با نازنين که انگار همه دنيا رو بهمون داده باشن با خوشحالي به دختره گفتيم

 من: واقعاااااااااااااااااا

 نازنين: چه خوببببببببببببب

  کجاستفاطمه : حاال

 الميرا : ايي قربون خدا برم که هوامونو داره

 دختره :عجله نکنيد خيلي دور نيست دقيقا خيابون رو بروييه
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 من: واقعا پس زود تر بريم که خيلي دلم مي خواد اونجا رو ببينم

 دختر : باشه پس وسايلتونو برداريد تا بريم

 من : باشه

 نازنين : باشه

 فاطمه : باشه

 بريمالميرا : پس 

ما بادختره راه افتاديم و داخل راه کلي باهم حرف زديم ومتوجه شديم که اسم دختره ارميتا هست بعد از 
 کلي حرف زدن و راه رفتن بال خره رسيديم منو فاطمه که از تعجب دهنمون باز مونده بود

 من: واييييي باورم نمي شد اين خونه واقعا فوق العاده بود

 يلييييي عاليهفاطمه: ارهههههههههه خ

 نازنين : اره واقعا محشره

 الميرا : اره قشنگه ولي اجارش چقدره

 ارميتا: نترسيد صاحبش خيلي با انصافه

 من: تو از کجا مي دوني مگه صاحب اينجا رو ميشناسي

 ارميتا: اره

 من: از کجا

 ارميتا : راستش اينجا مال برادرمه

 من: ماللللللللل برادرتتتتتتتتتتتتت

 واقعاااااااااااااااااااااااا فاطمه :

 نازنينو الميرا هم تو شک بودن

 ارميتا که ما رو با اين وضعيت ديد گفت

ارميتا: ببينيد بچه به خدا من قصد بدي از اين کارم نداشتم وقتي که حرف شما رو شنيدم وشما رو با اون 
خونه که مال داداشمه خاليه واون قيافه ها ديدم دلم براتون سوخت وقتي با خودم فکر کردم ديدم که اين 

 خيلي تواين خونه نمي ياد ووقتي که باهاش حرف زدم گفت که اشکالي نداره که شما اينجا باشيد
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 منو فاطمه به ارميتا گفتيم

 نه ارميتا جون ممنون ما نمي خوايم سر با کسي باشيم

 ارميتا هم با ناراحتي گفت

باريد فکر کنيد اينجا يک خون هست که از يک امالکي اجاره ارميتا: اين چه حرفيه کي گفته که شما سر 
 کرديد

 من : اخه

 نزاشت حرفمو کامل بزنم وبين حرفم پريدو گفت

ارميتا: اخه ماخه نداره اگه نيايد من ناراحت ميشم بعدشم مگه شما مي خوايد مفتکي اينجا زندگي کنيد شما 
 مي خوايد اجارشو بديد

ن ما اونقدر هاهم که شما فکر مي کنيد پول نداريم که بتونيم اينجا رو اجاره نازنين: مي دونيد ارميتا جو
 کنيم

 ارميتا: خوب مگه چقدر پول داريد

 من: کال يک ملييون

 ارميتا : اوووووووووووووههههههه بابا اين پوله خيليم زياده

 من : واقعا

 راريد براي خودتونارميتا :اره شما سيصد تومنشو بديد به من براي اجاره خونه بقيشم ب

 من:خوب اينجور که نمي شه

 ارميتا: چرا اينقدر چونه مي زنيد من صاحب خونم و ميگم همين قدر کافيه

منو بچه ها هم بعد از کلي تشکر رفتيم داخل و وسايل هامون رو جا گير کرديم وبعد از استراحت همون 
 داشتيم از گرسنگي مي مرديم که ارميتا با يک پالستيک به دستش به طرف ما اومدو بهمون گفت

ا روگرفتم که ارميتا: مي دونستم که سرتون شلوغه ووقت نمي کنيد که غذا درست کنيد به خاطر همين اين
باهم بخوريم ما هم که از خدا خواسته با خوشحالي رفتيم وسفره رو پهن کرديم که با هم بخوريم بعد از 

خوردن شام هر کدوم به طرف اتاقمون رفتيم که استراحت کنيم و امشب هم ارميتا با ما مي خوابه )البته 
خاطر ما اينجا موندگار شد (منم به ارميتا ارميتا خونشون همينجاست داخل شمال زندگي مي کنن امشبم به 

گفتم که امشب بياد پيش منو فاطمه بخوابه اونم قبول کرد منو ارميتا روي تخت خوابيديمو فاطمه هم پايين 
 تخت خوابيده بود
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منم منتظر موندم که ارميتا بخوابه که با فاطمه حرف بزنم)اخه نمي خواستم مشکال تمو ارميتا بفهمه( 
 مئن شدم ارميتا خوابيده فاطمه رو صدا زدموقتي که مط

 من: فاطمه فاطمه

 فاطمه: هاااا چته

 من: راستي حاال براي کار چي کار کنم

 فاطمه : من چه مي دونم حاال بخواب فردا يه فکري برات مي کنيم

 من : باشه

 يهو ارميتا گفت : اگه دنبال کار مي گرديد من يه جا رو بلدم که منشي الزم داره

 مگه تو خواب نبوديمن: 

 ارميتا : چرا ولي من خوابم سبکه بعدشم مگه من قريبه هستم که اينجوري باهام رفتارمي کني

 من: نه ناراحت نشو ارميتا جون من نمي خواستم شما روتو زحمت بندازم

 ارميتا : چه زحمتي

 من: واقعا که خيلي ماهي ازت ممنونم

 يهارميتا : خواهش مي کنم عزيزم اين چه حرف

 من: خيلي ممنون

 ارميتا : خواهش مي کنم پس بخواب فردا مي ريم

 من: باشه پس شب بخير

 ارميتا :شب بخير گلم

فردا صبح بعد از خوردن صبحانه به طرف شرکتي که ارميتا مي گفت حرکت کرديم و تو راه کلي حرف 
رد شرکت شديم همه به ما زديموبه شرکتي که ارميتا مي گفت رسيديم شرکته خيلي بزرگ بود وقتي که وا

نگاه مي کردن وبا ارميتا سالم و احوال پرسي مي کرد منم که از تعجب داشتم شاخ در مي اوردم ارميتا 
 هم که متوجه ي حال من شده بود به من گفت

 ارميتا: ارزو جون اينجا شرکت داداشمه

 من:چييييييييييييييي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شرکت داداشته
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 ارميتا: اره

 من:اخه

 رميتا : وايييييي دوباره شروع کرد اخه اخها

 من: خوب اين جوري که نمي شه

 ارميتا : چرا نمي شه خيليم خوب مي شه

 ................من: خوب

 ارميتا: پس حرف نزن ودنبال من بيا

 من : باشه

 ارميتا :افرين

ل ارميتا به طرف در منو ارميتا به طرف يه اتاق بزرگ رفتيم که روي درش نوشته بود دفتر مدير عام
 رفت و در زد و بعد از چند دقيقه يکي از اون طرف در گفت

 صدا :بفرماييد

ارميتا هم به من گفت که همين جا بمونم وتا خودش نگفته نرم داخل منم به طرف صندلي هايي که اونجا 
ش مي خواد منو بود رفتمو نشستم نزديک هاي ساعت ده بود که ارميتا اومد بيرون وبه من گفت که داداش

 ببينه منم سرمو پايين انداختمو رفتم داخل وگفتم

 من: سالم

 داداش ارميتا: سالم بفرماييد

 من : خيلي ممنون همين جورراحتم

 داداش ارميتا : هر جور مايليد

 من : ممنون

 داداش ارميتا: صداي شما خيلي برام اشناست

 من:واقعا ولي من اصال شما رو نمي شناسم

 ا :اها خوب اشکالي نداره اسمتون چيهداداش ارميت

 من : ارزو
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 داداش ارميتا:اسم منم اميره اين اسم براتون اشنا نيست

 من:نه مگه بايد اشنا باشه

 داداش ارميتا: نه خوب راست مي گيد

 داداش ارميتا:براي اين گفتم بيايد اينجا که قوانين اين شرکت رو بهتون بگم

 من: خوب بفرماييد

 اول خوشم نمي ياد کارمندام دير بيان سر کار داداش ارميتا:

 دوما : از ادماي فضول خوشم نمي ياد

 سوما : هر اتفاقي که اينجا بيفته نبايد به گوش کسي برسه حتي خواهرم

 من :بله فهميدم

 داداش ارميتا: خوب مي تونيد بريد والبته تمام مدارک مورد نياز استخدامتونو بديد به خانم احمدي

 من : بله

 و قتي که مي خواستم از در اتاق برم بيرون داداش ارميتا گفت

 داداش ارميتا: راستي برگه اي که خانم احمدي بهتون ميده رو پر کنيد و بياريد وبه من تحويل بديد

 من : بله حتما ميارم

 از در خارج شدمو به طرف منشي که اونجا بود رفتمو گفتم

 من: ببخشيد شما خانم احمدي هستيد

 مه:بله بفرماييدخان

 من: اقاي رئيس گفتن که از شما يک برگه بگيرم وپر کنم

 خانم احمدي: اوه بله شما منشي جديد هستيد

 من :بله

 خانم احمدي : خوش امديد اين هم برگه که بايد پر کنيد

 من: ممنون
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 خانم احمدي :خواهش مي کنم

 برگه رو گرفتمو نشستم رو صندلي و شروعکردم به پرکردنش

ل برگه مشخصات کاملم رو نوشتم وبه سمت اتاق داداش ارميتا حرکت کردم وقتي به پشت در رسيدم داخ
 در زدم

 داداش ارميتا: بفرماييد

منم اروم دررو باز کردمو رفتم داخل اتاق و برگه رو گزاشتم روي ميز همين که مي خواستم برم بهم 
 گفت

 داداش ارميتا: يک لحظه بشينيد

 رفتموروي يکي از ان ها نشستم داداش ارميتا شروع کرد به حرف زدنمنم به طرف صندلي 

 داداش ارميتا: شما واقعا منو نمي شناسيد يا صدام براتون اشنا نيست

 من : نه

 داداش ارميتا: لطفا يکم فکر کنيد

 کلي فکر کردمو با خودم گفتم

 شنيدممن: راست مي گه ها انگار صداش برام اشناس ولي نمي دونم کجا صدا شو 

 تو حال خودم بودم که داداش ارميتا گفت

 داداش ارميتا: يادتون اومد

 من: نه من هر چي فکر مي کنم شما رو به خاطر نمي يارم

 سالمه ليسانس فضاي سبز دارم يادتون نيومد 25داداش ارميتا : خوب فکر کنيد اسمم اميره 

 من : اهاااااااااااااااااااا شما اون مزاح

مه جملمو بگم که ديدم داره با عصبانيت نگام مي کنه منم حرفمو خوردمو بلند شدم که برم مي خواستم ادا
اما ديدم هرچي حرکت مي کنم به در نمي رسم وقتي که به پشت سرم نگاه کردم داشتم از تعجب شاخ در 

نجم زدم تو مي اوردم داداش ارميتا منو بغل کرده تا چند دقيقه تو شک بودم وقتي از شک در اومدم با ار
شکمش که پرت شد رو زمين بعد هم با سرعت از اتاق خارج شدمو از شرکت رفتم بيرون سوار ماشين 
شدم و به سمت خونه حرکت کردم وقتي که به خونه رسيدم هنوز درو باز نکرده بودم که فاطمه با عجله 

 به طرفم اومدو گفت
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 فاطمه : چي شد چي شد استخدام شدي

 نمي خوان من:نه گفتن که منشي

 ارميتا هم که اونجا روي مبل نشسته بود با شنيدن حرف من به طرفم اومدو گفت

 ارميتا: چييييييييييييييي استخدام نشدي

 من: نه

 ارميتا : اخه چرا

 من: نمي دونم ول کن ارميتا

 ارميتا : چي شده راستشو بگو

و قفل کردم بعد از چند دقيقه صداي منم که نمي خواستم جلوي بچه ها چيز يبگم به طرف اتاقم رفتمو در
 ارميتا اومد که مي گفت

 ارميتا : ارزو در باز کن ببينم چي شده

 من : ول کن ارميتا من که بهت گفتم چيزي نشده

 ارميتا: ارزو به خدا اگه نگي چي شده االن زنگ مي زنم به اميرو خودم از ش مي پرسم

 من : باشه باشه فقط خودت بيا داخل

 شهارميتا: با

 وقتي ارميتا اومد داخل منم کل ماجرا رو براش گفتم و اونم باتعجب به حرف هاي من گوش مي داد

 وقتي که حرفم تموم شد يهو زد زير خنده منم با تعجب گفتم براي چي مي خندي اونم گفت

دوم  ارميتا : اخه اينجور که تو اومدي داخل اتاقتو در و رو خودت قفل کردي من فکر کردم جنگ جهاني
 راه افتاده

 من : اين کاري کهداداش تو کرد از جنگ جهانيم بد تره

 ارميتا: يعني تو از اين حرکت اينقدر ناراحت شدي

 من: اره يعني نبايد ناراحت مي شدم

ارميتا : شا يدولي امير تقصيري نداره اخه اون مدت طوالني تو خارج زندگي مي کرده و تازه چند ماه که 
 اداب وروسوم اينجا خيلي اشنا نيست اميد وارم که ببخشيش اومده ايران و با
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 من: خوب منم کار خوبي نکردم ولي چطور ممکن

 ارميتا: چي رو چطور ممکنه

 من :اينکه تو ميگي داداشت چند ماهه که اومده ايا ن ولي چطوره که اينقدر فارسي خوب حرف مي زنه

 يعني درواقع دوستاش ايراني بودن ارميتا:اخه اونجا بيشتر دوستاش فارسي حرف مي زدن

 من: اها مرسي

 ارميتا : خواهش ولي تو رو خدا از دست امير ناراحت نشو

 من: نه با با اين چه حرفيه همش تقصير من بود

کلي با ارميتا حرف زدمو قرار شد که فردا برم شرکت ولي خودم خجالت مي کشيدم که برم همين طور 
 رفتم يک دفعه گوشيم زنگ خورد وقتي که دکمه ي اتصالو زدم گفتم که داشتم با خودم کل انجار مي

 من: بله بفرماييد

 صدا : سال م ببخشيد خانم طاهري

 من: بله بفرمائيد شما

 صدا : من اميرم

 من: اها ببخشيد اقا امير

 امير: نه خواهش مي کنم من بايد معذرت خواهي کنم

 من : نه بابا همش تقصير من بود

 فم بودکه از من:باشه حاال که اصرار مي کنيد قبول مي کنمامير : من وظي

 امير: واقعا

 من:بله

 امير : پس فردا ميايد سر کار

 من: بله چرا که نيام

 امير : واقعا ممنون

 من: خواهش مي کنم
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 امير: شبتون خوش

 من : همچنين

وبه اين فکر مي کردم که بعد از خداحافظي با امير به سمت اتاق خوابم رفتم و خودمو رو تختم پرت کردم
از امير خوشم مياد يا نه بعد از کلي فکر کردن و خيال بافي بال خره خوابم برد که حس کردم داره زلزله 
مياد از ترس داشتم غش مي کردم وقتي که چشمامو باز کردم ديدم فاطمه داره منو محکم تکون ميده منم 

 با عصبانيت بهش گفتم

 ديگه منو اينجوري بيدار کني خفت مي کنم من: ببين فاطمه اگه يک بار

 فاطمه : وايييييييي ترسيدم مامانم اينا

 من: برو گم شو بزار چند دقيقه کپه ي مر گمو بزارم

 فاطمه: اوههههههههههههههه چقدر مي خوابي تنبل

 من: مگه چقدر خوابيدم

 هست11فاطمه : خسته نباشيد االن سر ظهر ساعت دقيقا 

 ييي خاک به سرم ديرم شد تو نمي تونستي زودتر بيدارم کنيمن: واييييييييييي

فاطمه: واقعا که خيلي پر رويي تا الن با هام دعوا مي کردي که چرا زود بيدارم کردي حاال مي گي چرا 
 دير بيدارم کردي اصال تو تکليفت با خودت مشخصه

 من: برو بابا حو صله جرو بهس با تو رو ندارم

فاطمه رفتم سراغ کمدم و يه مانتوي سفيد با يه شلوار مشکلي و يه شال مشکلي بعد از کلي کل کل با 
برداشتم و پوشيدم بعدشم رفتم جلوي ايينه که يکم ارايش کنم وقتي دقيق به خودم نگاه کردم چشمام قهوه 

د ايه ولبامم ضريف و کوچولوبا صورتي گردو نسبتا سفيد دارم واقعا از خودم خوشم مي اومد بعد از دي
زدن صورتم شروع کردم به ارايش صورتم اول يه رژلب قرمز زدم بعدم يه خط چشم نازک کشيدمو 

موهامم خامه اي زدم در کل خوب شده بودم بعد از تمام شدن کارم با سرعت به طرف در حياط دويدم که 
هش نگاه کردم با يه چيز محکم بر خورد کردم وقتي به خودم اومدم ديدم داخل بغل يک پسرم وقتي دقيق ب

ديدم که اميره با عجله از تو بغلش اومدم بيرونو با گفتن يک ببخشيد به طرف در حياط حرکت کردم 
 وباعجله به طرف تاکسي تلفني که روبه روي کوچمو ن بود رفتمو به مردي که اونجا بود گفتم

 من: ببخشيد اقا

 مرد: بله خانم بفرماييد

 من:ببخشيد من يک ماشين مي خواستم
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 رد : براي کجام

 من: مي خوام در اختيار باشه

 مرد : باشه خانم چند دقيقه منتظر بمونيد

 من:باشه

 در همين لحظه اقاي بت من)خه خه منظورم اميره(با عصبانيت به طرف من اومد و گفت

 امير: پاشو خودم مي رسونمت

 من: نه ممنون خودم مي رم

 امير: همين که گفتم اگه نياي اخراجي

 يگه چاره اي نداشتم جز قبول کردنمنم که د

 من: باشه

 از در تاکسي تلفني اومدم بيرونو سوار ماشين امير شدم وقتي که سوار ماشين شدم رو به من گفت

امير: من که بهت گفته بودم از ادمايي که وقت نشناسن خوشم نمي ياد پس چرا دير کردي فکر نکن که 
ت پس هر چيزي سر جاي خودش اين بارم دفعه ي اين قدر صميمي باهات حرف مي زنم خبري هس

 اخرت باشه که دير مي ياي اگه دفعه ي ديگه تکرار بشه اخراجي

 من: خوب که چي حاال هم اگه ناراحتيد تا برگردم

 امير: خيلي زبون درازو پر روييا دور مياي طلب کارم هستي

 گفتم ديدم که وضعيت دارهقرمز ميشه بخاطر همين زود حرفمو جمع کرد مو

 من: نه منظورم اين بود که ديگه تکرار نمي شه

 امير: بله تو گفتي و منم باور کردم

 منم اروم جوري که نفهمه گفتم

 من: به درک به سق سياه مي خوام باور نکن

 امير: خوب خانم زبل دوست داري امروز نريم شرکت

 من: پس کجا بريم
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 امير : هر جا تو بگي

 هترهمن: به نظر من بريم شرکت ب

 امير: باشه هر جور تو بخواي

 من:ممنون

تا وقتي که برسيم شرکت ديگه با هم حرف نزديم وقتي که به شرکت رسيديم از هم جدا شديمو به طرف 
شرکت حرکت کرديم داشتم از پله ها باال مي رفتم که پام پشت پله گيرکردو افتادم زمين انقدر محکم 

خورد شد اروم اروم خودمو جمع کردمو به طرف دفتر کارم  خوردم زمين که فکر کنم تمام دنده هام
حرکت کردمو پشت ميز نشستم ومشغول انجام کارم شدم که امير با دست هايي پر از پرونده به سمت من 

 اومد وبه من گفت

 امير: خانم طاهري لطفا اين پرونده هارو برام تايپ کنيد

 من: بله ريئس

 ن بايد تا ساعت دوازده اينجا باشيدامير: البته بخاطر تا خير امروزتو

 من: وايييييييييي نهههههههههههه

 امير: چيزي گفتين

 (من: نه)البته تو دلم کلي بدو بيراه بهش گفتم

 امير: پس به کارتون برسيد

 من:بله

نزديک ساعت ده بود که تايپ کردنم تموم شد داشتم از خستگي غش مي کردم با ديدن امير فوري خودمو 
کردم و برگه ها رو بهش تحويل دادم وقتي که برگه ها رو بهش دادم بهم گفت که بايد يک  جمعو جور

 ليست کامل از خريد هاي شرکت بهش بدم منم که داشتم از عصبانيت منفجر مي شدم بهش گفتم

 من: بله حتما ديگه امري نداريد

 امير : نه ولي اگه مي دوني کارت کمه تا بيشترش کنم

 ينم از سرم زيادهمن: نه ممنون هم

وقتي رفت داخل اتاقش کلي بهش بد وبيراه گفتم و کلي پشت سرش شکلک در اوردم )اخيييييييييييي اروم 
بود که کارم تموم شد داشتم وسايلمو جمع مي کردم که متوجه شدم که کسي پشت 12شدم( دقيقا ساعت 
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نو نگاه مي کنه منم براي اينکه تال في سرمه وقتي که به پشت سرم نگاه کردم ديدم اميرايستاده و داره م
 ظهر تا االنو سرش در بيارم بهش گفتم

 من: بفرماييد کاري داشتيد اگه کاري داريد بزاريد براي فردا چون االن ساعت کاريم تموم شده

 امير: نه بابا

مواز ديدم داره خيلي پر رو مي شه بخاطر همين برگه هارو بهش دادمو از در شرکت خارج شدم و گوشي
 داخل کيفم دراوردم و شماره ي تاکسي تلفني رو گرفتم

 من: سالم ببخشيد ماشين داريد

 مرد: نه خانم

 من: ممنون

 در همين لحظه امير جلوم ظاهر شدو بهم گفت

 امير: ارزو

 ....................:من

 امير:ارزووووووووووووو

 من:هااااااااااااااااااااا

 امير: بيا من مي رسونمت

 مي خواممن: ن

 امير: اگه نياي اخراجت مي کنما

 من: خوب به درک

 امير: تو چرا اينقدر يک دنده اي دختر

 من: به تو چه

 امير: ارزو بيا سوار شو واون روي منو باال نيار

 منم که ديدم داره واقعا اتيشي ميشه سوار ماشينش شدم
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کردمو يک راست رفتم داخل اتاقم  توراه خونه اصال باهم حرف نزديم و قتي هم که رسيديم ازش تشکر
از خستگي بيهوش شدم صبح وقتي بيدارشدم پا هام خيلي درد مي کرد بخاطر همين نتونستم برم شرکت 

 بعد از چند دقيقه فاطمه اومد باالي سرمو شروع کرد به صدا زدن

 فاطمه: ارزو ارزو پا شو

 من: واييييييييييييي ول کن فاطمه نمي تونم بلند شم

 چرا فاطمه:

 من: چون ديروز خوردم زمين بخاطر همين پاهام درد مي کنه

 فاطمه خوب پا شو تا ببرمت دکتر

www.ketabbazz.ir 

 من: نمي خواد

فاطمه که اخالق منو مي شناخت بلند شد و از اتاق رفت بيرن بعد از نيم ساعت فاطمه با ارميتا اومدن 
 باالي سرم و گفتن

 الن امير مياد دنبالت که ببرتت دکترارميتا: ارزو پاشو اماده شو ا

 من: نه ممنون ارميتا جون به اقا امير بگيد نياد

 ارميتا : نمي شه اخه امير االن دم دره

 من: واييييييييييي نه

 ارميتا: چي چي رو نه پاشو پاشو تا کمکت کنيم اماده شي

 با ناراحتي بهم گفت منم مجبور شدم که اماده شم وبا امير به دکتر برم تو راه برگشتن امير

 امير: چرا به من نگفتي که پاهات درد مي کنه

 .................. :من

 امير : مگه من با تو نيستم

 من: چون دوست نداشتم

 امير: باشه هر جور ميلته

 وباسرعت به سمت خونه حرکت کرد بعد از اينکه منو پيا ده کرد باسرعت رفت
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خل اتاقم همين که مي خواستم بخوابم اس ام اسي برام اومد وقتي که منم با کمک فاطمه و ارميتا رفتم دا
 اس ام اس و باز کردم ديدم نوشته

 امير: اميد وارم منو ببخشيد نمي خواستم ناراحتتون کنم

 من:من ناراحت نشدم

 امير: واقعا

 من:بله

 امير: شما خيلي خوبيد

 من:ممنون

 امير: ارزو

 من: بله

 هت بگمامير: مي خواستم يک چيزي ب

 من: خوب بگيد

 امير: خيلي دوست دارم

با گفتن اين کلمه يهو زير دلم خالي شد و دست و پام يخ کرد واقعا توقع گفتن همچين کلمه اي رو از امير 
 نداشتم

هنگ کرده بودم اخه با شناختي که من از پسرا داشتم فکر نمي کردم امير به اين اسوني به من ابراز 
هم خوشحال بودم نمي دونم چرا ولي فکر مي کردم که منم امير و دوست دارم  عالقه کنه واز يک طرف

ولي من نمي تونم به اسوني امير بهش ابراز عالقه کنم تو همين لحظه که داشتم با خودم فکر مي کردم 
 ديدم که اس ام اس برام اومد وقتي که بازش کردم ديدم که امير نوشته

 ب بخوابي و فردا هم خودم ميام دنبالت تا با هم بريم شرکتامير: شب بخير عشقم اميد وارم خو

 من:شب شما هم بخير و ممنون

 امير: خواهش مي کنم وظيفمه

گوشيمو گذاشتم رو زنگ که زود بيدار شم صبح وقتي که بيدار شدم تند تند لباس پوشيدمو رفتم دم در 
ت صبح زود بيدار نمي شدم و هميشه فاطمه هم با ديدن من از تعجب شاخ در اورده بود)اخه من هيچ وق

 فاطمه به زور منو بيدار مي کرد(وبه من گفت
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 فاطمه:ارزووووووووووو واقعا خودتي

من:په نه په اين روحمه که اومد پيشت اخه دختر عاقل کدوم ادمي اين وقت صبح از دوستش يه همچين 
 سوالي ميکنه. خوب معلومه که خودمم

 يمفاطمه خوب بابا نمي خواد بخور

 من: خدا حافظ

 فاطمه :به سالمت

 بعد از خداحافظي با فاطي به طرف در رفتم و باديدن امير به سرعت به سمتش رفتمو گفتم

 من: سالم ببخشيد اگه دير شد

 امير: سالم ببخشيد اگه دير شد

 امير: سالم خانمم اشکالي نداره تو دير نيومدي من خيلي زود اومدم اخه دلم برات تنگ شده بود

 (ا گفتن اين حرف کلي خجالت کشيدم )نه بابا بلف ميام خيلي هم خوشم اومدب

وسوار ماشين امير شدمو به سمت شرکت حرکت کرديم من داشتم از پنجره بيرون و نگاه مي کردم که 
حس کردم يه چيز گرمي به صورتم خورد وقتي سرمو چرخوندم ديدم امير داره با دستش صورتمو 

 تعجب داشتم بهش نگاه مي کردم که بهم گفت نوازش مي کنه منم با

 امير: ارزو يه سوال مي خوام ازت بپرسم

 من:خوب بگيد

 امير: تو هم منو دوست داري

 من نمي دونستم که بايد چي بهش بگم که دوستش دارم از يک طرفم خجالتم مي شد

 من: خوبببببب نمي دونم

 امير : لطفا جواب بده

 ...................من

 يعني انقدر جوابش سخته امير:

 من: خوب نمي دونم
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امير: جوابش يک کلمه هست اره يا نه اگه از من خوشت نمي ياد اشکالي نداره من مي رمو دست از 
 سرت بر مي دارم

 من: نه نه شما رو دوس

مي خواستم ادامه حرفمو بگم که لبشو رو لبام گذاشته شروع کرد به بوسيدن منم که تو شک بودم هيچ 
 العملي از خودم نشون نمي دادم که يواش يواش لب هاشو از رو لبام برداشت بهم گفت عکس

 امير: لبات مزه ي توت فرنگي ميده ها

 .............:من

بعد با امير از ماشين پياده شديمو به طرف شرکت حرکت کرديم من و امير خيلي با هم خوب شده بوديم 
روز دزس مي خوندم اين هفته قرار بود چهار روز بهمون امير داخل درسام کمکم مي کرد ومنم هر 

 تعطيلي بدن

قرار شد که فاطمه و الميرا و نازنين جمعه برن به خانواده هاشون سر بزنن منم نمي تونستم برم اخه من 
بايد پروژه ي شرکت و تا اخر اين هفته بهشون تحويل مي دادم بخاطر همين من باهاشون نرفتم داخل 

 ويال موندم

جمعه بود من تنها تو ويال نشسته بودم و داشتم تخمه افتاب گردون مي شکوندم اوج فيلم بود که ديدم دارن 
 در مي زنن خيلي ترسيده بودم نمي دونستم که بايد چي کار کنم

دوباره در زدند مجبور شدم در و باز کنم وقتي که درو باز کردم از ديدن شخصي که درو باز کردم از 
ه پشت در بود تعجب کردم اخه امير اين موقع شب پشت در خونه ما واقعا جاي تعجب ديدن شخصي ک

 .داشت

 امير: نمي خواي تعارف کني من هنوز دو دل بودم اما بااين حال گفتم

 من: بفرماييد داخل

 امير منو کنار زدو وارد شد اه امير خيلي بوي بدي مي داد اصال از اين حالش خوشم نمي ياد

 قبال من نشسته بودم نشست رفت جايي که

امير: ارزو بيا اين جا بشين من از اين حالت امير مي ترسيدم اما رفتم پيش امير نشستم دستشو انداخت 
 پشت کمرم بغلم کرد و گفت: مي دونستي بوت خيلي ديونه کننده هست

بيرون اما اون بااين حرف امير خيلي ترسيدم چون واقعا احساس خطر مي کردم اومدم که از بغلش بيام 
 بيشتر به من مي چسپيد

 من: مي شه ولم کني
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 امير: نه

 من:چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

امير: چون دلم نمي خواد دوست دارم امشب مال من باشي و با اين حرفش دست انداخت زير پام و کمرم 
تخت  ومن رو بلند کرد هر چقدر تقال کردم که ولم اما نشد وارد اتاق خواب خودم شد و منو انداخت روي

 من داخل خودم مچاله شدم چون مي دونستم مي خواد چي کار کنه

 من: خواهش مي کنم کاريم نداشته باش

امير: من کاريت ندارم فقط مي خوام امشب بهمون خوش بگذره وبا اين حرف دکمه هاي لباسشو باز کرد 
 و بعد کمر بند شو داشت شلوارشو در مي اورد

نمي تونستم کاري کنم امير به سمت من خيز برداشت و خودشو انداخت من:از شکي که بهم وارد شده بود 
 روي منو

لباس من با حرکت در اورد با اين کار امير من به خودم اومدم هر کاري کردم نتونستم از دستش در برم 
 تازه با اين کار من حريص ت مي شد و لب هاي بد بخت منو مي بوسيد نمي دونم چند وقت

کرد که از نفس افتاد بعد از لبام رفت سراغ گردنم اما ديگه کاري نکرد انگار که به  داشت اين کارو مي
خودش اومد چون نگاهش با نگام يکي شد و فقط تو چشمام نگاه مي کرد منم از اين حالتش سو استفاده 

 کردم و گفتم

سينش گذاشتو پشتمو من: امير ولم کن بزار برم و در ادامه زدم زير گريه و به هق هق افتادم سرمو تو 
 نوازش مي کرد

 امير: ببخشد عزيزم اصال حواسم نبود معذرت مي خوام نمي دونم چم شده بود گريه نکن خانمم

 با حرف هايي که امير زد از گريه دست بر داشتم

 امير نگام کرد و گفت : منو مي بخشي من با چشماي گريونم نگاش کردمو گفتم

 ا جواب بدهمن: چرا با من اين کارو کردي ه

 امير: اصال حواسم نبود به خدا من نمي خواستم همچين اتفاقي بيوفته منو ببخش

 من: مي بخشمت اما ديگه همچين کاري نکن باشه

 امير : باشه خانمم حاال بگير بخواب

با اين حرفش چشماشو بست و گرفت خوابيد من هم به تبعيت از اون گرفتم خوابيدم صبح که بيدار شدم 
خوابيدنمون حسابي خجالت کشيدم چون سرمو گذاشته بودم روي بازو هاي امير و امير پاهاشو  از حالت

 دور من حلقه کرده بود
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سري از روي تا سف براي خودم تکون دادم وسعي کردم پا هاي امير رو باز کنم و البته بعد از تالش 
حولمو برداشتمو به حموم رفتم بعد از هاي زياد به نتيجه رسيدم و بلند شدم و کش و قوسي به بدنم دادم و 

يک دوش اساسي بيرون اومدم که ديدم اقا هنوز خوابه لباس هامو پوشيدم و داشتم موهامو سشوار مي 
 کشيدم که يک لحظه دستي دورم حلقه شد داشتم از ترس سکته مي کردم

 امير: اين بوي موهات ادمو به وجد مياره

 و برگشتم سمت عقب و به امير گفتمبا اين حرف امير نفسمو دادم بيرون 

من: اوال صبح بخير بعدم شما اول برو يک دوش بگير که خيلي بوي مشروب مي دي با اين حرف امير 
خم شد و روي صورتم و يه بوسه ي طوالني از لبمم گرفت ورفت حمام منم رفتم اشپز خونه و صبحانه 

 اماده کردم بعد از ربع ساعت

 خل اشپز خونه اومدامير لباسشو پوشيد و دا

داشتم صبحانه اماده مي کردم که يک دفعه دستي از پشت دور کمرم حلقه شد منم از ترس سه متر پريدم 
 هوا اميرم با تعجب به من نگاه کرد و گفت

 امير: چيه مگه لو لو ديدي

 من:نه .خوب ببخشيد

 امير : اشکالي نداره عزيزم حاال بيا غذا تو بخور تا با هم بريم شرکت

 من: ببخشيد من امروز نمي تونم بيام شرکت

 امير:چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من: اخه من براي امروز بليت دارم بايد برم شيراز يه سر به خانوادم بزنم اخه خيلي دلم براشون تنگ 
 شده

 امير: اهان خوب اونوقت شما نبايد به من مي گفتي

 من: براي چي اخه دليلي نداشت من به شما بگم

 اقعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نبايد مي گفتي مثال من رئيست هستماامير: و

 من: اهان از اون نظر

 امير: حاال شايد من اجازهي مرخصي بهت ندم

 من: اخه چراااااااااااااااااااااا
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 امير: چون دلم مي خاد

 من: خيلي بدي

 امير : خوب بابا حاال قيافتو اونجوري نکن دلم اب ميفته

 من: خوب بيفته که چي

 ونوقت عواقب بدي هم داره هاامير : ا

 من: مثال چه عواقبي

 امير: عواقب خوب خوب

منم که تازه دو هزاريم افتاده بود که امير داره چي ميگه با عصبانيت از روي صندليم بلند شدم وبه سمت 
اتاقم رفتمو مشغول چوشيدن لباسام شدم بعد از اينکه لباس هامو پوشيدم وسايل هامو که ديشب جمع کرده 

 بودم و برداشتمو به سمت درتلفن حرکت کردمو شماره ي اژانسو گرفتم

 من: سالم اقا ببخشيد من يک ماشين براي فرودگاه مي خواستم

 مرد: بله خانم ميشه ادرستو نو بگيد

 من: کوچه ي بهاران پالک

 داشتم ادرس مي دادم که امير با دست به من اشاره کرد که يعني گوشيي رو بزار زمين

راي اينکه حالشو بگيرم ادامه ي ادرسو بهش گفتمو گوشي رو قطع کردم و به سمت در حياط منم ب
حرکت کردم همين که مي خواستم دستگيرهي درو بکشم دستم از پشت کشيده شدو رفتم داخل بغل امير 

 همون طور که داشتم تقال مي کردم که خودمو از بغلش بکشم بيرون بهم گفت

 کني امير: سعي نکن ازم فرار

 اگرم بخواي فرار کني گيرت ميارم به هر قيمتي که شده

 من: حاال کي خواست فرار کنه

 امير : پس چرا وقتي بهت مي گم گوشي رو قطع کن لج مي کني

 من: من چون خيلي حال مي ده

 امير: چي خيلي حال ميده

 من: اينکه حرص پسر ها رو دراري
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 ميده ها فکر کنم تو تنت مي خاره ها امير: پس که اينطور اذيت کردت پسرا بهت حال

 من: نه تازه ديروز رفتم حموم اگرم بخاره به تو ربطي نداره

 امير: هه هه بامزه

همين طور که داشتم از بغلش ميو مدم بيرو ن با يک حرکت به طرف در حرکت کردو کليدو از تو در 
 در اورد و درو قلف کرد

 ديرم شده بايد برم االن اژانس مياد من:اهويييييييييييييي چي کا ر مي کني من

 امير: حاال دير نشده گلم خودم مي برمت

 اول بزار کاري که مي خواموبکنم بعد خودم مي برمت

 من: مثال چه کاري

 امير: ازاون کاراي خوب خوب که زنو شو هر ها مي کنن ها

اروم اروم به طرف من  منم که از ترس سر جام خشکم زده بود و فقط به امير نگاه مي کردم که داره
ميادو به من خيره شده حاال ديگه کامال نزديک من بود منم که را ه فراري نداشتم فقط مي تونستم که در 

برم همين که مي خواستم از زير دستش فرار کنم با يک حرکت من به ديوار چسپوند و اروم اروم به من 
غش مي کردم که يک دفعه صداي قهقه ي نزديک شد طوري که نفس هاشو حس ميکردم داشتم از ترس 

 امير بلند شد منم که داشتم از تعجب شاخ در مي اوردم با تعجب بهش گفتم

 من: واسه چي مي خندي

 امير : اخه خيلي حال مي ده دختر هارو اذيت کني

 من که از اين حرف امير حسابي جا خورده بودم با تعجب بهش گفتم

 من: حال ميده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 مير: اره خيليا

 ............من: واقعا که خيلي

 امير : خيلي چي

 من: هيچي ولش کن

 امير: چي شد ترسيدي باليي سرت بيارم
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 من: نه بابا چقدرم اعتماد به نفست باالست يادم باشه به ارميتا بگم يه اسفند برات دود کنه چشم نخوري

 امير: نه بابا زحمتتون مي شه

 ير با هم به طرف در حياط رفتيمبعد از کلي کل کل با ام

امير رفت که ماشينشو بياره و منو تا فرودگاه برسونه همين طور که منتظر امير ايستاده بودم يک پسري 
 با ماشين مدل باال جلوي پام ترمز زد و گفت

 پسره: سالم خانمي مي خواي برسونمت

 من: بر اقا مزاحم نشو

 تم من يک عاشق دل خستمپسره: مزاحم چيه عزيزم من که مزاحم نيس

پسره داشت همين طور حرف مي زد که يک دفعه حس کردم يک صداي اشنا به گوشم خورد که به پسره 
 گفت

 صدا: هي اقاي دل خسته تو برو اون موهاتو درست کن که انگار زديش تو پريز برق

 پسره : تو رو سننه

 صدا: من نامزد اين خانمم

 اميره که داره با عصبانيت به پسره نگاه مي کنه وقتي به پشت سرم نگاه کردم ديدم

 پسره هم کم نيا وردو گفت

 پسره : نه بابا پس تونامزدشي حيف اين دختر نيست که با تو ازدواج کنه

 امير: خفه شو عوضي

با اين حرف امير به طرف پسره حمله کردو تا مي خورد زدش منم که از ترس يه گو شه ايستاده بودمو 
 م وقتي که به خودم اومدم شروع کردم به داد زدنهيچي نمي گفت

 من: اهاييييييييييييييييييي مردممممممممممممممم بيايددددددددددددد که نامزدمو کشتن

اميرو پسره از تعجب چشماشون به اندازهي يک گردو شده بود وقتي که از تو شک در اومد به طرف 
رکت کرد وقتي که به فرودگاه رسيديم بعد از خدا من اومدو منو سوار ماشين کردو به طرف فرودگاه ح

حافظي با امير سوار اتو بوس شدمو به سمت شيراز حرکت کرديم نفهميدم که کي خوابم برد خواب 
خواب بودم که حس کردم داره زلزله مياد وقتي که چشمامو باز کردم يک خانم ميانسالي با مهربوني بهم 

 گفت
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 خانمه: دخترم مقصدت کجاست

 شيرازمن: 

 خانمه : االن ما شيرازيم

 من: يعني رسيدم

 خانمه: اره عزيزم

بعد از کلي تشکر از اتو بوس پياده شدمو يه تاکسي گرفتم وبه سمت خونمون حرکت کردم وقتي که به در 
 حياط رسيدم زنگ ايفنو زدم که مامانم گفت

 مامانم: کيه

 منم باي اينکه يکم مامانمو اذيت کنم جواب ندادم

 مانم دباره گفت که ما

 مامانم: گفتم کيه

 ........................:من

مامانم: مگه مرض داري اگه جرئت داري وايسا تا بيام منم تند رفتم پشت ديوار قايم شدم همين که مامانم 
 درو باز کرد پريدم جلو شو گفتم

 من: پخخخخخخخخخخخخخخ سالم مامان

 مامانم از ترس رفت تو حياطو درو بست

 با خنده گفتم منم

 من: ماما ن باز کن ارزو ام

 مامانم يواش اومد از الي در به من نگاه کرد وقتي که مطمئن شد که منم درو باز کردو به من گفت

 مامانم: اييييييي خدا زليلت کنه دختر تو اخرمنو به کشتن ميدي اخ تو کي مي خواي درست بشي

 من: دلت مياد مامان جون

 مي خواد بلبل زبوني کنيمامانم : خوب حاال ن

حاال من نمي دونستم بايد چي کار کنم از يک طرف عاشق امير بودم از يک طرفم نمي خواستم دل 
ارشامو بشکنم به خاطر همين کلي دل داريش دادم وبعد از کلي حرف زدن با ارشام به طرف خالم رفتم و 
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مدم بشينم ارشام به طرف مامانش اومدو کنار خالم نشستم اخه خيلي دلم براش تنگ شده بود همين که او
 گفت

 ارشام: مامان جون اون قضيه حل شد

 مامان ارشام :واقعااااااااااا پس مبارکه

 من:چي چي رو مبارکه

 خاله :عزيزم تو قراره عروسم بشيا

 منم دلم نيومد بهش چيزي بگم بخاطر همين فقط سکوت کردم ديگه داشتيم مي رفتيم که خالم بهم گفت

 : ارزو جون گلم ما فردا ميايم خواستگاريخاله 

 من:چييييييييييييي

 خاله:مگه بده

 من:نه خوب

 خاله:اما و اگر نداريم

 قرار شد فردا شب بيان خونمون براي خواستگاري وقتي رسيدم خونه

 با عصبانيت به مامانم گفتم

 من: مااااااا مااااااا ن شما نبايد به من بگي ارشام ازم خواستگاري کرده

 مامان: خوب حاال انگار چي شده

 من: هيچي فقط من دارم ديونه مي شم

 مامان: خوب واسه چي

 من: هيچي

بعد از کل کل با مامانم به سمت اتاقم رفتم و خوابيدم صبح وقتي از خواب بيدار شدم بعد از شستن دست 
فکر کردم که حاال بايد  و صورتم رفتم سر ميز که با مامانم اينا صبحانه بخورم سر ميز صبحانه با خودم

چي کار کنم بايد اميرو انتخاب کنم يا ارشامو هرچي فکر کردم که يه بهونه گير بيارم که ارشامو رد کنم 
امانشد اخه ارشام يه پسر فوق العاده عالي بود به خاطر همين من هيچ بهونه اي نداشتم اما ارشامو دوست 

ال با خودم گفتم که اگه امير جريانو بفهمه حتما از من نداشتم من فقط به امير امير فکر مي کردم حا
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ناراحت مي شه تازه شايد ديگه گيج شد ه بودم نمي دونستم بايد چي کار کنم همين طور که داشتم فکر مي 
 کردم يک فکر خوب به ذهنم رسيد که به ارميتا جريانو بگم با اين فکرم يک

به سمت اتاقم حرکت کردم و گوشيمو برداشتمو شماره ي  هو داخل جام وايستادمو از مامانم تشکر کردمو
 ارميتا رو گرفتم وقتي ارميتا گوشي رو برداشت

 بعد از کلي احوال پرسي تمام جريانو براش گفتم ارميتا وقتي حرف هاي منو شنيد گفت

 ارميتا: حاال مي خواي چي کار کني تو هم اميرو دوست داري

بخاطر همينم به تو زنگ زدم اخه من نمي تونم به ارشام فکر کنم من: خوب نمي دنم بايد چي کار کنم 
 همه ي ذهنم پيش امير ه اگه اون بفهمه ارشام از من خواستگاري کرده حتما عصباني ميشه

 ارميتا: ارزو جون به نظر من بايد جريانو به امير بگي

 من: وايييييييييييي نه من نمي تونم چطور بايد بهش بگم

ي نداره زنگ بزن بهش و خيلي عادي مثل همين حرف ها يي که به من زدي به اونم ارميتا : چطور 
 بزن

 من: وايي نه ارميتا جون من نمي تونم مي ترسم خراب کاري کنم

 ارميتا: خوب حاالااااا انگار مي خواد چي کار کنه باشه من خودم با هاش حرف مي زنم

 من: واقعااااااااااااااااااا خيلي ماهي

 قوربونت عزيزم تو هم خيلي ماهي ارميتا:

 من: مرسيييي

بعد از کلي تشکر کردن از ارميتا به طرف تختم رفتم و روي تخت دراز کشيدم هنوز نيم ساعت ازتلفن 
منو ارميتا نگذشته بود که صداي گوشيم بلند شد وقتي به صفحه ي گوشيم نگاه کردم دکمه اتصالو زدم 

 ي امير که انگار شيپور جنگي داد مي گشيد به من گفتوقتي گوشيمو به سمت گوشم بردم صدا

 امير :ارزووووووووووو اين چيز هايي که ارميتا ميگه راسته

 ..................:من

 امير مگهههههههه با تو نيستم لعنتي چرا جواب نميدي چرا با احساساتم بازي کردي چرااااااااااااا

 د و هيچي نمي گفتممنم از ترس و ناراحتي زبونم بند اومده بو

 امير: مگه با تو نيستم مگه کري
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 من:ن ن ن ن ه هه

 امير: پس چرا جوابمو نمي دي

 من:چ چ چ يييي

 امير:گفتم فردا ميايي اينجا مي خوام باهات حرف بزنم

 من: اخهههههه

 امير: اخه نداره اگه نياي من ميام اونجا

 دم برات بيليت گرفتم امروز ساعت پنجمن: خوب من االن که بليت گيرم نمي ياد امير : من خو

 من: اخه خالمممممم اينا

 امير : پس بگو تو نگران اون پسره اي که نکنه ناراحت بشه

 من: نه به خدااااا

 امير: باشه اگه راست مي گي پس پاشو و بيا اينجا

 من:باشه

دم که برم شمال و بايد بعد از کلي حرف زدن باامير نتونستم متقاعدش کنم که نرم بخاطر همين مجبور بو
 يک بهونه جور مي کردم که مامانمو بپيچونم

بعد از کلي فکر کردن به ذهنم رسيد که به مامانم بگم استادم بهم گفته که بايد امروز برم اگه نرم حذف 
 :مي شم با اين فکر به سمت پذيرايي رفتمو به مامانم که رو مبل نشسته بودم گفتم

 من: مامان

 مامانم:بله

 : من امروز بايد برم دانشگاهمن

 مامانم :چيييييييي برييييي دانشگاه

 من: اره چون استادم گفته اگه امروز نرم حذف مي شم

 مامانم : خوب مي خواي جواب خالتو چي بدي

 من: خودم بهش توضيح مي دم
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 مامانم : واال من از کاراي تو سر در نمي يارم خودت مي دوني با خالت

 من: باشه

 امروز ساعت چند ميري مامانم :

 من: ساعت پنج

 مامان: پس برو وسا يال تو جمع کن

 من: باشه

بعد از حرف زدن با مامانم به طرف گوشيم رفتمو به خالم زنگ زدم وکلي باهاش حرف زدم و کلي 
زبون ريختم تا راضي شد اخرشم گفت که بعد از اينکه کارات تو دانشگاه تموم شد به من خبر بده تا با 

انت اينا هماهنگ کنم که بيام خواستگاري منم چاره اي نداشتم جز اينکه قبول کنم بعد از تموم شدن مام
 حرفم با خاله به سمت مامانم رفتمو گفتم که خاله هم قبول کرد پس من ميرم وسايل هامو جمع کنم

 وسايل هامو جمع کردم و منتظر تاکسي بودم که مامانم بهم گفت

 مامانم: ارزو

 من: بله

 مامانم: مواظب خودت باش

 من: باشه مامان جون

 بعد از خدا حافظي با ارش و مامانم به سمت در رفتم و از

خونمون خارج شدم و به سمن ماشين حرکت کردم که با شنيدن اسممم سر جام خشک شدم وقتي به پشت 
م اخه ارشام از کجا مي سر نگاه کردم ارشامو ديدم که داره به سمتم مياد منم از تعجب شاخ در اورده بود

 دونست که من چه ساعتي مي خوام برم وقتي به من رسيد بهم گفت

 ارشام: ارزو

 من: بله

 ارشام: مي خواستي بدون خدا حافظي بري

 من:خوب

ارشام:حاال نمي خواد بهونه بياري مي دونم که حواست نبوده با گفتن يک خدا حافظي به سمت ماشين 
محکم خوردم وقتي سرمو اوردم باال که ببينم به چي خوردم ديدم داخل بغل  رفتم که يک دفعه به يک چيز
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ارشامم و اون داره با نگا هش بهم التماس مي کنه که نرم از اين حالت ناراحت شدم اخه فکر مي کردم 
دارم با هاش بازي مي کنم به خاطر همين خودمو از داخل بغلش کشيدم بيرون وبه سمت ماشين رفتم 

بود که رسيدم همين که مي خواستم 1وبه راننده گفتم که با سرعت بره نزديک هاي ساعت وسوار شدم
زنگ ويال رو بزنم دستم کشيده شد با ترس به پشتم نگاه کردم با ديدن قيافه ي امير از سر جام خشک 

داشتم شدم اخه خيلي قيافش ترسناک شده بود چشماش از عصبانيت يا شايد از گريه ي زياد قرمز شده بود 
 : چهرهي امير و برسي مي کردم که بهم گفت

 امير: تو واقعا خيلي بي احساسي

 من: چييي من

امير: اره تو من به تو اعتماد کردم من تورو از ته قلبم دوست داشتم اما تو چي کار کردي تو با من بازي 
 کردي منو به اون پسره ي عوضي ترجيح دادي

 بدم من: امير چي مي گي بزار برات توضيح

 امير: چي رو مي خواي توضيح بدي مي خواي براي بازي دادن من دليل بياري

 من: من تورو بازي ندادم

 امير: بازي ندادي؟؟؟؟؟؟؟

 هه هه ديگه چطور مي خواستي بازي بدي به دروغ بهم گفتي د وسم داري اما نداشتي

ارم احساس کردم که يک من: نه به خدا من تو رو دوس همين که مي خواستم بگم من تورو دوست د
 طرف صورتم داغ شد وقتي به امير نگاه کردم ديدم که دستش باال برده

 من: امير تو خيلي بي انصافي

با گفتن اين کلمه به سرعت به طرف جاده حرکت کردم و تا مي تونستم دويدم هر چي امير داد زد که 
دارم کجا مي رم مي دويدم و قتي به  وايسم من گوش ندادم همين طور بدون هدف و بدو ن اينکه بدونم

اطراف نگاه کردم ديدم هيچ جا رو نمي شناسم داشتم با خودم فکر مي کردم که بايد چي کار کنم که يک 
دفعه گوشيم شروع کرد به زنگ خوردن وقتي به صفحه ي گوشيم نگاه کردم ديدم شماره ي ارميتا هست 

اموش شد حاال نمي دونستم بايد چي کار کنم از يک همين که مي خواستم دکمه اتصالو بزنم گوشيم خ
 طرف نه پول داشتم نه شارژ نمي دونستم بايد چي کار کنم

داشتم جيبمو زيرو رو مي کردم نه پولي داشتم نه شارژ نمي دونستم بايد چي کار کنم همين طور که 
بم درش اوردم ديدم يه داشتم جيبمو مي گشتم دستم به يه چيز مسطتيلي شکل بر خورد کرد وقتي از جي

کارت تلفن با سرعت به سمت کيوس تلفني رفتمو شماره ي ارميتا رو گرفتم بعد دوتا بوق گوشي رو 
 برداشت وقتي گوشي رو جواب داد بهش گفتم

 من: سالم ارميتا جون خوبي
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 ارميتا:سالمو زهر مار براي چي هر چي زنگ مي زنم گوشيت خاموشه

ژ گوشيم تموم شد االنم خاموشه االن نمي تونم توضيح بدم گيج شدم نمي دونم من: ببين ارميتا به خدا شار
 بايد چي کار کنم نه پول باهامه نه تلفنم شارژ داره

 ارميتا: خوب حال کجايي

 من: خيابون .....هستم

 ارميتا : همونجا ويسا تا بيايم دنبالت

 من: فقط خودت بيا اگه کسي ديگه باهات بياد من نميام

 باشه بابا حاال تو وايسا ارميتا:

کلي وايسادم تا ارميتا بياد تو همين لحظه ديدم يه ماشين داره برام بوق مي زنه فکر کردم ارميتاست به 
 :سمت ماشين حرکت کردم وقتي چهره ي پسره رو ديدم چند قدم رفتم عقب که پسره گفت

م ببرمت يه جاي خوب که به پسره: چي شد خانم خوشکله چرا رفتي وايسا باهات کار دارم مي خوا
 دوتامون خوش بگذره

 من: برو گمشو

 پسره: اوه اوه چرا عصباني مي شي لي دي من

 من: برو گم شو پسره ايکبيري

همين طور داشتم عقب عقب مي رفتم که به يه چيز محکم برخورد کردم داشتم از ترس سکته مي کردم 
قرمز شده از عصبانيت پشت سرم وايساده و داره  وقتي به پشت سرم نگاه کردم ديدم امير با چهره اي

پسره رو نگاه مي کنه خودمو از داخل بغلش کشيدم بيرون و فورا به سمت ارميتا حرکت کردم امير 
داشت با مشتاش پسره رو مي زد که ارميتا با سرعت به طرف امير رفت و امير و گرفت ولي امير همين 

تم نگاشون مي کردم که ارميتا به سمتم اومد اصال نفهميدم که طور بهش فوش مي داد منم همين طور داش
 کي پسره فرار کرد داشتم عقب عقب مي رفتم که ارميتا بهم گفت

 ارميتا : ارزو وايسا ببين به خدا من مي خواستم تنها بيام ولي امير نذاشت تو رو خدا ويسا

 من: تو به من کلک زدي ارميتا من به تو اعتماد کردم

 مي دونم تو رو خدا وايسا ارميتا :

امير: ارزو ارميتا همه ي ماجرا رو بهم گفت به خدا دست خودم نبود تو رو خدا منو ببخش اخه خيلي 
برام سخت بود وقتي فهميدم اون مرتيکه اومده وبه تو گفته که دوست داره ومي خواد باهات ازدواج کنه 
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مي کنم تورو خدا منو ببخش ارزو من تورو خيلي وقتي ارميتا بهم گفت اصال نفهميدم که دارم چي کار 
 دوست دارم ونمي خوام از دستت بدم

من:اون وقت که داشتي ميزدي تو گوشم اون وقت هم حواست نبود نه اقا امير من فکر مي کردم تو با 
 همه فرق داري اما تو هم يکي هستي مثل همه ي اونا

تو رو خدا منو ببخش فکر کردم که تو منو بازي امير: ارزو تو رو خدا من غلط کردم زدم تو گوشت 
 دادي

ولي وقتي ارميتا همه چي رو برام گفت فهميدم که چه کار اشتباهي کردم ارزو تو رو خدا بهم يه فرست 
 دوباره بده قول مي دم ديگه دست روت بلند نکنم

 ش دلخور بودمنمي دونستم بايد چي کار کنم از يه طرف امير و دوست داشتم از طرف ديگه هم از

 من: امير

 امير:جان دلم

 من: قول مي دي ديگه منو نزني قول مي دي ترکم نکني

 امير: اره عزيزم تو فقط مال من باش من همه کار برات مي کنم

 ......:من

باارميتا وامير به سمت ويال حرکت کرديم تو مسير کلي با امير و ارميتا حرف زدم و ازشون کمک 
تم بايد با ارشام چي کار کنم از يه طرف دلم نمي خواست دلشو بشکنم از يه طرفم خواستم اخه نمي دونس

 نمي تونستم اميرو ناديده بگيرم

امير بهم گفت که تنها راهش اينه که بياد خواستگاريم منم که شکه شده بودم فقط بهش نگاه مي کردم که با 
 تکون هاي ارميتا به خودم اومدم که داشت بهم مي گفت

 : هويييييي ارزو داداش گلمو با نگات خورديا منم از خجالت سرمو پايين انداختمو به امير گفتمارميتا

من: ببينيد اقا امير االن اگه شما بيايد خواستگاري من ممکنه ارشام کار احمقانه اي بکنه اگه ارشام 
 دش بيادچيزيش بشه خالم دق مي کنه تورو خدا بزار اول من يه کاري کنم که ارشام از من ب

 امير : هر چي تو بگي گلم ولي منو از کارات بي خبر نزاريا

 من: باشه

بعد از کلي شوخي و حرف زدن به ويال رسيديم اون شب قرار شد که اميرم پيش ما تو ويال بمونه منم 
خيلي خوشحال بودم ولي از يه طرفم معذب بودممنو ارميتا رفتيم داخل ويال اميرم داشت پشت سر من مي 

مد که يه دفعه پام پشت پله گير کرد ومحکم خوردم زمين اون قدر محکم خوردم زمين که توان بلند او
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شدنم نداشتم امير و ارميتا با سرعت به طرفم اومدن و منو بلند کردن همين که امير دستشو به پاهام زد از 
 شدت درد اشک تو چشمام جمع شد

بد بود پاهام خيلي درد مي کرد ولي براي اينکه امشب  از شدت درد داخل خودم جمع شده بودم حلم خيلي
و از دست ندم مجبور شدم که امير و ارميتا به دروغ بگم که پاهام چيزيش نشده همين طور که داشتم با 
کمک ارميتا بلند مي شدم سعي کردم که به روي خودم نيارم که پاهام درد مي کنه گرچه سخت بود ولي 

مي ارزيد با هر سختي وتالشي که بود وارد ويال شدم امير هر چي مي گفت که به بودن امشب کنار امير 
بيا ببرمت دکتر من گوش نمي دادم وقتي وارد ويال شديم من براي اين که امير نفهمه که پاهام درد مي 

ين کنه فورا رفتم داخل اتاقم وبا يه روسري پامو بستم تا يکم دردش کم بشه ولي با خودم گفتم اگه امير ا
روسري رو دور پاهام ببينه بايد چي بگم داشتم با خودم فکر مي کردم که صداي در اتاقم اومد منم با اين 
فرض که ارميتاست با خيال راحت لباسمو عوض مي کردم و باگفتن يک بفرما در باز شد با ديدن امير 

از ترس پريدم داخل  سر جام خشکم زد وقتي به خودم اومدم ديدم که امير داره مياد به طرفم منم
دستشويي ودرو قفل کردم اميرم که انگار از اين کار من تعجب کرده باشه شروع کرد به خنديدن منم با 

 حالت بامزه اي بهش گفتم

 من:رو اب بخندي

 امير :فعال که رو زمينم

 من: نه بابا زبونتم که درازه

 امير: نظر لطفته

 من:اصال توچرا بي اجازه اومدي تو اتاقم

ير :اوال من بي اجازه نيومدم خودت اجازه دادي بعدشم من چه مي دونستم که جناب عالي داري لباستو ام
 عوض مي کني

 من:تو اگه حرف نزني نمي گن اميري

 امير: نه

اون شبم با کل کل کردن با امير و ارميتا گذشت فردا قرار بود برگردم شيراز تا ماجراي ارشامو تموم 
 کنم

انه با اميرو ارميتا به سمت ايستگاه اتو بوس رفتم و من بعد از خدا حا فظي با امير و بعد از خوردن صبح
ارميتا سوار اتوبوس شدم که با تکون هاي پيرزني بيدارم شدم و فهميدم که طبق معمول داخل اتو بوس 

رو  خوابم برده از اتو بوس پياده شدم ويک تاکسي گرفتم و به سمت خونمون حرکت کردم وپول تاکسي
حساب کردم زنگ در خونمونو زدم ومثل هميشه پشت ديوار قايم شدم و همين که مامانم اومد پريدم داخل 
بغلش بيچاره داشت از ترس سکته مي کرد وقتي به خودش اومد و فهميد که منم شروع کرد به نصيحت 

 کردن

 مامانم: بچه تو کي مي خواي ادم بشي
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از تعجب شاخ دراورد) اخه من هميشه با مامانم کل کل مي  منم کلي قوربون صدقش رفتم که مامانم
 (کردم

 مامان: ميگم ارزو اونجا تو تصادف نکردي يا سرت به جاي نخورده

 من: نه مامان گلم من حالم خوبه

 با مامانم رفتيم داخل

 قراربود امشب خالم با ارشام بيان اينجا منم داخل دلم گفتم

 منو بنداز به خاله اينامن: حاال بزار يه نفسي بکشم بعد 

 بعدشم رفتم داخل اتاقم که اماده بشم با خودم فکر کردم که چي بپوشم بعد به خودم گفتم

 من: اگه مي خواي ارشام ازت بدش بياد بايد يکم شلخته باشي

منم رفتم سمت کمدم و ديدم همه ي لباسام خوبه به خاطر همين داخل کمدمو گشتم ويه قيچي در اوردم 
 لباسمو تيکه تيکه کردموپايين 

 و پوشيدم يه کم رژلبم زدم و رفتم پايين وقتي مامانم منو ديد بهم گفت

 مامان: واه دختر اينا چيه پوشيدي انگار بچه گدا ها ابرو بردي برو لباستو عوض کن

 من: مامان جونم اين مدلشه

 مامان: مدل چيه دختر برو عوضش کن زشته

تا مهمونا بيان بعد بيام بعد رفتم داخل اتاقم و يه کفشه پاشنه سي سانتي منم تصميم گرفتم برم تو اتاقم 
 پوشيدم نزديک بود با کله بيوفتم

داشتم خودمو نگاه مي کردم که مامانم صدام زد که مهمونا اومدن منم رفتم داخل اشپزخونه و چايي ريختم 
دن داخل اشپز خونه مامانم زير لب همين که اومدم بيام بيرون پام گير کرد پشت فرش و افتادم همه اوم

کلي فوش بارم کرد خالمم با نگراني به سمت من اومد و بلندم کرد ارشام وقتي قيافه ي منو ديد کلي 
تعجب کرد چون توقع نداشت منو داخل اين لباس ببينه اخه من هميشه مرتب مي رفتم اين ور و اون ور با 

کشيدم همين که سرم به بالشت رسيد خوابيدم البته خودمو  کمک خاله رفتم داخل اتاقم و روي تختم دراز
زدم به خواب تا اينکه رفتن همين که خاله اينا رفتن صداي مامانمو شنيدم که مي گفت اين دختر برام ابرو 

 نذاشت ابروم رفت

و منم با خوشحالي) البته کلي دلم براي خالم و ارشام سوخت (به سمت گوشيم رفتم و شماره ي ارميتا ر
 گرفتم و بعد از کلي سالم و احوال پرسي کل ماجرا رو براش گفتم که زد زير خنده

 وکلي بهم گفت عجب شيطوني هستي تو
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با ارميتا خدا حافظي کردم و همين که گوشيم قطع شد گوشيم زنگ خورد وقتي به صفحه نگاه کردم ديدم 
بدم همين که دکمه اتصالو زدم ارشام  ارشامه اول نمي خواستم بردارم ولي بعدش تصميم گرفتم که جواب

 شروع کرد به حرف زدن

ارشام: سالم ارزو تو برا چي به من نگفتي منو نمي خواي چرا اين کارا رو کردي واقعا ازت انتظار 
 نداشتم

 من: خوب من مي خواستم بگم يکي ديگه رو مي خوام ولي تو

 م که يکي ديگه را مي خوامبه خودم اومدم که چه سوتي بزرگي دادم نبايد بهش مي گفت

ارشام: اها پس تو يکي ديگه رو مي خواي بايد از اول بهم مي گفتي نبايد بازيم مي دادي من واقعا برات 
 متاسفم ارزو من فکر مي کردم تو دختر خوبي هستي ولي االن اين طوري فکر نمي کردم

 ناراحت مي شدمن: ببين ارشام من مي خواستم بگم ولي نمي تونستم بگم اخه خاله 

ارشام: نمي خواد بهانه بياري ديگه همه چيز تموم شد ولي بدون هيچ وقت نمي بخشمت و يه روز تالفي 
 مي کنم

 من: ببين ارشام

 همين که خواستم ادامه جمله رو بگم با صداي بوق گوشيم به خودم اومدم

اره اون هيچ کاري بکنه تو فورا به ارميتا زنگ زدم و قضيه رو براش گفتم که اونم گفت امير نمي ز
 نگران نباش

قرار شد فردا امير با خانوادش بيان خاستگاري منم لباسامو مرتب کردم و رفتم پيش مامانم از چهرش مي 
شد فهميد که ناراحته منم براي اينکه ازش معذرت بخوام رفتم به سمتش و يک بوسه روي صورت مامانم 

 زدم و گفتم

ا ناراحت نشو من مي دونم کار بدي کردم درسته ارشام پسر خوبيه ولي من من: مامان خوشکلم تو رو خد
 دوستش ندارم

 من: تو ابروي منو بردي مطمئن باش خالت نمي بخشتت

 مگه حتما بايد دوستش داشته باش

 من: خوب مامان من دوست دارم با کسي ازدواج کنم که دوستش داشته باشم

 ي ديگه نمي خواد ماس مالي کنيمامانم: خوب حاال تو که کار خودتو کرد

 من: چشم مامان گلم شما ببخش
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 مامانم: خدا ببخشه

 من: راستي مامان لباس داري

 مامان : براچي

 من: اخه فردا مهمون داريم

 مامانم: مهمون؟؟؟؟؟ کي هست

 من: راستش

 مامان: بگو

 من: اقا امير با ارميتا دوستم باخانوادشون مي خوان بيان براي خاستگاري

 مان: چييييييي خاستگاريما

 من: اره

 مامان: تو فکر نکردي اگه خالت بفهمه چه جنجالي به پا مي شه

 من: خوب مامان جون بالخره بايد بفهمن

 مامان: خوب حاال کي ميان

 من: فردا شب

 مامان: خوبه

 مامانم: راستي لباس داري

 من: اره مامان جون شما داري

 مامان: اره دخترم

ار شروع کرديم به تميز کردن خونه که منم خيلي خسته بودم و فورا خوابيدم نزيديک بعد از خوردن ناه
شام بود که از گرسنگي بيدار شدم ورفتم پايين و بعد از خوردن شام گرفتم خوابيدم صبح با صداي مامانم 

 بيدار شدم

 که مي گفت

 مامانم: دختره تنبل پاشو
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 من: باشه مامان شما برو من ميام

 ه پاشو تو االن مي خوابيمامانم : ن

 من: واييييييييييي باش

مي  5رفتم پايين و بعد از خوردن صبحانه زنگ زدم به ارميتا که گفت زودتر مي رسن نزديک ساعت
رسن منم با عجله خدا حافظي کردم و رفتم حمام و بعد از شونه کردن موهام و پوشيدن لباس و کمي 

بود که ايفن به صدا در اومد منم استرس بدي داشتم  5ت ارايش رفتم پايين کمک مامان نزديک ساع
 مامانم رفت در سالن رو باز کرد و مهمون هارو به داخل سالن پذيرايي برد ومنو صدا زد

 مامان: ارزو جان مامان چايي بيار

 من: چشم مامان جون

دادن چايي به مهمونا چايي ريختم و با کلي دلهره و ترس رفتم داخل سالن و به همه سالم کردم و بعد از 
پيش مامانم نشستم و اروم سرمو باال اوردم وبه امير نگاه کردم چقدر خوشتيپ شده بود يک کت و شلوار 

 خاکستري با يک کراوات مشکي و

کال خيلي خوش تيپ شده بود بعد از رفت امير و خانوادش مامانم به بابام گفت که پسره خوبيه و بايد نظر 
 منو هم بپرسن

انم رفتيم داخل اتاقم و مامانم با من حرف زد واز پرسيد که منم دوسش دارم يا نه منم واقعيتو گفتم و با مام
 گفتم که واقعا دوسش دارم

اال چند ساله که از اون ما جرا ميگذره واالن من و امير يک دختر و پسر خوشکل با اسم هاي فرناد و 
 فرگل داريم

 هم االن يک پسر خوشکل دارن به اسم طاها و ارشام ازدواج نکردو ارشم با ساناز ازدواج کرد و اونا 

 بچه ها اين رمان فصل دومم داره فصل دومش ميشه جريان انتقام ارشام از ارزو

 پايان

 


