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 ...دختر یک پایان

 m  a n so o re : نویسنده

 از تمنداش دوست اما شدم بیدار شو بلند میگفت و میزد داد همش که مامانم باصدایه صبح
 ....باال میبرد صداشو همش مامان اما پایین بیام تختم

  اتاق تو اومد میچکید خون ازشون که چشمایی با مامان و شد باز اتاقم در یهو

  بیدارشو میگم نیستم باتو مگه-مامان

  بیدارم که من-من

 هب هنوز که شدن،تو جدا تخت از یعنی بیدارشدن میخوره عمت درد به بیداربودنت-مامان
 چسبیدی تخت اون

 من به مامان دادی گیری چه-من

 ؟؟؟ دانشگاه بری نمیخوای مگه-مامان

  دارم وقت که نشده دیر هنوز اما میرم چرا-من

 !!!!خونسرده؟؟؟؟ چقد دختر این ،،،خدددددداااااا بیفتی راه باید دیگه ساعت نیم-مامان

 رفت که خداروشکر ووووواااایییی بیرون رفت و

 راه یدستشوی سمته به و نیومد خوشم خودم از و کردم نگاهی یه خودمو ایینه تو شدم بلند
 ....افتادم

 اشتد دیگه واقعا نه بودن شدن حاضر وقته برگشتم اتاقم به و شستم صورتمو و دست
 میشد دیرم

 ...کردم سرم ابی شاله یه و ابی جین شلوار یه و کوتاه مشکیه مانتویه یه

 یبلند این به هایه مژه این اخه برداشتم ریمل که کنم ارایش خواستم ایننه جلو رفتم
 به ازینی خوشگلی و قرمزی این به لبایه اخه بزنم رژلب داره؟؟؟خواستم ریمل به احتیاجی
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 کرم به نیازی صافی و سفیدی این به پوست اخه بزنم کرم داره؟؟؟خواستم لب رژ
 دارهه؟؟؟

  وییهل همچین یه واقعا ولی نباشه خود از تعریف کردن ارایش از شدم پشیمون که خالصه
 .....من ام

 راه وت افتادم راه دانشگاه سمته به و کردم خدافظی مامان از و بیرون اومدم اتاقم از باالخره
 (تهس پرپاقرصمم خواستگار که پسرداییمه)علیرضاست کردم نگاه خورد زنگ گوشیم

 بله؟؟؟؟؟؟-من

 خوبی؟؟؟ سالم-علیرضا

 خوبی؟؟؟ تو خوبم مرسی-من

 کجایی؟؟؟ مرسی-علیرضا

 اجازتون با دانشگاه میرم دارم-من

 ببینمت اونجا میام منم خوب- علیرضا

 نیست؟؟؟ کارا این جایه دانشگاه نگفتم من مگه-من

  برمیگردم میبینمتو کنم؟؟میام چیکار میخوام مگه-علیرضا

  ببینمت خونه بیا شب نکرده الزم-من

  داری دوست هرطور باشه شد ناراحت کنم فک

 هک نبفهم نمیخواستم خوب داشتم خواه خاطر پسر عالمه یه اونجا دانشگاه رسیدم من 
 ....هست کار در ام جدی سوژه

 .......میرفت بیرون میکردم شوخی پسرا باهمه بودم مشهور شری به دانشگاه تو من

 خندیدیممی و میگفتیم و میشدن جمع دورم پسرا همه دانشگاه تو میرسیدم تا اینکه خالصه
 صمیمیم دوستایه از یکی دالرام بخندن همه که میپروندم داشتم مزه هرچی سرکالسم
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 بابا روب میگفتم میده دستت کاری یه اخر میکنی شوخی پسرا با همش اینکه میگفت همش
 بشه؟؟؟؟ چی میخواد مثال

 داشت گهن تاکسی یه واستادم دانشگاه جلو خونه میرفتم داشتم و شد تموم کالسام باالخره
 و ردمک باال سرمو یهو که بود گوشیم تو سرم افتاد وراه شدم سوار و گفتم بهش مسیرمو

 رایهد نگفتم؟؟؟که بهتون مسیرمو من میرید؟؟؟مگه کجا اقا گفتم شهرم از بیرون دیدم
 تو و اوردم در کیفم تو از فلفلمو اسپریه و نکردم نامردی منم شد قفل دفعه یه ماشین

 ممن زدو ترمز خیابون کنار نمیدید جارو هیچ دیگه کردم حال خیلی کردم خالی صورتش
 و شد هپیاد که میسوخت چشاش اینقد راننده جلو رفتم و زدم ماشینو قفله و پریدم جنگی

 از افتادم اهر  و گرفتم گازشو فرمونو پشته نشستم خونسردی کمال با منم میزد داد میدوییدو
 ....میدویید ماشین دنباله و میکرد بیداد و داد داشت که میکردم نگاش ایینه تو

 مثال؟؟؟؟ بشه چی که بیابون تو میاری مردمو دختر روشن روز تو خوب خر مرتیکه

 زدم زنگ و روش گذاشتم و سوییچ و کردم پارک و ماشین رفتم خونه نزدیکه رسیدم
 .... خونه رفتم و اینجاست مشکوک مورد یه گفتم۱۱۱

 ودمب دانشگاه گفتم حاال؟؟؟؟ تا بودی کجا گفت بود نگران خیلی مامانم شدم خونه وارد
 جون مامان دیگه

 شده تموم کالسات دوساعته که تو زهرمار و جون مامان-مامان

 زدیم دوری یه رفتیم دوستام با جون مامان-من

 بدی؟؟؟؟ خبر بزنی زنگ یه نمیتونی خوب-مامان

 داریم؟؟؟؟ چی ،ناهار  ببخشید رفت یادم-من

 نخوردی؟؟؟؟ چیزی هنوز تو میشه شب داره-مامان

 گشنمه خیلی مامان نه-من

 فتمر  بعدم و خوردم رفتم بخور برو گفت بهم و کشید غذا واسم و اشپزخونه تو رفت مامان
 هنوز تماح گفتم باخودم افتادم ظهر یاد که بزنم چرتی یه رفتم و خوندم  درس یکم اتاقم تو

 .....حقشه گفتم بعد سوخت واسش دلم و میپیچه خودش به داره
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 .......برد خوابم

 رفتم بود شده گشنم باز خوابه مامان دیدم بیرون ورفتم بیدارشدم که بود۹ ساعته
  زدم نگز  بابا به خوردم و برداشتم کیک یه کابینت سر رفتم نکردم پیدا چیزی سریخچال

 میای؟؟؟ خوبی؟؟کجایی؟؟؟کی باباجون سالم الو-من

 داریم؟؟؟ چی شام خونه بیام میفتم راه دارم شد تموم تازه کارم عزیزم سالم-بابا

  نداریم غذام خوابه که مامان گفتم-من

 شام واسه میگیرم چیزی یه پس-بابا

 بگیرین مرسی اره-من

 بله؟؟ دادم جواب بود علیرضا خورد زنگ گوشی اتاقم تو ورفتم کردم قطع

 بله؟؟؟؟؟؟؟؟-من

 اس نه زدی زنگ نه دیگه زدم زنگ بهت که ازصبح من نامردی خیلی-علیرضا

 خونه؟؟؟ بیای نبود قرار مگه خوب-من

 ؟؟؟ هست یادت اصال ببینم نیام گفتم-علیرضا

  بود رفته یادم علیرضا از کال اصال

 بیا االن خوب-من

 خونست؟؟؟ عمو- علیرضا

 میاد داره اما نه-من

 داری؟؟؟ کالس فردا- علیرضا

 بیرون بریم ها بچه با قراره اما نه-من

 بگذره خوش برو باشه-علرضا
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 ...بود شده ناراحت خیلی کرد قطع بزنم حرف اومدم تا و

  بود دالرام خورد زنگ گوشیم بندش پش

 .....دلم عزیز جووووووووونم-من

 خوبی؟؟؟ پانیذ سالم-دالرام

 خوبی؟؟؟ تو عزیزم مرسی سالم-من

 ؟؟؟ نرفته یادت که فردا مرسی-دالرم

 دیگه وت گفت و کردم تعریف واسش و بود افتاده واسم امروز که اتفاقی و نرفته یادم نه-من
 !!!!!هستی ای عجوبه چه

  بیرون ناهار بریم فردا شد قرار خالصه

 اتیشی چه فردا که بود این همش ذهنم تو و بود رفته یادم کال علیرضا از و کردم قطع
 ....بسوزونم

 یکی اب اتاق تو رفتم من خوابیدیم همه بعد و خوردیم شام و کردم بیدار و مامان و اومد بابام
 ......میکردم بازی ام پی داشتم دانشگاه شر پسرایه از

 اینجوری باهام چرا م دار دوست من گفت ویمو پی اومد و شد انالین علیرضا
 کردم؟؟؟ چیکار مگه دادم میکنی؟؟؟جواب

 میکنی؟؟؟؟ محلی بی بهم-علیرضا

 نیست اینطوری اصال نه-من

 ؟؟؟!میکنی گوش حرفم به بگم چیزی یه-علیرضا

 بگوووووووو-من

  بیرون نرو فردا-علیرضا

 نمیشه-من
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 چرررررراااا؟؟؟-علیرضا

 هستن دوستام چون-من

  نرو تو باشن خوب-علیرضا

  بخوابم میخوام نداری کار نمیشه گفتم

 نامردی خیلی- علیرضا

 .....خوابیم و کردم خدافظی هم پسر اون با رفتم

 

 ندموک دل تختم از بودم کرده کوک ساعتشو شدم بیدار گوشیم باصدایه بود ظهر نزدیک
 یه مبپوش چی خدددداااایاااا سرکمدم رفتم شم حاضر اومدم و شستمو صورتمو و دست رفتم
 جلو رفتم ردمک تنم و برداشتم گلبهی شاله یه و سفید کتونه شلوار یه با کوتاه سفید مانتو
  بودن وی تی جلو بابا و مامان بیرون رفتم اتاق از وسایه رژ و زدم ریمل یکم و اینه

 کردی؟؟؟ خوشگلم سالمتی؟؟؟چه به کجا-مامان

  ناهار واسه بیرون میریم دالرم با دارم قرار-من

 !!!بسوزونه اتیش بره میخواد کجا نیست معلوم باز نکرده الزم-مامان

 .....دیگه گیرنده مامان ااااااا-من

 .... برگردی زود اما بره بزار-بابا

 ....حتما چشم بشم گلم بابایه قربونه من که اااای-من

  میاد یرگ بد خیلی تاکسی ما خونه جایه بود تاکسی منتظر کوچه سر رفتم بیرون خونه از و

 اون هب توجه بی منم برسونمتون بفرمایید گفت و کرد ترمز پام جلو مدادی نوک زانتیا یه
 یادم گیرت بد تاکسی اینجا میدونم گفت و جلوم اومد دوباره واستادم و تر طرف اون رفتم

 باشه دیب پسر نمیاد قیافش به دیدم کردم بهش نگاهی یه برسونمت میخوام فقط باال بیا
 ....میارم در روزگارش از دمار فلفلم اسپریه با من که کنه شیطونی اگه بعدم
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 ..... نشستم و کردم باز درو

 حرف منم از و زد حرف عالمه یه راه تو افتاد راه و گفتم بهش و میری؟؟؟مقصد کجا گفت
  کشید

 پسر دوست من بگو توروخدا که بود داده گیر ناهی واسه دارم قرار دوستام با که گفتم بهش
 ...بیام منم و جدیدتم

 و شد البیخی و گذاشتم دیگه قراره یه باهاش نمیشه،خالصه نه گفتم منم کردو اسرار خیلی
 ....رفت

 و الح باهمه و جلو رفتم بودن نشسته دوستام همه که بود بزرگ میز یه شدم رستوران وارد
 شلمو خوشل پسر چندتا یه ما روبری میز دیدیم و دادم سفارش غذا نشستم و کردم احوال

  شد جور امروزم سوژه جون اااااخ گفتم نشستن

 یگرهج اون از نه دارن،گفتم گناه نه گفت کنیم؟؟؟ اذیتشون یکم ای پایه گفتم دالرم به
  گذشت نمیشه

 ......فقط باشین داشته منو ها بچه گفتم

 اون مکرد سالم جلو رفتم رفتم پسرا سمته به برداشتمو قرمزو سس قوطیه شدمو بلند
 ببخشید گفتم دادن جواب بقیشون اما نذاشت محل کردو اونطرف روشو که خوشگله

 هساعت گفت چنذه؟؟؟ ساعت ارمان گفت خوشگله اون به پسرا از یکی دارید؟؟؟؟ ساعت
 ساروس و صندلی رو گذاشتم دستمو بودم واستاده که همینطور منم دیواره رو بزرگی این به

 یچ میفهمید وقتی اوه اوه پسره لباسه و صندلی بین ریختم یعنی روصندلی ریختم
 میشد؟؟؟

 نشسته وزهن بریم میخواستیم وقتی خوردیم غذامونو و خندیدیمو کلی و میزمون سر برگشتم
 و دیمش رد و شو بلند یواش شی بلند خواستی گفتم که میشدم رد کنارش از داشتم بودن
 .......گرفت گازشو ترسو که اونم و شدیمو دالرام ماشن سوار رفتیم

 فتباش،گ اروم چیه قضیه نفهمیدن هنوز اونا گفتم بهش که میداد گاز خیلی داشت دالرام
 بالمونهدن زرد بوگاتیه یه دیدم و کردم نگاه فهمیدن که میفهمی کنی نگاه رو ایینه تو اگه

 خدا واااااای بود عصبانی چقدم بود فرمون پشته خوشگله اون که پسرهستن چهارتا وتوش
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 ما نمیره ربیشت این از چسبیده گاز پداله گفت بده گاز گفتم دالرام کنیم؟؟؟؟به چیکار حاال
 کنم گاهن ایینه تو از خواستم بودن سرمون پشته اونا باز ولی میرفت تند خیلی بودیم۶۱۲با

 که کجان ببینم

 ......بوووووووووف

 چه محترم ظاهر به اقایه هوووووی گفتم شدم پیاده واستادیم و دالرام ماشین به زد
 خبرته؟؟؟

 ....اره خبرمه؟؟؟گفتم چه من گفت و سمتم اومد و شد پیاده ماشین از خشمی یه با

 ماستش شاهکار این چیه؟؟؟گفت این نمیدونم من گفتم چیه؟؟ این گفت کرد پشتشو که
 ....رفت لو چی همه و گرفت خندم بهو که من پشته ریختی و سس قوطیه که

 ....نبود خودم دسته که کنم چیکار اما میخندیدم نباید بود عصبانی خیلی

 اومد ونما شو بلند یواش شی بلند خواستی گفتم بهش میشدم رد داشتم من که همونطوری
 خودتم که روزاست همین کردم داغون ماشینتو امروز که همینطور گفت و کنارم

 و سارتتخ اینم گفت و صورتمو تو کرد پرت تومنی ده اسکناسه بسته یه و کنم داغوووووون
 بزنم حرف من نذاشت اصال رفت و افتاد راه و نشستن دوستاشم و نشست ماشین تو رفت
 با انومخ شازده بریم گفت و برداشت پوالرو و گرفت دستمو اومد دالرام بود برده ماتم که من
 ....خوشگلت گالیه دسته این

  صافکاری رفت و خونه گذاشت منو دالرام و شدیم سوار

 خدا واااای شد شروع مامان سواالیه باز شدم خونه وارد که من

 پریدست رنگت چرا اونجا؟؟؟ بودن کجابودی؟؟؟کیا حاال تا-مامان

 جواب درزد دوتا اومد مامان بستم درو و اتاقم تو رفتم نداشتم دادن جواب حوصله که منم
 رفت ندادم

 کنه؟؟؟؟ چیکار باهام میخواد پسره اون یعنی میکردم فکر این به داشتم همش

  باهاش نمیکردم رو شوخی اون کاش
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 کردم؟؟؟؟ کاری همچین چرا نداشتن کار باما که اونا

 ....بیرون کشید افکارم از منو و خورد زنگ گوشیم

 !!!!میگه چی دیگه علیرضا این خدا واااای

 بللللبهههههههه؟؟؟-من

 رفتی؟؟؟؟ معرفت؟؟؟؟کجاییی؟؟؟بیرون بی خوبی-علیرضا

  ام خونه برگشتم االنم رفتم اره مرسی-من

 میگذرونی؟؟؟ حقیر بنده این با هم رو ساعتی یک یه خوب-علیرضا

 میگه؟؟؟ چی ببینم بگم مامان به بزار-من

 نمیام بگو نداری دکست خودت اگه نداری کاری عمه-علیرضا

  میدم خبر بهت حاال-من

 بدی خبرشو دیگه ساعت یه تا باشه -علیرضا

 .....کردم قطع و باشه گفتم

 به ....روب گفت مخالفتی هیچ بدونه مامانم بیرون بریم بیا گفته علیرضا گفتم مامان به
 شام هواس رفتیم و دنبالم اومد بعد ساعت یه خالصه دنبالم بیا گفتم زدم زنگ علیرضا
 .... بیرون

 ...بخوام ازت چیزی یه میخوام گفت علیرضا یه رستوران تو میز سر بودیم نشسته

 حرفا این از و بیرون نرو دوستات با نگو بگووووو؟؟؟فقط-من

 بگم میخوام جدی چیزه یه نه-علیرضا

 میکنم گوش-من

  خواستگاری بفرستم بابامو و مامان دیگه بار یه میخوام-علیرضا

 بخونم درسمو میخوام گفتم که من دیگه کن ول علیرضا-من
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  نخون؟؟؟ گفته کی بخون درستو خوب-علیرضا

 بخونم درس نمیتونم اینطوری نه-من

 کن راحت خیالمو نداری دوسم اصال بگو دفعه یه-علیرضا

 باشم؟؟؟ نداشته دوست میشه مگه پسرداییمی تو-من

 داری؟؟؟ دوسم پسرداییتم که حد درهمین فقط-علیرضا

 باش بیخیال بیرون اومدیم شب یه دیگه کن ول-من

 ....راحتی طور هر باشه-علیرضا

 ؟؟؟؟.باال نمیای گفتم شدم پیاده من و رسیدیم خونه سمته افتادیم راه و خوردیم شاممونو

 باش راحت برو مرسی دیگه نه گفت

 اسمش هک خوشگله پسر اون فکر باز تختم تو رفتم و کردم عوض لباسامو و خونه تو رفتم
 همین کردم داغون ماشینتو که امروز گفت بهم خشمی یه با که سرم تو اومد بود ارمان

 .....دلم تو نشست بدی ترسه یه....کنم داغون خودتو که روزاست

 ....میکنه درد سرم چقد خدا واااای بیدارشدم سردردی یه با صبح و خوابیدم حس باهمون
  .....دارم کالس زودم صبحه امروز

 امانمم دیدم که بیرون رفتم اتاق از و کردم عوض لباسمو و شستم صورتمو و دست رفتم
 و خوردم داد بهم....خواستم مسکن یه مامان از و خوردم یکم و نشستم و کرده اماده صبونه

 دیدم و.....زد ترمز پام جلو مدادیه نوک زانتیا همون دوباره که سرکوچه رفتم افتادم راه
 اون فتگ میرم خودم برو نه گفتم برسونمت باال بپر گفت بود حمید اسمش پسرست همون

 ...دیگه بیا االن القل نیومدی سرقرار که روز

 هکوچ تا سه دو خونمون اره جایی؟؟؟گفت همین بچه پرسیدم ازش و ماشین تو نشستم
 ....طرفتره اون
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 چیکارمیکنه اینجا این خدا وااااای رسیدیم و زدیم حرف باهم کلی دانشگاه تا خالصه
 مثه شد رنگم یهو بود دانشگاه در جلو زردش بوگاتیه همون با ارررررررمااااااان

 .....دیگه پولداره ؟؟؟؟بچه کرده پیدا چطوری اینجارو این خدددددداااایااااا....گچ

 شدی؟؟؟ اینطوری یهو شده؟؟؟چرا چی اومدم خودم به حمید صدایه با یهو

 هیچی...........هی......ه-من

 .......دید اما نبینه منو ارمانه کردم سعی شدم پیاده و نداری؟؟؟؟خداحافظ کاری

 کرد صدام که میرفتم داشتم ندیدمش که انگار راه اون به زدم خودمو و شدم پیاده
 کجا از منو اسمه این میاوردم در شاخ داشتم تعجب از منومیگی پانیذ هوووووی

 میدونه؟؟؟؟

 فرمایش؟؟؟؟ گفتم برگشتم

 از فقط شده زندگیم و کار همه دیروز از گفتم؟؟؟من چی بهت که نرفته یادت گفت-ارمان
 !!تو بردن بین

 نشین مزاحم لطفا محترم اقایه-من

 !!!کنی عادت بهم باید زندگیتم تو همیشگی مزاحمه بعد به این از من-ارمان

 چیه؟؟؟؟؟ حسابت حرف االن-من

 ....برس کارت به برو حاال میگم بهت حسابمم حرفه-ارمان

  رفتم و کشیدم رامو منم

 ....بود اون حرفایه پیشه حواسم همه نبود درس به حواسم اصال سرکالس

 بودم وابج منتظر گفتم بهش رو قضیه و گذاشتم ام پی یه دالرام واسه بودم ترسیده خیلی
 ....خطرناکه نرو تنها خونه بریم باهم کن صبر کالس بعد:داد جواب که

 ......خونه رفتم بادالرام کالس بعد

  دادم جواب بود ناشناس شماره خورد زنگ گوشیم که دالرام با اتاق تو رفتیم
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 بله؟؟؟؟؟-من

 !!!خانوم پانیذ سالم-فردناشناس

 شما؟؟؟؟ سالم-من

 شناختی؟؟؟؟ ارمانم من-فردناشناس

 اوردی؟؟؟ کجا از منو شماره-من

  بکنم میتونم باشمو داشته دوست کار هر من-ارمان

 فرمایش؟؟؟؟؟-من

 باشی من با جوره همه که دوستی ساده دوستی نه اونم بشی دوست من با باید- ارمان

 میگی؟؟؟ داری چی میفهمی-من

 دیدی خودت چشمه از دیدی هرچی بیاری نه اگه اره-ارمان

 گزن من به هم دیگه....بکنی میتونی داری دوست که هرکاری توهم نمیکنم قبول من-من
 نزن

 ....میبینیش خیلی گوشیت رو بعد به این از چون کن سیو شمارمو-ارمان

 خوب؟؟؟ داره کاری اینم میکنم عوض خطمو-من

 میکنی؟؟؟ عوض دانشگاهتم و خونتونو میکنی عوض خطتو-ارمان

  بلده؟؟ خونمونم این خددددداااایاااااا میاوردم در شاخ جدی جدی داشتم دیگه

 .....سرمون پشته نبود کردم نگاه ایینه تو از میومدم داشتم که دالرام با من

 .....بود کرده قطع اومدم خودم به تا

 کنه؟؟؟؟ چیکار میخواد مگه بابا شو دوست باهاش میگفت شیطونه هی

 .....میشدم پشیمون هی باز



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM منصوره – یک دخترایان پ

      

 
15 

 .....فهمیدم عکسش از بود پسره همون کردم نگاه اومد ام پی یه که میخوابیدم داشتم

 ........زیباتم تنه اون درحسرت:بود نوشته

 ؟؟؟؟ میگه چی داره این خدا وووووااااای

 .....فهمید میشد قشنگ حرفاش و حرکاتشو از اینو داره بدی قصده بود معلوم

 یقاط گفتم اماباخودم بگم بابام به میخواستم ، کردم بالکش و ندادم جواب که خالصه
 با ماا برد خوابم بدبختی هزار با خالصه شدم بیخیال و میده خودش دسته کاری یه میکنه

 ......برد خوابم داغون اعصابی

 

 شواس پیراهن یه برم گفتم باخودم و شدم بیدار ارمان همون فکر با بیدارشدم که صبح
 .....بره و شه تموم که کنم خواهی معذرت و بگیرم

 پس؟؟؟ میشه چی غرورم میگفتم باز

 شمارشو برداشتمو گوشیمو و خریدم قیمت گرون پیراهنه یه رفتم و گرفتم تصمیمو باالخره
 .....داد جواب بوق تا ،بعددوسه گرفتم

 جووووووونم؟؟؟-ارمان

  سالم الو-من

 ؟؟؟ اومدی سرعقل باالخره....خانوم پانیذ سالم-ارمان

 تا چی؟؟؟من یعنی دارم عفت دختر یه من نمیکنم قبول اصال رو گفتی که اونی من نه-من
 نداشتم دوستی باهیچکس حاال

 یرنب و میکنی شوخی دانشگات پسرایه همه با شنیدم،شنیدم ای دیگه چیز من اما-ارمان
 میری

 نداشتم ای رایطه کدومشون هیچ با اصال داره؟؟؟من ربطی چه-من

 بزن زنگ بهم گرفتی تصمیمتو هروقت میخوام گفتمو که همونی فقط من-ارمان
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 ... دارم باهات ای دیگه کاره یه-من

 ...بگوووووو.....میکنم گوش-ارمان

 .... کنم صحبت باهات و ببینمت بار یه میخوام-من

 کنی؟؟؟؟؟ قبول میخوتی پس اااااااااا-ارمان

  دارم ای دیگه کار گفتم نه-من

 کجا؟؟؟؟؟ و کی باشه-ارمان

 ...نداشتم کالس امروز

 دیدمتون اول دفعه که رستورانی همون تو۵ ساعت امروز-من

 خونه بیای؟؟؟مثال دیگه جایه یه ،نمیشه میشه بد حالم که نگووووو روز اون از-ارمان
 ......ما

 بلهههههههه؟؟؟-من

 .......خیابونه تو شاپه کافی باشه باشه-ارمان

 ..... کردم قطع باشو اونجا۵ساعت پس باشه-من

  نمیکنه قبول و میشکنه غرورمو که میگفت بهم حسی یه داشتم استرس خیلی

 اب میری؟؟؟گفتم کجا برسونمت بیا گفت بیرون میرفت داشت بابا شد۵ ساعت باالخره
  شاپ کافی میرم دوستام

 و رسیدم۵:۱۵ساعت موندم خیلی ترافیک تو رفتم و افتادم راه بابا با که بود۴.۰۱ ساعت
 ..... تو رفتم

  بود عصبانی سرمیز نشسته دیدم

 گذاشتی؟؟؟؟ سرکا کجایی؟؟منو گفت کردم سالم جلو رفتم

  کردم گیر ترافیک تو نه گفتم
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 بگووووووو کارتو حاال خوب-ارمان

 ...... ببخشید پیراهنت اینم بیا بود بدی شوخیه خیلی روز اون بابته میخوام معذرت-من

 نمیشد دیده چشاش تو رحمی هیچ کردم نگاه چهرش به

 بهایه من نمیخوره من درده به کارا این بودم خواسته ازت دیگه چیز یه من اما-ارمان
 بدی سنگینی بهایه باید دادم تو شوخیه اون بابته سنگینی

 ....گفتم و ریخت بهم خیلی اعصابم

  محترم اقایه نیستم کارا اون اهل من

 برگشتم کردو صدام بیرون اومد اونم دیدم که بیرون زدم برداشتمو کیفمو و

  تو از میخوام چیز یه فقط من بگیر و پیراهن این بیا-ارمان

 چییییییییی؟؟؟-من

 ددددددددختریتوووووووووو-ارمان

 رفت وسیاهی چرخید سرم دور دنیا همه

  کثااااااااااافت گمشو برو-من

 ......کنه اروممم میتونه این فقط-ارمان

 ......کن گم گورتو برو گفتم میخورد بهم ازش داشت حالم

 .....خونه برگشتم و گرفتم تاکسی زودیه و

 لیخی اعصابم بود سرکوچه حمید پسر اون باز شدم پیاده سرکوچه و شدم تاکسی سوار
 پانیذ گفت و شد پیاده که نکردم توجهی بهش زد بوق تا دوسه و جلو اومد بود داغون

 بله؟؟؟؟ گفتم برگشتم باعصبانیت

  دارم کارت ماشین تو بشین بیا-حمید

 دارم کار برم داری؟؟؟باید چیکار-من
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 دیگه شو سوار بیا دارم کار

  شدم سوار میکنه اسرار خیلی دیدم

 دارم کار بگووووووزود-من

 شی؟؟؟؟ دوست بامن میشه-حمید

 ادند گیر همه ها تازگی چرا نمیدونم نمیشم و نشدم دوست کسی با توعمرم حاال تا من-من
 .....دیگه کنین ولمون بابا ای ما به

 هست؟؟؟؟ هم دیگه یکی بگو اهااااااپس-حمید

  بشه بیخیال تا کردم نامزد بگم ارمان به که زد ذهنم تو ای جرقه یه یهو

 ....سالمت به مارو و خیر به رو تو نیستی باش هستی اگه ساده دوسته تا دو مثه-من

 .....باشه خوبه که اولش واسه-حمید

 ... دارم شرط یه البته-من

 بگووووووپ-حمید

 کردیم نامزد بگی یکی جلو باید-من

 ...خدامه از که من باشه-حمید

 بشه من بیخیاله تا کنم بازی نقش دیگه بودم مجبور کنم چیکار

 نفر هی اون تا برسون منو دنبالم بیا دانشگاه برم خواستم که روزی چند گفتم حمید به
  بشه متوجه

 بیارم جا حالشو من تا کیه بگووو فقط تو میخوای باشه-حمید

 ....بگم بهش گفت شیطونه

 اکخ با منو و اینو سوت سه پولداره بچه اون بابا نه گفتم باخودم و کردم فکم یکم بعد
 ....میکنه یکسان
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 پرویی کماله با پررررررووووو دیدم کردم احساس رودستم خاصی گرمیه یه دفعه یه
  دستم رو گذاشته دستشو

 باشه توش کارا این از نکنم فک معمولی دوستیه گفتم و کشیدم دستمو

 کردم؟؟؟ چیکار مگه گفتم ها برقگرفته مثه یهو

  بخوره من دسته به نباید دستت:گفتم

 !!!کردم چیکار میگی حاال بابا باشه-حمید

 تو فتمر  و کردم سالمی یه بود خورد خیلی اعصابم تو رفتم و خونه رسوند منو دیگه خالصه
 گفته یچ بیشعور ارمانه این که گفتم بهش و زدم زنگ دالرام به و برداشتم گشیمو و اتاقم
 .....موجودیه چه دیگه این گفت و شد عصبانی خیلی دالرامم بهم

 یادهپ من وقتی گفتم بهش و شدم سوار رفتم واستاده حمید دیدم سرکوچه رفتم فرداش
 .....عزیزم دنبالت بیام بگوووو شد تموم که کالست بگو بهم شدم

 حمید و شدم پیاده نبود توش خودش اما بود در دمه بوگاتیش دیدم و رسیدیم و باشه گفت
 وسطایه اون رمان دیدم که جلو رفتم....رفت و شد سوار و گفت گفتمو که ای جمله

 ....نشه دیده که واستاده دانجشوها

 سیدپر  فهمیدم ارمان به راع چیزایی یه گفت و سمتم اومد دالرام و ت رفتم بهش توجه بی
 .....بریم بیا حاال چییییی؟؟گفت

 .....دیگههههه بگو گفتم بهش نشستیم دانشگاه شاپ کافی وتو رفتیم دالرام با

 ارمان این با کردی چیکار میدونی تو کرد شروع

 

 ....بگووووودددددیگه نه-من 

 قرار یه شرکتشون برن بعد بخورن ناهار اومدن رستوران بود اومده که روزی اون-دالرام
 ....اونو داده دست از بوده میلیارد٨۱۱ سودش فقط که داشته کاری

 داره؟؟؟؟ ربطی چه من به خوب-من
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 عوض لباسشو رفته بعدش و ما دنباله اومدن که موقعی تا بوده۰ ساعت قرارشون-دالرام
 .....کنه کار باهاشون نیست حاضر هم دیگه رفته مشتریه اون شرکت رفته و کرده

 اینارو؟؟؟؟؟ فهمیدی کجا از تو حاال خوب-من

 به تممدوس بعد بود گفته دوستم به اون دوسته من دوستایه از یکی با ارمان دوسته-دالرام
 ....گفت من

 ....دادم سنگینی بهایه روز اون واسه من میگی چی واسه بگو-من

 شاپ کافی تو اومد ارمان که میزدم حرف دالرام با داشتم

 .....بود ما دانشگاهه تو همش روز اون از اما ها نمیخوند درس ما دانشگاهه تو

 :گفت و دالرام به کرد رو و ما میز سر اومد

 ...بزنم حرف تنها دوستتون با لحظه چند میشه

 و دادم ونتک سری یه بکنه کاری نمیتونه اینجا میدونستم چون منم و کرد نگاه من به دالرام
 .....ورفت شد بلند دالرام

 کیه؟؟؟؟ دنبالت بیاد قراره و رسوندت امروز که پسری اون گفت

 ....نامزدمه اجازتون با گفتم

 میکنین؟؟؟؟ نامزد شبه یه شما اوووووو-ارمان

 .....یمکرد نامزد دیشبم و کردم قبول هست ای هفته یه من دیگه بود حرفش وقته خیلی-من

 :گفت بهم هرزگی و وقاحت و پرویی باکماله

 بکنه کاری هر میخواد هرکی ندارم کار بقیش به من دیگه بعد منه ماله دختریت

 .....نمیومد در خونم رگم تو میزدن کارد لحظه اون اگه واقعا

 چه یشعورب میخوری اضافی.....گو داری دیگه گفتم بلند و میز رو کوبیدم دستمو و شدم بلند
 .....نفهم زدنه حرف طرزه
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 ....نداشت ازم رو رفتاری همچین انتظار نگفت هیچی

 اومده پیش مشکلی خانوم گفت و اومد گارسونه که.......میکنن نگامون دارن همه دیدم
 .....اقا نه گفتم

 دیدم شتمبرگ ها پله راه تو شد کشیده کیفم که رفتم کالسم سمته به و برداشتم کیفمو و
 ؟؟؟؟ میخوای چی چیه گفتم ارمانه

 ......شده که جور هر حاال میگیرم ازت گفتمو که چیزی اون من-ارمان

 یمیش مزاحم و میزنی زر چقد که میدم اطالع دانشگاه حراست به میرم گمشو برو گفتم
 ....هااااااا

 .....نمیترسم کسی از من بده خبر داری دوست هرجا به هیچی که حراست به گفتم

 .........وقیحه چقد و داره ای کینه چه پسر این خددددددددااااااا ووووواااااااای

 !!!!چی یعنی حراست میفهمی بعد اینجا بیای نتونستی که فردا از باشه گفتم

 .....ندیدمش بیرون اومدم وقتی و کالس تو رفتم

 االن تمگف شدم پشیمون باز اما دانشگاه حراسته سمته رفتم و ندیدمش دیگه بیرون اومدم
 .......میگم بعد اومد هروقت بعدم نیست که

 .....خونه رفتیم و دنبالم اومد حمید شد تموم کالسام

 .....منگفت هیچی اما میکنه اذیتت و مزاحمته که کیه این بگووو گفت داد گیر خیلی حمید

 انشگاهد رفتم باتاکسی که هفته یه بعده بود شده راحت خیالم و نیومد ای هفته یه خالصه
 ردممیک فک که وقتی و شدم داغون هم به ریختم باز دانشگاست دمه باز ماشینش دیدم و

 بوده؟؟؟؟ کی دیگه این خدددددداااااا شد پیداش باز شده تموم که

 تنگ مواس دلت چیه گفت و نزدیک اومد و شد پیاده که میکردم نگاه بهش باعبانیت داشتم
 .......خشنی یکم ؟؟؟؟فقط میکنی نگاه اینقد که شده

 ......بابا گمشو برو گفتم
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 نداری؟؟؟؟ خبر ازش کجاست نامزدت گفت

 ..... شد گور و گم اونم نبود ارمان که ای هفته یه همون از میگفت راست

 نداشته خبر نامزدش از میشه مگه ادم که واقعا......عیادتش بیمارستان برو-ارمان
 باشه؟؟؟؟

 ....که واقعا هستی کثیفی ادمه توچه-من

 ودناب بگیره ازم و میخوام من که رو چیزی بخواد اگه کسی ولی نیستم کثیف من-ارمان
 ......میکنم

 ......گمشو برو-من

 وردخ اعصابمو میشم من مزاحمه همش اقا این گفتم بهشون و حراست سمته به افتادم راه
 با میگه اب که اقا این گفتن و برگشتن که گفت بهشون چی نمیدونم و سمتش رفتن و کرده
 ....نداره کاری شما

 میشم؟؟؟؟ خانوم این مزاحمه من بگه که میخواین مثال خوب-من

 ....نمیاد بر کاری ما از دیگه باالخره گفت

 ....میکنه کارایی همچین که بسوزه پول پدر ای گفتم

 کدوم رسیدمپ و گرفتم شمارشو بزنم سر حمید به برم گرفتم تصمیم و خونه رفتم دانشگاه از
 .....ودب شده کبود کبود نمیشد دیده اصال صورتش بگردم الهی رفتم و بیمارستانه؟؟؟

 کرده؟؟؟ باهات کاری همچین کی شد چی گفتم

 اومدم و شدم حاضر دنبالت بیام میخواستم رسوندمت که روزی همون بعد روزه-حمید
 .....منو زدن میخوردم که تاجایی و سرمو پریدن نفر چند بشم ماشین سوار که بیرون

 خیلی مامانم در دمه بیاد گفتم و مامانمم به زدم زنگ زحمت و زور به رفتن که بعدی
 ....بود ترسیده

 ......بیمارستان اوردنم و
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 .....ایشالله بمیرن نگذره ازشون خدا گفتم

 با الاص بودم داغون خیلی بود خورد اعصابم خونه برگشتم و  موندم پیشش یکم خالصه
 .......بشم راحت که بکشمش که داشتم دوست اتاق تو رفتم و نزدم حرف هیچکی

 ذاشتمگ گوشیمو و ندادم جواب اصال نداشتم حوصله بود ناشناس شماره خورد زنگ گوشیم
 .....خوابیدم و ویبره رو

 بیدارم مامان وووووااااای کرد پانیذ پانیذ چقد شدم بیدار خواب از مامان باصدایه صبح
 ....دیگه

  بکنی دل تختت از که بیداراونه-مامان

 ...نخوابیدم دیشب اصال-من

 چررررررراااااا؟؟؟؟ ووووووااااااا-مامان

 ...بود درگیر فکرم-من

 چی؟؟؟؟ درگیر-مامان

 .....دیگه کن ول توروخدا مامان وووووااااای-من

 کن؟؟؟؟؟ ول چی یعنی مامان

 امروز تمبرگش و شستم صورتمو و دست و دستشویی ورفتم شدم بلند و ندادم جوابشو دیگه
 قحط ادم کرد غلطی چه نبینم رو عوضی اون دیگه امروز ااا خددددا وااااای دارم کالس چقد
 ...توام خوب کردی شوخی بیشعور این با بود

 ....هنوز بود زود یکم برم کورس کورس گفتم سرکوچه رفتم و کردم تنم لباس دیگه خالصه

 بودن عقب خانووم دوتا و بود توش جووون تقریبا رااننده یه که داشت نگه پام جلو پراید یه
 .....جلو اقام یه و

 دیشبیه هشمار  اون ببینم که برداشتم گوشیمو داشتم بدی حسه چه وای ماشین تو نشستم
 زده؟؟؟ زنگ بار چند
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 نگاه ایینه تو نیستیم قبلی مسیر اون تو اصال دیدم کردم سرموباال یهو که بودم توگوشیم
 ....خیابونه میرم من ببخشید اقا گفتم!!!میکنه نگام داره رانندهه دیدم کردم

 رهبیا میخواست و اورد در کاغذی دستمال یه و کیفش تو کرد دستشو کناریم زنه دیدم
 سعی هدیگ یکی اون خانوم؟؟؟؟که میکنی چیکار گفتم و زدم پس دستشو که دماغم سمته

 و بود ازب کیفم زیپه  که گرفت شانسم بود درتالش جلو از هم یارو اون بگیره دستمو داشت
 اول اوردم در کیفمو تو کردم دستمو بود زحمتی و زور هر به بود دست دم فلفلمم اسپریه

 یغج داشتن اینا بود جلو که یارو اون بعدم و اومدم در کناریم خانومه دوتا این خجالته از که
 ووواااایو فرار به گذاشتم پا و کردم باز و در جنگی داشته نگه راننده دیدم که میکردن جیغ

 ...میدوییدم تند چقد که

 .....نمیومد باال نفسم واقعا کشیدم نفس یکم و واستادم رسیدم که شلوغ جایه یه به

 .....ارمانه ،کار کار این که داشتم اطمینان

 ...دادم جواب بود ارمان خورد زنگ گوشیم که دادم بهش فحش هزارتا دلم تو

 ها؟؟؟؟ طرفی بابچه کردی فک مرگته؟؟؟؟ چه چیه-من

  بردی در جونهسالم که میبینم-ارمان

 گهس ؟؟؟؟ارمانه ادمیزاد بگن میشه هم تو به نفهم اشغال عوضی کثافته گمشو برو-من
                             هستی؟؟؟؟؟ هم عصبانی چه اووووو-ارمان                                              وحشی

 عصبانی باید من-ارمان                                 باشم؟؟؟؟ خوشحال میخوای عوضی-من
 عصابانی چرا تو نمیرسم و برسم میخوام که چیزی اون به میخواستم امروز که باشم

 داشت هنوز وپام دست ، کردم قطع و بروووووگمشووووو-من             هستی؟؟؟؟
                                                                .....دانشاگاه سمته ورفتم شدم انتوبوس سوار میترسدم تاکسی از دیگه میلرزید
 اب منو......نمیکنه پاک کرده قاطی گوشیم زیاده امالییم غلطه اگه ببخشید دوستان

 متشکرم کنین حمایت نظراتتنون

 ....ودب گرم هواااا چقدم داشت نگه دانشگاه تراز پایین کلی نرفت دانشگاه جلو اتوبوسم

 نفهمیه بعج شد وارد بهم شوکی چه بود بد خیلی حالم رسیدیم وقتی رفتم دانشگاه تا پیاده
 .....خداااااا به ارمان این
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 چیهی دیگه که کنه سالم که جلو اومد دالرام میگرفت گریم داشت افتاد دالرام به چشمم
 .....نفهمیدم

 .....دالرام زبونه از

 خیلی ودب نیومده و بود شده برگزار کالسا از یکی بودم نشسته پانیذ منتظر دانشگاه تو
 کردم نگاه ورودی در به که بودم فکر تو نمیداد جواب میزدم زنگ هم هرچی بود نگرانش

 ات نداشت رو و رنگ اینجوریه؟؟؟اصال چرا وااااای سمتش رفتم و شدم بلند تو اومد دیدم
 شدن بلند زدم صورتش تو و کردم صداش هرچی زمین افتاد دیدم یهو رسیدم بهش اینکه

 چی رسیدپ پرستار بیمارستان بردیمش و اومد امبوالنس زد زنگ پسرا از یکی میمردم داشتم
 .....رفت حال از یهو ندارم خبر هیچی از من نمیدونم شده؟؟گفتم

 تگف شد چی گفتم بیرون اومد رب یه بعده بیرون برم نزاشتن منو و اتاق تو بردنش
 .....وصله بهش سرم االنم و زدیم بهش امپول چندتا بود پایین خیلی فشارش

  بفرمایید اره گفت ببینمش میتونم گفتم

 کرشش جایه بازم داد تکون سرشو فقط کردم صداش نیومد بهوش کامل هنوز دیدم تو رفتم
 ......نه گفت باسرش بیاد مامانت بزنم زنگ گفتم بود باقی

 .....یکنهم گریه داره دیدم جلو رفتم کرد باز چشاشو که بودم سرش باال ساعتی یه کردم صبر

 جوووووونم؟؟؟ پانیذ شده چی گفتم

 نمیگی؟؟؟ من ؟؟؟به شده چی گفتم و کردم بغلش شد بیشتر گریش

 کنه شمبیهو میخواست کناریم زنه که شدم سوارتاکسی بیرون اومدم خونه از که امروز-پانیذ
 .....دالرام بده خیلی حالم کنم فرار تونستم فلفل اسپریه با و نزاشتم منم

 ارمانه؟؟؟؟؟؟ کاره-من

 .....کردم قطع و دادم فحش بهش کلی منم رفتی در قسر گفت و زد زنگ بهم اره-پانیذ

 ......ها میاره در شورشو داره دیگه پسره این ای عوضیه چه-من

 .....میکنه دیوووونم داره دیگه-پانیذ
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 بکنی؟؟؟ کاری هیچ نمیخوای تو-من

 کنم؟؟؟؟؟ چیکار- پانیذ-

 ...دستش از کن شکایت یا بگو بابات به-من

 یدهد اصال کرده؟؟؟صورتش چیکار حمید با نمیدونی تو پولداره بچه اون بابا نه-پانیذ
 .....بیمارستانه تو االن که زدش اینقد کرده کبود و سیاه رو بیچاره......نمیشه

 خوووووب؟؟؟؟ کردی شوخی باهاش چراااا تو پانیذ وااای-من

 عوضیه؟؟؟؟؟ همچین نمیدونم من-پانیذ

 رستارپ به و رفتم کنه مرخصت که بگم پرستار به برم شده تموم سرمت کن ولش حاال-من
 .....بگیرین ترخیص وبرگه حسابداری برین گفت شده تموم سرمش که گفتم

 .......خونشون بردمش و اومد اژانس زدم زنگ و کردم حساب و رفتم که خالصه

 ....پانیذ زبونه از

 رفتگ گریم اینجام چرا که افتاد یادم بود نشسته صندلی رو دالرام دیدم و کردم بار چشامو
 و دکر  بغلم میکنم گریه دارم دید و جلو اومد و کردم باز چشامو که شد این متوجه ودالرام

 ددا فحشش خیلی دالرام و کردم تعریف ماجرارو شده؟؟؟واسش چی نمیگی من به گفت
 ساژان زد زنگ و برگشت و بگیرم و ترخیص برگه برم شده تموم سرمت وگفت .....بهش

 ینطوریا چرا تو گفت زد سکته کرد باز که کنم؟؟؟درو چیکار حاال مامانمو وااای خونه ورفتیم
 خاله نیست هیچی گفت وضعیه؟؟؟دالرام چه ؟؟؟این روییه و رنگ چه هستی؟؟؟این

 روعش مامانم دیگه نباشه تنها که بیام باهاش گفتم دانشگاه تو کرد ضعف یکم فقط
 یرونب میاد بخوره چیزی نداره فرصت که بعدم و میخوابه اخر دقیقه نگتا اینکه واسه:کرد

 کالسا هباقی به که برم من گفت دالرام که خالصه و کرد قرقر خیلی دیگه میشه همین اخرشم
 اتاقم تو رفتم و کردم فرار مامانم دسته از بدبختی هزار با منم...رفت و کرد خدافظی برسم

 شپاک نخونده خواستم بود ارمان از کردم نگاه واسم اومد اس ام اس که بخوابم میخواستم
 :بود نوشته کرد بازش و نذاشت کنجکاویم حسه که کم

 ....ام ادمی همچین من میگیرم زور به یا میدی خوش زبونه به میخوامو من که چیزی یا
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 بیدار بابامو رفتم داشتم کالس٨ساعته شدم بیدار۲ ساعت صبح خوابیدم و ندادم جواب
 برد نوم و خوردیم صبونه باهم و شد بیدار بابا برسون منو شده دیرم گفتم علکی و کردم

 ....سرکالس رفتم نیست که خداروشکر دانشگاه

 تبس درو و تو اومد رفتنیکی همه که میکردم جمع وسایالمو داشتم ومن شد تموم کالس
 روب گفتم میکنی؟؟؟ مقاومت چقد گفت و جلو اومد ترسیدم خیلی بود ارمان کردم نگاش
 ردممیاو سرجاش حوصلتو وگرنه نیست جاش اینجا که حیف:گفت ندارم حوصلتو گمشو
 ندارم دوست خودم نداره کاری من واسه البته گفت نیست جاش اینجا که خوبه گفتم

 .....دربزنه حتی نیاد شبم تا کسی که ببندم درو میخوای وگرنه باشه اینطوری

 که چیزی من گفت و گرفت دستمو که میرفتم داشتم کنار برو میزنی حرف داری خیلی گفتم
 .... میگیرم و میخوام

 ......بیرون رفتم و کشیدم دستمو منم

 جایه اوردمش و گرفتم دستشو رفتم میزد حرف دوستش با داشت بود واستاده بیرون دالرام
 .... کردم تعریف واسش و خودم

 .....خطرناکه خیلی باشی تنها نباید اصال دیگه تو گفت

 ....بود علیرضا خپرد زنگ گوشیم که میزدم حرف باهاش داشتم

 دادم جواب

 بله؟؟؟؟-من

 خوشحالی؟؟؟ نمیبینی میکنی؟؟؟مارو خبر؟؟چیکارا ؟؟چه خوبی سالم-علیرضا

 چی؟؟؟ خوشحاله بابا نه مرسی-من

 بشیم مزاحمتون تهران میایم بابا و مامان بابا داریم ما-علیرضا

 باااااااززززم؟؟؟؟ علیرضا-من

  دیگست چیز یه واسه داریم کار عمه دختر نه-علیرضا

 ....میشیم خوشحال بیاین باشه-من
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 ....سرکالس رفتم و کردم قطع

 که تمگف بابام به راه تو خونه رفتیم و دنبالم اومد زدم زنگ بابام به شد تموم که کالسام
 کف خواستگاری؟؟؟گفتم میان بازم گفت بابامم ،و بیان میخوان دایی زن د دایی با علیرضا

 ....داره دیگه کاره گفت که علیرضا نکنم

 کنم دواجاز  زود و کنم قبول که کنه خواستگاری ازم علیرضا دیگه بار یه داشتم دوست خیلی
 ....نرسه پلیدش هدفه به ارمان این تا

 کردمو عوض و لباسمو و خونه رفتم میان خواستگاری واسه دارن که بودم امیدوار روز اون
 باز درو رفت بابا زدن زنگ که بود شب۹ حدودا ساعته بیان که شدم منتظر و کردم ارایش

 ....تو اومدن علیرضا و دایی زن و دایی با و کرد

 خواستگاری حرفه وقتی همیشه داره دوست منو اونم میدونم چون دارم دوست داییمو زن
 ....میخونم درس دارم جون دایی زن میگفتم منم نمیکنی قبول چرا میگفت میومد پیش

 و زدن حرف مامان با کرد شروع دایی رن و مبل رو نشستن بودن خوشحال خیلی تو اومدن
 ....من کنار نشست اومد علیرضام و بابا با هم دایی

  خبر؟؟؟ چه گفتم

 !!!میشی خالص شرم از داری-علیرضا

 کنی؟؟؟؟ چیکار ؟؟؟میخوای شده چی-من

 ....المان میرم دارم-علیرضا

 میری؟؟؟؟ چرررررا-من

 .....مبخور  دردی یه به القل اونجا میرم نمیشه پیدا کار من مدرکه این با که اینجا-علیرضا

 ...باشی موفق ایشالله خوبه-من

 همین؟؟؟؟؟- علیرضا

 بگم؟؟؟ میخوای چی دیگه اره-من
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 نروووو؟؟؟ نمیگی یکبارم-علیرضا

 نروووو؟؟؟ بگم چرامن دیگه گرفتی تصمیمتو که تو-من

 ....بابا تو معرفتی بی خیلی-علیرضا

 اومدن مگفت بگو منو گفتم خومد با بریزم چایی که رفتم اشپزخونه سمته وبه شدم بلند
 اما میشم راحت عوضی ارمانه لین شر از و میکن ازدواج و میدم جواب خواستگاری
 ....کرده هندستون یاد فیلش و بریده ما از دیگه نگووووواقا

 و داشتبر  گرفتم دایی زن جلو کرد تشکر و برداشت گرفتم دایی جلو و اوردم ریختمو چایی
 ......نشد قسمت دیگه اما گلم عروس مرسی بگم داشتم دوست خیلی گفت

 شدن؟؟؟؟ ناامید من از دیگه کال یعنی پرید رنگم میگی منو

 ....دیگه بیخیال

 ....بود امتحانات فصله اخه بخونم درس یکم که رفتم اتاقم سمته به و کردم خواهی عذر

 زشبا میخواستم باز ارمانه از دیدم و اومده اس ام ام یه دیدم و برداشتم گوشیمو اول رفتم
  کردم بازش و سراغم اومد کنجکاوی حسه اون دوباره که نکنم

 وقیحه؟؟؟؟؟؟ اینقد چرا پسر این خدا ووووووواااااای

 تو که ممیکن فک روزی اون به بوددارم نوشته زیرشم بود فرستاده واسم ادبی بی تصویر یه
 .....باشی اینجوری

 .....نمبک کاری نمیتونستم دیگه اسو ام ام اما بودم کرده بالکش مجازی فضاهایه همه تو من

 .......تو زدواومد و در مامانم

 .... کنار گذاشتم گوشیمو و کردم پاک و تصویر اون زود منم

 .....و نشست کنارم اومد مامانم

 فتگ خودم به اره گفتم المان میره دازه علیرضا فهمیدی گفت و نشست کنارم اومد مامان

 گرفتی؟؟؟ تصمیمتو خوب-مامان
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 چی؟؟؟ واسه-من

 نمیخوایش اینکه واسه-مامان

 گفتن؟؟؟ چیزی االن مگه-من

 ....اینجا اومدن که نبوده که دلیل بدونه اما نگفتن چیزی که االن نه-مامان

 کنم؟؟؟ خواستگاری من که میخواین نزدن حرفی اونا وقتی خوب-من

 میکردی؟؟؟ قبول تو میگفتنم اگه البد-مامان

 ....که میشه اگه بخونم درس میخوام جان نگفتن،مامان که حاال-من

 :گفت من به رو و شد بلند جاش از عصبانی مامان

 میرسی؟؟؟؟ کجا به ببینم بخون درس اینقد

 ....دروبست و بیرون ورفت

 رستادهف واسم ارمان که عکسی یاد کردم باز و کتاب اینکه محضه به بخونم درس میخواستم
 ....ریخت هم به فکرم باز و افتادم بود

 داد جواب گرفتم شمارشو برداشتمو گوشیمو

 جووووووونم؟؟؟-ارمان

 ...هستی کثیفی ادمه خیلی تو عوضی جونت به بگیره مرگ ایشالله-من

 جون خترد ببین......حرفام این از تر کثیف خیلی من!!!!ندیدی منو کثیفیه تو که هنوز-ارمان
 عزا از دلی یه و میارمت گیرت دیگه دفعه این وگرنه اصال بیرون نیای خونتون از مگه

 .....درمیارم

 یخوایم تو ببینم میخوام میام تنهام میام جام همه میام بیرونم من کثافت گمشو برگ-من
 بکنی؟؟؟؟ غلطی چه

 .....میکنم غلطی چه که ببین حاال-ارمان
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 بود نوشته بود ارمان کردم باز اومد اس ام اس یه دقیقه۶ بعده و کردم قطع و تماس و
 ......بخوابم باهات دارم دوست بیشتر خیلی میشی عصبانی وقتی

 دیگه؟؟؟؟؟ کردی خلق تو که موجودیه چه این خددددااااایااااااا

 شدم داربی صبح خوابیدم بعدم و کردم متمرکز درسم به حواسمو یکم شب اون دیگه خالصه
 رممی خودم کن ولش گفتم نیست خوب حالش افتاد یادم که کنم بیدار بابامو خواستم

 جاک خانوووم گفت و کنارم اومد بلند شاسی یه که میرفتم راه داشتم پیاده همینطوری
 افتاد بهش نگاهم یهو رفتم خودمو راهه و نذاشتم محل بهش گفت بار میری؟؟؟؟دوسه

  هست ارمانم دوسته که دالرامه دوسته همونه این دیدم

 .....کنم صحبت میخوام باهاتون دارم کار گفت نشو مزاحم اقا برو گفتم

 که یمسیرای همش بفرمایید گفتم و نشستم و کردم ریسک اصل در و کردم اطمینان دیگه
  دانشگاه سمته میرفت داشت میکردم دنبال و میرفت

 ور شوخی اون باهاش شما که روزی اون میکنه رو گفته که کاری ایه عقده ادمه ارمان:گفت
 ....شمامیکنه با کاری همچین که همه جلو خورد قسم کسش عزیزترین جونه به کردی

 ... بیارم کم نمیخواستم که منم

 .....بکنه کاری همچین که نیست حر این در اصال بکنه نمیتونه غلطی هیچ:گفتم؛

 ....هدانشگا اومدم پیاده و شدم پیاده دانشگاه از باالتر کوچه یه رسیدیم و زدیم حرف یکم

  دادم جواب خورد زنگ گوشیم که دانشگاه به رسیدم

 بله؟؟؟؟؟-من

 خوبی؟؟؟ سالم-اون

 بود حمید شناختمش

 شدی؟؟؟؟ شدی؟؟؟مرخص خوبی؟؟؟بهتر تو مرسی-من

 نیستم بد شما احوالپرسیایه از-حمید
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 نیومدم که میخوام معذرت بودم درگیر خیلی وقته چند این من ببخشید-من

 نداشتی؟؟؟ اونم وقته....حداقل بزنی زنگ یه داشتم توقع-حمید

 ...دارم شمارتو که بود رفته یادم اصال-من

 کجایی؟؟؟ نداره اشکال حاال بره یادت بایدم بله-حمید

 ....دانشگاه اومدم-من

 میشه؟؟؟ تموم کالسات چند ساعت-حمید

 چی؟؟؟ واسه۶ ساعت-من

 ...بیرون بریم ناهر دنبالت میام-حمید

 نشدی خوب هنوز که شدی؟؟؟تو دیووونه-من

 ....کنه چیکار میخواد پولدار بچه اون ببینم میخوام نداره اشکالی-حمید

 ....دنبالم اونجا بیا خونه میرم حمید کن ول خدا به میکشت-من

 ....دنبالت دانشگاه بیام میخوام من نه-حمید

 شد تموم که کالسام میزنم زنگ بهت حاال باشه-من

 ....دانشگام در دمه۶ ساعت من-حمید

 ....میکشه و مردم بچه دیوووونست اون نیاد ارمان امروز خداکنه ،وووووااااای کرد وقطع

 .....رو ناشناخته موجوده اون ندیدم که حاال تا شکر خدارو نشستم سرکالسم رفتم

 .... دیدم و دالرام حیاط تو اومدم شد تموم که کالسم

 گم؟؟؟ب چیزی یه پانیذ گفت دالرام که نشستیم حیاط تو و کردیم احوالپرسی و جلو اومد
 بگووووو؟؟؟ گفتم

 .،..نکنه رو بکنه میخواد که کاری اون دیگه شاید شو دوست ارمان این با بیا گفت
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 و حرف این داری که خودتی این دالرام گفتم درمیاوردم شاخ تعجب از داشتم که من
 میزنی؟؟؟؟

 که یمیخوا من از حاال نمیشه پیدا دنیا تو پسر این از تر عوضی میگفتی دیروز تا که تو
 شم؟؟؟ دوست باهاش

 ....نکنه کارو اون که کنی خرش اینطوری شاید میگم خودت واسه من-دالرام

 ....بخوابیم باهم شبا یعنی جوره همه دوستیه گفت من به اون-من

 ... بکن داری دوست هرکار چه من به اصال-دالرام

 ....رفت و شد وبلند

 خریده دوستمم عوضی اون شده؟؟؟؟نکنه چش دالرام این خدددداااایااا فکر تو رفتم
 باشه؟؟؟؟

 برو پاشو پاشو بابا برو خرید رو ساله۶۱ دوستیه میشه مگه گمشو گفتم کردم خودمودعوا
 ...سرکالست

 خبری ارمان از دیدم و حمید که بیرون رفتم و شد۶ساعت باالخره و سرکالس رفتم
 .....خددددداااااررررروووووشکرررررررر.....نبود

 من هواس اینکارا....زدیم حرف خیلی و گشتیم شهر تو یکم و خوردیمو غذا رستوران رفتیم
  الصهخ ...داشتیم هایی گذرونی وقت همچین دانشگاه پسرایه از خیلی با چون بود طبیعی

 ....رفت خودش و خونه گذاشت منو حمید که

 (ممنونم کنین حمایت رو بنده این نظراتتون با لطفا دوستان)

 کالس دوتا فرداش و خوابیدم و خوردم چیزی یه شبم و خوندم درس شب تا روز اون
 ...داشتم

 از کیی از باید افتاد یادم و  کردم عوض ولباس شستمو صورتمو و دست و شدم بیدار صبح
 السک بیاد نمیخواست امروزم و بود دانشگاه پشت کوچه دوتا خونشون بگیرم جزوه ها بچه

 تممیرف داشتم و گرفتم جزوره خونشون در دمه رفتم اول اومد اژانس زدم زنگ دیگه خالصه
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 گاهدانش جلو دیده چون حتما گفتم باخودم دیدیم کوچه اون تو و ارمان ماشینه که دانشگاه
 ...تابلویه خیلی ماشینش چون اینجا اومده دیدنش زیاد

 .... میزنن حرف دارن و نشسته کنارش جلو هم دیگه یکی دیدم کردم دقت یکم

 .... دمکر  نگاه و شدم قایم درخت یه پشته جلوتر رفتم و کرد گل کنجکاویم بود خانوم یه

 صحنه واین میشدم کور میبینیم؟؟؟؟کاش چی دارم من خددددددداااااااا ووووووووااااااااااای
  نمیدیدم رو

 ....هنوز خوابم چی؟؟؟؟شاید یعنی میکنم سکته دارم خدایا

 .....عوضی ماشینه این تو دالرامه این واقعا نه کردم نگاه دوباره و مالیدم چشامو یکم

 .... عوضی این به هم دالرام به هم خودم به هم دادم فحش چقد شد خراب سرم رو دنیا

 کردی؟؟؟؟ چیکار بامن دالرام

 فروختی؟؟؟؟؟ چند رو ساله۶۱ دوستیه

 نامرد؟؟؟ اینقد ادم

 .....میگفتم خودم با داشتم اینارو

 ......نقشست همش اینا شو دوست باهاش میگه داده گیر وقته چند چراااا بگو

 ...دانشگاه به رسیدم و رفتم درختا پشته از یواشکی و برم نشدن من متوجه تا گفتم

 ...... فهمیدم من که نفهمه چیزی داشتم تصمیم اومد دالرام که بپدم نشسته کالس سر

 المشوس جوابه سرد یکم و بگیرم گرم باهاش همیشه مثل نمیتونستم و کرد سالم جلو اومد
 ....دالرام حضور به توجه بدونه حیاط تو رفتم شد تموم کالس وقتی و دادم

 .....دوباره کرد شروع و نشست کنام اومد که بودم نشسته حیاط تو

 کنی؟؟؟ چیکار گرفتی؟؟؟میخوای تصمیمتو پانیذ-دالرام

 بگیرم؟؟؟ تصمیم باید چی درباره-من
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 .....میگم ارمان واسه-دالرام

 اینه؟؟؟؟ تو کنم؟؟؟حرفه تقدیمش خودمو راحت بگی میخوای میگی توچی-من

 که کنی کاری یه تونستی شاید شو دوست باهاش میگم کن تقدیمش نمیگم من-دالرام
 !!!بشه بیخیال

 نیست بشو بیخیال دیدم من که اونی-من

 چی داری تو دالرام-من!!!کردنه زور از بهتر که باشه خودت رضایته با خوب-دالرام
 هبارضایت میگی که شده چی امروز میدادی فحش بهش همش که دیروز تا میگی؟؟؟؟واقعا

 بهتره؟؟؟؟ باشه خودت

  میکردم هق هق و گرفت گریم گفتم که اینو و

 تا هکن اراده که رو کاری هر ارمان پسره این که شنیدم دوستم این از من جونم پانیذ-دالرام
 ....نیست کن ول نکنه تموم

 اما هک نیست چیزی من واسه معمولی دوستایه این که میدونی میشناسی منو خوبتوکه-من
 ....نمیاد خوشم اصال نه باشم داشته رابطه یکی با بخوام اینکه

 ...ببخشید ردم حرف باهات کردم اشتباه من اصال-دالرام

 ....کالسم سر رفتم منم رفت و بلند و

 اخه منداشت حوصله اصال بود گرفته خیلی دلم بیرون اومدم شد تموم و رفتم کالسمم اون
 اهاب ودوستی خوبی جز من بکنه؟؟؟مگه باهام کاری همچین باید دوستم قدیمیترین چرا

 !!!کردم چیکار

 خیلی اهر  تو البته گرفتم تاکسی یه و دانشگاه جلو رفتم نداشتم روی پیاده حوصله اصال
 ....نکنه عوض مسیرشو که بود بهش هواسم

 دوتا دیدم که بود مونده دیگه متر۶۱۱ یه خونه سمته رفتم و شدم پیاده و سرکوچه رسیدم
 ....ارمانه کاره حتما گفتم واستادن خونمون روبرویه غول دوتا کنم عرض چه که ادم،ادم
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 یارنب بخوان یا باشن اورده بابام مامان سر بالیی نکنه گفتم باخودم که برگردم خواستم
 یشدمم خونه نزدیکه داشتم من که همینطور خونه تو برم گرفتم تصمیم و شدم پشیمون

 ....کردن نگاه دستشون تو چیزی یه به و شدن نزدیک هم به اونا

 مامانم خورد زنگ گوشیم که میرفتم راه داشتم اهسته خیلی بود گرفته وجودمو تمامه ترس
 دادم جواب فورا بود

 

 جون مامان جاااان-من 

 ؟؟؟ دخترم کجایی-مامان

  بازکن درو جون مامان درم دمه-من

 ....کرد قطع و باشه-مامان

 سرشونو غول دوتا اون که بهش رسیدم در دمه اومد مامان دیدم دیگه دقیقه یه بعده
 ....رفتن و انداختن

 کار کی با نمیدونم میچرخن اطراف و دورو این دارن که صبحه از دوتا این گفت مامان
 ....دارن

 ..... جون مامان کن ولشون گفتم منم

 ....شد نجاتم فرشته مامانم خداروشکر خونه تو رفتیم

 .....بیرون خونه از نرفتم ای هفته یه بیرون برم خونه از میترسیدم دیگه

 :گفت زدو زنگ بهم دالرام

 نمیای؟؟؟؟ کالساتو خوبی؟؟کجایی؟؟؟چرا سالم-دالرام

 بیام ندارم دوست-من

 ندارم؟؟؟ دوست که چی یعنی-دالرام

 داری؟؟؟؟ چیکار من به تواصال-من
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  شدم نگرانت جون پانیذ دوستتم من-دالرام

 دوست دیگه میشینه ماشین یه تو دوستش بادشمنه که دوست؟؟؟دوستی کدوم-من
 ....که نیست

 پانیذ؟؟؟ میگی چی داری-دالرام

 ....دانشگاه پشته کوچه دیدمت ماشینش تو خودم اونروز-من

 ،....جون پاینذ خدا به-دالرام

 زد زنگ دیگه بار دوسه بود شده خورد اعصابم واقعا چون کردم قطع که میزد حرف داشت
 .....ندادم جواب که

 تعطیله؟؟؟؟ دانشگاه:گفت و اتاق تو اومد مامانم

 چی؟؟؟ واسه نه-من

 نمیری؟؟؟ تو چرا خوب-مامان

 ....ندارم کالس من اخه-من

 کالس واسمون زیاد بود امتحانا نزدیکه چون نداشتم بیشتر کالس تا دوسه واقعانم و
  .....نمیزاشتن

  اتاقم از بیرون رفت و برداشت سرم از دست مامان دیگه

 چی گفتم خودم با زدن اتاقمو در که بودم خوندن درس مشغوله اتاقم تو همینطوری منم
 .......ودیدم شد باز در بفرمایید گفتم میزنه در مامان که شده

 (ممنونم کنین بیشتم نوشتن واسه انگیزمو نظراتتون با لطفا دوستان)

 علکی سرماخوردم گفتم که کنه روبوسی میخواست جلو اومد دالرامه دیدم و شد باز در
 ....گفتم

 ....بیرون رفت و اورد میوه و چایی واسش مامان و نشست

 ندادی؟؟؟ تلفنمو جواب دیگه چرا-دالرام
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  بدم جواب نداشتم دوست-من

 دوستیم؟؟؟ ماباهم که ساله چند داری؟؟؟میدونی اعتماد بهم قد همین یعنی-دالرام

 هارمان اون به فروختی چند رو ساله بیست دوستیه که پرسید ازتو باید نمیدونم-من
 ؟....عوضی

 کردم؟؟؟؟ کاری همچین من میکنی فک واقعا-دالرام

 باهاش میگی همش که بعدم دیدمت ماشینش تو خودم دارم اطمینان نمیکنم فک-من
 چیه؟؟؟ معنیش اینا شو دوست

 ....میگه چی ببینم ماشینش تو رفتم که کرد تهدید منم عوضی اون جون پانیذ-دالرام

 کرد؟؟؟ تهدیدی  چه-من

 میگه چی ببینم رفتم منم ببینت نخواد دیگه پانیذ که میکنم کاری گفت-دالرام

 میگفت؟؟؟ چی حاال خوب-من

 ....بندازم گیر و پانیذ که کنی کاری یه باید میگفت-دالرام

 ببری؟؟؟ واسش منو چی؟؟؟؟یعنی یعنی-من

 ......همینه معنیش اره-دالرام

 گفتی؟؟؟ چی تو خوب-من

 از بهتر هباش نداشته دوسم و نبینه منو اصال پانیذ بکن داری دوست که هرکاری گفتم-دالرام
  بشه تو طعمه که اینکه

 شو دوست باهاش میگفتی چی واسه پس-من

 گیر تورو که بکنه هرکاری داره دوست بیشعوره خیلی شناختمش واقعا چون-دالرام
 بشه کارش این بیخیاله شاید شی دوست باهاش گفتم.....بندازه

 در دمه ادم دوتا خونه اومدم وقتی پیش هفته یه نیست بشو بیخیال عوضی اون-من
 ......بودنم برده وگرنه در دمه اومد مامانم خداروشکر بود خونمون
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 ...نیومدم بیرون خونه از هفته یه همینه واسه

 نخونی؟؟؟ درس دیگه نیای؟؟؟میحوای بیرون خونه از میخوای عمرت اخر تا خوب-دالرام

 ....میکنم کاری یه حاال میخونم که درسمو-من

 تصمیم و داشتم کالس دوتا من فرداش رفت ودالرام خوندیمو درس یکم باهم که خالصه
 ....برم که گرفتم

 داد ورز به مامانم صبونه و کردم عوض لباسمو و شستم وصورتمو دست و شدم بلند صبح
 احساس خودم رو و سنگین هایه نگاه که شدم وارد دانشگاه رفتم و اژانس زدم زنگ و بهم

 ... کردن صدام حراست از که سرکالس برم میخواستم کردم

 .......که حراست رفتم

 (کنین دلگرمم بانظراتتون دوستان)

 

 ارمان واسه که یاروای اون کردین؟؟؟که صدا منو گفتم شدم حراست دفتر داخله رفت
 ؟؟؟....بفرمایین بله ؟؟؟...شمایین خانوم پانیذ پس گفت و جلو اومد بودم گفته بهش

 ...اوردین وجود به اختالل دانشگاه میحطه تو انگار هستند شاکی شما از نفر چند گفت

 اختاللی؟؟؟؟ چه مثال گفتم

 ...شدین تشویش باعثه:گفت

 هستن؟؟؟ شاکی بنده از که اینایی هستن کی حاال:گفتم

 همیدهف کردن امضا نفر ده زیرشم و نوشتن متن یه دیدم و داد نشون بهم و اورد ای برگه یه
 ..... ارمانه کاره اینم که بودم

 نه؟؟؟؟ داره اهمیت خیلی پول شما واسه گفتم یارو اون به

 چطور؟؟؟ خانوم نخیر گفت
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 شدهن مزاحم اقا این نه گفتین شما که بود شده من مزاحمه واقعا اقا اون دفعه اون اخه گفتم
 کردم؟؟؟؟ میگین دادین گیر شما نکردم کاری من که حاال

 ....حرفم سند اینم میزنم حرف سند طبقه من خانوم:گفت

 خوبه؟؟؟؟ دانشگاه محیطه تو نکنم تشویش دیگه میکنم سعی باشه گفتم

 اتاق وت رفتم مدیریت پیشه اتاق اون تو گفت کجا؟؟؟ گفتم بدی تعهد بری باید گفت
 میدونستم بود اونجا اونم اتاق تو ؟؟؟؟؟رفتم پرویه چقد پسر این خدا وووووووااااااای

 ....خودشه کار که بفهمونه بهم میخواد

 من به داری معنی نگاهه یه و واستاد و شد توبلجد رفتم تامن میخوند ای برگه یه داشت
 ....کرد

 یا مسخره حالته یه چی؟؟؟با واسه گفت یارو اون بدم تعهد اومدم من گفتم و جلو رفتم
 ...دانشگاه میحیطه تو تشویش اووووررررردنه وووووووجووووووود به واسه گفتم

 این جایه دانشگاه که واقعا زشتی کار چه وای وای وای: گفت که شد بلند ارمان صدایه
 کارایی همچین نمیاد قیافت به مگه؟؟؟اصال حرفاست

 .....سبنوی گفت دادو بهم کاغذ یه که بنویسم باید کجا گفتم یارو اون به بهش توجه بی

 رفته ستادا بود شده دیر رفتم کالسم سمته به و بیرون اومدم دفتر اون از باسرعت و نوشتمو
 یمیرفت اون بعده اگه مخصوصا سختگیربود خیلی استادمون این زدم در سرکالس بود

 ......سرکالس

 من بعده هک دادم تذکر چندبار من نخیرمخانوم گفت تو ببام میتونم استاد گفتم و شد باز در
 نیاین؟؟؟؟ سرکالس

 .....وبست در و بفرمایین خانوم نه گفت باهام داشتن کار حراست گفتم

 کنم؟؟؟؟ چیکار و دوساعت این حاال میکردم فک داشتم

 بدم هشب گرفتمو دوستم از که ای جزوه برم بشه شروع دیگم کالسه اون که وقتی تا گفتم
 .....بود رفته یادم کال ارمان از
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 .....که دادم ادامه راهم به و ندیدمش دانشگاه بیرونه رفتم

 (مرسی بشین پیشرفتم باعثه نظراتتون با دوستان)

 المخی شد رد کنار از سرعت با باماشینش ارمان دیدم که میرفتم راه رو پیاده تو داشتم
  ....شد دور ازم بال که شد راحت

 هیچی هدیگ روبینیمو اومد دستمال یه که بزنم و زنگ میخواستم و دوستم خونه جلو رسیدم
 ...نفهمیدم

 ....ارمان زبونه از

 و گیرسخت استادشون این میدونستم بیرون دنبالش رفتم منم بیرون رفت که حراست از
 گوشی وسر یه که باال رفتم نشد ازش خبری حیاط تو شدم منتظر یکم سرکالس نمیده راش

 اومدم اه پله از باسرعت پایین میاد ها پله از داره دیدم که میکنه چیکار داره ببینم بدم اب
 ..... نبینه منو پانیذ که ساختمون پشته رفتم و پایین

 از یکی هب نمیره دوری جایه پس برگرده مجبور و داره دیگه کالسه یه میدونستم بیرون رفت
 زا که شدم ماشین سوار رفتم خودمم میره کجا بگه من به و بره دنبالش گفتم ها بچه

 ... رفتم من که بشه راحت خیالش که بشم رد جلوش

 منم و دانشگاه پشته کوچه تو رفته گفت و بهم زد زنگ بره دنبالش گفتم که ای یارو اون
 .....بشه تابلو و نبینه پانیذ که کردم عوض ها بچه از یکی ماشینه با ماشینمو رفتم

 ....کوچه اون تو رفتم

 ....دانشگاشونه هایه کوچه خلوترین از یکی کوچه این

 یه جلو و اومد شدم قایم بزرگ درخت یک پشته رفتم که میاد سرکوچه از داره دیدم
 بینیش ور گذاشتم و دستمال سرشو پشته رفتم که بزنه زنگ میخواست و واستاد ساختمون

 بودن خطرناک بیهوشی این البته ....رفت هوش از ثانیه چند عرضه در اما کرد مقاومت یکم
 .....میومد بهوش ساعت نیم بعده

 ..... مجردیم خونه سمته به رفتم و ماشین تو گذاشتمش بود زحمتی و زور هر به
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 یا کینه ادمه من.... میرسم میخوام که چیزی اون به دارم باالخره که بودم خوشحال خیلی
 بدم دست از رو میلیاردی٨۱۱ قرارداده یه شد باعث زد ضرر خیلی من به اون خوب هستم

 میکنم چیکار باهاش که بودم گفته بهش بگیره اروم یکم دلم که میکردم کاری یه باید حاال
 بود دیگه چیزه یه این اما داشتم زیاد جهجها تجربه این از و بودم زیادی دخترایه با ،من
 ...بکنم رو کاری همچین نمیتونم من که داشت ادعا خیلی چون

 برمشب میتونستم چطوری وگرنه بود کف هم طبقه اپارتمانم خداروشکر اپارتمانم به رسیدم
 .....باال

 هک میومد هوش به کم کم داشت خونه تو رفتم و باال بردمش بود بدبختی هر به خالصه
 .... بود بابام خورد زنگ گوشیم

 ؟؟؟...خوب زدنه زنگ وقته االن بابا واااااااای

 که دادم جواب زده زنگ که داره مهمی کار حتما نمیزنه زنگ بهم علکی بابام میدونستم اما
 .....گفت بابام

 ....ارمان زبونه از

 بابا؟؟؟؟ بلهههههه-من

 .....شرکت بیا پاشو االن همین-بابا

 بابا؟؟؟؟ چرا-من

 ات گفتن زدن ؟؟؟؟؟زنگ یادته بودی داده دست دست از که قراردادی اون بیا باش زود-بابا
 .....داشتن تاکید باشی باید توهم و میان دیگه ساعت نیم

 دارم کار بیام نمیتونم االن بابامن-من

 اشتید که این؟؟؟؟تو از تر واجب کاری داری؟؟؟چه بیای؟؟؟کار نمیتونی که چی یعنی-بابا
 قرارداد؟؟؟؟ این واسه میکشتی خودتو

 میان؟؟؟ دیگه ساعت نیم تا حتما حاال-من

 .....نمیکنن کار باهات اصال دیگه بشه قبل دفعه مثه اگه گفتن اره-بابا
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 ...میشه چی ببینم حاال باشه-من

 اومدی زود نداریم میشه چی ببینم-بابا

 .....باشه -من

 .....میاد بهوش داره دیدم برگشتم و کردم قطع

 ...کنم؟؟؟؟ چیکار اونجارو و اینو حاال کنم چیکار

 گاز و دمش گرفتم دوستم از که ماشینی سوار بیرون رفتم و بستم پاشو و دست زود رفتم
 ...... ترافیکی چه خداااااا وااای دادم

 کارم یکی این به کاش شرکت نمیرسم دیگه ساعت نیم تا که من گفتم باخودم
 .......میرسیدم

 کجایی؟؟؟؟ گفت زد زنگ بابا دقیقیه وپنج چهل بعد

 .....راهه خیلی شرکت تا هنوزم ترافیکه خیلی توراهم زدین زنگ شما که وقتی از-من

 کنم؟؟؟؟ چیکار تو دسته از من خداااایااا-بابا

 رفتن؟؟؟؟ یا هستن االن-من

 .....عصبانیه خیلی عملشون مدیر و دراومده صداشون اما هستن که هنوز-بابا

 ...بیام باهواپیما که کنم؟؟؟؟نمیتونم چیکار خوب-من

 تو؟؟؟ بودی کجا مگه-بابا

 .....خوب بودم خونه-من

 .....یانه دارم نگهشون میتونم ببینم بکنم میتونم چیکار حاالببینم-بابا

 ..... شد قطع تماس

 .....خوب بدشانسم اینقد چرا خدددددااااامن ووووااااای



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM منصوره – یک دخترایان پ

      

 
44 

 گفتم ابامب اتاقه رفتم نیستن دیدم و دفترم تو رفتم نیم و ساعت یک بعده شرکت رسیدم
 رفتن؟؟؟؟؟

 مه دقیقه یه که دارن طرفدار اینقد اونا بشینن اینجا شب تا داری توقع چیه بله-بابا
 .... دقیقست یک واسشون

 .....شانس این به لعنت....... لعنتی اه

 پانیذ یاد هک میشدم دیونه داشتم بود خورد اعصابم خیلی صندلیم رو نشستم و اتاقم تو رفتم
 ...کردم ذوقی یه دلم وتو افتادم

 و شدم ینماش سوار برسم یکی اون به برم نرسیدم که کارم این به گفتم باخودم و شدم بلند
 هک بود این فکرم تو همش و راهم تو دوساعت حداقل میدونستم افتادم راه خونه سمته به

 بکنه؟؟؟؟ میخواد و کرده چیکار چهارساعت سه این تو پانیذ

 هک ساختمون داخله رفتم و رسیدم بودم راه تو که دقیقه پنجاه و ساعت یک بعده خالصه
 ......دیدیم

 (حماییتون از ممنوم دوستان)

 ....پانیذ زبونه از

 صدایه این اره میشنیدم صداهایی یه که میومدم بهوش داشتم کم کم شدم بیهوش کنم فک
 باز شاموچ نتونستم هنوز من سمتم اومد و شد تموم تلفنش میزنه حرف تلفن با داره ارمانه

 ....کنم

 پدمخ از نمیتونستم هنوز من پام به همینطور و داد گره و دستمو دوره پیچید پارچه یه اومد
 .....نبود وجودم تو حسی واقعا چون کنم دفاع

 رفت؟؟؟؟ کجا این خدددداااایاااا بیرون رفت

 رو عوضی این عکسه دیدم که کجاست اینجا خدااایاااا اومدم بهوش کامل ساعتی نیم بعده
 ..... کرد کارخودشو باالخره خودشه کاره فهمیدم خونست دیوار

 ؟؟؟؟.....باهم همه که بیاره دوستاشو رفته بیرون؟؟؟؟نکنه رفته حاال چرا اما
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 امموپ کنم باز دهنم با راحت تونستم که دستمو گره و کردم دور خودم از فکرو این خدا نه
 یشعورب احمق بود قفل در چون بودم دست انبر و گوشتی پیچ دنباله کردم باز دستم با که

 وحسابش داشتم که هایی صالح با وگرنه نبود کیفم اصال بود برده خودش گوشیممبا
 ....میرسیدم

 ودب خورد خیلی اعصابم ریختم بهم خونشو همه گشتم جارو همه تقریبا گشتم خیلی
 ...تمومه کارم برگرده اگه داشتم اطمینان

 بازش کردم پیدا جعبه یه که میگشتم داشتم ساعت یه حدوده میگشتم داشتم همینطوری
 این تو هست کلید هم خونه این از حتما گفتم خودم با بود کلید تا۶۱ حدوده توش کردم
 ....کلید همه

 هشد خسته بود نتیجه بی و کردم امتحان کلیدو۱۱ نزدیکه دررفتم سمته برداشتموبه کلیدارو
 دادم ادامه خالصه میتونی تو بده ادامه گفت بهم چیزی یه که بشم بیخیال خواستم بودم
 ؟؟؟؟ مهربونی توچقد خدددداااایاااا شد باز در توش انداختم که۱٤کلید

 ...خددددایاااااشکرت واقعا

 ونهخ ادرسه و شدم وسوار داشت نگه که ماشینی اولین و بیرون زدم خونه از باد سرعته به
 .....دادم رو

 .....ببرم پول واسش تا کن صب دقیقه چند گفتم بهش داشت ونگه رسید راننده

 ... بهم بده پول تومن ده مامان کرد دروباز مامان و زدم در باال رفتم

 ....داشتی زیاد پول توکه-مامان

 منتظره پایین تاکسی بده پول زدن کبفمو جان مامان-من

 ....پریده خیلی خوبی؟؟؟رنگت خودت حاال بده خدامرررررگم وای-مامان

 .....دیگه بیار پول برو حاال خوبم که میبینی جان مامان-من

 ولشوپ و پاایین رفتم بهم اوردداد تومنی ده یه اتاقشو سمته به رفت کنان قرقر همینطور
 .... رفت و کردم حساب
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 دختر باش خودت مراقبه نگفتم بهت مگه صدبار.::کرد شروع دیگه مامان و باال رفتم
 ....حرفا این از و زده زده؟؟؟چطوری کی زدن؟؟؟ کیفتم جان؟؟؟چرا

 .....میگفتم بهش و درمیاوردم خودم از جوابی یه سوالش هر واسه منم

 مهه واسش دالرام به زدم زنگ نداد جواب گرفتم خودمو شماره و خونه تلفنه سمته رفتم
 .... شد عصبانی اونم و گفتم رو چی

 ...کرد قطع و باشه گفت بزن زنگ بهم دانشگاه اومد اگه دالرام به

 کنم رارف نمیتونستم اگه خدا وااای بود بد حالم واقعا اتاقم سمته به رفتم و کردم قطع و تلفن
 چی؟؟؟؟

 ....درازکشیدم تختمو تو رفتم چی؟؟؟؟ میومد زودتر اون اگه

 ......ازرمان زبونه از

 و وت رفتم باشه رفته خدانکنه نه وااایییی بازه اپارتمانم دره دیدم ساختمون تو رسیدم
 چرا من خدا ووووااااای دره رو کلید دیدم کردم نگاه درو رو بود رفته بله گشتم همهمجارو

 ...ارمان احمقی تو چقد برنداشتم رو خونه تو چراکلیده خنگم اینقد

 دست تز و قرارداد اون هم دوباره نمیومد در خونم بهم میزدن کارد بودم شده کفری خیلی
 ......پانیذ هم دادم

 .....نهخو وسطه ریختمش و اوردم رفتم مایشنه تو کیفش افتاد یادم میشدم دیونه داشتم

 داره؟؟؟ کیفش تو چیزایی پسررررر؟؟؟چه یا دختره این

 بکس؟؟؟ پنجهههههههه و فلفل اسپریه و شوکر

 باشه داشته چیزایی همچین دختر یه بودم ندیده تاحاال

 .....بود افتاده تو گیر بار۱۱۱ تاحاال که نداشت اینارو اگه گفت بهم وجودم از چیزی یه یهو

 .....داره رمز که اینم لعنتی اه برداشتم گوشیشو

 .....مبل رو انداختمش
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 ..... زد سرم به فکری یه یهو

 ...رمبگی خونشونو تلفنه شماره میدونم وفامیلشم اسم دارم ادرسشم که من۱۱٨ بزنم زنگ

 چی برداره مامانش یا باباش اگه کردم فکر حاال گرفتم شماررو و۱۱٨ زدم زنگ
 اره کالسیشم هم من بگم؟؟؟میگم

 :داد جواب مامان و گرفتم رو شماره

 بفرمایید؟؟؟ بله-مامانش

 خوبه؟؟ حالتون خانوم سالم-من

 شما؟؟؟ مرسی سالم-مامانش

 خونست؟؟؟ پانیذم کالسیه هم من شدم مزاحم ببخشید-من

 ...خوابه کنم فک اما خونست-مامانش

 ...روتختش نه بود خواب من کنار باید االن بله گفتم باخودم

 کنین؟؟؟؟ بیدارش میشه-من

 ...کن صبر لحظه چند-مامان

 ....نبود واضح اما میومد صداهایی یه رفت و گذاشت رو وگوشی

 :برداشت رو گوشی پانیذ

 بله؟؟؟؟-پانیذ

  خانوم پانیذ سالم-من

 میخوای؟؟؟؟ چی-پانیذ

 بگم رهبهت یعنی خداییش شانسی خوش خیلی....میپرسی چرا میخوام چی میدونی که تو-من
 .....شد خراب چی همه میرسیدم بههدفم داشتم که موقعی درست....خرشانسی

 .....میمسم حرفت رو خیلی تو بیفته اتفاقی همچین نداره امکان گفتم بهت که من-پانیذ
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 .....بود افتاده اتفاق االن که برم نمیشدم مجبور و نمیزد زنگ بابام اگه بیچاره-من

 ندارین؟؟؟؟ ای دیگه امر داده نیفتاده میبینی که حاال-پانیذ

  میبینی حاال میدم انجام گفتمو که کاری باالخره من-من

  پیچید سرم تو بوق ممتد صدایه و

 ....بودم گرفته ازش شمارشو بودم کرده تهدیدش وقتی از زدم زنگ دالرام به

 که ودب این واسه نبود دلسوزی سر از بدم بهش و پانیذ کیفه تا دانشگاه جلو بیاد گفتم
 ......بزنم زنگ خونشون به همش نمیتونستم و باشم تماس در باهاش میخواستم

 ......که دانشگاه جلو رفتم

 .....ارمان زبونه از

 تادهواس من واسه شده تموم کالساش کنم فک بود واستاده دالرام دانشگاشون جلو رسیدم
 ... بود

 ببا خوب گفتم دارم کار که بده کیفو مرسی نه گفت شو سوار بیا گفتم و زدم ترمز پاش جلو
 ....فتمر  گرفتمو گازشو و دادم بهش و کیف دارم کار که بده مرسی نه گفت میرسونامت باال

 ....پانیذ زبونه از

 ونهخ زده زنگ همکالسیهات از یکی گفت میخوندم درس بودم نشسته اتاقم تو اومد مامان
 ....ندادم کسی به رو خونه شماره من گفتم داره کارت

 رمانا بله پرویه خیلی دیگه پسر این خددددداااایااااا برداشتم رو گوشی اومدم و شدم بلند
 .... دادم جوابشو  منم که گفت چیزایی یه بود

 حالخوش....من به میده میاره کیفتو گفته ارمان گفت و خونه زد زنگ دالرام ساعت یه بعده
 .....بود پولم کیفه تو شناساییم مدارکه بیشتر چون شدم

 .... تو اومد و بازکرد درو مامان و رد زنگ دالرام

 .....اتاقم تو رفتیم
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 ..... کرد شروع دوباره دالرام

 ...شی دوست باهاش اینکه هم یا بکنی کاری یه یا توباید-دالرام

 ابده؟؟؟ی زجر اونم عمری اخر بگم؟؟؟میخوای بابام به که چیه؟؟؟ کاری یه از منظورت-من
 حراسته که همینطور میخره پولش با پلیسم عوضی ارمان اون بگم پلیس به میخوای
 ....کرده خودش ماله کال و دانشگاه

 ....راه یه همون میمونه فقط پس جون پانیذ-دالرام

 تقدیمش خودمو برم خودم اخر که نکردم فرار و نجنگیدمو همه این عمرا که اونو-من
 کنم؟؟؟؟

 ....رفت و کرد خداحافظی و نگفت چیزی دالرام دیگه

 کنجکاوه حسه همون که نکنم بازش خواستم باز واسم اومد اس ام ام یه ساعت یک بعده
 ... سراغم اومد لعنتی

 .....خیلی بود زشت خیلی وقیحه چقد دیگه این خدا وووووواااااااای کردم بازش

 ......من توسطه میشی اینطوری هم تو روزی یه که زد اس ام اس بعد

 داد اس ام اس بندش پشت فرستادم واسش و بودم بلد هرچی نوشت فحش عالمه یه
 ..... جذابتری میشی که عصبانی چون بگو اینارو ام بیفتی گیرم وقتی

 .....فقط بکشمش داشتم دوست خدددددداااااا

 ؟؟؟؟...الدنگو این کنم چیکار دارم امتحان فردا

 .....بدم امتحانامو برم بخونمو درس یکم که شدم بیدار صبح و خوابیدم و شب

 ....جلسه سر رفتم و اژانس زدم زنگ و کردم عوض لباسامو

 ینا از و ای کینه ارمان گفت که شدم ماشینش سوار بار یه که پسره اون که بیرون اومدم
 رفتممی داشتم باشه داشته کار بامن نمیکردم فک اصال بود واستاده حیاط جلودرتو حرفا

 .....خانوم پانیذ کرد صدام که بیرون
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 بفرمایید؟؟؟ بله-من

 بگیرم؟؟؟ وقتتونو لحظه چند میشه-پسره

 ....ارمانه طرفه از کردم فک چون دارم کار من نه-من

 ...کارم ضروریه خیلی میکنم خواهش- پسره

 ؟؟؟...بگید همینجا خوب-من

 ....بزنیم قدم بیرون بریم-پسره

 ......کرد شروع و بیرون رفتیم دانشگاه از

 ...(سپاسگزارم واقعا حمایت و لطف همه این از دوستان)

 :کرد شروع میزدیم قدم داشتیم که همینطور

 .....امینه اسمم من: پسره

 ....پانیذم میشناسید که منم خوب-من

 کنم معرفی خودوم نشد وقت شدین ماشینم سوار که دفعه اون

 دارم عجله من بگید کارتونو زودتر میشه اگه-من

 .....ببینه باهم مارو ارمان میترسیدم همش

  هستین صمیمی هم با خیلی که میدونم و شماست دوسته دالرام- امین

 ....دوستیم باهم بله-من

 بکنین کاری یه من واسه میخوام-امین

 ....بشم واسطه من میخواست و بود اومده خوشش دالرام از خوندم تهش تا و داستان

 ؟؟؟....میکنم گوش بگید-من
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 ماش میخوام....رستوران روز همون از اومده خوشم خیلی اخالقشون و متانتشون از من-امین
 خدا اگه بعدشم و ساده دوستیه یه البته و باشیم باهم رو وقتی چند یه که بگین بهش اینو

 .....کنیم ازدواج باهم بخواد

 گفتم و ذهنم تو اومد فکری یه یهو

 ....دارم زحمتی یه شما واسه منم اما چشم باشه-من

 ....میکنم گوش بگین-امین

 مسخرش کار این از دست که کنین راضیش جوری یه و کنین صحبت ارمان با میشه-من
 برداره؟؟؟؟

 واستمخ خیلی زدم حرف باهاش بیشتر شایدم بار صدهزار من خانوم پانیذ کنین باور-امین
  نیست بشو بیخیال و کرده کینه اون نمیشه اما کنم راضیش

 ... بکنبین خودتونو سعی دیگه چندبار شما-من

 .....حتما چشم-امین

 .....بدم بهش خبرشو که داد بهم شمارشو

 تونمیرسونم کجا گفت  برم من ندارین ای دیگه امر اگه گفتم من و اژانس یه جلو رسیدیم
 ....بشه شر میترسم ممنون نه گفتم

 .....رفتم و کردم خدافظی و

 اونم مگفت واسش همشو و داستان و دالرام به زدم زنگ ماشین تو نشستم اینکه محضه به
 چیه؟؟؟؟ قصدش بفهمم که بزنم حرف خودش با باید من گفت

 ....داد جواب....امین به زدم زنگ

 خوبین؟؟؟ امین اقا سالم-من

 شما؟؟؟ مرسی سالم-امین

 ..... پانیذم-من
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 ...بفرمایین جانم-امین

 ......بزنین حرف  باهاش و بزارین قرار یه خودتون باید گفت دالرام-من

 ....رفتین که نیست هم دقیقه ده هنوز که شما زوووووود چقد-امین

 .....داد بهم و جواب این اونم و گفتم بهش زدم زنگ-من

 بزنم؟؟؟ حرف باهاش که باشم داشته شمارشو میشه مرسی باشه-امین

 ...واستون میکنم اس االن بله-من

 مباخود افتاد یادم چیزی یه که میفرستادم واسش رو شماره داشتم کردم قطع و تماس و
 ... کنم صحبت ارمان بابایه با برم گفتم

 ونهنمیت که اون به دیگه کنه صحبت ارمان با که بشه راضی اون و بگم واسش ماجرارو اگه
 ....دیگه داره شنوی حرف یکم باباش از حتما بعدم.... برسونه اسیبی

 ....داد جواب....امین به زدم زنگ دوباره و فرستادم رو شماره

  خانوم پانیذ مرسی اومد-امین

 ....بخوام ازتون چیزی یه میتونم امین اقا ببخشید...نداشت قابلی میکنم خواهش-من

 ....بفرمایین-امین

 میگین؟؟؟ بهم  و ارمان شرکته ادرسه-من

  چی؟؟؟ واسه-امین

 .....بگیره پسرشو جلو که بگم وبهش بزنم حرف باباباش میخوام-من

 .....نکنین کاری مچین من نظر به اما میفرستم واستون من- امین

 منتظرم پس مرسی-من

 ..... کردم قطع و نکنین کاری همچین گفت دوستشه بابایه چون حتما گفتم باخودم
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 ازش دانشگاست االن میدونستم چون گرفتم دالرامو شماره دوباره و کردم قطع و تلفن
 بله و شدم امین اسه ام منتظراس نشسته حراست تو اره گفت اونجاست؟؟؟ ارمان پرسید

 ......اومد

 رفتم و شدم پیاده و رسیدیم....ارمانشون شرکته سمته رفت و گفت ادرسو اژانس راننده به
 ....میدی پول اینقد ادمایی همچین به چررررررااااا خددددااااایااااا ساختمون داخله

 .....میپرید سرادم از هوش واااااایییی داشتن دستکی و دفتر چه

 ؟؟؟؟؟گفتم کدومشون پرسید هستن؟؟؟؟ داوطلب اقایه گفت و منشیش سمته رفتم
 ....بزرگ داوطلبه اقایه

 ....نمیدونستم اسمشو خوب

 

 اومده؟؟؟ کی بگم گفت 

 کنم؟؟؟؟ معرفی چطوری خودمو بگم؟؟؟االن چی موندم

 ......پسرشونه به راجع بگین بهشون گفتم

 .....داشته رابطه اینم با کنم ک ف کرد نگام جوذی یه و گرد چشاش

 .....داخل بفرمایید گفت و برگشت و رفت خالصه

 ......اتاق تو رفتم و شدم بلند منم

 .....بهتره کاخ بگم اتاقی چه

 باکالس و شیک که اینقد بزرگتره ارمان از همش سال۶،۰ کردم فک من که باباشم خوده
 ......بود

 میک صداشو بعدم و گفت و لب زیر  چیزی یه و کرد تاپام سر به ها نگاه اون از نگاهه یه
 باال اورد

 ؟؟؟؟.....کنینی صحبت باهام میخواین ارمان به راجع انگار جااااانم-ارمان بابایه
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 میکنه؟؟؟ چیکار شما پسره اقا این میدونید شما داوطلب اقایه بله-من

 اوقات ،بعضی میبره راه و شرکت این و میخونه درسشو من ارمانه بله-ارمان بابایه
 ....نیست زیاد اما داره اشتباهاتی

 ....کنه دار لکه منو شرافته میخواد شما پسره اقا این گفتم-من

 داره؟؟؟؟ چیکار شما شرافته با اون چی یعنی-ارمان بابایه

 داره؟؟؟ بستگی چی به دختر یه شرافته-من

 چرا حاال....بگیرم خودمو جلو نمیتونستم بودم منم خوب خوشگلی این به دختر-ارمان بابایه
 بکنه؟؟؟ کاری همچین میخواد

  علکی شوخیه یه سر.... بدترین اون از که شما-من

 ....کرده کینه اقام این و کردم اقا این با شوخی یه من

 داره؟؟؟ ربطی چه من به اینا حاال خوب-ارمان بابایه

 نیستین؟؟؟؟ پدرش شما ؟مگه چی یعنی-من

 دخالت میشه مربوط خوش به هرکسی که مسایلی این تو ما اما هستم-ارمان بابایه
 ....نمیکنیم

 بیاره؟؟؟ بالیی چه میتونه دختر یه سر که نیست مهم واستون یعنی-من

 .....نداره حدوحساب که بودن ارمان زندگیه تو دخترا این از اینقد-ارمان بابایه

 پدددددددرررررررر از نشان ندارد کو پسر که واقعا-من

  .....دارم جلسه االن من که برو پاشو زدی حرفاتو اگه کوچولو خانوم خوب-ارمان بابایه

 .....بدترین ارمان از باز شما هست خوب ادمه یه باباش میکردم فک باش منو-من

 طفق بکنه داره دوست که کار هر میتونه هرکسی نداریم کاری هم کار به ما-ارمان بابایه
 .....خودشه پایه مسئولیتش
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 ...که واقعا-من

 ......کرد صدام پدرش که رفتم خروجی در سمته به شدمو بلند

 کوچولو؟؟؟ خانوم اهای: کرد صدام

 ....هستم پانیذ-من

 ....یممیرس توافق به و میزنیم حرف باهم بشین میشی؟؟؟؟بیا ناراحت زود چقد-ارمان بابا

 .... خودش روبرویه بود گذاشته که شکیلی مبله رو نشستم و برگشتم

 .....میکنم گوش-من

 .....کنم گوش حرفت به منم که بدی بهم باید قول یه-ارمان بابا

 کنم؟؟؟؟ قبول میتونم ببینم حاالبگین-من

 دختر؟؟؟؟ تو میزاری کالسی چه بابا-ارمان بابا

 کنم؟؟؟؟ قبول که بدم انجامش بتونم باید محترم اقایه چیه کالس-من

 ...بخوریم قهوه یه بزار حاال میگم باشه-ارمان بابا

 ....دارم کار شده دیرم من اما دارید لطف شما مرسی نه-من

 با باید وت ولی بشه بیخیال که میکنم صحبت بارمان من که اینه من شرطه باشه-ارمان بابا
 .....باشی من

 میگی؟؟؟؟؟ داری چی میفهمی اصال جاااااااااااااان؟؟؟؟شما-من

 در بخوای هم هرچی.....باشه تر داغون ارمان از قیافم نکنم فک میفهمم که اره-ارمان بابا
 ......هرچی میزارم اختیارت

 ......کاران این اهله خانوادگی اینا بابا-من

 مامانه بیچاره .....هستین پسری و پدر همچین که متاسفم واستون واقعا گفتم و شدم بلند
 ...ارمان
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 ....بود ساله ده حدودا کرده فوت وقته خیلی که مامانش-ارمان بابا

 .....کنه تربیتش نبوده سرش باال مامان شده؟؟؟ اینطوری چررررراااا بگووووو-من

 .....ها برسه گوشش به اگه میشه تموم گرون خیلی واست حرف این-ارمان بابا

 شهب من بیخیاله شما پسر که کردم امتحان هارو راه خیلی من محترم اقایه ببینین-من
 ......نیست مهم واسم هیچی دیگه بودین شما راهم بدترین و راه اخرین

 میشد پیاده ماشینش از داشت ارمان در دمه رسیدم تا بیرون ردم و برداشتم کیفمو
 .....میشه بد خیلی ببینه اینجا منو کنم؟؟؟اگه چیکار حاال خددددددداااااا وووووووااااااااای

 ......دید منو حرفا این واسه بود شده دیر دیگه اما

 دیش راضی پیشم؟؟؟دیگه اومدی خودت باپایه خودت خانوم پانیذ به به گفت و جلو اومد
 نه؟؟؟؟؟

 اصال و میشکست پام کاش ای که کنم صحبت پدرتون با بودم اومده من ارمان اقا نخیر
 .....اینجا نمیومدم

 خیلی میکردم نگاه سرمو پشته همش خونه رسیدم وقتی تا اما رفتم و کشیدم راهمو و
 این مانهاپارت تو بعد و نفهممم هیچی دیگه بینیمو رو بیاد دستمال یه االنه که میترسیدم

 ....بیام هوش به عوضی ارمان

 وت رفتم راست یه و کردم باز درو و خونه به رسیدم بودم داغون بود خورد خیلی اعصابم
 ......اتاقم

 ....ارمان زبونه از

 شرکت هم کاری قرار یه و نیست خبری ازش دیدم واستادم یکم بودم پانیذ دانشگاهه
 .... داشتم

 .....افتادم راه شرکت سمته به و شدم ماشینم سوار

 ...خورد پانیذ به چشم که شدم پیاده شرکت به رسیدم
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 خوادمی حتما که میکردم فک باخودم داشتم و جلو چیکارمیکنه؟؟؟؟رفتم اینجاااااا اااااااین
 بابات با تگف حالم تو زد که اومدی سرعقل باالخره خانوم پانیذ به به گفتم وبهش کنه قبول

 ....ورفت کشید راهشو و داشتم کار

 ....باهاش داشته چیکار بپرسم بابا از برم گفتم اما دنبالش برم میخواستم

 اما مبودی باهم یکم شدم رد ازش من و شد پا جاش از من دیدنه با منشی اتاقش سمته رفتم
 ....کنم سالم بهش اینکه حد در دیگه نه

 گفت دمدی در دمه و پانیذ گفتم داد جواب کردم سالم بود نشسته بابا اتاق تو رفتم و زدم در
 ...داشته کار باشما

 داشته؟؟؟ چیکار بپرسم میشه

 کردی؟؟؟؟ پیداش کجا از خوشگلیه دختر چه شیطون-بابا

 ....گرفته بابامو چشمه که فهمیدم به به

 داشت؟؟؟ چیکار پرسیدم لطفاااااااا بابا-من

 امونوپ ما بگو که جدیه اگه بشی عصبانی اینطوری دختری واسه ندیدم تاحاال اوووووو-بابا
 ....بیرون بکشیم

 بیرون؟؟؟؟ بکشی بخوای که داخله شما پایه مگه-من

 ..... من پیشه نمیومد که نبود اگه-بابا

 یانه؟؟؟ داشت چیکار میگی-من

 ....بشی بیخیالش که بزنم حرف باهات میگفت بود شاکی ازدستت-بابا

 ..... دختر این دختررررریه عجب-من

 نه؟؟؟؟ یا جدیه قضیه حاال-بابا

 کنه نگاه بهش ندارمکسی دوست اما نیست جدی-من

 چی؟؟؟؟ یعنی-بابا
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 ؟؟؟ نداری کاری جون بابا بیخیال-من

  میری؟؟؟ کجا-بابا

 .....دارم قرارداد اتاقم میرم-من

 .....ها خوشگله خیلی اما.....برو باشه-بابا

 !!!! میمونه ساله۱٨ پسرایه مثه ماداریم باباست اینم که واقعا

 اینکه ات زدم زنگ بار دوسه نداد جواب اول دفعه گرفتم و پانیذ شماره اتاقمو تو رفتم خالصه
 ....داد جواب

 بفرررررماااااییییید؟؟؟؟؟ بلههههههه-پانیذ

 عصبانی؟؟؟؟ چه اووووو-من

 .....امرتون-پانیذ

 ... گرفتی بابامم چشمه بودم کم من شدی بیچاره-من

 شدی؟؟؟ دیوانه چی؟؟؟؟باز یعنی-پانیذ

 ...دیگه جوره یه حاالاون دنبالته بعد به این از بابامم که یعنی-من

 حرف راحت هستین؟؟؟چقد موجوداتی چه دیگه شما چی؟؟؟؟ یعنی-پانیذ
 بزنه؟؟؟ حرف اینطوری خواهرت درباره یکی میزنی؟؟؟؟خوبه

 ......نکردم فک بهش تاحاال و ندارم خواهر-من

 ....گمشو برو- پانیذ

 از گهدی نباید کردم دختر این با من که کارایی خدددااایاااا نترسه دختر این چقد کرد قطع و
 ؟؟؟؟.....من کار دفتر میاد میشه بلند پرو پرو بیرون بیاد خونه

 .......میکنم جدی برخورد باهاش برخورد بهم خیلی کرد قطع و گمشو برو گفت بهم اینکه

 ......رفتم بعدش و وبستم قرارداد اون
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 اما مشوگ برو بگه من به نداشته جرات دختری هیچ حاال تا خورد خیلی اعصابم بیرون رفتم
 میکنه؟؟؟؟ قطع و تلفن گمشو برو میگه من به نداره من با سنمی هیچ که دختره این

 ستدو یک رسید ذهنم به فکری یه که میرفتم خیابون تو داشتم بودم شده کفری واقعا
 ....بود باهاش روز دوسه که بود دختری یه کنم عرض چه که دختر دوست البته داشتم

 .... برسم هدفم به تا  کنم استفاده این از گفتم

 داوم یادم اسمش باالخره تا میکرد فک داشتم شب تا موقع همون بود؟؟؟؟؟از چی اسمش
 .....بود شادی

 ....داد جواب اول بوقه زدم زنگ بهش کردم پیدا شمارشو و  گشتم گوشیم تو

 عزیزم؟؟؟؟ جوووووونم-شادی

 خوبی؟؟؟ سالم-من

 جووووونم؟؟؟ نباشه خوب حالم و بزنی زنگ توبهم میشه مگه عزیزم سالم-شادی

 ...ببینمت میخوام بیا-من

 ؟؟؟؟؟ ماافتادی ؟؟؟؟یاده شده اوووووووچی--شادی

 .....توخیابونه شاپه کافی بیا نکن لوس خودتو-من

 چند؟؟؟ ساعت میام عشقم باشه-شادی

 ....بیا بعدازظهر۵ ساعته فردا-من

 ....کردم قطع و

 و رسیدم کارام به یکم و شدم بلند بعد روز صبحه خوابیدم و خونه رفتم دیگه اونروز و
 بمرت لباسه گرفتمو دوش کردمو استراحت یکم خونه برگشتم و زدم سری یه شرکت

 و ودب نشسته میز یه پشته شادی تو رفتم و شاپ کافی به رسیدم افتادم راه و پوشیدمو
 قرار باهاش و زدم زنگ بهش من که بود خوشحال چقد نشستم رفتم و داد تکون دست

 .... گذاشتم
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 ؟؟؟...سرپاگوشم من جانم-شادی

 ....باهات داشتم کاری یه-من

 ....بخواه جون شما عزیزم بگو خوب-شادی

 ...میخوام من که اونجایی بیاریش و بریزی رفاقت طرحه دختری یه با میخوام-من

 پانمیده؟؟؟ بهت کرده؟؟؟یا خیانت شده؟؟؟بهت چی-شادی

 بگیر توپول  میگم من که اونجا بیارش فقط تو باش نداشته کاری کاراش اون به دیگه تو-من
 ...برو

 پول؟؟؟؟؟ جون اااااااخ-شادی

 ...میدم بهت پولم بله-من

 بشناسمش؟؟ کجا از من حاال باشه-شادی

 ..ازش بهت میدم عکس یه-من

 ... رفت شد بلند و کنم شروع که بفرست واسم ادرسشو شمارشو پس باشه-شادی

 نهک شکایت پانیذ که یاهم بگیره پول ازم همش بخواد اگه گفتم باخودم و فکر تو رفتم
 چی؟؟ باشه شاهدش

 ...شادیه دیدم برگشتم سرمه پشته یکی کردم احساس که میکردم فک داشتم

 ...و شده دیر یکم کردن فک واسه دیگه-شادی

 چی؟؟؟ که حاال خوب-من

 ... بریم پاشو-شادی

 کجاااااا؟؟؟-من

 ...ندارم پول هیچی بریخته خیلی اوضام که پاشو بیرون-شادی

 چه؟؟؟ من به خوب-من
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 ....بده االن یکمشو خوب میدی پول بهم نگفتی مگه-شادی

 کردم حساب من همشم و رفت اونور و اینور و کرد خرید کلی رفتم باهاش و شدم مجبور
 بود رفتهگ لجم بود زور پوله چون ولی نبود پول واسم پوال این البته بود گرفته حرصم خیلی

 صبح... خوابیدم خونه رفتم و گذاشتم اونو رفتم وبعد بودم شادی با شب تا دیگه خالصه
 ...برنمیداره سرمن از دست دیگگه دختره این خدا وووواااای شدم بیدار گوشیم باصدایه

 .....بود شادی

 ...(میخونم بنویسین دارید انتقادی یا نظری اگه دووستان)

 ...ارمان زبونه از

 ...دادم جواب

 بلهههههه؟-من

 خوبی؟؟؟ سالم-شادی

 بگوووووو؟؟؟-من

 .....بهم نداادی رو دخترو این تلفن و ادرسه-شادی

 میکنم اس واست االن باشه-من

 ....کرد قطع و باشه-شادی

 ....بگیره خودش از نشه تابلو گه ندادم تلفنشو فرستادم واسش دانشگاهشو ادرسه

 ....پانیذ زبونه از

 .....امتحان یه و دارم کالس دوتا فردا

 ....دانشگاه رفتم گرفتمو ماشین سرکوچه رفتم پوشیدمو لباس بیدارشدمو صبح

 ....سمتم اومد پاشد دید منو تا بود حیاط تو بود نشسته دالرام

 ... گفت واسم امین با رایطش از و کردیم احوال و حال
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 .....زدن حرف باهم و دیدن همو فرداش و گذاشته قرار و زده زنگ بهش گفت

 ...بود نرفته بیرون پسری باهیچ حال تا دالرام چون واسش شدم خوشحال خیلی

 گفتم هک بهم خورد محکم همچین دختر یه که بیرون میرفتم داشتم شد تموم که بعدکالسم
 ...شکست کتفم

 خواهیعذر  و دستم داد وکتابامو شد خم سریع خیلی افتاد همش که بود دستم کتاب چندتا
 نگه پام لوج ماتیز یه که شدم تاکسی منتظر و بیرون رفتم سرش پشته منم بیرون کردرفت

 کجا گفت انداخت کتابامو که دختریه همون این بود توش دختر یه که داشت
 ....میرسونمت بشین گفت میرم خودم من برین شما میری؟؟؟گفتم

 .....هستم پانیذ گفتم منم....شادیه من اسمه گفت نشستم و کرد اصرار خیلی

 لیخی تو ولی میکرد بیداد و داد عالمه یه بود تو جایه هرکس اومد خوشم ازت خیلی گفت
 ... کردی قبول عذرخواهیمو مهربون

 ....میاد پیش دیگه اتفاقه بابا نه وگفتم زدم لبخند یه منم

 ....داری لطف مرسی گفتم اومده خوشم ازت که خالصه گفت

 گیر یرودربایست تو منم باشم داشته شمارتو میتونم گفت شم پیاده میخواستم که اخرش
 ...دادم بهش و کردم

 وابج میخواستم بود ناشناس خورد زنگ گوشیم نداشتم کالس بیدارشدم خواب از فرداش
 بود شادی....دادم جواب و باشه دانشگاه از شاید گفتم اما ندم

 ....خوبی؟؟شادیم سالم الو-شادی

 ...نیاوردم جا به مرسی-من

 ....دانشگاه تو دیرروز-شادی

 ...شد صمیمی زود چقد این خدایا
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 خوبی؟؟؟ سالم-من

 خبر؟؟؟ خوبی؟؟؟چه تو مرسی-شادی

 ؟؟؟...بدم بهت خبری چه میخوای مثال االن خددددا وااای

 ...ندارم خبری سالمتی مرسی-من

 داری؟؟؟ کالس امروز-شادی

 چی؟؟؟؟ واسه نه-من

  بزنیم دوری یه باهم بیرون بریم گفتم-شادی

 .....بود باهام دانشگاه تو که همونی دالرام بیاد میگم دوستمم به باشه-من

 بریم؟؟؟؟ چند ساعت بگو باشه-شادی

 ....دارم کار یکم خونه تو چون بریم ظهر بعداز-من

 ....ندارم ای دیگه دوسته من اخه شدم صمیمی زود اینقد من که ببخشید باشه-شادی

 ....نداره ؟؟اشکالی حرفیه چه این میکنم خواهش نه-من

 دمز  زنگ دالرامم به و شدم حاضر اقاتق تو رفتم و کردم کمک مامان به یکم ظهر بعداز تا
 .....بیاد گفتم

 

 ...دالرام دنباله رفتیم و شدم ماشین وسوار پیین رفتم گوشیمو به زد زنگ شاپی

 جا یه مرفتی بعدم گذشت خوش خیلی شدیم سولر دستگاه عالمه یه شهربازی رفتیم باهم
 ونمونخ کسی و میکنم زندگی تنها من گفت من خونه بریم گفت شادی بعد و خوردیمو شام

 حاال زمعزی نه گفتم بگو بهش بزن زنگ گفت میشه نگران مامانم نه گفتم که من نیست
 ...دیگه وقته یه باشه

 ....نه گفت میخونی درس ما دانشگاه تو پرسیدم ازش
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 میکردی؟؟؟ چیکار اونجا دیروز پس گفتم

 ....داشتم کار دوستام از یکی دنباله بودم اومده=گفت

 ...رفت خودش بعدم و منو بعدم خونشون گذاشتیم و دالرام اول خالصه

 ...زد زنگ بهم دالرام

 جاااااان؟؟؟- من

 ..نمیاد، خوشم شادیه این از اصال من پانیذ-دالرام

 ...که گذشت خوش اینهمه امشبم...که خوبیه چرا؟؟؟دختر-من

 صمیمی باهاش زیاد کن سعی نمیاد خوشم ازش اصال که وجودشه تو چیزی یه-دالرام
 ....نشی

 بخیر شب بخواب برو عزیزم باشه-من

 ...کرد قطع و بخیر توهم شبه عزیزم مرسی-دالرام

 ....خوابم تخته تو رفتم و کردم عض لباسامو

 ..... افتادم ارمان یاده که بخوابم میخواستم

 .....شادی بعدم و

 پیداش که هست روزی دوسه ارمان چون ارمان طرفه از دختره این نکنه گفتم باخودم
 ...شده پیداش دختره این روزم همون از نیست

 ...خوابیدم و کن شکر خداتم نیست پیداش که بهتر بابا کن ول گفتم باز

 ینا خدددایاااا بود شادی خورد زنگ گوشیم که شدم حاضر شدمو بلند داشتم کالس صبح
 میخواد؟؟؟ چی زودی این به صبحه

 ...دادم جواب

 جان؟؟؟؟-من
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 نبودی؟؟؟ که خوبی؟؟خواب سالم-شادی

 ...امروز دارم کالس نه مرسی سالم-من

 داری؟؟؟ کالس کی-شادی

 ..میرم دارم االن-من

 ...میرسونمت میام هستم خونتونم نزدیکه بیرونم االن منم خوب چه ااااااا-شادی

 ...میرم خودم نکش زحمت نه-من

 ...همونطرفه مسیرم منم چی زحمته میکنم خواهش-شادی

 ...سرکوچه میام من بیا که نیستم مزااحم اگه باشه-من

 ؟.. دنبالت خونتون در بیام که سختته اگه مراحمی شما-شادی

 ..سرکوچه همون میام مرسی نه-من

 ...واستاده دیدم که سرکوچه رفتم زنان قدم همینطور

 ...شدم سولر رفتم

 خوبیه خیلی دختر میومد بدش این ازچیه دالرام نمیدونم بود گرم خون دختر این چقد
 .....که

 بخوریم اغذ باهم بریم دنبالت میام ناهار گف که شم پبادده میخواستم دانشگاه به رسیدیم
... 

 ......رفت و باشه گفتم منم

 هاشبا نگفتم مگه گفت شده؟؟؟ چی پرسیدم ازش بود عصبانی خیلی دالرام تو رفتم
 نشو؟؟ صمیمی

 منو ودب یکی مسیرمون دانشگاه میومدم داشتم من بود؟؟ کجا گفتم،صمیمی بهش درجواب
 ...رسوند
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 میدی؟؟؟ گیر اینقد که نیست پسر حاال خوبه

 .....بخوریم ناهار بریم که بیرون اومد شد تموم کالسم

 ....زدیم حرف کلی خوردیمو ناهار رفتیم باهم و شدم سوار اومده شادی دیدم و بیرون رفتم

 زنیمب دوری یه بریم بعدازظهر و کنیم استراحت یکم اونجا خونمون بریم بیا گفت بعدم و
 ....ما خونه بریم نه گفت من

 مراحتی دوتامون نیست کسی ما خونه اما نیستم راحت من هست مامانت شما خونه-شادی
.... 

 رو شادی چون کرد مخالفت که اول دوستم خونه برم گفتم مامانم به زدم زنگ من
 ....داری دوست خودت طور هر گفت بعدش اما نمیشناخت

 پاساژا وت رفتیم بعدم و سینما رفتیم بعدم کردیمو استراحت ظهر بعداز تا و خونش رفتیم
 نه گفت تببین مامانم که باال بریم بیا گفتم بهش هرچی خونه برد منو بعدم و زدیم دور یکم
 .... دیگه روز یه باشه دارم کار االن

 ...خورد زنگ گوشیم که باال میرفتم ها پله از داشتم

 ....بود شادی

 جان؟؟؟-من

 داری؟؟؟ کالس فردا-شادی

 چی؟؟؟ واسه ندارم نه-من

 شهر؟؟؟ بیرون بریم فردا-شادی

 ببخشید دارم امتحان فردا پس عزیزم نه-من

 ....بیای میتونستی کاش بابا ای-شادی

 ...دیگه رو یه باشه حاال عزیزم شرمندتم-من

 ...نداره اشکالی عزیزم باشه-شادی
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 یدبا اینقد که خانوادش بیچاره.... گذرونه خوش دختر این چقد گفتم باخودم کردمو قطع
 ...میفرستن پول واسم هرماه خانوادم بود گفته من به کنن خرجش

 ......ارمان زبونه از

 و بیدارشدم بعدش ساعت یه و خوابیدم دوباره کردم اس شادی واسه ادرسو که روزی اون
 .... بود شادی خورد زنگ گوشیم که بود ظهر بعداز...رسیدم کارام به و شرکت رفتم

 ؟؟؟....بله-من

 خوبی؟؟؟ عشقم سالم-شادی

 بگوووووووو؟-من

 ....شد انجام-شادی

 شد؟؟؟ اتجام چی -من

 ... ریختم و رفاقتم طرحه-شادی

 جدی؟؟؟چطوری؟؟؟؟-من

 تاباشوک ریخت کتاباش و بهش زدم و خودم دانشگاشو تو رفتم هندیا فیلم مثه عیچی-شادی
 رسوندمش بعدم و بیرون اومدم و کردم خواهی عذر شرمندگی با و دستش دادم

 ....خونشون

 و میزنم زنگ بهش فردا گرفتم شمارشو خوب-شادی رفاقت؟؟؟ میگی این به خوب-من
 ....میزارم قرار باهاش

 میخوای؟؟؟ جایزه االن خوب-من

 ....تو هستی ادمی چه-شادی

 ...خونم اومد امروز که زد زنگ فرداش باز کرد قطع و

  بهم؟؟؟؟ نزدی زنگ بوده خونت که همونجا چرا خوب-من
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 من هک بفهمه ندارم دوست بیفته؟؟؟؟باالخره اتفاقی من توخونه ندارم دوست چون-شادی
 ....کردم یکی به دست باتو

 دوستی؟؟؟؟ باهاش که شده باورت واقعا اینکه مثه-من

 ....کنه اعتماد بهم میخوام دوستم باهاش که االن باالخره-شادی

 من؟؟؟ پیشه میاریش کجا و کی حاال باشه-من

 داری؟؟؟ چیکارش.... خوبیه دخار....باشیم دوست باهم ای هفته یه کن صبر حاال- شادی
 لجی؟؟؟؟ باهاش چرا

 ....بکن کارتو فقط لطفا نکن فضولی چیزا این به دیگه تو-من

 

 .....پانیذ زبونه از

 .....میخوندم درس باید خیلی اما نداشتم کالس روز اون

 .....ارمانه این باز واسم اومد اس ام ام یه که میخوندم درس داشتم

 داشتم تازه اشغال عوضی پرویه چقد کیه؟؟؟؟خددددداااااایااااا دیگه کردم،این بازش
 ....اوناست از این بابا نه شده من بیخیاله که میشدم خوشحال

 .....درسم رو کردم تمرکز فقط و کردم خاموش گوشیمو

 اعلیرض خورد زنگ گوشیم کردن روشن محظه به کردم روشن گوشیمو که بود بعدازظهر
 .....بود

 ...سالم جان-من

 خوشحالی؟؟ نمیبینی خبر؟؟مارو خوبی؟؟؟چه عمه دختر سالم-علیرضا

 هست؟؟؟؟ خوب اونجا نشم مزاحمت میگذره؟؟؟میگم خوبی؟؟خوش تو مرسی سالم-من

 زندگی دارم که خالصه....گرفتم ،خونه کردم پیدا خوب کار یه نیست بد ای-علیرضا
 .....میکنم
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 .....باشی خوشبخت و موفق همیشه....ایشا خوبه-من

 ....منمیش خوشبخت وقت هیچ و زندگیم تو دارم کم چیزی یه بکنم هم هرکاری من-علیرضا

 ؟؟؟..ردیفه چی همه میگی که چرا؟؟؟؟تو-من

 .....دارم روکم تو من نزن راه اون به خودتو-علیرضا

 ...میشه تکمیل زندگیت و میگیری خوبم زنه یه ایشالله-من

 .....یاهیچکس تو یا کرد عهد باخودم من نمیفته وقت هیچ اتفاق این-علیرضا

 .....دیگه شو بیخیال دیگه علیرضا-من

 ....نمیاد خوشت حرفا این از بود رفته یادم باشه اها-علیرضا

 نداری؟؟؟ کار فعال-من

 ....باش راحت برو نه-علیرضا

 حاال نگفتی که شم زنت بخوای ازم که میخواستم وقتی گفتم باخودم و کردم قطع و
 دیگههههه؟؟؟

 دیدم که میدادم فحش علیرضا به داشتم دلم تو خورد زنگ گوشیم دوباره و کرد قطع
 ....شادیه

 میک خواستم....بیرون بریم بیا میگه االن اینجوریه؟؟؟حتما چرا دختر این خدددداااایااااا
 .....بزنم حرف باهاش جدی

 بلهههههه؟؟-من

 ....نیست خوب حالم اصال-شادی

 ؟؟؟خوبی؟؟؟ شادی شده چی-من

 ....نیستم خوب نه-شادی

 کجایی؟؟؟؟ شده چی-من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM منصوره – یک دخترایان پ

      

 
70 

 ..... گرفته خیلی دلم ام خونه-شادی

 ...بیرون میرفتی خوب بگیره دلت چرا- من

 ....که ندارم ای دیگه دوسته تو جز من-شادی

 ....خوب داشتم درس خیلی منم.....بابا ای-من

 شده؟؟؟ تموم درسات االن-شادی

 ....مونده دیگه یکم ولی نه که تموم-من

 ؟؟...بخونی درستو بقیه بعد پیشم بیای االن نمیشه-شادی

 ....بیام میکنم سعی باشه-من

 ...منتظرم پس مرسی-شادی

 .....بده خیلی تنهایی خدددداااییاااااااا-من

 

 و کردن دوباره ازدواجه هرکدومشون و شددن جدا ازهم باباش مامان بود گفته بهم شادی 
 ینا از یادی و خودشونن زندگیه درگیره کردوم هر نیست شادی واسه جایی هاشون خونه تو

 ....نباشه پول بی که میفرسته پول واسش باباش هرماه فقط......نمیکنن دخترم

 ......شادی خونه رفتم اژانس زدم زنگ شدم حاضر و شدم بلند

 ......بود گرفته دلش یکم فقط خداروشکر بود خوب حالش

 .....خونمون بردمش و زدیم دوری یه رفتیم باهم و شد حاضر

 من گفت مامانم و رفت و خونه میرم گفت اخرشب زد حرف باهاش کلی و دیدش مامانم
 هکرد چیکار اینجورین؟؟؟؟مگه چرا شماها بابا ای گفتم نیومد خوشم دختر این از اصال

 .....نیست درست باطنش تو چیزی یه گفت ؟؟؟؟مامانم

 دیدین؟؟؟ کجا از باطنشو شما مرگم خدددداااا واااا-من
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 ......ببین حاال- مامان

 کامنت لطفا بخونین ادامشو دارین دوست ؟؟؟اگه...ندم ادامه که نمخونین اگه دوستان)
 (بزارین،مرسی

 

 

 

 

 

 ....خوابیدم رفتم و کردم گوش مامانم نصیحتایه از کلی به شب اون

 شدمبیدار  صبح میرسونه منو و دنبالم میا که بود گفته شادی و داشتم امتحان صبحش
 بیا گفت و زد زنگ شادی که خوردم صبونه و و کردم عوض لباسامو شستم صورتمو و دست
 ....پایین

 بعدش هک بیای و بشه تموم امتحانت صبرمیکنم گفت شادی دادم امتحانمو و دانشگاه رفتم
 ....بیرون بریم باهم

 رفتیم اهمب امتحانم بعد و بشه دیروز بازمثه ترسیدم اما نداشتم و رفتن بیرون حوصله اصال
 .....گفتم واسش و ارمان ماجرایه من و زدیمو دور یکم

 کالس من هم سر پشته هفته یه که خالصه.....نشد ناراحت واسم اصال کردم احساس و
 یرونب میرفتیم و دنبالم میومد بعدم و میرسوند منو و اونجا میومد هرروز هم شادی و داشتم
 ..... نبود خبری واقعا ارمان از دیگه

 ....ارمان زبونه از

 ....بود نزده زنگ بهم بود وقت خیلی چون زدم زنگ شادی به

 بله؟؟؟-شادی
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 ؟؟؟....نرفت صدقم قربون که شده چه اووووو

 خوبی؟؟؟ سالم-من

 ...خوبم مرسی-شادی

 خبر؟؟؟ چه-من

 .....سالمتی-شادی

 ردیفش هفته یه بعد نگفتی کردی؟؟؟مگه ؟؟؟چیکار خبر چه میگم چیه سالمتی-من
 میکنی؟؟؟؟

 داره؟؟؟؟ میکنی؟؟؟؟ارزششو اینکارو ریدا پول واسه واقعا تو ارمات-شادی

 ؟؟؟؟...گفته بهت درددلشو که شدین جور باهم خیلی اینکه مثه اووووووو-من

 ...شدیم صمیمی باهم خوب اره-شادی

 نمیخوای؟؟؟ پولتو تو مگه گفتم باش نداشته کاری اینکارا به تو-من

 بیخو این به دختر وقت هیچ وگرنه ندارم پول هیچی و دارم الزم پول خیلی که حیف-شادی
 ....نمیاوردم تو مثه گرگی واسه رو

  برو و ربگی پولتو و بده انجام و گفتن بهت که کاری میزنی حرف داری خیلی بچه ببین-من

 باشه-شاادی

 بخوای پول ازم دوباره یا بدی شهادت واسش بکنه شکایت بعدش اگه حالت به واااای-من
 ....نداری کاری من واسه که میدونی میکشمت

 ....دیگه نکن پول پول اینقد بابا باشه-شادی

 میکنی؟؟؟؟ چیکار حاال خوب-من

 کی؟؟؟؟ و  بیارمش کجا بگو تو- شادی

 کرده؟؟؟ اعتماد بهت اینقد یعنی-من
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 .....!!!!ساده و پاک خودشن مثه همه میکنه فک خوبیه دختر میگم که من-شادی

 کنی؟؟؟؟ بیهوشش جوری یه میتونی-من

 ...نمیدم انجام  که نخوا کارارو این ازمن نبود این قرارمون-شادی

 .... میزنم زنگ بهت بکنم فکرامو حاال باشه-من

 به یفکر  یه که میکردم فک داشتم تاشب روز اون بیارمش چطوری نمیدونستم کردم قطع
 .....زد ذهنم

 ... زدم زنگ شادی به

 بله؟؟؟-شادی

 نمیگی؟؟؟ ؟؟؟عشقم نمیگی جانم دیگه شده چی-من

 من هاومد بدم ازت بگیری ازش دخترو یه پاکیه میخوای پول خاطر به فهمیدم ازوقتی-شادی
 .....بگیری انتقام میخوای و کرده خیانت بهت کردم فک

 ممیدون من ندونه هستی؟؟؟هرکی خوبی ادمه چه تو گرفتم قرار تاثیر تحت خدا واااای-من
 میکنی؟؟؟ هایی کاری کثافت چه داری هرروز که

 داری؟؟؟ ؟؟چیکار چیه حاال-شادی

 ؟؟؟؟بیاریش کی و بیاریش کجا بگم زدم زنگ معلومه خوب!!!!بپرسم حالتو میخواستم-من

 میکنی؟؟؟ تعریف داستان چرا بگو اونو خوب-شادی

 ...کارمن نه کارتویه نه که بشه تابلو اصال نمیخوام-من

 ........فردا

 ....(متشکرم...بزاره کامنت میشه چی فردا بدونه میخواد هرکی دوستان)

 

 ...ارمان زبونه از
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 ماشین یه من بعم شهر بیرون ببرش بعد و بزار قرار باهاش بزن زنگ گفتم شادی به
 پارتمانها تو من پیشه بیاره و کنه بیهوش و پانیذ و بگیره شمارو جلو مثال که میفرستم

 ....بفمه که نمیرم خودمم

 ...پانیذ زبونه از

 خیلی باید داشتم سخت خیلی امتحانه دوتا فرداش پس اما نداشتم کلس فردا من
 ....میخوندم،

 بولق نشکنه دلش اینکه واسه اول شهر بیرون بریم فردا گفت زد زنگ بهم شادی شبش
 ...بود سخت امتحانام واقعا چون مریضی به بزنم خودمو میخواستم فرداش اما کردم

 ...ارمان زبونه از

 هبچ از یکی خونه بود کرده اماده مقدماتو همه منم و کرده قبول وگفت زد زنگ بهم شادی
 فردا و شهن تابلو که بکنن پالکشو و ماشین یه بودم گفته ها بچه از تا چند به گرفتم رو ها

 هک میرسم خواستم به دارم باالخره که نبرد خابم صبح تا شبش بود اماده چیز همه برن
 ...شدم بیدار خواب از گوشیم باصدایه صبح

 بله؟؟؟-من

 ...دیگه روز یه واسه باشه گفت بیاد نمیتونه کرده لرز و تب نیست خوب حالش-شادی

 چیکارکنم؟؟ من اخه؟؟؟؟حاال چرررررررااااا ووووواااااای- من

 کنی؟؟؟ چیکار رو چی-شادی

 ....بده خبر من به قبلش شبه بیاد تونست وقت هر بابا هیچی-من

 ...ریخت بهم اعصابم واقعا کردم وقطع

 ...دیگه این خرشانسیه کنم؟؟عجب ضرر دختر این سر باید چقد من اخه

 رکتش وارد اینکه محضه به شرکت رفتم و خوردم صبونه و کردم عوض لباس و شدم بلند
 ....داره کار باهاتون پدرتون گفت اتاقم تو اومد منشی شدم

 !!شده جوری یه بابام صورته دیدم و اتاقش تو رفتم
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 داشتین؟؟؟ کار بامن بابا جان-من

 ؟؟؟....میخواست کمک ازمن و بود؟شرکت اومده روز اون بود دختره اون-بابا

 خووووووب؟؟؟-من

 بزنه؟؟؟؟ من به هم سری یه که کنی کاری میتونی باهاش شد تموم کارت وقتی-بابا

 ؟؟؟؟ برتن و دور دختر همه دختر؟؟؟این یه همین به دادین گیر چرا-من

 باباتواینو؟؟؟ کردی پیدا کجا از... بود خوشگل خیلی  المصب...دیگست چیزه یه اون نه-بابا
 تو هواس باشه کی با بعدش حاال میخوای بار یه واسه فقط که نمیخوایش همیشه واسه که

 مهمه؟؟؟

 .... نیست که مهم نه-من

 :گفت حرفمو وسطه اومد بابا

 ....باش نداشته کار بقیش با من به بده تنلفنشو و ادرس پس

 ...بیرون اومدم گفتمو باشه یه اجبار رویه از

 میپسندم من که هرچی داریم سنی تفاوته سال۶۱ بابام با من اخه نداشتم دوست واقعا
 همون؟؟؟ رو بذاره دست باید اونم

 هب میریزه بهم وکوزمو  کاسه و میکنه لج باهام کنم مخالفت باهاش اگه میدونستم ولی
 باشه؟؟؟ میخواد باکی بعدش پانیذ که دارم چیکار من چه من به گفتم همین خاطر

 ....بابام طرفم یه از بود ریخته بهم اعصابم صبح از طرف یه از

 وزنگ مخورد همشو تهش تا تنها و گرفتم ویسکی شیشه یه و خونه رفتم بودم داغون خیلی
 و شقع صبح وتا موند پیشم شبو اون اومد بود شده اشنا باهاش تازه که دختری یه به زدم
 ....کردیم حال

 ....میکنم خالی خودمو اینجوری میشه خورد اعصابم هروقت
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 ....پانیذ زبونه از

 خدا وووااای شدم بلند خواب از گوشیم باصدایه صبحش و گذشت که شب اون
 کنم؟؟؟ چیکار ،،حاال.شادیه

 ....دادم جواب و گرفتم مریض صدامو

 شادی؟؟؟؟ جانم-من

 بیرون؟؟؟ بریم نمیخواستی مگه دیگه پاشو-شادی

 دیگه روز یه نمیشه نیست خوب اصال حالم کردم لرز و  تب  من  جان شادی-من
 بریم؟؟؟؟

 ...دکتر ببرمت دنبالت بیام حاضرشو پاشو چرا؟؟؟خوب وااای-شادی

 النا مامانم و میخورم گیاهی دارو فقط کنم مصرف شیمیایی دارو نمیتونم اصال من نه-من
 ....عزیزم مرسی میکنه درست واسم داره

 کاری زدم سر بهت اومدم بعدازظهر شاید حاال کن استراحت فقط پس باشه-شادی
 نداری؟؟

 ...خدافظ فعال عزیزم مرسی نه-من

 ....بخونم درسمو راحت باخیاله میتونم حاال گرفته نقشم که بودم خوشحال کردمو قطع

 درسمو ربعدازظه تا درسم پایه نشستم خوردمو صبونه و شستم صورتمو ودستو شدوم بلند
 .....بیاد میخواد شادیه حتما گفتم باخودم خورد زنگ گوشی که خوندم

 ...دادم جواب....بوددددد علیرضا

 بله؟؟؟-من

 خبر؟؟؟ خوبی؟؟؟؟چه شادی سالم-علیرضا

 خوبی؟؟؟ تو مرسی سالم-من
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 ...نیستم خوب نه- علیرضا

 باشه؟؟؟ خوب چی همه باید که چررررا؟؟؟؟اونجا ووووا-من

 ...فقط ....فق... فقط خوبه چی همه- علیرضا

 چی؟؟؟ فقط-من

 ....دیدم بد خوابه یه دیشب من-علیرضا

 خوابی؟؟؟؟ چه-من

 ...میگم ولی بگم اگه ادبیه بی-علیرضا

 .....شده تجاوز بهت دیدم خواب

 ؟....تجاوز....تجاو.....تجا-من

 وپام تدس البته بکنم کاری هیچ نمیتونستم احمقم منه و دیدم خوابی همچین اره علیرضا
 ....بود بسته

 بود؟؟؟ بسته پات و دست چرا تو-من

 بدم تنجات کثافت پسره اون دسته از میکردم تالش هرچی میدونم فقط نمیدونم- علیرضا
 ....نمیتونستم

 ...کنی، تعریف نباید و خواب میگن خیره که ایشالله-من

 هست اینطوری هم موردی اگه...میکنم خوهاش باش خودت مراقبه توروخدا پانیذ-علیرضا
 ....توروخدا بگو من به

 نداری؟؟؟ کتر میخونم درس دارم چی؟؟؟من مورد بابا نه-من

  باشی خودت مراقبه یکم خواستم فقط اما کردم خراب فکرتو که ببخشید-علیرضا

 ...خداحافظ مرسی باشه-من
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 که استروز  همین کنم فک گفتم باخودم بودم گرگرفته بود انداخته گل صورتم کردم وقطع
 که بود کم خیلی میدید خواب هرچی بگی از اصال علیرضا چون برسه کثیفش هدفه به ارمان

 ....میدونستم خودم من نگفت بهم االن اینو نشه تعبییر

 هم ادیش با و برم باشادی امتحانام واسه فقط نرم بیرون خونه از دیگه گرفتم تصمیم منم
 .....برگردم

 .... داشتم امتحان زود خیلی صبحه منم نیومد شادی روز اون

 بودم کرده کوک که گوشیم باصدایه صبحم خوابیدم بعدم و خوندم درس تااخرشب
 و اژانس زدم زنگ خوابه االن اونکه شدم پشیمون باز اما بزنم زنگ شادی به گفتم بیدارشدم

 به خورد چشم که بودم بادالرام بیرون اومدم و دادم امتحانامو امتحان سرجلسه رفتم
 .....ارمان

 .....بودمش ندیده اینجوری ریختست؟؟؟تاحاال بهم چقد انجوریه چرا این خدا وااااای

 ........جلو اومد

 اینجوریه چرا این خدا وااای جلو اومد و شد پیاده دید منو تا بود ماشینش تو ودیدم ارمان
 از بود معلوم میداد بوگندی چه خدا واااای واستاد جلوم اومد بود ریخته بهم ؟؟؟خیلی

 ...میخورده مشروب داشته دانشگاه جلو بود اومده که موقعی همون تا دیشب

 ...عقب کشیدم یکم خودمو

 میخوای؟؟؟؟ چی چیه وگفتم

 ...شانسی خوش خیلی روزا این-ارمان

 .....نیست پیداش اصال هست لی دوهفته نزدیکه که این شانسی خوش میگه بهم داره چرا

 چی؟؟؟؟ یعنی:گفتم

 ....میش چیزی یه بندازم گیذت میخوام هروقت یعنی-ارمان

 ... کنم صحبت شما با من که نیست وضعیتی ،این نشین مزاحم لطفا محترم اقایه-من

 ....میکردی صحبت باهام بود وضعش وقتی که نیست-ارمان
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 .....رفت و شد وسوار ماشینش سمته رفت و

 کرد تعریف راه تو رسونم هم منو و دالرام دنباله اومد امین که خونه برم میخواستم بادالرام
 !!!کرده چیکار باهاش ارما که

 ..... بود ریخته بهم زندگیشو همه کال کنه ازدواج میخواست بادالرام اینکه واسه

 ؟؟؟؟....ایه اعجوبه چه دیگه این

 ....مراقبم گفتم منم و باشین خودتون مراقبه گفت بهم خیلی که خالصه

 نگه امین دادم تکون دست واسش واستاده در جلو شادی دبدم که خونمون به رسیدم
 اشناست واسم چقد ذو دختره این خدددددا واااای گفت و دید رو شادی شم پیاده که داشت
..... 

 ...احتماال گفت و دنبالم میاد وقتا بیشتر چون دیدنش دانشگاه جلو حتما گفتم

 ؟چرابود؟؟ کی پسره این وگفت شد پیاده هم شادی رفتن اونا و کردم خدافظی شدمو پیاده
 ینا از و اشنایی خیلی واسش تو میگفت دالرامه نامزده میکرد؟؟؟گفتم نگاهم اینجوری

 .... حرفا

 نزدی؟؟؟ زنگ میکنی؟؟؟چرا چیکار اینجا گفتم نگفت چیزی دیگه

 .... میزدم زنگ بهت داشتم ببرمت که دنبالت اومدم داری امتحان االن کردم فک

 .... باال بریم گفتم

 شدی؟؟؟ بهت بریم؟؟؟راستی نمیای تو دارم کار نه-شادی

 ....بودم مریض مثال من که افتاد یادم یهو

 ....بهترم االن داد جوشونده بهم مامانم اره-من

 ؟؟؟نمیای؟؟؟ نداری کاری خوب خیلی-شادی

 ....نخوابیدم اصال بود بد حالم دیروز از که بخوابم یکم برم مرسی نه-من

 ....خدافظ برو باشه-شادی
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 ....رفت و کردم خدافظی

 ...ارمان زبونه از

  میکنم؟؟؟ چیکار دارم نمیدونستم که بود خورده اینقد

 ،، رفتم زدمو حرف باهاش یکم اومد وقتی واستادم پانیذ دانشگاهه جلو رفتم یادمه فقط

 اصال بودم دختره اون با همش قیلش شبه اخه خوابیدم و روتخت افتادم و خونه رفتم
 .... نخوابیدم

 بی تماسه تا۱۰ دیدم کردم نگاه و برداشتم گوشیمو و بیدارشدم که بود ظهر بعداز۲ ساعتایه
 .....بابا هم تا۰ و بوده شادی تا۱۱ دیدم و کرد نگاه دارم پاسخ

 ...داد جواب اول بوقه شادی به زدم زنگ

 کجایی؟؟؟ هست معلوم-شادی

 داشتی؟؟؟ چیکار-من

 نه؟؟؟ کنی بدبخت خودتو هم منو هم میخوای تو-شادی

 ؟؟؟.....شده چی میگم-من

 وستهد نامزده بیرون رفتیم باهم بار یه که دوستت پسره این که نگفتی من به چرا-شادی
 پانیذه؟؟؟؟

 شده؟؟؟ چی مگه چرا-من

 کنیم؟؟؟ چیکار بگه بهش اگه دید خونشون جلو پانیذ با منو امروز-شادی

 ......کردم قطع و میکنم درستش من باش نداشته کاری اون به تو-من

 ....بازکردم درو رفتم زدن رو خوونه دره

 ...... بود در پشته بابا و کردم باز درو

 کردین؟؟؟ فقرا یاد عجب چه-من
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 نمیدی؟؟؟ جواب میزنم زنگ هرچی چرا....نکن لوس خودتو طرف اون برو-بابا

 ...بودم خواب-من

 خوابیدنه؟؟؟ وقته چه اون-بابا

 ...نخوابیدم دیشب اخه-من

 میگذروندی؟؟؟ خوش داشتی-بابا

 زدی؟؟؟؟ زنگ چرا داشتی چیکار حاال....گذشت خوش هم خیلی اره-من

 ....بگیرم ازت رو دختره اون شماره میخواستم-بابا

 ....نشده تموم کارم هنوز داری؟؟؟من ای عجله باباچه-من

 باباجان؟؟ میدی لفت چقد-بابا

 ....بزارم جا به جرمی اثار خودم از نمیخوام من-من

 ....ندادیم ادامه دیگه

 ....خوابیدیم و خوردیمو شام باهم و موند پیشم شب اون بابا

 و یدهد رو شادی امین که اومد یادم که بودم توشرکت ...شرکت رفتیم و بیدارشدیم وصبح
 همه من گذاشتن ازدواج قرار پانیذ این؟دوسته با وقتی از نداد جواب امین به زدم زنگ

 تنداش ای فایده کردم هرکار اما کنه ازدواج باهاش نداشتم دوست چون ریختم بهم چیزشو
 .... شد رنگ کم خیلی رابطش بامن و

 ....داد جواب چهارم دفعه نداد جواب زدم زنگ بار دوسه

 بله؟؟؟؟-امین

 دیدی خودت چشمه از دیدی هرچی بریزی بهم منو نقشه بخوای اگه بچه ببین-من
 فهمیدی؟؟؟.....ها

 میگی؟؟؟ داری چی ندارم کار باتو وقته خیلی که من-امین
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 .....میبینی بد واقعا بوده دوست من با دوستش اون پانیذ به بگی اگه-من

 ...نمیومد صدایی دیگه

 ......الو....الو...الو-من

 ...بکش خجالت ارمان هستی ادمی چه دیگه تو-امین

 ....نداره ربطی تو به دیگه چیزا این-من

 .......کردم قطع و

 ....زدم زنگ شادی به

 بله؟؟؟-شادی

 نه؟؟؟ خوبه ها ؟؟؟کاسبی نه پولداری خیلی کنم فک-من

 تو؟؟؟ میگی چی-شادی

 شدی؟؟؟ پشیمون نمیکنی؟؟؟نکنه کاروتموم ؟؟؟چرا نمیخوای پولتو مگه-من

 باید مشبیار  نمیتونم که زور به کنم چیکار من خوب دارم الزم پول خیل اتفاقا بابا نه-شادی
 ....یادب نمیتونه که میاره ای بهانه یه بیرون بریم میگم بهش هروقت...بیاد که بخواد خودش

 ...دیگه بکن کاری یه باالخره-من

 ....بکنم میتونم چیکار ببینم باشه-شادی

 ......کردم قطع و کردم خدافظی

 .....پانیذ زبونه از

 مریضم یا دارم کار میگم میپیچونم بیرون بریم میگه شادی بار هر که روزه چهار سه
 ...... نرفتم خالصه

 ....شادیه میکنم نگاه میخوره زنگ گوشیم
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 و داره گناه تنهاست گفتم باز اما ندم جواب میخواستم گیره اینقد چرا دختر این خدا وااااایی
 ......داد جواب

 جان،؟؟؟؟-من

 خوبی؟؟؟چیکارمیکنی؟؟؟ سالم-شادی

 .... میخونم درس دارم-من

 داری؟؟؟ امتحان فردا-شادی

 .... میخونم دارم دیگه هفته واسه نه- من

 ....شده خورد واقعا اعصابم دیگه بیرون بریم باید فردا که بخون فردا تا خوب-شادی

 ...میشه ضایع خیلی دیگه نه بگم بهش االن اگه گفتم

 ؟؟؟...میشه چی فردا تا ببینم حاال-من

 بیای باید دیگه نداریم اینا و میشه چی-شادی

 ....بیام بتونم فردا تا....بخونم درس یکم بده اجازه حاال باشه -من

 نداری؟؟؟ کار باشه-شادی

 .....خداحافظ نه-من

 

 ....پانیذ زبونه از

 ....خوابیدم اخرشبم و خوندمو درس شب اخر تا کردم قطع و کرد خدافظی

 چون تممیرف باید دیگه اما نداشتم و بیرون برم اینکه حوصله اصال زد زنگ شادی که صبح
 خوردم صبونه و کردم عوض لباس و شستم صورتمو و دست و شدم بلند بودم داده قول

 ...زد زنگ دوباره شادی

 جان؟؟-من
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 حاضری؟؟؟ میام دارم-شادی

 ....اره-من

 .....فعال پس-شادی

 ....ارمان زبونه از

 ...زد زنگ شادی که بخوابم میخواستم بودم خسته خیلی خونه اومدم که شرکت از

 بله؟؟؟-من

 ....میاد فردا-شادی

 چی؟؟؟ بشه روز اون مثه اگه-من

 ....که نیست من دسته بازم اما نکنم فک-شادی

 و مزد زنگ بهش فقط بود دستم دوستم خونه اون کلید هنوز....کردم قطع و باشه گفتم
 ...نباشه توخونه کسی فردا که گفتم

 زنگ بحص اگه باشین اماده فردا گفتم هم برن باماشین بود قرار که اونایی به زدم زنگ بعد
 ....برین زدم

 ...بود شادی بازم شدم بیدار گوشیم صدایه با صبح وخوابیدم

 بله؟؟؟-من

 ....دنبالش میرم دارم میااااااد-شادی

 ....بزن تک افتادی راه باشه-من

 .....نمیومد چشامم به خواب دیگه چون بیدارشدم بودم خوشحال خیلی

 ....افتادن راه اونام و برین گفتم و زدم زنگ ها بچه به

 ...پانیذ زبونه از
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 یرز  و غذا پر پشتی کوله یه سوارشدم و رفتم منم بود واستاده پایین و بود اومده شادی
 ....شهر بیرون میریم گفت شادی چون بودم برداشته اینام و نوشیدنی اندازو

 .... نیست کس هیچ اینجا گفت میشه تقریبا بود شده دور شهر از خیل شادی

 ...ها شهر از شدی دور میری؟؟؟خیلی داری کجا شادی گفتم بهش

 ....میرسیم دیگه کیلومتر چند یه قشنگ جایه یه میرم-شادی

 ....واستاد و ما ماشینه جلویه پیچید ماشین یه که میزدیم حرف هم با داشتیم

 ....زدم و ماشین قفله واستاد اینکه محظه به من واستاد هم شادی

 نزن گفتم من اما بزن و قفل گفت شادی به و جلو میخوان؟؟؟؟اومد چی اینا خدا واااایی
 ....کرد باز در و شکست رو شیشه و اورد فرمونو قفل ماشینش تو از رفت

 اون یارمب در فلفلمو اسپریه میخواستم تا من سمته اومد دیگه یکی اون بودم ترسیده چقد
 .....طرف اون کرد پرت و گرفت کیفمو تو بود اومده شادی سمته از که دیگه یکی

  کنمم؟؟؟؟ چیکار حاال خدا ووووااای

 تو برد و گرفت منو اومد یکی که ؟؟؟؟ ها عوضی میخواین چی گفتم بودم ترسیده خیلی
 داشتن؟؟؟؟ زوری چه ماشینشون

 شونماشین تو من اما شد چی نمیدونم شادی نتونستم ببرم نتونه که زدم وپا دست هرچی
 ....یکی اون توصورته زدم هم چندتا یکی این به لگد چندتا میکردم بیداد و داد خیلی

 باشه فتگ کینم؟بعدم چیکار میکنه شیطونی خیلی این گفت فقط و یکی به زد زنگ رااننده
 ....کرد قطع و

 .....نفهمیدم هیچی دیگه

 .....ارمان زبونه از

 رد دستم از نمیزارم دیگه امروز بشه بشه میخواد چی هر خوشحالم چقد مارنش دارن وااای
 ..... خانوم پانیذ بریم
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 و زنگ شادی......راهن تو گفتن و بهشون زدم زنگ نشد خبری و گذشت ساعت یه نزدیکه
 گرفتم ازش کارت شماره یه میفتم گیر وگرنه کنم عوض خونمو باید که بده پولمو گفت و زد
 ارزش حرفا این از بیشتر خیلی کرد واسم که کاری ریختم میلیمون۶۱ واسش رفتم و

 .....داشت

 .....پایین رفتم ها ازپله کردمو تنم لباس زود اومدن دیدم که میکردم نگاه باال از

 (مرسی.....بزارین کامنت لطفا کنین حمایت میخواین اگه دوستان)

 

 ستد بهش من اینکه قبله تا نداشتم دوست بیهوشه عقب دیدم و پایین اومدم ها پله از
 و مکرد بغلش و اورد بیار پتو و باال برو گفتم فرهاد به و بزنه دست بهش کسی بزنم

 .....رفتن و مداد پولشونو باال رفتم منم باال بردن و گرفتن رو پتو ها بچه و پتو تو گذاشتمش

 .....بری در قسر نمیزارم دیگه اینبار ...تنهاییم خانوم پانیذ و من حاال خوب

 

 کن ولش گفتم پس نمیزاره عمرا که بفهمه اگه گفتم اما بیاد هوش به کنم صبر میخواستم 
 .... نیومده بهوش تا دیگه

 ولمشغ همینطور دوساعت یکی تا نمیشه سیر ازش ادم اصال چقدشیرینه دختر این وااای
 لندب زود میخوره تکون داره دستاش ؟؟؟؟؟دیدم باشه مرده نکنه پس نمیا بهوش چرا بودم
 .....رفتم خونه اون از و کردم تنم لباسامو و شدم

 ......دادم انجام میخواستمو که کاری باالخره شد خنک دلم حاال اخی

 ....پانیذ زبونه از

 ....میکنه درد چقد سرم خدددااااا واییی

 ....نداره حس اصال پام و دست

 چیکارمیکنم؟؟؟؟ اینجا کجاست؟؟؟من اینجا کردم باز چشامو

 ...... ریخته خوووون اینجا خدا وااای
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 .....رفت سیاهی دوباره چشام شد خراب روسرم دنیا

 ادهی و افتادم ارمان ؟؟؟یاده بده چقد حالم خدا واااای....بخورممممم تکون نمیتونستم اصال
 ......گرفتن جلومونو شهر بیرون که اونایی

 ....کثافت عوضیه اشغاله کرد خودشو کار باالخره ارمانه کاره خودشه اره

 دیگه رفت؟؟؟یعنی دست از عفتم نیستم؟؟؟؟؟یعنی دختر دیگه من یعنی خدا وااای
 ندارم؟؟؟؟ شرافت

 .... رفتم هوش از دوباره

 ...بود بیهوش ساعتی دوسه باز کنم فک

 یاهس خاکه بکنم؟؟؟به چیکار باهات اقاارمان ببین میگفتم خودم با اومدم هوش به وقتی
 ....حیوووووون مینشونمت

 کردمو گاهن توشو خودمو سمته کشیدمش بود سرم باال کیفم کردم نگاه سرمو باال برگشتم
 ....داد جواب.....گرفتم دالرامو شماره و برداشتم توشه گوشیم دیدم

 ؟؟؟......دالرام.....دال.....دل-من

 شده؟؟؟ چی جون پانیذ جونم-دالرام

 ....کرد خودشو کاره حیووون اون-من

 ...نکن میگی؟؟؟گریه چی ببینم بزنم حرف واضح چی یعنی-دالرام

 ...کرد رو میده انجام بود گفته که کاری-من

 ...مامانم جون به میگی؟؟؟بگو داری چی پانیذ واااای-دالرام

 ....کرد خدا به-من

 میکنی؟؟؟ کجایی؟؟؟چیکار االن-دالرام

 ... تنهام ام خونه یه تو کجام نمیدونم-من
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 ...بیام بده ادرس خوب-دالرام

 ...اینجا اوردن منو بودم بیهوش من کجام نمیدونم-من

 ؟؟...مگه بودی کجا شد چی-دالرام

 ؟؟؟....کن سوال هی هم تو داغونم میگم من انداختی راه سوالی بیست دالرام بابا ای-من

 کنم پیدات بتونم که کن روشن گوشیتوGPS اون القل خوب

 

 ... شدم بیهوش باز یا برد خوام نمیدونم و طرف اون انداختم گوشیمو و کردم روشن

 یگهد که کردم گریه اینقد گریه زیر زدم دیدمش وقتی . بیدارشدم دالرام دادنایه تکون با
 ...... بود نمونده تنم تو جونی هیچ

 ....این یعنی میگن که دختر یک پایانه دیگه شدم تموم من

 .....نفهمیدم هیچی دیگه دالرام بغله تو اینبار رفتم حال از باز

 ....بودم بیمارستان تو کردم باز که چشامو

 ....(مرسی بزاره کامنت اومد خوشش هرکی.... مونده باحاالش جاهایه هنوز دوستان)

 دلم زیر خدا شده؟؟؟ووووواااای چی که اومد یادم باز بود بیمارستان تو و کردم باز چشامو
 ....میکرد دردی چه

 .... میکنه گریه داره که مامانمه صدایه این خدااااییاااا

  نمیدونست کسی که اون جز دیگه گفته دالرام حتما گفته اینا به کی

 ...میده فحش بلند باصدایه داره که میاد بابامم صدایه

 .....میکنم گریه دارم دید و تو اومد دالرام

 باهاش یا نرو راه شادی این با نگفتم من مگه شده که کاریه حاال گفت  کرد وبغلم جلو اومد
 ....نشو صمیمی
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 بالیی چه نزد؟؟؟سراون زنگ شادی شادی؟؟؟راستی با داره ربطی چه دالرام میگی چی
 اوردن؟؟؟؟

 ای؟؟؟؟ ساده تو چقد جون پانیذ وااای-دالرام

 چرررراااا؟؟؟؟؟-من

 خوردی؟؟؟؟ رودستی چه دیدی بوده ارمان طرفه از هم عوضی شادیه اون-دالرام

 ...نداره امکان بابا میدونی؟؟؟؟بذو ازکجا تو-من

 چقداشناست؟؟؟ گفت امین روز اون یادته-دالرام

 ؟؟؟..خوب خوب-من

 .....بیرون رفتن اینا و امین و ارمان با بار یه دختره این خوب-دالرام

 ....نمیشه باورم.....میگی دروغ....درو.....در تو-من

 بهت مگه....نمیاد خوشم اصال که هست دختر تواین چیری یه گفتم بهت که من-دالرام
 یه ادهافت واست اتفاق این که صبح از چرا نشو؟؟؟بعدم صمیمی باهاش جان پانیذ نگفتم

 بهت؟؟؟ نزده زنگ

 ارمانه؟؟؟ کاره که کنم ثابت دالرام؟؟؟چطوری کنم چیکار حاال-من

 ... شده ثبت چی همه و اومد۱۱۱ زدم زنگ من بودی بیهوش تو وقتی-دالرام

 ...منی دوسته بهترین تو واقعا جون دالرام مرسی-من

 .....نداشت قابلی میکنم خواهش-دالرام

 داره واقعیت ببینم میرم بیرون برم اینجا از وقتی دارم رو شادی خونه ادرسه من راستی-من
 یانه؟؟؟

 کاری همچین شده؟؟؟چرا چی گفت و جلو اومد میکرد گریه خیلی اتاق تو اومد مامانم
 کردن؟؟ باهات

 ......میکرد، درد خیلی دلم زیر همینطور دوباره گرفت گریم منم
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 ...نگفتم هیچی و کردم سکوت بدم مامانم به نداشتم جوابی هیچ

 ...گرفت جلوشو مامانم که سمتم اومد و بود عصبانی خیلی تو اومد بابام

 ...میکشمت یا بوده کی یامیگی گفت

 ...بهت نگفتم هیچی خودت خاطر به من باباجون گفتم

 کنم؟؟؟ چیکار اروریزی این با حاال درک به من گفت و رفت باالتر وصداش

 ....بیرون برد رو بابا و رفت دالرام

 ....ها بیمارستانه خبره؟؟؟اینجا چه گفت تو اومد پرستلر

 .... میسوخت واسش خیلی دلم میکرد گریه خیلی مامانم

 ایتجا؟؟ از برم میتونم کی گفتم پرستاره به

 یتونیم بودی شده خوب اگه بگیررم فشارتو شه تموم سرمت پایینه خیلی فشارت گفت
 ....بیرون رفت ....بری

 ارموفش اومد ر پرستا بعد ساعت ؟؟؟نیم...لعنتی کابوسه این میشه تموم کی خدا واااای
 ... خونه رفتیم و گرفت ترخیصو برگه رفت دالرام ...بری میتونی گفت و گرفت

 ...اومد ترخیص بابرگه و رفت دالرام

 نگاه بابام و مامان چشمه تو خونه؟؟؟چطوری اون تو برگردم چجوری من حاال خدایااا
 ،..بودم نکرده کاری من که هرچن ام شرمنده واقعا کنم؟؟؟

 شمپی ندم خودم دسته کاری و نباشم تنها من اینکه واسه و خونه اومد ما با دالرام شب اون
 ....موند

 ودب شده افسرده واقعال بیرون بیام اتاق از من اینکه بدونه گذشت همینطوری هفته یه
 ..رده،افس و ناراحت ادمه یه به بودم شده تبدیل نبود خبری شاد و سرحال پانیذ اون از دیگه

 .....عوضی ارمان کنه خدالعنتت
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 غذاهامم بیشتر که من بیرون میرف حرفی هیچ بدونه و اتاق تو میورد غذامو مامان فقط
 ...نمیرفت پااین گلوم از واقعا چون نمیخوردم

 بلند ممن یانه هست اونجا ببینیم شادی خونه بریم پاشو گفت و اومد دالرام هفته یه بعده
 کجا؟؟؟ عصبانیت با بابام که برم میخواستم و پوشیدم لباس میلی بی با شدم

 ....یانه اونجاست هنوز ببینیم که دختره اون خونه میریم داریم جون عمو-دالرام

 ...پیگیر و بوده کالنتری تو همش هفته یه این تو بابام

 من اما کنم ادبش برم من بگو که داری پسره این از ادرسی اگه میگفت من به همش
 ...بیاره بابام سر بالیی بره اگه میترسیدم چون ندارم میگفتم

 شوتحمل دیگه کرده ریزی ابرو حاال تا هرچی بسه گفت باال برد صداشو بابام که خالصه
 ... ندارم

 ...میریخت چشام از اشک و گرفت گریم دوباره من

 رفته؟؟؟ خودش میله با پانیذ مگه که نبوده پانیذ تقصیر عموجون:گفت دالرام که

 ...میگرفتم جلوشو بود هرجوری بشه اینطوری نمیزاشتم میگفت من به زودتر اگه-بابا

 .....نگفته خودتون خاطر به پانیذم-دالرام

 ... بود ابروریزی این از بهتر میومد سرمن هم هربالیی-بابا

 ....نداد ادامه دیگه دالرام

 ...دادم بابام به و ادرس من راه تو افتادیمو راه و

 که میشکست درو داشت دیگه بابام بازنکرد درو کسی زدیم در هرچی باال رفتیم رسیدیم
 ....رفتن اینجا از که میشه ای هفته یه اینا گفت و بیرون اومد کناریشون همسایه

 ....زمین رو نشستم و شد بد حالم واقعا میچرخید سرم دور داشت ساختمون خدددددااااا

 بردم و گرفت بغلمو وزیر  اره گفتم سر اشاره با خوبی؟؟؟منم گفت و کرد بغلم اومد دالرام
 ....ماشین تو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM منصوره – یک دخترایان پ

      

 
92 

 از هدیگ اتاقم تو رفتم معمول طبقه که منم رفت و کرد خدافظی  دالرام و خونه تو رفتیم
 .... بود رفته یادم  امتحانام

 ینطورهم بارید بهار ابر مثه و گرفت گلومو بغض دوباره تخت رو نشستم بود داغون خیلی
 پف ایهچش یه بود شده تبدیل خوشگل چشایه اون ایینه جلو رفتم میکردم گریه داشتم که

 در فتمر  برداشتم دونه یه و سمتش بردم دستم ایینه جلو تیغه بسته به خورد چشم کرده
 ..... روتختم نشستم کردمو قفل و اتاق

 هچ باشم؟؟؟به زنده چرا مادرمم و پدر ناراحتیه باعثه اینقد که من میگفتم خودم به همش
 ..... و دستم گرفت و کنیم؟؟؟تیغ زندگی باید چرا اصال کنم؟؟؟ زندگی امیدی

 

 دهش سیر زندگی از دیگه بودم داغون خیلی دستم رو گذاشتم و تیغ و تخت رو نشستم
 ....بودم

 فتمگ اما ندم جواب میخواستم که اول بودم دالرام خورد زنگ گوشیم بکشم میخواستم تا
 .....بعد بدم جواب حاال

 .....دادم جواب

 دالرام؟؟ بله-من

 میکنی؟؟ گریه داری باز-دالرام

 کنم؟؟؟ چیکار نکنم گریه-من

 میکنی؟؟؟ گریه همش چرا بگیر انتقامتو خدابزرگه بابا پاشو-دالرام

 ونمککش که پولدارن اینقد اونا بگیرم؟؟بعدم انتقام بخوام که دارم سرنخی من مگه-من
 ....نمیگزه

 ...کرده پیدا رو شادی مامانه خونه ادرسه امین بابا پاشو-دالرام

 ....شهرستانن نیستن تهران اونا که بود گفته شادی چیکار؟؟؟بعدم میخوام خوب-من
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 ازیمیند قشنگ و ارمان که باشی داشته شاهد یه جونم؟؟؟اگه پانیذ خنگی تو چقد-دالرام
 ...زندان

 ...بوده همدستش خودشم چون نمیده شهادت شادی عمرا-من

 خونه در صبحه از ما....نمیکنی شکایتی اون از تو بده شهادت اگه بگو بهش تو خوب-دالرام
 ....بیای عمو با که میزنم زنگ بهت بیاد وقت هر امین با واستادیم شادی مامان

 ......مرسی عزیزم باشه-من

 بعد رمبگی انتقاممو بزار گفتم خودم با و کردم نگاه دستم تو تیغه به دوباره و کردم قطع
 خواب هنشد ثانیه به کشیدم دراز و سرجاش گذاشتم و تیغ شدم بلند و میکنم راحت خودمو

 ...دادم جواب زود بود دالرام خورد زنگ گوشیم که کنم فک خوابیدم دوساعتی برد

 جااااااان؟؟؟- من

 ونهخ نزدیکه خونشون.... بره زود داره احتمال اومد که بیا زود و بگو عمو به زود پاشو-دالرام
 ....خیابونه...شماست

 .....ها بیای زود

 ....عزیزم باشه-من

 ... شدم روبرو بابام عصبانی چهره با ودوباره بیرون اتاق از رفتم

 .....کرده پیدا رو دختره اون مامانه خونه ادرسه گفت و زد زنگ دالرام بابا

 جدی؟؟؟کجاست؟؟؟: گفت و پرید جاش از فنر مثه بابام

 ...بیرون نره که بیاین زود فقط گفت اونجاست هم شادی دختره اون خونشن در االن-من

 ...میشه دیر بیای تو تا برم من بده نیستی؟؟؟ادرسو حاضر چرا تو خوب-بابا

 خونه هنزدیک خونشون.... اومدم و شدم حاضر کنین پاتون کفشاتونو شما تاوقتی من نه-من
 .....ماست

 ...بودم ترسیده من که میرفت تند اینقد رفتم؟بابا زود کردمو عوض لباسمو
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 دومهک گفتم دالرام پیشه رفتم و شدم پیاده خونشون در دیدم و امین ماشینه و رسیدیم
 کنی؟؟؟؟ چیکار میخوای حاال گفت داد نشون بادست

 ... پیشم اومد بابامم شدم پیاده ماشین از و نگفتم هیچی

 ....زردم زنگشونو خونشونو در رفتم

 ؟؟؟.....بفرماییید گفت و کرد باز و در مسنی خانومه یه

 هست؟؟؟؟ شادی گفتم

 بله،شمااااا؟؟؟؟-اون

 ..دارم کارش اومده دوستاش از یکی بگین بهش-من

 ...کن، صبر لحظه چند-اون

 .....لحظه چند بعده و تو رفت و

 شد رنگش دید که منو در دمه اومد شادی کنین صبر لحظه چند گفت تو و رفت مامنش
 ...بزنه حرف نمیتونست اصال کچ مثه

 ....تگرف گریم و کردی نامردی بهم چرا بودم کرده اعتماد بهت من نامردی خیلی گفت بهش

 دماا اینجور کن ول بابا گفتم و شدم مانعش و گرفتم دستشو من و سمتش رفت بابام
 ... ندارن ارزششو

 کرد؟؟؟ چیکار من مگه گفت کرده کاری همچین که کنه انکار میخواست که اول

 .....بدی تاوانشو وباید کردی چیکار میدونی بهتر خودت-من

 باسل بفهمه مامانت نمیخوای اگه گفتم بهش میریخت دونه دونه اشکاش و گرفت گریش
 ... بزنیم حرف بیرون بیا بپوش

 ...نمیشم ماشین سوار ولی میام باشه-شادی

 هاینک قبله کجاست گفته رو شادی مامانه خونه امین که نفهمه ارمان میخواستیم چون
 ....رفتن اونا بزنم زنگشونو
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 ....سرکوچشون تا رفتیم و اومد شادی دقیقه پنج بعده

 ....بوده ارمان کاره که بدی شهادت بیای باید گفتم بهش

 خانوادمو هم خودمو هم بدم شهادت اگه چون نخواین ازم کارو یه این توروخدا-شادی
 ...گیره خودمم پایه بعدم... میکنه بیچاره

 کارش سزایه عوضیمبه اون میخوام فقط ندارم شکایتی تو از من بدی شهادت اگه-من
 ....برسه

 ....نداشتم ای دیگه راهه من بکنم کاری همچین کرد مجبور منو خدا به-شادی

 نخوای اگه اما...بده خبرشو بزن زنگ بهم و بکن فکراتو توهم زدم حرفامو من حاال-من
 ....کثافت اون از هم ازتو هم میکنم شکایت من بدی شهادت

 داری؟؟؟؟ ازش ادرس گفت بابام

 ...دارم اپارتمانشو ادرسه اره-شادی

 .....بنویس واسم-بابا

 ...بیخیال بابا گفتم

 بود هترسید خیلی ،شادی میخوام کالنتری واسه نمیرم اصال ندارم کاری باهاش که من-بابا
.... 

 و ادرس و بودکالنتری بابارفته صبح فردا.... خونه برگشتیم بابا با و بهم بده خبر قرارشد
 ....بود داده بهشون

 وقتی من و خونش بود برده منو بار یه چون دادم ادرسو خودم میکرد فک ارمان خداروشکر
 خونمون دمه اومد احضاریه یه بعدش روز چند....بودم کجا فهمیدم کنم فرار میخواستم

 ....تو اومدم و گرفتم پستچی از رفتم دادگاه همین واسه

 ....خورد زنگ گوشیم که اتاقم تو رسیدم

 ....بود ارمان کردم نگاه
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 ای از ییک احتماال چون ندداشتم کنم گوش تهدیداشو اینکه حوصله اصال ندادم،یعنی جواب
 ..... خونش ادرسه به بود رفته ها احضاریه

 با بود نوشته کردم بازش بود ارمان از اومد اس ام اس یه ندادم جواب زد زنگ بار دوسه
 طفال نده ادامه دیگه بود تاوانش اینم که کردی شوخی یه خانوم پانیذ نکن بازی شیر دمه

 .....میشه حرفا این بدتراز خیلی که

 رفتم ردمک خاموش گوشیمو بچرخیمو تا بچرخ گفتم میده تهدید بو خیلی حرفاش دیدم منم
 ..... بود دیگه هفته یه ماله دادگاه وقته دیدم کردم نگاه رو احضاریه برگه

 ......دادگاست روزه امروز

 

 

 ...داد جواب گرفتم رو شادی شمازه بیدارشدم خواب از من و دادگاست روزه امروز

 بله؟؟؟-شادی

 گرفتی؟؟؟ تصمیمتو شد چی-من

 نهمو ارمان....نمیدادم جواب و نبود روشن خطم این االن بودم نگرفته تصمیمو اگه-شادی
 بد استو بدی شهادت اگه بدی شهادت نباید کرد شکایت پانیذ اگه که بود گفته بهم اولش
 ...میشه تموم

 ...گیره خودتم پایه ندی شهادت اگه-من

 ...دیگه منو میکشه فوقش میدم شهادت دیگه بابا کن ول-شادی

 علکیه؟؟؟ کشتن ادم مگه-من

 انجام راحت چه قتله؟؟؟دیدی از کمتر جرمش تجاوز علکیه،مگه اره ارمان واسه-شادی
 داد؟؟؟

 ....کردم اعتماد تو به ژن نمیتونست عمرا نمیکردی دستی هم باهاش تو اگه-من
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 ردک هرکار فقط،خودمو باشه نداشته کاری مامانم به خداکنه حاال....بودم مجبور منم-شادی
 ....نداره اشکالی

 ...کنین عوض خونتونو خوب-من

 ..شده دیر دیگه که حاال-شادی

 ۱۱ساعت امروزه دادگاه-من

 ...میبینمت پس باشه-شادی

 صورتمو و دست رفتم پذیرایی تو نشسته حاضره بابا دیدم اتاق از بیرون رفتم کردمو قطع
 ....خوردیم بابام با اوردم صبونه و شستم

 ...ببرون میومدم اتاق از بیشتر یکم بودیم کرده پیدا رو شادی مامانه خونه ازوقتی

 ....دادورفت شهادت و بود اومده شادی دادگاه رفتیم و افتادیمو راه

 و ردمک باز کتابمو رفتم بود شده تنگ دانشگام و کتابامو واسه دلم خونه برگشتیم مام
 کتابمو رو ریخت اشکام باز و اومده سرم بالیی چه افتاد یادم با که بخونم میخواستم

 .... کرد خیسش

 .....بکنم کاری هیچ نمیتونم واقعا دیگه کشیدم دراز رفتم و بستم کتابمو

 ارک این باعثه اون باشه هرچی بدم جواب نداشتم زدحوصلشو زنگ شادی بعدش هفته یه
 ....بود

 ...دادم جواب سوم دفعه زد زنگ دوبار

 بله؟؟؟؟-من

 ......پانیذ......پان.....پا- شادی

 میکنی؟؟؟ گریه ؟؟چرا شده چی-من

 ...... کرده فرار و زده چون ارمانه کاره کرده،مطمئنم تصادف مامانم پانیذ-شادی

 چطوره؟؟؟؟ مامانت حاله نگذره،حاال ازش خدا واااای-من
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 انیذپ....نیست بهش امدی گفتن دکترا نیست خوب اصال حالش کماست تو مامانم-شادی
 م؟؟؟ کن چیکار من بشه چیزیش اگه دارم مامانو همین فقط دنیا تو من جون

 ....میشه، خوب حالش که ایشالله نگن گریه حاال خوب خیلی-من

 ...میکشم رو عوضی ارمانه اون من نشه خوب حالش اگه

 .....باش اروم حاال باشه-من

 دیننگفتم؟؟؟؟دی شما به من چی واسه باباجون دیدی گفتم بابام به رفتم...... کرد قطع و
 رهمینطو میگفتم شما به منم اگه اورده سرش بالیی چه شادی شهادته از نگذشت دوروز
 ....میشد

 .....االنه وضعیته این از بهتر میشد که هرچی-بابا

 .....باباجون بیاد بالیی شما سر ندارم دوست-من

 بده؟؟؟ خیلی مامانش ؟؟؟حاله گفت چی دختره این حاال-بابا

 ......نیست بهش امیدی گفتن دکترا-من

 .....بده صبر بهش خدا-بابا

 ....من تهوضعی این از ناراحته خیلی بابام اخه گرفت گریم دوباره و اتاقم تو برگشتم دوباره و

 رپیرت سال ده قده حاال تا روز اون از واقعا میشه اذیت داره بابام اما ناراحتم خیلی خودممم
 ....عوضی ارمان بمیری الهمی....شده

 .....ارمان زبونه از

 (بزارین کامنت لطفا دوستان)

 ....ارمان زبونه از

 خوابیدم و دوستام از یکی خونه رفتم خونه اون از بیرون زدم و کردم تنم لباسامو زود
 ....کردم جا جابه کوه انگار بود شده خسته اینقد چرا نمیدونم
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 نم نداره ربطی من به گفتم منم کردم عوض رو خونه وگفت زد زنگ شادی شدم بیدارکه
 ....ندارم کارت به کاری هم دیگه ریختم واست پول تومن بیست

 ....ور خونه کرد عوض روزه یه که بوده خونه دنباله پانیذ با اشنایش اوله همون از کنم فک

 .... دراوردم گوشیم تو از و داشته پانیذ که خطی اون

 زده زنگ بار دوسه ؟؟؟بلهههه یانه  کرده ما یاده خانوم پانیذ ببینم گذاشتم خطو فرداش
 ....خطم به بود

 .... کردم عوض خطمو دوباره

 و برداشتم خونم تو بود افتاده احضاریه یه امروز و میگذره شب اون از هفته یه حدوده
 زنگ بهش رفتم و دیگست هفته ماله دیدم خوندم وقتی بود کرده شکایت پانیذ ماله دیدم
 یکرد شوخی یه میکنی بیازی شیر بادمه داری که فرستادم اس یه واسش نداد جواب زدم

 ... میشه اینا از بدتر خیلی که نده ادامه پس دیدی تاوانشم

 ...بچرخیم تا بچرخ:بود نوشته داد بهم شکن دندون جوابه یه

 ارمد پاسگاه و دادگاه تو اشنا و فامیل اینقد بود راحت خیالم که من چون ندادم جواب دیگه
 ...دارم پول نباشن اونام اگه تازه

 ....بکنه نمیتونه کاری بامن بودم مطمئن

 من ستهد به اصال ها احضاریه میکم نیومدی چرادادگاه بپرسن اگه گفتم نرفتم دادگاه که من
 ....نرسیده

 تیدهس متهم شما ...شادیه باشهادت بود نوشته اومد دیگه احضاریه یه دیدم هفته یه بعد
 .....نداد جواب زدم زنگ میکنه کارایی یه داره شادی که فهمیدم

 شده عصبی واقعا نداد ؟؟؟جواب درنیاری بازی عوضی نبود قرار مگه که دادم اس بهش
 .... بودم

 رفته اونم دبیا دستش کار کهحسابه بکنه کاری یه بره گفتم و زدم زنگ زیردستام از یکی به
 ....گرفته زیر مامانشو گفت و زد زنگ بهم و بود
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 کار شهبا بیشتر شواهد هرچی چون دادگاه نره دیگه و بکنه کارشو حسابه بزار خوبه گفتم
 ....میشه تر سخت خیلی واسم

 .. داده شهادت و رفته بازم دیدم اومد که هم دومی احضاریه باز

 واسم و ینماش تو بکنه رو شادی و بره گفتم بود گرفته زیر مامانشو بودو رفته که همونی به
 ....بیاره

 من ات واستا در دمه و خونه ببرش گفتم میارمش دارم گفت بهم زد زنگ که بودم توشرکت
 ....بیام

 غلطه هک نگفتم بهت مگه گفتم و زدمش میخورد تا و باال اوردش خونه رفتم و گرفتم گازشو
 نکنی؟؟؟؟ زیادی

 ...زندان مینداخت منو و میکرد شکایت خودم از نمیدادم شهادت اگه گفت اونم

 و یکنیم جمع وسایلتو.....کنی؟؟؟ کاری کثافت که باشی اینجا زندان بری تو که درک به-من
 ....ومیکشمت نمیکنم رحم بهت اینبار وگرنه نکنه پیدات کس هیچ که جایی میری

 ....ندارم پول من-شادی

 ....خاطرتو به نه میدم پول خودم خاطر به اونم میدم پول بهت که باریه اخرین این-من

 ...رفت و کرد مرتب خودشو بلندشدو

 یلیخ یکی این بشه بیخیال که کنم کاری یه و پانیذ باید حاال راحته این از خیالم دیگه
 .....سخته

 ...... نیومد شدم منتظر هرچی دانشگاش رفتم فرداش

 .....هنکن تصادف کنه جمع حواسشو میرهبیرون بگو بابات به نوشتم و دادم بهش اس یه

 بشه برگزار دادگام این بودم منتظر بود نرسیده اجرا مرحله به هنوز اما داشتم قصدایی؟ یه
 ....بدم انجام بعد

 (مرسی...دارم و تشکر کماله حماییتون واقعااز)
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 .....ارمان زبونه از

 توکنم؟؟؟ چیکار مامانمو گفت میره داره و کرده جمع وسایالشو گفت و زد زنگ بهم شادی
 ....بده خبر تو به و سربزنه بهش مرتب که میزارم رو یکی من بیمارستانه؟؟؟گفتم

 ... بره که نبود شادی و شد جلسه سومین روز

 جلو پانیذ بابایه و مامور یه بازکردم درو که شرکت برم وحاضرشدم شدمو بلند فرداش من
 اگه یامم خودم گفتم مامور به که بزنه دستبند میخواست بود دستش جلبمم حکمه بودن در

 نفرستن من هک بیاد گفتم زدم زنگ بابام به توراه و باشه گفت اونم میبینی بد بزنی دستبند
 ....زندان

 ... بازداشتگاه فرستادن منو و کالنتری رسیدیم

 گاهبازداشت اومدم عوضی پانیذ این خاطر به حاال اما بودم نیومده هم کالنتری تو تاحاال من
 ....باهات بکنم کار چی ببین بیرون بیام ایتجا از من خدانکنه فقط

 تو و شب اون شدم مجبور و بیاد بود نتونسته وکیلمم بود اشنامون نه روز اون و اومد بابا
 ....بود بدی شبه چه خداااا بمونم بازداشتگاه

 اب  بابام فرداش..... بود سخت واقعا بود شده بد حالم نخوابیدم هم ثانیه یه که صبح تا
 ،،،، رونبی بیام تونستم تا بود کرده خرج پول کلی اشنامونو پیشه رفتن و اومدن وکیلم

 دب خیلی اشغالی انداختم و بود تنم اونجا که لباسایی اون و گرفتم دوش و خونه رفتم
 ....میومد

 هب زدم زنگ بدم پانیذ به هشدار یه بهتره گفتم شدم بیدار که شب و خوابیدم شب تا
 ستهوا خونشون در گفتم بهش بود مطمئنی ادمه شادی سراغه بودمش فرستاده که همونی

 .....نشبترسو فقط نزنه بهش کنه ترمز باباش پایه جلو گفتم بترسونشون یکم فقط و

 ........پانیذذذذذذذ زبونه از

 کسی خونشون دره رفتم و بود خاموش میزدم زنک شادی به هرچی و شد دادگاه سوم روزه
 ....اونجا بیاد شاید دادگاه بریم گفتم بابا به نکرد باز درو
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 ....نیومد موندیم منتظر هرچی اونجام

 نیومد داشت حضور و دادگاه جلسه سه باید اما بود شده ثبت شهادتش اون هرچند
 .....بود بهتر میومد ولی نکرد هم فرقی همچین

 ... اپارتمانش جلو رفت مامور با هم بابا و بابا به داد اورد وکیلم جلبشو حکمه فرداش

 رچنده میشه اذیت یکم باالخره که بودم خوشحال چقد...بازداشتگاه بردنش وگفت زد زنگ
 .....نمیمونه تو اون دارن اونا که پولی با میدونستم

 در سندی ممیدونست که من شده ازاد سند تحته بودن گفته کالنتری بود رفته بابا که فردلش
 ...... نبوده کار

 .....بود شده عصبانی خیلی بابام

 صدایه هی بعد ثانیه چند بیرون رفت که حیاط از داشت بانکی کار بیرون رفت بابام فرداش
 و خیابونه وسطه واستاده بابام دیدم و بیرون رفتم بدو بدو ترسیدم خیلی اومد ترمزی
 ...بود شده گچ مثه رنگش

 شد؟؟؟ باباخوبی؟؟چی گفتم و گرفتم دستشو رفتم

 ....بهم بزنه پرایدی یه بود نزدیک-بابا

 

 کو؟؟کجاست؟؟؟-من 

 ...رفت بعد و ترمز رو زد فقط- بابا

 خونه از روزی نمیشهچند باشین؟؟؟؟حاال خودتون مراقبه نگفتم من مگه باباجون-من
 ...میترسم بابامن نیای؟؟؟ بیرون

 .....داشتم بانکی کار خوب-بابا

 .... بده انجام دیگه روز جند حاال-من
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 واسم اومد اس ام اس یه خورد دادم وبهش کردم درست ابقند واسش و خونه تو بردمش
 ::.....بود نوشته بود ارمان کردم نگاه رفتم

 ...(متشکرم دوستان)

 وقتی هباش خودش مراقبه بگو بابات به بود نوشته کردم بازش ارمانبود از اومد اس ام اس یه
 ....میشه رد خیابون از

 حرف اما دادم جواب اخر با زد زنگ بار چهار سه ندادم جواب زد زنگ....ندادم جواب
 ....نزدم

 رینبیشت شوخی اون بابته من میکردی رو شوخی اون بامن نباید تو پانیذ ببین گفت
 ....دادم دست از سرمایمو

 ام دیگه صدبار اگه و بیرونم میبینی که هم حاال دیگه میدادی سنگینی تاوانه یه باید توهم
 ...شو تشکای این بیخیاله پس میبینی بد تو وقت اون و بیرون میام من بازم کنی شکایت

 از تمگف باخودم و کردم فک و روتختم نشستم کردمو قطع میکنه اذیتم داره حرفاش دیدم
 مرغایه هک بیارم سرت بالیی یه ببین حاال ارمان میکنم بیچارت ولی میگذرم که شکایتم
 خدددداااایاااا خورد زنک گوشیم که فکرابودم همین تو....کنن گریه حالت به اسمون

 دادم جواب بیمیلی فهمید؟؟؟؟با کجا از دیگه این علیرضاست

 بله؟؟؟؟-من

 .....میومد گریه صدایه فقط-علیرضا

 شده؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟چی علیرضا بله؟؟؟؟-من

 باخودت؟؟؟ کردی باش؟؟؟؟چیکار خودت مراقبه نگفتم مگه-علیرضا

 .....طرف این منم میکرد گریه خط طرفه اون علیرضا گرفت گریم-من

 .....بلند صدایه با میکردم هق هق کردم گریه خیلی

 ..... همینطور اونم

 رددادی؟؟؟؟ جوابه همه این بشی؟؟؟چرا عروسم تو میخواستم من-علیرضا
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 .....بیخیال توروخدا علیرضا-من

 اون هرانت برسه پام فقط من.... دیگه شد این اخرش بیخیال بیخیال گفتی اینقد-علیرضا
 نشد ماا بیام گشتم هواپیما بلیطه دنباله خیلی... ببین حاال میکشم خودت جلو رو پسره

 ...میدم فحش خودم به ها دیوونه مثه دارم فهمیدم که ازصبح

 فهمیدی؟؟؟ ازکجا-من

 که نم.... گفت باالخره که دادم قسمش اینقد میکرد گریه داشت عمه به زدم زنگ-علیرضا
 و دهمیگر  واسهخودش اونجا داره عوضی اون شد تعبیر خوابم االن دیدم خوابتو گفتم بهت
 .....بکنم هیچکاری نمیتونم اینجا منم

 نداره؟؟؟ حرفارو این ارزشه اون کن ولش-من

 چی؟؟؟؟؟ یعنی بعدمیفهمی برسه شده خراب اون به من پایه فقط بزار-علیرضا

 بیای؟؟؟؟ میخوای کی-من

 .....میام بیارم گیر که پروازی اولین-علیرضا

 ...نندازی کارت از خودتو خاطرمن به-من

 ادم رو عوضی اون تا نیست مهم واسم دیگه هیچی نیست کارمهم واسم دیگه-علیرضا
 .......نکنم

 .......نزدم زنگ دیگه منم شد تموم شارژش کنم فک شد قطع دفعه یه

 ..... اتاقم تو اومد بابام

 ....نشو ناراحت میگم چیزی یه بابایی

 بابا؟؟؟؟ جانم-من

 بکنیم رو قضیه قاله  بیا خواستگاری بیاد امشب میخواد مرده زنش که مردی یه-بابا
 ....بزرگتره ازت سال دوسه نیست زیاد سنشم.....

 .....!!!کنم ،ازدواج کرده ازدواج که کسی با بخوام که نکردم ازداج که من بابا-من
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 .....پیچیده ها همسایه همه بینه موضوع این فقط عزیزم میدونم-بابا

 منمیش کرده ازدواج که مردی زنه اما میکشم خودمو ندارین خونه این تو منو تحمله اگه-من
...... 

 نیان بگم...... بگیری سروسامون که میگم خودت واسه من دخترم حرفیه چه این-باابا
 پس؟؟؟نمیخوای؟؟؟

 ..... وجه هیچ به بابا نه-من

 .....بیرون رفت  باشه گفت

 ..... خوبه اینقد که بشم بابام فدایه

 ......که زد زنگ علیرضا بعد هفته یه

 (؟مرسی نشه فراموش حمایت دوستان)

 ....دادم جواب

 بله؟؟-من

 خوبی؟؟؟ سالم-علیرضا

 ....خوبم مرسی-من

 .... بیام که گرفتم بلیط دیگه هفته واسه من-علیرضا

 ها؟؟؟ بیای میخوای کردی ول زدنگیتو و کار حتما-من

 ....ندارم زندگی و دیگه؟کار من-علیرضا

  علیرضا؟؟؟ چی یعنی-من

 کنی؟؟؟ چیکار میخوای بشه؟؟؟ چی که بیای میخوای

 ....بیارم جا حالشو رو عوضی اون تا بیام میخوام-علیرضا

 کنی؟؟؟ درست دردسر خودت واسه میخوای بابا ای-من
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 ....باش نداشته کار کارا این به تو دردسرم دنباله من اره-علیرضا

 نداری؟؟؟ کاری باشه-من

 .... خدافظ نه-علیرضا

 .....کرد وقطع

 ....میزد زنگ داشت ای شماره یه خطم پشته که میزدم حرف علیرضا با داشتم

 ....زد زنگ دوباره و کردم قطع

 ....دادم جواب

 بله؟؟؟-من

 خوبی؟؟؟ عزیزم سالم-یارو اون

 شما؟؟؟؟ مرسی سالم-من

 ...کنم کمک بهت میخوام که یکی من-یارو اون

 ....ندارم نیاز کمک کمکی؟؟؟من چه-من

 ...اومده سرت بالیی چه میدونم من-یارو اون

 چی؟؟؟ که خوب-من

 ....کنم معرفی خودمو بزار-یارو اون

 .....ارمانم بابایه من

 زدی؟؟؟ داری؟؟؟چرازنگ چیکار گفتم کنه تموم حرفشو نزاشتم-من

 همش شرکت اومدی که روزی اون از اومده خوشم خیلی ازت من باشیم باهم بیا-باباارمان
 ....فکرتم تو
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 واسه کنی چیکار حاالمیخوای کنی کمکم موقع اون که اونجا اومدم من گمشو برو-من
 زنگ من به دیگه گمشو برو ها عوضی پستین همتون که کنن توسرتون من؟؟؟؟خاک

 ...نزن

 ......کردم قطع

 ......کردم هق هق و  روتخت نشستم بودم گرفته گریم بود خورد واقعا اعصابم

 .....تهران رسیده گفت و زد زنگ علیرضا و گذشت هفته یه

 باکی بفهمه تا من بده رو عوضی این ادرسه گفت بود عصبانی خیلی خونمون اومد
 طرفه؟؟؟؟

 حرفه میگفتم هرچی میکنی درست خودت؟درددسر واسه توروخدا بیخیال گفتم هرچی
 .....بدم بهش شدم مجبور و بده ادرس میگفت فقط میزد خودشو

 ؟؟؟....هستم کی من نفهمه اصال که میکنم کاری یه من داری چیکار تو گفت

 ....میشد دیوونه داشتم میزد شور دلم خیلی.... بیرون خونه از رفت

 .......ارمان زبونه از

 .... خونه برگشتم و شرکت رفتم و بود گذشته ای هفته یه

 .... خورد اپارتمان زنگه که میخوردم ناهار داشتم

 من به پرید و خونه تو انداخت خودشو یهو و بازکردم درو بود پسره یه کردم نگاه چشمی از
 میزنی؟؟؟؟ ؟؟؟چرا خوب چته گفتم منو میزد همش دلیلی هیچ بدونه

 یلیخ رفت وقتی.....رفت و کشید راهشو بعدم و زد منو خیلی...... پرویی اینکه واسه گفت
 .....ازجام شم بلند نمیتونستم تنم بود کوبیده

 خونه تو بیاد که کرده جرات بوده؟؟؟چجوری کی گفت و خونه اومد دوستم به زدم زنگ
 وبزنت؟؟؟

 از منمیتونست میکردم هرکاری داشت زور هم خیلی میزد چی واسه و بود کی نمیدونم گفتم
 ....دربیام وپاش دست زیر
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 ....پانیذ زبونه از

 ....علیرضا به زدم زنگ

 ...دااد جواب تااخر زدم زنگ بار ده خوب نمیده جواب چرا این خدا علیرضا به زدم زنگ

 خوبی؟؟؟ علیرضا سالم-من

 ....مرسی سالم-علیرضا

 کردی؟؟؟ شد؟؟؟چیکار چی-من

 .....بیرونم االنم و زدمش میخورد تا اپارتمانش تو رفتم هیچی-علیرضا

 کرد؟؟؟ چیکار اون-من

 میترسی؟؟؟ ادم این ازچیه خورد،تو کتک فقط اون-علیرضا

 ....میکنه اذیتت خیلی داره که پولی با بشناست اگه اینکه از

 ...کنه اذیت میکنه غلط بعدم منو نشناخت که اوال-علیرضا

  خوونه؟؟؟ میای باشه-من

 ....بیرون ناهار بااهم بریم میام شو حاضر اره-علیرضا

 ....ندارم و رفتن بیرون حوصله و حال اصال-من

 ....بزنم حرف باهات میخوام دارم کارت- علیرضا

 ...میدم خبر بهت بگم مامان به باشه-من

 ....برو گفت گفتم بهش تا داشت خبر چی همه از مامانم انگار و کردم قطع

 ....دنبالم بیاد گفتم و زدم زنگ علیرضا به

 .....کرد شروع علیرضا نشستیم و شیک رستورانه یه رفتیم

 پانیذذذذذ؟؟؟-علیرضا
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 بله؟؟؟؟-من

 ساده و پاک پانیذ همون هنوز نداری فرقی هیچ قبال با من واسه پانیذ ببین-علیرضا
 دوست خیلی ،،من.کنم خواستگاری ازت صدم بار واسه هیچی که دوباره میخوام من.....ای

 کار به سرمو خواستم نشد باز شدم دور ازت نتونستم کنم فراموشت کردم هرکاری... دارم
 مثبت تجواب و باش مهربون یکم من با اینبار و بیا......نشد بازم کنم فراموشت که کنم گرم

 ....باشه

 .....درمیاوردم بال داشتم بودم خوشحال چقد دلم تو نمیدونین وای

 باشم شده رت حساس و تر عصبی یکم شاید ها نیستم قبل پانیذ دیگه من علیرضا ببین-من
 .....دیگه میدونی که هم جسمی ازنظر

 باشه؟؟ کن فک ایندمون به فقط و نباش هیچی نگرانه میدونم رو چی همه من-علیرضا

 بدم؟؟؟؟ جواب االن همین باید من حاال-من

 بربدهخ ظهر بعداز فردا تا روش اینم کردم صبر وقته خیلی ده که من نه که االن نه-علیرضا
 .....بیان بگم مامانم و بابا به که

 ؟؟؟... رو قضیه این میدونن اونام-من

 یستن مهم واسم بدونن؟؟؟بعدم میخوان کجا از که باشه نگفته عمع اگه نمیدونم علیرضا
 ....کردم انتخابمو وقته خیلی من که اینه مهم نه یا میدونن

 چی؟؟؟ بود نه اگه میگم بهت جوابمو عصر فردا تا من باشه-من

 .....کن باور ندارم طاقت دیگه روخدا تو دیگه نه-علیرضا

 ....فردا حاالتا-من

 ....کردیم کار درس کلی باهم شب تا ما خونه اومد علیرضام و خوردیم ناهارمونم

 فاقات انگار نه انگار بکن زندگیتو و بخون درستو گفت و داد روحیه بهم خیلی علیرضا
 ......افتاده

 .....خوابید همونجا و شب
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 ؟؟؟...کیه کالسام بپرسم که دانشگاه رفتیم باهم صبحم

 سا ام اس بود نشسته پذیرایی تو علیرضا و بودم اتاقم تو من ظهر بعداز و خونه اومدیم
 ؟.....جووووووووواااااااااااب:: بود نوشته علیرضابود کردم باز واسم اومد

 !!!کنم تمومش باید دارم تموم کارنیمه یه من که اوال نوشتم

 چی؟؟؟؟ نوشت

 ....بده پس کارشو این تاوانه باید ارمانه درباره.. نوشتم

 .هاااااا شده مثبت افتاده که واسه؟اتفاقی نگی بعدا باشه مثبت اگهجوابم بعدم

 نکن فک چیزا این به اصال باشه نوشت

 ..........جوابم نوشتم

 ........(ها نشه فراموش حمایت دوستان)

 ....افتاده که اتفاقیه واسه نکنی فک اینکه شرطه به اما مثبته جوابم نوشتم واسش

 ....مهبفه اینو علیرضا نداشتم دوست اما بود افتاده که بود اتفاقی همین واسه درواقعیت

 ....عزیزم باش مطمئن::نوشت واسم اونم

 یانه؟؟؟ گفته رو قضیه این اینا دایی به که کردم سوال از و مامانم اتاقه تو رفتم

 چی؟؟؟؟ واسه- مامان

 میدونن اینا دایی که بدونم میخوام دوباره کرد خواستگاری ازم علیرضا اینکه واسه-من
 یانه؟؟

 ریهگ داشتم من زد زنگ چون گفتم که علیرضام بهم نگفتم هیچکی به من مادر.نه-مامان
 ....،.بگم بهش شدم مجبور که داد قسمم خیلی هیچی گفتم منم شده چی گفت میکردم

 ...بعد چیه ببینه؟نظراونا بگه اینا دایی به که بگم بهش باید پس

 ...ادمه شوهر مهم بدونن همه که اسراریه چه حاال-مامان
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 ....که کنم پنهون رو چی همه که بندازم بهشون خودمو نمیخوام که من جان مامان-من

 ....میدونی خودت که هرطور-مامان

 ....تمگف و نشستم کنارش رفتم بود نشسته پذیرایی تو علیرضا دیدم و بیرون رفتم

 چیزا یهبق فکر به بعد افتاده اتفاقی چه واسم بگی بابات و مامان به باید تو علیرضا-من
 ....باشی

 .....بهشون میگم باشه-علیرضا

 ..... بود تهران خارج که خونشون بود رفته صبحش فردا علیرضا

 ؟؟شده؟؟ چیزی همچین که نگفتی من به چرا گفت و مامانم به زد زنگ داییم بعدازظهرش
 طورچ بود گفته داییمم بگم همه به بزنم زنگ که نبوده تعریفی چیزه اخه: گفت مامانم

 هب بگو شده؟؟؟بهش راضی دیگه حاال کنه باعلیرضامازدواج نبود راضی روز اون از پانیذ
 .....هستیم دوتا این ازدواجه مخالفه دیگه مام چون بده ادامه مخالفتش

 ....بهم بود نزده زنگ علیرضام چون شدم ناامید گفت بهم که اینارو مامانم

 ...دادم جواب بود علیرضا خورد زنگ گوشیم که میخوندم درس داشتم شب

 بله؟؟؟-من

 خوبی؟؟ سالم-علرضا

 ...مرسی خوبم سالم-من

 خبر؟؟؟ چه-علیرضا

 شد؟؟؟ چی...بدی خبر تو بود قرار-من

 ....، شده شوکه یکم بابا-علیرضا

  چی؟؟مخالفه؟؟؟ یعنی-من

 ...کنه هضمش نتونسته هنوز اما نه که مخالف-علیرضا
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 ....خوب خیلی-من

 ...برداره مخالفت از دست و کنه هضمش که میکنم کاری من اما-علیرضا

 ...علیرضا نکنی ای احمقانه کار-من

 ....بابا نه- علیرضا

 ....میخونم درس دارم نداری کار باشه-من

 ...باشه درست رو تمرکزت همه نکن مشغول ذهنتو تو نه-علیرض

 ....خدافظ باشه-من

 ... کردم قطع و کردم خدافظی

 که بگه اعلیرض به که بگین پانیذ به توروخدا که مامانم به بود زده زنگ داییم زن فرداش باز
 هقضی این یکی از و کنن ازدواج باهم اگه برداه سما از دست که کنه ازدواج باهاش نمیخواد

 ...... میره ما ابرویه بعد بشه گفته

 ؟؟؟؟.... کنم چیکار بودم مونده

 .....علیرضا به زدم زنگ

 ینبخون و داستان ادامه دارین دوست اگه شده کم حمایتا شده سنگین سایتون دوستان)
 ...(،مرسی لطفا کنین حمایت

 ...علیرضا به زدم زنگ

 ....داد جواب

 جانم؟؟؟-علیرضا

 ....کنم ازدواج باهات نمیخوام دیگه شدم ازدواج این بیخیاله من علیرضا سالم-من

 بااااززز؟؟؟ شده چی؟؟چی یعنی-علیرضا
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 دوست عروس عنوان به منو بازم بشن هم راضی اگه دیگه مخالفن دایی زن و دایی-من
 ....نداری

 ...ننک خواستگاری خواهش با ازت قبل مثه بیان که میکنم کاری من پانیذ ببین-علیرضا

 مامانو که هم تو بهش زدن زنگ اینقد کشتن مامانمو دایی زن و دیروزدایی از بابا-من 
 ....میزنه وجوش حرص بیخودی موضوعه هر سر میشناسی

 ....خواستگاری تهران نیاوردمشون من اگه کن صبر فردا تا تو-علیرضا

 چیکارکنی؟؟؟ مثالمیخوای-من

 ....صبرکن فقط دیگه داری چیکار تو-علیرضا

 ....میکنم صبر باشه ولی سخته واسم که هرچند-من

 .... اتاقم دره به زد ضربه چندتا یکی که میخوندم درس داشتم کردم قطع و کردم خدافظی

 .....بفرمایید گفتم

 ....بود شده تنگ واسش دلم چقد خدا واااای تو اومد دالرام

 بتمث جوابه علیرضا به شد خوشحال خیلی کردم تعریف واسش ماجرارو همه و نشستیم
 ..... دادم

 فتمگ تبریک بهش خیلی میکرد ازدواج امین با داشت بهم بده عروسیشو کارته بود اومده
 این میرفتن بیرون باپسرا اصال نداشت بخند بگو پسرا با زیاد بود خوبی دالراممدخترخیلی

 ....من حاال اما بود نجابتش نتیجه

 یدمخواب خونه برگشتم و خوردیم شام و بیرون رفتیم امین دالرامو با شب اون که خالصه
 انومخ عروس::بود نوشته بود گوشیم رو علیرضا طرفه از اس ام اس یه پاشدم که فرداصبح

 بیام میخوام که کنین اماده خودتونو بگو هم عمع به شو اماده میام ماداریم که پاشو
 .....ببرم عروسمو

 علیرضا روزی یه میشم خوشحال دارم چی واسه من خدا وووووااااای شدم خوشحال چقد
 .....میکنم ذوق واسش دارم حاال اما میریخت بهم اعصابم میاورد رو خواستگاری اسمه هم
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 میریممب ما میگفتن که اونا شد چی گفت میان دارن اینا دایی گفتم مامانم به حال تو رفتم
 خواستگاری؟؟ نمیام

 و اریخواستگ بیان که میکنم کاری یه من گفت و زدم زنگ علیرض به دیروز من گفتم منم
 ..... بشی عروسشون که کنن خواهش ازت

 یراض اینا که انگار نه انگار اصال و اومدن ظهر بعداز و شدیم حاضر بعدازظهر تا ما خالصه
 .....نبودن ازدواج این به

 .....بزنیم اخرو حرفایه که اتاق تو رفتیم علیرضا و منو و نوشتیم کغذارو و زدیم حرفارو

 ؟؟؟..شدن راضی که کردی چیکار-من

 بدونی؟؟؟ باید حتما حاال-علیرضا

 .....بگو دیگه اره-من

 ندارم یا خانواده میکنم فک برنمیگردم دیگه اصال و المان میرم گفتم خوردم قسم- علیرضا
 و زد رفح  بابام با دید و بیلط که مامانم دادم نشون مامانم به خونه اومد و گرفتم بلیط رفتم

 .....کرد راضیش

 رفتیم زامرو علیرضا بود گرفته محضر وقته فردا واسه بیرون رفتیم بعدم زدیمو حرف یکم
 .....محضر بریم فردا که دادیم انجام ازمایشامونو

 زنگ هدار  گوشیم دیدم که بخوابم اتاق تو رفتم من خوابیدن ما خونه شبو اینا دایی روز اون
 ...دادم جواب بود ناشناس شماره.... میخوره

 بله؟؟؟-من

 خوبی؟؟؟ ارمانم سالم-اون

 داره؟؟؟ ربطی چه تو به عوضی گمشو-من

 میدی؟؟؟ فحش چرا بابا ای-ارمان

 باهات؟؟؟؟ میکنم چیکار ببین حاال کمته که فحش-من
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 .....ترسیدم خدا وااای-ارمان

 گذشته کارت از کار دیگه که تو گفتم سوخت واست دلم چون بهت زدم زنگ باش منو
 دمز  زنگ بهت که سوخته واست دلم میکنم فراهم واست بخوای هرچی من باشیم بیاباهم

 ....نزن خودت بخته به لگد ها

 پوله محتاجه همه ملت که میکنین فک هم همدیگه مثه همین جنسه بابات و تو اره-من
  جهنم به برو عوضی گمشو برو کردنین استفاده سو فکره به فقط....شماهان

 نه؟؟؟ خوردی خوبی کتکه گفتم و پرید دهنم از یهو

 ....گرفت زود اونم

 ....کنم چیکار باهات اره؟؟میدونم بود تو کار پس گفت

 ....دارمواست بدی تالفیه

 ...کردم قطع منم

 پانیذ؟؟؟؟ کردی چیکار خدا وای

 .... تو اومد و زد در علیرضا که میکردم فک کارم به داشتم

 شده؟؟ چیزی گفت و کنارم نشست

 ....نه گفتم

 اینجوریه؟؟؟ قیافت چرا پس-علیرضا

 چجوریه؟؟؟-من

 ؟؟؟....ترسیدی که انگار-علیرضا

 ....بابا نه-من

 ....بامن ازدواج از نشی پشیمون فردا تا امیدوارم-علیرضا

 بشم؟؟؟ پشیمون چرا بابا نه-من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM منصوره – یک دخترایان پ

      

 
116 

 ازدواج ارزوم و داشتم دوست تورو بچیگیم همون از من پانیذ دارم دوست خیلی-علیرضا
 .....بوده باتو

 .... کنم عوض خطمو باید من گفتم نداشتم گفتن واسه حرفی که من

 شده؟؟؟ چرااااا؟چیزی-علیرضا

 ....داره زیاد مزاحم نه-من

 سلک بعدازظهر فردا که بخواب حاالم میگیرم خط واست میرم صبح فردا من باشه- علیرضا
 نه؟؟؟ نداری که کالس فردا راستی...نباشی

 .....ندارم خوشبختانه نه-من

 اتاق وت برم برگشتم نیست علیرضا دیدم حال تو رفتم پاشدم که خواب از من صبح فردا
 یمس واست میرم بود نوشته کردم بازش علیرضا از دارم اس ام اس یه دیدم بزنم زنگ بهش
 .... برمیگردم زود بگیرم کارت

 فتگ زندایی خرید رفتن اونام و خوردن کردمو اماده صبونه زندایی و دایی واسه حال تو رفتم
 .....رفتن نخریدیم هیچی که کرده هول مارو علیرضا این اینقد

 راننگ خیلی دادم ارمان به دیشب که سوتی با نیومد علیرضا دیدم گذشت ساعت دوسه
 ...... بودم

 دمه رهپو و پاره لباسایه و خونی صورتی با علیرضا کردم باز درو رفتم زدن رو خونه در زنگ
 علیرضا؟؟؟؟ شده چی گفتم در دمه اومد زود مامانم که کشیدم جیغی یه بود در

 سرم پریدن فرن چند ساختمون جلو رسیدم تا برگشتم گرفتم کارت سیم بیرون رفتم-علیرضا
 ....بودن نفر چهار سه بیام در وپاشون دست زیر از نمیتونستم کردم هرکار

 بودن؟؟؟؟ کی یعنی واااا-مامان

 .... نگفتم هیچی دادم اب به گلی دسته چه میدونستم که من

 ........شره همش دختره این میگن باخودشون علیرضا بده میخواد چی رو دایی جوابه حاال

 ......کردم پانسمان و زخماش و تو اومد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM منصوره – یک دخترایان پ

      

 
117 

 .....بود دیشبیه شماره همون خورد زنگ گوشیم

 ...دادم جواب اتاق تو رفتم

 (مرسی حمایتتون از ممنونم)

 ....دادم جواب بود دیشبیه شماره همون اتاق تو رفتم

 چیه؟؟؟-من

 گرفتی؟؟؟ روتحویل اقازاده-ارمان

 نفهم بیشعور هستی عوضی خیلی- من

 یشعورب عوضیه که گرفت کتک باد به تنها منو و اپارتمانم تو اومد اون که وقتی چیه-ارمان
 شدم؟؟؟ بیشعور عوضیه من حاال نبود

 ...خیلی کثیفی خیلی نیستی ادم اصال تو-من

 کردی؟؟؟ داغ اینقد خبریه؟؟؟چرا مگه شده چی-ارمان

 ...نیومده به؟تو فضولیها داره؟؟این ربطی چه تو به-من

 ....که میدونی ها بکشمش که نکن کاری-ارمان

 .::گفتم حرفشو وسطه پرید

 ....نداره باهات کاری هیچ هم کسی هیچ و بکنی میتنونی و بخوای که غلطی هر ؟یدونم اره

 زدی؟؟؟ زنگ ؟؟چرا میخوای چی االن

 ...بشه اب دلت تو قند نمیزارم کن کردی؟؟؟باور فک پیشنهادم به-ارمان

 برت و دور دختر همه اون ک تو عوضی میخوره بهم ازتون حالم همین مثه بابات و تو-من
 من،؟؟ به دادی چراگیر هستن

 هوشب صبحم تا اگه داد حال خیلی اما بودی بیهوش بااینکه خوبی چقد نمیدونی وایی-ارمان
 .....نمیومدی
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 افتخارم کهکردی کاری به چه نیست دنیا این ،تو تو کثیفیه به ادم که واقعا-من
 کنی ارچیک میخوای دنیا اون تو میخری چیزو همه باپولت دنیا این تو میگیم میکنی؟؟؟حاال

 بیچاره؟؟؟

 یانه؟؟ هستی بگو کن ول چیزارو این-ارمان

 عوض خطمو که من نده اس و نزم زنگ من به ام دیگه میکنم ازدواج دارم من بیچاره-من
 .....بیرون میندازم زندگیم از رو تو و میکنم

 ....نخواستی خودت باشه-ارمان

 ریاونجو علیرضارو که اول بود افتاده خیلی فشارم میلرزید داشت وپام دست کردم قطع
 که الهح درچه علیرضا ببینم رفتم بود شده بد واقعا حالم زد زنگ عوضی این که بعدم دیدم
 ؟؟؟.... شد چی دیگه نمیدونین خدددددااااا وااااییی خونه اومدن زندایی و دایی

 ....بود ترسیده خیلی داشت حقم کرد جیغ جیغ خیلی زنداییم

 میدید سیاه جارو همه چشام نبود خوب اصال حالم بود صفر رو فشارم کردم احساس من
 ....میچرخه سرم دور داره خونه که میکردم احساس

 چیهی دیگه برداشتم که و لیوان کنم درست زندایی واسه ابقند که اشپزخونه تو رفتم
 ......نفهمیدم

 ......علیرضا زبونه از

 وقتی باشی نداشته مزاحم دیگه که بگیرم کاررت سیم پانیذ واسه رفتم بیدارشدم صبح
 خوردممی تا و سرم ریختن پشت از نفر چند رسیدم که ساختمون جلو برمیگشتم داشتم

 ....بربیام پسشون از نتونستم بود سخت خیلی واقعا.....زدنم

 بگم میخواستم تا بازکرد درو پانیذ زدم و زنگ عمه خونه در باال رسوندم خودمو بدبختی به
 جیغ ازون با در دمه رسید ثانیه۱۱ درعرضه عمه که کشید بنفش جیغه یه که نفهمه کسی
 ...... انداخت راه جیغ

 میدونه هک بخونی میشد پانیذ قیافه از شده چی کردم تعریف واسشون بستم در و تو رفتم
 ....بودن کی اونا
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 خورد زنگ گوشیش زخمامو کرد پانسمان اومد پانیذ شستم صورتمو کردمو عوض لباسامو
 برم میخواست دلم خیلی......نمیومد بیاد که بود منتظر هرچی من حاال اق۵ات تو رفت

 ....بخورم مج نمیتونستم و بود نشسته پیشم عمه اما میزنه حرف داره باکی ببینم کنم گوش

 تا و نشد وارد در از بابام و مامان که کیه بپرسم میخواستم تا بیرون اومد ساعت نیم بعده
 خوبم من میگم مامانم به هرچی حاال داد و جیغ به کردن شروع دیدن اونطوری منو قیافه

 بود ممعلو شده سفید  خیلی رنگش دیدم پانیذ به افتاد چشم میزد داد همینطور بیخیال
 و انلیو و اشپزخون تو رفت که میکردم نگاش داشتم همینطور....نیست خوب اصال حالش

 داص رو عمه افتاده اشپزخونه کفه دیدم اشپزخونه تو رفتم شد غیب دیدم یهو برداشت
 بردیم و پانیذ و اومد امبوالنس به زدم زنگ زود اومدن بابام و مامان اومد شوهرعمم کردمو

 ....اومدن ماشین با هم بقیه رفتم امبوالنس با من بیمارستان

 .......اومدن اینام عمه دقیقه۵ بعده تو برم من نزاشتن و اتاق تو بردنش

  چطوره حالش گفتم و بیرون اومد اتاق از پرستار

 ........گفت

 

  

 ؟؟؟؟...شوهرشی شما وگفت واستاد جلوم اومد پرستار

 ....هستم نامزدشون بنده-من

 .....حاملست ونیمه ماه یک خانومتون نامزد اقایه-پرستار

 ؟؟؟درست...خوب دارم من شانسیه چه این شد خراب روسرم دنیا گفت که خداااینو وای
 ؟؟؟...خووووب بشه خراب باید چرا میشد درست داشت چی همه که موقعی همون

 ...شد بد خیلی حالم

 نشده؟؟؟ مطمئنی؟؟؟؟اشتباهی شما-من

 ....میدن نشون اینطوری ازمایشات چون مطمئنم من-پرستار
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 کنم؟؟؟؟ چیکار حاال خدا وااااای-من

 ....کردی عجله یکمی فقط نامزدته نکردی که جرم-پرستار

 یاطح تو پرستار پیشه رفت هم عمه افتادم راه خروجی در سمته به و نگفتم هیچی دیگه
 چی هک نمیگه به هیچی چرا پرستار این علیرضا گفت و پیشم اومد عمه که بودم واستاده

 شده؟؟؟

 ....علیرضا بگو توروخدا گفت عمه نمیگه که نیست چیزی البد گفتم

 .....حاملست.....حام...حا پانیذذذذ عمه:گفتم

 چی؟؟؟؟ علیرضا؟؟؟یعنی میگی چی-عمه

 .....دیگه حاملست کثافت اون از پانیذ یعنی-من

 خدا ااایو افتاده زمین رو دیدم که نمیگه چیزی چرا ببینم برگشتم نگفت چیزی عمه دیگه
 خوووووب؟؟؟؟ میرن هوش از امروز اینقد چرا اینا

 رسیدگی بهش که اومد پرستار و خوابوندمش روتخت و داخل بردمش کردمو بغل رو عمه
 شد؟؟؟ بیهوش چرا عمت شده چی وگفت جلو اومد بابام که بیرون رفتم من و کنه

 ....افتاده فشارش نگرانشه حتما دیگه بده دخترش حاله نمیبینین خوب-من

 بره؟؟؟؟ حال از که افتاده یادش تازه عمت بیهوشه پانیذ که وقته خیلی-بابا

 ....واال، نمیدونم-من

 ......میفهمیدن زود دیرو هرچند کنم خراب رو چی همه و بگم بابام به نخواستم

 خوبی؟؟ گفتم و جلو رفتم بازه چشاش دیدم پانیذ اتاقه تو رفتم

 اینجام؟؟؟؟ شد؟؟؟چرا چی خوبم-پانیذ

 ....نیست چیزی

 ...ها ریختست بهم خیلی قیافت شده چی بگو توروخدا علیرضا-پانیذ
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 ......تو.....تو......تو پانیذ-من

 ....شدم لب به جون دیگه بگو چی تو-پانیذ

 .....ای حامله....حام....حا تو-من

 چی؟؟؟ ؟؟؟یعنی میگی چی-پانیذ

 ....ای حامله اشغال کثافته اون از یعنی- من

 زندگی امیدی چه ام؟؟؟به ززززنده چررررراااا... دیگه بکش خددددداااایاااامنوووووو-پانیذ
 بکشم؟؟؟؟ زجر باید من کی کنم؟؟؟؟؟خداااییااااتا

 ....پیچید جا همه صداش که طوری میگفت بلند باصدایه اینارو

 .....اه بیمارستانه اینجا لطفا کنین صحبت اهسته خبره؟؟؟ چه خانوم گفت اومد پرستار

 حلی راهه یه مشکلی هر.... مشکال همه مثه میشه حل مشکلم این باش اروم پانیذ-من
 ...دیگه داره

 دیگه؟؟؟ کنم چیکار میخوام ننگو این-پانیذ

 .....خوب میکنی سقطش-من

 .... زندست موجوده یه اون-پانیذ

 داری؟؟؟ نگه و اشغال اون بچه میخوای یعنی-من

 داره؟؟؟ گناه اونم ولی اصال نه- پانیذ

 .....داره کراحت اومدنش دنیا به زادست حرو یه اون پانیذ-من

 داری؟؟؟ شکایتو پرونده اون توهنوز

 ....دارم اره-پانیذ

 ....بگیری سقط جواز باهمون میتونی خوب-من

 ..خوبه-پانیذ
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 ....بری میتونی گفت بود شده تموم سرمم و اومد پرستار

 

 اخد وااایی.....سرمه زیر مامانم دیدم بیرون اومدم و گرفت و ترخیص برگه رفت علیرضا
 هگری داشت شدی؟؟؟؟مامانم اینجوری چرا تو بمیرم باید ؟؟؟؟من چرا دیگه تو جون مامان
 ......گرفت شدت گریش که میکرد

 ....کردیم گریه کلی هم بغله تو و کردم بغلش

 .....خونه رفتیم و شدیم بلند شدیم ارو که یکم

 و کنی ایتشک ازش میتونی گفت یارو قانونی پزشکی رفتیم علیرضا با و شدم بلند فرداش
 چیه؟؟؟؟ ازدواج بایا نه گفتم میخورد بهم حالم ازش که من کنی ازدواج باهاش

 زنگ و کردم استراحت و موندم خونه تو روز اون خونه رفتیم و گرفتیمو و سقط برگه رفتیم
 .....کردیم گریه باهم کلی و خونمون اومد دالرام زدم

 .... میسوخت من حاله به دلش اونم

 یپذیرای تو م علیرضا و زندایی و دایی تنهاشدم دوباره من و رفت دالرام ساعت چند بعد
 و ارمان از انتفام فکر وقتی ولی سرم تو اومد خودکشی فکر دویاره اتاق تو من و بودن

 ،،،.میشدم خپدکشی بیخیاله میکردم

 یادن به علیرضا قوله به اما بود شکمم تو که ای زنده موجوده با و کشیدم دراز تختم رو
 ادنی این تو هنوز مجبورم که ببخشید گفتم بهش و میزدم حرف داشت کراحت اومدنش

 .... ببخشه منو خدا ببرمت ازبین نیومده

 و ملع اتاق تو بردنم  شدم بستری و بیمارستان رفتیم مامان و علیرضا با صبحش فردا
 .....شدم بیهوش

 .....داشتم بدی حسه خیلی اومدم بهوش وقتی

 .....بمونی اینجا دوروز باید گفت و اومد پرستار

 باشه؟؟؟ نشی ناراحت میگم چیزی یه جون پانیذ گفت واستاد کنارم اومد علیرضا
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 ......بگو باشه-من

 ختس خیلی بفهمن اگه.....بفهمن چیزی قضیه این از بابام و مامان ندارم دوست-علیرضا
 .....بدم دستت از نمخوام میشه درست چی همه داره که حاال کن درکم توروخدا میشه

 ......راحتی طور هر باشه-من

 خداروشکر ولی......، بود اور عذاب خیلی خدا وااایی بود سخت خیلی بیمارستان تو دوروز
 ...... خونه برگشتم و شد تموم

 اینجا ماومدی ما جان پانیذ گفت زنداییم که بیرون اومدم و کردم عوض لباس و اتاقم تو رفتم
 نمیای؟؟؟ دوروز و دوستت خونه بعدتومیری عقدکنیم بریم که

 .....دستم اومد چی همه علیرضا چشمکه با ولی نیفتاد جا دوزاریم که اولش

 که حاال ودب تنها خونشون دوستمم میکردم استراحت یکم باید جونم زندایی ببخشید گفتم
 ......اومدم

 کنیم؟؟؟؟ عقد بریم فردا خوب

 ......دارین دوست هرجور گفتم

 .....بدم جواب که اتاق تو ورفتم خورد زنگ گوشیم

 .....، نبود ارمان شماره اون اما بود ناشناس شماره یه

 بله؟؟؟-من

 ؟؟؟؟ خوبی  سالم-اون

 شما؟؟؟؟ مرسی-من

 ؟؟؟ شناختی-اون

 شما؟؟؟؟ نه-من

 .....شادیم-اون
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 میخوای؟؟؟ چی دیگه رفتی گذاشتی که میخوای؟؟؟تو داری؟؟؟؟؟چی چیکار-من

 ...... کردم هق هق و گرفت گریم....ببخشی منو بگم زدم زنگ-اون

 ..... جان پانیذ شده چی-شادی

 ازت و نمیبخشمت اصال من به کردی نامردی خیلی تو... جان پانیذ نگو من به-من
 .....بودم حامله کثافت اون از اومده؟؟من سرمن چی میدونی.....نمیگذرم

 توروخدا؟؟؟؟؟ جدی؟؟؟؟ وااایی-شادی

 ......تویی فقط مثببشم بله-من

 .....کرد قطع و پیشت میم فردا من گفت شادی

 .....ببینمش دوست؟نداشتم اصال

 ومدما اربیمارستان تازه من گفتم ببینمت که بیرون بیا گفت و زد زنگ بهم شادی فرداش
 ....بیرون بیام نمیتونم

 من زا ومادرت پدر چونم نمیام که خونه گفت خونه بیا گفتم ببینمت باید من که داد گیر
 .....میاد بدشون

 برم اهر  نمیتونم نیست خوب حالم بابامن کنیم عقد بریم که بود داده گیر زنداییم روزم اون
 دیمدوما شبه ندارم دوست زیلیه و زخم صورتم و سر من گفت و رسید دادم به علیرضا که

 ...محضر بریم بعد بشه بهتر یکم صبرکنین باشم اینطوری

 ....گذشت بخیر که یکی این

 کنم؟؟؟؟ چیکار خرو شادیه

 ... ببینه منو میخواد که داده گیر شادی گفتم علیرضا به

 علیرضا که خالصه خونه بیاد بگو تو و بیرون میبرم رو همه ای بهانه یه به من گفت علیرضا
 بری راه نمیتونی که تو مادر گفت بهم اومد مامان ساعت نیم بعده و پذیرایی تو رفت

 مایه رمبخ تا باشین همتون باید میگه که میخواد چیزایی یه عقد سرسفره واسه علیرضام
 ....برمیگردیم و بیرون میریم ساعتی
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 .....پاشم میتونم خودم بخوام چیزی اگه من باشین راحت برین جان مامان باشه-من

 ....باش خودت مراقبه باشه-مامان

 ....سالمت به چشم-من

 .... نیست کسی خونه بیاد گفتم و شاد به زدم زنگ بیرون رفتن اینکه محضه به

 ....میبینم چی داااارممم من خدااااا..کردم باز درو رفتم دززدن ساعت نیم بعده

 ؟؟؟؟؟.....شادی.....شاد.....شا-من

 .....شوکم که؟تو وقته چند خودم ؟؟من کردی تعجب چیه-شادی

 اومده؟؟؟ سرت بالیی ؟؟؟چه شده چی-من

 تو؟؟؟؟؟ بیام هست شادی؟؟اجازه

 ...بیا بیا-من

 خیلی بود نمونده هیچی خوشگل صورته اون از خددداااا واااای نشست کاناپه رو و تو اومد
 ....واااایییی بود سوخته صورتش همه که انگار بود شده ترسناک

 شده؟؟؟ چی گفتم و کنارش نشستم

 ......ارمانه کار-شادی

 نیومدی؟؟؟؟ دادگاهو جلسه اخرین و کردی حرفش به که تو چرا-من

 وزیر میشدممچند مجبور بود اینجا بیمارستانه تو بیچارمم مامانه شهرستان فرستاد منو
 سوم اراماب ریخت واسم گفتم بهش که دوبار  داشتم نیاز پول و بزنم سر بهش بیام یکبار

 اسهو میرم ندی پول بهم اگه گفتم بودم شده کالفه ودیگه نمیداد جواب میردم زنگ هرچی
 بیاری و پانیذ اسمه بره یادت دیگه که میکنم کاری یه گفت اونم دوباره میدم شهادت پانیذ

 ونیا کنارمو اومد سور موتور یه که میرفتم راه داشتم بیرون اومدم بیمارستان از که روز یه
 ..... توصورتم پاشید چیزی یه بود نشسته عقب که

 ......نگذره ازش خدا کنه خدالعنتش سوخت صورتم همه و بود اسید



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM منصوره – یک دخترایان پ

      

 
126 

 چیکارمیکنی؟؟؟؟ حاال خوب-من

 ....هستم منم بگیری ازش انتقام میخوای اگه ببینم اومدم هیچی-شادی

 پول واسه ادم این کرد حقم در نامردی همه این که نامردیه همون فکرای تو رفتم لحظه یه
 .....بکنم میخوام چیکار من ببینه که اومده ارمان طرفه از االنم شایدم میکنه هرکاری

 ؟؟پانیذ؟؟؟کجایی؟؟؟ پانیذ-شادی

 ...سپردم خدا به اون من چیه انتقام بابا نه-من

 ....میده کاراشو این خداجوابه

 ..... میان اینا مامان االن جان شادی

 ....مرد مامانمم راستی میرم دارم باشه اها-ادی

 که الهاییب این همه اخه کنم بغلش نتونستم اما بگم تسلیت بهش و کنم بغلش میخواستم
 ...رفت و شد نراحت کنم فک و گفتم تسلیت بهش همینطوری ادمه این تقصیره اومده سرم

 .......اومدن ساعت یک بعده اینا مامان

 .....اتاقم تو اومد علیرضا

 و اسید ماجرایه داشت؟؟؟منم چیکارت شد؟؟؟شادی چی گفت اتاقو تو اومد علیرضا
 ....بگیریم انتقام باهم که اینجا بود اومده گفتم و کردم تعریف

 به سپردمش نمیگیرم انتقام من نه گفتم دیدم زیاد نامردی ادم این از که اونجایی از ومنم
 ....بده جوابشو اون که خدا

 بهشون رو چی همه و کنی اعتماد نباید ادما جور این به کردی خپبی کار افرین علیرضا
 ....بگی

 واه دادم که شم بلند تختم رو از میخواستم میکنه درد دلم زیر اینقد چرا خدا وووواااییی
 شددددددد؟؟؟؟ چی گفت کرد هول علیرضا و رفت
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 تو که بیرون میرم گفت و داد و اورد واسم هامو دارو دلم زیر میکنه درد خیلی گفتم
 .....بیرون رفت و کنی استراحت

 صابماع باز که ندم جواب گفتم بود وناشناس شماره یه باز خورد زنگ گوشیم دقیقه۵ بعده
 ....دادم جواب و نذاشت لعنتی کنجکاویه حسه این دوباره ولی میشه خورد

 بله؟؟؟؟؟؟-من

 ....مسئولیت بی مامانه سالم-اون

 ....ارمانه فهمیدم زدنش حرف لحنه و صداش از

 نزن؟؟؟؟ زنگ من به نگفتم مگه-من

 اوردی؟؟؟ بچم سر بالیی چه ببینم زدم زنگ-ارمان

 ....کرده رد پرویی از دیگه این خددداااایااا

 یدمد ثانیه چند بعده کردم قطع و گفتم بهش داشتمو یاد حاال تا عمرم اوله از فحش هذچی
 شده؟؟؟ چی گفتن اتاقم تو اومدن همه

 ....میدادم فحش داشتم که بوده بلند صدام خیلی فهمیدم تازه

 ....گرفت گریم و هیچی گفتم

 از که ابمبخو میخوام گفتم بهش  موند علیرضا فقط بیرون رفتن زندایی و ودایی وبابا مامان
  بیرون بره اتاق

 داری؟؟ چیکار گوشیم با گفتم بده گوشیتو گفت باعصبانیت اونم

 .....بده میگم بهت-علیرضا

 گفت و روگذاشت جدیده کارت سیم اون و  برداشت کارتمو سیم و دادم بهش گوشیمو
 ائلیق احترام واسم فقط یکمی اگه گوشیت تو نزار سیمکارتو این دیگه ازت میکنم خواهش

 ...نزارش دیگه

 .....بیرون رفت و باشه گفتم منمباسر
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 خوب صورتش هم علیرضا شدمو خوب من و گذشت باد و برق مثه هفت یه که خالصه
 باید و نداریم خبر زندگیمون و خونه از که ماهه یه االن ما که داد گیر زندایی و بود شده
 .....حرفا این از و بریم

 و دست و شدم بیدار خواب از صبح شنبست پنج امروز و محضرگرفتن وقته شنبه پنج روزه
 ..داشتیم وقت ظهر۱۶ساعته خوردیم و کردیم اماده صبونه همه واسه و شستم صورتمو

 کال و نبیرو اوردم سفیدمو لباسایه وهمه کردم باز لباسمو کمده شم اماده که اتاقم تو رفتم
 یشارا که وقته خیلی از من خدا وووااای کرد ارایش یکم و ایینه جلو رفتم پوشیدم سفید
 .... کنم ارایش که نداشتم حوصلشو یعنی نکردم

 یه و کیمش شلوار و کت بود شده جیگری چه افتاد علیرضا به چشمم که اتاق از بیرون رفتم
 ...شیک و زده واکس کفشایه با بود کرده تنش سفید پیراهنه

 ....دمیخور  منو داشت چشاش با و میشد دیده خاصی برقه یه چشاش تو کرد نگاه که من به

 نه هگری گفتم رو بله گریون باچشایه منم و خوند بار چند رو خطبه عاقد و محضر رفتیم
 کردممی کارو این اول همون از باید اینکه واسه باشم نداشته دوست علیرضارو اینکه واسه

 ......مجبورم که االن نه

 و مخوردی ناهار و شیک رستورانه یه رفتیم بعدش و  شدیمو شوهر و زن ما دیگه که خالصه
  امشب من گفت علیرضا

 نامزد ثالم گفت یهویی؟؟؟علیرضا اینقد چرا گفت دایی کردنو تعجب همه بگیرم مهمونی یه
 ......نامزدیمونه جشنه اینم ها کردیم

 ....شمشاد شاخه داماه اقا نه میگیرن عروس خانواده رو نامزدی جشنه گفت بابام

 باباجون؟؟؟ میکنه فرقی چه-علیرضا

 گهدی حاال اما عمو میگف همیشه باباجون بگه بابام به علیرضا بود تاندیده خددددااااامن
 ....باباشه

 ....نمیتونم من بابا؟؟؟؟نه بگم داییم به بعد به این از باید منم یعنی
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 رو یکارای یه باید باالخره دیره خیلی امشب و میگیریم جشن فردا گفت بابام که خالصه
 ....دیگه جشن واسه بدیم انجام

 .....بگیریم جشن فردا شد قرار و کردن تایید همه

 ......خونه برگشتن بقیه و بودیم بیرون باهم تاشب علیرضا و من که روز اون

 ......بخوابم باعلیرضا اتاق یه تو چطوری من که بود این فکرم تو همش من

  ....اتاق تو اومد علیرضا و خوابیدن همه شد شب

 زا ممنون...(میکنم عذرخواهی اومده پیش پارت گذاشتنه تو که تاخیری بابته دوستان)
 .....حمایتتون

 

 

 

 

 بخوابی؟؟؟ نمیخوای تو گفت و تخت رو کنارم نشست اتاقو تو اومد علیرضا

 میخوابی؟؟؟ کجا تو میخوابم اینجا که من گفتم

 ....میخوابم همینجا منم گفت و کرد بهم نگاهی یه

 بخوابی؟؟؟ پذیرایی تو تو نمیشه نمیشیم جا تخت رواین که مادوتا گفتم

 کنار و بخوابم تو کنار که دارم و شب این رویایه وقته خیلی پانیذ؟؟؟من چی یعنی-علیرضا
 پایینه همین تشک یه پاشو پاشو....میخوام ازت همینو فقط امشب واسه باورکن بیدارشم تو

 در و هم کنار انداختمو تشک پاشدم زد حرف معصومانه خیلی....بخوابیم که بنداز تختت
 .....برد خوابم علیرضا اغوشه
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 چی اووووو گفتم باخودم و شدم بیداار مامان صدایه و میخورد در به که هایی ضربه با صبح
 دمفهمی دلیلشو و بود خواب کنارم که علیرضا به خورد چشم که میزنه در داره مامان شده

 .....ها دارین جشن مثال امروز دیگه پاشین گفت مامانم و کردمو باز درو رفتم پاشدم

 بیدار ور علیرضا و اتاق تو برگشتم و گرفتم وقت ارایشگاه از تلفنی بعدازظهر واسه رفتمو
 احساس ممیرفتی راه داشتیم که همینطور خریدیم لباس و بازار رفتیم علیرضا و با با و کردم
 ....خیاله کردم فک اول میاد ما سر پشته داره یکی کردم

 .....مابود سر پشته رفتیم که مغازه تا چند اما

 ینهماش جلو پیچیدن وقتی که بود یارویی همون این دیدیم و کردم دقت صورتش به یکم
 ....خودشون ماشینه تو اورد منو شادی

 .....که میفته راه بزن بزن و دعوا باز میشه غوغا که بگم علیرضا به اگه االن خدا وووواااای

 ... دستشویی میرم که  گفتم علیرضا به و نگفتم هیچی

 علیرضان هدنبال پس نبود کردم نگاه سرمو پشته علیرضا یا منن دنباله ببینم میخواستم
 .....بیارن سرش بالیی یه میخوان

 کنم؟؟؟؟ چیکار حاال خددددداااا واااای

 نطوریهمی هم یارو اون خونه برگشتیم و خریدیم لباس زود و برگشتم و دستشویی نرفتم
 .....میومد ما دنباله

 ...رفت، و ارایشگاه در دمه گذاشت منو علیرضا

 بد گرنهو بده شمارتو گفته ارمان اقا گفت و جلو اومد یارو اون که ارایشگاه تو برم میخواستم
 .....نمیترسم اون از کنه؟؟من چیکار میخواد دیگه بگو بهش گفتم میبینی

 ........بستم و در و تو رفتم

 .....دنبالم بیاد وگفتم زدم زنگ علیرضا به شد تموم که کارم

 به زد چنان ماشینش با یارو همون بگیریم عکسامونو که اتلیه میرفتیم داشتیم و دنبالم اومد
 ،،...شد جمع صندوق همه که ما ماشینه
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 .....باشن وبردش نوکر باید همه داره پول چون انگار دیگه بود کرده خورد اعصابمو خیلی

 ....بنازی پولت به نتونی دیگه که کنم کاری یه

  نمیخوایم ازت چیزی ما برو بگو بهش برو گفتم علیرضا به

 ....بریزه بهم جشنمون که شیم عالف ما میخواست اون بودم فهمیده قصدشو من

 بهم مهمونی اخه گفتم....ماشینه خسارته کلی خوب چی واسه گفت هرچی علیرضا
 ......گذشت بدش و خوب همه با شبم اون خالصه....میریزه

 درسم رفک وبه بخونم درس که اونی از بیشتر یعنی بودم انتقام فکر به فقط من فرداش از
 باشه هداشت و میخوام که چیزی اون که بودم نفر یه دنباله خیلی بودم انتقام فکر به باشم

 .......کنم عملی نقشمو باهاش که

 

 .....باباش و مامان با خونشون رفته که علیرضام دانشگاه برم باید و دارم کالس دوتا امروز

 بترسم؟؟؟ کثیف ارمانه این از عمرم اخر تا باید من یعنی خدا ای

 ....اشغال عوضیه میخوره بهم ازش حالم

 مثه شد گمرن دیدم و ارمان ماشینه که برمیگشتم داشتم  شد برگزار کالسام و دانشگاه رفتم
 باهم و رامودال پیشه رفتم برم ترسیدم که تنها.....صفر رو افتاد فشارم کردم احساس یهو گچ

 درگیر همحتمابا ببین همدیگرو اینا اگه گفت که بیاد امین بزنه زنگ میخواست اونم رفتیم
 ....میشن

 باکماله و کرد ترمز پامون جلو اومد ارمان که بگیریم ماشین که واستادیم کنارخیابون رفتیم
 فتگ دالرام اما ندادم جوابشو اصال که من میرسونمتون باال بیاین گفت پرویی و وقاحت

 ...نشین مزاحم و بفرمایید لطفا هستیم متاهل خانوم مادوتا محترم اقایه

 ومهخان دکتا نمیتونه خوب پسر اقا یه نیستین؟؟؟مگه متاهل گفتم من مگه خوب-ارمان
 ؟؟؟؟...برسونه و متاهل

 ....ها میشه مومت بد واستون وگرنه برین محترم اقایه-دالرام
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 ....دارم کوچیکی کار یه دستیت بغل اون با من ندارم صحبتی اصال شما با من-ارمان

 ....بفرمایید.... نداره هیچکاری شما با من دستیه بغل-دالرام

 .....رفت و گرفت وگازشو اورده نوبرشو انگار بابا باشه-ارمان

 و شدن سوار و زد ترمز پاشون جلو که بودن واستاده بیگول جیگول دختر چندتا جلوتر
 .....رفت

 و میخواست که چیزی کثافت این بابا من جونه از میخواد چی این باز یعنی دالرام وااای-من
 ؟؟؟؟...میخواد حاالچی دیگه گرفته من ازم

 .....کرده مزه زبونش زیر بودی شیرین شاید-دالرام

 علیرضا ومن عقد قبله البته گفت همینو بهم زد زنگ که بارم یه دیگه نگو توروخدا دالرام-من
 .....بود

 ؟؟؟....خدا رو تو ووووای-دالرام

 کنم؟؟؟؟ چیکار حاال اره-من

 .....بشه نزدیک شوهردار زنه به باشه داشته جرات نکنم فک بابا کن ولش-دالرام

 .....دالرام بشنوه زبونت خدااز خداکنه ووووااای -من

 ....رفتم خودم بقیشو و تمرف دالرام با راهو نصفه که خالصه

 .....زد زنگ علیرضا رسیدم که خونه به

 جانم؟؟؟؟-من

 االنبود؟؟؟ خوب کالسات؟؟؟  رفتی خبر چه....عزیزم بشم گفتنات فدایهجان من-علیرضا
 کجایی؟؟

 .....خونه رسیدم االن بود خوب رفتم اره-من

 پیدا همرو یکی و باشه کامل مدراکش و بره ایران از بخواد که کن پیدا یکیرو بگیر علیرضا
 لیاو اون حاال....بکنی واسم کارو این اگه میشم ممنونت کنه درست قالبی مدرکه که کن
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 که منمیشناس رو کسی اینجا من چون لطفا باش دومی این دنباله فقط تو نیست مهم زیاد
 ...بکنه کاری همچین

 کنی؟؟؟ میخوای؟؟؟میخوایچیکار چی واسه-علیرضا

 111باشه؟؟...حرفا این از و نکن بگی و بشی مانعم نباید اما میگم بهت-من

 .... بگو تو حاال-علیرضا

 .....ارمان از انتقامم واسه-.من

 

  بره؟؟؟ ایران از بخواد که بودم یکی دنباله روز اون از من و کرد قبول علیرضام

 ....واستون میگم چی؟؟؟حاال واسه بدونین میخواین

 هک سرکوچه و بیرون خونه از رفتم داشتم کالس یه فرداش ومن گذشت روزم اون خالصه
 رفتم که روزی اون یانه؟؟؟از خوبه حالش ببینم داشتم دوست چقد وااای دیدم و حمید

 همش گوشیت چرا گفت و زد ترمز پام جلو بودمش ندیده دیگه مالقاتش بیمارستان
 خاموشه؟؟؟

  شد؟؟؟ چی پسره اون پرسید ازم کردم عوض خطمو گفتم

 کدومم؟؟-من

 بزنن؟؟؟ منو بود فرستاده ادم که همونی-حمید

 سرش ای بزنیش بخوای که نباشی این فکر به وقت یه کن ولش کثیفیه ادمه اون هیچی-من
 ....میکنه بدبختت اون که ها بیاری بالیی

 میترسی؟؟؟ اون از اینقد چرا تو-حمید

 حالیش هیچی که کثیفیه ادمه یه اون اورده؟؟ چی اطرافیانم و خودم سر دیدم چون-من
 ...نیست

 ....ها کردم ازدواج من راستی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM منصوره – یک دخترایان پ

      

 
134 

 ....نمیزد حرف هیجان با دیگه و هم تو رفت قیافش حمید

 یهویی؟؟؟ شده چرااا؟؟؟؟باکیی؟؟؟چی-حمید

 میکنن؟؟؟ ازدواج چرا چراا؟؟؟ادما....داییم باپسر-من

 .....کنی ازدواج نمیخواستی داشتم خبر من که جایی تا نه خوب-حمید

 .... شدم مجبور دفعه یه دیگه-من

 ...... گفتم واسش ماجرارو

 کار تورو حاال ازش بگیرم انتقام باید که من گفت نمیومد در خونش میزدی کارد وااای
 ....ندارم

 درست بیقال مدرکه که نفرهستم یه دنباله فقط ازش بگیرم انتقام میخوام منم گفتم بهش
 .....میگردم دنبالش امروز از منم گفت حمید بره ایران از بخواد که نفر یه و کنه

 بوق سرم هپشت داشت ماشینی که برمیگشتم داشتم و شد برگزار کالسم رفتم و رسوند منو
 کردم نگاش برگشتم میزد بوق خیلی که میرفتم راهمو داشتم بهش توجه بی که اول میزد
 .....ارمانه بابایه دیدم

 .....بفرمایید گفتم برگشتم میگه چی دیگه این خداا وااایی

 ....دارم کارت دخترم شو سوار بیا گفت

 .....شده ادم شاید گفتم کرد استفاده دختر کلمه از دیدم

  دارم کار باهات گفت....میرم خودم بفرمایید شما ممنن گفتم گرفتمو عصبانی  خودمو اما

 ..... ردمک ازدواج من که بگم باید بدین مسخرتون پیشنهاداته اون از دوباره میخواین اگه-من

 .....دارم کارت شو سوار بیا کردی ازدواج میدونم-ارمان بابا

 ......نشستم عقب البته شدم سوار میزنه حرف باباها مثه داره خیلی دیدم دیگه

 شم پیاده میخوام بگین کارتونو زود-من
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 .....حرفا این واز کنم ساپورتت هرلحاضی از میتونم پلدارمو خیلی من: کرد شروع

 میخواین؟؟؟ چی حاال خوب-من

 ...بزنی سر منم به وقتا بعضی میخوام-ارمان بابا

 دارین نگه لطفا دارین میگین؟؟؟؟نگه چی شما کردم ازدواج میگم من محترم اقایه-من
 ....اقااااااا

 مرفت و شدم پیاده سرعت به منم داره نگه شد مجبور کردم باز درو و گرفتم رو دسگیره
 ...... خونه رفتم و گرفتم تاکسی سرش پشته

 

  

 ......دیگه غیرتن بی چقد ملت این خددددااایاااا

 ........(ها بگین ندارین دوسم نمیزارین؟؟؟اگه کامنت واسم چرا دوستان)

 بیاد رمگی یکی داشتم دوست بودم کالفه بود داغون واقعا اعصابم خونمون  سرکوچه رسیدم
 ....بشه خنک دلم که بزنمش اینقد

 بعد هک افتادم این یاد شادیه دیدم کردم دقت واستاده در دمه یکی دیدم رسیدم که خونه به
 تادو حرفی هیچ بدونه شادی به رسیدم شدم حامله من که بود فهمیده ارمان شادی رفتن
 نای اما کردی بهم زیاد نامردی حاال تا چون زدم این واسه اینارو گفتم بعد گوشش تو زدم

 ....باشی ارمان طرفه از که بودم نکرده باور روواقعا اخریه

 سومت دادگاهه موقعه همون از ندیدم ارمانو وقته خیلی من گفت و گریه زیر زد دفعه یه
 میزنی؟؟؟؟ حرفو این چرا ندیدمش دیگه

 .....فاحر  این از و شدم بابا شنیدم که گفت و زد زنگ بهم ارمان تو رفتنه محضه به چون-من

 ..... نگفتم چیزی بهش من مادرم خاکه ارواحه به-شادی

 ....میکرد هم گریه همینطوری
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 تیگف تو کردم فک من وگفتم کردم بغلش و کردم پاک اشکاشو و سوخت واسش دلم باز
 فهمیده؟؟؟ کجا از اون اما ببخشید

 .....خبرداره اتفاقا همه از همیشه ارمان نمیدونی تو اما نمیدونم منم-شادی

 ....تو بریم بیا خوب خیلی-من

 .....اینجاست دیگه ماهه۰،۴ تا فقط ارمان بگم اومدم فقط نمیام تو مرسی نه-شادی

 میره؟؟؟ چرااا؟کجا-من

 .....همونجا میبره زدنگیشم و کار همیشه واسه انگلیس میره-شادی

 فهمیدی؟؟؟ کجا از تو-من

 هک میفروشه چیشو همه داره میگه اون...... میگه دوسته هاش با که دوستام از یکی-شادی
 .....بره

 ....میشم راحت دستش از بهتر درک به بره خوب-من

 میکنه؟؟؟ اذیت تورو هنوزم مگه-شادی

 هم کثیفش خوده هم باشم باهاش من که داره اسرار و میشه سبز جلو هرروز بابا اره-من
 ....اشغالش بابایه

 ....بدتره خودش از که باباش اون بابا اره-شادی

 ...زمینه رو ادمه ترین کثیف اصال که اون اره-من

 ...نمون اینجا ای توخسته برم منم خوب-شادی

 علیرضا با......ها کردم ازدواج من راستی-من

 :گفت و کرد بوسم کلی و بغلمو پرید یهو

 خوشبخت همیشه که ایشالله خوشحالم واست خیلی باااااااااااشه مباااااااارررررررک-شادی
 ..... کنی زندگی
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 .......تو همچنین عزیزم مرسی-من

 ی؟؟؟ندار  کار دیگه رفتم من خوب خیلی...جان پانیذ کردیم رد خوشبختی از دیگه ما-شادی

 .....عزیزم برو نه-من

 .....تو رفتم و کردم وباز در منم و رفت شادی

 اسامولب که اتاقم تو رفتم و کردم سالم بلند میکرد غذادرست اشپزخونه تو داشت مامانم
 ،....کنم عوض

 وصلهح اصال ام خسته خیلی االن خدا ،وای... بود علیرضا خورد زنگ گوشیم که تواتاقم رفتم
 ....،،،.ندارم زدن حرف

 .....بدم جواب بودم مجبور اما

 جان؟؟؟-من

 هک ؟؟؟مشکلی دانشگاه چطوری؟؟؟رفای دلم عزیز بشم گفتنات جان فدایه من-علیرضا
 نیومد؟؟؟؟ پیش

 ....میفته راه خونه بودم مطمئن میگفتم و ارمان بابایه قضیه بهش اگه

 کردی؟؟؟؟ وپیدا گفتم که اونی شد چی راستی...نبود مشکلی نه-من

 تو ادما اینجور ضمن در گرفتم ادرس دوفنم یکی از اما نکردم پیداش هنوز نه-علیرضا
 .....کنم پیدا زود اینقد من که نریختن خیابون

 ...بشه دیر نمیخوام اخه-من

 ...همونجاست نمیکنه که فرار-علیرضا

 ....انگلیس میره داره-من

 :گفت و شد جوری یه صداش علیرضا

 میدونی؟؟؟ کجا از تو
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 .....گفت اون در دمه بود اومده شادی-من

 ....گفته اومده خودش کردم فک ها-علیرضا

 بگه؟؟؟؟؟ بهم اون که میزنم حرف بااون اصال من نظرت به-من

 قالبی همدرک که کسی این واسه گفتم هم بوده اینکاره که همکالسیهام از یکی به من راستی
 .....میده خبرشو گفته و کنه پیدا کنه درست

 ....دیگه بودم پیگیر من گفتی چرا-علیرضا

 طول ماه۰،۴ حداقل چون دیگه شم کار به دست زود کرد پیدا زودتر هرکی گفتم-من
 .....من کار میکشه

 کنی؟؟؟؟ چیکار میخوای بگی نمیخوای هنوز راستی نداره اشکال باشه-علیرضا

 .... هنوز نه- من

 ......کرد قطع و کرد خدافظی و نکرد اسرار دیگه علیرضا

 ......و اتاق تو اومد مامانم که درازکشیدم تختم رو رفتم بودم خسته واقعا منم

 چرا تمگف بهش منم اونجا بیاد پانیذ که گفته زده زنگ داییت زن گفت و اتاق تو اومد مامان
 تناراح حرفم این از که مامانم نمیرم هیچجا من نگه خودش تا نگفت بهم خودش علیرضا

 ....بکن داری دوست هرکار شدگفت

 فتادها بودم کرده سیو و بودم گرفته حمید از که ای شماره خورد زنگ گوشیم و بیرون رفت
 ....دادم جواب روگوشیم بود

 بله؟؟؟-من

 خوبین؟؟؟؟ خانوم پانیذ سالم-حمید

 قطف خالصه و نمیگه تنها اسممو و میکنه صدام شما همش کردم ازدواج که فهمیده وقتی از
 ....نمیزد حرفم باها اصال وگرنه میزنه حرف باهام که انتقامه همین واسه

 خوبی؟؟؟ تو حمید خوبم مرسی -من
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 ..... بودم قبل مثه هنوزم من اما

 ..... ممنونم مرسی-حمید

 کردی؟؟؟ خبر؟؟؟چیکار چه-من

 .... زیاده هزینش میگه اما میکنه درست قالبی مدرکه خودمون دور فامیالیه از یکی- حمید

 کردی؟؟؟؟ جددددییییی؟؟؟؟پیدا-من

 .....زیاده هزینش ولی کردم پیدا اره-حمید

 .....نیست مهم واسم اصال هزینش-من

 ....بدیم نصف نصف شد هرچی-حمید

 بدی؟؟؟؟ تو چرا... نداره ربطی تو به مسئله این نه چرااااا؟؟؟ تو-من

 .....کرد باهام که اونکاری واسه بگیرم انتقام ازش میخوام منم-حمید

 .....حرف؟میزنیم باهم پولش درمورده بعد درست بگو حاال-من

  اقا؟؟؟؟ یا خانم میخوای؟؟؟ چی-حمید

 واسم نیست مهم اصال اون کن انتخاب خودت فامیلشم و اسم  میخوام اقا واسه-من
 ...چی همی پاسپورت هم ملی کارته هم  شناسنامه هم میخوام هم چی همه.....

 ....نمیتونی تنها ها میشه زیاد خیلی هزینش اینا-حمید

 ....نداری مشکلی اگه باهم باشه-من

 ....دارم انداز پس من بابا نه=-حمید

 باشه؟؟؟ بهم بده خبرشو پس خوب خیلی-من

 برخ بعدبهت کنم صحبت باهاش مببینمش برم ندیدم یاروررو این خودم هنوز من-حمید
 .... میدم

 ...خدافظ....منتظرم پس باشه-من
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 ......خداحافظ-حمید

 .... زدم زنگ علیرضا به و کردم قطع

 جااااان؟؟؟-علیرضا

 خوبی؟؟؟ سالم-من

 خوبی؟؟؟ تو خوبم مرسی- علیرضا

 درست بیقال مدرکه که کنه پیدا نفرو یه گفتم بهش بودم گفته که همکالسیم اون خوبم-من
 ....کرده پیدا کنه

 ...کردم پیدا گفت بهم زد زنگ

 مامان یراست هیچی دیگه کردی پیدا که حاال اما میکردم کارایی یه داشتم منم خوبه-علیرضا
 .....خونمون بیای بگم بهت گفت

 .... گفت بهم مامان االن اره-من

 میای؟؟؟؟ خوب-علیرضا

 کنم؟؟؟ چیکار کالسامو نمیدونم-من

 ....دیگه میبرمت خودم- علیرضا

 ..... بیادیگه دنبالمم پس باشه-من

 بیام؟؟؟؟ کی باشه-علیرضا

 .....بیا اومدی که هروقت-من

 باشه؟؟ میام دیگه ساعته یه تا پس باشه- علیرضا

 ...... باشه-من

 .....کردم فک یکم بودم کرده طراحی که نقشم به درازکشیدمو رفتم و کردم قطع

 چیه؟؟؟ نقشم بدونین میخویان
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 .....میگم واستون بعد حاال

 (ازحمایتتون سپاسگزارم دوستان)

 مدارک این همه واسه گفت و زدم حرف بایارو رفتم گفت و زد زنگ بهم حمید فرداش
 فتگ میده؟؟؟؟حمید تحویل بهمون کی تا گفتم بهش و میکنم درست و میگیرم تومن۱۱

 ....کنه درست بگو نداره اشکالی گفتم بهش منم...دیگه هفته یه تا

 ..... خوبه گفت گفتم علیرضام به

 ینجاا بخواد اینکه نباشه مهم واسش و بره ایران از بخواد که کنم پیدا نفرو یه مونده فقط
 .....بمونه

 .....زدم زنگ دالرام به

 خوبی؟؟؟؟ عزیزم سالم-من

 خبر؟؟؟ ؟؟؟چه خوبی تو مرسی سالم-دالرام

 سیک ببین بگرد اشنا فامیالو تو داشتم واست رحمت یه جان دالرام عزیزم سالمتی-من
 بره؟؟؟ ایران از بخواد دیگه ماهه۰،۴ تا که نیست

 اسهو میدم،حاال خبر بهت میپرسم اما نمیرسه ذهنم به کسی که االن عزیزم نمیدونم-دالرم
 میخوای؟؟؟؟ چی

 ....میخوام چی واسه میگم بعد کن پیدا تو حاال-من

  خبرمیدم بهت باشه-دالرام

 کردم قطع کردمو خدافظی

 نهبرسو منو که گفتم علیرضا به امروز و گذشت خوش بود خوب داییم خونه رفتم دیروز
 .....زدیم حرف باهم که زد زنگ حمید بیرون اومدم که کالسم از سرکالسم رفتم و دانشگاه

 هی ارمان این کار که شه پیدا بره ایران از باید که هم که نفری یه اون زودتر هرچی خداکنه
 ......بره و بشه سره
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 ماشینه ورفتم کردم عوض لباس و پاشدم خواب از سوم روز و گذشت دوروز که خالصه
 اقا دوتا هک ماشین یه دیدم که بیرون بردم پارکینگ از ماشینو بیرون برم که برداشتم بابارو
 ....واستادن ما خونه از تر طرف اون نشستن توش

 گمم که باال بردم سرعتمو افتاد راه دنبالم که بود ماشینه به حواسم توایینه از و افتادم راه
 بودن ارمان طرفه از که مطمئنم کردن گمم باالخره که رفتم ها فرعی تو خیلی کنن

 ....پیچوندمشون و فهمیدم که خداروشکر

 .....دارم کارت پیشم بیا گفت زد زنگ بهم دیروزش چون دالرام پیشه رفتم

 یه نم گفت نبود ونشون کسی تو رفتم کردن سالم بعد کرد باز و در ودالرام روزدم خونه در
 ..... بره که بده رفتنشو خرجه که یکیه دنباله و بره ایران از میخواد که کردم پیدا و نفر

 رفتنش؟؟؟ خرجه چقده گفتم

 ....هست تومنی دوسه-دالرام

 کامل مدارکشم باشه خوب زدنشم حرف و باشه داشته مرتبی ظاهر میخوام من دالرام-من
 ...ایران از رفتن بیرون واسه باشه

 کال رهدا معماری لیسانسه فوقه که کردنشم صحبت خوبه قیافش که یارو این بابا-دالرام
 .....پوله بی یکم فقط اجتماعیه ادمه

 ببینمش؟؟؟؟ میشه

 ....ببینش بریم جا یه بیاد میزنم زنگ بهش االن همین اره- دالرام

 ....بزن زنگ باشه-من

 اونم ااونج رفتیم ما خونشون نزدیکه شاپه کافی بیاد گفت بهش و گرفت شمارشو دالرام
 ......داشت و میخواستم من که چیزایی اون دالرام میگفت راست اومد

 هشب بشه خرجش که اونی از بیشتر تومنم دوسه بده انجام خوب کارشو اگه گفتم بهش
 ......میدم
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 هک نشده هفته یه هنوز گفت مدارک این شد چی گفتم و حمید به زدم زنگ بیرون اومدم
 دارم عجله من ها بده بهم باید بشه هفته سریه گفتم منم

  شده پیدا نفردیگه یه اون مگه-حمید

 .....مدارکم ممنتظر االن من شده پیدا اره-من

 .... بگیرم ازش تونستم زودتر شایدم باشه-حمید

 باشه؟؟؟....بده خبرشو پس-من

 .....باشه- حمید

 ....حمیدم تماسه منتظر منم و هفتست اخر امروز

 .....میزنه زنگ داره اووووووووو

 .........-من

 ...دادم جواب و زد زنگ حمید

 حمید؟؟؟؟ بله-من

 خوبین؟؟؟ سالم-حمید

 ؟؟؟ کردی خبر؟؟؟چیکار خوبی؟؟؟چه تو مرسی-من

 ....برب بیا حاضره گفت زدم تزنگ بگیرم مدارکو میرم دارم دیگه هیچی خوبم مرسی-حمید

 رتکا به کارت واست که بفرست واسم کارت شماره یه کنیم؟؟؟ چیکار پولشو خوب-من
 .... کنم

 ....بده بهم بعد میکنم حساب من حاال-حمید

 ..... مدارکو میگیره دیگه ربع یه تا گفت

 ...شهرام، به زدم زنگ و کردم قطع

 کیه؟؟؟ شهرام
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 من خرجشو قراره و میره ایران از بعد بکنه واسم میخوادو که کاری بعده قراره که همونی
 ...بدم

 خوبین؟؟؟ سالم-من

 شما؟؟؟ مرسی سالم-شهرام

 که درسا این به میاین چیکارکنین قراره بگم و کنم صحبت باهاتون میخواستم پانیذم-من
 میدم؟؟؟ بهتون

 بیام؟؟؟؟ کجاباید میام بله-شهرام

 .....خدافظ منتظرم پس میفرستم واستون االن-من

 هک بعدی گفت و نوشتم ادرسو این حمید واسه بعدم و فرستادم واسش ادرو کردمو قطع
 ....ادرس این بیا گرفتی مدارکو

 .... حمید و شهرام پیشه برمی باهم که علیرضا به زدم زنگ بعدم

 شهرام و حمید به ادرسشو که شاپی وافی اون به رفتیم و دنبالم اومد علیرضا ساعت یه بعده
 ....بودم داده

 میز یه رس نشستیم و تو رفتیم که ما بودن نشسته جداگانه سردوتامیز دوتا واون تو رفتیم
 .....ما میز سر نشستن و اومدن

 ....افررررین بود دراورده تمیز واقعا کردم نگاه و گرفتم حمید از مدارکو

 ....هستی رادمنش سامان شما بعد به این از گفتم بهش و شهرام به دادم مدارکو

 چررررااا؟؟؟ گفت

 .....بگم نقشمو میخوام حاال

 میبندی بزرگ خیلی قرارداد یه باهاش و ارمان شرکته به میری جعلی اسمه این با شما
 کستورش میخوام....میکنی فرار و اونجا نمیری دیگه کرد اماده جنساتو شدی مطمئن ووقتی

 ....بشه
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 شده؟؟؟ چی گفتم بهش که دیدم شهرام چشایه تو ترسی یه

 .... نشه ساز سر درد من واسه-شهرام

 از نکن شکایت بخوان اگه اونام اونجا که نمیری خودت فامیله و اسم با که تو بابا نه-من
 ......میری ایران از که هم تو میکنن شکایت رادمنش سامان

 من وگفت نکرد قبول ازم بیشتر تومن پنج کردم وهرکار کردم تشکر حمید از که خالصه
 ممن به شدی موفق اگه شد تموم کارت وقتی فقط بدم انجام کارو این دارم دوست خودمم

 ....دارم باهاش تموم نیمه کاره یه بزن زنگ

 ......میزنم زنگم بهت و میشم موفق-من

 من هب داد انجام کارشو و شرکت رفت که شهرام قرارشد و رفتن اونا و کردم خداحافظی دیگه
 ....کرد چیکار بگه و بزنه زنگ

 به رممی که اونجا من چون علیرضا اسرار به البته داییم خونه رفتیم علیرضا و من بعدش
 .....سختمه باز اما میاره و میبره منو خودش علیرضا که هرچند دوره خیلی دانشگاهم

 مادها واسمون صبونه زندایی و بیدارشدیم صبحم و موندم داییم خونه شبو اون که خالصه
 ...... رفت خودش و دانشگاه گذاشت علیرضامنو افتادیم راه و خوردیم بود کرده

 .....بزنه زنگ شهرام که نبود دلم تو دل همش شد تموم که کالسام داشتم تاکالس سه

 ......ااااااااررررررررمااااااانننن زززززززززبووووووووونههههههه اززززززززز

 (نمیخونه کسی مسکنم احساس.....نزارم ادامشو شدین خسته اگه دوستان)

 

 .......ارررررمممممماااااان ززززززبووووونه ازززززز

 ......دنمیش که نمیشد میزدم دری هر به اما باشم پانیذ با دیگه بار یه داشتم دوست خیلی

 ....بودم خورده دربسته به اما کردم امتحان هارو راه همه
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 کارامو داشتم و برم ایران از کال دیگه ماه۶،۰ تا بود قرار چون بودم شده بیخیالش دیگه
 و رفتممیگ ویزا داشتم و کردم پول به تبدیل و فروختم که داشتم اینا و زمین یکم میکردم
 ......موندن واسه اقامت

 وت بدی اتفاقه ندارم دوست اصال اروز شادم اینقد چرا نمیدونم شدم بیدار خواب از امروز
 کردم عوض لباس و شستم صورتمو و دست و شدم بیدار بدکنه حالمو و بیفته واسم ایمروز

 تممیخواس بعد میدادمو  انجام اونو باید شرکت داشتم کوچیک کار یه بیرون زدم خونه از و
 ....حال و عشق برم و امروز

 ....اینا و بابا و کار به کردن فک بدونه

 کسی هاینک از  منم اتاقم تو اومد بابا  دقیقه پنج بعد اتاقم تو رفتم و شرکت داخله رفتم
 ....میشم کالفه اتاقم تو بیاد درزدن بدونه

 ....میزدن هم دری یه برن جایی میخواستن ادما قبلنا باباجان گفتم

 تووووووپ یعنی داریم مشتری یه حرفارو این کن ول-بابا

 میخواد؟؟؟ شده؟؟؟چی چی ؟؟؟مگه چرا-من

 .....بگیریم و قرارداد این اگه روغنه تو نونمون یعنی ببنده دادی قرار یه میخواد-بابا

 کجاست؟؟؟ حاال-من

 .....ببندم باایشون قراردادو این مایلم من وگفت گرفت تورو ،سراغه منه اتاقه تو-بابا

 ...اتاقم تو بیان بگین خوب گفتم

 ....من اتاقه تو بریم دیگه نه-بابا

 ....کرد شروع و نستم و دادم دست باهاش و اتاقش رفتم بابا با پاشدمو

 .....هستم رادمنش سامانه من

 .....دارم دوست خیلی شغلمم و  هستم کار این عرصه در موفق بازرگانه یک

 ببنده؟؟؟؟ قرارداد میخواد چقد ببینم میخواستم من
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 کنین؟؟؟ کار ما با میخواین ای اندازه چه تا شما: گفتم

 سرمایمونو تمامه باید ما که گفت رو رقمی واسم؟؟؟یه خوبیه روز چه امروز خددددداااا
 ممیکردی سود چقد میشد جور اگه ولی کنیم جور اونو تا میزاشتیم و داشتیم پول هرچی
 ......کنیم برداشت میتونستیم میزاشتیمو که پولی برابر دوسه تقریبا

 شما کار درمورد من یکم....ببندم و داد قرار ها زودی این به نمیخوام من البته-سامان
 ....قراردادو میبندیم بعد بشیم اشنا باهم بیشتر یکم کنم تحقیق

 وت بود مونده کم فقط رفت اون گذاشتیمو فردا واسه رو بعدی قراره و کردم موافقت منم
 ....بودم خوشحال که اینقد برقصم کارمندا جلو شرکت

 ....... خودم واسه کنم حال و عشق و بیرون برم فقط میداد حال خوبگفقط خبر اون بعد

 ........بیرون رفتیم باهم و اومد بود خنده اخر که ها بچه از یکی به زدم زنگ و بیرون رفتم

 .....پانیذذذذذذ زبووونه از

 ؟؟؟؟کرد؟ چیکار ببینم بزنه زنگ که شهرامبودم زنگه منتظر شد تموم که کالسام بعد

 ،،...دادم جواب....خودشه بله خورد زنگ گوشیم خونه برم که بیرون رفتم دانشگاه از

 کردین؟؟؟؟ ؟؟؟چیکار شهرام اقا بله-من

 .... گذاشتم فردا واسه رو بعدی قرار و کردیم صحبت باهم یکم هیچی-شهرام

 ..... بدین بهم هم رو فردا خبر پس خوبه خوب-من

 .....خونه رفتم و کردم قطع

 .....اررررمان ززززززبووووونه از

 و برم بخوام که سفرم واسه دیگه میشه خپب خیلی ببندم و داد قرار این اگه خدا ووووای
 .....ارمد پول هم خیلی تازه میرم راحت باخیاله بفروشم چیزی نیست الزم کنم زندگی اونجا

 .....فردا واسه میکنم شماری لحظه

 .... ودیمب مشغول و من اپارتمانه دختررفتیم دوتا با شبم و بیرون اومدیم دوستم با که امروز
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 ....بدنباشههه حالم فردا قرار واسه که نخوردم مشروب من البته

 شرکت رمب باید من که کنه بیدار دخترارم وگفتم کردمو بیدار دوستمو شدم بیدار که صبح
 .....نباشن من توخونه اونا

 دوش یه رفتم منم رفتم اونم و خوردم بادوستم و کردم اماده صبونه من رفتن که دخترا
 .....شرکت رفتم و کردم تنم مرتب لباسه کردم اصالح صورتمو گرفتم

 ......بودم، خوشحال واسم بود خوبی روز امروزم

 .....بیاره واسم قهوه یه گفتم منشی به و شدم اتاقم داخله

 ....زدم زنگ بهش نیومده بابا دیدم خوردم قهومو

 ....ها داریم کجایی؟؟؟قرار باباا سالم الو-من

 شتریهم اون ضمن در بیام نمیتونم کردم گیر جا یه من داریم قرار میدونم باباجان سالم-بابا
 ....تویه

 بندهب قرارداد ها زودی این به نکنم فک البته ببند داد قرار باهاش امروز همین تونستی اگه
 کار کیفیته واسه ممکنه باشه جمع حواسشون بگو و بزن زنگ ام خونه کار هایه بچه به.....

 .....بره اونجام

 نداری؟؟؟ کار باشه-من

 .....باشی داشته هوارو پس باباجان نه-بابا

 .....خدافظ باشه-من

 این زا روز یه خوب کرده گیر زنی کدوم پیشه نیست معلوم باز گفتم باخودم و کردم قطع
 .....ها بچتم من بگم؟؟؟مثال بهت باید من اینم شرکت بیا و بزن کارات

 نش راد اقایه گفت و کرد باز ودرو زد در منشیم که میزدم حرف باخودم داشتم همینطوری
 اوردین،،،، تشریف

 .....تو بیان کنین راهنماییشون-من
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 قتحقی تاحاال ادیروز از کمی من گفت و روبروم نشست و داد دست شخصیت با و تو اومد
 کردین؟؟؟؟ من درمومرد تحقیقی چی شما کردم

 .....شما مدارکه از واضحه چی همه کنیم تحقیق نیست الزم دیگه که ما-من

 یه هم اونجارو اوضاعه برم هم کارخونه تا من که قراربزاریم یه مایلید اگه باشه-سامان
 .....قرارداد بستنه واسه بریم بعد بزنمو محکی

 ....خونه کار نرم خودتون اطالعه بدونه خواستم من

 .....نبود مشکلی میرفتینم-من

 .... خونه کار بریم تماسی هیچ گرفتنه بدونه کارخونه بریم میتونیم االن همین خوب خیلی

 من هک زدم اونجا مدیر به اس ام اس یه و برداشتم گوشیمو من که کارخونه بریم که پاشدیم
 .....باشه چی همه به حواست اونجا میام گنده کله مشتریه یه با دارم

 نمیخواد نه مگفت من که بیاد بگم بگیرم رانندم با تماس یه من گفت سامان که بیرون رفتیم
 .....بریم من باماشینه بفرمایین هست ماشین

 تموم که یوقت ببینه رو کارخونه که رفت وسامان نشستم دفتر تو رفتم من خونه کار رفتیم
 .....بخوریم شام و بیرون بریم باهم شام واسه شد قرار شد

 گها میشم ممنون دوستان.....)گذاشتیم قرار شب واسه باهم و رفت اونم و شرکت رفتم من
 ( بخونم منم و بزارین کامنت واسم

 هک زد ذهنم تو ای جرقه یه یهو شد غروب نزدیکه و دادم انجام داشتم کار یکم شرکت تو
 چی خدارو میرم دارم که بگم بهش وببینم پانیذ شده هرطور شده جور چی همه که حاال

 تمداش برنامه هام باخیلی و بودم دخترا خیلی با من ها نمیدونم اومد باهام اونم شاید دیدی
 دلخواهش به بوده همزوری چی همه که هرچندم مهمه واسم اینقد چرا یکی نمیدونماین اما

 ....دنبالشم همش چرا نمیدونم باشه بامن که نبوده

 بهش و میکنم خودمو سعی من ولی ببینه قیافمو نمیخواد عمرا که کرده ازدواج که االن
 ....میشه تموم و میکشه طول روز یه من واسه گرفتنش طالق شد راضی اگه میگمکه
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 رداف ندیدمشم بهتر که دیدمش اگه وامیستم خونشون میرمجلو گفتم بیکارم خودم دیدم
 .... دانشگاش میرم

 زنگ بهم سامان بود شام وقته دیگه نیومد کردم صبر هرچی واستادم و خونشون جلو رفتم
 ....زد

 خوبی؟؟؟ جان ارمان سالم-سامان

 خوبی؟؟کجایی؟؟؟ تو مرسی-من

 بیام؟؟؟ باید کجا مرسی-سامان

 باشه؟؟ اونجا بیا هست.....خیابونه تو رستورانی یه-من

 خوبه؟؟؟ اونجا دیگه ساعت نیم باشه-سامان

 .....دیگه بیفت راه هم تو میفتم راه دارم من اره-من

 رامدال بووووودد؟؟؟؟اها چی خرش دوسته اون و پانیذ دیدم بیفتم راه میخواستم اینکه هم
 تمگف بود شده دیرم منم رفتن باهم دنبالشونو اومد نامردم امینه و بیرون اومدن خونه از

 ....دیگه روز یه باشه حاال

 .....میزدم زنگ بهش یا میدادم بهش اس ام اس یه یا که وگرنه کرده عوض شمارشو حیف

 رو و دیدم و پانیذ اول دفعه که بود همونجایی اینجا رستوران طرفه به افتادم راه دیگه
 ....گرفتم حالشو من بعدم و ریخت سس پیراهنم

 ....اونجا میرم اوقات بیشتر چون داشتتم دوست و رستوران این

 رسیدم بود نشسته سامان که سرمیزی تو رفتم و نگهبان به دادم و سوئیچ در دمه و رسیدم
 متوجه اما میزنه حرف داره باکی ببینم که کنم گوش میخواستم میزد حرف تلفن با داشت

 کلی و خوردیم و اوردن شام و کردیم احوالپرسی هم با و شد بلند کرد قطع و شد حضورم
 هم همهچی پایه و هست خوبی خیلی ادم سامان کردم احساس کردیم بخند و بگو باهم

 اجمخداروشکرازدو میکنم تعارف بهش رو دیگه چیزایه بعد ببندیم و قرارداد بزار حاال هست
 .....هنوز مجرده نکرده
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 شد قرار......خوابیدم و خونه اومدم و رسوندمش من و خوردیم و شام شب اون که خالصه
 .....ببندیم قراداد دیگه هفته یه

 ....دیدیم رو همدیگه دوبارم داشیکی زیاد تلفنی تماسه هفته یه این تو

 ......قرارداد بستنه واسه بیاد میخواد سامان امروز

 بگی؟؟؟؟ بهم میشه خریدتو مبلغه گفتم ومن نشست و اتاقمو تو اومد

 .....ازتون میخوام جنس میلیارد هزار۵۱۱۱ یه من-سامان

 میلیارد؟؟؟ هزار۵۱۱۱ میگه چی داره این موند باز دهنم من

 میخوره؟؟؟؟ دردتون چه چیکار؟؟؟؟به میخواین و جنس همه این بپرسم میشه-من

 هب همینارو کشور خارجه میخرم شما از هستم بازرگان بنده که کردم عرض خدمتون-سامان
 ..... مفروشم دوبرابر

 ....بیاره واسم قرارداد برگه یه گفتم منشی به بودم شده خرذوق خیلی که من

 چشاش دادم نشون بهش که دادو قرار حالین؟؟مبلغه درچه گفت اتاقم تو اومد بابام
 ....... بیرون میزد حدقه از داشت

 دیگه و کرد قبول اونم و گفت همهروواسش شرایطو و زد حرف اجناس مورد در باهاش بابام
 اامض من و کردیم قید داد قرار تو فروشم خریدو شرایط همه ببندیم و داد قرار که رفتیم
 .....کرد امضا سامانم و کرد امضا بابامم  کردم

 ..... نبودم زمین رو بودم اسمونا رو انگار بودم خوشحال خیلی

 ردمشب کرد قبول اونم و اصرارکردم و باش باما و امشب گفتم بهش بره که شد بلند سامان
 هست؟؟؟؟ چیزایی چه اهله ببینم میخواستم اوردم واسش چی همه و خونه

 نجاتاای بیان دختر دوتا بزنم زنگ داری یانه؟؟؟دوست هستی حال و عشق اهله گفتم بهش
 باشیم؟؟؟ باهم صبح
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 بیان میگمن بایابشین باشه گفتم بره که شد بلند و افتاد پته تته به شد قررررمزززز رنگش
 گوشیش که بود۱۱ حدوده ساعت  نشست و شد اروم یکم میکنم حال و عشق خودمون

 .....داد جواب خورد زنگ

 سامان اقا ای گذشت خوش خیلی اما بود ساده خیلی اینکه باتمامه شب اون که خالصه
 ...... نبود ای برنامه هیچ اهله رادمنش

 ......میخواد سامان که اجناسی کردنه حاضر میشد ذکرم و فکر همه ازفرداش باید دیگه من

 ....پانیذذذذذ ززززبوووونه ازززززز

 کرد راراس کلی دیگه بیرون بریم باهم دنبالت بیام میخوام گفت زد زنگ بهم دالرام روز اون
 .... بیرون باهم رفتیم و کردم قبول و

 ......ادبی ارمان که م منتظر و رستورانم تو وگفت زد زنگ بهم شهرا که برمیگشتم داشتم

 دش بسته قراردا که امروزم حاالم میبندم و داد قرار دیگه هفته یه گفت و زد زنگ بعدم
 ......کردم و میخواستم که کارایی درصد۵۱ چون دارم خوبی احساسه اخیییییش

 .....علکیه و فایدس بی که میکنه تالش کاری واسه داره امروز از ارمان اخه خوشحالم خیلی

 ....دادم جواب و بهم زد زنگ حمید

 حمید؟؟؟؟ بله-من

 کردین؟؟؟ ؟؟؟چیکارا شد خوبین؟؟؟چی سالم-حمید

 

 اشجنس که وقتی تا بستن و قراداد که حاال تا هیچی خوبی؟؟؟ تو خوبم مرسی سالم-من
 .....میشه چی تاببینیم کنیم صبر باید بشه اماده

 ......شهرام؟؟؟؟افرررررین بسته قراردادو ااااا-حمید

 میشه؟؟؟ چی بقیش ببینیم تا باموفقیت شده تموم کار درصد۵۱ که فعال-من

 میکشه؟؟؟ طول چقد میکنی فک-حمید
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 .....کنه اماده جنسارو تا که بکشه طول ما یه حداقل کنم فک-من

 شد؟؟؟؟ چی بگیرم خبر که میزنم زنگ موقعها همون من پس باشه اها-حمید

 کنی؟؟؟ چیکار ؟؟میخوای باهاش داری چیکار باشه-من

 .... اورد من سر که بیارم سرش رو بالیی همون بدبختیش و پولیش بی تو میخوام-حمید

 نداری؟؟؟ کاری باشه خوب خیلی-من

 ..... خدافظ مرسی نه-حمید

 ارمد ساعته یه گفت بود علیرضا کردم باز درو رفتم اومد در صدا به خونه زنگه کرد قطه
 چرااشغالی؟؟؟ میزنم زنگ بهت

 ....میزدم حرف حمید با داشتم-من

 

   

 چی نییع دیگه رفته شده تموم بوده کاری یه میزنه زنگ همش بیکاره حمیدم این-علیرضا
 میزنه؟؟؟ زنگ همش

 کافی تو که روزی همون از زده زنگ همش کجا دوما نشده تموم هنوز کارما که اوال-من
 .....زده زنگ بوده بارش اولین این همو دیدیم شاپ

 بداخالقی؟؟؟ اینقد چرا حاال خوب خیلی-علیرض

 ....دادم جوابتو منم کردی سوال بداخالقم من گفته کی-من

 دارین؟؟؟؟ چی ناهار حاال باشه-علیرضا

 ...... اشپزخونه تو نرفتم اصال من بود اشپزخونه تو مامان نمیدونم-من

 ......شهرامم خبر منتظر من و میگذره که ماهه۱ حدوده روز اون از که خالصه

 .....اررررماااان ززززبوووونه ازززز
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 ......کنه بازدید بیاد که  بزنم زنگ بهش وباید امادست سامان سفارشاته تقریبا

 .....میزنم زنگ بعد بشم مطمئن که چی ازهمه

 بعده و میگیرم و سامان شماره.....امادست چی همه بله  میکنم چک رو چی همه دوسهبار
 ....میده جواب بوق۴یا۰

  خوبی؟؟؟؟ جان سامان سالم-من

 خوبی؟؟؟ تو خوبم مرسی-سامان

 میکنی؟؟؟ خبر؟؟؟چیکار چه نیستم بد-من

 ....باشگاه میرم دارم هیچی-سامان

 بکنی؟؟؟؟ بازدید یه که خونه کار میای سر یه باشگاه بعده ورزشکار، بابا-من

 شد؟؟؟ اماده جنسا-سامان

 ....بیا تو حاال امادست تقریبا-من

 ،... میام حتما باشه- سامان

 ،،،.... کرد قطع و کرد خدافظی

 اییدت و کرد نگاه جنسارو شد پیداش ساعت دوسه بعد و شدم سامان منتظر کارخونه تو من
 .....بزنن بار گفت و کرد

 ....و کنه جور دیگه هفته یه واسه میتونه پولشو گفت سامان

 تگف سامان هروقت که انبار گوشه بزارن اماده و بزنن بار جنسارو گفتم کارگرا به منم
 ......بفرستن واسش

 مدل اما شده چم نمیدونستم داشتم حالی یه چرا نمیدونم خونه رفتم منم و رفت سامان
 چیکار من ببره جنساشو نیاد سامان اگه میگفتم باخودم میزد،همش شور خیلی

 وختمفر داشتمم که چیزایی از خیلی کردم قوله و قرض خیلی اخه....میشم کنم؟؟؟بدبخت
 ....بود برابر دوسه سودشم درعوض ولی بود زیاد خیلی داد قرار مبلغه اخه
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 سنگین و سر اینکه هم یا نمیداد جواب میزدم زنگ سامان به هرچی روز چهار سه تواین
 .....میداد جواب

 امانس گوشیه میزدم زنگ هرچی شد جنسا گرفتنه تحویل موقعه و گذشت هفته یه خالصه
 .....رفته اینجا از گفتن رفتم که داشتم ازش ادرسم یه بود خاموش

 گفتن اونجام بازرگانی دفتر رفتم بود بسته زدم دری هر چیکارکنم؟؟؟به حاالمن خداااا واااای
 ....ندارن رادمنش سامان نامه به کسی که

 .....دیدم بازرگانیشو کارته خودم نداره امکان ولی

 .......یمهپولدار  و مرفح زندگیه پایان تمومه دیگه که نیاد اگه برگشتم و رفتم سکته تامرز

 ..... شدم سامان اومدنه منتظر و گذروندم بدبختی به و روز دوسه

 ....پانیذذذذذذ زززززبووووونه اززززز

 ..... جنسا بازدید واسه ارمان کارخونه بره باید که گفت و زد زنگ بهم شهرام

 .... داییم خونه رفتم و خبرتم منتظر گفتم منم

 و بزنه بار دیگهجنسارو هفته واسه گفتم ارمان به گفت و زد زنگ بعدش ساعت دوسه
 .....بره و بدم پولشو تا شاپه کافی همون بیاد گفتم و کردم تشکر ازش بده تحویل

 اون و مرفت بود نشسته اونجا شهرام رسیدم وقتی شاپ کافی طرفه افتادیم راه علیرضا با
 که هم پولی قد همون دادم بهش و گرفتم واسش بلیطم یه قبل از گرفتم ازش و مدارک
 ..... بود فرداش پس ماله بلیط تاریخه دادم بهش و بودیم کرده توافق

 ....نمیگنجیدم خودم پوسته تو یعنی بودم خوشحال خیلی

  ..... بیرون اومدم و کردم تشکر ازش کلی خالصه

 خبره؟؟؟ چه ببینم ارمانشون شرکته در دمه رفتم گذشت که دوهفته

 منتظ و بودن واستاده در دمه طلبکار تا۷،٨ یه شدم اروم خیلی بود ای صحنه عجب وااای
 .....بودن ارمان اومدنه
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 ؟؟؟؟؟کنم پولت یا میدی منو پوله گفت دیوار به زدش و گرفت یقشو یکیشون اومد وقتی

 ......وقتش به بدید اجازه اقا باشه گفت بود ترسیده خیلی که اونم

 شماره وشیموگ تو گذاشتم قبلیمو سیمکارته اون و خونه رفتم بود نگرفته ارپم دلم یکم هنوز
 .....گرفتم و ارمان

 ....داد جواب خورد بوق چهارتا سه

 بله،؟؟؟-ارمان

 هستی؟؟؟؟ عصبانی اینقد چرا شده چی-من

 .....بگو کارتو-ارمان

 ......نشدی ادب هنوز که تو وای وای وای-من

 میگی؟؟؟؟ داری چی-ارمان

 .....طلبکارا دسته از... هستی عصبانی اینقد چرا میدونم من اخی-من

 میدونی؟؟؟؟ کجا از تو-ارمان

 .......-من

 

 ....حاال دیگه-من

 بود وت کار که نفهمیدم من میکنی فک اره؟؟؟ میشناسی و سامان کارتوبود بگو پس-ارمان
 ....بیوج نیم ببین حاال همینطور توروهم میشونم سیاه خاکه به و میکنم پیدا اونو ؟؟؟من

 میکشی؟؟؟ شونه و شاخ داری حاال چرا.... نداری پول دیگه که حاال-من

 .....بکنم کارایی یه میتونم هم پولی بی با من-ارمان

 .....خدافظ دارم کار برم من باشه-من

 ....بود شده خنک دلمم اما شدم پشیمون زدم زنگ اینکه از بعدش و کردم قطع
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 ودب خاموش گوشیت چرا گفت بود عصبانی و رد زنگ علیرضا بعدش و کردم عوض خطمو
-نم کجایی؟؟؟ پرسید کردم روشنش بود شده خاموش دیدم بود شده تموم شارژم گفتم
 ...... ام خونه

 .....اررررمان ززززبوووونه از

 راروطلبکا جوابه یا برسم اون به نمیدونم بستریه بیمارستان تو و کرده سکته بابام
 یادب سامان که شدم منتظر هرچی....شرکت پام یه و بود بیمارستان پام یه بدم؟؟؟؟هرروز

 کنم؟؟؟؟ چیکار طلبکار همه این با حاال خدا وای نیومد

 .....دیگه میشم دیوووونه دارم

 .....شرکت میومدن و میزدن زنگ طلبکارا روز به روز نشد سامان از وخبری گذشت هفته یه

 داغون بااعصابی و شدم درگیر طلبکارا از یکی با شرکت رفتم که روز یه میکردم دق داشتم
 دادم،،،، جواب پانیذه خوردواای زنگ گوشیم که اتاق تو رفتم

 ....نمیکردم فکرشو اصال اونه سر زیر کارا این همه

 ....بیمارستان رفته احمق پانیذ این خاطر به بابام

 وتهف وخبر زدن زنگ بیمارستان از روز میشد،یه بدتر حالش هرروز بابام و گذشت ماهی یه
 که بود کم طلبکارا این تازه... طلبکارا این با کنم چیکار تنها من حاال خدددااایاااا دادن بابامو

 .....شدن اضافه بهشون بابامم طلبکارایه

 هم هرچی بدم طلبکارارو همه جوابه نتونستم و فروختم چیمو همه من و گذشت ماه یه
 اما نمک پیداش کردم تالش خیلی زمین تو رفته و بود شده اب انگار گشتم سامان دنباله

 ..... ...نشد

 .....تنهام تنهایه من و نیست خبر ها گذرونی خوش اون از دیگه

 .... خریدم قرض و قسط هزار با اونم پراید یه و فروختم بوگاتیمو

 زده گزن طلبکار یه قبلش چون بودم عصبانی هم خیلی بودم نشسته خونه تو که روز یه
 ....بودیم کرده دعوا باهم و بود
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 اون با ماا باشه اون کاره که نبودم مطمئن ،،،البته.کرد من با که کاری و افتادم پانیذ یاد یهو
 ....بوده خودش کار فهمیدم گفت که حرفایی و زد بهم که زنگی

 اما کشمب باباشو بود کشته بابامو که همینطور داشتم تصمیم خونشون در دمه رفتم پاشدم
 مداو همسایشون که خونشون در جلو رفتم نیومد بیرون خونه اون از کسی واستادم هرچی
 ..... رفتن اینجا از که میشه ماهی یه اینا گفت و بیرون

 خبر پانیذ از رفتموگفتم حراستش اونجام دانشگاش رفتم شدمو ماشینم سوار زود
 ندارین؟؟ندیدنش؟؟؟

 .... رفته دانشگاه این از کنم فک نیست که هست ماهیی یه نه گفتن

 ....میمیرم که نکنم تالفی اگه من چیکارکنم حاال خدا واااای

 ....پانیذ زززززبونه ازززز

 که هست بهش حواسم دور از من و میگذره روزی چند زدم زنگ ارمان به که روزی اون از
 و کرده ذارواگ و شرکت میدونم خریده پراید و فروخته بوگاتیشو که میدونم چیکارمیکنه داره
 ردهک اجاره کوچیکتر اپارتمانه یه و فروخته اپارتمانشو میدونم میکنه کتراشو داره االن

 نورای و داره طلبکار هنوزم بیاره کسی سرهر میخواد بالیی هر که نداره پول دیگه خالصه
 خورد ولهپ مثه واسش میلیون بیست زمانی یه میده وام بهش کی ببینه که اینه دنباله اونر
 .....بدن وام بهش تومن میلیون بیست که میزنه در تا هزار به داره حاال اما بود

 ..... خوبشه روزایه که االن تازه دیدم روزا این که خداروشکر مرسی خدا واااای

 شمارشو...وبگو بزن زنگ بهم شدی موفق اگه بود گفته که حمید از اومد یادم یهو
 ....داد جواب دوم گرفتم،بوقه

 بله؟؟؟-حمید

 خوبی؟؟؟؟ حمیداقا سالم-من

 خوبین؟؟؟ شما مرسی خانوم پانیذ سالم-حمید

 .....الحمدا مرسی-من
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 .....توپ توپه توپم که من خدا شکر

 کردی؟؟؟ ؟؟؟چیکار شده چی-حمید

 .....میکشونه خودشو فعال داره مونده دیگه یکم هنوز اما نشوندمش سیاه خاکه به-من

 کنم؟؟؟؟ حساب تسویه باهاش میتونم االن من-حمید

 .....وقتشه االن کنم فک اما نمیدونم-من

 .....ممنونم واقعا دادین خبر بهم که خانوم پانیذ مرسی-حمید

 ....بزن من طرفه از دوتام یکی میکنم خواهش-من

 ....حتما باشه-حمید

 به دمز  زنگ که موقعی همون تقریبا قبل ماه یه از ما درسام پایه نشستم رفتم و کردم قطع
 نهکی که میشناختم و ارمان چون کردم عوض دانشگاهمو منم و کردیم عوض خونومنو ارمان

 .،....زیاده خیلی بیفته راه دنبالم اینکه امکان و ایه

 ....نداشت من از که هم ای دیگه ادرسه دیگه

 چیزی هی و خونه برگشتم و خرید بیرون رفتیم مامان با و خوندم درس یکم نشستم روز اون
 ....خوابیدم و خوردم

 ...دادم جواب بود حمید خورد زنگ گوشیم فرداش

 بله؟؟؟-من

 ....کردم و بود کرده باهام که کاری تالفیه منم-حمید

 کردی؟؟؟ چیکار-من

 همیر  داره که اخریه روز بود معلوم  شرکتشون در دمه هارفتیم بچه از تا بادوسته-حمید
 که ماشین سمته میرفت وداشت بود دستش تو شخصیش وسایله کارتون یه اخه شرکت

 داره عوض که چیزی گگفتم دادمو نشون خودمو اخر منم و زدنش و سرش پریدن دوستام
 .....نداره گله
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 گرفتم شوچون و جلو رفتم منم...پانیذ تو به لعنت گفت و شد پرعصبانیت پرخونش صورته
 .....نجس نیار کثیفت زبونه به اسمو این دیگه وگفتم

 ودب شده عقده واسم این شد خنک دلم کردم حال خیلی اومدیم و شدیم سوارماشین بعدم
...... 

 صدهق بگیرم ازش اونو میده همه به پولشو پز اینقد میخواستم فقط من خوبح خیلی-من
 .....عوضی شه ادب یکم بزار بهتر خوبه دادی انجام که حاال اما نداشتم و زدنش کتک

 کاری باهم دیگه ما خانوم پانیذ خوب خیلی...... حقشون ادما اینجور بابا اره-حمید
 ......کن حالل دیدی خوبی یا بدی بود همینجا تا ما کار...نداریم

 ......ازت ممنونم چی همه بابته نکنه درد دستت-من

 ....نداشت قابلی نکردم کاری میکنم خواهش-حمید

 .....کردم قطع و کرد وخدافظی

 .....اررررماااان زززززبوووونه اززززز

 

 ....ارررررمااااان زززززبووووونه ااززززز

 از هن داشتم خبری پانیذ از نه میداد عذابم خیلی این و میشدم بدبختر داشتم هرروز من
 ....سامان

 مفروخت خودش طلبکارایه واسه که بابارو خونه کردم اجاره خونه یه و فروختم اپارتمانمو
 هنوز ینا تازه میدونم بگیرم پراید یه تونستم قرض و قسط با و فروختم نازنیمو ماشینه
 ذارواگ شرکتم چون بردارم شخصیمو وسایله تا شرکت رفتم که اخری روز....خوبمه روزایه
 خرشا که زدن منو خیلی و سرم پریدن نفر دوسه که بیرون شرکت از اومدم وفروختم کردم
 وگفت جلو اومد بزننش بودم گفته و دیدمش من و دانشگاه بود اومده باپانیذ که پسری اون

 .....نداره گله دار عوض که چیزی

 مش بلند جام از نمیتونستم خودم و وموندم من حاال رفتن اونام کنم چیکار حاال خددددایااا
 ....کنه جمعمم بیاد بگم بزنم زنگ بهش نیست که بابامم حاال
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 مارستانبی تو اومدم بهوش وقتی شدم بیهوش و بیاد گفتم و گرفتم دوستامو از یکی شماره
 ....گذشت روزی چند یه خالصه بود وصل بهم وسرم بودم

 نمیتونم و ندارم رد زندگی همچین تحمله من اخه بمیرم دارم دوست گرفته خیلی دلم 
 ..... کنم زندگی اینطوری

 بعد بخوری رو یکی اینکه محضه به بودم شنیده و گرفتم برنج قرص بسته یه و عطاری رفتم
 .....میمیری ساعت یه

 یه ناال بفروشم وسایالمو همه قرضام واسه شدم مجبور کنم عرض چه که ،خونه خونه رفتم
 ....دارم۱۴ تلویزیون یه انداختمو خونه تو موکت

 دنیا اون بود قرار و بودم کرده که بدی کارایه اون فکر بخورم نتونستم کردم هرکار خالصه
 ..... نداشتم کارو این جرات و میلرزوند تنمو بدم جواب

 کنم؟؟؟؟ چیکار باید نمیدونستم واقعا بود شده کوتاه اسمون و زمین از دستم دیگه

 مام وبخ البته....میخوان طلبشونو فقط همه نمیکنن صبر یکم نیست ادم طلبکارام این
 .....میکنی برشکست سوت سه که نباشی اینطوری اگه بودیم همینطوری

 وادمیخ ازم میلیون ده که طلبکاری یه واسه باید فردا اونم که دارم پراید به فقط من االن
 ..... بفروشم

 به یلیخ دیدم رو پسره یه که برمیگشتم داشتم نمایشگاه گذاشتم و بردم و ماشین رفتم
 تو اومد که همونی پانیذه نامزده همون این افتاد یادم وردم فک خیلی اومد اشنا چشم

 .....دراوردم،، سرش تالفیشو منم بعدش و زد منو اپارتمانمو

 ؟؟؟؟...کجاست پانیذ میفهمم حتما کنم تعقیب اینو اگه گفتم باخودم

 .....کنه تعقیبش گفتم بهش گرفتمو تاکسی یه یعنی افتادم راه دنبالش

 دفتر وت رفت دنبالش رفتم و شدم پیاده ومنم شرکتی تویه رفت و افتاد راه دنبالش اونم
 کس یه کتهشر  اینجا حتما گفتم نرفتم دنبالش دیکه شرکت از بیرون رفت بعدشم و مدیرش

 رفت هک اتاقی اون تو رفتم رفت وقتی نداشتم دیگه ماشین پوله بعدم دیگه هست کارش و
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 بودن ما تایید مورد کار واسه اینجا اومده که گفتن چیکارست؟؟؟ اینجا اقا این پرسیم و
 ....رفتن

 وبرگشتم راه همه اون پیاده....تازه میشدم امیدوار شدداشتم خراب سرم دنیارو خدا وای
 ....برد خوابم بود گشنم خیلی اینکه با و نفهمیدم هیچی دیگه رفتمتو وقتی خونه

 کردم ازب درشو رفتم داشتم کوچیک یخچاله یه میمردم گشنگی از داشتم بیدارشدم وقتی
 االح میخوردم ناز با رو ماهیچه که منی خوردم ولع با و شکستم بود توش مرغ تخمه چندتا
 .....پانیذذذذ نگذره ازت خدا میخورم کامل اشتهایه با و مرغ تخمه دارم

 گفتم خودم اب و گرفتم پولشو رفتم فروختیم ماشینتونو گفتن زدن زنگ بنگاه شداز که شب
 نشستم انرستور  یه تو رفتم نمیشه چیزی طلبکاره این به بدم کمتر تومن بیست یا ده  حاال

 حاال ونهخ برگشتم و دادم سیریشو طلبکار این پوله رفتم بعدم خوردم و دادم سفارش غذا و
 اجارشو گرفتم که وقتی از کاردارم،اینجاروهم حتی نه دارم خونه نه دارم ماشین نه دیگه

 صاحب یواااا بیدارشدم خواب از لپم لپ گوشیه باصدایه صبح و برد خوابم.... بدم نتونستم
 ....دادم جواب خونست

 ....جان؟؟سالم-من

 اجاره نمیخوای اجاره خونمودادم امیدی به منم علیکی؟؟؟بابا چه سالمی چه-خونه صاحب
 بدی؟؟؟

 ....خدمتتون میارم میکنم جور چشم اما تنگه یکم دستم خدا به-من

 خیابون تو میریزم اسباباتو میام فردا نیاوردی اوردی که اوردی امروز اگه- خونه صاحب
 .....ها

 ....میکنم سعی حاال باشه-من

 ... میخوام پولمو نیست حالیم کردن سعی من-خونه صاحب

 .....کرد قطع بزنم حرف اومدم تا

 چیکارکنم؟؟؟ باید بودم مونده دیگه
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 بکنم؟؟؟؟ چیکارمیتونم ببینم بیرون رفتم

 همشون داشتم پول که  روزی اون تا نامردن همه برنمیومد،دوستامم ازم کاری هیچ
 ارمد احتیاج حسابی و درست دوسته یه به که حاال اما میزدن زنگ بهم همش بودن دوروبرم

 ...میپیچونن منو میزنم زنگ که کدومشون هر به

 هیچ هک فعال.....میکنم، بیچارش واقعی لحاظ به یعنی کنم پیدا و پانیذ این من خدانکنه
 نداشتم،،،،، ازش سرنخی

 و خونه اومدم امید نا شبم نکردم پیدا اما بودم کارم دنباله البته گشتم خیابونا تو تاشب
 ...خوابیدم

 رگهب یه با خونست صاحب  وااای کردم دروباز رفتم بیدارشدم  خونه زنگه باصدایه صبح
 ....سرش پشته مامور یه تودستشو

 شده؟؟؟ چی گفتم

 .....بیرون میندازمت نیاری واسم پول فردا تا اگه گفتم-خونه صاحب

 بدین؟؟؟؟؟ مهلت بهم دیگه روز چند نمیشه حاال گفتم میگرفت گریم داشت که من

 ،،،...بسه دیگه دادم زیاد بهت مهلت-خونه صاحب

 انداختم باسل چندتیکه برداشتمو پالستیک یه و بردارم لباس تیکه چند کن صبر باشه گفتم
 .....موندت عقب کرایه جایه هام وسیله این گفتم و بیرون رفتم توشو

 .... پایان یعنی اخرش یعنی بدبختی و بیچارگی یعنی دیگه این

 رو بیهوش اون بودمو پریده بهش وحشیانه که روز اون افتادم پانیذ یاد یهو منه پایانه این
 .......بود افتاده زمین

 .....بوده دختر یک پایان البد روزم اون

 به ویسمبن دیگه رمان یه قراره و بشه تموم دیگه قسمته تو رمان این احتماال دوستان سالم)
 اهنماییمر  و بدید نظر بنویسم؟؟؟لطفا و شد فاش که خیانتی یا نیستم دختر من نظرتون

 ...(متشکرم کنین
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 نمببی خیابون تو و ارمان که بودم روز یک منتظر صبرانه بی...پانیذذذذ ززززبونه ازززز
 اتفاقی همچین کی که بود بهش حواسم دور از همش...خواب واسه جایی هیچ داشتن بدونه

 ؟؟؟....میفته واسش

 بود دهکر  اجاره که رو انباری همون کنم عرض چه که خونه البته داشتم خونشو تلفنه شماره
 ن؟؟؟گفترفت کجا گفتم رفتن اینجا از گفت و برداشت اقایی یه که گرفتم شمارشو روز یه....

 هک واااای کردم بیرونش و برداشتم اجارم جایه وسایالشو منم بود افتاده عقب هاش اجاره
 زمانی یه خان ارمان شد چی ها میشدم مرگ ذوق داشتم شدم خوشحال چقد نمیدونین

 حتی نداری هیچی دیگه حاال بکنه بهت چپ نگاهه نمیتونست کسی که داشتی پول اینقد
 .....نداری خوابم جایه

 و مرفت جلوتر واستاده خونمون جلودر خانومی یه دیدم که برمیگشتم دانشگاه از داشتم
 دیگه وقته خیلی نه داری؟؟؟گفت خبر ارمان از گفتم و کرد احوالپرسی و سالم شادیه دیدم

 ردماو ارمان سر به چه کردم تعریف براش وقتی کرده واگذار شرکتم نیست خونش اون تو
 هک حاال گفتم بخوره رودستی همچین ارمان نداره نداره امکان میگفت بود مونده وا دهنش
 این کارایه جوابه پیداشد یکی خداروشکر گفت و شد خوشحال خیلی هم شادی خورده
 مصورت به نمیشه نگاه منو اورده سرت بالیی چه نمیفهمن همه القل تورو بده رو عوضی

 ......کرد درحقم نامردی که اینقد کنی نگاه

 ..،.. رفت و زد حرف یکم و واستاد در دمه و نه گفت تو بریم بیا گفتم بهش هرچی

 ......بدیم انجام رو عروسی خریدایه میرفتیم داشتیم علیرضا و من و گذشت ماه یه حدودا

 یه هک واستادیم قرمز چرررااااغ یه پشته افتادیم راه پاساژ سمته به و شپیم و ماشین سوار
 یفیکث صورته و سر خیلی ماشین شیشه کردنه تمیز به کرد شروع و جلو اومد جوون مرده

 اسهو چقدد چهره این خددداااایاااا کردم دقت صورتش به بود نامرتب خیلی لباساشم داشت
  دیدمش؟؟؟؟ اشناست؟؟؟کجااا من

 خانوم؟؟؟ پانیذ کردی چیکار باهاش ببین ارررمااااانه این اهاااا
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 رو شیشه داره که همینی گفتم میگی؟؟؟ کیو نه؟؟؟گفت میشناسی اینو گفتم علیرضا به
 شینما از میخواست فطرته پست همون این گفت کرد زوم روش چشاشو دیگه میکنه تمیز
 افتاده رشف به عرش از که زدش خیلی خدا اینو گفتم و گرفتم دستشو که بزنش و شه پیاده
 نماشی شیشه شکمش پرکردنه واسه داره االن بوده کسی خودش واسه روزی یه که کسی

 .....میشوره

 صداش و گرفتم سمتش به و دراوردم کیفم تو از تومنی پنج یه و بیرون بردم پنجره از سرمو
 .....کرد

 به رو تومنی نگفتپنج هیچی نباشی خسته گفتم کرد نگاه و جلو ؟؟؟اومد.....ارمان اقا
 .....بخوری باهاش ساندویچ یه ظهر امروز میتونی بگیر گفتم و گرفتم طرفش

 ......شد رد خیابون از رفت و نگفت هیچی و گرفت پولو

 نااااممممررررد.....نمیکنه رحم مردم ناموسه به که عاقبتی اخر اینه

 زدواجا باعلیرضا گرفتیمو عروسیمونو سالم اخر و کردیم عروسیمونو ماخریده که خالصه
 کردم،،،،

 هی صاحبه داریم حاالم و کردیم زندگی و کردیم رهن خوشگل خونه یه بابام خونه نزدیکه
 ...... میشیم موشل خوشل پسر

 ...دختر یک پایان بود اینم

 دنبال و خوندیدن رمانمو اینکه از ممنونم....دریغتون بی حمایته بابته ممنونم واقعا دوستان)
 ...(تشکرمم بخونین حتما....شد فاش که خیانتی احتماال بعدیم رمانه.....،،سپاسگزارم کردین


