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 یواراید مطلق سکوت و تاریکی از پره ک قلمرویی منه قلمرو تنهایی و تنهاییم فرشته من:مقدمه

 وانیتا شد گرفته من از خوشختی سنگین تاوان برای ک اشکهایی بوی میده اشک بوی من اتاق

 برگرد اومدی ک راهی همان از ندارم ایستادن نای ک شکست منو انقدر و بود تحملم از فراتر ک

 .....نیست خوشی برای جایی دیگه تنهایی قلمرو در

 متس افتادم راه و برداشتم کیفمو دیگه مزخرف روز یه بازم کردم پارک ماشینو حوصلگی بی با

 :میزدم غر خودم به هی دانشگاه محوطه

 بکپم سیر دله یه میشه تموم لعنتی درس این کی باو شدم خسته-

 میکنی وز وز خودت با داری ک عزیزم؟باز چطوری خانم عزراییل به به-رویا

 میگیری؟ پاچه شدی پا چپ دنده از باز-رویا...پلیز گمشو رویا ندارم رو یکی تو حوصله-

 گمشو سگه ک میگیره پاچه عمت

 هاپوهه خانم زیاد زد,میکنم تلف سگ یه با زدن حرف با عزیزمو وقت باش منو-رویا

 وکرد؛نگام عصبیم بدتر ؛خندش خنده زیره زد کردم نگاه بش و سابیدم هم رو حرص با دندونامو

 کالس سمت افتادم راه و گرفتم ازش

 مقدم مقدم؟خانم خانم-اهورا

 مهد نمیومد خوشش پونه از مار میگن لنگه پای ماله سنگه هرچی بزارم دلم کجای اینو خدا واای

 برگشتم اخم با زدست فلک منه حکایته میشدا سبز خونش در

 بفرمایین احمدی اقای بله-

 اومده؟ پیش مشکلی داشتین غیبت روز چند-اهورا

 بودم احوال مریض یکم ن-

 شده؟ چیزی نده بد خدا-اهورا

 داشتی؟ کاری نیس مهم-

 نوشتم براتون,بدم بهتون روزو چند این های جزوه میخواستم بله اها-اهورا
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 دانق بشر اخه کردم نگاه بش اخم با سمتم گرفت و اورد در جزوه مشت یه کیفشو تو کرد دست

 کنم گورش تو خاک میکنه چیکا من جلو این پ نیس اصال؟اگه بیکار؟هست و کنه

 میگیرم رویا از مرسی-

 فرشته نوشتم تو برای من ولی-اهورا

 احمدی اقای نکنین صدا کوچیک اسم با دانشگاه تو منو گفتم صدبار-

 دادم ادامه راهم به حرف بدونه و گرفتم ازش رو ها جزوه... نمیشه تکرار مقدم خانم ببخشید-اهورا

 کردم باز درو و زدم در ب ظربه چند کالس ب رسیدم دیر اه نکردم تشکرم یه ادبم با من چقد

 استاد؟ هس اجازه-

 انداخت بم نگاهی استاد

 ی؟احمد اقای چرا شما غیبت و تاخیر هم سره پشت شده خراب خیلی سابقتون مقدم خانم-استاد

 برگردوندم سرمو پشتمه اهورا دیدم ک انداختم سرم پشت ب نگاهی

 نشه تکرار دیگه میدم قول داشتم کسالت استاد-

 وایسین بیرون کنین لطف احمدی اقای شما و بشین بفرما مقدم خانم خب خیلیه-استاد

 نشستم باران کنار رفتم

 گرفتی؟ منو عشق این پاچه باز مرده ذلیل سالم-باران

 عشقش میشه یکی روز هر عشقات اون خودتو دهن دره سر ریدم باو خفه-

 ...فر میکشمت کثافتی خعلی-باران

 گفت استاد ک بود نکرده کامل حرفشو هنور

 باشیم جریان در مام شده؟بگین چیزی پیروز خانم-استاد:

 میپرسیدم حالشو داشتم استاد ن-باران

 از بعد ولی بودم فراری درس از همیشه داد ادامه بحث ب و داد تکون سری عمت؛استاد جون اره

 مدرس دومم سال میخونمو درس پزشکی رشته یه ،تو میکنه سرگرمم درس فقط فهیمم رفتن
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 براورده فهیممو ارزو میخوام بدم انجام که ندارم ای دیگه کاره خوندن درس جز چون خوبه نسبتا

 چشمایی شده تنگ چشماش واسه دلم شم؛چقد موفق جراح یه میخواس اون ک همونجور و کنم

 شده سلب ازم وقته خیلی که ارامشی بود من ارامش منبع ابیش و اسمونی

 کجاست حواست باز گاو هوووی-باران 

 کردی سوراخ پهلومو احمق 

 شدم خیره استاد های لب ب و گرفتم باران از رومو    

 هر و مهمه برام تست این بارم چون بخونین خوب بعد جلسه کافیه جلسه این برای خب-استاد    

 بفرمایید نباشید خسته محرومه کالس از جلسه دو گرف کم کس

 کیفم تو گذاشتم وسایلمو و شدم بلند صندلی رو از    

 عزراییل هوی-رویا    

 هوم-    

 عزیزم؟ خورده لولو زبونتو-باران    

 باو خفه-    

 گرفت پاچه باز باران بیا-رویا    

 من عزیزه دیگه سگه-باران    

 گمشین هاتونه عمه سگ-    

 نشیم؟ اگه مثال-رویا    

 جدت رو تو کن ولم ندارم حوصله حالو امروز رویا-    

 یا ناییت من واسه میزنی قدم یا کتابه تو خر مثه سرت یا احمق داشتی حوصله کی تو اخه-باران    

 ...گریه داری و عکساس اون تو سرت

 پهلوش تو زد یکی و بزنه حرفشو نذاشت رویا    

 باران شو خفه-رویا    
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 زدم داد و کردم نگاش بزنه حرف زندگیم راجبه اینجور نداشت حق اون کردم بغض    

 ب ندارم تواحتیاج دوستی ب من برقصه واست شب تا صب ک شو دوس یکی با برو گمشو-    

 فهمیدی؟ ندارم احتیاج هیچکس

 وردمخ ک کولم سره زدم کیفمو بود شده جمع چشام تویه اشک بیرون دویدم و برداشتم کیفمو    

 نمذه از چی همه انگار چشاش دیدن با ولی کنم نثارش یچی تا باال اوردم سرمو سفت چیزه یه ب

 زد داد رویا ک بودم شده چشاش دریای غرق بود فهیمم شبیهه چشاش چقدر

 نداشت منظوری باران فرشته-رویا    

 ماشین سمت دویدم گرفتمو پسره چشای از چشامو    

 وایسا فرشته-رویا    

 ارکپ یه کنار بود گرفته دیدمو جلوی اشک دادم فشار گاز پدال رو پامو شدمو ماشین سوار تند    

 فرمون رو گذاشتم سرمو وایسادمو

 چیه؟؟؟این واسه داغونی بدن؟؟این نظر راجبش بخوان اینجور ک شده داغون زندگیم انقد ینی    

 مشخصه و معلوم چیه؟جوابش واسه تلخی گوشت همه

 موخوام بستنی من فهیم-    

 خوری سرما فرشته نمیشه-فهیم    

 میکنما گریه موخواام-    

 میکنه چرک گلوت نمیشه گفتم-فهیم    

 زدم داد و زمین زدم پامو    

 میخواااااام-    

 ها زشته کوچولوهاس بچه مثه ببین عه-فهیم    

 فهیم-    

 خستم بدجور ک بغلم بیا بدو فهیم بی فهیم-فهیم    
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 زا ماشین بوق صدای بود امنم پناه و میکرد ارومم خدا همیشه ک جاییی بغلش رفتم دویدم    

 بیرون کشیدم خاطراتم

    #### 

 رویا    

 گفتم؟ چی مگه اخه-باران    

 نزن حرف باش اینجور گفتم بت صدبار-    

 چیه؟ فهیم قضیه ؟اصال چرا خب-باران    

 ساله چند که باران حتی شه مطلع گذشتش از کسی نداشت دوست فرشته کشیدم اهی    

 یمرفتن راهه گفت باید رو گفتنی حرف ولی نمیزدیم حرفی هیچوقت همین واسه دوسته باهامون

 بمونه مخفی همیشه تا نمیشه رفت باید

 عاصی دستش از سوسکام حتی ها موقع اون بودیم هم با دبستان دوم کالس از فرشته منو-    

 مهندس باباش و لباسه طراحه یه مامانش بود مدرسه الته سرش رو میذاش رو مدرسه بودن

 ولی بود جدی و خشک ادم یه باباش فهیم اسم ب داش دوقولو داداش یه فری و ساختمون

 بود شوخ خیلی فهیم اون برعکس

 میخوردن هم با رو غذا میمردن نمیدیدن همو روز یه ک بودن وابسته هم به اونقد اونا بامزه و 

 ...ینکها تا دنیاس ادمه ترین خوشبخت میگفت فرشته میخوابیدن هم پیشه بود ست لباساشون

 مرده؟ فهیم میکنی؟نکنه گریه چی؟چرا اینکه تا-باران    

 گف راچ گفتم کردن بازداشت و گرفتن فهیمو گفت بهمو زنگید فرشته روز یه اینکه تا نه نه-    

  میگفتن کالنتری رفتیم هم با خونشون رفتم اینجا بیا نمیدونم

 باورم زدن بش شالق ظربه صد بود دوم بار چون گرفتنشو مردم نوامیس واس مزاحمت جرم ب

 ها یوونهد عینه شد دید زخماشو وقتی فرشته نداشت امکان اصال باشه کرده کارو این فهیم نمیشد

  بود شده چی نمیدونم کنه ارومش یکم تونست زور به فهیم
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 سالشون 17 اونوقتا نمیزد حرفی بود عزیزترینشم ک فرشته با حتی و میکرد حرفی کم خیلی ک

 رابخ حاله با صبم و ریخت اشک کشیدنش درد واس و بود بیدار فهیم سره باال صب تا شب بود

 مدرسه اومد

 خب؟-باران    

 میخوره زنگ داره تلفنم-    

 بردار خو-باران    

 خو ناشناسه -    

 من،الو؟ ب بده-باران    

    .... 

 کجا بله بله-باران    

    ..... 

 بای اونجاییم دیگه دقیقه ده تا چشم بله-باران    

 باران؟ شده چی-    

 ...ببین اممم-باران    

 اه دیگههه بگو-    

 نمازی بیمارستان بردنش رفته حال از خیابون تو فری-باران    

  بریم چی؟؟؟؟؟؟بدو-    

    #### 

 فرشته    

 میزد حرف تلفن با داش و بود سرم باال رویا بود تشنم چقد ک وااای کردم باز زور ب چشامو    

 میخوام اب-    

 بای اومد بهوش فعال -رویا    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمن dokhi divone نویسنده|  تنهایی فرشته رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

8 

 

 ابببببب-    

 وایسا-رویا    

 شد باز اتاق دره بعد دیقه دو خو تشنمه نداره؟من شعور گاااو واااا بیرون رف زرتی اتاق از    

 ....چاه از یا بسازی اب میخواستی الهی بمیری گم-    

 ؟؟ میکنه چیکار اینجا این زد خشکم دیدنش با ک برگردوندم و سرم    

 میگفتی داشتی خب-پسره    

 رویاس کردم خیال ببخشید-    

 بگیر میدونم-پسره    

 خوردم گرفتمو ازش رو بطری شدمو بلند اروم میکنه غرق ادمو چشاش دریای    

 نمیخوای؟ دیگه چیزه-پسره    

 اینجام؟ چرا ن،من-    

 بودی کرده غش انگار بود کرده پیدات پارک تو المیرا-پسره    

 میکنی چیکار اینجا تو-    

 خانمی نه،شما تو-پسره    

 هاان؟-    

 نه؛بله هان-پسره    

 بده جوابمو بزاری اخالق کالس من واس نمیخواد باوا-    

 ندیمیپیو باقی دیار ب داری تو دیدم منم دنبالش برم بود منتظرم ابجیم کل عقل خب-پسره    

 اینجا اوردمت

 گرفت دستمو ک پایین بیام تخت از پاشدم    

 نشده تموم هنو سرمتون اخالق بد خانمه نچ نچ-پسره    
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 دش اویزونم قورباغه عینهو یکی ک میزدم پا دستو توش داشتم و شدم چشاش دریای غرق باز    

 برم تو قربونه من الهی-باران    

 شد چندشم اونور برو احمق منو نکن تفی تف اهه-    

 کنم احساسات ابراز نداری لیاقت-باران    

 کو رویا-    

 عزراییل اینجام -رویا    

 االغ عمته عزراییل-    

 گرفتی؟ پاچه باز-باران    

 گرامیت عمه و توهه کاره این-    

 بابا بسه شماها چتونه واای-پسره    

 سرمت گفتن هم با باران و پسره شدم پا و کردم بش خشک نگاه یه    

  صندوق سمت افتادم راه و اوردم در سرمو نگفتمو چیزی    

 خانم ببخشید

 عزیزم جانم-خانمه

 میشه؟ چقد من هزینه-

 کرد پرداخت برادرتون-خانمه

 امنگ از چی نمیدونم کردم رویا ب زاری نگاه....میگه؟برادر؟نکنه چی این رفتم وا برادرت گفت تا

 گفت که کرد برداشت

 موسوی اقای-رویا

 هی ک مشکی موهای انالیزش به کردم شروع زد کش دختر لبخند یه اونم کرد پسره ب ای اشاره

 و یا قهوه ای قلوه لبای و معمولی بینی و ابی چشای بود ریخته کج بلند ورم یه بود کوتاه ورش
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 مشکی کتون شلوار با بود تنش خاکستری و صورتی سفید خطی خط سوییشرت یه برنزه پوست

 کشید تیر پهلوم ک میدادم ادامه کارم ب داشتم

 رو پسره خوردی-رویا

 جلو رفتم پرویی کمال در ولی کشیدم خجالت زدم زل بش اینکه از

 کردین؟ پرداخت چقد-

 نمیدونم-پسره

 کردین لطف-

 بیمارستان حیاط سمت افتادم راه و گرفتم رو رویا کیف چرخیدمو پا پاشنه رو

 رویا-حشمتی اقای

 بریم بزن اومد بابام فری-رویا

 برم پیاده میخوام ن-

 بای میاد من با بارانم اوکی-رویا

 بای-

 قدچ فهیم پیشه رف فکرم میومدبازم بارون داش رو پیاده سمت افتادم راه و زدم باران ب لبخندی

 تو زهنو بگه بزنه زنگ بهش یکی: کردم پلی اهنگو و گذاشتم هندزفریمو شده تنگ واسش دلم

 بگه شبرا میمیرم ک بگه بزنه زنگ بهش یکی میکشم نگاشو نازه قدیم مثه هنوز بگه فکرشم

 با ونیقرب براش دلو میکنم دق نبینمش روز یه اگه بهش بگه لباش طعم اون عاشقه عاشقم هنوزم

 هق و اشک با براش شعرامو تموم میمونم عاشق همیشه بخواد اگه بگه بهش میکنم منطق دلیلو

 ... میخونم هق

 اشکامو داره موسوی دیدم زد خشکم خورد گونم به چیز یه کردم احساس ک بودم اهنگ حس تو

 بود؟جنه؟ اومده کی این ولی بودم کرده گریه باز ام گونه رو کشیدم دستمو میکنه پاک

 میکنی؟ گریه چرا بپرسم میشه-موسوی

 اومدی؟ کی تو...تو-
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 نیستی اینجا انگار اصن بیام باهات گفتم میزنی قدم داری تنها دیدم وقتی-موسوی

 میای؟ دنبالم داری چرا-

 یکیه مسیرمون همینجوری-موسوی

 میرم؟ کجا دارم من میدونی مگه-

 برداری ماشینتو میری داری اره-موسوی

 شد؟ چی تو ماشین -

 المیرا دادمش-موسوی

 بسپرم اهنگ ب حواسمو کردم سعی دادمو ادامه راهم ب کنم نگاش اینکه بدونه

 بداخالق میدی گوش چی ببینم من بده-موسوی

 کردم نگاش بش باز دهن با برداش هارو هندزفری از یکی و جلو اومد

 ک تتله اوه اوه-موسوی

 دادم ادامه راهم ب و پایین انداختم و سرم

 هندزفریه سیم پکید یواش-پسره

 سمتش برگشتم خشم با

 میخوای؟ جونم از چی-

 پایین انداخت بود،سرشو معلوم خورد جا

 شدی؟ الل چیه-

 زشته نزن داد-موسوی

 بهم خودم با خلوتمو یکی اینکه از میاد بدم دویدن ب کردم شروع چرخیدمو کفشم پاشنه رو

 بارون زیره رفتم و بیرون اومدم رو پیاده تو از بزنههههه

 بارون زیره نرو میگم بت فرشته-فهیم
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 موخواد دلم-

 خورد بستنی دلت-فهیم

 موخوام بستنی خو-

 هوا؟ این تو-فهیم

 اهوم_

 برات میخرم بارون زیره نری اگه-فهیم

 بوسیدم گونشو بغلشو پریدم خنده با

 بستنی- تو بریم بدو-فهیم

 بدو باشه-فهیم

 سرم پشت ب برگشتمو ابکشیده موش بودم شده بیرون شدم کشیده خاطراتم از اومدو بند بارون

 میدونمن ماشین برا خیابون سر وایسادم کشیدمو اسودگی سره از نفس یه نبود موسوی کردم نگاه

 و شدم سوار زدو بوق ماشین یه ک میکردم فک بش داشتم بود جذاب برام ابیش چرا؛چشای

 بزنن گندش بود سرد ناجور هوا دادم پارکو ادرسه

 همینجا؟ خانم-تاکسی راننده

 مرسی بله-

 ارکهپ ب نگاه یه و شدم پشیمون ک شم سوار خواستم دیدمش ماشین دنبال رفتم شدمو پیاده

 تاپ رو نشستم رفتم و انداختم

 بیشتر- 

 میااافتی فرشته-فهیم 

 بده هل تر تند نمیووووفتم- 

 فهیمییی- 

 دلم جون-فهیم 
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 میکنی؟ کولم خونه تا- 

 باش-فهیم 

 ماشین؟- 

 بیارن فردا میگم_فهیم 

 بیرون کشیدم چندش صدای یه ک میشدم غرق گذشته تو داشتم 

 کری؟ خوشکله خانم هی_پسر یه 

 زد نمایی دندون لبخند و شد سوار کنارم تاپ پسره ب زدم زل 

 نکن گریه من خوشکله_پسره 

 شدم پا تاپ رو از ک صورتم سمت اورد دستاشو 

 ملوسکم وایسا_پسره 

 کرد بغلم پشت از ک ماشین سمت افتادم راه 

 میکنه فرار کجا من ملوسک_پسره 

 زد زل چشام تو و برگردوندم 

 کن ولم میخوای جونم از چی_ 

 عروسک اوردم گیرت تازه_پسره 

 کن ولم_  

 لبایی عحب_پسره  

 کناااار برو_ 

 کرد بغلم تر محکم باز ولی دادم هلش 

 اشغال کن ولم میگم_ 

 رسیدمم بت تازه جووووونم_پسره  
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 ک ببوستم خواست میشد نزدیکتر بم لحظه هر زد زل چشام ب و گرفت قاب دستاش با صورتمو 

 افتادم گریه به و برگردوندم سرمو

 کن ولم_    

 باش خیال همین به اش بده قرون صد زکی_پسره    

 یدمکش بنفش جیغ یه و بستم برسه؟چشامو دادم به نیس پارک این تو هیچکس ینی خدا ای    

 لوووووووس دختره شو خفه_پسره    

 ک شدم چاره بی انقد چرا هااان بدبختم من انقد چرا خدا اخه شه نزدیک بهم خواست دوباره    

 دیوار ب چسبوندم ولی بکشه دستشو تا میدادم تکون خودمو کنم،هی دفاع خودم ار نمیتونم

 مردیکه بکش دستتو_موسوی    

 سوژه میشم فردا از حاال رف ابروم خدا ای گرفت شدت گریم شنیدم ک موسویو صدای    

 برو بکش راهتو خودمه هستی؟ماله خری چه تو_پسره    

 کشت قصد به روش افتاد کرد حوالش مشت یه و گرفت یقشو کرد بهش نگاه یه موسوی    

 رفت و کرد من به بد نگاه یه پسرمم اونور داد هلش بعد زدش میتونست تا میزدش

 فرشته نکن گریه_موسوی    

 گرفت شدت گریم افتاد ابیش چشای ب ک نگام    

 میزاشتم تنهات اهههه،نباید دیگه نکن گریه_موسوی    

 موسوی اقای مرسی...مر:نالیدم هق هق با    

 میکنی؟ چیکار تنها اینجا موقع این تو دختر_موسوی    

 شد تاریک هوا کی نمیدونم_    

 نکن گریه خب خیلیه_موسوی    

 نه؟بشمیک چیکار اینجا اون بکنم؟ولی میخواستم غلطی چه نمیرسید دادم ب اگه پسر این واای    

 گفت و زد لبخند یه کردم نگاش مشکوک یکم و زدم زل
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 مدماو شنیدمو جیغ صدای ک داشتم کار جایی برم خواستم اینجاست نزدیک ما خونه_موسوی    

 دیدم رو تو

 زدم لبخند یه    

 موسوی اقای مرسی واقعا_    

 نکن هم گریه خونه ببرمت بدو حاالم کن صدام ماهان_موسوی    

 دارم ماشین_    

 اخالق بد خانم کنی رانندگی نمیتونی حال این با_ماهان    

 خودمم اخوام خدا همیشه نمیشه جدا و شده صورتم از جزیی اخم انگار اصال تو کشیدم اخمامو    

 تمگف سردی لحن با و کردم ماهان ب خشک نگاه بخنده،یه نمیتوونم کنم چیکار ولی دارم قبول

 بای لطفت از مرسی میتونم_    

 ....ولی_ماهان    

  خورد زنگ گوشیم ک ماشین سمت رفتم ندادمو بش اهمیتی    

 هوووم_    

 هستی گوری کدوم درد و هوم_رویا    

 خونه میرم دارم_    

 روخوندی؟ فردا ایشاال،تست خبرت_رویا    

 بیرون میکنه شوتم صالحی استاد نکردم هارموا جزوه الیه شدم بدبخت سرم ب خاک واااای    

 حاال؟ کنم توگورم خاکی چه

 فری هوووی_رویا    

 بده توضیح یکم بیا خدا رو تو نخوندم هیچی من رویا واای هااا_    

 هبد توضیح بت بزنگ که کامله اهورا جزوه تازشم بده توضیح خودم ب باس یکی زکی_رویا    

 نمیزنم رو جماعت پسر ب بمیرمم من_    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمن dokhi divone نویسنده|  تنهایی فرشته رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

16 

 

 نداری لیاقت مرگ_رویا    

 محرومما جلسه دو بگیرم االغ؟کم کنم چیکا دم،من بی خره داری تو فقط بااوا خفه_    

 ندارم هم جزوه اصال کنم؟من غلطی چه میگی_رویا    

 کنی؟ چیکا میخوای پ وا_    

 باران پیش میرم کنم،خو کفن رو تو_رویا    

 هست هم اهورا جزوه خو من پیشه بیا فروووش ادم_    

 بیا هم تو میده توضیح بهمون باراد_رویا    

 مونده همینمم باو خفه_    

 اهوراس راحت تنا_رویا    

 چیکارت مگه نمیگیرم،خو دستش از اب لیوان یه بمیرمم بخوام رو اهورا دهنه بگیرن گل اه    

 دانوج شو خفه دِ لیاقت بی گورت تو خاک داره هوامو میخوره داره؟گوه هواتو میکنه کاری میکنه؟بد

 میکنی زر زر چی ویری هیری این تو دیه تو

 فرییییی_رویا    

 منگل؟ اون جز بده؟ توضیح من ب نیس خری هیچ ینی هاا_    

 هس پیشتم عاشق داره اشکال چه_رویا    

 کرده کچلم کرده بدبخت منو عشقش همین عشقش بخوره سرش تو اخ    

 نمیام فردا من اصال بخوره عمش سره تو بودنش عاشق_    

 ها میوفتی غیبتات اون با خوردی گوه_رویا    

 گمشو باوا باش_    

 اهورا_رویا    

 کردمو قطع گوشیو ایشاال خبرررش شم راحت من اهورا بمیره ای زهر اهوراو مرگ اهوراوو    

 ماشین تو نشستم
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 خانم؟ فرشته_ماهان    

 بنال چته هان فرشته بمیره درد مرگ؛_    

 ودب دار خنده بدجور قیافش ها داره منگلیسم اینم بود زده زل بم مالصدرا غار اندازه با دهنه با    

 نی میفهی؟حسش نی خندیدن حس ولی

 دیه مردی؟بنال الل_    

 بدم؟ توضیح رو تسته فردا ک مبحثی این بهتون میخواین اممم_ماهان    

 تو فقط نههه هیچکی بدی توضیح توام شده،همین رسمی چه اوهوک    

 تو؟_    

 صالحیم اقای دانشجو منم اره_ماهان    

 خوند فکرمو انگار ندیدمش؟ ک بود ندیدمش؟کجا بودم کور من ینی خالق جلل وا    

 نیس یکی شما با روزام-ماهان    

 بیخی باو ن-    

 دیه میدم توضیح بت بیا-ماهان    

 کجا؟-    

 ما خونه-ماهان    

 انقد پسرا این چرا نمیدونم کرده؟من فرض خر کردم عصبی خنده و انداختم بش نگا یه    

 افتابست فقط زرنگ نمیدونن بدبختا میکنن فرض زرنگ خودشونو

 هستن المیرام مامانمو منحرف بابا-ماهان    

 منحرفم؟؟ واقعن ینی کرد ضایعم میکنم اعتراف    

 جایی؟ بری نمیخواستی تو_    

 خونه بعد داروخونه المیرا،بریم وااای_ماهان    
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 باوا باش-    

 افتادم راه و شد سوار    

 میاد؟ خوشت سرعت از-ماهان    

 میده ارمش بم-    

 اسوده:ماشین تو پیچید تتل صدای تو پروویی چه کرد روشنش و سیستم سمت برد دستشو    

 مثه الوده نباش الوده دادن برگ و شاخ همه دورمون های نیزه حتی مرگ با من مثه اسوده بخواب

  یادم دائما میان دیروز بحثای حتی فریادم

 هستی تتلیتی-ماهان    

 دارم دوس صداشو خورده یه-    

 منم-ماهان    

 بودم ینا فکر تو من و میشکست سکوت تتل صدای فقط و نشد بدل رد بینمون حرفی راهو بقیه    

 کارشوناف و بقیه بابای گور بابا چی؟بیخیل کنه راجبم بد فکر خودش با اگه برم کردم قبول چرا ک

 - نفهمید اصلال ک بود فکر تو انقد اقا ولی کردم پارک داروخونه ب رسیدم

 بفرما   

 جذبه چه ابیش چشمای پیش رفت هواسم ناخوداگاه ها داره قاطی اینم وا شد پیاده حرف بدون    

 ک میکردم سرزنش خودمو افکارم واسه داشتم میشدم جذبش انگار ولی چرا نمیدونم داشت ای

 شدم تلخ بویی یه غرق کردم احساس

 دیگه بیافت راه-ماهان    

 اومدی؟ کی تو-    

 هس ای دیقه یه-ماهان    

 بود مخم رو و میکرد رد اهنگارو هی کردم حرکت    

 تو؟ نداری شاد-ماهان    
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 نخیر-    

 کوچه تو راس سمت بپیچ-ماهان    

 همگ چه تو ب خو میگرف کسیو شماره داش انگار اورد در گوشیو شلوارشو جیب تو کرد دست    

 وجدان بینیم خفه توهه عمه من عمه کنجکاوم عمته فضولی؟فضول

 بابا نزن داااد الو-ماهان    

    ..... 

 بینمشن کن گور گمو تولتو بدرسیم خونه بیایم میخوایم همکالسیام از یکی و من ببین-ماهان    

    ..... 

 دختره جهنم، اون تو نمیومدم وگرنه اونجا رف نمیشه ن-ماهان    

    .... 

 بای نیاوردم ریموتو کن باز درم ببند تولتو دهن برو-ماهان    

 شدم مزاحم ببخش-    

 داری؟عجب یاد ادبم تو-ماهان    

 همن تقصیر متاسفم واست ینی دادم تکون راس چپ ب سرمو کردمو خشک نگاه یه بش درد    

 تو اوگ وجدانه شو خفه میخوری گوه تو میگم من مثال؟چون عه؟چرا وظیفته اصال میکنم تشکر ازت

 اخه میگی چی ویری هیری این تو

 داخل برو-ماهان    

 یغج صدای که شم پیاده خواستم شد پیاده ماهان کردم پارک پارکینگ داخل رفتم و شد باز در    

 شد بلند دختر یه جیغ

 اخه؟ کنم چیکا تو با هااان؟من بکنی کوه رفتی مرد رکس سر خیره پسره-المیرا    

 توام؟ کلفت من مگه اصال خان اجی ببخشید-ماهان    
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 من ک رف حسابی غره چشم یه کشیدو دستش از حرص با اونم گرفت المیرا سمت پالستیکو    

 ندیدی گندگی این ب منو مگه کوری اوهوک شد من متوجه تازه ک داخل بره میخواست گرخیدم

 اخه

 سالم عه_المیرا    

 سالم-    

 فرشته تو بیا-ماهان    

 کردم نگاش اخم با قاطر، گاوه نگو ابجیت جلو حداقل میشه خاله پسر نخورده چایی عه عه    

 مقدم خانم خو-ماهان    

 گف من به رو و کرد بش مشکوکی نگاه المیرا    

 داره کم کن ول رو روانی این عزیزم تو بیا-المیرا    

 بعج جوووونم تو رفتم ماهان با اغا؛همقدم داری منگلیسم میفهمه ابجیتم پس زدم لبخندی    

 ک شدیم بزرگ سالن یه وارده در از کنم نگاه دقیق ورم رو دو ب اومد یادم تازه دکوراسیونی

 و چرم مبالی و بود اویزون مجلسی و بلند لوسترای بود سیاه های رگه با سفید پارکت کفش

 بود مجسمه و قاب از پر سالن گوشه ب گوشه بود شده گذاشته سالن راست سمت رنگیم مشکی

 میومدن عطیقه و قدیمی بنظر

 تو بفرما دخترم سالم-ماهان مامان    

 چشاش بود ریخته اش شونه رو شرابیش کرده رنگ موهای بود رزا مثه کردم بهش نگاهی    

 ودب صورتی ای غنچه لبش و گوشتی دماغش داشت بلندی و کشیده های مژه بود براق و عسلی

 نمیکنی؟ معرفی ماهانم-ماهان مامان    

 اه ماهان مامان کردم تعجب کارش از نگفت هیچی و نکرد مامانش ب هم نگاهی حتی ماهان    

 کردم حس من دردشو ک کشید دردناکی

 بدرسن اومدن ماهانه همکالسیه جون فرشته-المیرا    

 زد مهربونی لبخند ماهان مامان    
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 دخترم اونجاس ماهان اتاق-ماهان مامان    

 خانم مرسی-    

 عزیزم کنی صدام شراره میتونی-شراره    

 |: منگوله پسرش ولی مهربونن هم عین پسر زدم،مادرو محبتش مقابل در لبخندی    

 مقدم خانم بیا-ماهان    

 یه ودب قرمز و مشکی راسیونش دکو شدیم اتاق یه وارد و رفتم دنبالش زیر ب سر های بچه مثه    

 بود شکنار مشکیم توالت میز یه قرمز نقشای و مشکی تختی رو با بود اتاق گوشه نفره دو تخت

 هی مشکی نازک و توری پردهاشم مشکی های رگه با قرمز دیواریام کاغذ قرمز و مشکی پارکتا

 تمنیس هیز من عمم جونه ها خوشکله خیلی این بود خودش عکس تختش باالی بزرگم عکس قاب

 یه با بودن لخت کال میزنن چشمک ادم به که بیشعورش بازوهای و بود تنش صورتی لباس یه

 یه هارنج میخورد بود نشسته داخلش که قدیمی ماشین فضایه به که کهنه تقریبا جین شلوار

 بود ردهک که کمرنگی اخم دستش بود گرفته عینکشو یکیش اون دست با بودو زانوش رو دستش

 کرده ترش جذاب

 وایسادما اینجا خودم-ماهان    

 کوتس دادم ترجیح پایین انداختم سرمو کشیدمو خجالت بودم شده خیره عکسش ب اینکه از    

 دوندن لبخند یه کردم نگاه بش تعجب با تخت رو شد ولو ماهان ولی تخت لب نشستم اروم کنم

 زد نمایی

 میخونم درس اینجوری من خو چیه-ماهان    

 تخت رو گذاشتم و اوردم در رو اهورا خودمو های جزوه و شدم کاراش بیخیال    

 جان مقدم خانم کنم شروع کجا از خب-ماهان    

 کردم ملیحی اخم و دادم قورتش ولی گرفت خندم لحنش از    

 نمیدونم چیزی اونا از نبودم قبل جلسات چون ولی بلدم رو گفت استاد امروز ک بحثی-    

 بیارم هامو جزوه و کنم عوض لباسامو بزا خب خعلیه اهوووم-ماهان    
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 شلوار و تیشرت یه واجور جور لباسای از مملو و بود دیواری کمد کرد بازش درو یه سمت رفت    

 او پیانو ب افتاد نگاهم ک شدم اطرافم زدن دید مشغول منم بیرون رفت اتاق از برداشتو ورزشی

 بودمش ندیده اول از چرا

 جونم فهیم-    

 هوم-فهیم    

 میزنی؟ واسم نجاتو فرشته اهنگ    

 که بلدی خودت-فهیم    

 بزنی تو موخوام خو-    

 بشین بیا خب خیلیه-فهیم    

 شد زدن مشغول و نشستم پاش رو رفتم    

 بخوون داداشی-    

 ... کرد نگاه بهم و لبخندزد یه    

 بزنی؟؟ بلدی-ماهان    

 خاطراتم وت میپری پا جفت یابو عین ک دهنتو بگیرن گله ای کردم نگاه سرمو پشته و برگشتم    

 شد خیره چشام تو اخم با.. احمق بلدی تو فقط ن

 کردی گریه چرا باز-ماهان    

 و رفت بهم غره چشم یه بود شده عادی واسم ها گریه این دیگه کشیدم ام گونه رو دستمو    

 دستم داد دستمالی

 ممنون-    

 میکنی؟ گریه چرا بگی میشه ندارم فضولی قصد-ماهان    

 برم باید برسیم کارمون ب بریم بیخی-    

 میشن؟ نگران بابات مامان-ماهان    
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 میکنم زندگی تنها ن-    

 باشه اوه-ماهان    

 صدای غرق ناخوداگاه من و شد دادن توضیح مشغول نشستم روش ب رو منم نشست تخت رو    

 میشدم غرق داشتم چشام تو زد زل و باال اورد سرشو کرد حس ک نگامو سنگینی شدم بمش

 شستم صاف و کردم جمع خودمو شد باز اتاق دره که چشاش دریای توی

 نه؟ شدی عزیزم؛خسته اوردم نوشیدنی یکم برات جونم فرشته-المیرا    

 چنده؟ ن،ساعت-    

 12-ماهان    

 و بخوابن میرن میگفت ماهان ب المیرا شنیدم شدم بود داده بهم ماهان ک تستی حل مشغول    

 خونش ک داره زن نمیمونه؟ینی چرا نیست؟پس خونش اینجا مگه وا بخوابه اینجا امشب اونم

 عصبی هم گرفت خندم هم فکرام از شده این صاحب ؛کی داره ک داره چه من به جداست؟خو

 عواد خودمو مامانا مثه اینکه میکنی؟از که فکرایی چه این بکش خجالت دختر چه تو به خب شدم

 لبم روی اومد لبخندی کردم

 کردی؟ حلش-ماهان    

 ها؟اره-    

 ببینم بده-ماهان    

 دادم بش دفترو    

 داره ام دیگه حل راه یه اینجا فرشته ببین-فهیم    

    -.... 

 دیگه کن گوش فرشتههه-فهیم    

 فهیم شد خستم-    

 مونده دیگه یکم فقط-فهیم    
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 بعد برا بزا خو-    

 ها شبه 1کی؟ساعت ینی بعد-فهیم    

 خو خستم من-    

 میشیاااا بلند زود میدم توضیح بهت مدرسه قبل خب خیلیه-فهیم    

 الال به بریم بزن داداش مخسیی-    

 خواب بازوش رو گذاشتم سرمو ک همین کرد باز اغوششو و کرد جمع رو کتابا و زد لبخندی    

 رفتم

 فررررشتههه-ماهان    

 ها؟-    

 نداره؟ تمومی اشکا این دختر چته باز-ماهان    

 کردم پاک صورتمو و زدم لبخندی میشد خیس صورتم گذشتم خاطراته تو میرفتم وقت هر    

 فهمیدی؟ خب-بماهان    

 اره ها؟-    

 کن حل رو اینا حاال افرین-ماهان    

 ای اسوده نفسه شد تموم دیقه چند بعد شدم کردن حل مشغول و گرفتم ازش رو سواال    

 وابخ تو بود مظلوم کوچولوی بچه یه مثه خوابیده کتابا رو دیدم که بهش بدمش اومدم کشیدمو

 ومار اونم کتابای کیفمو تو گذاشتم خودمو های جزوه شدم بلند لبم رو اومد لبخند یه ناخوداگا

 ماهان رو افتادم و کرد گیر تخت لبه به پام بردارم کیفمو ک برگشتم میزش رو گذاشتم و برداشتم

 همقنع بودم شده سرخ سرخ میشدم اب داشتم خجالت از کرد نگاه بهم متعجب و کرد وا چشاشو

 من با مصورت تو بود ریخته پریشون موهام و اومده در بیش کمو کلیپسم عقبو بود شده کشیده ام

 گفتم من

 تخت...تخ لبه به کرد گیر پام...پا میرفتم داشتم...دا_    
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 ارهپ مانتوم دیدم شد مانع چیزی یه ک شم بلند خواستم زد لبخندی بعد کرد نگام گنگ یکم    

 شد تر پاره فقط نشد درس کشیدمش چی هر بود کرده گیر تخت ب و بود شده

 دختر میکنم درستش بزا_ماهان    

 خجالت از بودم بغلش تو کامال نشست شد پا کردم نگاش منتظر دادمو قورت زور ب دهنمو اب    

 شدم خیره دستاش به و کردم جور و جمع خودمو میشدم اب کم کم داشتم

 خانمی فرشته بفرما_ماهان    

 مرسی-    

 نشدم اب تا میرفتم زودتر باید کیفم طرف رفتم و شدم بلند سرعت با    

 بری؟ میخوای-ماهان    

 اهوم-    

 مش سوار خواستم بیرون رفتم و گرفتم راهمو حموم تو رفت پاشد و انداخت ساعت به نگاه یه    

 نیاوردم ریموتو اومد یادم که

 خر مثه گاو اون چه من ب اصن کنن سرت تو خاک داخل بری باس باز نفهم احمقه دختره-    

 اهههه کنم غلطی چه حاال حموم رفت پایین انداخت سرشو

 میکنی؟ فک بلند انقد همیشه-ماهان    

 باال برد دستاشو خنده با ماهان کشیدم بلند هین یه برگشتمو ترس با    

 باوا منم-ماهان    

 واستمخ نشم ضایع جلوش بیشتر تا شدم سوار تندی و کشیدم ای اسوده سره از عمیقی نفس    

 داخل نشست ماهان و شد وا در ک کنم حرکت

 کجا؟ تو-    

 بری؟ تنها شی نصفه سه ساعت -ماهان    

 نیسم هم بچه نی اولم باره-    
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 نمیزارم نچ-ماهان    

 اب اغا نمیشم خر گفتم دلم تو زد کش دختر لبخند یه انداختم بش نیگا یه و کردم اخمی    

 گفتم ساختگی عصبانیت

 نمیدم زحمت این از بیشتر پایین بفرما-    

 نمیام تو با خب خیلیه-ماهان    

 و ینماش بود خوشبو خعلی ببلعم عطرشو کل شد باعث که کشیدمو عمیق نفس یه شد پیاده    

 غد و مغرور کمال در ک میکردم فک این ب راه تو رفتم و بیرون اومد پارکینگ از و کردم روشن

 خجالت خودم فکرای از من فهیمه مثله میکنه غرق ادمو چشاش دریای مهربونه چقد بودنش

 زدم تشر خودم ب و کشیدم

 هن یا خوبه صداش بد یا خوبه عطرش ک چه تو به افکارت این با شی خفه دختر سرت تو خاک-    

 پ ن منه؟پ دست مگه خو میکنی فک مردم بچه ب میکنی غلط میده نجات یا میکنه غرق چشاش

 االغه چشای عینه چشاشم زشته اصال بابا کردم غلط عمته دسه

 ننشست لبم رو ملیحم لبخند یه حتی ولی گرف خندم خودم فکرای از کال دارم درگیری خود    

 مرفت زدم دور |: ندارم خوابیدنو و خونه حوصله دیدم کنم وا درو شم پیاده خواستم خونه رسیدم

 ک مدت چن یه شبم تو سرعت عاشق دادم مسابقه خیالیم ماشینه با و جاده تو خودم واسه

 زدم دور بود نیم چهارو کردم نگا ساعت ب ترسیدم یکم دنبالمه ماشین یه کردم احساس گذشت

  شستمن تو رفتم و کردم پارک ماشینو بوده ارامشم مایع همیشه اونچا فضایه شاهچراغ سمت رفتم

 فهیم فهیم-    

 هوووم؟-فهیم    

 چراغ؟ شاه بریم-    

 افتاده؟ شاهچراغ یاده ما گل خانم شده چی-فهیم    

 شه خوب امتحانم کنم دعا میخوام-    

 دارم کار شو اماده بدو خب خیلیه-فهیم    
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 ریخت بهم فکرامو اذان صدای داد جوابمو چشمکی با کردم نگاه بش لبخند با    

 گرفتی؟دلم ازم دنیامو کردم گناهی چه من کجاس؟زندست؟خدا فهیم االن ینی جونم خدا-    

 خستم خدایا حمایتاش واسه شیطنتاش واسه زده لک    

 دخترم؟ خوبی-خانم یه    

 کرد پاک اشکامو و زد لبخند یه کردم نگاه بود نشته کنارم ک خانومی ب برگردوندم سرمو    

 عزیزم؟ اومده پیش برات مشکلی-خانمه    

 دردو هیچکس واسه خدا و فهیم عکس واسه جز بودم کرده عادت نگفتم هیچی و کردم سکوت    

 نکنم دل

 کرده؟ بارونی معصومو چشمای این چی کنی دل دردو یکم نمیخوای-خانمه    

 نمیتونسم ولی کنم خالی خودمو یکم میخواست دلم    

 نیس؟ خوب حالت-خانمه    

 نمیدونم-    

 چیه؟ مشکلت-خانمه    

 نیاورده سرم کم بگم؟خدا مشکلم کدوم از-    

 دلم عزیزه نمیخواد بندشو بده هیچوقت خدا-خانمه    

 بد کردن گریه روز و نیس؟شب بد ترس از زدن لرز سگ و تنهایی سال نمیخواد؟چهار-    

 نیس؟ بد پناهی هیچ نیس؟نداشتن

 پناهته باال اون خودش-خانمه    

 نمیبینه منو دیگه وقته خیلی-    

 ازب ولی دارن رو تو از بدتر مشکالته که هستن کسایی کاره تو حکمتی باش مطمعن-خانمه    

 گذارن شکر
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 باال من تحمل حد از دردا همین باشنولی داشته منو مشکالی از بدتر خیلیا ممکنه درسته    

 ارامشه مثه داشتم خاصی ارامش بیرون اومدم و کردم خداحافظی و زدم حرف خانومه با یکم..تره

 افکارمو راختیا انگار اون پیش میرفت باز مینداختم جا هر فکرمو چرا نمیدونم فهیم ابیه چشای توی

 نکنم پیداش فهیم کناره هی و کنم کنترل فکرمو این مدت یه میخواستم نداشتم

 نداشتی؟ تست فردا شما-ماهان    

 قلبم رو گذاشتم دستمو و برگشتم ترس با کشیدم خفیف جیغ یه    

 میکنی؟ چیکا اینجا تو-    

 حاال تا دنبالتم سه ساعت از-ماهان    

 کردم نگاش تعجب با بود افتاده راه من دنبال داره کرم مگه وا بود ماهان ماشین اون پس    

 گفت خاروند سرشو

 ک بری تنها شب نصفه سه ساعت بزارم نمیتونسم-ماهان    

 کردم غلیظی اخم    

 یباش من نگران نمیخواد شما ندارم الزم بادیگاردم محترم اصطالح به اقای نیستم بچه من-    

 رواله؟

 ویت شدم ماشین سوار رفتم گرفتمو راهمو شدش گشاد چشای و متعجب قیافه به توجه بدون    

 همث چشاش چون خو گفتم و کشیدم خجالت خودم از میکردم فک ابی چشه جفت اون ب فقط راه

 ارکپ ماشینو سریع بودم خسته بدجور اومد لبم ب لبخندی توجیهم از کرده مشغول فکرمو فهیمه

 تخت رو شدم ولو نکردمو عوض لباسامم ک بودم خسته اونقد واحد ب رسوندم خودمو و کردم

 اهنگ ب و بستم چشامو نمیبرد خوابم اهنگ بدونه داشتم عادت کردم پلی اهنگو و برداشتم هدفونو

 ....ازت کندن دل نیس ساده بودیم سیگار نخ یه با خوشحال بودیم بیمار هم به ما: دادم گوش

 کردم mp3player به نگاه یه شده تموم اهنگ چرا کردم تعجب پریدم خواب از تلفن صدای با    

 هنیم و نه ساعت سرم ب خاک وااای کردم نگاه ساعتم به مالیدمو چشامو بود شده تموم شارژش

 تلفن جیغ صدای باز ک بزنم صورتم سرو ب ابی برم خواستم شارژ زدم رو mp3playreشد بلند

  برداشتم رو گوشی شد بلند
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 زدم زنگ بس از مردم االغ احمقه تو کجایی مرده ذلیل-رویا    

 بودم خواب چته خو-    

 کنم کار بات بیای میخواسم باش منو-رویا    

 داد توضیح بم ماهان نیس نیازی-    

 شده؟ بلند سرت زیره کیه؟االغ چیییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ماهان-رویا    

 اه بدم توضیح سال صد تا باس حاال نداره بست جفتو ک دهن این دست از شد گوه اصابم    

 کیه؟ مردی؟ماهان هوووی-رویا    

 میکنم تعریف برات بعدا دانشگاه بیام باس دیره االن چیزه امم-    

 نبینمت گمرو خو-رویا    

 نهادم از اه کردم ورم دورو به نگاه یه تخت رو کردم پرتش عصبانیت با و کردم قطع گوشیرو    

 متیناسال بگه بت نیس کسی عاخه دختر سرت ب خاک اتاق کفه بود ریخته لباسا کل شد بلند

 روس ب ابی عجله با دیره اومد یادم میزدم غر خودم ب نمیای؟داشتم بر اپارتمان یه پس از دختریا

 گاز هتخت دانشگاه تا رفتم ک بدو د برداشتم کیفمو پوشیدمو چیزی یه هولکی هول و زدم صورتم

 ب سرعت تموم با و کردم پارک ماشینو بود مونده کالس شروع تا دقیقه پنج شکر خودارو رفتم

 نرسیدم دیر خداروشکر دویدم کالس سمت

 میزنی؟ نفس نفس چته-باران    

 کو؟ رویا نشه دیرم دویدم باو هیچی-    

 کیه گفتی دیدی؟اگه کالسو جدیده جینگول داشت کار استاد با رفت-باران    

 توام باوا بمیر خفه-    

 کثافته فری سالم-رویا    

 علیک-    
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 استادو پدره خدا شد خفه اونم شد وارد استاد ک بگه چیزی یه میخواست کرد نگام مشکوک    

 بیامرزه

 حاظرید؟ تست واسه ها بچه سالاام-استاد    

 گفت بدجنسی قیافه با استاد نه گفنن همه ها بچه    

 خالیه کالس اینده جلسه دو پس-استاد    

 بود عالی دادنشم درس باشه خشک کالسش نمیزاشت هیچوقت میومد خوشم ازش    

 مکن معرفی بهتون و کالس این جدید شاگرد میخوام تست گرفتن از قبل ها بچه خب-استاد    

 موسوی ماهان اقای

 مگه کنهمی چیکار اینجا این وا داد گرم لبخند یه با جوابشو ماهانم کرد نگاه ماهان به لبخند یه با    

 میکنه؟ فرق روزاش نگفت

 شکلیم انگار ولی کالساش نبود شما با منه شیطون یکمم و ممتاز و خوب شاگرد ایشون-استاد    

 تست سراغ بریم خب خب.داده تغییر ساعتشو اومده پیش براش

 یه و کرد نگاه ها بچه اویزون لوچه و لب ب شیطانی لبخند با و اورد در کیفش از هارو ورقه    

 مشغول بودم بلد بیشتراشو کردم ورقه ب ه نگا یه کرد پخش رو ها ورقه و زد بهمون چشمکی

 هس دو نکردم ببینه برگمو بتونه تا میزد زجه کنارم داشت ک باران ب ای توجه و شدم نوشتن

 ستادا با یکم داد استاد به رو اش ورقه لبخند یه با و شد بلند ماهان ک بود نمونده بیشتر سوال

 دوش بلند کالس فیسوهه فیس دخترای از یکی اونم از بعد جاش سره نشست رفت بعد و زد حرف

 ولی گرفت حرصم کاراش از داد تحویل استاد به رو اش ورقه و شد رد ماهان جلو از ادا و ناز با

 لیلشد نمیدونم خودمم که کرد خوش لبم کنج لبخندی نکرد بش نگاهیم نیم ماهان که اومد خوشم

 هاینک بعد شدم سواال بقیه ب دادن جواب مشغول ندارم؟ زدن لبخند حق مگه بابا بیخیال چیه

 استاد سمت رفتم و شدم پا کردم تمومش

 مقدم خانم بود خوب-استاد    

 بود خوب استاد بله اممم-    
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 این مکرد حس رو اهورا نگاه سنگینی که جام سره نشستم رفتم دادمو جوابشو منم زد لبخندی    

 دستام روی گذاشتم و سرم نیس بشو ادم

 فری؟-فهیم    

 هوم؟-    

 کنم اماده خاستگارات واسه خودمو باید حاال همین از-فهیم    

 فهیم عه-    

 میزننش هوا رو ملوسی این به دختر چیه خو-فهیم    

 ازدواج من حظوره بدونه میکنی کردی؟غلط ازدواج االن؟ینی کجایی فهیم هوووف گرف خندم    

 گاهمون سریع شد قفل ماهان نگاه تو نگام کردم بلند سرمو کردم حس رو نگاهی سنگینی کنی؛

 رفته دادم شوهر میامو حیا جدیدا شدم خودکارم با بازی مشغول دزدیدمو

 کن جمع رو ها ورقه لطفا مقدم خانم تمومه وقت خب-استاد    

 اموپ دستو شدم رد که ماهان کناره شدم ها ورقه شدن جمع مشغول حوصلگی بی با و شدم بلند    

 زا بعد و گرفتم رو کناریش ورقه کردم جور و جمع خودمو ک شم زمین پخش بود نزدیک کردم گم

  |: میشه هل ادم میکنه نگته جوری یه جام سره نشستم استاد به دادن تحویل

 ببینم نزاشتی چرا کثافتی خیلی مرده ذلیل-باران    

 نوشتم چی نمیدونم خودمم باران خف-    

 کنم خسیست سره تو خاک باوا بمیر-باران    

 شدم خیره استاد ب و گرفتم ازش رومو تفاوتی بی با    

 میکنیم شروع رو دیروز مبحث ادامه خب-استاد    

 بود سختی مبحثه المصب میکردم برداری نوت و میکردم گوش استاد حرفای به دقت با    

 باشید موفق برین میتونین شد تموم هم جلسه این -استاد    

 کردم جمع وسایلمو و شدم بلند    
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 فرشته؟-باران    

 هوم؟-    

 خوردی؟ صبونه-باران    

 نه-    

 کنی تعریف برام دیشبو قضیه باس ک بریم بزن-رویا    

 ای؟ قضیه چی؟چه-باران    

 دیقه دو وایسا-رویا    

 در سمت رفتم باران قدم هم و دادمو تکون سری    

 مقدم؟ خانم-اهورا    

 برگشتم حوصلگی بی با    

 بله؟-    

 دادین؟ خوب تستتونو ببینم میخواستم چیزه-اهورا    

 مربوطه؟ شما ب-    

 ....ولی خب نه-اهورا    

 قهوه هی و همیشگی جای نشستم دانشگاه بوفه سمت رفتم و گرفتم راهمو حرفش به توجه بی    

 دادم سفارش تلخ

 تره جذاب ارشامم از این نمیشناختم پا از سر رویا واای-باران    

 کردم نگاش عصبانیت با گرفت حرصم پسرا راجبه باران زدن حرف لحن این از    

 پسه هوا باران اوه_رویا    

 جونم؟ فرشته شده چی_باران    

 میز سره نشستن اونام شدم خیره میز ب اخم با    
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 عجیبه داره هواشو خیلی استاد انگار رویا ولی_باران    

 نک تعریف فری راستی داره خیلی هم رو ارشام و فرشته هوای استاد عجیبه کجاش باو ن_رویا    

 چیو_    

 داده درس بهت ماهان اینکه_رویا    

 فرشته؟ اره_باران    

 اهوم_    

 کجا؟:هم با رویا و باران    

 بهشون نگم خونشونو ب رفتن قضیه دادم ترجیح نداشتم مفتشونو زرای حوصله    

 پارک_    

 کنه نصیب خدا اوهوک_رویا    

 باوا خفه_    

 هیچی ک دیشبم بود گرسنم حسابی خوردم قلوپ یه و برداشتم رو قهوه اوردن رو سفارشا    

 من میدید بود عادتش زدم گاز یه و برداشتم بودو داده سفارش رویا ک شکالتی کیک نخوردم

 اهمیتی رویا و باران صحبتای ب بودمو خوردن میداد،مشغول سفارش دوتا ندادم سفارش کیک

 نمیدادم

 خانما سالم_ماهان    

 سالم_رویا    

 سالم_باران    

 کردم نگاه بش منتظر و پایین گذاشتم بودو دستم که ام قهوه فنجون    

 مقدم خانم ها واجبه سالم جواب_ماهان    

 علیک_    

 بشینم؟ کنارتون لحظه چند میتونم_ماهان    
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 بفرمایید گفتن هم با باران و رویا    

 بفرما شما میرم دارم من_    

 شدم پا بهش توجه بی کرد اومدن ابرو چشو ب شروع رویا ک برداشتم کیفمو    

 داشتم کار شما با من ولی_ماهان    

 امرت؟ خب_    

 اورد در منو هندزفریه و سوییشرتش جیبه تو کرد دستشو    

 بهتون بدم رف یادم موند جا من پیشه پارک راهه تو دیشب هندزفریتون بفرما_ماهان    

 بده اینا دست بهونه هی حاال ایشاال کنم گورت ب گور وآی    

 پارک؟ راهه تو_رویا    

 ...گذاشتین تنهاشون رفتن ک بیمارستان از اره_ماهان    

 حرفش وسط پریدم و گرفتم رو هندزفری نده لو رو ماجرا اینکه واسه    

 گشتم دنبالش خیلی مرسی چیزه اممم_    

 بشینید بفرمایید خو_رویا    

 میرم من دیگه ن_ماهان    

 ندارین؟؟ کالس مگه_باران    

 بود شده الل زد حرف خانوم عجب چه    

 بای فعال نه_ماهان    

 شد چی دیشب کن تعریف کامل بشین فری_رویا    

 نه؟ یا میکنی بس رویا اه_    

 صندلی رو شد ولو میکرد نگاه ماهانو خالیه جای داشت هنوز ک باران    

 بودا Legend جنسیس،عطرش بر سوار شاهزاده پارچ یه تو؟مآاه افریدی چی خدا وآی_باران    
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 دختر نچایی بپا اووهووک_رویا    

 به منشست درخت کناره نیمکت یه رو بیرونو اومدم بوفه از و کردم حساب میزو رفتم حرف بدون    

 اوردم در کیفم از گوشیمو میشه شروع کالس دیگه دقیقه بیست کردم نگاهی یه ساعتم

 ....هپروته تو هپروته تو مخت من مثه هم تو: کردم پلی اهنگو و کردم وصل هندزفریمو

 فری فهیموآای 

 هوم_    

 مآآه بیرون داده جدید اهنگ تتل_فهیم    

 ببینم عه؟بزار_    

 عالیه ولی ماشینه تو گوشیم_فهیم    

 عزیزم کردی هنر_    

 فرووو_فهیم    

 هوم؟_    

 نمیبینمش؟ میگردم شهر تو هرچی چرا_فهیم    

 کیو؟_    

 تتلو نداشتمو،خو عمه_فهیم    

 نگرد خو اها_    

 تو چته فری اهه_فهیم    

 یبرهم سرمو بگم بش اگ بودم مطمعن و ودمب زده گند بش ک بود امتحانی مشغوله فکرم منکه    

 گفتم الکی

 نمیخواد زن تتل میکنم فک دارم_    

 چطور؟_فهیم    

 قیافس؟ خوش_    
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 ندیدیش؟ مگه_فهیم    

 نوچ_    

 گرفتم پوستراشو ببین بیا_فهیم    

 شم؟ زنش برم پکیه سیکس عجب جووونم_    

 مردته کشته وای میخواد هم رو تو اونم حاال_فهیم    

 رمندا عاشقشه ک منگل داداش یه هسم ک نیسم ملوس هسم ک نیسم خوشکل مگه چمه عه_    

 دارم ک

 میالد برج ب اعتماد_فهیم    

 دیگه خوشکلم فهیم عه_    

 ابجی لعنت منکرش بر_فهیم    

 شد شروع کالس دیه پاشو افری-باران    

 یفموک تو گذاشتم گوشیمو و هندزفری و شدم بلند عجله با و بیرون اومدم هپروت از باران داد با    

 به دقیقه پنج کردم نگاه بود خریده واسم فهیم ک قرمزی یادگاریه ساعت به کالس سمت دویدم

 رویا کناره نشستم و شدم کالس وارد بود مونده کالس شروع

 افتاده؟ دنبالت میزنی؟ماهان نفس نفس چته-رویا    

 شد وارد محمدی استاد ک کنم بارش یچی خواستم کردم نگاش عصبانیت با    

 سالم-استاد    

 استاد سالم گفتن ها بچه از بعضی    

 مقدم خانم-استاد    

 وایسادم شدم بلند    

 استاد بله-    

 کردی؟ چیکار رو پروژه-استاد    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمن dokhi divone نویسنده|  تنهایی فرشته رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

37 

 

 کنم کاملش نتونستم داشتم کسالت روزی سه دو استاد اممم-    

 مک تاخیر بخاطر نمره چند وگرنه شه اماده باید و فرصته اخرین دیگه هفته خب خیلیه-استاد    

 میشه

 استاد چشم-    

 ب نمیتونستم میکردم کاری هر اما برداری نوت واسه اوردم در دفترمو جامو سره نشستم    

 ینی دادم پرواز اجازه فکرام ب و ضبط رو گذاشتم و اوردم در گوشیمو کنم دقت استاد حرفای

 خوبه؟ حالش میره؟ینی دانشگاه کجاس؟اونم االن فهیم

 اومدم خودم ب استاد صدای با    

 مقدم؟ خانم ن مگه-استاد    

 استاد بله-    

 کردم نگاه بقیه به متعجب هوا رو رفت کالس کل دفعه یه    

 کنم سرت تو خاک-رویا    

 چرا؟-    

 مقدم؟ خانم اینطور که-استاد    

 چطور؟-    

 گردنشون پس تا میره نیششون هی اینا چشونه شد خورد عصابم هوا رو رف کالس باز    

 رویا؟ شده چی-    

 ....که توام مقدم خانم مثه کنندست کسل من کالس بعضیا برای انگار گفت استاد-رویا    

 بزارن اسممو باس فرشته جای به نیسم بشو ادم من دادم سوتی چه وای شد وا نیشش باز    

 گفتم استاد ب رو |: جکا اوله نفر غنضنفر یا سوتی بانک

 خدا یه نبود حواسم نیس اینطور استاد نه عه-    

 بود کجا ؛هواستون میدونم مقدم خانم بله-استاد    
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 استاد ورا رو دو همین گفت کالس ته از پسرا از یکی    

 گرخید ک رفتم پسره ب توپی غره چشم    

 استاد میخوام عذر-    

 استمیخو دلم کنم تمرکز نمیتونسم بازم شد بحث دادنه ادامه مشغول و داد تکون سری استاد    

 ات دادم تکونی سرمو هزاره صداشون ولوم ک اینام بودم متنفر شلوغ جاهای از بکپم و خونه برم

 ...کنم تمرکز درس رو کردم سعی بیرون بره مغزم از افکار این

 داریم؟ وقت چقدر خب-استاد    

 استاد دیگه دقیقه ده-بارمان    

 بپرسین اشکاالتونو دقیقه ده این تویه خب خیلیه-استاد    

 کنم حلش نتونسم ک دارم قبل مبحث از معادله یه من استاد ببخشید-ارشام    

 بنویسش بیا-استاد    

 نوشت تابلو روی ای معادله و شد بلند ارشام    

 ه؟کن حلش میتونه کی-استاد    

 باال اوردن دستاشونو ها بچه از چنتا یه و زینب و اهورا    

 مقدم-استاد    

  منا ب دادی گیری چه مقدم میگه یدم مقدم دردو مقدم کوفتو    

 استاد بله-

 کنی؟ حلش میتونی-استاد    

 استاد نمیدونم اممم-    

 بیا-استاد    

 بود پیچیده یکم ولی نبود سخت زیاد تابلو چای رفتم شدم بلند    
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 بعد جلسه برای کن فکر روش ببر نمیتونی اگه-استاد    

 میکنم حلش نه-    

 شد تموم و نوشتم یکم بودم بلد بیش کمو رو مبحث این شدم کردن حل مشغول    

 بفرماییداستاد-    

 کرد تابلو به ای متفکرانه نگاه استاد    

 بلده؟ اونو کسی داره هم دیگه حل راه یه ولی شده حل درست-استاد    

 بنویسم؟ هم اونو میتونم خودم-    

 البته-استاد    

 رفک یکم توش کردم گیر ک بودم اخراش سخت ولی بود کوتاه این شدم کردن حل مشغول باز    

 اومد یادم و کردم

 نداری؟ سوالی رحیمی درسته،اقای-استاد    

 ؟12 شد نترون تعداد چرا اول حل راه توی-ارشام    

 ک داره فرمول یه بیاریم بدست اون از مجهولمونو و شه برابر دو میخواستیم ک دلیل این به-    

 نیسم حفظ همشو االن

 بلدم خودم فرمولو اون اره اها-ارشام    

 بشینم کرد اشاره استاد و نشست رفت ارشام    

 ک دمکر غلیظی اخم و کردم بش نگاه یه کردم حس رو ارشام نگاه سنگینیه جام سره نشستم    

 میاد گیرشون چی نگاها این از اینا نمیدونم من پایین انداخت سرشو

 خداحافظ بعد جلسه تا برین میتونین خب-استاد    

 ودب دو کردم ساعتم به نگاهی بیرون رفتم رویا ب توجه بی و کردم جمع وسایلمو شدم بلند    

 ماشین سمت رفتم

 فرشته-ارشام    
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 کردم اخمی و برگشتم    

 بله-    

 کنی؟ حلش واسم میشه دارم ناتموم معادله چنتا من-ارشام    

 کردم تر غلیظ اخممو    

 میکنم حل براتون من ب بدین بعد جلسه برگه یه تو بنویسین-    

 مرسی- ارشام    

 و کردم باز واحدو دره کردم پارک ماشینو خونه سمت رفتم و شدم ماشین سوار حرفی بدونه    

 رفتمگ و خانم گلی خونه شماره و تلفن سمت رفتم شامه بازار انگار اینجوره چرا خونه اه تو رفتم

 دخترم سالم-خانم گلی    

 خوبین؟ سالم-    

 خوبی؟ تو عزیزم ممنون-خانم گلی    

 یاینب میشه کنم تمیز رو خونه نکردم وقت سنگینه دانشگاه درس یکم خانم نیسم؛گلی بد-    

 کمکم؟

 خوبه؟ عصر فردا عزیزم باشه-خانم گلی    

 ندارین؟ عالیه؛امری-    

 خداحافظ عزیزم نه-خانم گلی    

 تاقها یکیش که اتاقست سه متوسط اپارتمان یه من خونه اتاقم تو رفتم و کردم قطع گوشیو    

 نفره ود تخت یه کیهمش خودم اتاق دکوراسیون مهمونه اتاقه یکیشم مطالعه اتاقه یکیش خوابمه

 یه هفهیم منو عکسا پره خونه و مشکیه وسایل کل مشکی دیواریای کمد و دیواری کاغذ و مشکی

 ردهک تنش چشام همرنگ سبزی جذب تیشرت و مشکی کتون شلوار یه تختمه رویه روبه عکسش

 انگار عکسه قابه پره دیوارا کله گرفتیم عکسو این و در به 13 بودیم رفته اونروز یادمه

 مشکیه هم اشپزخونه و حال ابیه مطالعه اتاق و قرمزه دکوراسیونش مهمون اتاق نمایشگاست

 و یدمپوش مشکی شلوارک تاپ یه کمدو سره خودشرفتم برا هنرمندیه کثافت چیده رویا همشونو
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 از رو MP3PLAYER شدمو بلند تخت از حرص با نبرد خوابم کردم کاری هر تخت رو شدم ولو

 تخت رو شدم ولو باز و برداشتم رو بود شده اویزون تخت پایه کناره ک هدفونو کشیدم شارژ

 قاب یه میاره کم شب تا صب رو تو بس از شده خسته من: کردم پلی اهنگو و گذاشتم هدفونو

 ....میادش کی اینبار که دلهره بغض و ترس منو دوباره میاره یادم چیزایی یه داره که فقط عکسه

 رفتم خواب و شد گرم چشام کم کم    

 فرشته فرشته-رویا    

 هووم؟-    

 ماهانو؟ ببین-رویا    

 میکنه نگاه نگاهمون داره ک دیدم ماهانو و گرفتم نگاشو رد کرد اشاره طرف یه به    

 کنم؟ چیکار میگی خو-    

 میکنه؟ نگاه چجوری ببین-رویا    

 منتظره فهیم بریم بزن باو کن بس-    

 شیدمک جیغ و بستم چشامو ماشین جلو پرید ماهان ک کنم حرکت خواستم شدیم ماشین سوار    

 من خواب به چرا اون اصال بود واقعی خیلی بود؟ولی خواب اتاقممینی تو دیدم کردم وا ک چشامو

 ردمک ساعت به نگاهی یه و شدم بلند تخت از حوصلگی بی داره؟با معنی چه خوابا بود؟این اومده

 ب نگاهی خواستم پروند سرم از خوابو سرد اب زدم صورتم سرو به اب یه رفتم بود نیم چهارو

 بسی یه یخچالو سمت افتادم را شد بلند شکمم تو برق و رعد صدای ک بندازم ایینه تو خودم

 قبع خیلی سرماخوردگیم واسه شدم درسا خوندن درگیر و مطالعه اتاق رفتم زدمو گازی برداشتم

 ها همعادل دنیای از تلفن صدای ک بود گذشته چقد نمیدونم کتابا تو شدم غرق کال بودم افتاده

 بدنم ب یقوص و کش یه نمیفهمیدم هیچی دیگه کتاب تو میرفت سرم وقتی بیرون کشیدم فرموال

  اتاقم تو رفتم شدمو بلند شد بلند تلفن جیغ صدای باز کشیدم ای خمیاه و دادم

 بله؟-    

 سالم-پسر یه    

 شما؟ علیک-    
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 اهورام-پسره    

 اوردی؟ کجا از منو شماره این تو-    

 کنم صحبت باهاتون موضوعی راجبه میخواستم کردم پیدا خب-اهورا    

 کردن رفک وقت و حوصله اصال متنفرم پیشه عاشق اصطالح به پسرای از شد خشی خش اصابم    

 غریدم عصبانیت با نداشتم رو چیزا این ب

 روی حاال کارات نگاهات مزاحمتات حرفات کردم تحمل االن تا رفتاراتو همه اهورا اقای ببین-    

 بردار من کچل سره از دست خواهشا فقط نیست مهم برام اصال هست و بوده منظوری هر

 درومد صداش باز ک تخت رو کردم پرتش و کردم قطع رو گوشی بزنه حرف نزاشتم    

 کردمو ریجکت دادم فشار هم رو دندونامو باعصبانیت بود خودش شماره باز برداشتمش

 هشمارم کسی باران و رویا از داده؟غیر بهش منو شماره خری چه ینی سیاه لیست تو انداختمش

 داد جواب بوق چهارتا سه بعد گرفتم رو رویا شماره نداشت جدیدمو

 الو-    

 من خره فری سالاان-رویا    

 اهورا؟ دادی منو شماره تو-    

 فرشته جون به من؟ن وا-رویا    

 بای اوکی-    

 وقب یه بعد گرفتم شمارشو حرص با بارانه کاره حتما پس کردم قطع و نشدم جوابش منتظره    

 بود زده چمبره تلفن رو انگار داد جواب

 فری سالم-باران    

 نه؟ اهورا دادی منو شماره تو علیک-    

 دادم منم داره باهات مهم کاره گفت اومد چیزه امم-باران    

 چسبید امپرم    
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 یا نمیدادم بش بودم چالغ خودم من مگه دادی خوردی گوه دادی کردی غلط تو نفهم دختره د-    

 نبودم؟هااان؟ بلند شمارمو

 مهمه گفت میشی عصبی چرا فری خو...خو-باران    

 حسابتو وگرنه نمیدی خواست منو شماره جمهورم رییس بعد به این از تو با کرد غلط اون-    

 نفله میرسم

 خر چقد بود نه اووه انداختم ساعت به نگاهی توالت میز رو کردم پرتش و کردم قطع گوشیو    

 پای ینمبش میخواستم خوردم پرتقال اب یکم رفتم انیشتین میشم برم پیش همینجور بودم زده

TV مانتو یه اتاقو سمت افتادم راه بخوره اکبندم مخ به هوای بزنم دوری یه برم زد سرم به که 

 ارو؛لباس دم از مشکیه لباسام همه کال برداشتم مشکی چروک شال و جین و زانوم باالی تا ساده

 یه دبو زانوم زیره تا ک خرمایی بلند موهای انداختم خودم به نگاه یه ایینه جلو رفتم و پوشیدم

 فهیم ولبم رنگه کرمی ایه غنچه لبای و و سفید پوسته کشیده و بلند های مژه و سبز چشمه جفت

 صورتم ولی خوبم کل در عروسکی ک دماغمم بزنم رژ هیچوقت نمیزاشت داشت دوس خیلی

 تگف میشه نی بد که اندامم و بود متوسط قدم بود روح بی روشنم موهای و زیاد سفیدی بخاطر

 یه بیرون زدم و برداشتم گوشیمو میدم قورت خودمو دارم خودم دارما ای خجسته دله چه مانکنییی

 برم بزنم دور میخواستم میزاشتم کورس خودم واس و میگشتم خیابونو تو هدف بی بود ساعتی نیم

 خورد زنگ تلفنم ک خونه

 کجایی؟ فری سالم-رویا    

 چطور؟ خیابون تو-    

 امشبه ایسانه تولده_رویا    

 مبارکش خو_    

 بریم بیا گمشو مبارکش مرضو_رویا    

 رمب پاشم برسه چه ندارم خودمم حوصله من پارتی بگو ایسان؟؟؟دیگه تولد من؟؟تولد؟؟اونم    

 تولد

 گاو تواما مردی؟؟؟با الل هوووووی_رویا    
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 بوگو_    

 بپوش خودمو لباسای از یکی همینجا بیا_رویا    

 نمیام من باو بمیر_    

 چرا؟؟ اونوخ_رویا    

 نمیفهمه نمیکنه؟؟؟چرا درکم منو اینچرا متنفرم شلوووغ جایه از چون را ب چسبیده چ چون    

 نمیاد خوشم

 ندارم حوصلشو چون_    

  بای اینجایی دیگه دهدیقه باو بمیر الل_رویا    

 اون بین بیام دیوار؟من کدوم ب بکوبم سرمو من االن کرده قطع میداد نشون متعدد بوق صدای    

 و کشیدم اهی برم خودم پای با خودم بهتره میبرم زور ب خونه میاد نرمم چی؟؟؟اگه بگم توله همه

 فتارمگر اینجا ایم دیقه چن کنم فک نداره تمومی ماشاال ترافیکم این امام میدون طرف افتادم راه

 دسه مگه دیگه؟؟وا ماه دو بزاری بود؟؟نمیشد اومدن دنیا موقع اینم ایسان روحت تو سگ ای

 هماهنگ تو با رفت یادشون ک بود باباش مامی دسته ن تو عمه منه عمه دسته پ ن خودشه؟پ

 پک دیگه،وجدانو شو خفه شدی بیتربیت خیلی وجدان سرت ب خاک بدن انجام عملیاتو بعد کنن

 بزس کاشیاش نقاشیای من خیال سر تا سر:بگوشم اهنگی حداقل کردم روشن سیستمو کردمو

 وت بارونیست ک وقت هر میکنن،هوا پرواز هوای هاش کوچه تو شباش مستا میکنن ناز و میشن

 ک وقتی هر تا یکدم میره یادم مگه میدونی که همونایی تو خاطرات از پرم چراغونیست من فکر

 روی سر بزارم پیست بیام میخواد دلم ایندم در هم االن هم شعری مشت یه بانیه تو زندم من

 ....اغوشت تو شم گم برم عشقت از میمیرم بگم دوشت

 واممیخ اغوششو میکنن؟منم بیشتر منو دله داغه اهنگا این فقط چرا کردم خاموشش حرص با    

 رو تمگذاش دستمو زدمو پسش چکید چشمم گوشه از سمج اشکی میخوام محبتشو بودنشو منم

 ینا ب دمی شاخ بی کدومگاوه ها میرونه خر مثه ینی بره شد راضی اخر گاو جلویی راننده تا بوق

 نوماشی خونشون پر دمه رسیدم خوردن حرص کلی بعد داندبالخره خدا داده گواهینامه ژاپنی کرم

 سالن تو گذاشتم پامو ک همین بستمش داخلو رفتم شد باز تیکی با در زدم ایفونو و کردم پارک

 شد اویزونم باران
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 من گاگوله شالاااام_باران    

 برداشته سنگ پاره مغزش طفولیتش دوران تو بخورم قسم حاظرم نی؟؟؟؟من سالش۲۲ این    

 مونده همونجور

 صاحابته بی گوشه اون بزرگت تیکه بگیرمت دریاااااا_رویا    

 داره ناناز و خوجل صاحبه یه نی صاحاب بی_دریا    

 وایسا داری جرعت د_دریا    

 تحملشون چجوری جون فریده میدونه خدا افتادن هم جون به گربه و سگ عین باز اینا خدا ای    

 جوریچ نمیدونم خورد پیچ پاش سرش باال رسید رویا ک پایین بیاد ها پله از خواست دریا میکنه

 بغلم تو افتاد دریا و شد مچاله درد از صورتم فقط پله جلو کردم پرت خودمو زدمو پس بارانو

 نرمه چقد زمین وای_دریا    

 ردک برخورد پله لبه به انداختم پام ب نگاهی کردمو ولش لندهورشو ابجی اون لنگه یکی اینم    

 کرده باد واااای میکنه درد ناجور

 رییس بابای خره سنشی؟؟سن اینی؟هم همقد تو مگه صاحابتو بی مخه اون دره بگیرن گل_    

 میدوهه بچه جغله یه دنباله داره رو ترکیه خارجه وزارت

 واال_دریا    

 میشه کبود حتما اه دادم ماساژ پامو یکم وایسادمو شدم بلند    

 کرد له خوشکلمو رژه زد خو_رویا    

 نداشتم عمه شده سفید موهای ب کرد له ک درک ب_    

 چطوووره؟ این_باران    

 بش ذوق با بودو دستش سبز و قرمز گلی گل لباس یه سمتش برگشتم ذوقش از پر صدای با    

 میکرد نگاه

 (((؛ باران:(  رویا |: من قیافه    
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 کردی؟ پیدا قبرستونی کدوم از اینو_    

 دیگه پارتیه خز واس عه_باران    

 پارتی؟ خز بیام پاشم پارتی؟؟؟من چی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چی    

 اونجا نمیزارم پامو من_    

 (لقتهح تو نریختم دندوناتو تا فکو ببند همون)نکاشتم برنج توش تا شالیزارتو ببند_رویا    

 نیستم بیا من باوا بمیر_    

 دیگه نیار در بازی خز اه_باران    

 هرا نکردمو بهشون توجهی اصن بیخیال اه د ا ی م ن نمیااااد خوشم چیه؟؟؟بابا فازشون اینا    

 جلوم پرید رویا در سمت افتادم

 نمیری_رویا    

 ندارم رو بازیا وجق عجق این حوصله من اونور گمشو_    

 عجق اونا چیه؟حتما پارتیا خز اون تو عکسا اون نداری؟پ حوصله میرسی ک ما ب عههه_باران    

 نبودن وجق

 شدما سوار خرایی عجب_    

 زد یغیج چنان بزنم حرفی بتونم اینکه قبل گوشش رو گذاشت دستشو کردو بهم نگاه یه رویا    

 شد پاره گوشم پرده مطمعنم ک

 میااااااای میای میایییی_رویا    

 کرده خیال وای کرد نگاه بهمون تعجب با و حال تو انداخت خودشو سراسیمه خانم محبوبه    

 افتاده اتفاقی

 ترکید دلم خانم وای_خانم محبوبه    

 خانم محبوبه اینه تقصیره_رویا    

 چطور؟_خانم محبوبه    
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 جشن نمیاد_باران    

 میزنه حیغ سرت باال فردا تا نری اگه نظرم به_دریا    

 امد خوشمان جان خواهر بود خوبی پیشنهاد_رویا    

 گلم باهاشون برو خب_خانم محبوبه    

 رفت لبخند یه با اونم نزدم حرفی    

 اوکی؟_رویا    

 اره معنیه ب دادم تکون سرمو کشیدمو اهی چرخوندم سرم کاسه تو چشامو    

 خان باران مشتی داش میکنه چه ببین صدا این ب ایول_رویا    

 پرتم اوگ عینهو اتاق تو رفتیم باال دوید و گرفت منو دسته بزنه حرفی بتونه باران اینکه از قبل    

 صندلی رو کرد

 وحشی میکنی رم دم ب دم چرا تو_    

 کنم استفاده باس رنگی چه خب خفه پلیز_رویا    

 جدت تورو بیخیل رویا_    

 و میکنن غر غر هی ک نفهم احمقو و زشت و چروک پیرزنای این عینهو شدی ینیااا_رویا    

 زنه پیره یه توت نمیفهمه چیزیه عجب جوووون میگه ببینه قیافتو این یکی مردم اصاب ب میرینن

 درست رو چس باطن خوب ظاهر گفتم قدیم از نشسته غرو غر دندون بی روانیه کچل چروک

 نمیکنه

 چی میفهمه خودش این بودم کرده هنگ کال ک منم میرفت صورتمور ب و میزد حرف همینطور    

 فرو صندلی تو و انداختم باال ای شونه بیخیال زنجیریه نداره مخ اصال روانیه ک میکنه؟حقا زر زر

 بدم یحتوض هی نباشه نیازی تا نمیگفتم کسی به دردامو و میکردم سکوت ک همیشه مثل رفتم

 العا عینهو انقد و باشم مرادشون وفق بر ک همین بکنه میخواد کاری هر بزار میکنم سکوت االنم

 ن مباش نداشته گفتن برای حرفی ک نه سکوتم از پر روزا این نرن یورتمه مغزم رو و نکنن عرعر

 بگن دردامو بتونن شاید اونا بزنن حرف دهنم جای ب چشام یزارم فقط
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 شد دییییر باوا_باران    

 سمت و بود کرده فرق همچینه؟؟؟موهاشو چرا این شد گررررد چشام انداختم باران ب نگاه یه    

 یه و بود گذاشته سرش باال سیاه شاخک دوتا شونش رو بود انداخته و بود بافته راستش و چپ

 ورد تا دور ک قرمز رژ یه و بود کرده پاش عروسکیم کفشای بود بسته کمرش دوره گلی گل چادر

 ردهک سیا سیاهه چشاشم دوره بودش کرده منگال مثه قرررمزش های گونه و بود شده پخش لبشم

 بود گذاشته گونش رو مشکیم و بزرگ خال یه و بود

 کردم لعبتی چه اینو ببین بیا چندش نبود؟اه سوسکه خاله بجز چیزی_رویا    

 انقد خنده زیره زد و شد دقیق صورتم تو یکم من ب زد زل کردو نازک چشمی پشت باران    

 جام سره نشوندم رویا ک ببینم ایینه تو خودمو شدم شدم؟بلند ضایع

 خودتو کنی زیارت نداری حق بینم بیشین_رویا    

 بیارم؟ رو اونا_باران    

 سرم ب چی جن تخم این داند بیرونخدا رف بارانم و شد مشغول باز و داد تکون سری رویا    

 اورده

 اینو داد باران_دریا    

 و تفر هی این شده چی داد تحویل من ب مرموز لبخند یه و گرفت دریا از رو پالستیکی یه رویا    

 زیره دمبر لبنو نیس بعید ازش هیچی صورتم ب برینه بزنه میده؟میترسم تحویلم لبخند فرت

  شد تاریک چی همه ک دندونم

 روانی تو میکنییییی چیکار_    

 کنم سوپرایزت موخوام_رویا    

 ای مسخره خیلی_    

 قهوه منو صورته این دارم حتم انداختیا گاوی خرای کره چه گیره مارو خدایا هوووف زد ای قهقه    

 واسه گیس کاله میخوره داره گوهی چه شد؟این سنگین سرم چرا وا میده تحویلم میکنه ای

 یدند منو گرفتن پاچه فقط ها بچه میره فنا باد بر دارم حیثیت ابرو چی هر مطمعنم خدا چیمه؟ای
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 فک ادزی احتمال به نمیشناسنم مطمعنم کرده درست واسم چسونه خر این ک ای قیافه این با حاال

 ابروم؟ ب چسبید چی وا میرفتم عمرا ک بود خودم دسته اگه نمیرم من میکنن

 میشی چیزی یه بخوری ترشی اورین اورین_باران    

 سوسکه خاله شوما چاکر_رویا    

 دما عین تولده ک تولده خو چی ینی کارا این نمیدونم من کردن انگولکم بس از شدم خسته    

 بگیرین

 بینم بیار رو لباساتو_رویا    

 کنه؟ عوض لباسمو چی؟میخواد ینی وا کرد بلندم صندلی رو از    

 نزدینا زدین من لباسای ب دس_    

 ممیزن ناخونک یه فقط نترس دراری بازی خسیس نباس ولی ای تحفه درسته باوا خفه_رویا    

 میکنم انگولک یکم منم_باران    

 سابیدم هم رو دندونامو حرص با    

 کنم محوتون زمین از تا بزنین من لباسی ب دس فقط شما_    

 قوم این دست از منو خدا ای دستش رو زدم کردن وا مانتومو دکمه یکیشون زدنو ای ای قهقه    

 بده نجات تار تار

 دیگه بیار در د_باران    

 هحالل نظر یه نترس میای فسه شدی؟چرا لخت استخر تو کم بابا حاآلا داره چی انگاری_رویا    

 و اوردم رد لباسامو حرص با ایشاال بزنم قبرتون ب سینه ایشاال کنم کفنتون ایشاال بمیرین    

 کشیدم دستشون از رو لباسا

 ایه تیکیه عجب خودمونیما_باران    

 میشی؟ زنم بدم جنسیت تغییر برم فری نکرد پسرم خدا ک حیف حیف_رویا    

 بود چشمم رو ک ای پارچه سمت بردم دستمو و کردم تنم رو لباسا    
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 کنم؟ بازش نمیشم یکی تو زن بمیرمم من میگی شر خیلی_    

 چروک زنیکه شد حار کردیم تعریف ازش یکم اصنا بمیر برو_رویا    

 نما ندوند لبخند یه با بارانم بود باز گوش بنا تا نیشش رویا نگاه یه کردم بازش نگفتمو چیزی    

 پک کلمه خوده واقعیه معنایه به اینه تو خودم ب انداختم نگاه همچینن؟یه چرا وا میکرد نگاه بم

 پیرزنه کیه؟؟؟این چیه؟؟؟ینی این خدا خوده خوده یا استوقودوس یا ها زاده امام اکثر یا کردم

 االب که گلی گل سری رو با بود فرق حالت ک بود سرم رو سفید گیس کاله منم؟؟؟؟؟یه چلقیده

 یه و بود باران دست ک گلی گل پیرهن همون و سفید قاجاریه ابروهای و بود شده بسته سرم

 کو شدم گم خودمم اصال سالمه ۰۸ واقعا انگار ک بود کرده گریمم چنان گشادا این از شلوار

 داره مهارت خوب خرابکاری تو المصب رویا خودمو؟این

 نکرد؟ فوران چرا پس_باران    

 هم عینهو شده خارجش و داخل اومده خوشش شاید نمیدونم_رویا    

 ساختی ای عفریته عجب سرویس دهنت_باران    

 میکردم مغزها فرار وگرنه کمه امکانات_رویا    

 ممیگ هی من داری؟؟؟خدا مغز اصال کنی؟؟تو مغز فرار که کردی کشف اتم بگه نیس یکی اخه    

 قیافم ب چی مهمونی یه واسه ببین میکنن خل دارن منم ببین نمیزاری محل تو هی بده شفاشون

 کوچولوها بچه فیلم تو جادوگرای عینهو اوردن؟شدم

 چی خودت پ ها شده ۹ ساعت فراری مغز_باران    

 رو شدم ولو من و پایین رفتیم احمق چل خل دختره بیرون انداخت اتاق از زور ب مارو برویا    

 تخت

 ایه؟؟؟ قیافه چه این عباس یا_دریا    

 کردم پوفی چرخوندمو سرم کاسه تو چشامو    

 نچسبته ابجی اون گل دسته_    

 دزدید کمندو گیسو ک پیرزنه عینه شدی اه اه_دریا    
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 شد دیدن فیلم مشغول و زد ای قهقه منگلش ابجی اون مثه رفتم بش ای غره چشم    

 دعوتن ها بچه همه گفت_باران    

 هنشدم،ی و شده سفید موهای ب دعوتن ک دعوتن میگی؟خو غیب معنیه ب انداختم بش نگاهی    

 هامون قیافه و بودیم انداخته راه فهیم با ک پارتیای اون خاطره و یاد میداد ازارم داشت چیزی

 اورد درد ب دلمو بود پارتی خز خوراکش اینکه یاده بود مرگ ناقوس گوشم تو هامون خنده صدای

 اشک و تنشس لبم ب لبخندی پارتیا تویه قیافش تجسم میگیره؟از پارتی من کجاست؟بدونه االن

 میشی اروم ریختنش با بخشه ارامش اشک این چقد شد جمع چشام تو

 دارم دووووسِت کَرَم بابا الال او_باران    

 و لفتک سیبیله و گشاد شلوار و کت یه با رویا دوختم ها پله ب نگامو باران مانند اهنگ صدای با    

 میکرد کامل تیپشو دستش تو دستمال عیار تمام الت یه بود شده دقیقن کاله یه و کرده فر موهای

 رقص میگن بش اینو آآآآ_فهیم    

 میکردییییی بازی فیلما تو سمد جای باید تو واییی_    

 خنده زیره زدم هزارم باره واسه    

 خترود دندون نباید مرحم نا نمیدونی مگه خندیدنه وضعه چه این حیا بی دختره ساااکت_فهیم    

 ببینه؟؟

 دیگه؟؟ نامحرم همون_میالد    

 میگه این ک همینی ها؟اره_فهیم    

 وردخ پهلوم ب ک ای سلقمه با میخندیدن زمینو رو بودن شده ولو همه و خنده از پکید کال جمع    

 هیبرسم؟؟ کارم ب راحت خیال با بتونم مزاحم بی روز یه من نمیشه خدایا بیرون اومدم گذشته از

 ببرمت؟ جرثقیل با بیا د _باران من خیاالی تو میپرن پا جفت معلق عجل مثه زرت و زرت

 لمد راستش گرفتم بود خیره بود شده فهیم شبیهه خیلی که رویا روی لحظه اون تا ک نگامو    

 خاطرات اون باز و نمیشه بند جا هیج ب میدونم که فراری کنم فرار خاطرات اون از میخواست

 ضایع واقعا ها قیافه اون توی شدیم ماشین سوار افتادمو راه سرشون پشت میندازه گلوم ب بغضو

 اراک این ب ک نبودن کنارم هم دوستا این کاش ندارم رو هیچی حوصله برم نمیخواست دلم بودیم
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 لهحوص نه ولی احمقانست خیلی میدونم شم غرق خاطراتم تو ابد تا میتونستم و کنن مجبورم

 مثه... دی مثه... سردم روزا این... باشه داشته دوسم کسی میخوام نه و... دارم داشتن دوست

 میدما و... بسته قندیل ارزوهام دیگه زده یخ احساسم و ارامش... زمستون مثه.. اسفند مثه... بهمن

 ب هن دیگه من.... شده دفن میکنه سرازیر قلبم ب رو غم ففط ک احساساتی بهمن سیالب زیره

 شتبرگ شاید ندارم فرقی مرده یه با روزا این... غمگینم کسی رفتن از نه و دلخوشم کسی اومدن

 ...کنه زنده رو مرده قلب این نفر یه

 شلوغه چ اوهوک_بارن    

 کنه جمعمون نیاد منکرات میاد اینجا تا اهنگ صدای_رویا    

 درسگپ رویا این باشن اینجا دانشگاه های بچه کله کنم فک داخل رفتیم و کردم پارک ماشینو    

 صدای مبشناسن نکنم فک اصال میده باد به حیثیتمو و اب کرده درست من واسه ک ای قیافه این با

 نورواو اینور یکم میلولیدن هم تو ک بود پسرای دختر از پر سالن وسط و بود کننده کرد موزیک

 سالم ونکنارش رفتیم کردیم پیدا بودیمو کالس هم دانشگاه تو تقریبا که های بچه تا کردیم نگاه

 کردم لبی زیره

 میشی؟ شوورم مشتی داش سالم_زینب    

 چروکیدش نوع از ماه دارم زن یه خودم نمیشم ک ن_رویا    

 خب کردن نگام تعجب با نفرم چن خنده زیره زدن ها بچه از چنتا کرد بهم ای اشاره چش با    

 دارن حقم

 فرشته؟_ارشام    

 زدم زل بش کردمو غنچه لبامو و باال دادم ابرومو تای یه    

 رشته اش پ ن پ_بارمان    

 دوختم بارمان ب نگامو و باال دادم ابرومم تای اون    

 میاد بهتم چه_سپیده    

 دبو پریشون موهاش انداختم بهش برزخی و سرد نگاه یه خنده زیره زد بعد و زد بهم چشمکی    

 انتخابش ب احسنت بود کرده تنش رو زنجیری های دیوونه لباس و
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 زدی؟؟ عادیتو تیپ چرا نی؟؟؟تو پارتی خز اینجا مگه ولی میاد بهم بپوشم چی هر من_    

 واسم چشاشو سپیده |:میخندن بدی نشونشون دیوارم ترک اینا خنده از پاچید جمع کل دفعه یه    

 یه دادمو لبم به چینی گرخیدم ک واییی بهم رفت غره چشم مثال کرد توهم اخماشو و کرد سفید

 هدختر شه کور تا بزنه زل درک ب بهم بود زده زل هنوزم خوردم یکمشو برداشتمو میز از اب لیوان

 یپت یا میکردن زنی مخ داشتن یا بود مطرح موضوع سه فقط ما جمع تو میمون،اینجا ایکبیریه

 میلولیدن هم تو یا میخندیدن میکردنو مسخره همو

 کمه عشقتون جمعه جمعتوون به به_ماهان    

 اوسکال عینهو بود شده فر موهای این تو اه اه اورد تشریف مریخ کره ب اعتماد اقای اوهوووک    

 کردیا دیر ماهانی سالااام_سپیده    

 زد بهش چشمکی و بارمان جفت نشست    

 داشتم کار_ماهان    

 متقلب زدی تیپ من عینهو خوردی غلط_رویا    

 میکنن نمیخورن غلطو_ماهان    

 همووون_رویا    

 رایش مشغول بقیه شد اویزون میمون عینهو گردنش از سپیده ک بده رو رویا جواب میخواست    

 مگه چه من ب باوا بیخیل نداشته سابقه ساکته انقد باران عجیبه ولی شدن میگفتن داشتن قبال ک

 نمم میگفتن یچی هی شدم خیره میرقصیدن داشتن ک اونایی ب و گرفتم ازشون نگامو فضولم

 پره ورت ورود سخته باشی تنها و باشی نشسته جمع تو سخته میکردم تایید حرفاشونو سر با فقط

 و ینغمگ چقد بفهمی خودت فقط و مشغولی چقد کنن فک همه سخته...خالی پشتت ولی باشه ادم

 ....تنهایی

 جلب ونظرم میومد بچشم خیلی ضایع جمعیت اون بین ک داری چین و بنفش لباس با ک ایسان    

 خودش و کرده مونگال عینهو رو بزنه؟ما خز تیپ نبوده قرار تنشه؟مگه شب لباسه چرا این کرد

 میگرده؟؟کثااافت محترمونه و خوشگل

 فری؟ اوکی_رویا    
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 میزنه حرف چی راجبه نمیدونم اصال دادم تکون اوک معنیه ب سرمو کردمو بهش نگاهی    

 هسدم منم باوا باش_سپیده    

 موهاش فر ک طوری ایسان سر پشت رفتم شدمو بلند چرتشون حرفای و اونا ب توجه بی    

 کلش پس خوابوندم یکی نشه خراب

 ....خ کدوم_ایسان    

 رهزی زد مرتبه یه و شد خیره بم مات ثانیه چن شد خفه مم ب افتاد چشش و برگشت همینکه    

 الودس کثیفه توهه سره زیره ریزیا ابرو این کل نفهم لجنه دختره زهر کوفت درد مرض خنده

 اوردن دنیا بچه بود رفته یادشون بگیری؟ای تولد ادم عین نمیتونسی احمممق

 ننه واای شدی ضایع چقد فرررشته واااااای_ایسان    

 ادم ینهع ک ببرن تولدتو مردشوره کثافت بخند ننت ب برو صاحابتو بی نیشه اون ببند مرض_    

 همچینه؟؟ لباست چرا تو اصال بگیری جشن نیستی بلد

 میدم نشونت بودنو خز بگذره مهمونی از یکم بزا باوا بگیر نفس_ایسان    

 تو ب مشکوووکم من مشکووووکم کردم نگاه بش مشکوک و باال دادم ابرومو تای یه    

 شه شاد روحم بده قر یکم بیا کاراگاه خانم منا ب نزن زل ها؟؟اینطور_ایسان    

 االغ خره بده قر واست عمت بگو برو_    

 نداریا اون از کمی دسته توام ولی اخه عمم؟چروکیدس_ایسان    

 ک حیف کرد صداش نفله یه ک کاسش تو بزارم قلمبه لقمه یه وخواستم کردم ریز چشامو    

 کفشم پاشنه رو هووف شد زدن فک مشغول اسکله اون با شلغم،برگشت ادبتکنم نزاشتن

 همانا روم یخ چیزه یه شدنه خالی و همانا چرخیدن چرخیدمو

 روت ریخت برگشتی بد عه_ماهان    

 ورتتوص دکوراسیون میزنم کثافت الدنگ پسره سابیدم هم رو دندونامو و هم کشیدمتو ابروهامو    

 لب ور مسخره لبخند اون چی ینی برگشتی بد میفهمی اونوخ ماکان بشی ماهان از تا میکم عوض

 ناجور بود رومخم سپیده
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 لباسم ب زدی گند کجاس صاحابت بی حواس اون برگشتی بد موضو برگشتی بد دردو_    

 شدی شیرینم تازه نخور حرص انقد ها ابمیوس یکممم_    

 معذرت یه پرووو عوضیه پسره درارم کاسه تو از خوشکلتو چشای اون میخواد دلم ک واااای    

 تو یجایین المپیکه قهرمان که ن حاال پاییین بیار دهنشو دکو بزن میگه شیطونه ها نمیکنه خواهیم

 کنی دخالت میزنم حرف خودم با دارم وقتی مبگه بت کی وجدان خفه

 ماهانیییی دیییگه بریمم_سپیده    

 میفهمی؟ ندارم حوصله سپیده_ماهان    

 ضدحال عهههه_سپیده    

 رهبری رودشون دلو تا بگردم روشون اونقد و هم رو بزارم رو دوتا این بیارم غلتک یه میخواد دلم    

 ب ای نهت عمد از شدمو رد کنارشون از حرص با شماس از بهتر اشغالم اه کثیییییف اشغاالی بیرون

 زدم ماهان

 لباست شده همچین چرا وا_رویا    

 من رو کرد خالیش کنه کوفت ابمیوه میخواس خارجی گاومیش یه باو چمیدونم-    

 ادبیاتی عجب به به-ماهان    

 رگشتمب و دادم چین گفتم؟لبامو دروغ مگه بشنوه بزا بدرمک شنید؟خو کردم نگاش و برگشتم    

 رویا سمت

 کجاست؟ شده گور به گور ایسان اتاق-    

 نمیزنیا دست صورتت به روهه راه اول که چپی سمت اتاق باال طبقه-رویا    

 لهپ تا سه دو هنوز پله سمت رفتم و کردم گرد عقب گفت ای باشه دادمو بیرون نفسو حرص با    

 نیی گرفتم رو نرده شم زمین پخش ژله مثه بخوام اینکه قبل خورد پیچ پام ک بودم نرفته باال

 راه ادم عینه نیسم بلبد هنو کردمو عمر اندی و سال 21 رفتم راه این با مردم و زنده گوره تو خاک

 هسر تو خاک وا نشم وارو تا باال رفتم دقت با رو ها پله بقیه هوا میره چرخم چهار فرت فرت و برم

 رفتنگ حسیم چه هه میبوسیدن همو داشتن بودنو هم بغل تو پسر دخترو یه کنم سرتون بر خاک
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 دره هب ظربه چند نیس غلطا این جای اینجا میدادم نشون بتون وگرنه نمونده واسم کرمی که حیف

 دره و تو رفتم نیومد صدای شکر رو خدا بخدا واال ببینم 18+ صحنه و داخل برم میترسم زدم اتاق

 مبرداشت گشاد و بلند تونیک یه درارم؟هوووف کجام از ضایع لباس من حاال بابا ای کردم وا کمدو

 انگار هن انگار اصال هه نمیکنی وادارم کارایی چه به ک رویا کنم گورت به گور ای خوبه سبزه رنگش

 تو یکم کردمو تنم لباسو میومدم ذوق با رو جاهایی همچین پیش سال چن که ادمیم همون من

 رو اروی ادای و کردم کج نیس؟لبامو زن پیره جز ای ایده هیچ ینی کردم درست وضعمو سرو ایینه

 اوردم در

 الهی کنم کفنت هووووف اوسکل مونگل دختره شد بیرونت عین داخلتم حاال-    

 فک اصال هه هه نشه خراب خوششون اوقات تا شدم رد جلوشون از زود و بیرون رفتم اتاق از    

  هستن قبرستونی کدوم باشه یادشون نکنم

 میکنی؟ چیکا اینجا تو-اهورا

 انداختم بهش ای سیفانه اندر عاقل نگاه و پایین اومدم هم رو پله اخرین    

 کنم پیداش رفتم بود 9شه گم گاوم-    

 هان؟-اهورا    

 چه دمب توضیح باید همه به رویایینا سمت رفتم دادمو تکون واسش بابا برو معنیه به دستی    

 اریهک چه کنم دخالت خودم زندگیه و کارا تو نباید دیگه من چه شما به اصال میکنم؟خو دارم غلطی

 رشاما کناره بود خالی که مبلی تنها روی میکشن زحمتشو صحنه در حاظر همیشه اوسکل دوستان

 دلبخن فرت و فرت هی بیشعور پسره بزن لبخند ننت واس برو مرگ زد بهم لبخندی نشستم

 میده تحویلم باباغوری

 میکنه؟ خااستگاری چیه تو نظر-رویا    

 کی؟-    

 دیه بابک-زینب    

 زدواجا به تصمیم زودی این به ممکنه مگه ولی خو دوستن نکنم فک ایسان؟نمیدونم از بابک    

 دادم تکون نه معنیه به سری بابا بگیرن؟ن
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 میکنه من نظر مطمعنی؟به-باران    

 نچ-ارشام    

 چسبیدن هم به چجور نمیبینی باوا چرا-زینب    

 تو سفی نگاهیه تو نگاه چه اوه اوه بودن چسبیده هم به کنه مثه انداختم سالن وسط به نگاهی    

 صلوات نشن فیس

 اوکی؟-بارمان    

 ونمزب این اصال: | چی؟ پرسیدم صورتم اجزای کل به شدم خیره بارمان ب و گرفتم اونا از نگامو    

 چه من به کته حرکت نمیخواد دلش

 ببندیم؟ شرط-بارمان    

 میشه سرشون بندی شرط از چی دخترا اخه-ماهان    

 کردم توهم ابروهامو و کردم نگاش تیز    

 گرخیدم واای-ماهان    

 حال من میگه هی فری این ولی میبندیم شرط چی همه سره کال ماها اطالعتون محض-زینب    

 ندارم

 دیگن بخاطر زدم نمیاما موها تو انداختن ادامس سره اوندفعه باشه؟عینهو چی سره اصال-باران    

 کردم کوتاش زدی موهام ب ک

 که:| نه یا میاد دنیا صالحی استاد نوه اینکه سره بستن شرط بیچاره ههه زدن ای قهقه ها بچه    

 موهاش به چسبوندن ادامس و اومد

 میرقصه ها برنده کل با دور یه باخت کی هر-ارشام    

 میکنن مهمون رو ها برنده شامم یه-رویا    

 میکنه میگم من قبول-زینب    

 منم-باران    
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 نمیکنه نه-ارشام    

 میکنه-بارمان    

 فری؟ چی تو میکنه میگم منم-رویا    

 خرابه و همید توضیح رو یچی یکی ساعت یه وقتی که هست معلما مثله سیفانه اندر عاقل نگاهی    

 تو ک دردم سر دنبال کمه ابم کمه نونم من اخه کردم بهش رو نگاه همون دقیقا میکننا نگاه بش

 نکرد کوفت وقت شبم چن بدم؟تازه فقر باتون اسکال عینهو بعدم باشم شما بازیای مسخره

 کنم؟ تحملتون

 ندارم رو بازیا مسخره این حوصله من-    

 میکنه میگم منم بهتر-سپیده    

 با روب بگه بشه نخیس لجه؟یکی من با انقد که این مغز تو کبوندم تری هیزم چه نمیدونم من    

 لجن باشی حدش در ک بنداز راه لجبازی و لج کسی

 برقصه میکشه خجالت یا میترسه ما کردن مهمون از یا فرشته کنم فک-ارشام    

 باوا ااین؟نه-رویا    

 داد؟ کی رو عروس تعریف-ماهان    

 داییش-سپیده    

 داش؟ ربطی چه االن-اهونرا    

 ربطیشه بی تو ربطش حتما-باران    

 میزارین بغلش زیر هندونه الکی دوستاشین شماها میگه مخنگ الدنگ نه-زینب    

 دختر تو ای فهیمیده چقد باریکال ا-ماهان    

 جوجه باو بگیر دماغتو میکنه؟ترس؟خجالت؟برو زر زر چی این    

 کنم ثابت کسی ب خودمو نمیبینم نیازی من-    

 بدم نشون خسیسیمو نمیبینم نیازی بگو-ماهان    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمن dokhi divone نویسنده|  تنهایی فرشته رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

59 

 

 یکی میکنه کار خوب دندم دوتا من میزاره؟؟؟؟؟نمیفمه پا من دم رو این خنده زیره زد سپیده    

 کثافت چسونه خر میارم جا حالتو گاااز فقط ندارم ترمزم و کالچ لجم یکیم اون و چپم دنده

 نمیکنه خاستگاری-    

 ایول-ارشام    

 میکنه-ماهان    

 نمیکنه-اهورا    

 بشینم منتظر باس پ-بارمان    

 همون یخوادم اتاقمو دلم گرفتم بازی به لباسمو گوشه و رفتم فرو مبل تو بیشتر بهشون بیخیال    

 بلدن فقط که ادمایی این ز فهیم عکسای ب بزنم زل و داخل بشینم که ساکت و تاریک اتاق

 امشهار حسه از پر سکوته از پر چون دارم دوست بیشتر رو تنهایی نمیاد خوشم شن خلوتم مزاحم

 لیخی انگار و شده گیرم گریبان وقته خیلی که بگردم دنبالش تنهایی تو مجبورم ک ارامشی

 شد باعث اهنگ صدای شدنه قطع و چراغا شدن بزاره،اموش تنهام نمیخواد اصال و داره دوستمخ

  جام سره بشینم سیخ و بیرون بیام خودم از

 شد؟ چی-اهورا    

 نیست چیزی رفت برق-ایسان    

 وگوشیشون قوه چراغ نور هام بچه و گذاشتن سالن دوره شمع چنتا زود کشیدم ای اسوده نفس    

 اومد هک بلندی جیغ صدای با دفعه یه ببینم برمو رو دو تونستم و شد واضح دیدم کردنیکم روشن

 مگ ها بچه هوار و داد توی جیغ صدای زدم لباسم به جنگی ناخوداگاه و سیخوایسادم شدم بلند

 بود؟ چی-ارشام شد

 بیرون؟ نمیرن چرا ولی در سمت بدون همه شد باعث که اومد تری بلند جیغ بازصدای    

 قفلههه-دختره یه    

 قفله؟ چرا اینجا؟در خبره چه    

 چی؟قفله؟ ینی-بارمان    
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 میترسم من..م-سپیده    

 من به نچسب اه-ماهان    

 و باد زوزو صدای اومدن با ولی اومد لبم رو لبخندی سپیده شدن ضایع واس اوضاع اون توی    

 یهگوش نور فقط کردم نگاه برم رو دو به ترس با زدم رو ناقص سکته واقعنه شمعا شدنه خاموش

 و وکنارش رفتم بدم تشخیص کالهش از رو رویا تونستم کردمو چشم چشم میومد نفر دو یکی

 بهش چسبیدم

 شده؟ چی..چ-    

 ور در با ها خونه؟بچه تو اونم باغ صدای اخه ناجور ترسیده اینم گرفت ودستمو نزد حرفی    

 ههم شد بلند متعددی جیغای صوای دفعه یه کنن وا درو داشتن سعی و میزدن ور هی و میرفتن

 داشتم کردم جا خودمو رویا اغوش تو نمیومد کشیدنشونم نفس صدای حتی و شدن شکه

 اشتد گوشم پرده جیغای صدای نداشت تمومی بوده کابوس مثه واسم همه چسیزا این میلرزیدم

 مسکت ترس از ولی کن خالص خواستی جور هر خدایا میگرفت کگریم داشت کم کم میشد پاره

 خواستممی شد کشیده سمتش به نگام جیغش صدای با شد بلند سپیده جیغ صدای دفعه یه نده

 بود ادهوایس بود تنش سفیدی بلند لباس که کسی یا چیزی یه سرش پشت...پ ولی بزنم حرفی

 چرا زدک رویا بازویه به جنگی بود کم خیلی نور وگرنه دیدش میشد بود روشن لباسش رنگ چون

 شده؟ سفت انقد

 سرش...سر پشت...پ-    

 میکشیدن موهاشو انگار شد کشیده عقب سمت به سرش بعد و میومد سپیده گریه صدای    

 ک حرفاش و سپیده جیغای صدای تو که میومد بلندی قهقه صدای فقط و شد قطع جیغ صدای

 مرفت جلو یکم دخترا از یکی کنه کاری نداشت جرعت کسی هیچ بود شده گم کن ولم میگفت

 فهمیدم صداش با ک کشید جیغی گرفت دستشو اون ولی کنه ازاد رو سپیده موهای کرد سعی

 زینبه

 کن کاری یه رویا...رو-    

 ودل بی انقد پسرا ینی بزنن دست بهش میترسیدن حتی ولی کنارش بودن روفته ها بچه    

 ترسوییم ما فقط نمیگن جرعتن؟مگه
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 کنه کاری یه یکی-رویا    

 کیه؟با منه کناره ک اینی پس بود دور صداش انقد چرا کردم گوش رویا صدای به تعجب با    

 بیرون اومدم دستاش حصار از عقبو کشیدم خودمو ترس

 هستی؟ کی تو...ت-    

 ماهانم-ماهان    

 که من سره تو خاک نیست رویا نگفت چرا میکنم نابودت میکشمت عوضی اشغال پسره    

 یصتشخ عطرشونوم بوی ک بودم ترسیده انقد بدم تشخیص هم از اونو و رویا هیکله نتونستم

 من هی که میپذم واست اشی یه میکنم تیکت تیکه شم خالص اوضاع این دست از وایسا ندادم

 باشه روش پیاز

 دستم...د ها بچه...ب-زینب    

 به قدمی ترس با میترسن همه نمیکنه؟خب کاری هیچکس چرا داشت بغض خیلی صداش    

 ینبز دسته رو گذاشتم لرزونمو دستای بود زده یخ دستام میزد تند تند قلبم برداشتم سمتش

 این چرا پس مردونست دستش که این اون دست رو گذاشتم دستمم اون میشنیدم قلبمو صدای

 زینب دستش ساق رو کوبوندم و کردم مشت دستمو سریه و دادمو فشار دستشو یکم تنشه لباس

 گرفتم زینبو دسته بهت با خنده زیره زدن نفر دو دفعه یه گرفت اونو یکی کشید دستشو

 کنین گرفتتم؟ولم کی شکستی دستمو کثافت شی کور اخ اخ-سفیده لباس هخمون    

 پسره شوکنار رفتم بودش گرفته اهورا طرفشون گرفتم و برداشتم زمینو بود افتاده که گوشی یه    

 برگردوندم رو

 شماها؟ میخندین چرا-رویا    

 پکیییدم ی...وا-ماهان    

 بابک؟؟؟؟ گرفتم اون صورته رو رو نو    

 بودا خوب نقشمون وگرنه کرد رو دستمونو دختر یه که سرتون تو خاک-ایسان    
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 میکردن؟اتییییش مسخره مارو حاال تا صب از اینا کردم جداش بابک از و گرفتم رو اورا دسته    

 خر ماهانه اون مزخرفیه شوخیه چه این میمرد داشت زینب میزدیم سکته داشتیم ما گرفتم

 اون که یارمب سرتون به بالیی یه عوضی اشغال بود؟کثافته گرفته منو اینجور میدونست؟میدونستو

 پیدا نا سرش

 کلییید کو-    

 جیبمه تو-بابک    

 ونما دسته ماهان کنار رفتم و گرفتم دستشو اوردم در کلیدو جیبش تو و باال کشیدم لباسو    

  گرفتم

 بیار ایسانا اهورا-    

 رهس بودن نفهمیده هنو بعضیا کنی چیکار میخوای میگفتن هی کردم وا درو و در سمت رفتم    

 دستم وت محکم دستاشونو اونقد حسابی ابتنی میچسبه؟یه چی هوا این توی خر کثافتابی کاریم

 تننمیگف هیچی ولی دستشون کف تو میداد فشار ناخونمو میکرد درد انگشتام ک بودم گرفته

 اومد ایسان با اهورام استخر کنار وایسادم قربون جذبمو جوونم

 نمیشه؟ سرت شوخی تو-بارمان    

 کنه سالخیمون نزنه-ماهان    

 دیه نیس خشن انقد باوا نه-ایسان    

 کنم درست کباب باشون و کنم تیککشون تیکه درارم گوسفند عینه پوستشونو بزنم میخواد دلم    

 شه خورد جمجمشون که دیوار تو بزنم سرشو چنان میخواد دلم

 اشتد چی؟زینب میزدن سکته مردم دخترای نیست؟اگه سرتون تو عقل جو یه نفهمین خیلی-    

 چیکار بود اومده ها بچه سره بالیی اگه این بچه و احمق کاریه؟خیلی چه این اخه میمرد

 بکنین؟ میخواستین

 دیگه؟ میکردن سکته داشتن بقیه فقط-ماهان    

 عوضی اشغال پیدا نا سرش اون که درارم سرت به بالیی یه میندازه؟ینی تیکه من به    
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 یکی با صدای با دادشون صدای استخر تو کردم شوتشون گرفتمو بابکو ایسانو و بارمان دسته    

 روبه مرفت میده حرصم ناجور بیخیالیش این میکرد نگام خیال بی انداختم ماهان بقه نگاه یه شد

 ییک بگیره پاشو شد خم پاش تو زدم لگد یه بیارم سرت به بالیی یه اغاا هه هه وایسادم روش

 کمرش رو زدم ارنج با بعد و شکمش تو خوابودنم دیگه

 بخدا میکشمت الهی کنم کفنت اخ-ماهان    

 زدم پوزخندی    

 جوجه میبینمت ریز-    

 ودب مخم رو ها بچه گفتنای ایول ایول صدای اب تو کردم شوتش پاشو اون تو زدم دیگم یکی    

 نکشت ادم که کسایی مثه رزمی هنرهای کالس فرستادم زور به ک فهیم سری صدقه از اینا همه

 به رنگ هنو بعضیا داخل برگشتم و کردم صاف لباسمو و کردم پاک دستمو ریلکس خیلی

 بود ترسیده خیلی بیچاره نشستم زینب کناره نبود صورتشون

 ترسیدم خیلی بخدا اشغالن خیلی-زینب    

 میزنیم؟ سکته نگفتن-رویا    

 کنیبم نابود رو مرده ننه ایسان این باس-باران    

 کنن؟ قطع برقو برن کردن وقت کی اصال-ارشام    

 نکنن؟ یخ وقت یه-اهورا    

 نداره افت بم بادمجون-    

 عوضی اشغاالی بمیرن بزا واال-رویا    

 اون اینو هب چسبوندن خودشونو کرد سواستفاده فرصت از که کسیایین اونا از تر کثافت-سپیده    

 کثافتم؟ من عوضی اشغاله اون اینو به چسبوندم خودمو منه؟من با    

 رویا نگفت تو از تر عوضی ماهان اون عوضی ابادته جدو هفت کثافت بخونی کری نمیخواد-    

 یالخ بود رویا مثه لباسش چون ندادم تشخیص بودم رویاس؟ترسیده بفههم کجا از من نیست

 رویاس کمردم
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 شده؟ چی-رویا    

 میچسبی؟ رویا به اینجور همیشه عه؟تو-سپیده    

 میچسبن هم به چیی عینه دیدم من تا باوا اره-باران    

 بده؟ تشخیص رو رویا و ماهان نتونس اصال هه-سپیده    

 از داشت سوما نداره ربطی هیچ یکی تو به دوما باشی مردم وصی وکیل نمیخواد شما اوال-ماهان    

 نوم شنید رو رویا صدای بده؟تا تشخیص رو رویا یا منو بخواد ک بود کجا هواسش میلرزید ترس

 کرد ول

 گرفت؟ولی طرفمو باز اوردم سرش بال انقد کرد؟منکه طرفداری من از چرا کردم نگاش بهت با    

 شد ضایع سپیده ایول

 کرد بهم بد نگاه یه سپیده باال رفتن حرف بی بابکم و ماهان زدم سپیده به پوزخندی    

 بابا ببمیرین برین-سپیده    

 عوضی دختره بابا رفت که درک به باال رفت و شد بلند    

 نیس؟ کار ممزی رزمی این-اهورا    

 کالس میرفت قبلنا-رویا    

 زدیش ناجور داشت گناه بدبخت ماهانه این-ارشام    

 سیک به اگه خودمم تو و ساکتم من اگه عاقبتش اینه فرشته دم رو گذاشتن پا زدم پوزخندی    

 سیمجل و شیک خیلی موقش به ولی ارومم باشم خور سر تو که نیست این معنیش ندارم کاری

 میشم هار

 صاحابو بی اون کنین روشن جشنا اومدیم مثال دیگه خودتونو کنین جمع-رویا    

 این اقعاو شد پخش موزیک کننده کر صدای باز کرد روشنش سیستمو کناره پرید پسرا از یکی    

 انماه و رویا نتونستم ک من سره تو خاک کردن؟واای قفل درو چرا اخه بود احمقانه خیلی کارشون

 ان خودم از ندادم تشخیص هم از شیرینشونم و تلخ عطر اخه خرم من انقد چرا بدم تشخیص و

 قرار روزی یه بودم متنفر پزشکی از زمانی پزشک؟یه هه مملکتم این پزشک سرم خیر شدم امید
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 و ذاشتمگ وکالت از بخاطرت ببین وکیلش من و باشه پزشکش فهیم بزنیم واحد یه ایندمون تو بود

 طفق میره خودمونویادمون ک میاره در ما سر کارایی ها(خاطر) بعضی اوقات گاهی خوندمخ پزشکی

 خوده هواس...میشه تنگ خودم واسه دلم گاهی..میکنیم اون(خاطر) به فقط رو کاری هر میبینیم اونو

 شادی از پر اونوقتا که دلی اون واسه...کودیک های پاکی واسه...گذشتم باورای واسه...قبلیم

 قاتاو گاهی..بشکنه تا..شه خسته تا..شه تنگ تا..نداشت وجود دلی کاش میکنم ارزو گاهی..بود

 تنها که منی ولی...رفت فقط رفت که اونی...خالص و شه تنگ گلوم دلم جای به میکنم ارزو

 ب وجودمو اینا تمام و..میریزم اشک و میکنم بغض...میخورم غصه...میکشم درد دارم..موندم

 رخاکست اروم اروم دارم برنگرده هیچوقت شاید که کسی برگشت انتظار تو میکشونهو اتیش

 .... میشم

 قرمیدن؟ دارن چجوری زینب بارانو برقصیم؟ببین یکم بریم فریی-رویا    

 چیه رقص رفته یادم وقته برقصم؟من؟رقص؟خیلیث بیام من    

 اونا با برو نیار در بازی مسخره-    

 کثافتی خیلی-رویا    

 تالش یه..میفهمیدم میکرد درکم یکم بود یکی کاشکی رفت و برگردوند صورتشو قهر حالت به    

 نمیخواستم اصال میکرد گوش درادم به فقط و فقط...نمیکرد اوردنم حرف ب و خندوندن واسه

 خیلی میکنم درکت کلمه شنیدن..میکنم درکت بگه و کنه گوش..کنه گوش فقط کنه واسم کاری

 درکت میکشی چی بفهمه یکی وقتی..نمیکشی دردو این تنها خودت ک میفهمونه ادم به...شیرینه

 زندگی و ای زنده برداره میکنم درکت کلمه همین با دوشت رو از درداتو از یکم کنه سعی و کنه

 میکنم مردگی دارم و مردم ک من مثل میکنی،نه

 کنه خاستگاری میخواد ننم جون به-اهورا    

 ها؟-    

 ببین رو اونجا-اهورا    

 اهنگ بودن وایساده سن باالی و بودن کرده عوض لباسشونو که بابک ب و گرفتم نگاشو رد    

 هه..تمنیس برگشتی و خودم تو میرم ساعتا و ها دقیقه نفهمیدم؟گاهی من و گذشته چقد مگه کردم

 اقا گرفته ژستیم چی ببین هه
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 داد اهر زندگیم به رو زمینی فرشته این خدا ک شبیه امشب زندگیمه شب بهترین امشب-بابک    

 زندگیمو به ورودش با ایسان روز اون از و شدیم اشنا باهم پیش سوال یه ک شبیه همون امشب

 کرده بهشت واسم زندگیمو

 تو نه باغبک واای کنه خاستگاااری نکنه دوستیشون شده سال یه ک نمیدونستم اصال نه وااای    

 نکن خاستگارثی امشب ولی میکنم کلفتیتو نه خدا رو

 مواس ک رو بهشتی و بگذرونه من با زندگیشو بقیه بعد به شب این از میخوام ازش و-بابک    

 کنه همیشگی ساخته

 ئوربلغ چرندیاتو این دیگه شب یه نمیشد خرچسونه اخه بگیری جیگر جز الهی بمیری الهی    

 قیذو چه ندیده شوور ایسان این ببین عه عه بشورمت تخته سره شانس این ب گوه اه اه کنی؟اه

 میکرد تاتی تاتی اصابم رو داش ناجور ماهان لب رو مسخره پوزخند میکنه

 شدیم بدبخت کنم فک_ارشام    

 فردا ک شامم میرقصین دور یه ما با االن همین شماها عزیییزم باش مطمعن نکن فک_رویا    

 شب پسفردا و شب

 شه شاد روحمون بدیم قر چارتا بریم ارشام پاشو پاشو_زینب    

 هووووف میشه داغووون همشووون؟؟پاهام بدم؟؟؟با قر اینا با برم پاشم من خدایا کردممم غلط    

 نمیدادم؟ نظر مبمردم مردمه ننن خوده تقصیر

 مجبوریا بانو؟البت میدی افتخار_رویا    

 تو عالم دو خاک ینی |: بده چیه؟؟؟تکون اهنگ حاال وسط رفتم باهاش و شدم بلند حرص با    

 و درد ای... میکرد همراییم باز نیش با اونم شدم دادن قر مشغول...من صاحابه بی سره فرقه

 بزین با بدبخت ارشام اونورم..بدبخت این شد اب دادم تکون بس از بده تکون مرضو بده تکون

 |: میداد تکون

 بده تکون د_رویا    

 این هشد گرمم ناجور تندم حرکتای بخاطر رفتم بهش توپی غره چشم سابیدمو هم رو دندونتمو    

 ورگ شد خفه ارش این ک شکرت خدایا اووف برگشته بخت منه واس قوزه باال قوز ک گیسم کاله
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 چه رس تو خاک من ب کنار؟؟اصال بزاری دیقه دو رو لجبازی لجو نمیتونسی...فرشته کنم گورت ب

 زینب ک بشینم برم خواستم و کشیدم عمیقی نه؟نفس یا کنه خاستگاری کمیخواد داشت ربطی

 یناا نمیفهمم نشده؟؟؟من خسته این کرد دراز طرفم به دستشو و انداخت باال ابرویی جلوموایساد

 با و کشیدمش سر نفس یه برداشتم ابی لیوان رفتم میارن گوری کدوم از رو انرژی همه این

 چرا هاخ |: بیچاره منه ب میرینه داره افشین دفعه این زینب پیش رفتم و میز رو کوبیدمش حرص

 زا یکم تا میکردم لگد بارانو جای یه عمد از گاهی از هر و شدم دادن قر بدبختم؟؟مشغول انقد من

 سرم نزن غر بزارن؟؟انقد دیگه شرط یه کار؟؟؟نمیشد شد دادنم قر اخه... شه کم حرصم

 داری وجدان شه تموم اهنگ کن دعا داری تو فقط پ ن دارن؟؟؟پ سر وجدانام مگه!رفت

 از ریانتظا چه باس دیه لجه باهام منم وجدانه..گاو وجدان اصال شو خفه اه..نمیکنیااا کوه میرقصیا

 ی یدنرقص خیال سپیده خداروشکر شد تموم اهنگم این کرد کمک خدا باشم؟؟بالخره داشته بقیه

 بیرون کشیدمش رفتم چسبیده بش چجورم کثافت ببین بود اهورا بغل تو باران بهتررررر نداره منو

 برقصه اوردمش و

 ناجووورا شدی ضایع_باران    

 خفه یکی تو_    

 اوردی سرشون به بالیی خوب ایول زهره،ولی حق حرف ها ها ها_باران    

 یستمون پسر من خوبه المصب میرقه ناز بدجور ناکس این دادم ادامه دادنم قر به و نگفتم چیزی    

 ب کرد؟نگاهی قط اهنگو کی عه عه بود اومده دخلش بودم پسر اگ میاد عشوه واسم اینجور

 نهوعی باران الیت؟؟ اهنگ اوه اوه میحرفید ایسان با داشت دس ب فلش بارمان انداختم سیستم

 رو تو من رویا زد بش دس نمیشه گیس کاله این با ولی میخاره ناجور سرم...چسبید من ب کنه

 از ماغد با میکنم دونه دونه سرتو موهای تمام میکنم کشت بکشمت؟؟زجر چرا اصال نه میکشمت

 رونبی بره خونه این در از پام کن نتونم؟؟صبر چرا خان وجی میتونی؟اره..میکنم اویزونت سقف

 داری بست نقش لبم رو میرفت؟پوزخندی در رویا همین واس جونش من عمه باطل خیال زهییی

 یا منی طرفدار تو اصال بره در کسی واس بخواد ک نیست جونی دیگه وجی میرفت در میگی

 پارت و هتیک ندیدممم تو خریه ب وجدان میکنی؟؟مییزنمتتت چیکا نشم مثال بینم شو اون؟خفه

 بزنم ردمک بلند دستمو میکنم حالیت کرد؟؟؟منو؟؟االن مسخره منو این...بزن میتونی هه هه میکنم

 یقه به دس وجدانم این با انقد دارم کرم انگار.رفتههه شدم خل جاش سره اومد عقلم ک سرم تو

 ک ماهانم میرقصه داره ک بارمان نفلست دوتا این نوبت حاال شد تموم اینم اوووخیش میشم
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 شد ظاهر جلوم پا دوتا مبل رو شدم ولو ک همین و کشیدم ای اسوده نفس بهترررر نی پیداش

 نبود؟؟؟ دادن قر حال در وسط اون این مگه لعنت معرکه خرمگس بر اییی

 شو بیخیال میدرده پام بخدا بارمان_    

 چروک زنیکه میشینه لرزشم پای کرد نوشخوار خربزه کی هر-بارمان    

 نکتوعی اون میکردم تیکت تیکه دندون با داشتم چاره هیکلیت ب توف ای کردم نگاش حرص با    

 این با بود مونده همینمم الیته اهنگ خداروشکر رفتم همراهش و شدم حلقتبلند تو میکردم پهنا از

 برقصم تانگو

 من به نچسب انقد-    

  بخواد دلتم-بارمان    

 داره رفش بخواد دلم سوسکم من چی ینی بخواد دلتم بفهمی تا پایین میارم فکتو میزنم اهووک    

 بودم هموند کم بود چسبیده بهم کنه عینهو بود ناجوری وضعیت..بچسبم لندهور توهه به بخوام تا

 ک ودمب مردش کشته مگه اصلن.. نمیکنه که فکرای چه ببینه مارو ریخت این یکی حلقش تو برم

 و دج هفت گور به من کردنم بندی شرط این با کنن گورم به گور بدم؟مجبوووورم قر باهاش بیام

 کرد ملتح جور یه میشه رقصو بابام؟این یا بوده بند شرط ننم اصال بستم شرط ک خندیدم ابادم

 عوضیه رویای اون سره زیره اینا همه بزارم دلم کجای کردنو کوفت غذا اینا با شب سه

 برقص احساس با یکم دهه-بارمان    

 شیطونه مخنگ چلغوز پسره کردم حلقه کمرش دوره دستامو و رفتم بهش توپی غره چشم    

 ومن اینجور چرا این اه اه شن یکسان خاک با تا کنم گم گومو خودم و اینجا بزارم بمب یه میگه

 نوم مخش تو داره انگار میکنه؟وا؟این نگاه من به اینجور داره چرا زینب ببینم چسبیده؟وایسا

 رمس کردم خودم وضعیت به نگاه داره؟یه طلب ازم بزرگشو ننه عمو بابای ارث مگه میکنه سالخی

 ه5لح کمرم دوره محکم دستاشو اونم بود حلقه گردنش دوره دستام و بود بارمان سینه رو تقریبا

 هر ودهب ادم عینهو همیشه بارمان این میلنگه داره و شله کار جای وضعیه؟یه چه این اصال بود کرده

 و کردم بلند شده؟سرمو مرگش چه االن پ نیاورده در بازی هیز اصال داشتم برخورد باهاش وقتم

 ونوا حرص تا میده قر من با داره عه؟این زینب به بود زده زل پیروز لبخند یه با گرفتم نگاهشو رد

 :|بندازه راه کشی گیس و گیس بیاد زینب فردا مونده دراره؟همینمم
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 ندااارم کشی گیس و گیس حوصله من-    

 هان؟-بارمان    

 هشت و صد به و هم رو گذاشته رو تو منو نوخودیش مغز اون تو االن زینب این مرض و ها-    

 میکنه تیکه تیکه داره سامورایی روش

 نببینی ذلیل دختر دوست مرغای قاطی رفت اینم زرررشک زینب به شد خیره باز و زد ای قهقه    

 ودهاس نفس شد تموم اهنگم این شکر مرتبه هزار بیست و صد رو خدا اوخی..گفتممم بهتون کی

 گور کاش هک اینه بگم شرایط این تو میتونم که چیزی تنها فقط ماهان به افتاد نگام که کشیدم ای

 یرویا این خودمو؟سر سر چرا اصال دیواار تو بکوبم سرمو میخواد دلم وااای میشدمممم گووور به

 رویا سمت رفتم حرص با میکوبم اشغالو باباک و ایسان اون و پدرسگ

 میترکه داره بریم؟پام رویا-    

 میکنم فکری یه بعد بکن کاراتو کامل اول-رویا    

 باز بکش خودمو یا شم راحت من بکش اینو یا خدااا ای بکن کاراتو دردو بکن کاراتو مرگو    

 و ردمک نثارش نگام تو ریختم ابدار فش چارتا میمون کثافته دختره کنم گورت به گور شم راحت

 دهش زاییده ننش شیکم از وقتی از این نمیدونم من یچی به خوردم باز که چرخیدم پا پاشنه رو

 لیناقاب غره چشم و کردم نگاش تیز پخمه الدنگ مردم؟پسره به بخوره فرتی فرتی هی داره عادت

 رفتم بهش

 منه نوبت باشه نوبتیم-ماهان    

 زدم مامانی و خوشکل پوزخندی    

 موندی صف تو خیلی لنگار-پ    

 داوم اونم سالن گوشه یه رفتم بهش توجه بی برجکش تو زدم خوبق ایول هم تو رفت اخماش    

 هواس میکنه ذوق ذوق داره شدپاهام اراسته نیز سبزه به بود گل صاحابم بی زندگیه خداا هوووف

 ریتمش که زیادیهاهنگم خیلی دادنا قر این ندادم قر بیشتر دیقه دو شاید چهارساله ک منی

 بمصاحا بی پای چرخش یه تو شدیم دادن قر مشغول میاد در بیصاحابم پای پدره دارم تندهحتم

 شم مینز پخش تا بستم چشامو و کشیدم بلندی هیین شم زمین پخش دماغ با ک االنه خورد پیچ

 ردمم شده؟نکنه نرم انقد کی زمین خوشبوهه انقد زمینه؟چرا این اوه اوه گرم جای یه تو رفتم ولی
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 تو سرم و بود شده حلقه دورم ماهان دستای سرم به خاک کردم وا چشامو الی بهشت؟یه رفتم

 فرت و فرت هی چرا من امرو وایسادم مجلسی و شیک خیلی و عقب کشیدم خودمو: | بود یقش

 در کیی چرا اینا شد قطع اهنگ ک بدم ادامه خواستم و کشیدم عمیقی این؟نفس بغل تو میشم ولو

 ماهان دسته اینو یا بزارین اونو یا خو ها داره تاب میزارن؟مخشون هشت و شش و الیت میون

 یخیل اهنگ پایین انداختم سرمو و کردم حلقه گردنش دوره دستمو حرص با شد حلقه کرم دوره

 یه خب اصال چه من داغه؟به دستش انقد چرا وا دستش تو گرفت دستمو یه نبود اروم ارومه

 چرخشه پایین ریخت فرتی موهام و اونور شد پرت گیس کاله وااای ای...چرخش دو..چرخش

 این با حاال ندارم کیلیپسم و مو کش وای ماهان صورت تو بخوره موهام شد باعث که کردم اخرو

 دیده؟ روح برده؟مگه ماتش چرا ماهان این کنم؟وا چیکار مو من یه

 موهه؟ همش اینا-ماهان    

 هر چرا نمیدونم خدایااا بخندیم همی دوره سرم ب چسبوندم اوردم برست پشم پ ن پ زکیی    

 شتهر یه و اورد دستشو کمه تختش شوصون هیچی ک تخته یه بدبخت منه دله ور میندازی رو کی

 سرمو کشیدمو دسش تو میکشه؟موهامو چرا داره مرض مگه اخخخ دستش تو گرفت موهامو

 دادم ماساژ

 داری؟ کرم مگه بیشعوور گاوه-    

 خودته؟ ماله همش-ماهان    

 سرم ب چسبوندم اوردم کندمش اشغالههه توهه مرده ننه عمه ماله پ ن پ-    

 اونور ارشامم و نمیشن؟بارمان خسته اینا شد ادم عینهو قیافش و کرد نگام منگا عین دیه یکم    

 چرا این اهه نیستم جمع این بدبخته تنها من که شکر خودارو: | بودن رقصیدن تانگو حال در

 بکنم موهاشو دونه دونه میخواد دلم چسبیده؟ای منو اینجور

 شدم خفه-    

 شی زمین پخش زرتی کنم ولت میترسم-ماهان    

 خیلی و پاش رو گذاشتم کفشمو پاشنه حرص چلفتیم؟با پا و دست زد؟من کنایه من به االن این    

 رهغ چشم زدم پیروزی لبخند ایول ایول شد بلند اخش کردم لگدش گاو عینهو مچلسی و شیک

 میپاشه هم از وایسم دیگه دیقه دو میکنه ذوق ذوق داره پام وای....رفت بهم توپی
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 میشکه داره بشینم؟پام برم میشه-    

 اهر وسط خدا شه دختر بوده قرار این مطمعنم من کرد نازک چشمی پشت و زد خبیثی لبخند    

 شده منصرف

 نمیشه نخیر-ماهان    

 تمبس شرط که غصنفر عممه گندیده موهای به بستم شرط ک بستم شرط هم تو کردم اخمامو    

 نابودت میزنم اصال اشغال کنممم خورد دندوناتو دونه دونه بزنم میخواد دلمم اومد در پام پدر

 دردم به یجای یه مخ این ایول چقد؟نخییر گفتم مگه برقصم بستم شرط من ببینم وایسا میکنم

 ولو رفتم و کردم لگد پاشو بار اخرین واسه زدم خبیث لبخنده یه بعد و اوردم زبون به فکرمو خورد

 همونیم کنه،اصال خفتم و بدیم قر بربیم بگه بیاد فرت فرت نیست کسی دیه اووخی مبل رو شدم

 از داشتم سرد هوای این تو و بود شده پخش موهام بود؟هووف چی بستنم بود؟شرط چی اومدنم

 میمردم گرما

 شدی سرخ انقد چرا تو-باران    

 ببریم؟ تشریف گرممه،نمیخوایم-    

 میایم بعد ما برو تو میخوای اگه-باران    

 بفهمه اروی اینکه قبل و کردم قبول سر با میگفتی زودتر خب برم قربونت ای اباد بابات خونه ای    

 یبابا بیامرزه خدا اووخیش ماشین تو نشستم راحت خیال با شدم جیم کنه جیغ جیغ بخواد و

 ونهخ رفتم گاز تخته و کردم روشن ماشینو میخورد بهم حالم داشت کم کم ئیگه بارانو باابای

 لوغش جای یه تا بوده ساکت برم رو دو بس از بود کور سوتو خونه داخل رفتم و کردم پارک ماشینو

 لوو رفتم و کشیدم سر اب لیوان یه شستم صورتمو و اوردم در لباسارو زود میشم عاصی میرم

 ....شدم بیهوش ثانیه از کسری تو و تخت رو شدم

 توی بارون؟خونه دادم گوش تر دقیق و کرزدم وا چشامو الی زور صداییه؟به چه این واای    

 با میومد واضح میخورد ها شیشه ب ک بارون های قطره صدای و بود محض سکوت و تاریکی

 میسکال تا 11 اوهوک ایناهاش اها صاحابوو بی این کوو د گشتم گوشیم دنباله باز نیمه چشای

 ساعت تازه..نکرده بلندم تلفنم صدای ک بودم خسته انقد بوده رویا حتما بابا بیخیال دارم

 رو کردم پرت رو گوشی میکردی شروع بارونتو تر دیر داری؟خو لج من خواب با توام پنجه؟خدا
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 از زمانی یه هه مخمه رو ناجور برق و رعد صدای دادم فشار هم رو چشامو و تخت کناره عسلی

 و گرم اغوش یه تو میشدم گم میکرد غرش به شروع اسمون تا و داشتم وحشت صدا این

 زمین جوری..اولش همون...رفتم که مسیری هر توی چرا..نمیدونم اصال..چرا نمیدونم..امن

 ولی میگم عشق از...میکنم مسخره خودمو دارم فقط..!وایسم پاشم نمیتونم دیگه که..خوردم

 و ارمنمی ابرو به خم ولی میگم واشک غم از نیستم دردمند انگار ولی میگم درد از نیستم عاشق

 و..تمهس میگم که چیزی اون همه من روزا این..گرفت جدی نباید منو...تلخ لبخند یه میزنم لبخند

 خواب با مبتون شاید تا دادم فشار هم رو چشامو...نیستم بیشتر ای دیوونه کنم فک..نیستم هیچی

 چه من و..شدی تموم بدون...بیداریه از فرار واسه خواب وقتی..شم خالص مزخرف فکرای این از

 دویدن کلی بعد که.هست جاهایی یه زندگی توی...پذیرفتم رو شدن تموم این اسون و زود

 حس،حس کدوم بین و کی نمیدونم..نمیرسه زورم دیگه...میگی و پایین میندازی سرتو..وایمیستی

 و دش گرم چشام دلتنگی و بغض حس یا برگشتش واسه امید حس بودنم ضعیف برای دلسوزی

 .... رفتم خواب

 هک نشد ولی باشم تفاوت بی بهش کردم سعی چی هر بود مخم رو ناجور گوشی زنگخور صدای    

 نهبدو و داشتم برش حرص با کنم خفش خواب قبله میره یادم همیشه که شم گور به گور نشد

 دادم جواب بسته چشای با کیه ببینم بدم زحمت خودم به اینکه

 این از شدی جیم که خندیدی خودت از تر پدرسگ پدره اون گور به تو خر اشغال دختره-رویا    

 میکنم نابودت برسه بت دستم بزا کثافت میبندمت زنجیر با رفتم جا هر بعد به

 مردی باو بگیر نفس-    

 ارتکن همونجا بعد و میخونم ناری ناری قبرت باال و رومیکشم تو اول اصال نه بمیرم بزا-رویا    

 میشم سَقَط

 کردم مولوچی ملچ و مالیدم چشامو یکم زدم تخت تو غلطی    

 بکن کارو این حتما-    

 این منمیدون من نوکرتم بگه تو ب بیاد باس قزوین پاشور سنگ ماشاال نمیری ک هم رو از-رویا    

 داده جا تو،تو رو،رو همه این چطوری خدا

 میدونستی؟ میزنی زر خیلی-    
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 بکن پروزه واسه فکری یه گمشو باو بمیر خفه-رویا    

 فرو سرمو و زدم غلطی باز دانشگاهه و درس چی هر بزنن گند اه بود رفته یادم کل به واای    

 بالشت تو کردم

 داریم؟ وقت کی تا بزنن گندش-    

 بدبخت؟ بالشت اون تو دادی هل صاحابتو بی سره اون هان؟باز-رویا    

 داریم وقت کی تا میگم دیگه ببند-    

 شنبه سه-رویا    

 گرفتی وقتمو زیادی گمشو اوکی-    

 زیاد زد-رویا    

 هی مطمعنم من سومه جهانی جنگ شیکمم تو که وای اونور کردم پرتش و کردم قطع رو گوشی    

 روزای این شدم بلند و کشیدم موهام تو دستی میپیوندم باقی دیار به سوتغذیه از روزی

 چیزی اون از..زندگی..میکنه ثابت بهم داره..کم کم..میگذره داره که...تکراری روزای این..تنهایی

 کیکی اشپزخونه تو رفتم و زدم صورتم سرو به ابی...تره معنی بی و تر پوچ..میکردم فک ک

 باید غلطی چه نمیدونم.. برد بین از دهنمو گس مزه شیرینش مزه زدم بهش گازی و برداشتم

 روز از روز هر که روزایی این..روزا این از شدم خسته...شم خالص مرگی روز این از تا..کنم

 اونقد..یننگ چرت..قشنگه اره هه..قشنگه خیلی زندگی میگن چرابعضیا..نمیدونم..تره گند..قبلش

 برداشتم رو امویرو بطری..قشنگه خیلی واستون خونه نکبت این که خریت به زدین خودتونو

 یرخ نفرسته دو مثال کنم چیکارش رو پروژه این نمیدونم.. سینک تو کردم پرتش و خوردمش

 چلمنگ دختره بخوابه و بخوره بگردهو ول بلده شدهفقط گور به گور رویای این!مثال الکی!سرم

 وا تنیس کیفمم تو نیست ک کشو گذاشتم؟تو کجا رو ها برگه کردم روشن رو کامپیوتر رفتم

 پس؟این گوریه کدوم بابا ای کردم رو زیرو هم مطالعه اتاق کل نیست ک حالم پ؟تو کجاست

 نمک فک:|بود؟ چی پروژه موضوع اصال میشه گم توش بارش با شتر مرتبه و تمیزه بس از خونه

 اشایناه اها کنه پاک مغزم از رو ها خاطره این بتونه الزایمر شاید بگیرم کاش هه گرفتم الزایمرم

 داده رد کامل نمیکشه دیه من بدبخت مخ گذاشتم؟این کفشی جا تو چرا هامو برگه من خدای

 و اتم کشف در ها فضایی موضوع؟دخالت شد اینم اخه کامپیوتر پای نشستم رفتم رداشتمشونو
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 اوگ محمدی پرسید سوال موضوع این از خر انی این بس از: | طبیعت های واکنش دیگر و عناصر

 سیشم اسمم داشتم شانس اگه من |:مقدم میگن شد هم چی هر حاال کنین تحقیق راجبش گفت

 :| ربطیشه بی تو ربطشم بود

 دیوار وت میکوبیدیم سرمونو باس ماها نبود اینترنت این اگه شدم سایتا تو گذار و گشت مشغول    

 و شدم کارم غرق کال بیامرزه کردو اختراعش که اونی ننه خاله عمه بزرگه پدر پرده پدر خدا

 گاهین..بیرون کشیدم ملکول و اتم و فضا و هپروت از در زنگ صدای که بود گذشته چقد نمیدونم

 بودمن برگشتنی دیگه و کتاب تو میکردم سرمو گاو عینهو که معمول طبق بهله..انداختم ساعت به

 یادم سمت افتادم راه و کشیدم اهی شم بلند شد باعث دوم زنگ..نکردم حس زمانو گذر االنم

 یزیچ یه و کردم وا درو نزنتم چیزی مزده دزد کنن نصب بیان بگم رو تصویریه ایفون این باشه

 حلقم تو اومد

 عکسا اینم کتابا از این-رویا    

 رخ سر یه زیادیه بیاره؟خودش برداره خودش با اینو گفته بش میکنه؟کی چیکار اینجا باراد    

 بیچاره بدبخته منه دله وره میاره دیگم

 سالم-باراد    

 ونگاوش به مشرف تشریف تا کنار اومدم در جلو از گرفتم ازش کتابارو اخم با دادمو تکون سری    

 همیفهم لجما باراد با من میفهمه این..میز رو کردم پرت کتابو بستمو محکم درو داخل بیارن رو

 مجسمه عینهو ک باراد به ای اشاره دلم وره اوردتش ورشداشته باز هما برجکه تو زدیم چجوری

 و فرت عمت به برو..مبل رو شد ولو زدو بم لبخندی اونم بشین ینی کردم بود وایساده ابولهوت

 رصح از اومد دنبالم رویام اشپزخونه سمت افتادم راه پرو بچه بدهئ تحویل ژیکوند لبخند فرت

 کردم خفتش شدیحم خارج باراد دیده از تا زمین رو میکوبیدم پامو

 هااان؟ اینجا اوردی ورداشتی اینو چرا-    

 ک رس با منم میکنه کمکئ گفت بارادم زنگیدم بت ک بودم باران میکنی؟پیش رم چرا وا-رویا    

 کردم قبول هیکل خالصه دستگاهو دمو و لوچه لبو کل با خدمتت ب کنم عرض چه
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 کی..نیییستا اکبندش مخه تو عقل جو ییه کرد قبول کردی غلط کردی قبول خوردی گوه د    

 و بخورم حرص دستش از باس چقد شه؟نمیدونم شعور با یکم میخواد شه؟کی عاقل میخواد

 کنم تحمل گندکاریاشو

 کنه کوفت ببر یچی گمشو-    

 فرمودی؟ اختیار کلفت-رویا    

 میکنی کلفتی کور چشت نرم دندت کردی دعوت مهمون-    

 ادمود تکون بابا برو معنیه به سرم کناره دستمو ک بزنه زر باز وخواست رفت بهم ای غره چشم    

 هال تو اومدم

 کو؟ بساطت-باراد    

 ارهاش بش سر با و برداشتم کتابارو..بساط میگه ک دارم بافور و منقل انگار عمت قبره سره    

 تهران مشد تهران توله اندازه شد دهنش گرد اتاق به افتاد چشاش که همین بیاد باهام کردم

 ستنی فقط اینجا ها داره حقم البت شد تونلی یه اندازه حال هر به وجدان داره؟نمیدونم تونل مشد

 زمبندا سرمو خواستم انداختم بهم نگاه یه..تره تمیز و تر مرتب اینجا از وحشم باغ جونور جکو

 میره باد رب حیثیثتم ابرو االن میخورن گوهی چه اینجا اینا واای زیرام لباس به افتاد چشم ک پایین

 گذاشتییشوون اینجا چرا کنمی کشف ک شو این بیخیال اه گذاشتمشووون چرا اینجا اخه ولی

 شد گرد چشاش وایسادم باراد جلو رفتم تند میره ابروت االن بریز سرت به یهخاکی

 خوبه؟ باران چیزه اممم-    

 مرسی-باراد    

 خوبن؟ مامانینا-    

 نیسن بد-باراد    

 خوبی؟ خودت-    

 داد تحویل بم لبخندی عقب میرفتم میزدمو حرف همینجور    

 خوبی؟ تو عزیزم مرسی-باراد    
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 دش پرو باز دادم رو بش دیقه دو کنما سالخیش همینجا میگه شیطونه درد عزیزمو مرگ عزیزمو    

 کردم گلولشون پشتم برداشتمشونو ایناهاشون اها پ اینا کو

 خبرا؟ چه مرسی-    

 پشتت؟ چی نیست خبری-باراد    

 بود؟ ضایع انقد ینی گرفتنش دزدی موقعه ک کسی مثه دادم قورت دار صدا دهنمو اب    

 هیچی..ه-    

 دستتو جلو بیار-باراد    

 چرا؟..چ-    

 نیست؟ چیزی نمیگی مگه-باراد    

 اره..ا-    

 جلو بیار دستو خب-باراد    

 نمیخوام-    

 گاهن یه ریخت ابروووم واای چرخوندم و گرفت بازومو بزنم حرفی بتونم اینکه قبل و گفت نچی    

 مرررض.خنده زیره زد و کرد گرفتم دندون به لبای و شده سرخ صورته به نگام یه کرد دستم به

 کثافته بخندی اب داره؟رو خنده مردم ناموسیه چیزای دیدنه پرو پسرههه مار زهره دررد

 شوک تو کردم پرتشون زودتر میدادم نیششو خوردنه جر احتمال لحظه هر ک میزد قهقه چنان..االغ

 کردم اخمی و کامپیوتر میز

 نیشتو ببند مرض-    

 صندلی رو نشست و کرد ای سرفه بست نیششو اندی ساعت دو بعد اخرش    

 کردی؟ پیدا چیزیم-باراد    

 یه با اروی ک بدم نشونشون بهش کنیخواستم کمکم غیبیت دسته با بودم تو منتظر پ نه پ    

 فنجونو چرا نمیدونم خودمم نشست لبم رو لبخندی قهوه فنجون دیدن با داخل اومد سینی

 میزکامپیوتر گوشه نشستم و برداشتم
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 باشه کامپیوتر جای اینجا کنم فک-باراد    

 میشه پالس تونست هرجا دیه گاوه-رویا    

 تلخی از..خوردم رو قهوه از قلوپ یه و کردم نزدیک لبم ب فنجونو مفتشون زرای به توجه بی    

 دمیچشی زندگیمو تلخیای اگه..شده جنبه بی منم بدنه این هه..شدم جوری یه اندازش از بیش

 خفه گلوم تو که فریادایی از... خستم صبوری از.. ام خسته..ولی..صبوره خیلی میکرد؟دلم چیکار

 ونپنه نیست ااسون..خستم شدن گور به زنده قلبم گورستون تو که حرفایی از..خستم شدن

 برام..دیگه..شده حذف..زندگیم از معنی روزا این..تفاوتی بی نقاب پشت دردات و ها گریه کردن

 ..میشه قربونی چطوری روزام نمیکنه فرق

 هووووش هوووی-رویا    

 دیه بگیر-باراد    

 کردم نگاشون سوالی    

 باال بیاد میخواد وقت پرید ویندوزش باز این-رویا    

 نپره فرت و فرت هی کنیم عوضش باس-بارد    

 باو خفه-    

 میخوره لول نور زیره ک کرمیه عینهو رویا این دستخطه کن پاکنویس تو بگیر-باراد    

 خطی استاد خودت ک بمیرم وای وای-رویا    

 توام از بهتر باشه هرچی-باراد    

 پیدا اروه مقاله باراد..شدن بحثشون بیخیاله کردم نگاشون منتظر و کشیدم دستش از رو برگه    

 25 شد که گذشت چقد نمیدونم میکنم نویس پاک منم مینشوتو بخورشو بدرد جاهای رویا میکرد

 صفحه

 ها بستشه-رویا    

 نمیخواد؟ ای دیگه چیزه-باراد    

 عکس و پاورپوینت-رویا    
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 بگیرم دوش یه میرم من کنین کامل بقیشو شما-    

 وانو یرش حموم تو ورفتم برداشتم رو حوله و گوشی اتاقم تو رفتم و شدم بلند دادن تکون سری    

 ردهسپ سر عاشق ببین بیا:دوش زیره رفتم و کردم پلی اهنگو کردم دوشووا و شه پر تا کردم وا

 زندگیشو تموم عشق تو جناحوبا هفت شمرده تو بی....نمرده هنوز و میکشه نفس داره

 قتیو میترسم فهیم بگردی دیر میترسم...میکشه منو اه همین اه میکشه منو اه این اخرش..برده

 چی هر عمرو ندارو دارو...باشه مرده اها این و انتظارا این تو و نباشه ای فرشته دیگه برگشتی

 تو از دست هنوز اما دست از داده هاشو لحظه تمومه..گذاشته عشق پای به جوونیشو داشته

 ...برنداشته

 بیاد؟ میخواس کسی مگه هوووی-رویا    

 دارم غیب علم بگیرن؟یا قبلی وقت پیشم اومدنم واس مردم ک جمهورم رییس من مگه اخه    

 بفهمم؟

 کیه ببین گمشو چمیدونم-    

 خووووبی خودم جونه گلیی سالاامم-رویا    

 خوبی؟ تو ممنون عزیزم سالم-خانم گلی    

 خوبن؟ ها بچه مرررسی-رویا    

 نیست؟ دخترم شکر-خانم گلی    

 االح تا اصال شنیدمش مامانم و بابا زبون از کی نمیدونم غریبه واسم کلمه این دخترم؟؟چقد    

 شنیدم؟؟

 میام دیگه حموم؛یکم تو خانتم گلی اینجام-    

 دخترم باش راحت-خانم گلی    

 رو میخت جزئی اب یه کشیدم کیسه و شستم شامپورو زود..بشینم وان تو یکم نشد وقت اه    

 بیرون رفتم برداشتمو گوشیمو پوشیدم رو حوله و خالیکردم وانو خودم
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 درش به راه از و بردین داداشمو میگه باران االن همین بپوش یچی گمشو هههییییین-رویا    

 کردین

 زمتان گذر چرا نمیدونم..هست در به راه از وقته خیلی داداشش اتاقم تو اومدم و زدم پوزخندی    

 دعوای هیچکی انگار...نمیشه پاک من ذهن از هیچی ولی میکنه پاک همه ذهن از رو چیزا بعضی

 وا رو ولهح کشیدم اهی..نمیینه بارادو گردنه تو پالک هیچکی انگار..نیست یادش مارو پیشه دوسال

 وکوچیکر حوله پوشیدم مشکی گرمکن و ربعی سه استین یرهن یه تخت رو انداختمش کردمو

 سمت افتادم راه و شه خشک تا درهاتق رو انداختم هم رو حوله اون دادمو پیچ موهام دور برداشتم

 اشپزخونه

 سالم-    

 مکرد جا خودمو مظلوم کرد وا روم به اغوششو و زد روم به مهربونی لبخنه و برگشت خانم گلی    

 اغوشش تو

 دیگه نمیزنی سر ما به شدیا معرفت بی دخترکم سالم-خانم گلی    

 بیرون اومدم اعوشش از    

 درسام درگیر خانم گلی ببخشید-    

 ببافم موهاتو بعد بیار دخترم؛یادم ببخشه خدا-خانم گلی    

 کردم حس چشام تو اشکو شدن جمع    

 نکن وورجه ورجه انقد بکپ بگیر د-فهیم    

 میگیره دردم نمییخوام-    

 که بخورمتتت نمیخوام دیگه بخواب فرشتههه اه-فهیم    

 میگیره درد نمییخوام-    

 جنگل عینهو شده موهات-فهیم    

 باااشه بزا-    

 میکنم شونه یواش بخواب-فهیم    
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 میگی دروووغ-    

 ... موهاتو ببافم بعد میدم قول نکن وورجه ورجه د-فهیم    

 دخترم؟ نگاهت این شد اشکی باز-خانم گلی    

 از....تلخ تلخه...تلخ لبخندای همون..جنس از لبخند یه..زدم لبخندی و بیرون اومدم گذشته از    

 دیووونه...یا..شدم رفت؛دیوونه...نمیدونم اصال..نمیدونم..ساختگی لبخندای همون جنس

 رفت؛دیووونه وقتی...میگم من ولی...رفت شدی دیووونه پاک..تو...میگن که بقیه...شدم؛رفت

 ...نیست مهم هیچی دیگه نیست مهم بگذریم...شدم

 فری؟_رویا    

 برگشتم کشیدمو اهی    

 هووم؟_    

 بیرونیا امشب_رویا    

 چرا؟ اونوقت_    

 دیگه بندی گرفتیا،شرط الزایمر_رویا    

 خودم بر لعنت ک کردم خودم خوردما شکری برداره؟چه من سره از دست نمیخواد شرط این    

 باد

 ارشام یا اهورا با امشب اومده خانم گلی ک میبینی_    

 منگال عینهو دقیقا کرد اویزون لوچشو و لب    

 خب باشی باید_رویا    

 میکنم کارارو تنها خودم خن دخترم برو داری کار اگه_خانم گلی    

 میکرد گیری گرد رو کابینتا داشت ک خانم گلی سمت کردم رو    

 ندارم کاری خانم گلی ن_    

 باشی باید خو عههه_رویا    
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 میام؟ میدن شام دارن بقیه وقتی گفتم بدم شام بستم شرط من رویا نکن پیله_    

 داد تکون راست و چپ ب سرشو مظلوم    

 کرده چیکار باراد ببین برو خفه دیگه پ_    

 بزرگ اصال انگار هاست بچه مثله رفتاراش رفت،هوووف و دهنش تو کشید اویزونشو لوچه لب    

 واسه اه یه شد تموم زود ک خودم کردنای بچگی واسه ته یه دل ته از اه کشیدم،یه اهی نشده

 ارونیب چشامو باز و بیافتن سرم از فکرا این تا داپم تکون سرمو.. گذشت درد با فقط ک نوجوونیم

 ...بگیری ریختنشو حلوی نتونی..ولی باشی خسته اشک از سخته خیلی..نکنن

 دادم زحمت بهتون ببخشید_    

 گرفت دندون ب لبشو کابینت تو میچید رو ظرفا داشت ک همینجور    

 رحمته واسم دخترم ب کردن کمک عزیزم چیه زحمت_خانم گلی    

 دو هر...زمین و اسمون بین فرق اندازه به..فرق ؟؟یه زن این و...من مامان هست؟بین فرقی چه    

 پاکه حوای اون یکی...خودخواهی از پر یکی و عشق از پر یکی..ولی...حوان از دو هر...جنسن یه از

 مثل یکی پای زیره..ولی..ماماناس پای زیره بهشت اره...بهشت از شده رونده حوای اون یکی و

 تشصور به ساختگی لبخند یه و نگفتم چیزی....داره فرق اون با اسمون و زمین اندازه به که این

 روز هر..پره نبودنش از دلم..شدم ظرفا شستن مشغول و دستمکردم رو دستکش پاشیدم

 بودناشن پای و میشم کوه من..نیس خیالی..میشه فراموش..نه و میاد..نه و...میکنم الک خاطراتشو

 بی و زرد..پاییزن رنگ...هام لخظه تمام...اون بی میدونست...کاش ای..اما...وایمیستم

 همه این واسه...ما واسه...دردام واسه...من واسه..چشاش واسه..اون واسه...دلگیر و غمنگیز..جون

 هیمف همون هنوزم اون میدونم نیست دلیل بی رفتنش میدونم...کنه کاری خدا..کاش ای..تنهایی

 ...کنم حس میخواد دلم شاید..یا...میکنم حس اینو...دلتنگمه اونم میدونم..گذشتس

 فرشتهههه_باراد    

 هوووم؟_    

 بیااا_باراد    
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 ادستکش و کردم وایساده،پوفی کشاورزی زمین سره انگار میزنه داد چنان ها تره اونور اتاق یه    

 هشب لبخندی میکرد جارو رو پارکتا داشت مهربونش و همیشگی لبخند با خانم گلی اوردم در رو

 اتاق اون رفتم و زدم

 هوم؟_    

 روش؟ بزاریم کنیم ضبط صدامونو نظرت به میگما_رویا    

 مثال؟ بگیم چی_    

 نوشتیم ک اونی از غیر مطالبی یه_رویا    

 داری؟_باراد    

 بسته گفت ننوشت فرشته مونپه اهوم،یکم_رویا    

 باشه؟ کی صدای_    

 باراد و تو_رویا    

 هم؟ با پسر و دختر_باراد    

 کدوم هر نمیدونم_رویا    

 بهتره باشه باراد_    

 داره سگ صدام دیگه اره_باراد    

 جا این تو چطور فضا ب اعتماد همه این نمیدونم من دادم چین لبمو انداختمو بهش نگاهی    

 بانمکه؟ خیلی مییکنه فک چرا گرفته؟؟اصال

 بهتره باشه پسر صدای_    

 چه دبو شسته خانم گلی ولی بشورم رو ظرفا بقیه تا اشپزخونه تو اومدم داد تکون سری رویا    

 تو چید هم رو ظرف اخرین..عرضم بی و لش انقد ک سرم فرق تو خاک داره،دقیقا عملی سرعت

  من سمت کرد رو و کابینت

 کن گیری گرد هالو بردار دستمال یه دختر واینستا اونجا_خانم گلی    
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 اونم شدم گیری گرد مشغول هال تو رفتم برداشتمو پاکن شیشه دستمالو یه گفتم ای باشه    

 فهیمی...میکنن ضبط دارن کنم فک میومد باراد صدای شد جارو مشغول و اورد رو برقی جارو

 شموارم بیاد کجاست؟؟ک اغوشت..بزنه؟ کنار دلتنگیامو بیاد کجاست؟ک گرمت کجایی؟دستای

 هویی یه ادم...وقتایی یه...تنهاست...چقد که..میفهمه یهویی ادم قتایی یه...برگردونه؟؟؟ بهم

 هر...اون بی چرا میفهمه..یهویی ادم وقتایی یه...نداره خندیدن حوصله هیچوقت چرا ک میفهمه

 وت کم دست..که دلخوشم همین به...پاییزه سال هر و...پاییزه ماه هر..پاییزه هفته هر..پاییزه روز

 ..وایساده کنارم هنوز..عکسامون

 برمشونب خواستم کردم بلندش و هم رو گذاشتم مبل جلو بود ریخته ک کتابایی و لباسا وسایلو    

 کشیدشون دستم از باراد ک اتق تو

 سنگینه_باراد    

 شد؟ تموم_    

 اره_رویا    

 پالستیک تو ریختم و کردم جمع رو پارکتا رو اشغاالی و گفتم اهومی    

 بریم؟ ما خب_رویا    

 بیرون؟ میری ها بچه با_    

 باران دنبال میرم االنم اهوم_رویا    

 اوکی_    

 بااای_رویا    

 درم رفتمو سرشون پشست کرد خدافظی بیرون اومد اتاق از بارادم دادم تکون سری    

 دادم ادامه کارم ب و کشیدم بستم،اهی

 فرشته؟_خانم گلی    

 بله؟_    

 پیشم بود اومده یوسف اقا پریروز_خانم گلی    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمن dokhi divone نویسنده|  تنهایی فرشته رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

84 

 

 تلخ خیلی تلخ زدم پوزخندی    

 بود؟ دردش چه_    

 نزن حرف اینحور خونوادت مورده در دخترم_خانم گلی    

 ک ای خونواده!نکرد درکم ک ای خونواده غریلی واژه خونواده؟؟چه شد تر رنگ پر پوزخندم    

 نه دادو یاد بهم کردنو محبت ن ک ای خونواده!!شد وجودم از نیمی از دوری و زجر همه ای باعث

 مادری هیچوقت که مادریه پای زیر بهشت کنم؟چرا توهین بهشون نباید چرا...بهمورزید عشقی

 رپسرشو،حیگ ک واجبه پدری ب گذاشتن احترام چی؟چرا ینی کردن مادری نبود بلد اصال و نکرد

 هیچ و میشن گم پوزخند یه توی فقط ک مغزمه تو چرا تا بیرون؟؟هزار انداخت خونه از گوششو

 زد لبخندی دید سکوتمو که خانم گلی...ندارن جوابی

 میپرسید حالتو_خانم گلی    

 مرده کنین فک میگفتی_    

 گرفت دندون ب لبشو    

 بگیر گاز زبونتو دختر نکنه خدا_خانم گلی    

 ...بود پوزخند یه فقط..جوابش بازم و    

 خودم پیش بیا و باش نداشته مادرت و پدر ب کتری میگفت_خانم گلی    

 یموفه وقتی ابروشون؟چطور فکر یا منن گرفته،فکر انس من لبای با عجییب پوزخند این هه    

 خودم؟ پیش بیا دنبالش؟نگفت نرفت لیرون انداختن

 گفتی؟ چی بهش_    

 میزنم حرف باهات گفتم_خانم گلی    

 ردهم فرشته کنه فک بگو شدم گور گمو فهیم مثه منم کنه فک بگو بهش اومد ک دیگه دفعه_    

 بردارن منم سره از دست کردن فراموش فهیمو ک همونحور اصال،بگو نیست کار در ای فرشته

 اداشمود دلیلی چه ب نمیدونیم که داره،نداره؟؟این کشیدنم اه کشید،خب اه فقط و نگفت چیزی    

 دونهنمی کسی نداره؟اینکه اه برنگشت ودیگه رفت روز یه نداره؟؟اینکه اه بیرون انداختن خونه از
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 وردهنیو ابرو ب خم بیرون انداخته پسرشو وقتی از مقدم فرید اقای نداره؟؟ایکه اه مرده یا زندست

 دروغ...میشه فراموش گفته کی هر...میکشه منو...اه همین اخرش..و داره خوبشم نداره؟داره اه

 متنفر اگه حتی..میمونه ابد تا..نمیشه فراموش...بده دلداری و خودش تا..اورده بهونه..گفته

 رو وت..جایی یه چیزی یه بازم...هست بازم...بزنی تیر با سایشو اگه حتی...شی دور و ببری..شی

 ...خوب خاطرات و اشک از میکنه پرت

 نیست؟ ای دیگه چیزه عزیزم خب_خانم گلی    

 ادمیزاد خونه عینهو شد اینجا تا مردم وآی گرفتم کمرمو دادمو بدنم ب قوصی کشو    

 کشیدی زحمت خیلی خانم گلی نه_    

 برم دیگه عزیزم،من نیست کار در زحمتی_خانم گلی    

 میبرمت بپوشم لباس وایسا_    

 دنبالم میاد علی عزیزم نه_خانم گلی    

 میزنم زنگ بش االن پس باش_    

 زونماوی نیس که لباسی چوب کو؟؟سره کولم خو کولمه تو کو؟اها پولم کیفه خب اتاق تو رفتم    

 گرفتم الزایمررر نبود،وااای ک هالم تو نیس ک میزم رو کو پ وا نیس

 ندیدی؟ کولمو خانم گلی_    

 چپی سمت کمد تو_خانم گلی    

 با توپ برخورد ک جهانبازی اون مثله کوور، من کورم ندیدما رو بزرگی این ب کمد این هوووف    

 ترواله ادوت و برداشتم پولمو کیفه...ماته استیک چشاش اون البت دید هند خطای صادقیانو سینه

 باز و کردم قطع نمیده جواب چرا وا گرفتم رو علی شماره و کردم پیدا اوردم،گوشیمو در ۰۸

 بوده خواب پیچید،اوه گوشی تو الودش خواب صدای و داد جواب داد افتخار اقا بوق ۰بعد زنگیدم

 اقا علی سالم_    

 شما؟ سالم_علی    

 فرشتم_    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمن dokhi divone نویسنده|  تنهایی فرشته رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

86 

 

 پیدایی کم خانم فری چطوری به به_عای    

 بودی؟ خواب سایتونم زیر_    

 باوا ن_علی    

 خماراست؟ عینهو ک منه صدای این پ اووه_    

 بحرف یکم کنم دقت صدات ب بزا نمیدونم باشه شاید_علی    

 کجایی کووووفت_    

 کتابخونه_علی    

 دنبالش بیای میگه خانم گلی_    

 بای اونجام سوت سه_عای    

 بای_    

  خانم گلی دسته دادم پولو و هال تو رفتم و تخت رو کردم پرت رو گوشی    

 شدی؟ لوس تو باز_خانم گلی    

 بیای نمیگم بهت بعد دفعه نگیری اگه_    

 میگیره؟ پول خودش دختره از کسی_خانم گلی    

 عاطفست واسه هدیه یه کن فک_    

 کیفش تو گذاشت پولو زدو لبخندی    

 میاد االن علی_    

 چیزی عجب ایول ایول اتاق تو رفتم پوشید اونم دستش دادم ،چادرشو پوشید سریشو رو    

 رو گذاشتمش و دی وی دی تو ریختمش میشه چیزی یه نخوره ترشی باراد این کرده درست

 اومد زنگ صدای ک کردم خاموش ؛کامپیوترو پوشه

 دخترم خدافظ_خانم گلی    
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 نزاشت کنم بدرقش پایین تا خواستم پیشش رفتم و شدم بلند    

 عزیزم سرده_خانم گلی    

 برسون سالم هم علی اقا ب_    

 دنیا هی موندمو من بازم وایسادم در پشت و بستم درو اروم رفت و بوسید گونمو و گفت ای باشه    

 نمیزاری اما.. داره بغض گلوت...بریزه نمیزاری اما..اشکه پره چشات.. هست وقتایی یه..تنهایی

 ن یکنیم ای گله ن ولی..نیستی راضی..سکوت و سکوت و سکوت فقط..اما...حرفه پره دلت..بشکنه

 به و..دهنمون هیچی شیطنتت همه اون از..میبینی و میای خودت ب تنهاییت تو وقتایی یه...شکایت

 اسمشو..گاهی...میکشم نفس یادش به فقط.. گاهی..من...میره باد ب جوونیت راحتی همین

 یبو عجیب ها گاهی این..اما..گاهی میگم..میشه تنگ براش دلم..گاهی...میارم زبون ب اشتباهی

 خدایا.هیی...انفرادی شده ک رو زندگی.....میده باد ب زندگیمو داره ک ای همیشه...میدن همیشه

 گاز و برداشتم سیب یه اشپزخونه تو رفتم و کشیدم اهی....نکن بیدارم صب..بخوابم بزا...خستم

 از بغض..خونه این بودن خالی از بغض..انداخته چنگ گلوم ب بدی بغض...زدم بهش کوچیکی

 هدفی هیچ اینکه از بغض...خونه این مطلق سکوت از بغض..میباره خونه دیوار درو از که تنهایی

 تو رفتم و دادم قورت بغضمم سیب تیکه با...برگرده تا نشستم منتظر دنیا گوشه یه عقط و و ندارم

 گذاشتم و کردم وصل Mp3player به و برداشتم هدفونو نیمه و ۱۱ انداختم ساعت ب نگاهی اتاق

 جز مونده،کسی تو چشمای پیش حواسم:دادم فشار هم رو چشامو و تخت رو شدم ولو گوشمو رو

 کنم اروم رونده،یکم اونجا از و مونده اینجا خدایا،از سخته چقد دوری که تو..نمونده من برای تو

 تو برمیگردی که بگو ارزومه ک بزن رو حرفی میدونی،یه دستاته توی کلیدش میتونی اگه

 ....میمونی

 نییست؟؟؟ اینجا کسی اهااای_    

 دارم ترس از نمیدونم بود مطلق سکوت جا همه سرد و تاریک بودمبرهوته برهوت یه توی    

 سطو وایسادم نمیشه،انگار کنه عادت تاریکی ب شامچ یکم میکنم سعی چی هر سرما یا میلرزم

 کرد بیشتر ترسمو گونم رو اشکام گرمی و گرفتم بغل خودمو..تاریکی یه

 اهاااای_    

 که ور اول قدم ولی جلوتر برم یکم گرفتم تصمیم نمیومد خودم صدای انعکاس جز صدای هیچ    

 چیزه یه ب خوردم اییی...کشیدم فرابنفش جیغ یه و بستم چشامو شد خالی پاهام زیر برداشتم
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 تتخ رو رفتم کویدم؟یادمه پایین این چرا من اتاقمه که اینجا وا کردم وا چشامو ترس با سفت

 نقدا چرا اه پایین بیوفتم زرتی تخت از بود مونده همینمم افتادم؟؟اکهی ازتخت نکنه..خوابیدما

 و ندیده چیزای حق گرما؟؟به این تو عرق؟؟اونم اخه کشیدم خیسم پیشونی ب دستی گرمه

 عتسا ب نگاهی میسازم مترادف نشستم دیوونما منم اه.. و نکرده لمس و نشناخته و نشنیده

 ات اره وای دوشنبه چندشنبست؟؟اها داریم؟؟اصال کالس امروز..هشته ساعت اوه انداختم دیواری

 حفظ رو ساعتا این نتونستم من و گذشت سال میشه؟؟صد شروع کی از هوووف داریم کالس دو

 حموم متس میرفتم میگرفتم رو رویا شماره ک همینطور برداشتم گوشیمو شدم بلند حرص با..کنم

 دهنم تو گذاشتم و مسواک رو ریختم دندونو خمیر

 هاااا_رویا    

 مرض و ها_    

 باقیه؟ نیمتم قورتو دو خوابم ب ریدی صبی سر کچلت کله تو مرض_رویا    

 داریم؟ کالس چند ساعت بابا ببند_    

 ۱۸ مرگت خبره_رویا    

 گمشو خو_    

 مومسواک کردم قطع رو گوشی گوشم پرده از حفاظت واسه بمونم جوابش منتظره اینکه بدونه    

 رفتم..خورده گره هم تو نشده شونه دیشب از ببین رو موها اوهوک زدم صورتم سرو ب ابیم و زدم

 وقنایی کنم؟؟یه چیکار مو این با من حاال اتاق تو اومدم و کردم روشن سازو قهوه اشپزخونه تو

 ونهش کشیدم اهی..بود وایساده شونه ب دست فهیم بیرون میومدم حموم از تا..نبودم نگران اصال

 نای از...ساعتا تکرار این از...شدم موهام کردن شونه مشغول و صندلی رو شدم ولو و برداشتم رو

 همش زندگم..متنفرم...دلتنگیا این از...ادما سرد کمون رنگین این از....تردیدا این از...بودنا بیهوده

 حتی و..کردن زندگی ب تظاهر...بودن تفاوت بی ب تظاهر..بودن خوب ب تظاهر..تظاهر شده

 خدا نشم؟؟که له ک بزارم قدم و برم باید کجاس؟؟کجا من سهم...کرردن فراموش ب تظاهر

 ممنوع توقف ک زمین بزارم رو هام اه و دلتنگیا بار کوله باید خاکی زمین این زمین؟؟؟کجای نتزنتم

 کسی ن معمول طبق جوابه بی سواالم معمول کجا؟؟؟؟طبق بگه نیست هیچکس نباشه؟؟چرا

 رودو شک بابا ای بستم موهامو و میز رو گذاشتم رو شونه شدم بلند...میخواد نه و بده جوتب میتونه

 اوه اوه..دخترا ما هستیم بدبختی موجودات عجب..تنگه میدی دور بار سه گشاده میدی دور بار
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 شتمبردا فنجون یه اشپزخونه رفتمتو و کردم دست رو مو کش.. شد بلند شکمم برق و رعد صدای

 و ککی فقط نمیشه درس غذا خونه این توی ماه تا سال..ک نیس کیکم واای توش ریختم رو قهوه

 رو نشستم و اوردم در رو بسکوییت شه،جعبه پالس بیاد یکی اینکه مگه بسکوییت

 وردمخ قهوه و بسکویت چهارتا سه...میکنه ارومم ک هست چی تلخ قهوه این تو نمیدونم..صندلی

 امروز...شام بازار میشه خونه ک همینجوره ندادم کردنشونم جمع زحمت خودم ب..شدم بلند و

 ایعکس به نگاهی..خودش کالس سره میزارم بدم؟ن تحویلش رو تحقیق این میاد؟؟ببرم محمدی

 اه جز زارو این میزدن؟ حرف من با میکشیدنو میبودن؟؟نفس واقعی اینا میشد چی انداختم دیوار رو

 وشت ریختم وسایلو و برداشتم کولمو.. شدم خسته دیگه هم اه این از..ندارم کاری هیچ کشیدن

 کردم امپ مشکیمم اسپورت کفش پوشیدم مشکی مقنعه و کتون شلوار و زانو باالی تا مانتو یه

 دارم وقت..رفتم ک بدو د و اوردم در پارکینگ ماشینواز بیرون واومدم برداشتم گوشیرو و سوییچ

 اممی وقتی ک میشینم خونه تو انقد وقتا بعضی..زدم دور خودم واس شهر تو یکم اول حاالها حاال

 برگشتن بعد خارج رفتن سال ده ک اونایی حس شده،دقیقا عوض شهر میکنم حس بیرون

 هنوزم میگیرم پس حرفمو..تو چشه کوری شدی،به باهوش جدیدا وجدان خال تو ایران؟؟زدی

 من واس هم وجدان باوا ببند اووهوک.خاموشیست ابلهان جواب..احمقی شعور بی وجدان همون

 اهنگ یه دانشگاه محوطه سمت افتادم راه و دوشم رو زدم کولمو کردم پارک رو ماشین..شده کسی

 همیشگیشون پاتوق طرف رفتم باشن اومده رویایینا کنم فک کمه ربع و ۱۸ انداختم ساعتم ب

  میزد فک داشت بارانم زمین رو بودن داده لم انی و رویا بهله درختا پشت

 سالم_    

 نیومدی؟؟ دیشب چرا خرمگس سالم_باران    

 بیرون؟ بیاد شام شماها با بده افتخار الیزابت ملکه خانم الکیه مگه وا_انی    

 درخت به دادم تکیه و پام رو گذاشتم کولمو کنارشون نشستم و نگفتم چیزی    

 هس؟ کی حاال_رویا    

 فعال فتهگ باباشم تلفنیا زدن حرف باباش با رفتن انگار بعدش میگفتم داشتم راستی_باران    

 ...ند جوابی

 ها بده توضیح رقتنشونم دستشوویی بیا_رویا    
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 بگو اخرشو دیگه میگه راس_انی    

 خواستگاری میرن میان باباش ننه ک دیگه هفته دو حاال خووو_باران    

 افتادیم توپ جشن یه پ ایول_رویا    

 رو موکیف کردمو داره؟؟؟پوفی کردن ذوق رفتن عروسی اخه نه میگین خوشن الکی اینا میگم من    

 کردم جا ب جا پام

 بساطو؟ و بند اوردی_رویا    

 بیارم خودش کالس سره گذاشتمش نه_    

 میاد زود بحرینی کالس سره بریم پاشین_باران    

 برم دیگه منم_انی    

 کالس سمت افتادیم راه و شدیم بلند    

 چندمیه؟ ترم ماهان رویا_باران    

 چطور؟ باالتره ما از ترم دو یکی کنم فک_رویا    

 همینجوری_باران    

 دوران یاده میشنه اونجا ادم هستن دانشجو اینا انگار ک انگار بود هوا رو کالس معمول طبق    

 خماشا چقد اوه اوه کالس سره بیاد داد افتخار استاد ک گذشت ای دیقه ده یه میافته دبیرستانش

... شدم برداری نوت مشغول و اوردم در دفترمو کرد دادن درس ب شروع حرفی هیچ بدونه همه تو

 میزدن نق هی ها نشد؟؟بچه خسته زدن حرف از این فک شد خسته نوشتن از من دست بابا ای

 از میپکه داره سرم ما مخ تو میکنه منتیل با درسارو این یدم داره ساعته دو مصب ال دارن حق خو

 هست چیزیش یه امرو این بیرون انداخته زده حرفی کیم هر نوشته معادله بس

 چشه؟؟ این_رویا    

 چمیدونم_    

 تره سگ همیشه از اخالقش امرو بابا داره قاطی_باران    
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 پیروز خانم_استاد    

 دادم قورت دار صدا دهنمو اب و جام سره نشسم صاف و زدم رو سکته من که زد داد چنان    

 میده جرت االن خدا یا_رویا    

 استاد بله..بل_باران    

 بیرون_استاد    

 چرا؟_باران    

 بیرووون گفتممم_استاد    

 میکنم برداری نوت واست خودم نخودتت تا برو شو بلند_رویا    

 داشت سینه ب دست استادم برداشت وسایلشو شد بلند حرف بدونه دادو تکون سری باران    

 بست سرش پشت درم بیرون رفت میکرد نگاش

 یرهم بگیره جدی منو کالس نمیخواد کی هر گذرونی خوش دانشگاه اومدن فقط بعضیا_استاد    

 بیرون

 کارچی مگه مراعاتن بی واقعا استادا بعضی شد دادن درس مشغول باز اونم نگفت چیزی کسی    

 سگ اسنب اینقد دیگه ولی بشنوفه گل و بگه گل بشینه زدنه؟؟نمیگم حرف طرز چه این کرد؟؟اخه

 و گم نحسشو قیافه شد تموم کالس وقت خداروشکر و زد فک دیم ساعت نیم یه..باشه اخالق

 کرد گور

 اورده در شورشو عوضی اشغال_رویا    

 اخه وضعشه چه این_ارشام    

  نیسین ادم خودتونه تقصیر_    

 نداری دم و شاخ بی دیو این از کمی دست خودت خفه یکی تو_رویا    

 فتمر نشسته تنها دیدم بارانو بیرون اومدم کردمو جمع وسایلمو و رفتم بهش توپی غره چشم    

 نشستم کنارش پیششو
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 گاو این بیشعوره خیلی_باران    

 بابا بیخیال_    

 کرد نگاه ما سمت میومدن و میکردن بحث داشتن ک اهورا رویا به و نگفت چیزی    

 المصب گیره دندون هم اهورا این_باران    

 چی ینی_    

 میره در واسش سحر جوونه کن حال ببین اوسکل،قیافشو دختره درد ینی مرض ینی_باران    

 ببرن سحرو اون خودتو مردشوره شدیا پرو دادم رو بهت دیقه دو_    

 رومون ب رو وایساد اهورام کنارم نشست رویا اورد در واسم زبونکی و زد ای قهقه    

 بمیره بره بابا اره_رویا    

 گشنمه_باران    

 نمیکنی اضاف گرمم یه و میلومبونی انقد چرا تو موندم من_اهورا    

 واال_رویا    

 خانم قلمبه تو مخصوصا دراد دوتاتون چشه تا_باران    

 میشم دیده تر واضح فقط نیستم توپول من کثافتتتتتتت عمتههه قلمبه_رویا    

 قلیونی نی ک توپوله؟تویی کجاش رویا وا_اهورا    

 و کرد صداش ها بچه از وسط؟؟؟یکی میندازه خودشو جسد عینهو بده؟؟چرا نظر خواستن این از    

 کرد گم گورشو خداروشکر

 کنیم کوفت بگیرم یچی برم_باران    

 نمیخوام پرم خوردم صبونه من_رویا    

 منم_    

 حدافل کنین کوفت ابمیوه یه منم مرضو_باران    
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 اساسی رهدا قاطی این رفت منو پای رو کوبید کیفشو شد بلند باشه معنیه به دادیم تکون سری    

 میکنه رم دفعه یه

 بگم؟؟ یچی_رویا    

 االو میگیره؟؟عجیبه اجازه زدن حرف واسه حاال تا کی از انداختم بش سیفانه اندر عاقل نگاهی    

 (خودمون بزن زر)بزر_    

 اونروز دیدم رو یوسف اممم_رویا    

 دندونم زیره بردم پایینیمو لبه کردمو ناجوری اخم    

 کی؟_    

 بگم بهت رفت یادم پیش روز سه دو_رویا    

 درک کنم؟ب چیکا میگی خو_    

 گف یچی اخه_رویا    

 نی مهم واسم بگه میخواد چی ن؟هر یا نیکنی بس_    

 عین ابجیش و پیشش بریم میکنه خواهش داره ما دایی هه کرد اونور روشو و نگفت چیزی    

 این هدیگ اسم شده دلتنگی...نبودم نیمه و نصفه من تا بودی کاش فهیم.هیییی..نیس خیالش

 یشهنم بزرگ شهر این توی وقتی...نیستی یکیشون تو و برمه دورو ادم همه این وقتی....من روزای

 اموچش...بکشم دراز...کافیه فقط..نیس سختی کاره کردنت فراموش...الزمه دلتنگی..دید رو تو

 راه..میزنم حرف...کما رفتم...دلتنگی شدت از که کسیم من...هه...بمیم...همیشه واسه... و ببندم

 تا دادم نتکو سری...میکنم فکر و میکنم فکر فقط..نمیکنم حس چیزی وای..میکشم نفس...میرم

 نکنن دیوونم افکار این

 یکه؟ بعدی کالس_    

 اهوم_رویا    

 خورا مفت بگیرین_باران    

 میخوره عمش خودشو درد موز؟؟؟ب سیب اه انداختم بهش نگاهی گرفتمو دستش از    
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 کرمه اب انگار میکنه نگاش همچین بابا بگیر_رویا    

 رو نی گرفتم ازش پرتقالو ابمیوه و روش کردم پرت رو ابمیوه زد بهم حالمو اشغال کثیفه اهه    

 سطل تو انداختمش و کردم مزش مزه یکم توش گذاشتم

 پول حیف_باران    

 ببند_    

 دارن مایه بچه تو عین همه مگه مرگ_باران    

 قشر از درسته خوابه کارتون انگار میزنه حرف همچین کرد کپ ک کردم نگاش همچین    

 کرد مماس ب ثروتشو کل ک بزرگمو بابا بیامرزه خدا...خوو باشه خسیس انقد نباس ولی متوسطن

 بش عقط نگرفتم ابام از قرونم یه چون میشدم خواب کارتون باس وگرنه دار مایه بچه شدم و

 ادم انقد چرا اصال کرد بیداد دادو انقد چرا روز اون نمیدونم...سالمت ب منو خیر ب رو تو گفتم

 ...ابروشه نگران مثال میگیره خندم ببرنن؟هه خبر وایش باشن من کناره میفرسته

  لشا تنه کالس سره بریم پاشین_رویا    

 روش کردم پرت بارانو کیف و شدم بلند    

 وحشی-باران    

 کالس سمت افتادم راه و کردم جا به جا دوشم رو کولمو گفتم بش بابایی برو    

 سالاام-ماهان    

 علیک سام-رویا    

 ماهی سالم-باران    

 باری؟ بگم بت خوبه-ماهان    

 گاری بگو تو-رویا    

 کشید جیغ تقریبا و زمین کوبید پاشو فشان اتش شد باران    

 کنم؟ پلت شتو بزنم رانی عمته گاری-باران    
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 بخوریم علف و باشیم گاو ک اینه از بهتر میخورنمون مردم باشیم رانی-رویا    

 صندلی رو نشستم بهشون توجه بی کرد تایید رو رویا حرف سر با و خنده زیره زد ماهان    

 رویاااا کثافی خیلی-باران    

 بودم که رویام همان من وگرنه کرد اثر من بر همنشین کمال-رویا    

 میکنه ایت قهوه هی این شو خفه باران بابا-ماهان    

 فابریکشه رنگ-رویا    

 کی؟چی؟کجا؟-ارشام    

 رشته اش نخود عمت قبره سر-باران    

 نشسته اونجا ک رشته اش-اهورا    

 هم تو رفته هاش سگرمه باز این-ارشام    

 میزنن زر خیلی بخور رو اینا فری-باران    

 تشکیل نشستن هم دور خل مشت یه برگردوندم ازشون رومو و هم تو کردم بیشتر اخمامو    

 نفر ملیون 75 شدم کیا با ک من سره تو خاک دادن مملکت

 واال-باران    

 چرا؟ خرم؟خداایش انقد من کردم؟چرا فک بلند باز واای سمتش برگردوندم سرمو تعجب با    

 سالم-استاد    

 شتم یه استادم دادن استادو جواب کالس شیرینای خود جاشونو سره نشستن تند تند ها بچه    

 در کنه؟گوشیمو برداری نوت داره حوصله کی شد دادن درس مشغول و چسبوند هم به ور شرو

 متنفر غرور از..بخدا بودم خوبی دختر..کیفم رو گذاشتم سرمو و ضبط حالت رو گذاشتم اوردم

 سنگ دلم...قوالش کل زیره زد..کرد ولم اون روز یه...نبودم گیر پاچه...نبودم سنگ از..بودم

 دلم..دادم دست از احساسمو من... دیره..دیگه ولی..برمیگرده...شد بد دنیام...شد

 میخواد دلم و میارم کم گاهی..کرده جاخوش تنم رو عمیق زخم یه میکنم احساس...تنهاست

 یادم خودمم حتی...ندارم هیچکیرو حوصله میاد پیش وقتا گاهی...زندگی این از بدم انصراف
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 دفترم کردن خطی خط مشغول و گرفتم دستم خودکارمو کردم بلند سرمو و کشیدم اهی..میره

 تابلو دوستام جلو اینکه هم باالست گیراییش هم..ارزون هم تلخه هم..درد..میکشم درد..شدم

 از برگرو..مینه رفتنیه نگفت فقط..بود باب باب اتفاقا..نبود ناباب رفیق کرد معتادم که اونی...نمیشم

 شدم طراحی مشغول و برداشتم مدادمو کیفم تو ریختم و کردم ریزش ریز کندم دفترم

 نقاشیه؟ وقت االن کثافت-رویا    

 باوا نزن زر-    

 شد تموم کالس بالخره تا گذشت ساعتی نیم    

 برسون منو تعمیرگاس ماشینم-رویا    

 ندارم تاسکی پول برسووونین منم-باران    

 ادیمافت راه و کردم جمع وسایلمو و دادم تکون باشه معنیه ب سرمو و رفتم بش توپی غره چشم    

 اخر تا بردن اهنگو صدای شدیم سوار و ماشین سمت

 میره شکسته پاش ک الکپشتی عینهو امروز ما شانس-رویا    

 پاته زیره فراری ناسالمتی دیه بگاز د-باران    

  دادم فشار گاز پدال رو پامو و کردم بهش نگاهی    

 ایول ایوله ایول-رویا    

 ایول خره گاوه فرشته-باران    

 توهه با شام امشب اخمو گاومیش هوی-زویا    

 باش-    

 هب نگاهی اوردم در مقنعمو و مبل رو کردم پرت کولمو خونه رفتم و خونشون رسوندمشون زود    

 هم وگوشیر بابا خیال دیگه؟بی خریه چه این ناشناس شماره از میسکال تا سه انداختم گوشیم

 دادن ادامه مشغول و مبل رو شدم ولو و اوردم در مدادامو و طراحی دفتر و مبل رو کردم پرت

 شمتصویر داشتن حتی میگن میکردم طراحی رو یا وی تخته یه داشتم شدم کالس تویه طراحی

 ک النما نمیزاشت فهیم ولی کنم استفاده ازش داشتم دوست خیلی قبلنا خطرناکه و نیست خوب
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 تا یکنهم پیدا خوب مدیوم یه شدیم بزرگتر وقتی میگفت خودش جرعتشو نه و دارم حالشو نه دیگه

 حرف شحرف رو میتونستم مگه خب ولی نرم سمتش ک میگه الکی میدونستم نیاد سرمون بالیی

 دیگه نمیشه باورم اصال..نمیشه باورم هنوزم که رفت و گذاشت دلم رو داغی بزنم؟یه

 ابی دیگه نکهای باوره.. بشونم صداشو و ببینمش نمیتونم دیگه کنم باور نمیتونم اصال..برنمیگرده

 هک اونقدر سخته واسم خیلی تره قشنگ اون چشای چرا کنم دعوا باهاش تا نمیبینم چشماشو

 خیال زهی میگه مغزم ولی درسته میگه قلبم که امیدی برمیگرده دارم امید سال 3 بعد هنوزم

 اج هر و بری راه مغزت با و باشی الل..باشی کر..باشی کور زمونه این توی باید میگن همه..باطل

 خفه گمب قلبم به نمیتونم نمیتونم؟چرا من چرا...شو خفه بگی روشو بزاری دستتو زد حرفی قلبت

 حکم همیشه عقلم حرف..اون و بودم من که کنم؟اونموقع باور عقلمو حرفای نمیتونم شو؟چرا

 و منم که االن ولی بود حکم عقلم حرف اینده واسه ارزو عالمه یه و اون و بودم من که اونموقع..بود

 چیه درد نمیدونست چون بود ساکت موقع اون..حکمه قلب این حرف تنگ دله یه و منم..اه یه

 یدهفهم االن.. قلب این شده بیدار االن باشه داشته وزن میتونه چقدر اه یه اصال و کجاست جدایی

 ریه؟خ چه این اه....کنه خم کمرو یه یتونه که داره وزن اونقدری اه یه فهمیده االن چی ینی دلتنگی

 رو مانداخت شال یه اتاق تو رفتم شدم بلند جلومو میز رو کردم پرت کنه؟مدادو زیارت منو اومده کی

 کردم وا درو رفتم و سرم

 سالااام-معصومه    

 شدم خوشحال دیدنش از واقعا نبود تلخ دیگه این زدم لبخندی    

 کردی؟ گم راتو عزیزم سالم-    

 شده تنگ بیمعرفتم عمو دختر واسه دلم نخیرم-معصومه    

 دیگه؟ بیمعرفتم من-    

 معرفت بی کی معرفته با کی بفهمونم بت تا تو بده رام-معصومه    

 تمبس درو مبل رو شد ولو و تو اومد کنار اومدم در جلو از پاشوندمو صورتش به ای دیگه لبخنده    

 اشپزخونه تو رفتم و

 بیارم؟ برات میخوری چی-    

 ببینیما خودتو اومدیم دیقه دو خواهر بشین بیا-معصومه    
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 حال تو اومدم و برداشتم چاقو و دستی پیش دوتا و سینی تو گذاشتم رو میوه ظرف    

 روش روبه نشستم و میز رو گذاشتمشون

 بری؟ میخواستی جایی-معصومه    

 چطور؟ نه-    

 خوه تنته لباس-    

 نیاوردم درش اومدم دانشگاه از-    

 دراره واست لباساتم بگیر کلفت یه لشی تنه ازبس-معصومه    

 شیراز؟ اومدی تو شده خبرا؟چی چه حاال خووب-    

 نیووردی؟ گیر فهیم از ببینم؟خبری نحستو ریخته اومدم بده-معصومه    

 تو رهگذر یه شهر این تو نفر یه وقتی بیارم گیر کجا خبر؟از تر مچاله دلم و شد مچاله صورتم    

 نمیکنم پیدا ازش اثری میرم جا هر ک من به لعنت...نیست اون خیابونا این

 مشخصه قیافت از-معصومه    

 اون از کسی تنها بود ابجی مثه فهیم منو واسه ک بود کسی تنها اون کشیدم اهی..کشید اهی    

 گشت دنبالش در به در من با فهیم رفتن بعد ک بود خونواده

 نبود ازش اسمی لیستشون تو گشتم مشهدم و شمال دانشگاهای-معصومه    

 بودم مریض ناجور گشتن دنبال نرفتم اصال مدت چند این-    

 یادم رتس به بالیی اگه تنهایی اینجا خودمون پیش تهران بیا بگیر انتقالی فرشته-معصومه    

  نمیفهمه کسی

 زدم پوزخندی    

 کافیه برداشته سرم از دست ک اقا مقدم اقای اون نفهمه کسی بزا-    

 نشد؟ پیداش دیگه محمد راستی-معصومه    

 میمونی؟ امشب نه-    
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 ندیدمش وخته خعلی بیاد رویا بزنگ اوره-معصومه    

 دنبالش بریم باس جیگر رو دندون یکم-    

 چرا؟-معصومه    

 بدم شام بهشون باس حاال باختم و کردم بندی شرط خوردم شکری یه چمیدونم-    

 کرد کنارش دفتر به نگاه یه و برداشت سیب یه و کرد ای خنده    

 کوفتیه چه این-معصومه    

 یا وی-    

 میزنتت جن کن یستش به سر بزن یا وی مرضو-معصومه    

 نمیشه چیزی نکردی کاری تخته خوده با شدی؟تا خرافاتی توام بابا برو-    

 تو نیستی بشو ادم-معصومه    

 کردم روشن رو وی تی و نگفتم چیزی    

 دیدی؟ پریروزو بازی-معصومه    

 دادم تکون نه معنیه ب سرمو میاد بدم فوتبالم از دیگه بود چم داشتم دیدن بازی حوصله    

 شدن محروم پرسپولیس خاطر به سریالی داور، چهار-معصومه    

 بابا داره تو منو ب دخلی چه-    

 میکرد تیکه تیکه خودشو بود فهیم-معصومه    

 سرد قدان دستام بود اگه..نبود تنها انقد من دله بود اگه میکرد تغییر چیزا خیلی بود فهیم اگه    

 مایغ گهواره من دله بود اگه...نبود بد چیزای خیلی بود اگه..نداشت بغض انقد گلوم بود اگه..نبود

 ..نبود دنیا

 گیرت شوور میشه کاچ چشات جا یه به نشو خیره نشدی؟انقد ادم هنو تو خر فری-معصومه    

 نمیاد

 کافیه اومد تو گیر همینکه-    
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 بت؟ بدم گوگولی خبر یه راستی درک به تو میگا راستم اوره-معصوره    

 بینم بزر-    

 دوماهه دارم نی نی-معصومه    

 ماهه؟؟؟ داره؟؟چند گفت؟؟؟چی جااانم؟؟؟؟چی کرم نگاش گنگ    

 بدوزمش هم به نمیتونم خورد جر چشاتو نکن گرد چیه؟انقد-معصومه    

 میگی دروووغ-    

 تو جوون به-معصومه    

 نکردی ازدواج هنو ک تو-    

 دیگه دیگه-معصومه    

 اعتس به نگاهی شدن دیوونه پاک مردم کنه؟هووف صبر یکم نمیتونست سرشا به خاک ینی    

 بود 6 انداختم

 لباسشویی بریزم رو لباسا میرم من-    

 تو یختمر و برداشتم سبد تو از چرکو لباسای شدم بلند روشو کردم پرت کنترلو داد تکون سری    

 از ودترز من تولده تاریخ چرا میگه شد بزرگ اومد دنیا بچه فردا واال نوبرشه دیگه این لباسشویی

 شسر بیشتر منم از دریا همین نمونش جنن نیستن که بچه بخدا واال |:شماست ازدواج تاریخ

 اباد ت اباب خونه شد خاموش لباسشویی تا گذشت ساعتی ربع...اصال چه من به بابا بیخیال میشه

 ای هال تو اومدم و کردم پهن بالکن رو لباسارو..وایسادم اینجا بس از شد خشک پام دییگه زود

 زچی انقد هم گودزیال شد گرد چشام کردم دستیش پیش به نگاه کو؟؟یه ها میوه استوقودوس

 بابا کیه دیگه این بده جا خودش تو نمیتونه

 باردارم اییش خوو چیه-معصومه    

 کنم عوض لباسمو تا بیرون ببر ماشینو شو بلند-    

 تل یه طفق..خوبه ک لباسم اتاقم تو رفتم پایین رفت برداشتو سوییچو پاشد و گفت ای باشه    

 پایین اومدم و کردم پام کتونیامو و برداشتم گوشیمو کیف کردم درست سرم رو شالمو زدمو
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 بشینم؟ یا میشینی-    

 باو کنم حال فراری با بزا-معصومه    

 زدن هکل سره ساعت دو با نیست بلد خونشونم ادرس اینکه بابا ای شدم سوار و نگفتم چیزی    

  گرفتم رو رویا شماره و برداشتم گوشیمو رسیدیم ترافیک تو پروندن پشه باهاشو

 هووم؟-رویا    

 گوشی؟ رو بود زده چنبره    

 پایین بیا گمشو-    

 اومدم-رویا    

 داشبورد رو انداختم و کردم قطع رو گوشی    

 نکن انگولک اینو کیک مثه انقد-    

 گرفتم غمبرک باوا-معصومه    

 نیست توش شاد خودتو نکش-    

 زهرمار برج اه-معصومه    

 رمافکا و زندگی شاید..تلخم گوشت زیادی شاید واسم مناسبیه صفت کنم زهرمار؟فک برج    

 به املب نیست خودم دسته ولی..شده سیاه زندگیم صفحه زیادی شاید..کنندست خسته زیادی

 دسته..هخف اطفا میزنه داد دلم ته چیزی یه دنیا غمای بیخیاله بگم میخوام وقت هر نمیشه باز خنده

 در روزگارم از دمار ک دلی..دلمه این دسته نیست من دسته زندگی این چیزه هیچ نیست من

 اورد گاوشو ب مشرف شریف تشریف خلوچلیان ملکه تا موندیم منتظر ساعت دو...اورده

 سیالاام-رویا    

 کثافت سالاام-معصومه    

 میکنی چیکار اینجا تووووو خررر مصییی واااای-    
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 ینا صدای از امریکا بخدا کرد هنگ عصبیم سیستم ک گفت جیغ با و کلمات این چنان ینی    

 نمیکنه حمله میترسه

 میادا بدنیا کر بچم بابا-معصومه    

 هاااان؟؟-رویا    

 اوردم در شاخ تا سه ک خودم من داره حقم خو نلبکی اندازه شد چشاش اینم    

 بارانینا خونه گمشو-    

 باردارم بنده خرت و مضهور حضور به عرضم-معصومه    

 دروووووووووغ-رویا    

 بگیرن پارتی همه ها لغزنذه و پرنده و خزنده بعدت میخوام ک تو جوونه به-معصومه    

 میفهمه؟ شوورت مادر کثافت وااای-رویا    

 میرقصه نمیگنجه، خودش پوست در بابا اره-معصومه    

 کثافت شانست به ایوال-رویا    

 گاو؟ تو میری کجا-    

 مگه؟ کجاس ادرس بابا چمیدونم-معصومه    

 نک عنایت شفا کجاست؟خئایا ادرس نمیفهمه و میره همینجور خودش واس داره حاال تا صب از    

 شدم ارسو خودم و پایین کردم پرتش همونجا کنه پیدا رو بارانینا خونه تونست زور به شفا، فقط

 اورد در گوشیشو رویا

 در دمه بیا گمشو-رویا    

    ..... 

 بگیری حناق-رویا    

 کیفش تو گذاشت گوشیشو    

 دنبالش برم وایسا-رویا    
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 پهن پاش زیره قرمز فرش برن باس مادمازل دادم فحشی باران به لب زیر رفت و شد پیاده    

 بیاد بده افتخار تا کنن

 هوا پریدم متر دو ماشین دره صدای با    

 جووون فرییی سالم-باران    

 نفله پایین اوردی ماشینو دره درد سالمو مارو زهر سالمو-    

 مصیی سالم وااای-باران    

 خوبی عزیزم سالم-معصومه    

 بودم بوق اینجا منم    

 کجا اینجا کجا تو مخسیی-باران    

 دیه بزنم نفله این به سری یه اومدم-معصومه    

 عمته-    

 خالته-معصومه    

 دیه برو وسط میکشین رو تیفه و تک کل االن باوا بسه-رویا    

 کنم؟ خاک شمارو قبرستون برم-    

 اونجا برو اماما متری بیست تو هست رستورانی-رویا    

 ممیشین پیشت من وقتی:اخر دادم اهنگو ولوم بود باال سرعتم کردم حرکت دادمو تکون سری    

 ناو توی دنیامو تمومه اخه میمیرم تو بی من ک میدونی اینو زمینم رو مرده ترین عاشق انگار

 بی من حاال مرد زود چه خوبمون روزای اون برد بود که هرچی اومدو باد ولی میبینم تو ناز چشای

 ...حالم خرابه تو بی چقد ببینی ک نیستی دستام خالیه چه که ببین تنام تنای تو

 رویاااا-    

 کن حال کن گوش تهی یکم میدی گوش اینارو بابا چیه-رویا    

 بهتره همه از تتل خفه رویا عههه-باران    
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 بهتره چیو چی اهنگا این با گرفتم غمبرک-معصومه    

 کنیم حال بزارم حیرانو سنه بزا و شدم افسردگیان داره غمگیناشو فقط فری باوا -رویا    

 کرد متصل گوشیش به رو ضبط اوردو در فلشو    

 بفرمایید-رویا    

 خوو قدیمیه حیران سنه باو-باران    

 خوندم؟ اهنگو این چرا بریم؛میدونین نادر اغ:اه دیگه شین خفه-    

 خندم حرکاتشون از شدن وورجه ورجه مشغول و داشتی دوست گفتن؛چون باهم رویا و باران    

 اینا غمن بی چقد میخندید غش غش ک معصومم بودم گرفته

 اومدم برگشت برو بی اومدم رشت از نفست،اومدم نازه ایی-رویا    

 اومدم اندشت در ویالی یه و ماشین با اومدم دشت راهه از من بود بسته جاده راهه-باران    

 (داد ریزم قره یه)اومدم ریز قره یه با اومدم تبریز بچه-رویا    

 اینا کردن کالفم    

 ...اومدمو حیران سنه-بارن    

 زدم داد    

 میکنم خاموش وگرنه شین خفه اه-    

 ..میشود حار فرشته و-معصومه    

 جذبم و خودم ب ماشاال نگفتن هیچی رستوران تا دیگه    

 همینجاس-رویا    

 کردم نگاه کرد اشاره رویا ک طرفی به    

 میام کنم پارک ماشینو شین پیاده-    
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 ک من واس گرفتم اینو قرمز رنگ و بود فراری عاشق فهیم چون بود قرمز فراریه یه من ماشین    

 هر تو تمرف و کردم پارک ماشینو باالتر یکم کنم چیکار فهیمه عشقه ولی داره خطر تنهام دختره یه

 سانای و بابک و بارمان بودن جمع همه پچه اوووه دیدم ک باال رفتم ندیدمشون پایین گشتم چقد

  میومد خرکی عشوه و بود نشسته سپیده کنارشم ماهانکه و اهورا ارشامو و زینب و

 سالم به به-باران    

 کردم لب زیره سالمی نشستم کنار رفتیم سمتمون چرخیدن همه باران حرف با    

 میاد؟ کی ما ویالی شمال بریم گرفتم تصمیم من و عیده دیه روز بیست ها بچه خوو -رویا    

 اومد گارسون ک بزنه حرفی کرد باز دهن رویا من جز میان گفتن همه    

 میکنه خرج نرم دندش ک فریم زوده شام واس ک میخوری؟فعال چی ها بچه-رویا    

 بارمانم و بابک و ایسان ایسپک مام گفتن بارانم و رویا بستنی گفتن وارشام معصومه و زینب    

 کرد نگاه من ب منتظر گارسون بستنی سپیدم بستنی هویج اب

 تلخ قهوه-    

 میخورین؟ چی شما اقایون- گارسون    

 شکر با ولی قهوه منم-اهورا    

 تلخ -ماهان    

 رفت و گفت چشمی گارسون    

 زد شیرینی لبخند کردم نگاه ماهان به تعجب با    

 فرشته؟-اهورا    

 کنما نگاه بش یکم نذاشت کردم نگاه بش اخم با گرفتمو ماهان از نگامو    

 بله؟-    

 دیگه؟ میای توام-اهورا    

 میارمش خودم بیخی اینو-رویا نه-    
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 نمیام رویا-    

 نداری کاری ک تو خو-بااران    

 برین شما بیام نمیتونم-    

 بودنم تنها عاشقه من مسافرت برم برسه چه ندارم رو جمع حوصله اصال    

 نمیگذره خوش تو بدونه ولی-اهورا    

 سگ مثه و کنه اخم بهمون نیس کسی دیگه بهتر نمیاد لوسه خیلی باو کنین ولش-سپیده    

 کنه خوری..گ زرت زرت هی و بگیره پاچمونو

 گفت ماهان ک بدم جوابشو اومدم فشان اتش کوه شدم چسبید امپرم    

 کنم؟ خفت یا میشی خفه-ماهان    

 و ردک جمع لوچشو و لب سپیده نداشتم بقیه از کمی دسته خودمم کردن نگاش باز دهنه با همه    

 گفت چندشی لحنه با

 جونم ماهان میگیم دروغ مگه وا-سپیده    

 باو خفه-ماهان    

 بیانه به حاجت چه عیانه ک چیزی-سپیده    

 باران ک برم خواستم برداشتم کیفمو شدمو بلند عصبانیت با نداشتم رو فضا اون تحمل دیگه    

 زدم داد گرف دستمو

 دستمو کن ول-    

 خل دختره کرد قهر ننره، لوسه میگم بیا-سپیده    

 ماشین سوار و بیرون اومدم رستوران از سرعت با و ها پله سمت دویدم کرد ول دستمو باران    

 یهبق مهریای بی و حرفا جلو تازگیا..شکست بقیه جلو غرورمو حرفاش با بودم کرده بغض شدم

 یگهد..کر..و..کور شایدم شدم الل انگار..اونجا ترک بعد و سکوت و سکوت و سکوت..نمگیم هیچی

 مخود تو فقط من..بگن میخوان هرچی بقیه بزار..حوصلشو حتی نه و دارم کردنو بحث انرژی نه
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 میتیاه چه..بگن میخوان چی هر بزار..نیستم بقیه فکر طرز مسعول من ک فهمیدم دیر..میشکنم

 میکنم زندگی اونجا شکسته دلی با دغدغه بی و اروم میشه..ترم راحت خودم الک تو داره؟من

 زدم داد شد هق هق ب تبدیل ام گریه    

 نمیخوام رو زندگی این نمیخوام-    

 بلند یصدا تو ام گریه صدای میگرفتم سبقت ماشینا از ها دیووونه مثه کردم بیشتر سرعتمو    

 نارشک از نخورم بش کردم منحرف مسیرمو جلوم پیچید ماشین یه مرتبه یه... بود شده گم اهنگ

 فرمون به محکم سرم بودم نزده کمربند چون و ترمز پدال رو دادم فشار محکم پامو شدم رد ک

 هدر ک میچرخید سرم دوره داشت دنیا... میدید تار چشام... کردم بلند اروم سرمو... خورد ماشین

 واضح مواس ولی میزد صدام هی بغل تو گرفتم بیرونو کشید منو ک دیدم رو یکی...  شد باز ماشین

 و دش قفل نگرونو ابیه چشه جفت یه تو چشام و شه تر واضح دیدم تا.. زدم پلک بار چند... نبود

 ... نفهمیدم هیچی دیگه بعد

    #### 

 ماهان    

 زدم داد شدمو بلند کرد فرشته باره بود خودش الیقه هرچی عوضی اشغال دختره    

 حدش در نچسبونی؟ اون و این ب خودته الیقه ک چی هر و ببندی گالتو اون نمیتونی تو-    

 بدی نظر دربارش بخوای ک نیستی

 سوار تهفرش دنباله رفتم دو با برداشتمو گوشیمو نیست مهم اصال میکردن نگام باز دهنه با همه    

 چم نم چی؟اصال بیاد سرش به بالیی اگه میره تند انقد چرا این رفتم راه دنبالش شدمو ماشین

 بی سواالی افکارو شدم؟بیخیاله کفری کرد توهین بش سپیده مهمه؟چرا انقد واسم این چرا شده

 منحرف مسیرشو اونم جلوشو پیچید ماشین یه دفعه یه رفتم دنبالش سرعت تموم با شدمو جوابم

 نشماشی سمته دویدم شدمو پیاده ماشین از عجله با دادمو فشار ترمز پدال رو پامو ایستاد و کرد

 مغزم انگار کردم نگاه بهش فقط مات ثانیه چند خونه غرقه صورتش کل دیدم ک کردم باز درو

 یومدم پیشونیش از چی مثله خون گرفتمش بغلم تو بیرونو ماشین از کشیدمش...بود کرده قفل

 دنمکشی نفس کنم چیه؟فک حواس نداشتم حواس تمرکز اصال بود شده خراب سرم رو دنیا انگار

 ...بود باز نیمه چشماش رفته یادم
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 نبند چشاتو فرشته نبند میشنوی؟چشاتو صدامو فرشته؟فرشته-    

 بست چشاشو شدو خیره چشام تو بعد زدو پلک بار چند    

 توام با ؟فرشتهه فرشته عزیزم کن وا فرشته؟چشاتو فرشته-    

 و گونه روی خونای اروم دستم با زدم زنگ گفت یکی اون امبوالنس بزنین زنگ زد داد یکی    

 روشون رو چیزی یه لغزش و شد گرم هام گونه کردم احساس لحظه یه کردم پاک پیشونیشو

 6 بعده ؟اونم کردم گریه من نمیشد باورم کشیدم صورتم ب دستی کردم احساس

 بالخره...بریزم اشک قطره یه تونستم منم..شد شکسته طلسم این سال؟اشک؟االن؟اینجا؟بالخره

 کردم زمزمه خودم با زدمو پس اشکامو..اورد کم لعنتی دله این

 نمیشه چیزیش مطمعنم من نیست هیچیش نه-    

 اروم کردم بهش نگاهی باش اروم پسرم گفت مرده پیره یه نداش اعتماد حرفام به قلبم    

 یرهخ بازم و گرفتم ازش بدونه؟نگامو باید رو چی باشم؟اصال اروم میگه ک میدونه چی باشم؟اخه

 اشفته ک شدم موهاش متوجه زدم زل بش ک یکم بود خون غرقه نازش صورته فرشته ب شدم

 بلند.. نمیدیدم هم رو موها این که بود پریده مغزم ویندوز ناجور اونوقدر بود ریخته شونش رو

 ک دارم برش خواستم بود افتاده زمین رو دیدمش گشتم شالش دنباله گرفتمو بغلم تو اونم شدم

 موکرد جمع موهاشو اوردم در کیلیپسشو گرفتمشو ازش دستم دادش و شد خم کوچولو پسر یه

 منم تنه به رو لرزه که بدنش سردی حس با لحظه یه بود سرد سرده بدنش کردم سرش شالو

 همه و..بده نشون خودی روزگار بیاد سرنوشت بزاری باید گاهی..شد سست زانوهام انداخت

 نه..ولی..بخوری ورق تنها..سرد و...ساکت تو...و..بخوره رقم اوضاع تا..بده هم دست به دست..چیز

 زدم داد.. بیاره سرم به میخواد کاری هر لعنتی سرنوشت این بازم بزارم نمیتونم نمیتونم

 امبوالنس؟ این شد چی پس-    

...  دمش فرشته ماشین سوار ببرمش خودم باید بود سرد سرده فرشته بدنه نگفت چیزی کسی    

 گرفت جلومو پسره یه

 گفتم حرص دزدم؟با من مگه باوا ای    

 ابیهbmwاون بیار شما منو ماشین لطفا-    
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 لک با افتادم راه و کنارم صندلی گذاشتم رو فرشته شد ماشینم سوار رفت و داد تکون سری    

 اشینوم رسیدیم سالم خوشبختانه ولی کنم تصادف بود نزدیک ؛چندباری میتونستم ک سرعتی

 یارینب برانکار زد داد دید منو تا پرستار یه بیمارستان تو دویدم کردم بغل رو فرشته کردمو پارک

 ستمنش صندلی یه رویه رفتم منگ و گیچ ویژه های مراقبت بخش بردنش روشو گذاشتمش اوردن

 بودم کالفه بدجور نداشتم اصال رفتارمو کنترل

 شده؟ چی-دکتر    

 پریدم دکتر صدای با    

 کرده تصادف-    

 نکنی دعا فقط باشه کرده داخلی خونریزیه کنم فک و خورده سرش ب بدی ضربه متاسفانه-    

 باشه نشده مغزی ضربه

 انگار ودب صدا بی انگار من واسه ولی میزد حرف اون نمیشنیدم حرفاشو بقیه دیگه گفت ک اینو    

 وموباز دکتره ک زمین بیافتم بود نزدیک بودن شده سست زانوهام میدیدن تار چشام.. شدم کر

 گرفت

 بدین نجاتش میکنم خواهش کنین؟دکتر چیکار باید حاال...حا-    

 شه عمل زودتر باید-دکتر    

 کنین عملش خو...خو-    

 داریم الزم خونوادشو رضایته-دکتر    

 میشه دیر برسونن خودشونو اونا تا میکنه زندگی تنها گفت خونوادش؟اون واای    

 دانشجوهه اینجا اون کشورن از خارج خونوادش دکتر اقای-    

 چیکارشی؟ شما-دکتر    

 نامزدشم من..من-    

 کن امضا رو نامه رضایت بیا تو خب خیلیه-دکتر    
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 رمت زمینو عمل؛ هم بعد بگیرنو سرشو عکسه بردن رو فرشته کردم امضا هارو برگه عجله با    

 سح دهنم تو خونو شور طعم چندباری که میگزیدم چنان لبمو پوست میکردم خودخوری میکردمو

 ب امیدم تنها خدا کن خوبش خدایا من بابای گور شده؟اصال دارم؟چم من حسیه چه این... کردم

 بشه چی هر میگفتم همیشه...خدا رو تو میگه خدام به که میشه ناچار اونقد ادم وقتا بعضی.... توهه

 نگز گوشیم ک میزدم حرف خودم با رفته؟داشتم یادش منو چرا.. ولی میبینه و هست باالیی اون

  خورد

 الو؟-    

 کجایی؟ ماهان الو-باران    

 بیمارستان-    

 شده؟ چی؟چی واسه چی؟بیمارستان-باران    

 کرده؟ تصادف فرشته..فرشته-    

 بیمارستان؟ کدوم...چییی؟کدو-باران    

 نمازی-    

 میایم االن...اال-باران    

 ردنهک متر مشغول باز ندید اسیب زیاد داشت کاور چون زمین کردم پرتش کردمو قطع گوشیرو    

 هچی دارم ک احساسای این نمیدونم نیست رفتنش وقت االن کن کمک خودت خدایا شدم زمین

 منم..خندیدم فقط رنجوندیمو بس از شدم خسته خدایا..دختره این وجوده از هست هرچی ولی

 منو؟ نرفته یادت هستما میبیبنی؟منم

 کجاس؟ فرشتم؟کوش کو ماهان ماهان-رویا    

 تهدس بارانم کرده گریه خیلی حتما بود قرمز قرمزه چشاش رویا اومدن جمع کل دیدم برگشتم    

 بودن گرفته هم جمع بقیه بود گچ مثه رنگشون اهورام و ارشام نداشت اون از کمی

 سالمه بگو خدا رو فرشته؟تو کو بزن حرف د ماهان-معصومه    

 سمتش بردم هجوم دیدم دکترو ک بزن حرف خواستم    
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 شد؟ چی دکتر-    

 شدن پاره علت ب میتونه هم خونریزی این کرده داخلی ریزی خون گفتم ک همونجور-دکتر    

 چون نمیاد بر من دست از کاری دیگه باشه اینطور اگه ک جمجمه شکستن هم باشه رگاش

 چون لیو بگیرن رنگی عکس گفتم بدیم تشخیص نتونستیم عکسا این با بود زیاد خونریزی

 ...کنین دعا براش بگیریم خونو لختگیه جلو تا کنیم عملش زود مجبوریم میاد دیر جوابش

 عابکنن؟د براش کاری میگفت؟نمیتونن چی این صندلی رو رفتم وا کلمه واقعیه معنیه به    

 دعا..کنیم واسش کاری نمیتونیم...متنفرم جمله این شنیدن از..نه نهههههه؛دوباره کنیم؟خدایا

 به داشت و میشد اکو مغزم تو همینجور..براش کنین دعا..کنیم واسش کاری نمیتونیم...براش کنین

 وصل سرم بش بردنشو پرستارا کرده غش رویا دیدم و اومدم خودم به... میرسوندم جنون مرز

 ؟تازهزدی رقم واسم تقدیریه چه این خدایا میریخت اشک بهار ابره مثله و بود نشسته باران کردن

 اون زا داشتم تازه نیستن لعنتی میترای اون مثله دخترا همه میفهمیدم کنارش بودن با داشتم

 میخوره تلخ قهوه منه مثه عالیقش ک بودم کرده پیدا رو یکی تازه میشدم دور زندگیم گند اتفاقای

 که غم یه شده اینجور ک داره غم یه من مثه اونم میدونم مغروره و خشک داره دوست مشکی

 لهمث که کسایی حاله عجیب روزا این..گرفته ازش رو زندگی دلیله که بزرگ غم یه..کرده تلخش

 این میکردم محارشون هی من و بودن طاقت بی ریختن واسه اشکام... میکنم درک رو خودمن

 سهوا کاری نتونستن که همونطور که بود این از ترس بخاطر فقط نبودن دختر این بخاطر اشکا

 وت ماکان وقتی که زجرایه یاداوری واسه فقط اشکام کنن این واسه کاریم نتونن کنن ماکان

.. شد تثب ذهنم تو زندگیم دلیل از که خونیه و اخر تصویر اون واسه فقط..کشیدم بود بیمارستان

 چشام مگذاشت دستامو بین گرفتم سرمو.. شد تسلیم غرورم انگار کنم محارشون نتونستم دیگه

 که سالی شش این عقده گذاشتم شه بغض باعث نزاشتم ساله 6 که دلتنگی واسه بباره

 افتاده جونم به خوره مثه ماکان نبود با ک دلتنگیه واسه فقط اشکا این... دراد کنم گریه نمیتونستم

 ...کرد باز سر فرشته وضعه این با االن و

 میکنی ناراحت خودتو انقد چرا عزیزم که نداره خوردن غصه جونم ماهان-سپیده    

 باز سر امروز ماهان ساله 6 عقده بفهمه کسی نیست نیازی..کردم پاک صورتم رو اشکو اثاره    

 خرکی عشوه کلی با کردو نازک واسم چشمی پشت کردم بهش نگاهی باال اوردم سرمو..کرده

 گفت
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 نک استراحت خونه ببرمت پاشو نیست دردیش هیچ داره جون هفتا عزراییل اون گلم-سپیده    

 پاشو

 هیچ الاص بگیره دستمو اورد دستشو زد بم لبخند یه رومو روبه وایساد اونم وایسادم شدم بلند    

 وابوندمخ یکی داشتم ک توانی کل با کشیدمو دستمو چرا و چطور نمیدونم نبود خودم دسته کاریم

 زدم داد بود بلند انقد چرا نمیدونم خودمم که صدای با زمین شد پرت گوشش زیره

 حرفای بخاطره اون ای عقده میای؟احمقه خرکی عشوه من واسه تو میده جون داره اونجا اون -    

 میکرد رانندگی اونجوری نفهم توهه

 و وایساد روش به رو کرد بلندش و گرفت رو سپیده بغل زیره رفت و کرد من ب نگاه یه باران    

 صورتش رو گذاشت دست سپیده گوشش زیره خوابوند یکی

 بدبخت هرجاییه ندیدم تو از تر اشغال-باران    

 نداره تعجبی ولی کردم تعجب حرصه روی از کردم حس چرا نمیدونم میلرزید باران صدای    

 دوستشه بخاطره حتما

 ...ماهان-سپیده    

 درد ماهانو-باران    

 هر ک میارم سرت ب بالیی شه کم سرش از مو تاره یه فقط مو تاره یه اگه قسم خدا به بببین-    

 نکشتمت تا گمشو چشام جلو از حاالم بودی نشده زاده مادر از کاش کنی دعا روز هر شبو

 دیگه گمشو د-باران    

 عینه که شده صمیمی من با انقد کی این اصال چرا نمیدونم خودمم میپکیدم عصبانیت از داشتم    

 خرکی عشوه من واسه اینجا این میکرد گرم پنجه دستو مرگ با داشت ام ؟فرشته میچسبه بم زالو

 هر ک درگیره اونقد مغزم میشم دیووونه دارم خدا من؟وااای فرشته شد ام؟کی جااانم؟فرشته میاد،

 رو صومهمع فین فین صدای صندلی رو نشستم و زدم موهام به محکمی جنگ کالفه بپکه ممکنه ان

 داشتم پیش دیقه دو نبودم من همین گریه؟هه تو دیدن چی دخترا این نمیدونم من د بود مخم

 ولی..دیماور کم دیگه ک داره اینو معنیه فقط گریه پسرا ما واسه میگفت ماکان میکردم؟یادمه گریه

 سیگار دم هر هیچوقت اونوقتام...اصال نمیکنم درک اصال رو میگیرن ابغوره دم هر ک رو اینا
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 روما ماکانو سیگار ک میکنه اروم اینارو انقدر کردن گریه شاید...نمیکردم درک ماکانو کشیدن

 کنم؟ پیداش نمیتونم کجاست؟چرا من ارامشه پس چیزاست این تو اینا ارامش اگه..میکرد

 ماهان؟-باران    

 کردم نگاش باال اوردم سرمو    

 کن استراحت یکم خونه برو پاشو چهاره ساعت-باران    

 رحمن؟ بی انقدر چرا ساعت های عقربه چهار؟این شد چهار؟کی ساعت زدم تلخی پوزخنده    

 برو تو نه-    

 ...نمیتونم-باران    

 هاتون؟ خانواده-    

 اما نیاین کردم التماس انقد بیاین همشون خواستن فهمید وقتی زدم زنگ رویا بابای ب-    

 ندیدیش؟ اومد نیاوردو تاب مامانش

 چی؟ خودت خونواده نه-    

 پیشش میمونم کرده تصادف فری گفتم بهشون-باران    

 نداره؟ رو کسی فرشته-    

 زد پوزخند یه کردو بهم نگاهی    

 مردن؟-    

 بودن مرده کاش-باران    

 چی؟ ینی-    

 اومدن اونا نه اونجا رفته فرشته ن چهارساله تهرانن-باران    

 نیومدن؟ اصال چرا؟ینی-    

 فرشته حرفای بخاطره نیومده بعد اونم ولی مامانش، اومده انگار بود اومده ک اولی روزای-باران    
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 مگه؟ گفته بهشون چی-    

 میدونه رویا نمیدونم منم-باران    

 ..نگاش تو غم..تلخیش درباره..بفهمم دربارش یکم دیدم مناسب فرصتو    

 اینطوره؟ اخالقش چرا فرشته-    

 ردنوک گریه فقط اخمو گیرو گوشه بود همینجور یادمه تا دوستم باهاشون دوساله االن من-باران    

 دنیا ردخت ترین خل شیراز ب اومدن از قبل میگه رویا شده بهتر االن بود بدتر قبال بلده کردن اخم

  بودن عاصی شیطنتاش دسته از همه و بوده

 کردن بیرونش یا گفتن بش چیزی باباش مامان شاید

 شده جدا اونا از زور ب خودش ن-باران

 چیکارن؟ مامانش بابا-

 مهندس باباش لباسه طراحه مامانش-باران

 کرده؟ زندگی تنهایی سال چهار این ینی-

 یچ همه با کم کم ولی داشته و تاریکی از ترس اخه میترسیده خیلی اوالش میگه رویا اره-باران

 اومده کنار

 و دستام بین گرفتم سرمو شده؛ نرو او ب رو این از ک کشیده دختر؟چی این کشیده زجری چه

 دوتا اون منه شبیهه دختر این نکردم؟چقد کردم فرق منم افتادم خودم قدیمای یاده بستم چشامو

 نم واسه که زیبایی برابر در نمیدونم...تره قشنگ زمرد از چشاش چشمم جلو اومد چشماش زمرد

 چی اخدای فرستست یه مثله نیست هیچکس مثله نه... برفیه سفید مثه... بگم باید چی داره

 یه من ارانگ ببینم وایسا..معصومه و خوشکل انقد نمیرسه خودش ب اصال اینکه با چرا تو؟ افریدی

 ..اشناست میکنم حس ولی..کجا نمیدونم دیدمش قبلنا جایی

 ماهان-باران

 بله-

 برو توام برد رو معصومه اومد ک محسنم برو توام رفت بزور رویا مامان شیشه ساعت-باران
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 باران نمیرم جایی من-

 چرا؟ -باران

 خوبه شم مطمعن باید-

 ندارم المصبم دهنه این اختیار زدم بود حرفی چه این اه کرد نگام متفکرانه یکم باران

 مهمه؟ برات-باران

 چرا؟ ولی خیلی اره مهمه؟خب برام واقعا

 اره-

 چرا؟-باران

 الاص نمیدونم چرا، نمیییدونم و میکشم درد وضعیتش این از دارم مهمه؟چرا واسم چرا؟چرا واقعا

 نمیدونم

 نمیدونم باران نمیدونم-

 بگیری؟ مرخصی فرشته واس میری داریم کالس نه ساعت باشه-باران

 مثه سموا فرشته شاید..شغاید چرا نمیدونستم خودمم بودم داغون نگفتم چیزی دادمو تکون سرمو

 همون..برادرونه حس یه کردم پیدا بهش حس یه بوده خودم مثه چون..همینه اره..المیراست

 ..دارم المیرا به که حسی

 نیست؟ گشنت-باران

 دادم تکون منفی عالمته معنی ب سرمو

 رویا پیش میرم من-باران

 ایدمش...داره دوستایی چنین اینکه واسه حداقل بود خوشبخت فرشته رفت شد بلند نزدم حرفی

 بود بیمارستان ماکان که زمانی عینهو شدم میپکید درد از داشت سرم.. نکنم خوشبخته؟فک.. نه

 موها شقیقه اشارم انگشت با میشم بدبخت کنه عود میگرن این باز اگه شده؟واای دردم چه من

 بود نکرده عود بود وقت خیلی...دادم ماساژ
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 ماهان؟-المیرا

 شد نگران اومدو در متعجب از نگاش رنگ دیدم رو المیرا باال اوردم سرمو

 شده؟ چی-المیرا

 کرده تصادف فرشته-

 کی؟ وااای-المیرا

 پیش ساعت چن-

 خونوادش واس بزنگ روانی خب-المیرا

 پیششن دوستاش نیستن اینجا-

 تمومه شیفتم من خونه بریم پاشو خو-المیرا

 میام بعد من برو تو-

 بای اوکی-المیرا

 کنم لطیغ هیچ نتونم و جا یه بشینم اینکه از...متنفرم کالفگی از..زدم موهام به جنگی کالفه بازم

 اشهب تنها بزارم که چه من باشی؛بله؟؟؟؟؟؟؟به تنها نزارم دیگه میدم قول من خوبشو تو...متنفرم

 ...رفتم دست از دیگه میدونم میشم روانی شده؟دارم مرگم چه نه؟خدایا یه

 اغا ببخشید-دختر یه

 دم رو ایش قهوه و بلند موهای وایساده سرم پشت ملوس نازو کوچولویه دختر یه دیدم برگشتم

 تاب هی صورتی ناز لباش و بود عسلی چشاش راستش شونه رو بودش ریخته و بود بسته اسبی

 نشست لبم رو لبخندی ناخوداگاه بود ناز واقعا بود تنش ابی و سبز

 اغااااااااا-دختره

 خانمی جانم-

 نمیگین هیچی میزنم صداتون انقد چرا خو-دختره

 عزیزم بگو-
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 دیگه؟ ماهانین شما کنم صداتون بیام گف رویام اجی-دختره

 ادبه با خانم بله-

 ها اعصابه بی ناجور..رویاس ابجی پس رویا اتاق سمت افتاد راه و گرفت دستمو

 شماس خدمت در بسته دست اجو بفرما-دختره

 کنم فک بگیریم؟گرسنشه کمپوت اجیت واس بریم ما دریا-باران

 بخریم سیاه نخود بریم اره-دریا

 کرد نگاش حرص با لبم؛رویا رو نشست لبخندی

 دریااااااا-رویا

 الفرااار اجوو کردم غلط-دریا

 بامزس ،خیلی رفت سرش پشته بارانم بیرون رفت دو با

 بزنم حرف باهات میخواسم-رویا

 راجبه؟-

 ازت گفته بت خونوادش و فرشته زندگی راجبه چیزایی یه و کرده لقی دهن گف بهم باران-رویا

 ندیدی دیدی شتر کنی فراموششون میخوام

 چرا؟-

 یشهم ناراحت خیلی میدونی شرایطش راجبه چیزی تو بفهمه اگه و متنفره ترحم از فرشته-رویا

 نکردم ترحمی بش من ولی-

 و بری میتونی موندی اینجا االن تا و اوردی رو فرشته ک ممنون خیلی درضمن حال هر به-رویا

 بمونی نیست الزم دیگه کنی استراحت

 ...ولی-

 نداره اگر و اما ولی-رویا
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 ونمنمیت من نموندم اینجا ترحم حس واس اصال و نکردم ترحمی فرشته ب من شدم ناراحت خیلی

 گفتم عصبانیت با... نمیتونم نموندم اینجا که الکی برم

 نیک نهی و امر بم نمیتونی توام و میمونم اینجا بخوام وقت هر تا نکردمو ترحمی فرشته ب من -

 نه؟ باباشی طرفه از اشغال محمده اون مثه هان؟توام میمونی چرا-رویا

 کیه؟ محمد تووو میگی چیی؟چی-

 نداره نیازی تو ب فرشته بگو رییست اون ب برو چپ علی کوچه ب نزن خودتو-رویا

 میگی؟ چی داری میفهمی تو کیه رییسم-

 نداره فرشته با نسبتی هیچ اشغالت رییسه اون...فرشتم خونواده من اینجا از گمشو گفتم-رویا

 هب اغای اون طرف از دیگه فرستاده دست یه بودنه با نمیزارم زندگیمه تمامه فهمیدی؟فرشته

 بکنه ناراحتی احساس محترم اصطالح

 تو میزنی حرف چی راجبه اههه-

 ها بیمارستانه کردی؟اینجا رم چرا ماهان چته-المیرا

 انداختم المیرا به نگاهی و برگشتم

 ؟ خونه بری نمیخواستی مگه-

 وایسم مجبورم کنن عملش میخوان اومده مقدم دکتره نه-المیرا

 اومده؟؟؟؟؟ چی؟دکترش-رویا

 کی؟ دکتره-المیرا

 فرشته-

 فرشتس؟ مقدم-المیرا

 ارهههههه-

 عمل واس میکنن امادش دارن اومده اره -المیرا

 اومد خون دستش بیرونو شد کشیده دستش از سرم ک طوری پایین تخت از پرید رویا
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 تو میکنی چیکار-المیرا

 ببینمش باید-رویا

 بیا خب خیلیه-المیرا

 گرفت دستاشو و فرشته کناره رفت رویا عمل اتاق سمت افتادم راه المیرا و رویا سره پشت

 جایی کنهن کفن منو تا عزاییلم چون.. نیست نیازی اصال چون نمیخورم ام غصه نمیکنم گریه-رویا

 بی ونیمید میدونم نخوری شکست ک هستی قوی اونقد میدونم نمیزاری تنها منو میدونم... نمیره

 ... نمیتونم تو

 نمیکنما گریه گفت خوبه کردن هق هق ب کرد شروع    

 .. مرده ذلیل.. چشام تو رفته.. چیزی یه نیستا... اشک این-رویا    

 منتظره دکتر بسه رویا-المیرا    

 ... برگرد میکنم خواهش-رویا    

 میریخت اشک بهار ابره مثه صندلی رو نشست اومد و زد ای بوسه پیشونیش رو    

 رویا؟ شده چی-باران    

 کنن عملش میخوان-    

 کشید بارانو بازویه سراسیمه پسر یه ک بزنه حرفی میخواست رویا    

 میگفت؟ چی باران؟مامان شده چی-پسره    

 کرده تصادف فرشته..فر-باران    

 چی؟؟؟؟کی؟سالمه؟-پسره    

 ناجور اونم میلرزید پسره صدای    

 میکنن عملش دارن-باران    

 عمله؟ اتاق-پسره    
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 اره-رویا    

 وحوض به چشمش تو شده جمع اشکای صندلی رو شد ولو تقریبا و زد موهاش به محکمی چنگ    

 ....بریزه اشک میتونه راحت چه..شد حسودیم بهش لحظه یه..میشد دیده

 اینجایی هنوز که تو-رویا    

 گرفتم گاز لبمو حرص با و انداختم بهش نگاهی    

 برو تو داری مشکلی-    

 رفت بهم ای غره چشم    

 گیرب مرخصی دانشگاه برو فردام کن استراحت یکم بیای نمیخواد دیگم ببر رو دریا باران-رویا    

 میره ماهان-باران    

 میری خودت نیس مربوط اون ب کیه خره ماهان-رویا    

 نمیای؟ باراد باشه-باران    

 میام بعد برو تو نه-باراد    

 بای باش-باران    

 کتاره و روش به رو صندلی رو نشستم دستاش بین گرفت سرشو رویام رفتن دریا بارانو    

 کیه؟ بود؟محمد چی حرفا اون از میاد؟منظورش بدش من از چرا..باراد

 میاد بدت من از چرا رویا-    

 متنفرم ازت نمیاد بدم-رویا    

 کردم؟ چیکار مگه چرا اخه-    

 کرد دور ازمون فهیمو لجنت رییس اون کرد خراب رو فرشته زندگیه اشغالت رییس اون-رویا    

 میگی چی نمیدونم من بخدا-    

 اینجایی؟ چی واسه اصال-رویا    
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 نگرانم برم نمیتوونممم نمیدونم-    

 کردم بارو منم گفتی تو هه-رویا    

 درک ب نکن نکن باور خو-    

 مهم برام غرورم نگرانم؟چرا انقد اینجام؟چرا من چرا بیمارستان حیاط تو اومدم و شدم بلند    

 یب شدم ماشین سوار رفتم و شدم بلند خالص و دیوار یه تو بکوبم سرمو نزدیکه..نیست؟اهه

 انقد دختر یه شده؟واسه چی نمیکنم درک روزمو حالو این اصال میزدم پرسه خیابونا تو هدف

 رهدا کنه؟مغزم خراب رو ادم زندگیه بلده فقط که حواس؟حوایی جنسه از که دختری اشفتم؟همون

 یتونهم کی؟کی ولی دردمه چه بگه بهم یکی باید بزنم حرف یکی با باید میترکه فکر همه این از

 اون کنه راهنماییم میتونه امیر ولی...کنه؟هیچکس ارومم تونسته رفته ماکان وقتی از کنه؟کی ارومم

 گرفتم شمارشو برداشتمو گوشیمو کرده حل واسم مشکالمو همیشه

 جوونم ماهی بر سالم-امیر    

 کجایی؟ علیک-    

 شدی؟ خیز سحر انقد چرا تو خونه؛-امیر    

 بای بابا ببند-    

 و بکوبم باید ساعتی 3 بوشهر سمت رفتم زدمو دور داشبرد رو انداختمش و کردم قطع گوشیرو    

 راهی دو بین که وقتایی مثه سردرگمم...بترکه مخم ک اینه از بهتر داره ارزششو ولی برم

 پیدا ولی..کنه ارومت بتونه میگردی یچی دنبال فقط.. که وقتایی مثه سردرگمم..میمونی

 دخور زنگ گوشیم ک گذشت چقد نمیدونم...نرسیده بهشون مواد که معتادایی مثه..نمیکنی

 بله-    

 سالم-دختره یه    

 شما؟ علیک-    

 سپیدم-دختره    

 مرگته؟ چه-    
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 .....دختره اون بخاطر میزنی حرف باهام اینجور چرا-سپیده    

 بگو بش یچی داری چی؟؟؟؟؟جرعت دختره-    

 داری؟ دوسش تو-سپیده    

 از تدوس یه فقط..المیرا مثه..دوسته یه مثه واسم فقط بابا داشتن؟نه دارم؟من؟دوست دوسش    

 ...میکنه فرق بهشت از شده رونده حوای با میکنم فکر که حواس جنس

 نیست مربوط تو ب-    

 رو سخته چقد دارم؟ندارم؟نمیدوونم دوسش من داشبرد رو کردم پرتش و کردم قطع گوشیو    

 پلیس ازسرب ایست تابلو با و کشیدم اهی...نتونستن سخته چقد...ندونستن سخته چقد..بودن هوا

 بود نیم و هفت کردم ساعت به نگاه یه وایسادم راه

 ماشین کارت و گواهینامه-سربازه    

 تو کردم پرتشون بهم داد انداخت بهشون نگاه یه بهش دادم و داشبرد از اوردمشون در    

 زنگیدم بش برداشتمو گوشیمو امیرینا خوه طرفه افتادم راه و داشبرد

 میزنگی؟ بم انقد شدی عاشقم ماهی جوونم-امیر    

 کن باز درو بیا نزن زر-    

 هان؟-امیر    

 شدی؟ کر کن باز صاحابو بی این بیا میگم-    

 بعد ااامیاد بدم انتظار از میدونه کنه باز درو بده افتخار اقا تا موندم منتظر و کردم قطع گوشیرو    

 هخون کردم، پارک پارکینگ تو ماشینو کرد باز درو گذشت ساعت سه دو من واس ک دیقه سه دو

 ک بود پیش سال دو میکردن زندگی داخلش داداشش با ک بود دوبلکس اپارتمان یه امیرینا

 نمیدونم داستپی کم خیلیییم نیست امیر مثله اصال ولی معصومیه و بامزه پسر خیلی دیدم داداششو

 چرا

 ماهی سالم-امیر    

 مرگ-    
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 میکردم سرویس دهنشو وگرنه ندارم باهاشو کل کل حوصله حالو اصال    

 هماهنگی؟ بی اونم کجا اینجا کجا تو شده چی-امیر    

 زدم بش جنگی موهامو تو کردم دستمو کالفه ؛ نشستم کاناپه رو داخل رفتم    

 ای؟ کالفه شده؟چرا چیزی ماهان-امیر    

 میشم دیووونه دارم کنم فک نی خوب حالم امیر-    

 روم ب رو نشست اومد و شد جدی نگاش    

 اصال؟ بودی افتاده؟کجا اتفاقی-امیر    

 بیمارستان-    

 گفت من من با پرید رنگش کردم احساس    

 المیرا؟...ال-امیر    

 خوبه حالشون مامانینا ن-    

 گفتم و کردم تر زبونم با لبمو کشیده ای اسوده نفس    

 گفتنشون نیست اسون واسم نمیپری حرفام بین ببین-    

 کردم شروع بعد و کردم من من یکم داد تکون سری    

 ناجور امیر اومد؟کالفم در اشکم امروز ماکان از بعد میشه باورت شده مرگم چه نمیدونم-    

 وقتی زا اکیپشون تو رفتم تازگی دانشگامون اکیپه تو هست دختره یه بگم بهت چطوری..کالفم

 دترب اون ولی کنم ضایعش شده هرجور میخواست دلم بودم مغرور و غد خیلی چون..گرفتم انتقالی

 رمالن جوریه یه میکردم احساس..شدم صمیمی باهاش زود خصلتش همین بخاطر میکرد ایم قهوه

 ..بگم بهت چجوری..دخترا بقیه مثه نیست

 زدم موهام به جنگی باز و کشیدم اهی    

 نم واسه انقد اون چرا اصال درد از میپکه داره مخم نمیدونم هیچی امیر مرگمهه چه نمیدونم اه-    

 ...هان؟ کیه مهمه؟مگه
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 ..میگرن این به لعنت دستام بین گرفتم سرمو رفتم گیچ سرم ک بزن حرفمو بقیه میخواستم    

 خوبی؟ ماهان؟-امیر    

 عمله اتاق تو االن اون... اون امیر خوبم خوبم-    

 چرااا؟-امیر    

 داخلی خونریزی کرد تصادف-    

 نه واای-امیر    

 مرگمه چه نمیدونم میشم دیوونه دارم-    

 بگیری پاچمو بگم بهت میترسم-امیر    

 زدم پلک حرص با کردمو نگاش    

 اشغال دخترای بشم؟همون دختر من؟عاشق میگی شدی عاشق میگم االن همین-امیر    

 رو رادخت همه ک منی عاشق؟...کنم گریه یا بخندم نمیدونستم میاوورد در ادمو و میگفت اینارو    

 غرورم؟امکان پایه زیره میزاشتم رو دخترا همه دله ک میدیدم؟منی اشغال خودم ابجی جز

 دخترا میگم..درسته دختره جنس از..المیراس مثه من واسه فرشته..میگه شر امیر این..نداره

 رها...میسوزه براش دلم زجراش بخاطر فقط اصال..دارن فرق المیرا و فرشته ولی..درسته اشغالن

  همین سادست ترحم یه

 نمونه زنده اگه..اگه بگو فقط..چرته حرفات کله امیر-    

 دیوونه بگیر گاز زبونتو-امیر    

 المیراست مثه واسم اون..میرن رژه ذهنم تو دارن فکرا این کنم غلطی چه میگی-    

 عمل؟ اتاق رفته چند ساعت-امیر    

 بود 6 یا 5کنم فک-    

 باشه شده خبری شاید بزنگ-امیر    

 گرفتم بارانو شماره و برداشتم گوشیو    
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 الو-باران    

 شد؟ چی الو-    

 بیرون اوردنش هست ساعتی نیم-باران    

 خب-    

 خب؟-باران    

 دیگه بکن جون اهه-    

 شبهنو اگه گفت..کمه خیلی اومدنش بهوش احتمال گفت..شده مغزی ضربه گفت دکتر-باران    

 ..شد معجزه بیاد

 بیاد؟ بهوش اگه-    

 کمه خیلی خیلی اومدنش بهوش احتمال-باران    

 ......نفهمیدم هیچی دیگه و شد خالی پام زیر و رفت سیاهی چشام شد چی نمیدونم    

 یچگ سرم..بود مشکی لباسم کردم بخودم نگاهی کردم بازشون زور ب ولی بود سنگین پلکام    

 گاران من به بود زده زل بارانم و میریخت اشک بهار ابر مثه رویا....بودن سرم باال رویا و باران...بود

 بود سیاه پارچه خاکش رو..تازه قبر یه سره..بودیم قبر یه سره

 چخبره؟ اینجا-    

 چشونه..شد تر شدید هقش هق رویام شد جمع چشاش تو اشک کردو بهم نگاهی باران    

 من؟ به زدن زل جغد مثه میگیرن؟چرا ابغوره انقد اینا؟چرا

 اینجا؟ میکنیم غلطی چه ما..بزنین حرف د-    

 که ااینج ببینم وایسا..اشناست اینجا چقد کردم نگاه و برم رو دو یکم کردن نگام فقط بازم    

 مشکی ربان با و دیدم رو فرشته عکسس..عک... ک.... چرخوندم سرمو باز..ماکانه قبره کناره

 بکشم سنف میکردم سعی....نیومد باال نفسم حتی...نزدم پلک اصال ثانیه چند..زد خشکم گوشش

 تباهمن؟اش فرشتست؟فرشته قبره این.. بود خیس..پارچه رو کشیدم دستمو..نمیتونستم ولی
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 اینجا باال؟؟من این من و اونجاست خاک؟؟اون همه این خوابیده؟زیر پایین اون نشده؟فرشته

 زدم داد داشتم که توانی تموم با...دروغه بگو...توهمه بگو خدایا میکنم؟نه چیکار

 ..میکنی غلطی چه زیر اون تو فرشته فرشتهههه-    

 گریه زیره زد بلند نمیاد؟رویا باال صدام چرا...شنیدن اطرافیانم زور به صدامو ولی    

 ...دروووغ دروغه این..نکن گریه لعنتی نکن گریه-    

 اونور کردم پرتش زدمو پارچه به چنگی    

 ..ماهان-باران    

 ..میکنم ثابت بهتون..نیست پایین اون فرشته..نیست فرشته اون نگو هیچی هییس-    

 اون...میزدم صدا فرشترو و میزدم چنگ خاک به ها دیوونه مثه...بودم شده دیوونه    

 هب و بستم چشامو دردش از..سوخت ام گونه کردم احساس مرتبه یه..زندست میدونم...زندست

 کجاست؟؟ قبرستون پس...بیمارستانم تو ک من... کردم وا سرعت

 پسر تو میزنی داد انقد چرا-امیر    

 ...فرشته امیر-    

 میرسید نظر ب عصبی کردم بهش نگاهی نگفت هیچی    

 شده؟ چیزی-    

 تب عصبی شک میگفتن نمیومدی بهوش میکردیم کاری هر بودی بیهوش کامله روزه یه-امیر    

 داد دستت کار لعنتیت میگرن اون بوده ناجور خیلی و شده وارد

 فرشته؟-    

 ..فرشته میگه هی میزنم زری هر..فرشته زهرو فرشته دردو فرشته مرضو-امیر    

 امیییر-    

 نیومده بهوش هنوز-امیر    

 میتونمن...بزارم تنها ابجیمو نمیتونم...واسم المیراست مثه اون...پیشش برم باید کردم بغض    
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 ...امیر بریم-    

 هوش به گفتن...بزنم فهیم ب زنگ یه بزا میبرمت خودم کنی رانندگی حال این با نمیتونی-امیر    

 شی مرخص میتونی اومدی

 تهفرش ینی نکنه عود میگرنه باز کنم خدا... میترکید درد از داشت سرم بیرون... رفت اتاق از    

 یه..تخت رو نشستم شدم بلند...شدم خل واقعا میده ازارم فکرشم حتی بره اگه..میمونه؟اگه زنده

 بزرگترین خبری بی...میمیرم خبری بی از دارم..اورد در سرمو و کرد چک وضعیتمو اومد پرستاره

 و کردم عوض لباسامو شدم بلند...تدریجی مرگ ینی..اومده سرت بالیی چه ندونی وقتی...درده

 هنوز ک یهچ دلیلش..جونم به افتاده خره مثه باشه افتاده بدی اتفاقه اینکه فکر..نشستم امیر منتظر

 احتمالش گفت...بیاد بهوش اگه..اگ گفت...شده مغزی ظربه گفت باران نیومده؟؟معلومه هوش به

 مرگ ناقوس یه..بود مرگ ناقوس مثه واسم میگذشت مغزم از کلمات این از کدوم هر..کمه

 و بستم درد با چشامو...نداره وجود اصال که ای معجزه...میخواد معجزه گفت...قوی و تدریجی

 غلطی هیچ تو و میکنه نرم پنجه دستو مرگ با داره عزیزت یه اینکه حس...کردم مشت دستمو

 ..اگه..ودمب رسیده بهش اگه..بره بودم نزاشته اگه..شی متنفر خودت از میشه باعث..بکنی نمیتونی

 بریم-امیر    

 حساب صندوق طرفه رفت ؛ دنبالش رفتم و شدم بلند و زدم موهام به چنگی کردم وا چشامو    

 اینجور بودم کرده خفه رو سپیده اون اگه...من فقط..مقصرم من..بیمارستان حیاط تو رفتم منم کنه

 حرکت و شدیم ماشین سوار رفتیم اومد امیر...میکنه نابودم داره وجدان عذاب حس...نمیشد

 و ارب..میاوریش که است چمدان یک زندگی:هم رو گذاشتم چشامو کردمو روشن سیستمو کردیم

 سه دو هر کم دست..بستم دل بدان که قشنگیست مرگ خودکشی..میبریش و میکنی سبک بندیل

 ....هستم فکرش به سیری شب

 ..رفتم خواب و شد گرم چشام کم کم    

.. خواب رو ما ماهی میبره اب رو همه..کردیا کم رو قطبی خرس روی مردونه و مرد.. پاشو د-امیر    

 میشدی سقط نگرانی از داشتی ک تو

 صندلی رو نشستم صاف کردمو وا چشامو چی مثه    

 کجاییم؟-    
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 بیمارستانه؟ کدوم امام میدون-امیر    

 نمازی-    

 کمی چیزه شدن مغزی ظربه...چرا نمیدونم میزنه شور دلم..داد ادامه راهش به دادو تکون سری    

 ...برسه بهت دستم باش منتظر فقط.. حالت به وای..سپیده حالت به وای...نیست

 رفتیا دست از شدی عاشق پایین، برو-امیر    

 کردم نگاش منگ و گیچ    

 ها؟-    

 نمیبینی؟ رو گندگی اون ب بیمارستان-امیر    

 چی؟ تو-    

 مامانینا پیشه میرم-امیر    

 پذیرش رفتم دو با و بستم درو شدم پیاده    

 کجاس؟ مقدم فرشته ببخشید خانم-    

 کنین صبر لحظه چند-خانمه    

 کونت کامپیوترو موس این الکپشت عینهون..زدم موهام به چنگی و بیرون دادم حرص با نفسمو    

 هوس داشتم کم کم..بود مخم رو میکرد مولوچ ملچ و میجویید ک صاحابی بی ادامس..میداد

 پایین بیارم صورتشو دکوراسیون میکردم

 icu-خانمه    

 شیشه رو گذاشته دستشو رویا و.. icu دره دمه بودن وایساده باراد و رویا icu سمته دویدم    

 ؟ نامردی بزاری؟توام تنهام میخوای توام اخه کنم چیکار تو بدونه من فرشته-رویا    

 نباش امید نا انقد..رویا کن بس-باراد    

 میکشه؟ نفس دستگاه با داره نمیبینی-رویا    

 برمیگرده-باراد    
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 هه..برمیگرده حتما..دستگاهه همه این زیره..برمیگرده اره-رویا    

 افتاد ک بیمارستان کف بشینه و بخوره سر خواست کردن گریه ب کرد شروع    

 رویااا-    

 بود کرده باد چشاش و بود گچ مثه رنگش گرفتم بغلشو زیره و دویدم    

 میکنی؟ چیکار اینجا تو..تو-رویا    

 کردم غلیظی اخمه    

 نیام نتونستم-    

 نمییکییی ول رو ما چرا-رویا    

 کن بس چرندیاتتو این..کنن بس نمیدونم..نمی-    

 در بقله کرد کز نشنیدم ک گفت چیزی لب زیره و کرد چشمام ب نگاه یه    

 باشی؟ کی شما-بارد    

 از دمیش رو نگاش و صداش تو عجز فرشتس؟چرا چیکاره..انداختم پریشونش قیافه به نگاهی    

 به جبتع با و شد بلند جاش سره از رویا مرتبه یه که بدم جوابشو شنید؟خواستم و دید متری صد

 معصومه با رو ساله 31 پسره یه و ساله 41 تقریبا مرد و زن یه و برگشتم..کرد نگاه من سره پشت

 دیدم

 میکنین چیکار اینجا شما..ش-رویا    

 بود رشتهف مثله سبز چشاشم رنگ..دیدمش کجا نمیدونم...خیلی اشناس واسم خیلی مرده قیافه    

 گفت ک باران ولی..بودن خونوادش کنم فک...همینطور هم پسره..بود ابی چشاش رنگ خانمه و

 ..نداره باهاشون ای رابطه

 بگیرم؟ اجازه یکی تو از باید دخترم دیدنه واسه-اقاهه    

 زد پوزخندی رویا    

 شناس؟ وظیفه پدر بودی کجا سال چند این دخترت؟هه-رویا    
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 نکن دخالت نیست مربوط تو به ک کاری تو-اقاهه    

 نیست مربوط تو ب فرشته چیز هیچ بفهم مقدم نیست؟اقای مربوط من به-رویا    

 منه دختره فرشته بیافتی در من با نکن سعی..دختر ببین-مقدم    

 ای چهب دیگه گفتی رفته نمیبری؟یادت ازش اسمی دیگه گفتی پیش چهارسال عه؟چطور-رویا    

 سالمه مغزم من گرفتی الزایمر تو نه؟اگه نبود پسرت نداری؟فهیم

 رویا بفهم دهنتو حرف-خانمه    

 میفهمم خوبشم خانم لیلی میفهمم-رویا    

 کنن دخالت نیست مربوط بهت که کاری فهمیدی؟تو نداری فرشته با نسبتی هیچ تو-پسره    

 داری؟؟ بابا؟تو نه-رویا    

 هدیدن از منو نمیتونی جوری هیچ..برنمیاد دستت از کاری هیچ خانما خانم ببین-مقدم اقای    

 ...کنی محروم دخترم

 شقانونی سن به اون..نداری فرشته با رابطه در حقی هیچ شما..میتونم خوبشم میتونم-رویا    

 رسیده

 زد پوزخندی مقدم    

 نشدم وارد قانونی راهه از تا برو دختر کنار برو-مقدم اقای    

 ره میتونی بیمارستانه تخته رو چون کردی خیال..بکن بکنی میخوای غلطی قانون؟؟هر-رویا    

 رتته؟ گذشتم و ببریش بیای و کنی فراموش کردی رو غلطی

 ندادن؟ یاد ادب بزنی؟بهت حرف بزرگترت با ادم عین نیستی بلد-پسره    

 بیاد باد بزا کنار بفرما شمام ندادن نه-رویا    

 کنم؟ طرفت قانون با میخوای-مقدم    

 دارین موردش در حقی هیچ تو که دارم فرشته امضای با کتبی نوشته..بابا بیار قانون برو-رویا    

 زد پوزخندی رویا..شد نلبکی اندازه چشاشو    
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 و وشتهن ک بود متنفر ازت اونقد فرشته اقا کنم روشنت بودی؟بزا نکرده اینجاشو چیه؟فکر-رویا    

 کنی خاک نباید تو جسدشم الل زبونم کرده امضا

 ارزش نه و داره امکان نه چیزی چنین-مقدم اقای    

 همین فقط..داری دیدنشو حق تو باشه ای نوشته با امضا همچین اگه..داره خوبشم داره-باراد    

 دروغه-پسره    

 دیدم منم...یوسف نه-معصومه    

 چیو؟-یوسف    

 رو فرشته نوشته-معصومه    

 حشمتی خانم افتادی در کسی بد با-مقدم اقای    

 رفت و گرفت رو معصومه دست و گفت بهش بابایی برو رویا    

 بریم-خانمه    

 افتاد راه همراهش بلند قدمای با و داد تکون سری غرور با مرده    

 خبره؟ چه اینجا-    

 بگو منم به فهمیدی-باراد    

 روشن چرا...کشیدم اهی...صندلی رو نشست رفت و داد تکون سری کردم نگاش گیج    

 ...تکلیفم نه..و..روزم نه..دلم نمیشه؟؟نه

    #### 

 رویا    

 همه یشپ هفته دو بیمارستانم کال دانشگاه برم نتونستم کماس تو فرشته ک میگذره ماهی دو    

 ردممیک فرار ازش همیشه ک بالیی همون ترسیدم....کشیدم چی میدونه خدا رفت حیاطیش عالیم

 بودش نگرفته ازم و بود کرده رحم بهم خدا اومدم بهوش وقتی ولی بزاره تنهام اینم و بیاد سرم

 اومد تا زدم بوق تا سه دو بیاد میده افتخار مادمازل مگه ولی بارانینا خونه دره دمه رسیدم....
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 اوردی؟ سر-باران    

 کردم حرکت و نزدم حرفی کردم بش نگاه یه    

 رویا؟-باران    

 دارم کم کم..ندارم زدنم حرف حوصله حتی..بودم شده حرف کم خیلی کردم نگاه بش منتظر    

 میکنم درک فرشترو

 بیمارستان؟ میاد هنوز ماهان-باران    

 اومد ظهر دیروز-    

 میاد؟ چرا نظرت ب-باران    

 ننشو اینو رفتاراش ولی مقدمه اقای نشونده دست شاید میگم وقتا گاهی نمیدونم خودمم-    

 نمیده

 ؟ باشه؟؟ داشته حسی بهش-باران    

 کمه احتمالش-    

 عرش به میبرتت جمله این روزی یه... دردناکه و اور عذاب واسم واژه این احساس؟عشق؟چقد    

 مرگم میگفتی... ابجیت هم خودت هم نامردی خیلی فهیم هه....قبرستون ته میارتت دیگه روز

 شد تار دیدم و شد جمع چشام تو حرفات؟قوالت؟اشک بود این... نمیکنه جدامون

 بیمارستانو کردی رد عهه-باران    

 و ودب اشفته وضعش سرو بود اونجا معمول طبق ماهانم داخل رفتیم کردم پارک ماشینو زدمو دور    

 شدم وارد زدم در دکتر اتاقه رفتم راست یه..بابا 9فریه؟نه بخاطره ینی بود اورده در ریش ته

 دکتر ور ب رو مبله رو نشستم و کردم سالمی

 بیاد؟ بهوش نمیخواد توهه اون ماهه دو دکتر-    

 ده فقط ها شده مغزی ظربه... کمه خیلی اومدنش بهوش احتمال شما ب گفتم من-دکتر    

 میتونین اشم...نیست برگرد دیگه..بره راحت بزارین..میکنم پیشنهاد بهتون..برمیگردن درصدشون

 ..بدین نجات رو دیگه نفر چند جون
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 میز رو کوبیدم محکم مشتمو و شدم بلند عصبانیت با    

 کشور زا خارج میبرمش شده میفهمی؟برمیگرده بربمیگرده اون.. نکوب من سره تو اینارو اینقد-    

 میخونی پزشکی خودت خوبه..نداره ای فایده هیچ-دکتر    

 ..نمیدونم باال رفت انقد صدام چطور نمیدونم    

 نمیره میفهمی؟؟هیچجا نمیره اون..داره داره..داره فایده-    

 رتچ این..مطمعنم برمیگرده..گرفتم سرم با محکم دستامو صندلی رو نشستم بیرون اومدم    

 ..کنم تیکش تیکه میخواد ازم راحت چه..باشه درصدا ده اون از فرشته شاید..چرت..میگه

 گف؟ چی-باران    

 قبلی حرفایه-    

 همثل عجیب ابیش چشای..میدرخشید چشاش و بود طرفم رخش نیم انداختم ماهان ب نگاهی    

 حس خیرمو نگاهه بود معلوم چشاش کناره اشک ؟اثاره کرده گریه اون..اون ببینم وایسا..بود فهیم

 رفتم...مطمعنم من..بود بارونی چشاش گرفت نگاهشو نکشید ثانیه یه به و چشامو تو زد زل و کرد

 بزنم حرفی خواستم کنارش نشستم

 نمیرم-ماهان    

 رییست ب بدی بگیری باران از خبرارو بمونی؟میتونی داری اصرار چرا-    

 و دکشی عمیقی نفس شده سرخ چشاش کردم احساس زد اشفتش موهای ب چنگی و شد بلند    

 کنه تیکم تیکه نزنه کرد کنترل خودشو انگار نه..بود اورده کم نفس انگار نشست باز

 ...بود بدی کابوس..قبر تو گذاشتن رو فرشته..فرشته..دیدم خواب دیشب-ماهان    

 گفتم بهت با پاییین ریخت چشاش از اشکی قطره حرف این با    

 میکنی؟ گریه مهمه؟چرا واست فرشته انقد چرا تو-    

 چشام تو رفته خاک و گرد نیس گریه-ماهان    
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 یرهز میزدم بودم ای دثیگه شرایط هر تو بشکنه غرورشو نمیخواد شرایطم این تو ادمیه عجب    

 دکتر اقای:اومد در صدا ب گو بلند ک شدم تر دقیق صورتش توی..دارش شاخ دروغ این با خنده

 117 اتاق ب صالحی دکتر اقای 117 اتاق ب صالحی

 مه با تایی دو بود شده گشاد نلبکی اندازه چشاش ک کردم ماهان ب فرشته؟نگاهی ؟اتاق117    

 نههههه: گفتیم

 ... هیجی دیگه..شد خالی پام زیره..بازم و..اتاق سمت دویدم و شدم بلند سراسیمه    

    #### 

 ماهان    

 رو اروی و زدم دیوار به محکمی مشت..اتاق تو برم یا بگیرم رو رویا..کنم غلطی چه میدونستمن    

 پذیرش پیش رفتم و کردم بغل

 اینو؟ ببرم کجا-    

 غشوهه غش کرد؟؟خیلی غش باز خانم این وای-پرستاره    

 رفتم بهش ای غره چشم و کشیدم عصبی نفس    

 نه یا کجا بزارمش میگی-    

 بهش زدن سرم مشغول..تخت رو گذاشتم رو رویا و افتادم راه دنبالش افتاد راه و نگفت چیزی    

 از کنترلمو تا کردم مشت دستما..تو برم نزاشتن ولیicu؟ سمت دویدم تقریبا بیرون اومد.. شد

 کابوس یه فقط خواب اون..کشیدم عمیق نفس تا سه دو...نشم خراب سرشون ورو ندم دست

 و زمین هی..نداره اعتماد حرفام به من صاحابه بی دله این چرا..نبود هیچی..کابوس یه فقط..بود

 میزدم اشفتم موهای به چنگی و میکردم متر

 میکنی؟ متر زمینو شده؟؟چرا چی-باراد    

 تو برم نمیزارن شده چی نمیدونم..نمیدونم-    

 کو؟ رویا و باران-باراد    

 نمیدونم بارانم کرد غش رویا-    
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 ..دکتر سمت دویدم و زدم پسش دیدم رو صالحی دکتر ک بزنه حرفی خواست    

 شده؟ چی-    

 نه یا معجزست بگم نمیدونم-دکتر    

 میشد تر بلند نفسام صدای و تر تنگ من چشای میگفت که ای کلمه هر    

 شده نباتی زندگی وارد-دکتر    

 نباتی؟؟ معجزست؟؟معجزه؟؟زندگی چی؟؟؟؟؟؟؟این    

 ماریه؟ زهره چه نباتی زندگی-باراد    

 ترلیکن نه میفهمه چیزی نه..خیره نقطه یه به و بازه چشاش فقط بیمار مرحله این توی-دکتر    

 ..هیچی و هیچی داره

 ..دادم تکیه دیوار به دستم با نداشت اکسیژن اصال فضا این انگار کشیدم عمیقی نفس    

 دکتر میگی چی نمیفهمم-باراد    

 یکشهم نفس فقط که هس زندگی نباتی زندگی..اومده در کما وضعیت از االن بیمار.. ببین-دکتر    

 ..بفهمه چیزی حتی نه و بره راهی نه و بخوره میتونه چیزی نه..همین میزنه پلک و

 هست؟ شدنش خوب امکان-باراد    

 ..ولی اره احتمالش خب-دکتر    

 ولی؟-باراد    

 کردم خیس زبونم با لبمو    

 بمونه اونجور عمر اخر تا زیاده احتمالش نیاد بیرون حالت این از اول ماهه شش تا اگه-    

 زد داد تقریبا و کرد نگام شده گرد چشای با باراد    

 هان؟؟-باراد    

 شده؟ چی-باران    
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 نگفتم هیچی و انداختم بهش نگاهی    

 این وت سالی سه دو که کسایی بدون و..مثبته پوون یه واقعا شما بیمار واسه این البته-دکتر    

 برگشتن باز ولی بودن وضعیت

 براشون میوفته اتفاق این افراد از درصد پنج-    

 نباشین امید نا باشه درصد پنج اون از ممکنه-دکتر    

 میگین؟ چی-باران    

 شیرینی چمیدونم نباتی زندگی-باراد    

 هااان؟-باران    

 باید لیو ببرینش میتونین نداشت مشکلی اگه ازمایش از بعد..نباشین امید نا..حال هر به-دکتر    

 بگیرین پرستار براش

 نفس چقد هر انگار عجیبه ولی..دارم نیاز هوا به..بیرون اومد باران جیغای جیغ به توجه بدونه    

 فرشته؟زندگی..ماشین طرف رفتم لرزونم قدمای با..نمیشه هام ریه وارد اکسیژن میکشم

 یهبق کمک با باشه سخت باید مغرور شخصیت اون واسه...حیفه خیلی..حیفه اون نباتی؟خدایا

 خوب تا حداقل..نمیفهمه چیزی ک اینه زندگی این خوبیه خداروشکر..کردن زندگی

 اخهش چندتا و گالب بطری کردم پارک ماشینو..اوردم در سر قبرستون از چطور نمیدونم..شدنش

 اومدم چرا نمیدونم..76 قطعه سمت افتادم راه و خریدم بود عاشقشون ماکان که نرگس گل

 گوشت هتیک کردن؟یه زندگی اینطور قیمتی؟به چه برگشته؟؟به مرگ باشم؟از خوشحال باید..اینجا

 ک ارهد عدالت زندگی این کجای نمیدونم اصال..رفته کجا اون انصاف میکشه؟؟نمیدونم نفس که

 به حتی باباش مامان اون عدالته؟؟هه دختر این زندگی عدالته؟؟کجای این...عادله میگن انقد

 احساس بی و سرد میتونن چقد بعضیا..میکنم تعجب واقعا..ببیننش ندادن زحمت خودشون

 یگذاشت؟کسای احترام باید کسایی چه به میگه خدا...خودشون وجود از تیکه مورد در حتی..باشن

 ردس قبر سنگ رو ریختمش و کردم باز رو بطری فرشته؟دره بابای مامان من؟یا بابای مامان مثه

 واقعا..افتاد لرزه ب بدنم سردیش از بار هزارمین برای و..کشیدم سرد سنگ رو دستی..داداشم

 خیلی..داره فرشته با خاص تشابه یه من زندگی کله انگار عجیبه واسم

 مچاله صورتم میبینمش دستگاها اون زیره ک بار هر...جرامون ز..پدرمادرمون..عالیقمون..خاص
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 با وزار این عجیب حسا این..میشه مچاله قلبم میکنم نگاه پریدش رنگ صورت به بار هر..میشه

 کلش..عکسش دوره و قبرش سنگ رو ریختم و کردم پر پر رو گال یکی یکی..چرا نمیدونم و منه

 هک وقتی مثه..حسی بی مثه حس یه..میده ازارم داره انقد ک دارم حسی چه االن نمیدونم..دایره یه

 حمایت پر اغوش باز میخواد دلم...خوبه چیز همه ببینم و بزنم پلک میخواد دلم..شناورم اب تو

 دلم..زندگیمون تو بزاره پاشو میترا اون نزارم و گذشته به برگردم میخواد دلم..کنم تجربه دادشمو

 ناال نمیزاشتم تنهاش اگه شاید..بیرون نرم خونه از روز اون و قبل سال چند به برگردم میخواد

 نابودم داره وجدانا عذاب این حتی و حسرتا این و..ها کاشکی این..شایدا این..بود پیشم

 ... میبرتم بین از داره کم کم و ذره ذره..میکنه

 سالم-دختر یه    

 بایدن میکنه؟؟مگه غلطی چه اینجا این..نلبکی اندازه شد چشام تقریبا دیدنش با و برگشتم    

 باشه؟؟ امریکا

 نکن نگام اونجوری-میترا    

 وییر چه با..میدم پست جات من برو زکی گفته قزوین پاشور سنگ ب این گرفتم ازش نگامو    

 غریدم اومده؟؟تقریبا چرا اومده؟؟اصال

 میکنی غلطی چه اینجا-    

 بزنم سر عشقم ب اومدم-میترا    

 با دبع و میکنن میخوان غلطی هر..عشقو واژه کشیدن گند به عشقش؟؟بعضیا..زدم پوزخندی    

 چیه؟؟ عشق میدونن چه اشغاال این.میکنن ماسمالیش عشق

 کردم اشتباه-میترا    

 انگار..مبگ چی باید چیزا بعضی برابر در نمیدونم اشتباه؟؟؟هه..بود پوزبخند جوابش فقط بازم و    

 پرویی همه این از میکنه ایست مغزم و میشم الل

 شه اینجور نمیخواستم-میترا    

 میکنه بد حالمو صداش شنیدن حتی سابیدم هم رو عصبانیت با دندونامو    
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 غلطی چه اینجا االن عوضی دختره کردی خودتو کاره که تو شد که نمیخواستی؟؟دیدی-    

 میخوره بهم ازت باشه؟؟حالم راحت نمیزاری میکنی؟؟چرا

 ..بود من شغل اون-میترا    

 قعش بود هم؟؟شغلت رو بریزی بابام با بعد و کنی عاشق منو داداش بود شغلت جالب عه؟چه-    

 خیلی هستی عوضی بفروشی؟؟خیلی پول ب منو داداش

 ...خودش اون ولی..نمیره میخواستم..ماهان کردم لطف داداشت به من-میترا    

 نمیره؟؟ این؟؟میخواست میکنه زر زر چی شد باز ممکن درجه اخرین تا چشام    

 انوماک بعدم و کنم جمع اطالعات بابات شرکت مورد در میخواست اون..سامانم باند از من-میترا    

 رفتهن کنار باز شده عاشقم اینکه با دید وقتی..بزنم کنار جوری یه قراردادشونه مانع اینکه سره

 ماکان قعاش من..من..گفتم بابات به رفتم خودم..نگرفتم بابات از پولی هیچ من..داد قتلشو دستور

 نماکا حق ک رو چیزی دخترونگیمو..ماهان دادم تاوان خیلی ندادم انجام کارمو اینکه بخاطر..بودم

 گرفتن ازم بود

 بود سوختگی جای دستش کل پایین زد استینشو    

 زجری چه میدونی...چیه باندشون تنبیهای که میدونی... سوزوندن بدنمو کل-میترا    

 فردا دوباره و زیرزمیناشون تو کردن پرتم و کردن استفاده ازم اشغال یه مثه بارها و کشیدم؟؟بارها

 خطری سالمه..خوبه ماکانم االنم گفتم کردم تحمل رو اینا همه..نو از من بردن بین از و نو از روز

 ولی..ودب کافی واسم همین بود خوب ولی بود متنفر ازم اینکه با..مواظبشه باباش نمیکنه تهدیدش

 نستیممیتو نگفت؟؟شاید چیزی ما به کسی چرا نداره امکان اصال..نداره امکان این..نمیشه باورم    

 بود گرفته شدت گریش هق هق..تو به لعنت بابا تو ب لعنت..بدیم نجاتش

 و کرد کمک بهم خانم یه..لندن حومه های دونی اشغال از یکی توی کردن ولم پارسال-میترا    

 دیدم قبرو سنگ این وقتی...ایران اومدم و گرفتم پاسپورت شدم خوب که همین..داد جا بهم

 میگم؟؟ چی بفهمی شدی میفهمی؟؟عاشق..ماهان شکستم

 یتلخ لبخند و کرد پاک اشکاشو.بود چی از نمیدونم که سکوتی..بود سکوت جوابش بازم و    

 ..قبر سنگ رو گذاشت دستشو..زد
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 دل با منتونست هرگز که عشقی انتقام..میگیرم ازش انتقامتو عشقم نباشه غمت تو ولی-میترا    

 و داشتیم هم با که هایی ارزو انتقام..میگیرم رو کنم تجربه مواخزش از ترس بدون و خوش

 انتقام تیح باش مطمعن..کنه التماس و بیافته پام به میکنم کاری میگیرم ازاراشو انتقام میگیرم

 میگیرم ازش سنگو این سردی

 هچ و..فهمیدم حقیقتو دیر چه که..بودم فکر این به..  من و..میزد حرف میکرد هق هق مدت تمام    

 ..کردم قضاوت زود

 بکنی؟ میخوای چیکار-ماهان    

 بگم کسی به نمیتونم نپرس ازم-میترا    

 چی؟ یعنی-    

 بیافته خطر به هم تو جون نمیخوام-میترا    

 رو حواها کل..رو دخترا کل منطق بی میکشه؟؟چه نفس داره؟داره وجود کردم؟؟عشق اشتباه    

 حقیقت این از تر اسون خیلی دروغ اون تحمل..شکستم قلباشونو رحم بی چه و کردم محکوم...

 بحث بابا با چیزا همین سره داشت هی ماکان چندباری کوفتیه؟؟یادمه چه سامان باند...بود

 ..میکرد

 داری؟ راجبشون اصال؟اطالعاتی کیه؟کجان مال سامان باند-    

 نکن دخالت ماهان نیست مربوط تو ب-میترا    

 مربوط من به اوردن داداشم عشق سره نیست؟؟اینطور مربوط من به گرفتن ئازم داداشمو-    

 نیست؟؟

 ..بیافته خطر به زندگیت نمیخوام داشت دوست رو تو خیلی ماکان-میترا    

 تا کهاین بخاطر اونوقتا بودم عصبانی خیلی نمیکرد باور رو بابا حرفای ماکان اینکه از انوقتا    

 چی میفهمم حاال ولی..میشدم عصبانی پاکه مطمعنم میگفت و بود عاشقش هم لحظه اخرین

 6..نیست اسون اصال..نیست اسون واسم موضوع این هضم زدم موهام به چنگی عصبی..میگفت

 کاری تقاص سال گرفتم؟؟شش انتقام همجنساش از سال کردم؟؟شش محکوم عاشقو یه سال
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 دبلن حرف بی دیوار به بکوبم سرمو میخواد دلم خدا گرفتم؟واای دیگه حواهای از بود نکرده ک رو

  ماشین سمت افتادم راه و شدم

 ماهاان-میترا    

 کنارم اومد و گذاشت کیفشو کردم نگاه اشکش از پر چشای به و برگشتم    

 بدی؟ بهم عکساشو میشه-میترا    

 اوردم در گوشیمو کشیدمو اهی    

 میفرستم بده شمارتو-    

 .....1913-میترا    

 رو گذاشتم سرمو و شدم سوار ماشین سمت افتادم راه و دادم تکون سری کردم ثبتش    

 رفتمگ شمارشو و برداشتم رو گوشی.. میگفت راجبش چیزایی یه امیر سامان؟؟یادمه باند...فرمون

 بله؟-امیر    

 تو؟ هستی گوری کدوم.سالم-    

 چطور؟ خونه-امیر    

 داری؟ اطالعاتی سامان باند راجبه-    

 چی؟ چی چی؟؟باند-امیر    

 شده؟ اینجور چرا صداش میزنه؟وا حرف همچین چرا این    

 اومده؟ حنجرت سره مال امیر؟بال چته معلمومه-    

 فهیمم من-فهیم    

 کردم عصبی پوف اکبندم مغزه این با من سر به خاک ینی    

 کجاست؟ امیر-    

 حمومه-فهیم    
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 بزنه زنگ بهم بگو بیرون اومد-    

 بای باش-فهیم    

 ...داشبرد رو کردم پرتش و کردم قطع رو گوشی    

    #### 

 رویا    

 جام سره نشستم سیخ و کردم ووا چشامو دست تو سوزش احساس با    

 انمخ بده میکنه غش خانم خوبه میکنیا؟؟خبره غش زرت و زرت نمیکشی؟؟چرا خجالت تو-باران    

 میکنه غش

 دخترمو نکن اذیت باران-مامان    

 نمیکنم غش این اندازه من دیه میگه راس خو-دریا    

 باران دستهد ودستموتو کشیدم اهی نبودن شنگول انقد اینا وگرنه نکرده تغییری اوضاع کنم فک    

 کشیدم

 بزنم سرمتو بزا وحشی-باران    

 نمیخواد-    

 کشیدم سر نفس یه و گرفتم ازش کنارم اومد و ریخت ابمیوه لیوان یه مامان    

 نشی خفه-دریا    

 تخت کناره میز رو گذاشتم لیوانو و کردم نگاهش تیز    

 جیغ که کردم نگاش و شدم سیخ کرده؟چنان سقط فری بفهمی نمیخوای االن ینی-باران    

 باورم خدایا واای میزنه حرف مردنش مورده در راحت شده؟؟مرده؟؟چه چی..کشید

 ..نمیشه باورم میخوردن سر هام گونه رو همینجور ا� �اش..مرده؟؟اره؟؟نههه...نمیشه

 عزیزم نکن گریه-مامان    

 کجاست؟ برقصم؟االن بندری کنم؟پاشم غلطی چه نکنم؟؟د گریه-    
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 گفتم الکی بابا-باران    

 خودمم اومد فرود صورتش رو دستم ک شد چی نمیفهمم و کردم نگاش شده گرد چشای با    

 گونش رو بود گذاشته دستشو باران..گرفتم دستم از نگامو دریا جیغ با..شد چی نمیدونم

 شد چی نمیدونم نبود خودم دسته بخدا-    

 ناکار مردمو بزنم بود مونده همینمم..کردما غلطی چه لعنتی اه..بیرون رفت اتاق از و نگفت چیزی    

 کنم

 چته؟ تو-مامان    

 همین شدم عصبانی بردم سکته مرز تا که این از دفعه یه مامان نمیدونم-    

 نگفت هیچی و کرد بهم نگاهی    

 خوبه؟ حالش-    

 نباتی زندگی تو رفته-مامان    

 کشیدم بلندی جیغ    

 چییی؟؟؟؟؟؟-    

 خانم خبرته چه-پرستار    

 ایاخد نباتی؟؟نه فرشته؟زندگی..نداره امکان..دستام بین گرفتم سرمو حرفش به توجه بی    

 یول...نداره امکان این نه میکشه؟نه نفس فقط عمرش اخر چی؟تا نشه خوب ماه شش تا اگه..نه

 خدایا..میکنم کمکش خودم..نفهمه هیچی..باشه فقط..نداره اشکال..برگشته مرگ از اون

 شکرت..شکرت

 مامان-    

 جانم-مامان    

 میخونن؟ نماز چجوری-    

 کرده تعجب مطمعنم ولی ببینمش نمیتونستم بود و سرم رو دستام    
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 رویا؟ بخونی نماز میخوای-مامان    

 شدم بلند تخت رو از دادمو تکون سری    

 نمازخونه بریم-    

 اومد دنبالم دادو تکون سری تعجب با    

 ببینیش؟ بری نمیخوای-مامان    

 نه االن-    

 بود اومده فربد-مامان    

 پایین االب شدت به سینم قفسه و بود تند تند عصبانیت از نفسام..سمتش برگشتم خشم با    

 میشد

 گفت؟ چی-    

 ببینتش خواست-مامان    

 گذاشتی؟-    

 گذاشتم من ولی گرفت جلوشو باراد خوب-مامان    

 گذاشتی کردی بیجا خیلی شما-    

 و بمیره..رویا بمیره... رویا کرد زمزمه دهنشو رو گذاشت دستشو و شد گرد چشاش مامان    

 ک نهنبی روزو این و بمیره..ببینه رو فرشته میخواد خان فربد ک نبینه روزو این و بمیره..نباشه

 بیمارستانه تخته رو ابجیش

 دخترشه فرشته-مامان    

  خونه نماز سمت افتادم راه و کردم بهش پشتمو و کردم بلندی و عصبی خنده    

 نبود؟ پسرش نبود؟فهیم دخترش پیش عه؟؟چهارسال

 مادرشن و پدر بازم باشه چی هر-مامان

 نمازخونه تو رفتم و اوردم در کفشمو
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 یمیگ بازم دیدی هاشو زجه دیدی رو فرشته زجرای تو..برم قربونت نیستن من مادر نیستن د-

 ببرنش؟ بزارم باید

 ببیننش بزار فقط ببرنش بزار نمیگم من نه-مامان

 اینببیننش؟ بزارم حاال گذاشته دلمون ب فهیمو دیدن چهارساله..حرفا چه..کشیدم عصبی نفس

 پیدا وصی وکیل هزار و میشه عزیز همه واسه میاد سرش یچی تا ادم بودن؟راسته کجا چهارسال

 میکنه

 مامان بیخیال-

 کخا..کنم حفظ رو اینا چجوری من سخته چقد نماز وای..شد دادن توضیح مشغول و نگفت چیزی

 ..شرمندم خدا..مسلمونم سرم خیر سرم به

 نیمه نصفه اونم گرفتم یادشون زحمت هزار به

 خدافظ شی حفظ کن تمرین فعال..دارم کار مزون من خب-مامان

 همین با شدم خوندن نماز مشغول..وایسادم قبله به رو و کردم سرم چادرو دادم تکون سری

 ود نماز تا دو...بگیرم یاد زود میدم قول..کن قبولش تو خدایا..بودم بلد که نیمه و نصفه وردای

 مرگ از کردی معجزه..کن خوبش اونو ولی بیار من سر میخوای چی هر خدایا..خوندم شکر رکعتی

 دسته فهیمه امانت اون میدونی خودت خدایا..کن خوبش و کن لطف بازم...برگردوندیش

 خداییت به ولی..باشم راضی حکمتت به باید میگن..نمیتونم اون بدونه من میدونی..من

 اتاق سمت افتادم راه جاشو سره گذاشتم کردم تا چادرو..شدم بلند کشیدم اهی...نمیتونم

 تو کاش..بود شده خیره سقف از نقطه یه به و بود باز چشاش..داخل رفتم پرستار اجازه با..فرشته

 برگردوندم خودم طرف به سرشو و گرفتم دستاشو..شد جمع چشام

 فرشته کن نگاه من به-

 تیحرک بازم و دستش رو چکید چشام از اشک قطره جا،یه یه به شد خیره باز و نکرد حرکتی هیچ

 ..نکرد

 فرشته؟-
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 پیشونیش رو ای بوسه شدم خم و زدم پس اشکامو مچاله قلبم و شد ریش دلم...هیچی بازم و

 زدم

 ...من خواهریه میشی خوب..عزیزم میشی خوب-

 رشتهف هیچوقت..دستام بین گرفتم سرمو و تخت کنار صندلیه رو نشستم و و کردم ول دستشو

 ....هیچوقت بودم ندیده ضعیف انقد خواهریمو..رو

 چیه؟ کار این حکمته اخه..داره حکمت کاراش همه میگن-

 خارجه تو درک از که چیزی-لیدا خاله

 هواس..بود شده تنگ واسش دلم چقد..خاله به زدم زل اشکیم نگاه با و باال اوردم سرمو تعجب با

 ادمد جا خودمو شدم بلند تاب بی کرد باز اغوششو..نصیحتاش واسه حتی و حرفای واسه کمکاش

 گریه زیره زدم اغوششو تو

 ببینمش اینطور نمیتونم خاله-

 کنه چیکار باید میدونه خودش کن توکل باالیی اون به و کن صبر..عزیزم کن صبر-خاله

 نمیتونم..خاله نیستم صبور که میدونی-

 دلم عزیزه بده یاد بهت صبوریو میخواد شاید-خاله

 ...نمیارم طاقت-

 هتب دیگه میدم قول شو خوب فقط تو فرشته..کرد نوازش شال زیر از موهامو فقط و نگفت چیزی

 بهم خلوتتو هی میدم قول..چشم میگم گفتی چی هر..نمیبرمت مهمونی..بخندی ندم گیر

 بگم چیزی اگه نامردم..کن گریه خواستی هرچقدر شو خوب تو اصلن..نزنم

 خودشون خونه میبرنش-خاله

 زدم پس اشکامو و بیرون اومدم اغوشش از سریع

 گفته؟ کی -

 گفت لیلی-خاله
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 زدم پوزخندی

 منفس فقط و مرده یه شده که االن قضا داره؟از دختر یه نبود یادش پیش چهارساله خانم لیلی-

 دخترش؟ شده میکشه

 ..دخترشونه بازم باشه چی هر-خاله

 گفتم بغض و عصبانیت نیمچه با و کردم قطع حرفشو

 و ببیننش اومدن حاال و کردن ولش چهارساله که تنی پاره همون..تنشونه پاره دخترشونه اره اره-

 مادرشن پدرو اونا چون ببرنش بدم اجازه باید من و دارن دختر یه اومده یادشون حاال

 زدم پوزخندی با میکرد نگاه من زدن حرف تند تند به باز دهنی با خاله

 یچه دیگه..همین زاییده رو فرشته فقط لیلی. مادره و پدر اسمشون فقط مقدم اقای اون و لیلی-

 نکردن واسش کاری

 باال بردم دستمو ک بزنه حرفی خواست

 نکن بحث باهام باره این در خاله کن بس-

 فرشته تخته گوشه نشست و کشید عمیقی نفس

 ..ما لجباز و کوچولو فرشته شده بزرگ چقد-خاله

 پیر سالگی 23 سن تو اره..شده پیر نشده بزرگ..کردن بزرگش سختیا این شه بزرگ نخواست

 بلند وت..لبم گوشه نشست تلخی لبخند و گرفت خندم ساختم براش شب اون ک ای قیافه از..شده

 یه به وقتا گاهی چرا نمیدونم..نمیگم هیچی خدا به بزن غر خواست دلت چقد هر فرشته شو

 هی کاش..نشه دیر چیزی هیچ واسه هیچوقت کاش..شده دیر خیلی ولی میشیم راضی چیزایی

 بپیونده حقیقت به کاشکی همه بشه روزی

 ما؟ تخس کوچولوی این داشت شنوی حرف فقط فهیم رویا؟از یادته-خاله    

 ....هام گونه شدن گرم ثانیه صدم تو و کردم حس چشام تو اشکو جوشش بازم    

 سالم-دکتر    

 دکتر سمت برگشتم و زدم پس الشکامو    
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 سالم-خاله    

 سالم-    

 هباش داده دست از حافظشو اینکه احتمال ولی..نیست مشکلی کردم چک ازمایشاشو-دکتر    

 تونیممی شد خارج حالت این از اگه کنم صبر باید بازم..باشه مدت کوتاه باید کنم فکر ولی زیاده

 بفهمیم

 کشیدم اهی منم و کشید اهی خاله    

 مرخصه؟ کی-    

 رفح باهاش ساعتی چند روز هر و بکنه کاراشو بگیرین پرستار واسش باید ولی..فردا-دکتر    

 بگه براش گذشته از داده دست از حافظشو اگه احتیاطم برای..بگردونش ببره و بزنه

 هستم خودم نیست نیازی-    

 وقت؟ تمام-دکتر    

 بله-    

 کنن امضا میدم ترخیصشو برگه من پس باشه-دکتر    

 فکری این..بزنم حرف بابا مامان و باراد و ماهان و باران با باید..بیرون رفت و داد تکون سری    

 رونبی زدم اتاق از سریع..همینه اره..باشه خوشحال بازمیتونه اینجوری...خوبه خیلی سرمه تو ک

 اقات تو برگشتم کن بار باقالی بیارو خر حاال اصلن؟؟اکهییی کجان من کو؟؟وسایله گوشیم

 میدی؟ گوشیتو خاله-    

 نمیده جواب چرا بابا ای..گرفتم مامانو شماره دستم داد گوشیشو نزدو حرفی    

 بله؟-مامی    

 مامان تو کجایی-    

 شما؟-مامی    

 مامان میگن بهت نفر چن مگه بابا ای-    
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 رویا؟-مامی    

 رویا عمه پ ن-    

 کیه؟ گوشی-مامی    

 کجاست؟ خودم گوشی..لیدا خاله-    

 اتاقت-مامی    

 بای اوکی-    

 تو شدم جیم و نزدم بهم رو فری و خاله خلوت و تخت رو گذاشتمش کردم قطع رو گوشی    

 گوشیمو..برمیگرد شنگولم و شاد و خوشحال فری باز مطمعنم مرگ حد در خووشحاالم..اتاقم

 اهر و برداشتم وسایلمو بعدم ما خونه بیان گفتم و ماهان و باراد و باران به زدم زنگ و برداشتم

 وت رفتم و کردم پارک ماشینو خونه شدم جیم زود..ماشاال بارونیه چه وووی ماشین سمت افتادم

 خانم محبوووبه خااانم محبوبه-    

 خانم جانم جانم-خانم محبوبه    

 کن درست توپ شام یه-    

 میخونه خروس کبکتون خانم شدست چی-خانم محبوبه    

 لبم رو نشست اصفهانیش لحجه واسه لبخندی    

 خانم محبوبه میشه خوب داره عشقم-    

 کشید بلندی جیغ    

 شدن؟؟ خوب خانم فرشته جان خانم واای-خانم محبوبه    

 کن خالیش..کن اماده براش هم منو روی ب رو اتاق..زود زودیه همین ب ولی نه ک هنوز-    

 بیارم بخرم وسایل میخوام

 جان خانم چشممم-خانم محبوبه    

 دریا اتاق تو پریدم کردم عوض جین و تاپ یه با مانتومو باال دویدم و خندیدم خوش سر    
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 خووودم خواهریه بر سالاام-    

 ایچش و تعجب با شد متوقف راه تو میکرد دهنش نزدیک داشت و بود پاستیل توش ک دستی    

 رفومزخ افکار اون زود ولی کشیدم اهی کردم تختش باالی قاب به نگاه یه کرد نگاه بهم شده گرد

 دز بازوم ب ناخونک یه اشارش انگشت با و کرد نگام منگ دیگه یکم تختش رو پریدم زدم خط

 رویایی؟ تو-دریا    

 دادم تکون سرمو باز نیش با    

 حشیمتی؟ رویا-دریا    

 دادم تکون سرمو و کردم باز بیشتر نیشمو    

 افشینه؟ بابات اسم-دریا    

 ودمخ که وقتایی مثله و جاشو سره وایساد سیخ مرتبه یه دادم تکون اره معنیه به سرمو بازم    

 تو باقالی عقل بجا این وا کشید بنفش فرا جیغ یه گوششو رو گذاشت دستشو میشم وحشی

 دیده جن میشه؟؟مگه وحشی یدفعه چرا ها سرشه

 کوچیک؟ خانم شدس چی-خانم محبوبه    

 روح روح جون محبوبه روح-دریا    

 دارهن عقل واقعا این وا... بود بسته چشماشم میکرد اشاره من به و میکرد تکرار رو روح همینجور    

 خور یزچ نکنه.. هستن سمی میخورد ک پاستیالیی این برداشته؟نکنه تاب روحه؟مخش کجام من

 یه ردیدت و شک با درمونه درست که قیافش کردم نگااه بهش شک با و برداشتم پاستیلو شده؟یه

 چشه؟ این پ..درسته ک مغزشم زدم گاز تیکشو

 شدی؟ نما تو؟خواب میکنی زر زر چی-    

 کرد نگام یکم و کرد وا چشاشو    

 گرفت رو پاچه اخر خودشه انگار نه-دریا    

 دوایسا سیخ شدم بلند و سابیدم هم رو حرص با دندونامو خنده زیره زد پتقی خانم محبوبه    

 نیا جلو-دریا    
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 جلو دیگه قدم یه رفت عقب قدم یه..شدم نزدیک بش قدم یه سابیدمو هم رو دندونامو بدتر    

 بود مدست تو دیگه بدو جن تخم اون بدو من حاال..گذاشت فرار به پا و کشید جیغی مرتبه یه رفتم

 زمین خوردم پشت از و بهش خوردم محکم منم و وایساد مرتبه یه که

 بریده گیس کردی صاف بلندیامو و پستی کل زدی پریده ور شی تیکه تیکه الهی اخ اخ-    

 میداد تکون هی عقبو بو اورده دستشو    

 ننم دست رو نمیاد گیرم شوور اخ اخ میدی تکون دستاتو هی کوکی عروسک عینهو چیه ها-    

 میخواد؟ بلندی و پستی بی دخترو کی اخه میمونم

 روشن چشمم-بابا    

 ااایو بابا جلو شدم ابرو بی رویا شی الل واای سرم به خاک جام سره نشستم سیخ مرتبه یه    

 حیایی بی اسطوره یا کردم بزرگ دختر میگه میکنه نابودم االن

 اینجا ما شاید بکن چیزی اوهونی اوهومی اهمی یه میای اباد ننت خونه اباد بابات خونه اخه-    

 میکردیم غلطی یه داشتیم

 شد باز بناگوش تا بابا نیش    

 غلطی؟ چه مثال-بابا    

 تکوندم لباسمو و شدم بلند    

 داره قباحت زشته حشمتی اقای گذشته ازت سنی استغفراهلل-    

 کرد اخمی بستو نیششو    

 پیر؟ میگی من ب سوخته پدر-بابا    

 پختم اخ اخ گرمه هوا چقد که کجا؟واای من؟کو کی-    

 خنده زیره زد دریا دفه یه    

 خان شیناف بگیر تحویل نچ نچ..گناهه خندیدن بزرگان محضر در بیتربیت نیشتو ببند مرض-    

 دادی ما پاک جامعه تحویل ای عوجوبه چه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمن dokhi divone نویسنده|  تنهایی فرشته رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

151 

 

 برم مخواست انداختم باال ای شونه ها باشه باز نششون باس کال اینام خنده زیره زد پتقی بابا    

 کردم باز درو و ایفون رو انداختم خودمو امریکایی وحشیای مثه زدن ایفونو ک بلومبونم یچی

 من ناموسای پیش بیاد میخواد کی کشششش هان؟نفس بیاد قراره کی -بابا    

 بریم هم با شو پیاده راهو همه این میره کی بابا اوهوک-    

 کنه عوض لباسشو رفت و زد نمایی دندون لبخند    

 سالن-باران    

 قهری؟ هنو باقالی مغز سالم-    

 ها سنگینه خیلی دست کثااافت-باران    

 کردم وا نیشمو    

 کو؟ باراد..خواهر داری لطف-    

 االن میادش-باران    

 یه باال رفتم رو پلهها تند تند..کنم تنم یچی برم باس ها پله سمت رفتم و دادم تکون سری    

 گرفتن لقمه مشغول گشنمه چقد که واای..اشپزخونه تو شدم جیم و کردم تنم زانوم باالی تا جلیغه

 شدم خوندن و

 هاااا بود؟؟ چی بقیش..تووو از شدم پر نیییییست رویاااا دیگهههه توووووووو با زندگیییی-    

 بقیش؟؟؟؟اهااااا..عزیزم خوشبختم خیلی اشکام همه شوقه سر از... اوووومدمممم سر دیگههه

 اومدم؟؟ولی چی؟؟ولی ولی..ولی برم میخواستم حسم منو به نزدیکی تو ااامابراااااا رو چوون

 یالبیخ اینو مااا چی همه بین ما؟اه چشم من؟بین چی بین هس فرقی یه رفتم ولییی رفتم؟؟اره

 دل وت ازم من کناره میمونی منی ماله اخرش تو باشه چی هر میییدونم اممم..میخونیم دیگه یکی

 دین دین دین دین دیه درسته؟؟اره دارییی دوستم منو تو بگی بهم دارم دوست خییلی نمیکنی

 دین دین دین...دین

 میز رو میزدم چاقو با همینجور    
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 چکیهی میبینی...میشکنه نمیتونم تو بی من قلب زندگیم عزراییل شدی و اومدی دفعه یه-    

 ...نمیش عاااااقش ک اینجور

 نداری صدا توکه-ماهان    

 بود جلوم سینه به دست اخم با ماهان برگشتم و کشیدم هییینی ترس با    

 نیستی بلد شعرارم-ماهان    

 هووم؟؟-    

 میاری در خودت از ک نصفشونم-ماهان    

 هاااین؟-    

 نمیدونی ک وزنارم-ماهان    

 هاا؟؟-    

 بیمارستانه تخته رو دراز دراز ک دوستتم-ماهان    

 هیین؟-    

 بخونی؟ داری اصراری چه-ماهان    

 هوووییین؟-    

 کرد نگاه چشام تو صاف    

 اومده؟ بند زبونت حاال میکردی قد قد خوب حاال تا صب از-ماهان    

 کلش به خورد کلم ک جام سره وایسادم صاف بعد و کردم نگاش مات یکم    

 وحشی-ماهان    

 باال اوردم بود پنیر سرش ک چنگالمو کردمو اخم    

 ..میخونم خودتم از بهتر بلدم رو شعرا خیلیم دارم صدا خیلیم-    

 صورتش تو شد پرت پنیره دفعه یه    
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 عرضه بی توهه دسته از میشم ناکار اینجا وایسم بیشتر اکهییی-ماهان    

 خودش انگار چی؟اییش مثال کرده خیال خر بیشعوره پسره اییش رفت کردو صورتشوپاک    

 اوردم در اداشو قیافش اون با امیرتتلوهه

 اییش کنما حرومش چرخشی یه میگه شیطونه باقالی مغز پسره..بخونی داری اصراری چه-    

 نشستم ذوق با کمه گلشون جمعه همه جمع به به هال تو رفتم و دهنم تو گذاشتم اخرم لقمه    

 کجی دهن بم بودن زده زل باباغوری چشم جفت پنج کردن نگام همه کردم هی و وسطشون

 ب نگران..میشم خیط اینا جلو چی؟واای نکرد میکنه؟اگه موافقت تصمیمم با بابا ینی..کردم بشون

 زدم زل بابا

 رویا؟ شده چی-بابا    

 اج خودم واسه باسن با دریا خودشو وسط رفتم شدم بلند نداره فایده اینجور کنم خرش باس    

 گفتم اروم و گرفتم خودم به مظلومی قیافه بعد بابا چفت نشستم و کردم باز

 بابایی-    

 نه میگم االن همین از-بابا    

 کردم نگاه بش تعجب با و کردم بلند سرمو    

 ن؟ چی-    

 میکنی اونا از منو براش داری ک همینی-بابا    

 میومد اگه میشد چی..رویی به رو تابلو به زدم زل و گرفتم ازش رومو دلخور خنده زیره زدن همه    

 خب میکنه اینجوری چرا مگه؟بابا اینجا

 کردم قبول شاید حاال-بابا    

 زدم عریظی لبخند و طرفش برگشتم ذوق با    

 دست از حافظشو زیاد احتمال ب گفت دکتر چون بعد پرستارش بشم خودم اینجا بیاریم فریو-    

 یستن ناراحت اصال دیگه اینجوریی نمیحرفیم خونوادشم از شما بچه و منه خواهر میگیم بش داده

 بااشه؟
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 میکرد نگام داشت شک با بابام و بود شده گرد زدنم حرف تند حتی و حرفام از همه چشای    

 سالمه مغزت رویا-بابا    

 ما خونه بیاد نمیدین اجازه اگه-ماهان    

 ما خونه میاد نکرده الزم-باراد    

 رفتم دوتاشون به توپی غره چشم کردن غلط چشونه اینا واا    

 یمشتصم پرستاریشم و نداره برام فرقی و خودمه دخترای مثه چون اینجا بیاد موافقم من-بابا    

 نه نگیم گذشتشو بهش اینکه ولی خودته با

 ورچیدم لبامو مبل رو رفتم وا و شدم پنچر الستیک مثه    

 اخه چرا-    

 میاره؟ سرت ب چی فهمید حقیقتو اگه کردی فک-مامان    

 نمیفهمه-    

 میکنین؟ بحث چیزا این سره ک هست شدنش خوب به امیدی اصال-باران    

 خفه غریدم لب زیر و کردم نگاش برزخی    

 کرد کپ کردن نگاش جن عینهو ماهانم و باراد    

 چیه؟ ماس دختر بگی بهش بخوای اینکه واسه دلیلت اصال_مامان    

 میکنی؟ چیکار شناسنامشو باشی داشته دلیل گیرمم_بابا    

 خواهرمه بگیم باشه امکانش نکنم فک گفتم الکی چیزی یه میگنا راستم    

 کرده عوض شناسنامشو نزاشتین شما اونور بره میخواسته بدیم دروغ بهش میتونم خب_ماهان    

 اصلیه این میگیم میدیم نشونش میگیریم جعلیم شناسنامه یه اره_باراد    

 بهم کوبیدم دستامو و باال پریدم    

 همینه ایول_    
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 چی؟ اورد بدست حافظشو اگه_مامان    

 زندگی اون فهیمو از فقط کافیه نمیاد یادش اصال ندیم نشون بهش رو گذشته چیزای اگه_    

 نباشه اثری قبلی نکبته

 فهیم؟_ماهان    

 بعد میدم توضیح_باران    

 باشم دوماد تا سه فکر به باید بعد به این از...ندارم حرفی خب خیلیه_بابا    

 کردم تفیش تف بغلشو پریدم خدا وااای    

 مرسی مرسی مرسی_    

 مییکنه در ب راه از شوهرتو داره زن ببین بیا_بابا    

 باورم خدا واای..پریدم پایین باال حال وسط شدم بلند و کردم ول رو بابا..خنده زیره زد مامان    

 فهمیدم کارتو حکمته حاال خدا جووون جونمی اخجووون میگرده بر خنگول فری بازم نمیشه

 تا شوصون دوتا نه یکی نه عاشقتمممم عاشقتمممم

 بریم پاشو زن خب_بابا    

 کجا؟_دریا    

 دعوتیم حسن داییت خونه امشب_بابا    

 میام منم_دریا    

 کن عوض لباستو برو_مامان    

 شدم پریدن پایین باال مشغول باز منم و رفتن اونا    

 شدیا اب دختر بسه_باراد    

 قدچ نمیدونی..برمیگرده الت دختره اون باز نمیشه باورم خوشحالم چقد نمیدونی باراد واای_    

 نیست نکبت زندگی اون و غم از اثری دیگه ک خوشحالم

 خوشحالیم مام خوشحالی تو ک همونقد_باراد    
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 میزنه؟؟باز زر داره ک رودیده فری اونوقتای اصال این انداختم بش ای سیفانه اندر عاقل نگاه    

 ... هم رو ارام و اطلس اقیانوس عمیقیه ب عمیقی لبخند افتادم اونوقتا یاده ک دوباره

 بیمارستان برم میخوام خونتون شین گم برین خوو_    

 کثافتی خیلی_باران    

 زدم داد و پله سمت رفتم    

 کرد اثر من بر همنشین کمال_    

 و مکرد عوض لباسمو تند تند باال شدم جیم زدمو بلندی ای قهقه شد شدن منفجر اماده باران    

 مزاحم نرفته چرا اییش بود داده تکیه در ب سینه به دست ماهان پریدمپایین

 میام منم_ماهان    

 دادم تکون سری    

 بریم من ماشین با_ماهان    

 تو پریدم و مالیدم هم ب دستامو سرده چه وووووی کردم وا درو و دادم تکون سری بازم    

 شده؟ غرق کشتیاش اخموهه انقد این چرا وا افتاد راه حرف بی و شد سوار اخم با ماهان ماشین

 نشده غرق نه_ماهان    

 طرفش برگشتم تعجب با    

 ها؟_    

 کنین؟ فک بلند بلند دارین عادت فرشته و تو_ماهان    

 نگفتم چیزی دادمو قورت دهنمو اب نیستم بشو ادم ک سرم ب خاک ینیا    

 بپرسم؟ سوال یه رویا_ماهان    

 کشید اهی اره کردم اشاره بهش سر شده؟با عجیب امرو انقد چرا این    

 چجوریه؟ شدن عاشق_ماهان    

 کردم نگاه بهش شده گرد چشای با    
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 کرده؟ چیکا_    

 گرفت نگاهشو سریع و شد خیره چشام تو لحظه یه طرفم برگشت    

 شده؟ عاشق بفهمه باید کجا از ادم_ماهان    

 عشق؟؟...دادم قورت دهنمو اب پنجره سمت برگردوندم سرمو    

 اهنگ بهترین واست صداش..میده ارامش بهت دیدنش میشی کسی عاشق وقتی _    

 ..میشی اروم بودنش با فقط..دنیاست

 دادم قورت بغضمو و بستم چشامو    

 قلبت نمیبینیش وقتی..میکوبه تند تند قلبت و میشه قفل زبونت میشه نزدیک بهت وقتی_    

 شه کنده جا از میخواد

 چکید چشام از اشکی قطره    

 ....کنی نگاش بشینی ساعتا میخواد دلت..غمگین هاش غصه با و شادی خوشحالیش با_    

 رویا میترسم_ماهان    

 سمتش برگشتم تعجب با    

 جنون مرز به وقتا بعضی اینکه از...میترسم میسوزونه وجودمو داره ک حسی این از_ماهان    

 ...میترسم دردمه چه نمیدونم خودم میرسمو

 چیه؟ منظورت_    

 کم مک لرزید دلم ته چیزی یه بودم متنفر دخترا کل از اینکه با دیدمش بار اولین وقتی_ماهان    

 مالکیت حس بهش نسبت و میکرد جا خودشو بیشتر دلم تو داشتم برخورد باهاش که بار هر

 باال ممیرفت بیمارستان تو ک روز هر...کنم سرکوب حسمو نمیتونستم ولی میترسیدم..میکردم

 کنمب نمیتونستم غلطی هیچ بدوزمولی بهم زمینوزمانو میخواست دلم میدیدمش اونطور و سرش

 اورد کم اکسیژن انگار کشید عمیقی نفسه    
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 ناو از وقت هر ک میدونم اینو فقط.. نمیدونم...رویا نمیدونم..شد شروع کی از نمیدونم_ماهان    

 کنی کف شاید...پیشش برو گمشو میزنه داد لعنتیم قلب بیرون میزارم پامو لعنتی بیمارستان

 میترسم رویا عشق از میترسم..حسا این از میترسم ولی شدم دیوونه

 میدونستم اول از باید بود این رفتاراش دلیل پس...دادم قورت دهنمو اب ناباور    

 ترسید بایدم خب..باشه ترسناک شاید همه واسه_    

 ریادف وجودت کل اینکه از باشه بسته نفر یه نفس به نفست اینکه از ترسید باید اره_ماهان    

 دیگه هاینک از عقلت نه و بزنه حرفی بتونه غرورت نه نفر یه پیش اینکه از بزنه نفرو یه خواستن

 ....نباشه خودت ماله دلت

 ....تو نمیکردم فکرشو_    

 کشید اهی شدم خیره بش نزدمو حرفمو بقیه    

 نبتون بودم متنفر ازشون که دخترایی همون از یکی روزی یه نمیکردم فکرشو خودمم_ماهان    

 ..کنن بیتاب دلمو انقد کنن خورد غرورمو انقد

 این عاقبت نمیدونم....گرفتم دندون به لبمو و بستم چشامو...برداشتم ازش چشم نزدمو حرفی    

 حس یه بشه...نشه درمون بی درد یه هیچکس واسه عشق امیدوارم فقط...میشه چی عشق

 وایسادن با..هیچکس...نکنه درک رو پنهونه کلمه این تو که اهی و درد هیچکس امیدوارم...عالی

 رماس از تا تو پریدم زود..بیمارستان سمت رفتم و شدم پیاده حرف بدونه..کرم وا چشامو ماشین

 نزنم یخ

 سالم-المیرا    

 دادم تکون سری    

 باهاته؟ ماهان-المیرا    

 رفتم منم و سمتش رفت اخم با المیرا تو اومد و کرد وا درو ماهان و دادم تکون سری بازم    

 لز سقف به بازم..تو رفتم و کردم وا اتاقو دره اروم..دارن خصوصی حرف حتما...فرشته اتاق سمت

 رو منشوند ساختگی عریض لبخند..بدم روحیه بهش باید من..دادم قورت لعنتیمو بغض..بود زده

 کنارش رفتم...لبم
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 مطوری؟ چطور..من گل خانم شالااام به به-    

 صبر...باشی صبور باید تو نباز و خودت رویا...بده نشون نبایدم..نداد نشون العملی عکس هیچ    

 گرفتم دستشو و تخت رو پریدم..میتونی باش مطمعن میتونی تو کن

 خان زرنگ رفتی در چی همه زیره از کاری نه مشقی نه درسی نه میخوابییی میخوریو خوب-    

 کشیدم کوتاهی اه..میگم چی نمیدونم دقیق خودمم    

 رممیگی اتاقت واسه خوشکل پرت و خرت مشت یه صب..زرنگه خانم خونه میریم احتماال فردا-    

 دراد چشات تا

 باز و مبرداشت سوهانو کردم خالی کیفمو شدم بلند..بود شده بلند زیاد ناخوناش به افتاد نگام    

 ..تخت رو پریدم

 بدم چنگکات این به سروسامونی یه بزا جون افتابه خب خب-    

 با دفعه یه..بود کامل سکوت تو اتاق کل..شدم ناخوناش ردن درست و زدن سوهان مشغول    

 ...صندلی رو نشست تو اومد همیشگیش اخم با ماهان...حلقم تو اومد قلبم در صدای

 کنی لتوپارم بزنی چنگکا همین با میترسم-    

 برداشتم دستشو اون و پایین گذاشتمش شد تموم دستش این    

 خووب؟ میکنی حسااابی حموم یه خونه رفتیم که فردا-    

 هست؟ برگشتش به امیدی نظرت به-ماهان    

 گرفته؟ سرطون مگه..کردم اخمی    

 میشه خوب باش مطمعن-    

 مطمعنی؟ انقد چطور-ماهان    

 ..داره هوامونو خودش کردم توکل سری باال اون به-    

 نه و من واس نه هیچوقت میدونم..سپردم خودش به رو چی همه من...نکردم توجه زد پوزخندی    

 ...کنه چیکار میدونه خودش کردم اعتماد بهش من..نمیخواد بد فرشته واس
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 شد درست که چنگکاتم خب خب-    

 و دترکی گلوم تو بغضه..سرش به افتاد چشم بار هزارمین برای که کنم ول دستشو خواستم    

 باال موهاشو بود ناراحت وقت هر اونوقتا هر یادمه..کردن پیدا خودشونو راهه دونه دونه اشکا

 و میچینمشون میکرد تهدید هی بود عصبی وقت هر..میداد مدلش بود خوشحال وقت هر..میبست

 ناشکر..معجزت همین مثله...میخواد معجزه ه دلم خدایا..میخورد قسم خودشو جون فهیم بار هر

 ....ولی....نه نیستم

 کرد درستش میشه-ماهان    

 طرفش برگشتم و زدم پس اشکامو    

 برگردوند خودشو موهای نمیشه ولی-    

 نیست مهم-ماهان    

 زندگیش کل دختر یه نمیفهمه میدونه؟چرا ی دخترا زندگی های مهم از پسر میدونه؟یه چی    

 نشون موهاش با احساسشو دختر هی نمبفهمه شده؟چرا خالصه عروسکاش و الکا و موها توی

 نمیفمن؟ هیچی پسرا چی؟چرا ینی بودن کچل دختر یه واسه نمیفهمه میده؟چرا

 تو اومد المیرا ک بزنم حرفی خواسم    

 شامه وقته-المیرا    

 پشت پشتی و کردم فینی فین..فرشته کناره نشستم اروم..رفت و داد بهم مانند سوپ ظرف یه    

 بهم اچر..کردم نگاه بهش گرفتم دستم تو قاشقو..باشه نشسته که طوری و کردم درست سرشو

 صبور باید نباش ضعیف انقد زد داد وجودم های ته ته اون چیزی فرشته؟یه نمیکنی نگاه

 تو ریختمش اروم..دهنش جلو بردم و کردم پر سوپ قاشق یه و کشیدم عمیقی نفس..باشی

 میگیرتم؟؟ بغض فقط کارا این و وضع این از چرا نمیدونم...دهنش

 میکنی؟؟؟ داری چیکار روویاا-ماهان    

 سمپ عصبانیت با شد بلند کردم نگاش شده گرد چشای با این چشه هوا پریدم متر دو دادش با    

 زد

 صدا پرستارو یه نفهم؟؟برو میدی بهش غذا همچین ک فلجه مگه احمق دختره-ماهان    
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 بغلش بود گرفته رو فرشته ک کردم نگاه بهش مات همونجور    

 نیستم تو با مگه-ماهان    

 کردم پیدا که رو پرستاری اولین رو راه تو ترسدویدم با و هوا پریدم متر سه دوباره دادش با    

 شده چی..میکرد غلطی چه داشت نمیدونم ماهانم و بود شده کبوود فرشته رنگ اتاق تو اوردم

 خون چشاش از ماهان..یرون انداختن اتاق از مارو و کردن صدا دکترو عجله با مگه؟؟پرستارا

 وایساد جلوم اومد میبارید

 حاد نباتی اززندگی اطالعاتی نداشتت مغز اون پزشکی؟؟؟تو دانشجو سرت خیر-ماهان    

 لمیراا که صاحابی بی اون بدن؟؟؟مگه قورت اصال کنن؟یا هضم رو غذا نمیتونن نیست؟؟نمیدونی

 بود؟؟ دکور واسه اورد

 دهنم از چطوری کردم؟؟؟نمیدونم غلطی چه من خدا یا...بودم زده زل بش باز دهن با همینجور    

 خدا یا پرید

 دکتر؟؟ خانم باشی پرستارش میخوای اینجور مرض و خدا یا-ماهان    

 اخر سیم به زدم و کردم قاطی دفه یه نمیومد در خونم میزدی کارد    

 چه تو به خواست میفهمی؟؟دلم خواست دلم اصال-    

 زد پوزخندی    

 میگین اخرش زدین گندی هر و خوردین گوهی هر زناس شما عادت-ماهان    

 اورد در ادامو    

 خواست دلم خواست دلم-ماهان    

 سابیدم هم رو دندونامو زاری دو چلغوزه میاره؟؟پسره در منو ادای    

 دکتر اقای گرفتی رو دنیا کجای کردی حفظ درساتو کل ک توهی حاال-    

 نمیدم کشتن به بیمارو غذا یه سر اسکول توهه مثه باشه هرچی-ماهان    

 بیرن اومد المیرا ک کنم بارش لیچار چارتا خواستم و زمین کوبیدم پامو    
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 بریده گیس کنم اویزونت گیس از باید ینی-المیرا    

 چرخوندم سرم کاسه تو چشامو..ممبر باال اومد خودشم رسید بهم کم داداشش از    

 نبود حواسم-    

 رو نشستم..فرشته اتاق سمت افتادم راه و گفتم بهش بابایی ،برو بزنه حرفی خواست ماهان    

 کردم ناز دستشو کنارشو صندلی

 ای ده؟خمیازه اوهوک کردم ساعت به نگاهی....نبود حواسم خودت جون خب؟ب ببخشید-    

 ...شد گرم چشام کم کم و دادم تکیه صندلی به سرمو و کشیدم

 اه پاشوو د-باراد    

 کردم وا چشامو ترس با    

 شده؟ ها؟چی-    

 بشه چی که شدی پالس اینجا خر عینهو مار هر-باران    

 بیدار انداختم فرشته به نگاه یه...دادم قوصی و کش بدنم به و کشیدم ای خمیازه نگفتم چیزی    

 کشیدم اهی.. شده

 اتاقش؟ واسه خرید بریم باران منو یمونی اینجا باراد-    

 میومد دنبالم اردک جوجه عینهو بارانم افتادم راه و برداشتم کیفمو داد تکون سری    

 ماهانکجا؟    

 قبرت سره-    

 فضول پسره اییش    

 نیووردماا ماشین-باران    

 کردم قیافش ریختو به نگاه یه سمتش برگشتم    

 مرده؟ مادر دکوری اوردمت پ-    

 ببرتمون بگو ماهان ب خو-باران    
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 کشیدم خودم دنبال گرفتمو دستشو    

 میگیریم ماشین یه..میزنیا زر خیلی-    

 پالتومو های دکمه شدیم پیاده ماشین از..کردم یخ خدای واای اوردیم گیر ماشین یه زور ب    

 ها مغازه تو افتادم راه و کردم حساب رو کرایه بستم

 تو؟ میخوای چی-باران    

 اینا و لباس با کامل سرویس یه-    

 اتاق سرویس یه...روشن رنگ همش..گرفتیم بود لباس چی هر و کردیم رو زیرو رو ها مغازه کل    

 بچینشون سپردم جونم محبوبه ب...خونه ببرن همشو گفتیم و گرفتیم

 خستمههه رویا وااای-باران    

 مغازه تو صندلی رو شدم ولو    

 میپکه داره پام-    

 میگردیم داریم چهارساعته دقیق-باران    

 ننه گشنمه وااای-    

 دنبالمون؟ بیاد باراد بزنگم-باران    

 ک دبستانیا بچه این مثه شدم..مامانییی اخ پام وای..بحرفه گوشی با رفت دادم تکون سری    

 شووود چه کردم باز بناگوش تا نیشمو...دارن شوقشو گرفتن وسایل تازه

 پاشو ببند نیشتو-باران    

 بیافته میخواد شتلقی هی هااا گاوه مثه شدم پا و گفتم ایشی    

 بری؟ راه نمیتونی ادم مثه-    

 شله کافشم پاشنه باوا ببند-باران    

 بپوشی؟ سانتیمتری شوصون پاشنه کفش مجبوری-    
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 خونه ای هوا پریدیم متر 41 باراد بوق با شد رفتن راه لنگ لنگ مشغول بازم و گفت بابایی برو    

 ادمو داره نمیشی؟عادت ادم چرا گرفته اتیش ابجیت خونه پیچیده ننت خونه اباد بابات

 بخاری جلو گرفتم دستامو و باال انداختم خودمو....بترسونه

 نمردین؟-باراد    

 ....نیست هواسم ولی مردم کنم فک چرا-    

 بعد ماه دو****    

 میام االن وایسا-    

 ..شده سبک چقد-خانم محبوبه    

 این دادن تکون اووف..ماشین سمت افتادم راه و پایین اوردمش هم پله اخرین و کشیدم اهی    

 وضع این و خودم از اونقد اوقات گاهی..ماشین تو گذاشتمش و کردم بلندش باز..سخته ویلچر

 دنشش خوب فکر..میشه تموم داره امیدم دیگه..کنم خودکشی میخوام ک میشم متنفرم فرشته

 مطب سمت افتادم راه و شدم سوار..نگاه فقط...میکنه نگاهم فقط دوماهه..سرابه عینه واسم

 که میشم داغون شرایطش از اونقد گاهی میشم دیوونه کم کم دارم...درمانیش گفتار واسه...دکتر

 نگاهم فقط بازم..انداختم بهش نگاهی ایینه از...شه نابود چشام تا میکنم گریه اونقد

 با...کن کمکم خدایا...فرمون رو زدم محکمی مشت..کشیدم عمیقی نفس و بستم چشامو..میکرد

 کردم وا چشامو سراسیمه بوق صدای

 ...حوووواسس-فرشته    

 ...برخورد چیزی یه به محکم ماشین فقط شد چی نمیدونم    

    #### 

 ...بعد روز سه    

 فرشته    

 یکردمم کاری هر بود اویزون سرم از سنگین چیزه یه انگار میکردم سرم رویه سنگینی احساس    

 من نمک جدا هم از سنگینمو پلکای شدم موفق اخرش تا زدم زور انقد کنم باز چشامو نمیتونستم

 سری یه بستم محکم اینجام؟چشامو چرا من بود سفید دیوار و در کردم نگاه برم و دور کجام؟ب
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 نداشتم بهشون خوبی احساس فقط چیه نمیووردم در سر میشد رد داشت چشام جلو از صحنه

 ونتک دستمو کردم سعی بود خشک خیلی دهنم دهنمه رو ماسک یه دیدم ک بزنم حرفی خواستم

 ونتک انگشتامو بود ک زحمتی هر با بود کرده احاطه دستمو عجیبی گرمای میکردم احساس بدم

 اینکه از لقب ولی بگیرم بکار تالشمو همه خواستم باز میکرد درد خیلی سرم بود کم خیلی ولی دادم

 تو پرید دختر یه و شد باز شدت ب در کنم کاری بتونم

 ماهان ماهان_دختره    

 کنم فک وایساد دختره رویه ب رو و شد بلند بود گرفته دستمو انگار ک پسر یه و شد رها دستم    

 اینه ماهان

 شده؟ چی_ماهان    

 سپیده دنباله میره داره سرش ب زده شده دیوونه رویا_دختره    

 داره؟ چیکار سپیده با_ماهان    

 نوشه دوم تصادف گفته..باش هرزت دوسته اون مواظب گفته و زده زنگ بهش سپیده_دختره    

 جونتون

 ...خو لجن اشغال دختره کرده غلط_ماهان    

 زد داد و اتاق تو پرید برزخی قیافه با دختر یه ک بود نکرده تموم حرفشو هنو    

 هحساب اون از قبل ولی میکشمش هرزست؟بخدا من فرشته نمیزارم زندش قران به_دوم دختره    

 شی رد حتی فرشته متری ۲۸ نداری حق دیگه میرسم اشغالو توهه

 میکنم حالیش خودم چیه من تقصیر_ماهان    

 دیوونس خانمه رویا ایشون پس اها    

 داره گناهی چه اون میگه راس ماهان رویا_اولی دختره    

 نگیر طرفشو المیرا_رویا    

 دارن تشریف خانم المیرا ایشونم شد روشن خانمم المیرا رعنای جنال ب چشمون بعله    

 من به افتاد نگاش ک بزنه حرفی خواست المیرا    
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 هیییین_المیرا    

 کرد نگاه من ب و گرفت نگاشو رد رویا دیدی جن مگه مرگ و هین    

 فرشتهههه_رویا    

 من ب بودن زده زل گاو عین من سمت برگشت ماهانم    

 خورد تکون دستت بودم نشده خیاالتی پس_ماهان    

 تو دادم تکون دستمو کشتم خودمو من شدی؟ خیاالتی کردی فک زدم زور انقد درد مرگ    

 اه اه کرد مالیم تف هی منو رو انداخت خودشو گاو مثه ندادی؟رویا زحمتی خودت ب فهمیدیو

 گفتم میومد چا قعر از انگار ک صدایی با بود تشنم تفی،خیلی تف چندشه

 ااااببب_    

 و لیخچا سمت رفت ماهان...بیرون بیاد دهنم از کلمه این تا کشتم خودمو اینجورم؟تقریبا چرا    

 نه گفت مردونه صدای یه که بده بهم رو اب خواست سمتم اومد برداشت اب بطری یه

 کردم بود پوشیده سفیدی لباس ک مسنه مرده ب برگشت؛نگاهی

 ندین بهش چیزی فعال_مرده    

 برداشت صورتم رو از ماسکو و کرد بهم نگاهی کنار رفت و کرد ول دستمو رویا سرم باال اومد    

 دادم فشار هم رو و بستم چشامو میکرد اذیت چشامو نور چشمم جلو اورد کوچولو چراغ یه

 بودیش اورده که قبل دفعه از بیشتر خیلی...میکنه درک موقعیتشو_دکتر    

 یکم بود دکتر کنم فک ک مرده بود شده جمع چشاش تو اشک ماهانم گریه زیره زد رویا    

 کرد وارسیم

 دیگه؟ بدی تکون پاهاتو دستو میتونی_دکتر    

 سرم زیره برد دستشو و شد تر نزدیک بم ماهان اره معنیه ب کردم پایین باال سرمو زور ب    

 مولب و دادم فشار هم رو و بستم چشامو پیچید سرم تویه بدی درده ک کنه بلند سرمو خواست

 گرفتم گازی

 اییی_    
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 بزنم؟ حرف کلمه یه میاد در جونم چرا    

 کن ولش شد؟ماهان چی_رویا    

 گذاشت نی یه بود تخت کناره ک میز یه سمت رفت و کشید سرم زیره از دستشو اروم ماهان    

 عقب کشیدم سرمو خوردمو اب یکم دهنم تو گذاشت رو نی کنارم اومد و بطری تو

 داره؟ درد سرت_دکتر    

 اره معنیه ب کردم بسته و باز چشامو    

 شده تموم ناپایدارش وضعیت اینکه مثله...دوم ظربه بخاطر..دوم به طبیعیه_دکتر    

 گفت کردو پاک اشکاشو سمتم اومد رویا    

 شکر مرتبه هزار صد رو خدا_رویا    

 گفتم ضعیفی صدایه با    

 چیی اااینججااا منننن_    

 کنم کامل نتونستم حرفمو بقیه و اومد بند نفس    

 کرد نگاه بم و کرد ریز چشاشو    

 نیس؟ یادت_رویا    

  الدنگ نمیپرسیدم یکی تو از بود یادم اگه خو    

 فرض پیش

 نه_    

 نمیشناسی؟ مارو_ماهان    

 نمیکردم درکشون چرا نمیدونم ولی بود مبهم تصویر سری یه اوردم فشار مغزم ب یکم    

 نه_    
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 شخیصمت طبق ولی..گفتم ک حافظشم...نیاد یادش رو نباتی زندگی اتفاقات که طبیعیه-دکتر    

 باشه مدت کوتاه باید

 زندگی دادم؟؟؟وا دست از حافظمو باید چرا من میکنه زر زر چی میکردم نگاه دکتر ب بهت با    

 چی؟ چی

 نییییس؟ یادت منو فرشته_رویا    

 دادم تکون نه معنیه به سرمو    

 کنه استراحت بزاریم بریم بهتره طبیعیه ک گفتم_دکتر    

 من سره بالیی چه اصال داشتم رویا به خوب حس یه انگار افتادن راه دنبالش بقیم رفت دکتر    

 کی ؟اینا نبودن چرا دارم خونواده سالمه؟اگه دارم؟چند خونواده فرشته؛ چیه؟اها اومده؟کیم؟اسمم

 ارمد قشنگی ؛اسم نداشتم بهش حسی ینی ن المیرا ولی داشتم خوبی حس ماهان و رویا بودن؟ب

 بغض و شد محو لبخندم فکر این باشم؟با خونواده بی نکنه ولی..نشست لبم رو لبخندی فرشته

 حنهص این نیومدن؟اصال چرا نیستم چی؟اگه باشم کار کسو بی اگه باال اومده ویندوزم تازه کردم

 مبهم های صحنه یه فقط ولی بیاد یادم چیزی شاید دادم فشار هم رو چین؟؟چشامو سرم تو های

 زیچی اولین کردم وا چشامو خوبی بویه حس با.... رفتم خواب و شد گرم چشام فکرا همین با..بود

 زدحاما خوشکلن چه وای بود گذاشته میز رو که بود مشکی و سفید رز گله دسته اومد چشمم به که

 وایساده کوچولو دختر انداختن؟یه راه گله خبره چه اوووه شم دقیق ورم دورو به شد باعث اطرافم

 المیرا اب رویام میزد حرف باش داشت و بود توپولی مرده یه کناره توپولم زن یه و پسر یه کناره بود

 مخم میزنن فک چقد که وااای بود وایساده خوشکل مسنه خانمه یه کناره ماهانم میکرد بحث

 پکیید

 ..ررفتتتتتت سرممم...سس-    

 چیه لکنت این اه    

 شدی؟ بیدار کی اجوو شالم-دخترکوچولوهه    

 ناناسه چ منه؟جوونم ابجی اجو؟این وا    

 جییی؟....اج-    
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 اجوتم من بهله-دختره    

 یه؟...چچچچ مت...اس -    

 هسدم خانم دریا-دریا    

 روم انداخت خودشو چی عینهو کردم وا واسش اغوشمو    

 چی من پ ا ا ا-رویا    

 پاته باز نخوریم پاته بخوری ننته کشکه اش بخورا منو بیا حاال-دریا    

 دریاااا-توپوله خانم    

 چچچیمییی؟...اب وام...ت-    

 شوهرتم پ ن پ-رویا    

 هههر؟...شششوه-    

 بگیر تحویل مامان میکنه ذوقیم چه ببین وا-رویا    

 زد لبخندی و کرد بهم نگاهی بود مامیم کنم فک ک توپوله خانم    

 بچمو نکن اذیت-مامی    

 حافظه بی خانمه میکنم معرفی مثال؟همرو داری نمونه ایییش-رویا    

 کرد اشاره کنارش اغا یه و مامی به    

 اوگ باران ایشونم و نازنینمون پاپای خان افشین و گرامیمون ننه خانم فریده ایشون-رویا    

 چیمون چی نمیدونم و گرمابه دوسته

 کف مدیونین...تو داری تیپی عجب جوووون کرد اشاره مشکی ابرو چشو پسر یه به و زد چرخی    

 هیزم کنین

 اغا باراد خر بارانه تموم چی همه خالصه و سنبل و گالب و گل داداش ایشونم-رویا    

 منه مامیه اینم-باران    
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 کردم المیرا و ماهان به ای اشاره    

 جونه المیرا خوشکلش اجی اینم همکالسیمونن خان ماهان ایشون-باران    

 سسس؟....کککال-    

 دانشگاه میریم ما بعله-رویا    

 همسنیم؟ چرا نیستیم؟پس خواهر رویا؟مگه منو ما؟ینی    

 م؟...یی...قلو دو-    

 اره چیزه..خب-رویا    

 کلمممم...خوش تو مثه ننننم..ممم پ جون...اخخخخ-    

 ب مظلومی قیافه هوا رو رف بودن وایساده اونجا و داشتن دکورو نقش که اتاق کل دفعه یه    

 گرفتم خودم

 سودا...حسسسس خو چیه عععه_    

 همسانین غیر های قلو دو رویا و تو_پاپا    

 تتتم؟...زشششش نن...م ینیییییی_    

 خوجلی خعلیم نوچ_دریا    

 پوستم کرمی و ای غنچه لبام و سبز چشام کردم نگاهی خودم ب دستم داد ای اینه المیرا    

 بود افتاده گود چشام زیره یکم فقط عروسکی بینیمم سفیییید

 خودتو نخوری_رویا    

 دد...ش حت...را یالممم...خ خووو مممم.....خوشششششکللللل_    

 عه میخندن بم هی دلقکم من مگه خنده زیره زدن همه باز    

 لی...خخخخوشک این ب تر..دخ ن...بببخندی وودتوننننن...خ بهههههه_    

 لعنت منکرش بر_باراد    
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 پایین انداخت سرشو و کرد اخمی ماهان    

 ادم همهههه این گششششنمه من ن...گرفتی ارزششششمو با ت...وق زیادی و...خ_    

 رفا...نننین؟بیمص...نیاورد چی...هی ن...اوممممدی

 فرشته عهههه_مامی    

 گگگههه....دی میگم رررراااسس خو_    

 بگیر_ماهان    

 گرفت درد یکم سرم ک شم بلند خواستم کیک و بود دستش لیوان یه کردم ماهان ب نگاهی    

 اخ_    

 شد؟؟؟ چی_رویا    

 طبیعیه نیست چیزی_المیرا    

 ایو چشام تو شد خیره بگیرم کیکو ماهان از جلو بردم دستمو بشینم کرد کمک کنارمو اومد    

 گفتم ناخوداگاه اشناس واسم چقد چشاش

 ...چچچشش-    

 ستمب چشامو و گرفتم دستام با محکم سرمو کشید تیر سرم باز..بگم حرفمو بقیه نتونسم    

 کمی بود تاریک صورتش بود معلوم چشاش فقط بود قاب یه تو شد رد چشمم جلو از ماهان چشای

 بود دیگه رنگ یه با صورتی از ترکیبی لباسش کردم نگاه تر دقیق

 کیه این سرمممم اخ_    

 یراالم کردم باز یکم چشامو کرده بغلم یکی کردم احساس میشد رد چشمام جلو از قاب اون هی    

 شد ارومتر و اروم کم کم سرم نمیشنیدم ولی میگفت یچی هی بود

 ماهان بیرووون برو د_رویا    

 هه...ببببببر چچچرا_    

 اومد؟ یادت چیزی_باران    
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 است...بوووودی؟؟لب تو ود....ب ماههههان ککککنم فک عککککس قاااااب یههههه_    

 م...کن فک ببببود ید....سف و رتی...صو

 کرد رویا ب نگاهی ماهان    

 نیومد؟ یادت ای دیگه چیزه بوده ماهان اره_رویا    

 بخور رو مسکن این بیا_المیرا    

 بخوره چیزی یه اول بزا نه_مامی    

 ب دستم کردم تالش چی هر ولی برداشتن تخم کناره رو کیک شدم خم دادمو تکون سری    

 نرسید لیوانه

 ب نش...یییبدییی نین؟خو....میکننن نننننگاه بر و برررر منو غد...ج مثه ین...وایییسسسسساد_    

 ن...م

 بدش خواست جلو اومد ماهان ک بودم انفجار معرض در شدم عصبی کردن نگام تعجب با همه    

 قلپ یه گرفتم ازش رو قهوه و کردم بهش نگاهی دستم دادش و کرد دستی پیش باراد ولی بهم

 کردم تفش اه اه میخوردم زهر انگار واییی خوردم

 ماهااااان_    

 شده؟ چی..چی_ماهان    

 کردم مچاله قیافمو    

 رد...وخووو بهم ممم...للللمممممم....حاا تتتتلخه انقد زهره؟چرا ی...داد من ه..ب چیه اییییییین_    

 عوووق

 گرفت خندم قیافش از نلبکی اندازه شد چشاش ماهان    

 بگیری؟ شیرکاکائو براش میری جون باراد_رویا    

 گفتم پر دهنه با و زدم کیک از بزرگی گازه بیرون رفت اتاق از گفت چشمی باراد    

 مه؟..سال چن ن..م_    
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 23_مامی    

 دادم قورت کیکو    

 دارممم؟...ن موهر وهر...ش_    

 میگرفتم لکنت جاها بعضی بود سخت برام یکم زدن حرف    

 گف خندش بین رویا خنده زیره زدن همه    

 هنو ن_رویا    

 کنم خر یکیییو نتونسم عرررضم ی..ب چقد_    

 گورم تو خاک دادم سوتی بزرگترا جلو وای اومد ابرو چشو رویا    

 خو خشید...بب_    

 کنارم اومد باران زد ای قهقه بابا    

 نمیخوام میگفتی میگرفتی پاچه سگ مثه تو_باران    

 خیلی نداشتم مو ک من وا داخل بردم کاله زیره از دستمو خارید سرم ک بزنم حرفی خواستم    

 ندارم؟ کچلم؟؟مو گورم تو خاک بود کوتاه

 ککککچلم؟؟؟ من_    

 بود بلند خیلی موهات زدنش عمل بخاطر_ماهان    

 ایشاال کنم گور به گور عمل سره تو خاک ک کچلم بوده؟االن بلند موهام کردم بغض    

 ه؟اممش گور به گور ک جسمه نمیشه؟؟مگه دیگه میشه؟؟اره گور به گور عمل ببینم وایسا..عملو

 کچلی ک بچسب سرتو میدونی؟بیخیال تو جان وجدان واال نمیدونم

 ار..در شالتتتتتو ا..روی_    

 مشکیش موهای بود شونش رو تا کرد باز کلیپسشم اورد درش    

 کنم چیککککار للللم...کچ کله ایییین با من شه ت...کوفت_    

 میکنه درستش سوته دو مامانم نباشه غمت عزیزم_ماهان مامی    
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 گرفتم کیکم از دیگه گازه یه شد راحت خیالم    

 ممم؟...میییرم اینجججا از ککککی_    

 مرخصی فردا_المیرا    

 کردم بازش و گرفتم ازش جلوم گرف کاکائو شیر کوچولو بطری یه تو اومد باراد و شد باز در    

 زمی رو گذاشتم رو شیرکاکائو شدم سیر خوردن مشغول منم بودن هم با زدن فک مشغول اونا...

 ردموک بوسی رو عزراییل با انگار ن انگار نییی من ب حواسشون اینا اصن بود رفته سر حوصلم

 برگشتما

 چزغالید لم..حوص بگردم توش بدین نی دسسستتون دمه موشی گوشییی_    

 پام رو نشوندم رو دریا زدم شیطانی لبخند دستم داد گوشیشو ماهان    

 ههه..دار دخترر دوس چقد اغا ببینیم یا..ب_    

 ودب المیرا و امیر از فقط پیاما تو رفتم ها جیگیریه عجب برم عکسشو جووونم زد ماهان رمزشو    

 تو رفتم دبو مهران و المیرا و امیر با گفتگو چنتا رفتم واتشم تو جیگر پسره یه خودشو از عکسا تو

 عهه اینستا

 وا دهفری کیه خانمه این عه ک هس صودلوام...مق نغمه روشن کیه؟چشمم مقصودلو نسسسیم_    

 تتلو تو نازی چه جووونم کیه جیگره پسر این وووی گورت تو دوسی؟خاک دارم شوهر زنه با

 یعل یر..ام گوگولیه چه نیه نی این عه عه اوخخخی نازه چه کچله این عجیبی اسم اسمشه؟عجب

 نای ووی باشی باش میدم حق بت جیگره چقد سسسودا این داره؟عههه گوشی اینقدم کیه؟بچه

 این نببی کوهستانیو نادر عه همچینه ریشش چرا دیوا این واخ داری الی...باح رفیقای چه کیه سیا

 شو رفیق پلنگممم ارده با برو خو ک هس اردشیرم اوه کوهسسستانی؟اوه نادر کیه؟حیوانات

 شدن؟ سرخ چرا خو وا گوجه بودن شده کردم بقیه ب نگاه یه زدم حرف بس از کرد کف دهنم    

 شدین؟ ین...همچ چرا شما-    

 چرا خو وا, خنده از میگرفت گاز زمینو کلمه واقعیه معنیه ب ینی پکید اتاق کل دفعه یه    

 دیدن؟ میخندن؟دلقک

 نم....بی اینجا بیا ماهههان هوی تیمارسسستان برین شدددین؟خو خل-    
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 و گرفتم گوششو روش شدم خم نشست تخت رو اومد کرد جمع نیششو ماهان پایین رف دریا    

 پیچیدم

 ایییی-ماهان    

 باز دختر پسسسسسره کردم غلط بگو-    

 چچچچرا اخخ-ماهان    

 تو؟ نمممیکشی هان؟خجالت ین....ک اینا-    

 میگم کن ول عمت جون-ماهان    

 بش زدم زل باال دادم ابرومو یه و کردم ولش    

 دیوام و نادر و سیا و قاسمی علی مامانشه فریدم ابجیشن نغمه و نسیم خوانندست تتلو-ماهان    

 سیاس زن سودام دوستاشن

 پ پرسته خواننده اغا وسط کشید مردکو ناموس و خونواده کل اوهوک    

 چچچی ک دلم وره نشسسسستی اونور گمشو پاشو خو-    

 خط یمپیشون ک تازگیا دیدی منو:کردم پلی یکیشو موزیکا تو رفتم و گرفتم ازش گوشیشو    

 این ب تف ک قفله چرته ادمه یه شدی فش از دوستام همه شدن خسته پشت کم موهام افتاده

 رو تو دیگه کنه جدا زور ب هیچی نمیتونه بگوبگو چیزی یه هم تو گفت ک بت حرفاشو دلم زندگی

 انعم رفتنت جلو نتونم تا شم قانع بزا بگو چیزی یه بگو چیزی یه داری دوست کی هر جون ازم

 ب خها میری داری چرا بگو خواهشا نزا تنا منو اوضاع این تو داغونم و خراب چقد نمیبینی مگه شم

 توهه خاونو بدی شرایطه هر تو کنه تا باهات یا غیرتی بشه بتونه تو رو من مثه ک کیه قیمتی چه

 تدس بمن میگیری فاصله چرا نمیزنی حرف چرا بگو چیزی یه د ندی جوابشو حتی بیمعرفت

 ....نمیزنی

 و بوسیدن اومدن بابا و مامان تمومه مالقات وقته گفت گاگول المیرا ک بودم اهنگ حسه تو    

 رویا و ماهان و باراد و باران ولی رفت سرشون پشت المیرام رفت و بوسید پیشونیمو بارانم مامانه

 موندن

 ن؟....داری هنننندزفری-    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمن dokhi divone نویسنده|  تنهایی فرشته رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

176 

 

 میارم میرم ماشینه تو-باران    

 شدم گوشی انگولک مشغول منم رف یاران    

 اشناسسست انگار جوریه یه صداش اننده....خو این-    

 بودی عاشقش-ماهان    

 من گوشی کو ولی صداش هم عشقیه قیافش هم خودش واس جیگیریه داشتم حقم    

 من؟ ندارم گوشششی-    

 شده گم-رویا    

 بگیر واسسسسسم گمشو خو-    

 بای برم من اوکی-رویا    

 ماهان ب دادم گوشیو و دوربین تو رفتم    

 بگیر ازم عکسسسسی یه بیا-    

 هان؟-ماهان    

 رر....بگییی عکس بیا-    

 بگیره خواست گرفت گوشیو    

 بیااا باراد وایسسسا نه نه نه-    

 بخورمش میخوام انگار بابا ای کنارم اومد باراد    

 باو جلو بیار سسسسرتو-    

 نماها ک بودم متریش سانتی نیم جلو رفتم و زدم مرموزی لبخند کرد اخمی ماهان روم شد خم    

 قاپیدم و باراد کالهه و خنده زیره زدم برگردوند سرشو

 بگگگگگیر بدو-    
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 نحرفم خله؟پسره چشه این وا کشید عمیقی نفس بوده چی قضیه فهمید وقتی برگشت ماهان    

 گرفت عکس چهارتا سه کنم؟ ملوچش و ماچ بخوام ک چکارمه این مگه

 من بدش بسسسه-    

 خودمه گوشی نمیدم-ماهان    

 بدههههههه م..میگ-    

 بگیر بیا-ماهان    

 ک بگیرم گوشیو خواستم سمتش شدم خم و تخت رو وایسادم زانو رو شدم بلند کردمو اخمی    

 ک نزمی تو برم کله با بودم منتظر و بستم و چشام دادم دست از تعادلمو و خورد زنگ باراد گوشی

 مسخم ماهان چشای ک بزنم حرفی خواستم کردم باز چشامو ترس با گرم جای یه شدم کشیده

 منمیدونست باال اورد دستشو چشاش دریای تو میشدم غرق داشتم منم چشام تو بود زده زل کرد

 انگار قبع کشیدم خودمو کنه کاری بتونه اینکه از قبل گونم نزدیک اورد دستشو کنه چیکار میخواد

 بغلش تو بود خوبی مگه؟حس خوله کرد؟وا همچین چرا رفت و گذاشت گوشیو اومد خودش ب

 حیام با من چقد خخخ

 بگیر-باران    

 گوشی ب کردم وصل و گرفتم ازش رو هندزفی    

 بخرم برم دارم الزم پرت خرتو مشت یه من-باران    

 نبینمت گممممرو اوکی-    

 مایچش ازت شد نصیبم:شدم اهنگ محو و بستم چشامو کردم پلی اهنگو و گذاشتم هندزفریو    

 ادگارهی یادگاره عشقت زخمه قلبم رو ناسازگاره دلت این با دلم مینویسم غم دفترم تو دارم خیسم

 یادگاره

 چی نمیدونم میاد بهم حسی یه اهنگه انگار    

 عادت بدی و دروغ ب کردی عادت تو نمیزارنو ارومم ک فکرای پارمو قلبه این ازت شد نصیبم    

 من ینزاشت اروم خودم حاله ب منو چرا نداشتی حسی من ب اولشم از ندیتو نفر یه به قلبتو کردی

 .... راتم سد میگفتی چون میرم میگردم دارم پوچ دنیایه یه تویه ک میکردم حس اینو اولشم از
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 دستشو گذاشتم بسته همونجور چشامو نکردم توجهی ولی کنارم اومد یکی و شد باز در    

 کرد نوارشش و ام گونه رو گذاشت

 ببینمت اینجور بازم نمیکردم فکر..سالمی خوشحالم-ماهان    

 کردم وا چشامو بره ک برداشت چشه؟دستشو این وا    

 بری میخوای توام رفتن همه ماهان عه-    

 بتونم اگه-ماهان    

 بود اینجور چرا صداش وا    

 چی؟ ینی-    

 هیچی-ماهان    

 قرمزه چشات چرا-    

 صورتم رو ریخت سرم اب المیرا میومدم داشتم چیزه-ماهان    

 داوم کردم اشاره کنارم صندلی میشه؟به کور بچه نمیگه خو ها داره تاب مخش المیرام این وا    

 فسن اینجوری چرا کشیدم چشاش ب و برداشتمشون بود کناری میز رو پنبه و معدنی اب نشست

 شکست کمرم خودم سمت کشیدمش بیشتر گرفتم یقیشو بود دار صدا عمیقو نفساش وا میکشه

 ستب چشاشو باز کردم پاک دستام با ابارو و کشیدم پنبه یکم چشاشم زیره کرد باز چشاشو خو

 میکشیدم چشاش رو اروم رو پنبه منم

 تصادف؟ اینجام چرا من-    

 اره-ماهان    

 مکرد خشک شصتم انگشت با و بود خیس ک چشاش دوره اروم و کردم باز و چشاش دستم با    

 دیووونس وا کشید عمیقی نفس یه جام سر نشستم و

 دارم؟ لککنت چرا-    

 بهتری االن ولی بزنی حرف درست نمیتونستی ماهی چند یه-ماهان    
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 بود؟ ببببلند خعلی موهام-    

 اره-ماهان    

 شدم؟ زشت خعلی مو بی حاال-    

 هستی برفی سفید عینه هنوزم خانمی نخیر-ماهان    

 برفی یدسف گفت بهم بودیم خیابون تو ماهان با اخ اییی کشید تیر سرم برفی سفید گفت تا    

 زدم داد دستامو بین گرفتم سرمو ااایییی

 رم....سسسسسسسسسس اخخخ-    

 شده چت فرشتههه فرشته-ماهان    

 ولی گرف اروم سرم کم کم میکرد ذوق ذوق داشت سرم تخت رو کردم رها حال بی خودمو    

 نشد تموم کامل دردش

 خوبی؟-ماهان    

 میپکه داره مخم-    

 پرید بیشتر رنگش انگار    

 میخوای؟ مسکن-ماهان    

 و خوردم یکم دهنم جلو گرفتم معدنیم اب و دستم داد اورد قرصی اره معنیه ب دادم تکون سری    

 اونه با میاد یادم ک چیزایی چرا بوده؟پس بینمون چیزی ماهان منو ینی عقب کشیدم سرمو

 هم رو چشامو بود مسکن بخاطر کنم فک شدم گیچ کم دارم؟کم حسی یه چشاش ب فقط؟چرا

 رفتم خواب و گذاشتم

 دیگه پاشو فری-رویا    

 داشتم سردرد یکم بود سرم باال رویا کرد وا چشامو اروم    

 نشستم پاشدم و کشیدم ای خمیازه    

 بیگیر-رویا    
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 یول بود ماهان گوشی مثله کردم بازش گوشی اخجوون کردم نگاه جعبه ب دستم داد جعبه یه    

 گشتم ماهان گوشی دنبال و کردم روشنش قرمز قابش

 ماهههان گوشیییی کو-    

 خودم واس فرستادم اهنگاشو کل دستم دادش رویا    

 بوده؟ چیززززی ماهان منو بینه رویا-    

 چطور؟ نه-رویا    

 اونه کککناره میاد یادم ی...چ هر-    

 اومده؟ یادت چیزی-رویا    

 م...ممیکردیمم بحث من بودنه برفی سفید سسسسره و بودیم خیییییابون تو ماهان با اره-    

 هستیم صمیمی خیلی ماهان بارانو با ما خو-ویار    

 کرد؟ ین...توه من ب چرا گگگفت ماهان ک دختره اون-    

 کرد خوری گوه اونم نمیای گفتی تو مسافرت بریم خواستیم-رویا    

 ....کپیدم گرفت خوابم باز کردمو گوش اهنگ یکم    

 پس نشدم مرخص چرا بود هشت کردم ساعت ب نگاهی پریدم خواب از تشنگی احساس با    

 زنگیدم بزنگ داشتی کاری گف داد رویا دیشب ک شماره یه ب مخاطبین تو ؛رفتم

 ها-رویا    

 ککککوجایی؟-    

 نزدیکیا همین-رویا    

 بای-    

 انداختمش و زدم گاز سیب یه بود گشنم یخچال سمت رفتم شدم پا و کردم قطع گوشیرو    

 کشیدم سر برداشتم رو ابمیوه یخچال داخل

 پخخخخخخخخ-رویا    
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 کمرم شتپ زد یکی مرتبه یه بکشم نفس نمیتونستم میکردم کاری هر کرد گیر گلوم تو ابمیوه    

 کردم سرفه یکم شد باز نفسم راه

 میشم؟ناقص خل میگیرم اعصاب تیکه نمیگی سسسگ توله نفهمه اشغال ترکید زهلم-    

 پخ من راب سسسنت این با نمیکشی خجالت احمق وکه میترشم؟گنده نمیاد گیرم میشم؟شششوهر

 ندازی؟...می را پخ

 میکرد کوله کجو ابروشو چشو و میکرد اسکال عینه قیافشو هی    

 کال.....اس عینه قیافتو چته میای؟خو ابرو چشو من واسسسس نداری مادر خواهر خودت -    

 سرایت منم ب برداشتتتتتتتتت سنگ پاره عقل وگرنه انیم...ناهمس تو من شکر رو میکنی؟خدا

 میکرد

 شده سرخ ماهان دیدم یخچال تو بزارم رو ابمیوه برگشتم    

 ...خدا دیگه خل یه نم..ای با ای-    

 ورمگ تو شنیده؟خاک مارو حرفای بوده؟کل اینجا حاال تا صب از این ماسید دهنم تو حرفم بقیه    

 بشورم خودم دستای همین با قبرمو سنگ الهی

 وت خاک کردی چیکار ببین حیا بی دختره رفت ابروم خنده زیره زد ماهان پایین انداختم سرمو    

 خنده زیره زد بلند رویا کچلت سره

 میکنیا فک بلند خیلی_ماهان    

 باس رف فنا ب مرورم غرور و شخصیت رفتم وا شده اب کره مثه زایید قلو شوصون گاوم    

 کنم جمعش

 سرم ه؟خیر قبرسسسستون رفتین کردین ول منو دیششششب از نیشتونو ببندین مرگ_    

 دارم خونواده

 شد بسته نیششون رویا و ماهان    

 خره تو میگیییی چی_رویا    

 تاریکی تو میترسسسم خو تنام اینجا ب...دیش از االغ عمته خر_    
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 نخوردما تکونم خوابیدم گاو مثه عمم جووونه    

 غرو غر پیرزنا عینه ترسویی ها بچه عینه ها سالته 23_ماهان    

 نن...س رو تو میخواااااد دلم_    

 خونه بریم کن عوض لباساتو نزن فک زیاد_رویا    

 اومدم و کردم تنم لباسمو منم بیرون رفتن گرفتم ازش رو کرمی شلواره مانتو و گفتم ای باشه    

 بخووورم ماشینتونو جووون بیرون

 کووو من ماشششین_    

 باشه؟ من قبره سره میخوای خونتونه دیووونه نزن داد_ماهان    

 بیییابونی غول بود تو با کی_    

 خره عزراییلی تو بیابونیم غول من اگه_ماهان    

 شرمنده االغ ای خردمنده خر_    

 باال بپرین باو بسه_رویا    

 باال پریدم خودمونه خانومه رویا همون ک جون ارزووو گفته ب و رفتم ماهان ب ای غره چشم    

 فرمون؟پلیییییز پشششت بشینم من_    

 ما جوونیم هنو میکنی چپمون میزنی جات سره بشین_ماهان    

 یقادق کرد نگام تعجب با زدم زل چشاش ب و صندلیا بین کردم سرمو جلو رفتم اورد در حرصمو    

 دمز مرموزی لبخند و کردم لبش ب نگاه یه گرفتم خندمو جلو زور ب سوال عالمت شبیهه بود شده

 نیم جلوتر رفتم کردم چشاش ب نگاه یه شده حبس نفسش کردم احساس تر جلو رفتم و

 کل گرفتم محکم گاز یه گونشو و کردم کج سرمو منم بست چشاشو ک بودم لبش میلیمتریه

 گوشتش تو نشست دندونام

 وحشییییی اخ_ماهان    
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 ردک فک وایییی خنده از پکید کرد درک و موقعیت تا رویام خنده زیره زدم جامو سره برگشتم    

 خنده از پاچیدم واییی ببوسمش میخوام

 عزراییل باش مطمعن میارم در سرت تالفیشو_ماهان    

 بیابونی غول باش خیال همین ب اش بده قرون صصصصد_    

 لمد ته حسی پنجرهیه سمت چرخوندم سرمو بعدم و اوردم در زبونمو کرد بهم نگاهی اینه تو از    

 نگاه و اوردم در گوشیمو شکر رو خدا خوشبختیم دختره معلومه ک اینطور چیه نمیدونم ولی بود

 ....باشم خودم حال تو بزار:گوشم تو گذاشتم رو هندزفری و کردم پلی تتلرو

 کشیدم جیغ سرم تو پیچید درد باز    

 اییییی سرممممممم اخ_    

 پله راه هی تو ماهان کشیدم جیغ باز گرفتمو دستام بین محکم سرمو میشد متالشی داشت مغزم    

 دنمیز سرم ب ک بود پتک یه مثه صداش خونده جدید اهنگه تتل فری گفت و بود وایساده جلوم

 سرم درده میشد اکو مغزم تو جمله این هی باشم خودم حال تو بزار گف چیه اسمش گفتم من

 غلب تو میکردم احساس شد جاری اشکام کشیدمو دیگه بنفش فرا جیغه یه بوود شده بیشتر

 ...میکشید تیر سرم نداشتم چشامو کردنه باز جرعت ولی کسیم

 اییییی_    

 بودم رویا بغل تو کردم وا چشامو شد تموم تا کمتر و کم شد کم دردش    

 برم قربونت اروم من اجیه باش اروم_رویا    

 فرشته؟ خوبی_ماهان    

 خوبم اررره خوب گفت میشه ن..ای ب اگ_    

 اومد؟ یادت چیزی_رویا    

 گشنمه نه...خو بریم بزنیییین با نبود مهمی چیزه_    

 شدی شکمو چقد_رویا    

 نبودم قبل مگه_    
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 بودی گاو قبال_رویا    

 ون...قرب مشتی خر خوددددته از بودن گاو_    

 کیه قربون مشتی_ماهان    

 دیه هسسس خری یه چمدونم_    

 بخور منو بیا حاال خو_رویا    

 ای ده...ترشی نمیخوام_    

 بزرگ ایه طبقه دو خوته یه دره رسیدیم تا بودیم راه تو یکم کرد حرکت و زد ای قهقه ماهان    

 ای قهوه و بزرگ های پنجره داخل رفتیم شدیم پیاده ماشین از بود کرم ای قهوه نماش سنگ

 چپ هگوش باال ب داشت پله راه یه بود پایین و باال واحد دره کنار که کرم بلنده ستونای با داشت

 از بیشتر میخواستم کرم های کاشی با حوض یه راستش گوشه و بود ای قهوه کاشی حیاط کف

 یدمبوس پیشونیشو و زدم لبخندی بغلم تو انداخت خودشو دریا ک ببرم فیض حیاط خوشکلی

 سالم-مامان    

 ک میشدیم بزرگ سالن یه وارده در از داخل رفتم و بوسیدم گونشو کردم مامان به سالمی    

 ب رو و بود راس سمت چرم ای قهوه مبل دست یه بود اشپزخونه اپن اخرش و داشت کرم پارکته

 یتزیین وسایل ک بور دیوار تو بوفه چنتا بود پهن ای قهوه کرم فرش یه مبال زیره و tv اون رویه

 ها بوفه کناره هم رو راه یه باال طبقه میرفت کنم فک ک بود در کناره مارپیچی پله راه بود توش

 بود هم رو ب رو اتاق دوتا توش ک چپ سمت میرفت

 گشنمه من-    

 دختر شکمت ب بخوره کارد-بابا    

 پاپا عه-دریا    

 پاپا جونه-بابا    

 شه اماده ناهار تا بخور چیزی یه-مامی    

 شدم خوردن مشغول و برداشتم گیالس مشت یه و یخچال سمته کردم پرواز و اوردم در شالمو    
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 ککککو من اتاق-    

 باال بیا-رویا    

 راهرو طرف رفتیم بود باال عینه پایینم دکوراسون باال رفتم دنبالش    

 توهه ماله این-رویا    

 قشاین و قرمز تختی رو با نفره دو تخت یه قرمز مشکی دکوراسیون با بزرگ اتاق یه داخل رفتم    

 بود تنم قرمز تورای با مشکی لباس یه من بود رویا و دریا و من از عکس قاب یه باالش ک مشکی

 رویام راست سمت بودم کشیده دراز و بود پخش دورم موهام و داشتم قرمزم مشکی ارایش یه

 کهتی یه بلنده لباس یه دریام چپ سمت بود کشیده دراز ارایش همون با بود تنش لباس همون

 مقرمز توالت میز یه بود تنا خودم از دیگم عکس چنتا بود نشسته وسطمون و بود تنش قرمز

 ودب قرمزم نقشای با مشکی فرش و بود مشکیم دیواری کمد یه و کتابخونه و بود اتاق گوشه

 بخوابی؟ میخوای-رویا    

 خوابیییدن از ردم..م نه وااای-    

 کنم عوض لباسمو میرم منه اتاق رویی ب رو اتاق کن عوض لباستو اوکی-رویا    

 وت نگاهی کردم تنم و برداشتم زرد ورزشی شلوار و تاپ یه کمد تو از رفتم دادمو تکون سری    

 موگوشی میزدم حرف ماهان مامیه با زودتر باید میزد ذوق تو خیلی کچلم کله کردم خودم ب ایینه

 توالت یزم ابی تختی رو سفید و ابی دکوراسیون با بود اتاق یه جان ای رویا اتاق تو رفتم و برداشتم

 ابی فیدس پرده و تزیینی وسایل یکم و سفید کمد یه با خودش از عکس چنتا و ابی تحریر میز یه و

 مونتن داشت زانو باالی تا چاک ک بلند ساتن ابی لباس یه رویا منو بود تامون سه از عکسم یه

 ثهم دستامونو و بود من شونه رو رویا سره و داشتیم هم غلیظی ابی ارایشه بود شده گلدوزی و بود

 و من پای ور بود خوابیده بود تنش سفید لباس یه دریام رویا نصفش من نصفش بودیم گرفته قلب

 بود اورده وجود ب قشنگی هارمونی اتاق دکوراسیون با لباسا رنگ بود دستاش تو ابی عروسک یه

 دیه پایین بریم-رویا    

 داری؟ ماهانو مامی شماره-    

 چی واس-رویا    
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 برداشت گوشیشو رف کردم سرم ب ای اشاره    

 برات فرستاده-رویا    

 داد جواب بوق تا سه بعد زنگیده و کردم سیو شماررو پیاما تو رفتم    

 سالم-    

 شما؟ سالم-ماهان مامی    

 فرشتم-    

 خوبن؟ خوبی؟مامانینا عزیزم اها-ماهان مامی    

 شدم مزاحمتون موهام بخاطر مرسی-    

 ارایشگرم؟ پیش بریم بیای میتونی عصر راستی اها-ماهان مامی    

 ندارین؟ چشم،کاری-    

 عزیزم نه-ماهان مامی    

 بای-    

 گفت؟ چی-رویا    

 خونشون بریم عصر گف-    

 اینور چیه؟؟یکم اسمش داشت کارتون یه کردم روشن رو tv و شدم ولو مبل رو پایین رفتیم    

 و ودمب شده خیره تلوزیون ب چشی چهار بود باحال خیلی اسفنجی باب نوشته اها کردم نگاه اونو

 میخندیدم هی

 شدین؟ بچه-مامی    

 احمقه رویا مثه ببین مامی خخخ باحاله خیلی-    

 شماها یا بچس دریا نمیدونم من-بابا    

 بابا عه-    
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 بزرگی تو دختر باشه-بابا    

 نم خلم روانیه یه اصن مرتب تو خوشتیپ تو هنرمند ادا خوش خشن قدرتمند قوی بابا-دریا    

 نای خنده از مردم وااای گرفتم شکممو و زمین رو شدم ولو خنده از پاچیدم و کردم بش نگاه یه    

 ببین رو جغله

 من ب بده نفس یکی نفسسسس-    

 بوخودا واال-دریا    

 شدم دبلن بستم نیشمو زووور ب بخند کی نخند حاال خنده زیره زدن باز دیدن منو وضع ک بقیه    

 خنده از بودم پاچیده پیش دیقه دو انگار ن انگار اصال مبل رو نشستم متشخص خانومای مثه صاف

 ها

 خلین مگه نیشتونو کنین جمع بخندین اب زیر و اب رو مرگ-    

 گف خنده با رویا    

 خل میگه...می.. کی ب...کی-رویا    

 پزخونهاش تو رف مامانم شد خودن مشغول برداشت روزنامشو بابا بستن نیششونو گذشت یکم    

 جلو بردم سرمو بود گوشی تو سرش رویام

 میکنی؟ چیکار-    

 بزنم وارمو اتک نزن فک دیقه دو-رویا    

 چیه اتک-    

 شد ستاره دو فکتو اون ببند د-رویا    

 میکنی بازی چیی شد دوتا ک درک ب-    

 کلش-رویا    

 میخوام منم-    
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 با ک یکنهم چیکار میکردم نگاه داشتم کرد انگلکش و گوشی تو کرد سرشو و گفت بم بابای برو    

 هوا پریدم متر شش سگ یه واق واق

 برفی اینجا بیا-دریا    

 ازین سرشو انگشتام با بود ناز چه وای پام ب میمالوند خودشو ک بود سفید پشمالو سگ یه    

 چندششش ایی زد لیس دستامو کردم

 برفییی دیگه اونور برو-رویا    

 کرد بازی توپ یه با و گوشه یه نشست رفت    

 ننننازه چه-    

 دیگه توهه همزاد-رویا    

 زد داد مامان که ببینم اسفنجیمو باب خواستم و گفتم ایشی    

 ببینم پاشییییین-مامی    

 میز سره رفتم و انداختم کنترلو سریع زمین اومدم و اسمون تو رفت مامی داد با    

 رویااااااااا-مامی    

 میام بدم رک یه ننه بزا-رویا    

 رویااا میکشم رو تو من-مامی    

 ننه کردم غلط-رویا    

 شدم بلند خوردم یکم کشید رو غذا و رفت بش ای غره چشم مامان میز سره اومد و شد بلند    

 مامانی مرسسسسی-    

 جونت نوش-مامی    

 تخت رو شدم ولو اتاقم رفتم و برداشتم گوشیمو بود گرفته خوابم شستم دستامو رفتم    

 وت هپروته تو مخت من مثه توام:پتو زیره خزیدم و کردم پلی اهنگو کردم وصل بارانو هندزفریه
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 اونا ببین تهعنکبو عنکبوته گرگو پره تو دور دیگه گلوته گردنبندم گلوته من گردنبند هنوزم هپروته

 ....نبوده من نبوده من حرفای

 رفتم خواب و شد گرم چشام کم کم    

 اه دختر پاشو د-رویا    

 بکپم بزا-    

 پاشو میخوابه کمتر تو از قطبیم خرس-رویا    

 نمیپاشمممممم-    

 منتظره شراره احمق-رویا    

 بود سرم باال رویا نحس قیافه کردم وا چشامو زور به    

 بریم بلمبون یچی بیا گمشو پایین میریم ما-رویا    

 دچق اوه ششه کردم نگاه ساعت ب و مالیدم چشامو یکم تخت رو نشستم و دادم تکون سری    

 کردم بلندی سالمه پایین رفتم و زد صورتم دستو ب ابی شدم بلند خوابیدم

 کردت پف یه رو ب سالم-مامی    

 مامان عه-    

 میز پشت نشست و کرد نازی خنده مامان    

 پ؟ کو بابا-    

 دفتر رفت-مامی    

 دفتری؟ چه-    

 بابات ؛وکیله وکالت-مامان    

 با شیدمک جیییییغ گرفتمو دستام با سرمو کرد پکیدن ب شروع دوباره مخم گف وکیلو کلمه تا    

 وکیل میخوام من شد اکو مغزم ؛تو سرم وااای میگه چی نمیفهمیدم ولی میکردیم بحث ماهان
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 و ساکت شد ساکت دردش کم کم باز دادم فشار هم رو محکم چشامو کشیدمو ؛جیغی عهه شممم

 تر ساکت

 خوبی؟..خوب-دریا    

 شم راحت من بمیره ماهان این الهی دادم تکون سری    

 اومد؟ یادت چیزی..چی-رویا    

 شم وکیل میخوام ک میکردم بحث گاو ماهان با داشتم-    

 شدم مربا و نون خوردن مشغول و دادم ماساژ سرمو یکم    

 شدی کار ب دست امروزو خانم فریده عجب چه-رویا    

 مزون نرفتم منم داشت کار خانم محبوبه دختر کوفت-مامی    

 مزون؟ -    

 داره عروس لباس مزون مامان-رویا    

 کشیدم سر نسکافمو لیوان و دادم تکون سری    

 میرین؟ کی رویا راستی-مامی    

 دیگه هفته چهار سه-رویا    

 کوجا؟-    

 شمال-مامی    

 بیرون پرید ها نسکافه ک زدم ذوق سره از جیغی    

 چندش خودتو کن جمع-رویا    

 اکیپی؟-    

 داداشش باراد و باران تو منو اره-رویا    

 چی؟ ماهان پ-    
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 میاد اونم..او-رویا    

 کرد اخمی مامان    

 مامانم؟ داره اشکال-    

 میریم باره اولین مگه اشکالی چه..چ بابا نه-روا    

 افتادم ماشینم یاده ک شدم بلند خوشحالی با    

 بریم؟ من ماشین با میاد یادم تمرین یکم با پس بودم بلد رانندگی من-    

 سفیدیم بند هد زدم بنفش تیپ یه و باال دویدم و کردم ای وورجه ورجه داد تکون سری رویا    

 دستی کیف زدم کمرنگ بنفش رژ یه و فرستادم خودم واس بوسی وایسادم ایینه جلو زدمو

 پایین دویدم و توش انداختم رو هندزفری گوشیو برداشتم سفیدمو

 بریم بزن-    

 برین؟ میخواین جای-مامی    

 فرشته موهای واس شراره پیشه میریم-رویا    

 رقصش کالس برسونین راهتون سره دریام پس-مامی    

 قدم ک یکم حیاط تو رفتم منم کنن عوض لباسشونو باال رفتن دریا با و داد تکون سری رویا    

 زدم جیغ ک کنه حرکت خواست شدیم البالوییش پرشیای سواره اومد رویا زدم

 فرمون پشت بشییینم من-    

 یموننکش میزد داد رویا هی افتادم راه و فرمون پشت نشستم ذوق با شد پیاده و گفت ای باشه    

 یادهپ دریا شد خوب فرمونم دس دریا باشگاه تا ولی هممونو میکردم واصل درک به داشتم خدایش

 داخل رفتیم کردمو پارک ماشینو ماهانینا خونه رفتیم مام شد

 کردین دیر سالم-شراره    

 خوبی؟ کالسش رسوندیم رو دریا ببخشید جونم شراره سسان-رویا    

 ؟ چطوری تو عزیزم مرسی-شراره    
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 عالی-رویا    

 تو بیاین_شراره    

 کرد ذوق ذوق ب شروع باز سرم داخل برم خواستم ک همین هال در سمت افتادم راه    

 سرم اخ_    

 یییواییییی سرمممم اخ شراره و المیرا و ماهان و بودم من اینجا اومدم قبال بود زیاد خیلی دردش    

 فهمیدم رو شراره و رویا حرفای و شد تر اروم سرم درد کم کم

 میشنوی؟ دخترم؟صدامو شده؟خوبی چی_شراره    

 اومد؟ یادت چیزی باز فرشته_رویا    

 گرن فقط و میدیدم کامل ماهانو اینبار بود عجیب ولی اومده یادم چی گفتم دادمو تکون سری    

 رفته شدم داره؟خل فرق قبلیا با دیدم االن ک اینی میکنم فک چرا نمیکردم حس چشاشو

 بودم؟ اومده اینجا قبال من-    

 منتظره ترسا ک بریم و بخوریم چایی یه بدو کنه کار درس باهات ماهانم بودی اومده_شراره    

 و بلم رو نشستیم رفتیم و سری انداختم باال ای شونه شده؟بیخیال غار اندازه رویا دهن چرا وا    

 مبرداشت شکالتم یه کردم فوتش یکم و برداشتم لیوانو اورد چایی سینی یه خدمتکارشون

 بزاری؟ گیس کاله میخوای تو جون شراره_    

 هم و همرنگ مو یه بعد و میزنه اونو میکنه سریع خیلی رو مو رشد ک هس مواد یه_شراره    

 اصلیت موهای کنه رشد تا میچسبونه خودت موهای اندازه

 میکشه طول چقد_    

 مصری میشه بگذره ماهی ۴،۰_شراره    

 بریم؟ خو_رویا    

 شم اماده من وایسین فقط باشه_شراره    
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 ک رونبی برم در از میخواستم حیاط تو رفتم و باشه معنیه ب دادم تکون سری پاشدیم رویا منو    

 تو اومد المیرا

 کجا اینجا کجا شما خوشگال خانم سالم_المیرا    

 نازه خیلی هاپوت سالم_رویا    

 میشی؟ زنم ناجور شدی خوشکل عزراییل رکسه؛ اسمش_المیرا    

 لمهک ندم دست از تعادلمو ک گرفتم دیوارو رفت گیچ سرم ک بگم چیزی کنم باز دهن خواستم    

 تو مبست چشامو میشد متالشی داشت مغزم میشد اکو مغزم تو هی دخترونه صدای یه با عزراییل

 کوا مغزم تو عزراییل کلمه فقط و نمیشنیدم چیزی ولی میزدن حرف باران و رویا بودم دانشگاه

 ماهان ب خوردم ک بیرون رفتم در از گریه با میشد

 خوبی؟ عزیزم فرشته فرشته_المیرا    

 بود اشنا واسم چشا اون بودم شده خیره ماهان چشای تو درد از میپکید داشت سرم    

 خوبی؟ چشاتو کن باز فرشتههههههه_رویا    

 رفت بود اومده ک همونجور درد کم کم بازم اره ینی دادم تکون سرمو    

 اومد یادت چی_رویا    

 گفتم میدادم ماساژ سرمو ک همینجور    

 هداداش ب خوردم بیرون دویدم منم میزدین فک باران و تو انگار بودیم دانشگاه تو باوا هیچی_    

 این تشنه غول

 بینم نکن غیبت من پسره سره پشت عه عه_شراره    

 و شدم ماشین سوار و بیرون رفتم دیووونه؛ لندهوره اه اه تحفس پسرت انگار حاال ایییش    

 اشینوم بزرگ ارایشگاه یه ب بود،رسیدیم دمغ چرا نمیدونم ولی فرمون پشت نشست رویا ایندفعه

 داخل رفتیم کردو پارک

 تری سالم-شراره    

 یکم کردی دیر بودم منتظرت عزیزم سالم-ترسا    
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 درش محلول براش اوردم رو کوچولو خانم بود،این اومده پیش مشکلی عزیزم ببخشید-شراره    

 گیس کاله بعدم و بزنی رو مو

 لهفاص ترشیدگی تا دیگه قدم چهار کوچولوام؟؟سه دارم رو ژاپنی اصغر ننه کوچولوام؟؟سن من    

 کردیم سالمی رویا کوچولوام؟منو دارم

 اینجا بشین درار رو مانتوت عزیزم سالم-ترسا    

 ور نشستم و لباسی چوب ب کردم اویزونش بود تنم سفید تاپ یه زیرش اوردم در رو مانتوم    

 صندلی

 کنم تموم کارشو تا بشینین شما-ترسا    

 امترس شدن زدن فک ینی زنا همیشگیه کاره مشغول و صندلی رو نشستن جون شراره و رویا    

 رمس رو ریخت رو بیرنگ مایع یه و کرد دستش دستکش یه اومد دقیقه اندی بعده و اتاق تویه رف

 داشت میداد ماساژ سرمو یکمم بود سرم رو کردنش پخش مشغول بود سرد خیلی شدم یجوری

 سرم رو گذاشت پالستیکی کاله یه که میگرفت خوابم

 مو باشه رنگی چه-ترسا    

 کرد ریزی خنده ترسا ک کشیدم ای خمیازه    

 خرمایی-    

 اندازه چه-ترسا    

 برسه زانوم به-    

 میخوای بلند خیلی اوه-ترسا    

 بوده همینقد قبال خودم موهای-    

 نکردی؟ کوتاش واقعن؟چندسال -ترسا    

 21-رویا    

 شد؟ همچین چرا بوده خوشبحالت خیلی پس-ترسا    
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 تصادف-    

 سالمی خودت ک شکر خدارو-ترسا    

 یه بود کرده ترش جذاب قرمزش رژه ک ای قلوه لبای با و نموند جواب بی ک زدم لبخندی    

 با الغیپرک مشکی موهای و قلمی بینی و عسلی چشای با داشت متوسطی قد دفرستا واسم بوسه

 و زد هماد یکم بودم دستش مو یه برداشتم ایینه تو از انلیزش از دس سرم رو سنگینی احساس

 چسبوند رو مو سرمو رو گذاشت تور یه بعد

 تمومه خب-ترسا    

 کاش ازهن بوده؟خیلی اینجور قبلنا ینی نیس واقعیم مو نبود معلوم اصال زدم چرخی و شدم بلند    

 نمیشد کوتاه

 گلم نخوری چش-ترسا

 خو بگیرین تحویل منم-رویا

 ترم خوشگل من دراد چشت حسود دختره اییش

 خواهرین؟-ترسا

 قلو دو متاسفانه،اونم-

 نیسین هم مثه اصال-ترسا

 رسوندیم هم رو شراره کردیم خداحافظی و کردیم حساب زدن فک یکم بعد

 دور؟ دور بریم-رویا

 پارکی ای کافه-رویا..مثال؟ کجا-

 بیان هام بچه بوگو نمیده حال تنا تنا-

 اووکی-رویا

 بش بزنگم بده بارانو شماره-

 19212......-رویا
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 داد جواب بوق شوصون بعد زدم زنگ و کردم سیو رو شماره

 بله؟-باران

 ...باران همراه میگیرم تماس دادگستری از محترم خانم سالم-

 پیروز-رویا

 پیروز؟ باران-

 افتاده؟ اتفاقی هستم خودم بله-باران

 دارین شاکی تا 5 شما محترم خانم-

 جرمی؟ چه شاکی؟به..ش-باران

 باشه اعدام حکمتون شکایتشون بخاطر کنم فک ک دارین شاکی تا 5-

 شاکین چی واسه میگین؟اعدام؟؟اخه دارین چی-باران

 خنده زا نپاچم صداش لرزش از تا کشیدم عمیقی نفس و گرفتم گاز لبمو کردم جمع خندمو زور به

 گاهداد تو علیهتون بر بزنین االن حرفی هر میشه مشخص چی همه اونجا کالنتری بیاین باید-

 میشه استفاده

 ...کالنتری خب امم-کالنتری؟ کدوم...کدو-باران

 امام متری بیست بگو-رویا

 12 شعبه امام متری بیست کالنتری-

 هان چیه من جرم ببینم نیس،اصن کالنتری ک امام متری 21 وا-باران

 بودنه جهان دختره ترین زشت شما جرم-

 عوضی عمته چییییییییییییییی؟زشت-باران

 دنبالت؟ بیایم یا میای پارک بریم میخوایم فرشتم جغجغه نزن جیغ-

 عوضی اشغال دختره میدم جرت بگیرمت فرشته میکشمت-باران
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 حرفا این بعیده تو از مملکتی این دانشجویه تو من خواهره-

 لندهووور بدم نشون بهت بودنی بعید یه-باران

 حاال؟ میکنی چیکا عزیزم گرامیته عمه-

 امادم دیگه دیقه 11 بیا گمشو-باران

 بای میمون خو-

 از بود پکیده رویام حقشه ترکیدا دختره خخخخخ کنم محافظت عزیزم گوش از تا کردم قطع

 خنده

 بینیم بزنگ شده گرون مسواک دختر نیشتو کن جمع مرض-

 کی؟ ب-رویا

 دیه ماهان خودت،خو منو بزرگواره عمه-

 کردم شوتش منم بیاد خودش اون شد قرار و گف پرت چرتو مشت یه زنگید دادو تکون سری

 ونا ب شدن شوت ترس از صلوات و اشاره و ایما کلی با فرمون پشت نشستم و شاگرد صندلی

 با والبال درخته پامون زیر ساعته دو میاد خانم مگه حاال باران صاحابه بی خونه دمه رسیدیم دنیا

 بیرون پرید ثانیه صدم نیم خخ نداشتم بر بوق رو گذاشتم دستمو شد سبز گیالس طعم

 بردی ابرومونو مرده ننه گاگوله نفهم دختره-باران

 اوردم در زبونک واسش و خندیدم غش غش

 عابد تکه باال بپر-رویا

 و ردمک ردش میشد پخش داشت غمگین اهنگه یه کردیم حرکت و باال پرید گاو مثه رویا گفته ب

 ینی ترکونینب شما ک کنیم کاری ینی بترکونیم شمارو ک گرفتیم تصمیم دوستم منو: زدم بشکنی

 بابا یییییه االن باریک شدی و رژیمی زمستون از باریکال هیییی بترکونیم فقط نکنیم کاری هیچ

 .....دسخوش

 لوله قده ک دهنی با باران شدم دادن قر مشغول و زدم سوت یه.. جون امیر نفست نازه-باران

 میکرد نگام بود شده باز پلیکا
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 ندیدی؟ رقاص ها؟راننده-

 جو ولی بگیره گاز گوسفند گاو و خر ادمو کرد همکاری رویام شد دادن قر مشغول و کرد ای خنده

 نگیره

 اینجاس؟ باوا بسه-

 پایین بپرین اره-رویا

 الفرار و کلش پسه زدم یکی و رویا سره پشت رفتم کردم پارک ماشینو شدن پیاده

 فری میکشمت-رویا

 میکنم نابودت منم-باران

 زدم ای قهقه

 اوردین؟ گیر مظلوم-

 بدم نشونت مظلومیتو وایسا د-رویا

 باش خیال همین ب-

 وایساااا-باران

 بکنی؟ کلمو ک-

 وایسا داری جرعت-رویا

 بگیر بیا مردی واینمیستم ندارم-

 پسره یه ب خوردم ک میخندیدم و میدویدم همونجور

 اقا میبخوام معذرت ببخشید وااای-

 اومده؟ پیش مشکلی میکنم خواهش-پسره

 بکشنم میخوان دنبالم افتادن جانی قاتل دوتا اره-

 چی؟-پسره
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 اینجاااس رووویا-باران

 بکشنم میخوان اینا ببین-

 روم افتاد رویا ک بده نجاتم بدم توضیح خواستم خنگه چقد اه کرد نگام تعجب با پسره

 میکشمت پدر بی پدرسگه-رویا

 رویا کردم غلط-

 خر کره نمیزام ن؟زندت هستی دادگستری از-باران

 خوردم رانی طعمه با باران خوردم چیز-

 میزدنم روم بودن افتاده دوتای

 میترشم نمیاد گیرم شوهر کردین ناقصمممم وحشیا کردین سیاهم ایی-

 یاب سیرک اومدی مگه گاگول خو خنده زیره زد پسره ک بودم کردن التماس و خوردن کتک مشغول

 بده نجاتم

 داره خنده چی-ماهان

 کرده اخمیم چه رسید سر اخموم نجات فرشته اخجون کردم ماهان ب نگاه یه

 کمک بیاا اخخ میکشن منو دارن اینا ماهان-

 دز پیروزی لبخنده ک رفتم غره چشم رویا ب و دادم ماسااژ دستمو یکم کرد بلندم زمین از اومد

 برگردوندم سرمو و گفتم ایشی

 قشنگه خیلی موهاتون-پسره

 شد مبارک من موهای مضور پر حضور دیدن به چششون باران و ماهان تازه

 خودته موهای همرنگ-ماهان

 بود بلندتر یکم خودش موهای ولی-باران

 اووه-ماهان
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 کردم درس شالمو و کردم جمع باال کلیپس با موهامو و باال دادم ابرومو یه

 بلنده؟ چقد ک ندیدی منو موهای قبال تو مگه-

 نبود معلوم میبافتیش همیشه ولی چرا چیزه امم-ماهان

 شدم بلند و گفتم اوهومی

 اشناییتون از شدم خوشحال خیلی سپهرم من خانمی باحالی خیلی واقعا-پسره

 کردم نگاه دستش به و باال دادم ابرومو یه جلو اورد دستشو

 بدبختم اشناییت از منم-

 طرفم گرفت و اورد در کارت یه و جیبش تو کرد دست

 شیم اشنا هم با بیشتر میشم خوشحال کارتمه این-سپهر

 غیرتی بچم اوخی کردم ماهان به نگام یه کردم نگاه تودستش کارت ب و باال دادم ابرومم اون

 زدم مرموزی لبخند نازی نازی شده

 جان ماهان-

 هع بود مالصدرا غار عینه ماهان دهنه کردم تعجب لحنم از خودمم ک گفتم اینو عشوه نازو با چنان

 گفت من من با بود شده غاری یه اندازه ماهان دهنه نداش یا داشت؟داش غار مالصدرا

 هوم؟..ه-ماهان

 میکشی؟ زحمتشو-

 دست منم زد بدجنسی لبخند فهمید انگار ولی کرد نگام گنگ اول کردم نگاش مرموزی لبخنده با

 دویدم و گرفتم رو رویا و باران

 میدوییم؟ چرا-باران

 منتظریم تاپ کناره ماهااان-: زدم داد

 کرد؟ چیکار بدبخت پسره مگه بدجنسی خیلی فری-رویا

 گفتم بریده بریده میزدم نفس نفس تاب کناره وایسادم
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 نده نظر...ن...من موهای درباره..درباره خواست..خ حقشه-

 دادم تاب پیچ خودمو و تاپ رو نشستم

 داد دست از طاقت اومدی بدبخت پسره واسه ایم عشوه چه اشغال-رویا

 نخورده نون دختره انگاره کناری تاپ نشست رویا شد دادنم هل مشغول اومد باران زدم ای قهقه

 یربط چه گرفت خندم حرفم ایرانی؟از زن شیر قدرت اینه کنم گورش تو خاک نداره جون دستش

 دیگه خلی توام خلم من عه؟اگه بودی خل عزیزم کرد عرض جون وجدان شدما خل منم داره

 : کشیدم داد و زدم پیروزمندانهای لبخد منم کرد کپ جون وجی منی از جزئی باشه هرچی

 بیییشتر-

 فری ها میافتی-باران

 انوز با باال از چسبیدم سرمو محکم و کردم باز زنجیر دوره از دستامو کشید تیر سرم مرتبه یه

 شاموچ نمیشنیدم ولی میزدن حرف رویا و باران بود تر فرسا طاقت سرم از زانوم درده زمین افتادم

 بیشتر دمز داد میداد هلم داشت ماهان بودیم پارک یه تو میشد اکو مغزم تو بیشتر کلمه دائم بستم

 نماها باصدای میخوردن مغزمو داشتن انگار بود بد خیلی سرم درد فرشته میافتیا گفت اونم

 شد جمع برم دورو ب حواسم

 خوبی فرشته شده چی-ماهان

 افتاد تاپ رو از-رویا

 خورد؟ جایی ب سرش-ماهان

 نه-باران

 شده پاره شلوارم کردم بش نگاه یه داشت بدی سوزه زانوم تر اروم و اروم شد اروم کم کم سرم

 پایین بود افتاد شالم بود اومده خون زانوم سره و بود

 افتادی؟ االن؟چرا فرشته؟خوبی-ماهان

 کردم سرم ب ای اشاره فقط

 کردم وا دهنمو زور به..اومده؟ یادت چیزی-رویا
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 میکردم بازی تاپ داشتم ماهان با-

  کشید راحتی نفس رویا

 خوبی شکر رو خدا-رویا    

 کردم ماهان ب نگاه یه    

 شد؟ چی پسره-    

 باشه نداشته چش مردم ناموسه ب دیگه دادم گوشمالیش یکم-ماهان    

 شدمی اب قند تن تن دلم تو کردم ذوق میدونست خودش ناموس منو اینکه از ولی چرا نمیدونم    

 دیه جنبم بی مینداختم راه کنی اب قند کارخونه باس

 داشت گناه ولی-رویا    

 انداختم باال ای شونه    

 چه ما ب الکاتبینه کرام با حسابش باشه داشته گناه کی هر-    

 میسوخت زانوم سره هنوزم شدم بلند باران کمک با    

 گشنمه من اصن رفتهه سر حوصلم-    

 شیکمت اون ب بخوره تبر هیچی که کارد-رویا    

 کردم مظلوم شرک تو گربه مثه قیافمو کردمو درس شالمو    

 بال دالون این تو بلیزم بخل چیژی یه بلو میمیلم گشنگی از دالم گناه من اجی-    

 رفتم بش ای غره چشم خنده زیره زد ماهان    

 حاال میخوای چی الهی کنم کفنت-رویا    

 گفتم ذوق با    

 خودت مثه خنک چیزه یه با خوشمزه چیزه یه-    

 رفت و بست نیششو زور ب کلمو تو زد یکی    
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 کنیم بازی موشک قایم بیا فری-باران    

 شدین بچه-ماهان    

 کنیم باژی الههه-    

 گفت و کرد ای خنده باران    

 میزارم چشم من-باران    

 اونجا از بود باریک راه یه پست کناره پارک اخره دویدم رفتیک ک بدو د منم بست چشاشو    

 شد یقهد بیست نشد خبری شد دیقه ده موندم منتظر ساختمون یه کناره همونجا کوچه یه تو رفتم

 نبود تاپ کناره کسی ولی برگشتم رو رفته راه عصبانیت با نشد خبری

 ماهاااان باراااان-    

 خانم؟ افتاده اتفاقی-پسره یه    

 وایسادم سینه ب دس باال انداختم ابرومو تای یه و کردن بش نگا یه    

 مربوطه؟ شما ب-    

 بیرون اورد کارت یه و جیبش تو کرد دس    

 هستم عسکری سروان-پسره    

 کجا از خو وا زندون میبرتم پلیس مامور ب اهانت جرم ب بسه کت االن زایید گاوم واخ    

 ندارم ک غیب علم پلیسه میدونسم

 کردم ادبی بی ببخشید-    

 میزدین داد چرا نیس مشکلی-عسکری    

 نمیکنم پیدا رو خواهرمینا-    

 :| زد حرف مردم با باهاش میشه شکله مستطیلی هست جادو جعبه یه افتاد یادم مرتبه یه    

 ویار ب زنگیدم اونجا بزارم گوشیمو پسرا مثه داشتم دوس اوردم در شلوارم جیبه تو از گوشیمو

 داد جواب دیقه دو بعد
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 ها-رویا    

 رویا تو کجایی -    

 دیه بلمبونی بگیرم یچی اومدم-رویا    

 بای اوکی-    

 باران ب زنگیدم و کردم قطع    

 فری جونم-باران    

 نیسی؟ بلد کردنم بازی کنی پیدام بیای میخواسی سرم ؟خیره تو کجایی-    

 دنبالم اومد خرابه باراد حاله گفت زد زنگ بابام باو بگیر نفس-باران    

 باراد اغا چشه اخی-    

 کرده تب-باران    

 برسون سالمشو شه خوب ایشاال گلم باشه-    

 بای مرسی-باران    

 نداشتم ماهانم شماره بودم کالفه کردم قطع گوشیو    

 فرشته-ماهان    

 کردم نگاهش تیز سرمه پشته دیدم برگشتم    

 اون ب نیسم بلد اینجارو منکه رفتی گوری کدوم ساعته دو خر پسره فرشته و درد فرشته مرگو-    

 وت مصنوعیه علف پام زیره اونجا وایسادم ساعت دنبالم؟دو بیافته یکی نرسید نخودیت مغز

 کنم سک سک بیام نبود یادمم دنبالم نیومد کسی و شد سبز ازادی ورزشگاه

 میمیریا بگیر نفس باو-ماهان    

 گفتم حرص با و کشیدم عمیقی نفس    

 بیابونی غول میکشیم لندهور توهه نمیرم خفگی از-    
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 سمتش برگشتم خنده زیره زد سروان    

 سروان بیابونی غول ماهان بیابونی غول ماهان سروان رف یادم شمارو ببخشید سروان عه-    

 شناس وظیفه

 اومدی مگه دیوونه مردیکه بخنده عمت ب برو بخندی اب رو مرگ گرفت شدت خندش سروان    

 گفتم چی مگه اصال اه سیرک

 گفته چی مگه خو عههه-    

 زدم زل بشون و خاروندم سرمو    

 نده دستت کار باشه هواست ماهان اقا باحاله خیلی دختر این-عسکری    

 داده دستمون کار وقته خیلی داده-ماهان    

 نه؟ دادم دستت کار من عه؟که-    

 خودتون عزراییله متشخصه شخص همین بعله-ماهان    

 البوم تو بزاره ببره دسش کفه بزام درارم دونه دونه موهاشو میخواس دلم کشیدم جیغ یه    

 خونوادگیش

 کنه جون نوشه خنک اب زندوووووووون ببر اینو سرواااان-    

 جرمی چه ب اونوقت-عسکری    

 بودن بیابونی غول بودن زنجیری بودن روانی جرم به-    

 شکر رو خدا اومد ک بود کم مجلستون گله فقط جمعه جمعتون به به-رویا    

 تو اسمونه ب اعتماد از شد پاره کن اسمون ب نگاه یه گالب و گل خانم هر هر-    

 کوچیکه ابجی میشی پیر نخور حرص تو-رویا    

 اوردی چی بگو حاالم تریا بزرگ دیقه یه تو خوبه-    

 عسکری ب افتاد نگاش ک بزنه حرفی خواست    

 کردین؟ دعوت مهمون-رویا    
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 هستن خان عسکری سرگرد ایشون-    

 سروان-عسکری    

 هستمااا کردنا معرفی این عاشق اصال    

 اسمتون؟ راسی سروان من ابجی من ابجی سروان همون خو-    

 هستم فربد-عسکری    

 اشناییتون از خوشبختم-رویا    

 کرد من ب رو و زد بش لبخندی فربد    

 میشم مرخص من نیس مشکلی ک حاال خانما خانم خب-فربد    

 بمونین باید نخیرم عهه-    

 باشی پیشمون و بدی افتخار بمون میشیم خوشحال-ماهان    

 باران؟ کو فرو-رویا    

 کن سعی ولی نیسی ادم میدونم بزنن صدا ادم مثه اسممو مرگ و فرو-    

 کوش؟ خواهر نکن اضاف عر عر-رویا    

 خونه رف بود کرده تب باراد-    

 بمونین بدین افتخار فربد اقا خو-رویا    

 میشم مزاحمتون خب خیلیه-فربد    

 مراحمین-ماهان    

 االچیق یه تو نشستیم رفتیم همگی    

 گشنمه چییییی قده وااای وااای-    

 پهلوم تو زد یکی رویا    

 االغ زشته -رویا    
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 خودیه باو بیخی-    

 خانم رویا باشه راحت بزا-فربد    

 راحته کال این-ماهان    

 گشنمه خو -    

 ات لوزوالمعده به بخوره کار-ماهان    

 جام سره نشسم کرد پشیمونم راه وسطه غذا بویه ک سمتش برداشتم خیز    

 بیابونی غول داره بستنی چقد کره یمن میدم نشونت کنم پر رو بال دالون بزا-    

 ود تند تند گاو توله کنم عرض چه که گاو عیهو و جلوم گذاشتم رو پیتزا کرد ای خنده فربد    

 کشیدم پس و خوردم نصفیشو و برش

 یطونهش چشمات:گوشم تو گذاشتم هندزفریمو نشستم تاپ رو رفتم شدم بلند و کردم تشکری    

 از ونهداغ قلبت میبنده میخواد ک کسی هر ب دلو ولی میخنده لبات زیتونه طعمه مثه تلخه اخمات

 ....اونه اینو دسته شب تا صب

 دختر کری مگه د-رویا    

 میدادم گوش اهنگ چته؟داشتم هااااا-    

 میکنه زلز و جز منقل رو داره حوصلم بابا کوفت-ماهان    

 تاپ رو گذاشتم رو گوشی اخر تا بردم رو صدا اورد در رو هندزفری و زدم شیطون لبخنده یه    

 میزنیا مشکوک-رویا    

 خوشکل انقد ینی بود مونده باز ماهان و رویا دهنه دادن قر ب کردم شروع رفتیم ک بدو د    

 خوندن باش بلند بلند کردم شروع بعدی رفت و شد تموم اهنگ خودم ب ما؟ایول میرقصم؟جونه

 ندیدیش؟ بینم بگو داره هلو مثله پوسته داره پشمالو سگه یه داره اخمالو صورته یه-    

 ندیدم نه-ماهان    
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 حلقم تو پهنا از رقصت جوونم میده قر اون هی میدادم قر من هی حاال وسط اومد ماهانم    

 موهاشو بشی کوفتش میکنم کفن زنتو خودم اصال شدما حیا بی چقد سرم ب خاک وا عجیجم

 وسط اومد رویا میکشیدم ماهانو زنه قتل نقشه داشتم ک همینجور میکنم

 داره استیلی چه که واای داره ایکبیربی داداشه یه داره bmw x3-رویا    

 گفتم زده ذوق    

 ندیدیش بینم بگو-    

 بودا قری تو قر عجب    

 ندیدم نه-ماهان    

 داره گامبو بابای یه داره رو یکمی-    

 ندیدیش بینم بگو داره کوچولو دماغ یه-رویا    

 گفتم عشوه با و دادم گردنم سرو ب قری یه    

 ندیدم نه-    

 بده حالم بگین دارم دوسش ک بگین بهش دیدینش اگه-ماهان    

 دارم بوسش ب احتیاج-رویا    

 بوسیدم گونشو و رویا کناره رفتم قر با    

 میگیرم دل(  کرد قلبش ب اشاره یه)سرطانه نبینمش اگه بگین-ماهان    

 باال اوردم انگشتمو    

 میگیرم خوشکل یاره یه میرم کنین تهدیدش یاا-    

 میگیرم خوشکل یاره یه میرم نیاد اگه بگین-ماهان و رویا    

 دادم قر یه    

 دافیه چه نمیدونی همینه جیگیلیم-    
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 میگیرم جردن تویه خونه واسش ک اونی نبینه بد روزه چشت-ماهان    

 اینه-رویا    

 زمینه کره رویه دختر ترین خوشکل همینه جیگیلیم-ماهان    

 اینه میگیرم جردن تویه خونه واسش ک اونی-    

 همردون ماهان ولی میرقصیدیم هماهنگ رویا منو دادیم ریزی قره و کشیدیم سوتی تایی سه    

 کنه جمعمون نیاد مرشاد ارشاد بودا قری عجب خخخ

 وووی-رویا    

 هولویی چه وای-ماهان    

 بولویی چشای چه-    

 زد شیطانی لبخند کردم ماهان ب ای اشاره    

 ووی کوچولویی دماغه چه واای-رویا    

 رویی و بر چه داری تو اووف بویی عطرو چه مویی رنگ چه-ماهان    

 میگویی چی چی نی معلوم خارجیه لحجتم ووی-    

 عمویی بغله بپر و کن وا اخماتو اخمویی چرا ووی-ماهان    

 کلش پسه زدم یکی بغلشو تو انداختم خودمو منم کرد وا دستاشو    

 یتتلوی عشق و ممنوعی ضعیفه قلبشون(کرد قلبش ب ای اشاره) ک کسایی واسه تو-رویا    

 تو میدونی خودتم اینو عاشقتم من اخه-ماهان    

 پیشونیتو کنن بوتاکس میدم کنی اخم دیگه بار یه-    

 تو میکشونی خون و خاک ب تو میشونی خودت کناره منو-رویا    

 نشونیتو ادرسو کنم پیدا اگه میگیرمت خودم-ماهان    

 نیاوردم کم ولی بودم افتاده پا از دیگه    
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 هباهوش خیلی خودش و تعطیلم من میکنه فک خاموشه موبایلشم پیچونده پریروز از-رویا    

 باهوشه میکنه فک-ماهان    

 ب احتیاج(کردم لبم به ای اشاره)بده حالم بگین بهش دارم دوسش بگین بهش دیدینش اگه-    

 دارم بوسش

 فرستاد واسم بوس یه رویا    

 یگیرمم خوشکل یاره یه میرم کنین تهدیدش یا میگیرم دل سرطان نبینمش اگه بگین-رویا    

 میگیرم خوشکل یاره یه میرم نیاد اگه بگین-ماهان    

 جردن تویه خونه واسش ک اونی نبینه بد روزه چشت دافیه چه نمیدونی همینه جیگیلیم–    

 میگیرم

 اینه-رویا    

 یرممیگ جردن تویه خونه واسش ک اونی زمینه رونیه دختره ترین خوشکل همینه جیگیلیم-    

 اینه-ماهان    

 ندیدیش بینم بگو داره تتلو عشق داره خوشبو دن یه داره مو و بلنده-رویا    

 ندیدیم نه-    

 داره کوچولو دماغ یه داره گامبو بابایه یه داره رو یکمی-ماهان    

 ندیدیش؟ بینم بگو-    

 ندیدم ن-رویا    

 میگرفتیم گاز زمینو داشتیم خنده از زمین رو شدیم ولو تامون سه و شد تموم اهنگ    

 خنده از مردم واای باحالین خییلییییی-فربد    

 گلمن کله این واای جام سره نشستم سیخ و بستم زور ب نیشمو شنیدم ک رو فربد صدای    

 برهق سنگ اینجا؟واای وایسادی هنو چرا خو زالو پسره بشورم قبرتو سنگ دیده؟الهی مارو بازیای
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 هوا دبا بر مرفم شرف و ابرو شد واقف من بودنه منگل ب اینم شیر؛ با اونم ایشاال بشورم خودمم

 رف خزان باد هیچ ک

 بازیاشونه دلقک از جو یه این تازه-رویا    

 مادمازل نمیدادی قر اصال تو که ن عه-ماهان    

 رفت باد رب اینجاس؟ابرومون هنوز بگین نمیتونسین کنم کفنتون خودم الهی بینم شین خفه-    

 کنین؟ درس ابغوره باش کوزه سره گذاشتین بزیتونو گاله این زنجیریا

 بابا باشین راحت-فربد    

 زا خوشکتو چشای اون بکشمت میخواد دلم زالو پسره باشین راحت دردو باشین راحت مرگو    

 گاو پروهه میارم در کاسه

 هستاا 11 ساعت اوه اوه-ماهان    

 بیاین زود گف ک خوبه نکشتمون مامان-    

 هخون سویه ب پیش و گرف شمارشو و بش داد شمارشو ماهان و کردیم خدافظی فربد از همگی    

 تو کردم پرواز و پارکینگ گذاشتم رو ماشین

 سالاااااام-    

 گلم دختره سالم-مامی    

 بوسیدم گونشو رفتم    

 چطوره؟ گلم مامانه-    

 گلم خوبم-مامی    

 زدم چرخ یه و اوردم در شالمو    

 مامانی چطوره-    

 تره کوتاه خودت موهای از یکم-مامی    

 اجو سالن-دریا    
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 کردم بغلش سفت بغلم پرید    

 خوبه؟ من گله-    

 مرسی-دریا    

 کشید بلندی جیغه رویا ک ببوسمش خواستم    

 باوا چخه-    

 نزدم دومو اتک دو شده تموم وار گالتو ببند-رویا    

 کمی مبل رو شدم ولو و زدم دریا پیشونی رو ای بوسه مطمعنم من کرده فرار تیمارستان از این    

tv یاله رفته خواب کنار دریا دیدم بخوابم برم خواستم میگرفت اتیش داش دیگه چشام دیدم 

 ها پله سمت رفتم و کردم بغلش معصومی تو چقد ک اجی بره قربونت

 مامی بخیر شب-    

 گلم بخیر شب-مامی    

 اخلشد رفتم بود تینکربل پوستره درش رو ک بود رویا منو اتاق از تر پایین اتاق یه باال رفتم    

 صورتی ایینه و مطالعه چراغ و کمد و میز صورتی دیواریا کاغذ جانم ای بود صورتی چی همه واای

 یه پایینش بود صورتی توری پرده رورش ک بود اتاق گوشه صورتی تختی رو با نفره دو تخت یه

 ورتیص ک کوچیک کتابخونه یه کنارشم و بود میز کمده رو به رو بودن گذاشته صورتی دره دو کمد

 و اروی و من از عکس یه تختم باالی بودن شده اویزون ک بود صورتی عروسکای از پر سقف بودن

 از تر االب یکم تا و بود شده دوزی سنگ و بود ر تو بالل ب سینه از ک صورتی لباسه یه من بود دریا

 معرض ب دخترونم و تراش خوش پاهای و نبود پام چیزی داشت چین پایین ب شکم از و بود زانو

 هملیح ارایش و بود بینشون صورتی های تیکه و بود ریخته دورم موهامم بود شده گذاشته دید

 یه دبو درجه نود حالت به پام یه و بودم کشیده دراز من بود من مثله دقیق رویام داشتم صورتیم

 اون رو دریام و بود گذاشته بود درجه نود ک پام همون رو ارنجشو و بود نشسته رویا صاف پامم

 موهاش تو دستام من بود تنش رنگی همون داره چین دامن با صوتی تاپ یه ک بود خوابیده پام

 تو دویدم بوسیدمو پیشونیشو و تخت رو گذاشتم رو دریا بود موهاش تو دستش اون رویام و بود

 نفهمیدم هیچی دیگه و تخت رو شدم ولو و اونور کردم پرت اوردم در مانتومو اتاق

 پاشو فرشته اه-باران    
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 بکپم بزا نکن ور ور انقد بشورم قبرتو سنگه-    

 دیگه ساعت نیم داری دکتر نوبت پاشو د-رویا    

 رویا کن ولم-    

 میده نوبت یکی به بار یه ماهی شش دکتره این اوردم گیر نوبت زور به پاااشو میگم-رویا    

 نده میخوام-    

 راحت خواااب یه این دست نباس من چرا خدا ایی کشید روم از رو پتو و زمین کوبید پاشو    

 باشممم داشته

 بپاشونمت یا میشی پا-رویا    

 باشههه باشه-    

 ورتص تو کردم پرت و برداشتم رو بود کنارم ک چشتی..مالیدم چشامو یکم و جام سره نشستم    

 رویا

 امازونی وحشایه از که الحق-باران    

 نداره؟یکم زندگی و خونه پالسه؟مگه اینجا روز هر چرا این اصال عمته وحشی کردی غلط    

 باران سمت کردم پرت و برداشتم رو اونوری پشتی و کردم اونور ینور ا تخت رو دستمو

 کنم تنم یچی گمرین ها عجوزه گمرین-    

 وت کردن پرت بود ای دیگه مار زهره و کوفت هر و پایین و باال و مایل و قائم زاویه با رو پشتی    

 همینجور اوهوک..شده نابود ننه مرده شوهر خواب کارتون مونده عقب چاره بی بدبخته منه صورته

 پرت رو وپت..کنم معرفی کو چی ی نمیدونم و یونسکو المللی بین سازمان به خودمو باید برم یش

 بدبختم استخونای هوار شد باعث که دادم بدنم به قوصی و کش..شدم بلند و اونور کردم

 انجام بعد روتون به گالب و زدم صورتم سرو به ابی حموم تو رفتم و کردم مولوچی ملچ..دراد

 برد ماتم هثانی چند یه ایینه تو خودم دیدن با..بیرون اومدم بمونه ناگفته بهتره که نظر مورد عملیات

 یکی بزرگمو ننه و ننه و داشت زبون حنجرم اگه ک میخندیدم چنان خنده زیره زدم دفعه یه و

 میکرد
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 فرشته؟ شده چی..چ-دریا    

 یه ها مرده مادر عینه شده قیافم خدا واای دادم ادامه خندیدن عر عر به همچنان و نگفتم چیزی    

 ایه حلقه از یکی و و شلوارم کش زیر رفته تاپم از تیکه یه و زانوم باالی تا اومده شلوارم لنگ

 جوونور و کج چارتا فقط سرمه باال امازون جنگل مثه دقیقن گیسه کاله و پایین افتاده تاپم استین

 ..داره کم

 شده؟ خل این چشه-رویا    

 خنده از پاچید اونم بعد و بهم زد زل یکم اولم باران    

 نکرت قیافه این با بمیری فری واای-باران    

 کردم اخمی و بستم نیشمو    

 نگهت ترشی دبه تو االن تا بیچارت مامان بودی ادم مثال؟اگه الکسیسی خیلی خودت-    

 نمیداشت

 بتوپه من به و ببنده نیششو یا بخنده نمیدونست باران و خنده زیره زد رویام    

 شد شماها؟دیر کجایین-مامان    

 بیرون داد هل رو دریا و باران بستو نیششو رویا    

 کن تنت گونی یه سریع تند زود-رویا    

 بره بخواد ادم خب کردم داخلش نگاهی و کردم وا درشو کمد سمت رفتم و دادم تکون سری    

 سیاه اسلب اصال شیم؟؟واااه پاندا بزنیم سیاه سفید تیپ بپوشه؟؟یه چی باس کنه زیارت دکترو

 رمزق مانتو و ابی جین یه..بزنیم؟؟اووره ابی قرمز خب..بودما سلیقه بی چه کمد این تو نداره وجود

 کاله..توالت میز رو انداختم و برداشتم بنفشیم شال میرسید زانوم زیره تا کردم تنم و اوردم در

 خرابه رمس منم..زدم تلم یه بستمشو سرمو باالی..نمیاد در و چسبیده خوبه کردم درست باال گیسو

 اسهو بوسی و کردم سرم کنم؟؟شالمو چیکا بلنده میبندتش؟؟خوو و میزاره گیس کاله کی اخه ها

 دور سه دو برداشتم قرمز رژ یه و زدم خودم به کمه؟؟؟چشمکی چی خب خب فرستادم خودم

 کید دارم واست ها نقشه..نباشه پیر دکتره کنه خدا...شد جیغ جیغ تا کشیدمش لبم رو محکم
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 و ریختم توش پرت خرتو مشت یه و گوشی برداشتم قرمزمو پشتی کوله و زدم ای قهقه جووونم

 ...رنگین وسایل کل داشتما سلیقه عجب...پایین اومدم و برداشتم هم بفنشو های کتونی

 بریم؟-رویا    

 برو بعد بخور یچی بیا نه-ماان    

 اشپزخونه تو رفتم کنان تاتی تاتی و مبل رو کردم پرت کشمو کیفو    

 میای؟ فر و قر باال اون کی واسه ساعت دو بابا شد دیر بلمبونی درد-رویا    

 گفتم پر دهن با و دهنم تو چلوندم و برداشتم بود مامان دست که ای لقمه    

 گرامیت عمه واس-    

 زدی بهم حالمونو بابا فکتو ببند-رویا    

 و یرش لیوان و دهنم تو گذاشتم و گرفتم بزرگ نسبتا لقمه یه و سمتش کردم پرت رو قاشق    

 حاال دش پاک خوشکلم رژ نچ نچ میز رو کوبیدم لیوانو میشم خفه دارم وای..کشیدم سر و برداشتم

 ژر بی چه رژ با چه بابا بخواد دلشممم پیری این بیخیییل بزنم؟؟اصال جونو دکی مخ چجوری

 زیادشم

 میکنیا کفریم داری -رویا    

 هست؟ من از تر ورگل ترگل و تر سالم ادم اصال منو کشتی بابا باشه-    

 نیست تو از تر خل بابا؟ادم ن-باران    

 عزیزممممم رفتم تو به-    

 پا از ینوماش..دنبالش افتادم راه و کردم پام کتونیارو برداشتم کیفمو منم در سمت افتاد راه رویا    

 کرد حرکت و باال پریدم اورد در رکینگ

 باران؟-    

 نمیاد-رویا    
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 خرا تا بردم صداشو و کردم روشن رو ضبط شدم ماشین کردن انگلک مشغول و نگفتم چیزی    

 نیازه هلو به لولو تبدیل واسه که چی هر خالصه و عطر و رژ اونواع و شونه توش کردم وا داشبردو

 ات کشیدم لبم رو دوری سه دو و برداشتم و بود قرمز که یکی رژا بین از..شده پاک رژم ایول..بود

 طخ تا کردم رو زیرو رو داشبرد چی؟؟یکم کمه یچی نووچ کردم نگاه خودم به یکم شد جیغ جیغ

 خواستم کشیدم رو چپ ،چشم چشم خط و کردم تنظیم رو ایینه کردم پیدا رو ریمل و چشم

 مخم رو رفت ناجور صدا یه که بکشم هم رو راستی

 خوشکله میخوامت ارایشم بی-پسره    

 جیگر هلویی همینجوری-پسره اون    

 رقب عینهو موهاشون انداختم بهشون ای سیفانه اندر عاقل نگاه و سمتشون برگردوندم سرمو    

 دادم چین لبمو و بینی بودن برداشته هشتی ابروهاشونو و بود گرفته

 نترشین ونبگیرتت بیاد یکی تا بگیرین یاد اشپزی ننتون دله وره خونه تو بشینین برین شما-    

 نمیترشیم ما هلو نترس تو-پسره    

 بکنم؟ سوال یه-    

 عزیزممم؟ دلم جونه-پسره    

 میشین؟ باردارم شما-    

 گهب چیزی خواست و بست نیششو بود برخورده بهش ناجور انگار که پسره خنده زیره زد رویا    

 گرفت گازشو رویا ک

 بار شوصون داری الیک ایول باوا-رویا    

 سواله واسم تو جونه-    

 نزنی رفح تو..عیبه ندانستن نیست عیب نپرسیدن گفتن قدیم ز ا سواله خو چیه زد ای قهقه باز    

 باش عه؟خو..ایرانو المثالی ضرب و ادبیات کل کردی ای جونم؟قهوه وجدان چرا عه تری سنگین

 جیگری چه جووونم چیزی یه شد این اها..شدم کشیدن چش خطه مشغول باز..بگی تو چی هر

 ..منم زنش که شانسم خر شوهرم خوشبحال و منم بچش ک ننم خوشبحال فرشه شده
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 دختر خودتو خوردی-رویا    

 نمیکنم رحم خودم به خودمم شیرینم بس از-    

 هفتوم اسمون به اعتماد-رویا    

 ابجی چاکریم-    

 کرد وا کمربندشو و کرد پارک و ماشین    

 ضعیفه کمه وقت ک پایین بپر-رویا    

 اهر قری خانم دنبال و کردم درمون درس شالمو پایین پریدم و کردم درست دوشم سر کیفمو    

 عجب دکوپوزی عجب جوووونم...گلوهه تو بپر هلو که بیرونش شدیم مطب یه وارد افتادم

 باحیا خترد خخخ...باشه سلیقش عینهو قیافشم کنم خدا..پوله خر ناجور دکیش معلومه دکوراسیونی

 میگنا من به

 کجایین؟ شماها معلومه-ماهان    

 باشیم؟ کوجا میخوای ننمون خونه عجیجم اره-    

 منتظریم ساعته دو خوشمزه نریز مزه-ماهان    

 وظیفتونه-    

 دختر بیرون نکردن پرتمون باتیپا تا ببند-رویا    

 بیرون قرمز مو من یه با ای قهوه میمون یه خوشبوتون روی به گالب که بگم یچی خواستم    

 پاره رچهپا تیکه یه با بود تر سنگین نمیزاشت اگه شالشو و بود معلوم زور به چشاشم ک ریخته

 یرونب اومد اتاق یه از بود ریخته بیرون زندگیش زارو کله و میرسید زور به کمرشم زیر تا که پوره

 گرخیدم پنهون چه شماها از نیس پنهون ک خدا از بود شده پروتز شتر لبای عینهو لباش

 داره؟ نیگاه-دختره    

 اووخ..داره صفا مانند میمون شتره دیدن جوونم نه-    

 پهلوم رو گذاشتم دستمو    
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 نکن درست شر گالرو اون ببند-رویا    

 گفتیییی؟ چی-دختره    

 شنفتیی ک همینی-    

 کشید بلند جیغ یه    

 خیابون سره مسجد اذون بانگ عینهو ک مالنیه مثه صدات کردی کرر،فک من عزیزه شدم کر-    

 باال؟ میبریش

 فرهنگییی بی خیلی-دختره    

 میکنه چکه ازت داره ک اونقد فرهنگی با بسی تو بله بله اوه-    

 سحر؟ شده چی-دکتر    

 میکنه توهین من ب داره پاپتی نزاکت بی ادب بی فرهنگ بی دختره این احسان-دختره    

 انداختم نگاهی سرتاپاشو کله و چرخیدم دورش دور یه و کردم نگاه بهش باال دادم ابرومو یه    

 تلباس و قیافه و ریخت به نگاه نفله؟یه دختره پاپتیم من...سرخ روت میگه دیگ به دیگ-    

 کردی؟

 میارزه هیکلت اندازه و مدن چشونه؟همشون-دختره    

 وایسادم روش به رو و باال دادم ابرومم اون    

 ردیک تنت برداشتی ننمو اشپزخونه کنهه نداشتی پول کردم خیال گفتی شد بابا؟خوب نه-    

 احسان؟؟دختره میشماااا عمو دختر نخورده نسکافه زود چه..خنده زیره زدن احسان و ماهان    

 ..بیرون میزد بخار گوشاش از نکنم غلط برداشت میز رو از کیفشو و زمین کوبید پاشو

 نمیستم وای اینجا هم لحظه یه دیگه من میخندی و وایسادی احسان برات متاسفم-دختره    

 تو میاد سوز سرده ببند سرت پشت درم زحمت بی ننه اومدی خوش-    

 ونا کرد گور گمشو و بهم کوبید درو..ایشش عملی خر بیشعور زد بهم ای تنه و شد رد کنارم از    

 بود وا نیششون هنو دوتام
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 وقت یه نترکین-    

 خانمی بده خیرت خدا-احسان    

 کردم نگاش و کردم ریز چشامو    

 شم؟ رستگار تا میکنی من واسه دعاها این از چی واسه-    

 طال دستت فقط بماند چیش واسه-احسان    

 کرد ماهان به رو    

 ماهان؟ نیومدن-احسان    

 کردن هم کاریاشونو شیرین نرسیده-ماهان    

 گفت رویا به رو و کرد رویا و من به نگاه یه احسان    

 شمایی؟ فرشته-احسان    

 منم؟ فرشته نیس پیدا وجناتم ابولهوتم؟از مجسمه اینجا من-    

 تو تا باشه بیمار میخورد بیشتر اون به ببخشید اوه اوه-احسان    

 یصندل رو دادم لم اونا به توجه بی اتاقو تو رفتم و افتادم راه سرشون پشت و نگفتم چیزی    

 تره سالم منم از اینکه دایی پسر بابا-احسان    

 خواب از رو بیچاره منه دمبول و دمبل نکرده قوقو قوقولی بدبخت خروس هنو ک زود صب وااله-    

 میدهن نوبت بار یه سالی دکتره این میگن همچینم اینجا اوردن کشون کشون و کردن بیدار خوش

 ...انگ

 شب روزم اون ندم سوتی روز یه من سرم به خاک واای بستم نیشمو و گفتم هینی دفعه یه    

 خنده زیره بزنن نفرشون سه هر شد باعث ک دادم قورت صدادار دهنمو اب ها نمیشه

 چیزین..شما بس از..چیزه ینی..بود این منظورم-    

 چیزم؟-احسان    

 دیگه چیز-    
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 خوب؟-احسان    

 اره-    

 خوشتیپ؟-احسان    

 اره-    

 بامزه؟-احسان    

 اره-    

 بزنی؟ مخمو میخوای-احسان    

 فهمیدی؟؟ کجا هین؟؟چی؟؟کی؟من؟؟تو؟؟از..ار-    

 دوباره میترسم راهه بهترین شدن خفه شم خفه بهتره خدایا وااای شد منفجر اتاق ایندفعه    

 و نشست روم به رو ماهان میز پشت نشست خنده با ن احسا..افتادست عقب بگن بدم سوتی

 کنارم رویام

 زده؟ حرف باهات ماهان-ویار    

 نشنید یا دیدن با لحظه هر ممکنه نیست حاد چون باالست خیلی ریسکش ولی ره ا-احسان    

 برگرده حافظش گذشته از چیزی

 کرد من به رو    

 نیومده؟ یادت گذشته از چیزی-احسان    

 اب بازی مشغول بدم بدتر سوتی یه باز و بزنم حرف میترسم بابا دادم قورت صدادار دهنمو اب    

 شدم ذهنم تو ها کلمه چیدن و مانتوم گوه

 هی مثه سریع خیلی هایی صحنه یه وقتا بعضی ینی...چیزی که اوقات گاهی ینی..اره..خو-    

 مغزم از گوشه یه هم هایمبهمی صحنه و چیزا یه خب..میگذره چشام جلو از تنده دور رو که..فیلم

 میشن تر مبهم بفهممشون میکنم سعی چقد هر خب ولی..انگار هست

 درسته ک زدنت حرف داری لکنت میگفتن-احسان    
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 انداختم باال نمیدونم معنیه به شونمو    

 بمونه مغزت توی متروک جای یه بزار کنی دفن رو گذشته کن سعی-احسان    

 بوده چی عالیقم و بودم چطورادمی قبلنا بدونم میخوام من خو-    

 چیه؟ واسه دیگه بغض این کردم تعجب خودم ک داشت بغض اونقد صدام    

 نیاار فشار مغزت به بپرس خونوادت از-احسان    

 وت داشت اشک سمتش چرخوندم سرمو دستم رو نشست رویا دسته ک بزنم حرفی خواستم    

 و ختماندا باال ای شونه منم نفت چیه؟چیزی پرسیدم ازش سر با میکرد بازی قل دو قل یه چشاش

 تداش احسان هاا خلم منم برگرده حافظم نمیخوان میکنم احساس احسان طرف برگردوندم سرمو

 پزشکی من نمیاوردم در سر ازشون اصال که میگفت خنگول دوتا این به پرت و چرت مشت یه

 ک رویا طرف دانشگاه؟برگشتم نمیرم چرا نمیارم؟؟اصال در سر حرفاش از هیچی چرا میخوندم؟پ

 هب زه زل و میده گوش داره دقیق انقد ک رقصه کلیپ انگار میداد گوش حرفاش به دقت با داشت

 برگشته بخت اون دهن

 پخخخخ-    

 بست چشاشو نشستو صاف کشید خفیفی جیغ    

 ارب صد تو..بدبخت حسین و حسن ابروی حق به بشورمت تخته سره ایشاال شی ذلیل-رویا    

 نیستی بشو ادم عمت قبره تو بره حافظت و شی زنده و شی سقط

 زدم ای قهقه    

 ابجی شوماییم چاکر-    

 کرد ریز چشاشو    

 پایینا بیار دکوپوزشو میگه شیطونه-رویا    

 ابجیی نیستی مردش-    

 شده ذلیل زنشم-    

 نشده سوم جهانی جنگ تا اینارو بگیر ماهان-احسان    
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 دارم دوست موندمو عقب اوسکله گاوه نفهمه خنگه چلمنگ ابجی هم خیلی چرا؟من جنگ وا-    

 خنده زیره زد احسان    

 بود تعریف این االن-ماهان    

 دختر میکنم کفنت-رویا    

 سوال یه اصال کنم تعریف ازت نداری لیاقت ایش-    

 ها؟-رویا    

 دانشگاه نمیریم چرا-    

 میگیری؟ یاد درس مغزت این با تو کل عقل اخه-ماهان    

 که شم دکتر باید کی تا اخرش-    

 خانوما خانوم شی دکتر تا بکشی بدبختی باس انقد-احسان    

 مثال؟ بوده کار خیلی گرفتی ابکی مدرک یه هااا کنده کلنگ با کوه تو تونل انگار واه واه-    

 من؟ داشه داشتیم؟با-ماهان    

 ایش-    

 ایش میگه گربه عینهو دم هر مرض و ایش-رویا    

 نای ساعت دو..نه میگین شماها هی میگم هی من معیوبه مخش ایش؟این میگه گربه مگه واه    

 جزم عزممونو و شدیم بلند اندی و ساعت دو بعد و کرد انگولک و بدبخت منه و زد فک احسان

 والتف اگه فوالد؟؟نه شده ساخته چی از این فک نمیدونم من..بیصاحابمون خونه گمشیم کردیم

 از اباب سنگه؟؟ن نیس فلز پ میشد ذوب و میگرفت اتیش میزد جرقه خوردن تکون همه این با بود

 شستمن منم بزنه فک تقلبی دکتر این با رفت رویا داند خدا هووف..میشکست تکون تکون همه این

 ردمک شوت اوردنگی با رو منشی میگنا من به پرو..شدم پروندن پشه مشغول و منشیه میز رو

 میکنم سیاحت ها پشه دنیای تو دارم و شدم پالس میزش رو حاالم بیرون

 نبود؟ بهتر جا-ماهان    
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 مش پرت میز از و بدم دست از تعادلمو شد باعث ک گفتم بلندی هین و برگشتم سرعت با    

 صندلی پایه تو خورد محکم بود زخم ک زانوم و پایین

 اخ-    

 گرفت دستمو کنارمو نشست زانو با ماهان    

 فری؟ خوبی-ماهان    

 جن مثه چرا خوب تیفت و تک کله خوب بابات خوب ننت میزاری؟اخه غول نره توهه خوبم؟؟مگه    

 نگرفتم عصبی تیک چرا بودم اینا با انقد من ادم؟؟نمیدونم جلو میپری

 فرشته؟-ماهان    

 ردک بلندم کمرومو دوره کرد حلقه دستاشو شم بلند کردم سعی شونشو رو گذاشتم دستمو    

 عزراییل دست بدم تحویلت ببرمت خودم الهی شی تیکه تیکه ماهان الهی شی نابود اخ اخ-    

 هوا میره من چرخ چهار هی چرا نمیدونم من میترکه داره پام الهی

 اغا ولی دادم تکون یه من؟خودمو ب چسبیده زالو عینهو چرا این وا کردم تمیز مانتومو دستم با    

 بی..بهم بود خیره..کردم بلند سرمو شد تر تنگ دستاشم حلقه هیچ نشد ک جا به جا سانتم یه

 تو برق یه چشاش سمت رفت هوا بی نبود خودم دست نگام انگار چشاش تو زدم زل اختیار

 جایی حاال تا کنم فک ک ارامشی میزنه موج نگاش تو هم ارامشی یه عجیب برق یه نگاهشه

 فشارش یکم دستشو رو گذاشتم دستمو و گرفتم چشاش اروم دریای از نگامو زور به..ندیدمش

 نخورد تکونی هیچ بازم ولی دادم

 ماهان؟-    

 جانم؟-ماهان    

 خوبم دیگه کن ولم-    

 پنج و شوصون هیچ ک تخته یه این خودم جونه به کرد باز دورم از دستاشو و کشید اهی    

 تیشرت ب افتاد نگام ک بردارم زمین رو از کیفمو خواستم و کردم درست شالمو کمه تختش

 میخندیدم غش غش بودم گرفته دلمو خنده زیره زدم دفعه یه ماهان
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 گرفتت؟ موج-ماهان    

 کردم تیشرتش به ای اشاره و انداختم اخموش صورت به نگاه یه    

 میدی ماچ و میگیری ماچ بودی نگفته..کلک-    

 لحا از دارم دیگه واای خندیدم غش غش و زانوم رو گذاشتم دستمو شد وا گوش بنا تا نیشش    

 جلوم وایساد اومد میرم

 هین؟-    

 ردمک نگا بهش تعجب با و بستم نیشمو چونم زیر گذاشت دستشو باز نیش با و نزد حرفی    

 لبم رو کشید و لبم نزدیک اورد کوچیکشو انگشت و کرد بلند سرمو

 داری؟ طاعون-    

 میکنی ماچ مردمو بودی نگفته-ماهان    

 کرده؟ چیکا-    

 چرا یناا ببینم وایسا چی ینی وا کرد تیشرتش به اشاره یه بعد و انگشتش به اشاره یه سر با    

 اب نه؟ کشیدش من لب رو االن انگشتش ب زدم زل شده گشاد چشاش با کردم وا همرنگن؟دهنمو

 کردم اشاره دستش ب انگشتم

 ..این-    

 کردم اشاره لباسش به بعد    

 اینه؟-    

 کرد پایین باال سرشو باز نیش با    

 کردم اشاره لبام به    

 اینه؟ ماله-    

 ردهم بچه کردم؟چرا ماچ اینو کی نفهممن چلمنگه پسره کرده غلط کرد پایین باال سرشو بازم    

 کردم بغلم؟اخم تو میندازه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمن dokhi divone نویسنده|  تنهایی فرشته رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

225 

 

 ونتمیم دختره چی؟دوس ک میدی تکون سرتو مونگال عینهو اینجا وایسادی کردی غلط خیلی-    

 بدبخت؟ منه خره تو میندازیش کرده رژیت رژ

 عقب برم قدم یه شد باعث ک جلو اومد قدم یه    

 زده؟ تو همرنگه رژ من دختر دوست ینی-ماهان    

 اره خو..خو-    

 عقب رفتم من جلو اومد قدم یه باز    

 نبود؟ همچین بودیم اتاق تو وقتی چرا پس-ماهان    

 چیدی گالب و گل رفتی خودت و کردی احسان سرگرم رو ما اها اها..ینی...چیزه..حتما..خو..خو-    

 دادی و گرفتی ماچ و

  دیوار ب چسبیدم دیگه و عقب و رفتم من جلو و اومد قدم یه باز    

 احسان؟-ماهان    

 چکارت نمیدونم پسر دکتره همین ها؟ینی-    

 دخترم؟ دوست ک خب-ماهان    

 اونور برو اصال چمیدونم..حتما..خب-    

 کن پاکش نوچ-ماهان    

 خو نمیشه-    

 انداخت باال ابرویی    

 چه من ب-ماهان    

 چجوری صاحاب بی رژ این بدبختم؟اخه انقد چرا من خدا ای کردم نگاه بازش نیشه به اخم با    

 شد پخش بیشتر ولی روش کشیدم انگشتم با ماهان کنم گورت به گور اونجا؟ایشاال رفت

 بشورمش خونه ببرم بیار درش اصال-    

 هین؟-ماهان    
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 یکن کمک من ب نیای خواستی اصال چیه من تقصیر تیشرتت ب گرفت لبم خو بابا ایی-    

 گفت اروم اونور دادم هلش منم بیروم اومدن احسان و رویا ک بگه چیزی خواست    

 وحشی-ماهان    

 عمته-    

 حتما میام مرسی باشه-رویا    

 گفت من به رو رویا داد تکون سری احسان    

 اومده عمه بریم بزن-رویا    

 هین؟-    

 در سمت افتاد راه و گرفت دستمو    

 خدافظ-رویا    

 بای-احسان و ماهان    

 افتاد راه و باال پریدم و کردم وا درو شد سوار و ماشین کنار برد منو کشون کشون    

 کیه؟ عمه-    

 کیه؟ بگم عمس عمه-رویا    

 چرا سوال تا دو نه نه میره رژه مخم رو داره ناجور سوال یه...شدم خیره جلو به و نگفتم چیزی    

 افص ها حیام بی میکنه؟؟؟خیلی جذب منو ماهان چشای انقد بیاد؟؟؟؟چرا یادم گذشترو نمیخوان

 ننش چشه حتما چه من به اصال عسلیه؟؟وا ابجیش چشای چرا خخخ پسره چشه تو زدم زل صاف

 ووو...بوده ابی باباش چشه حتما بود عسلی ک مامانشم چشه نه عه عسلی باباش چشه بوده ابی

 بدبخت پسره چشم ب دادم گیر ها داره ربطی چه من ب اصال

 خونه واسه بگیرم پرت و خرت مشت یه برم بشین-رویا    

 نجو عمه جمال به چشمون واال خوبه..خیابون اونور سوپری بعد و پایین رفت دادم تکون سری    

 رننگی خرمو مردم اگه بطلبم حاللیت ازش برم خخخ میشه روشن میخوره فحش انقد ک بدبخت
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 یارو منو بس از بده طالقش شوهرش میترسم خخ میدی انتقال فحش بدبختت عمه به انقد چرا

 و ینماش و باال پرید پرت و خرت و پالستیک خروار یه با رویا و شد وا در میفرستیم فحش واسش

 افتاد راه و کرد روشن

 بگم؟ چی یه-    

 بوگو-رویا    

 بیاد؟ یادم گذشتمو نمیخواین چرا-    

 هااان؟؟؟-رویا    

 ..میزدین احسان و تو ک حرفایی این-    

 بیاد پیش برات مشکلی میترسیم خودته بخاطره-رویا    

 گاهن یه برداشت یکی رویا جلو گرفتم کردم وا و برداشتم نایلونه تو از پفک یه و نزدم حرفی    

 و دهخور پفکا ک انقد رو بسته کردم مچاله و گفتم ایشی میخورد ذره ذره تیکه تیکه کردم بش

 شدم خوردن مشغول و شدن پودری

 نیستی بشو ادم ک پایین بپر-رویا    

 ک ببندم درو میخواستم رفت و کردم وا درو شدم پیاده و اوردم در واسش زبونی پر دهن با    

 شد وارو پفک

 اوردی در پفکم سره به بالیی چه ببین تواممم کلفته من مگه بگیری جیگر جز الهی-    

 برات بخره میگم-پسر یه    

 باشی؟؟ کی شما بینم وایسا نخره هین؟؟میخوام-    

 بابام ننه پسر-پسره    

 کو عمه رضا نریز مزه-رویا    

 میکنه چیکار اینجا تو؛فرشته-رضا    

 خونم؟؟ بیام بگیرم اجازه تو از باس خونمه-    
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 بله؟؟؟؟؟-رضا    

 بیا مامان رضااا-خانومه یه    

 وایسا دیقه چن باشه-رضا    

 االن همییین-خانمه    

 میکنی ارچیک اینجا میگه میاد خودم خونه تو بیشعور خله وا رفت و کشید چونش به دستی پسره    

 ......تو رفتم و اوردم در کفشامو و کردم درست کیفمو

 ..بعد هفته سه    

 یلفس بگم کیی به برم رفت سر حوصلم خدا ای هوووف شدم بلند و تخت رو انداختم رو گوشی    

 خووونه این تو شدم

 منشوووور خره تواما با خر هوووش گااو رویا هوووی رویااااا-    

 تو چته ها-رویا    

 و تخت رو انداختم خودمو میخوره بهم حالم کاری بی از داره دیگه واقعا کردم هم تو قیافمو    

 زمین رو کردم پرت رو پشتی

 دیوونه تو چته-رویا    

 خونه تو شدم تیکه تیکه میفهمیی؟؟بابا رفته سر حوصلم-    

 بود؟؟ گلگشت ماهان با دیروز ننم-رویا    

 میخوابه و میخوره فقط ک خاصیت بی خره یه دیوااار؟؟شدم کدوم ب بکوبم سرمو خدا ای    

 توش کردم فرو سرمو و برداشتم کنارمو عروسک

 جوووریم یه رویا واای-    

 کنارم نشست اومد    

 خواهری شده چی بگو-رویا    

 بترکه درد از میخواد مخم دم ب دم هی میشه رد چشم جلو یچی هی شدم کالفه-    
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 کن؟ گرم جوری یه سرتو نمیگم مگه میکنی فک و میشینی بس از-رویا    

 بس از شدم استخون و پوست کردم نگاه اسفنجی باب بس از مردم اخهههه چییی با-    

 بگردم؟؟ باشم نرفته ک مونده جا رقصیدم

 رفته؟ سر حوصلتم اونوقت-رویا    

 کردم پایین باال سرمو و کردم اویزون لوچمو و لب    

 روزی؟؟ چند شمال بریم داری دوست خووب-رویا    

 باال پرید کشیدم بلند جیغ    

 مسااافرت؟؟؟-    

 داد تکون اره معنیه ب سرشو    

 باران؟؟ و ماهان با-    

 داد تکون سرشو بازم    

 عاااشقتم عاشقتم رویا وااای-    

 زد ای قهقه    

 منتظره مامان بدو بخوریم شام بریم-رویا    

 رو اه پله سمت دویدم کردمو درس سرم رو گیسو کاله پایین پریدم تخت از و گفتم ای باشه    

 پایین سوی به پیش فیییییش و نشستم نرده

 ادمی سرتون مال بال میافتین میگم بتون دارم بارس چند کوچیک خانم واای-خانم محبوبه    

 زدم ای قهقه    

 من گالب و گل مامی سالاام-نداره افت بم بادمجون-    

 اتاقت از دلکندی عجب چه عزیزم سالم-مامان    

 کنارم نشست اومد رویام میز پشت نشستم و نگفتم چیزی    
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 کو؟ دریا-    

 بخره پرت و خرت مشت یه باباش با رفته-مامان    

 میشم دارم کم کم داره دستپختی عجب جون محبوبه این جوونم ای شدم خوردن غذا مشغول    

 گاو یه قد

 شده داغون ناجور حوصلش میگه فری..شمال بریم بچه با میخوایم فردا مامان-رویا    

 باران؟ با نمیاد بیرون اتاق اون ب چسبیده اره-مامان    

 هست ماهانم احتماال-رویا    

 کرد اخمی مامان    

 مامانی؟ داره اشکالی-    

 رفتیم کم مگه اشکالی چه بابا نه..نه-رویا    

 و زدن ایفونو ک میکردم صاف بشقابو کم کم داشتم دادم ادامه خوردن به و نگفتم چیزی    

  کرد وا درو خانم محبوبه

 شالااام شالاام-دریا

 شدم بلند و گذاشتم قاشوقو

 بودی؟ رفته کجا من خوشکله اجی سالم-

 بخرم پالتو رفتیم پاپا با-دریا

 خوردی؟ شام-مامان

 گشنمه چقد ک واای نه-دریا

 کو؟ بابا-رویا

 داشت کار رفت-دریا

 ها پله سمت رفتم منم میز پشت نشست
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 رویا میدم خبر ها بچه ب-

 باال رفتم و کردم طی رو ها پله تند تند

 کن نگاه منو جیگیلی جیگیلی کن وا اخماتو جیگیلی جیگیلی-

 ورداشتم گوشیمو و اتاق تو پریدم

 اریند طاقت من مثله تو بگو کجایی اخه برات تنگه دلم:برم پیشوازشو اوو باران ب زدم زنگ اول

 ...میک حس دارم

 سلوووم-باران

 بگوشم پیشوازتو میزاشتی مرض-

 زنگیدی؟ پیشوازم واس وا-باران

 ای؟ چیکاره فردا نوچ-

 بردارم واحد برم میخوام بییکار-باران

 شمال بریم کن ولش روز سه دو یه-

 ماهان؟ با-باران

 اهوم-

 کی؟-باران

 فردا-

 پایتم-باران

 فعال پ-

 بگیرنت گل اه...بوق چهار بوق سه بوق دو بوق یه هووف..ماهان ب زنگیدم و کردم قطع رو گوشی

 چرا نمیدونم شدم جووری یه گوشی تو پیچید صداش ک کنم قعطش خواستم

 جانم؟-ماهان
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 سالن-

 خوبی سالم-ماهان

 مویای؟ شمال بریم موخوایم فردا ماها میگما امم میسی-

 تنهایی؟-ماهان

 همیشگی اکیپ نه-

 کی؟ ماشین با-ماهان

 من من من ماااااشین اممم..نمیدونم خب-

 کرد ای خنده

 نکشیمون-ماهان

 بخواد دلتم-

 میام باشه-ماهان

 خب اممم-

 خب؟-ماهان

 چرا نمیدونم کشید اهی نزد حرفی نزدم حرفی

 برم دیگه من خب-

 بای-ماهان

 بای-

 مخست انقد میدادم قر داشتم حاال تا صب از تخت کنار عسلی رو انداختم و کردم قطع رو گوشی

 ربیشت مبهم های صحنه اون حتی شده جووری یه دلم چرا نمیدونم..تخت رو کشیدم دراز...نگو ک

 ک دارم حسی یه میدونم فقط چمه نمیدونم..میکنن مشغول خودشون ب فکرمو هی و شدن مبهم

 در گیسو کاله دارم ذوق ها کوچولو بچه عینهو خخخخ ددر میریم فردا اخجوووون نیست خوب

 ..شدو گرم چشام کم کم..بستم چشامو و مالیدم پامو یکم و اوردم
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 بکپم بزا نکن ور ور انقد بشورم قبرتو سنگه-

 امادنن همه پاشو د-رویا

 امادن ک درک ب-

 دیه بیاین-باراد

 ارانهب داداشه خو کنم گورت تو میخواد؟خاک چی اینجا باراد این جام سره نشستم سیخ شدم بلند

 شی خوب تا بتمرگ برو خو بود مریض خو این بینم وایسا دیگه

 نه یا میشی پا -رویا

 بپوشم لباسمو تا گور گمتو خارجی میش گاو شو خفه اه-

 کنم معج پرت خرتو یکم میخواستم پوشیدم لباس و زدم صورتم سرو ب ابی یه رفتم و شدم بلند

 تنگه و زانو زیره تا مانتو مصرف بی این خورد درد یه به خوبه کشیده زحمتشو رویا دیدم ک

 گیسو هکال کردم سرم سفیدمم سری رو یه کردم پام مشکیمم جینه شلوار بوشیدم خاکستریمو

 ببینا گورن خخ زدم یواشم پررنگه بنفش رژ یه بستم کج گردنم کنار رو سری رو و کردم فرق حالته

 ک کردم خالی خودم رو هم عطرو کشیدم چشمم خط ریملو یکم خخخ یواش رنگه پر بنفش

 وشت انداختم رو هندزفری و گوشی و برداشتم مشکیمو دستی کیف شد بلند رویا نکره صدای

 ردک صدام مامی ک بیرون برم حال دره از خواستم پایین دویدم و پوشیدم مشکیمم کتونیای

 خانم مامی جوونم-

 دستم داد کارت یه طرفمو اومد

 بخر داشتی الزم چیزی گلم بیا-مامی

 اونم نماها دنبال رفتیم رفتیم که بدو د و شدیم ماشین سوار و بوسیدم گونشو و کردم تشکری

 باال پرید

 بیابونی غول چطوری-

 نداری معرفت کنن گورت ب گور-ماهان

 عزیییزم چاکریم-
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 بود غمگین همش اه اه کردم روشن سیستمو

 اهنگ داری چی گوشیت تو گاگول باران-

 میخوای چی-باران

 شاد-

 ...و.ضدبازی و دارم شادمهر و تهی و تتل-باران

 میخوام شاد خرین کدوم اینا چمیدونم من باو خفه-

 بگیر-ماهان

 بدنم وت قر اخخ من برم قربونت جووونم دستگاه ب زدم و گرفتم فلشو سمتم بود گرفته فلش یه

 ماهان قبره سره بریزم فراوونه

 بیابونی غول من برم قربووونت-

 کارته-ماهان

 رفتی قربونم گاو میزارم دلت ب -

 باش خیال همین ب اش بده قرون صد-ماهان

 ن؟ قدیمیه خیلی پیشتاز اهنگه این اهنگ از ببریم فیض بزا بسه د-رویا

 وقته خیلی ماله اره-باراد

 باراد؟ شدی بهتری-

 دارم درد سر یکم نیسم بد عزیزم مرسی-باراد

 نمیکنه؟ اذیتت اهنگ صدای-

 نووچ-باراد

 یه نبودیم بلند رو هیجا ک منم اوردیم در بازی مسخره و رقصیدیم زدیم فقط راه اخره تا دیگه

 نشستماا فرمون پشته کردم غلطی عجب میزدم منگ
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 خیابون تواون گمشو-رویا

 اخه کنی رانندگی تو گف کی الهی بمیری-چباران

 چه تو ب خودمه ماشین عهه-

 بود قشنگی جایه ویال رسیدیم مندی و اندی و ساعاتی بعد

 زد جیغ رویا ک شدیم پیاده

 شدیم سر بر خاک وااای-رویا

 دستم؟ رو مرد؟میمونی شوهرت شد؟ چی-

 نیاوردم کلیدو-رویا

 نهههههه-بااران

 نکن شوخی-باراد

 رف یادم نیاوردمش بخدا-رویا

 مخنگه این چقد اخه سرش تو زدم یکی

 فندقیه مغز بشورم دستام همین با قبرتو سنگ بریزیم؟الهی کلمون رو تو خاکی چه حاال-

 الزایمری

 دیه کنین بس-ماهان

 چیزی متلی هتلی بریم باال بپرین-

 چی؟ واسه هتل-ماهان

 تو کردنه کفن واسه ها میپرسه دین اصول روانیه اینم خدا ای

 بکپیم؟ خیابون تو-باراد

 نوچ-ماهان

 رویا؟ قبره سره بریم پ-باران
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 نوچ-ماهان

 مارو کرده اسکل باو کنین ول اینو-

 ما ویالیه بریم-ماهان

 تو؟ ویالی-

 تره پایین اینجا از خیابون تا دو اره-ماهان

 فری؟ مرگه-

 بریم بزن خفه-ماهان

 سرایدارشون از کلیدو ایول بود دریا کناره ویال جوون فرمون پشت نشست ماهان و باال پریدیم

 جون ای کردم کف بودا دوبلکس متری 1111 داره حیاطی عجب جونم ای داخل رفتیم و گرفت

 ودب توالت اخرش کنم فک ک داش راهرو یه سفید چی همه بود سفید کال حال دکوره ببین دکورو

 جووووووووون ای یخچال جز قرمز چی همه کال و بود اپن اشپزخونشم

 بکپیم کجا خستم من-باراد

 برو خواستی کدوم هر تو پایین هم هست باال هم اتاق-ماهان

 کپیدن رفتن کردنو انتخاب هم کناره اتاق یه پایین باران و باراد

 باال؟ بریم فری-رویا

 اوره-

 میگم وقتی بود ای قهوه چی همه کردم باز یکیشو هم رو ب رو داشت اتاق تا 6 اونجا باال رفتیم

 چی همه سیزه رو ب رو سبز چی همه اونم کناره مشکی چی همه کناریش چیا همه ینی چی همه

 رنگا ینا عاشقه ک منم بود مشکی و قرمز از ترکیبی بعدی نگرفت چشامو ولی بودا خوشکل بنفش

 توش پریدم

 ها منه ماله اتاق این-ماهان

 لطفاا من برا-
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 نوچ-ماهان

 خواهش جونی ماهان-

 نوچ-ماهان-

 گدا درک ب-

 ور شدم ولو تاپ یه با و اوردم در مانتومو بود قرمز ک کناریش اتاقه تو رفتم و برداشتم چمدونو

 ...خوابیدم و تخت

 واسه راسی بود؟واای کی صدای کردم روشن چراغو پریدم و کردم وا چشامو جیغ صدای با

 ادهد پیام ک پدرسگی اون و من مخنگ مغزه ب لعنت ای بود گذاشته جیغ صدای پیامشو گوشیم

 رانسلوای سازنده این بگیرم اگه گاو ایرانسله تف روحت تو بود تبلیغاتی عه عه کردم بش نگا یه

 یه شدم لندب نبرد خوابم ولی تخت رو پریدم باز میفرسته تبلیغاتی پیام شب نصفه کی میدم جرش

 رویا اتاق رفتم بود چهار ساعت کردم گوشی ب نگاه

 رویا پیس پیس-

 نداد جوابی

 رفتی مرگ خوابه هوووی-

 بخوابم بزا-رویا

 هوا تو پرید متر سه کمرش تو زدم یکی نیس بشو بلند این اهوک

 وحشی چته-رویا

 نمیاد خوابم-

 بکپم میخوام گمشو صدام بزرگه ننه نشده و شده سفید موهای ب-رویا

 خو نمیاد خوابم-

 بینم گمشو چه من ب-رویا
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 انالینه ماهان عه عه وات تو رفتم نبرد خوابم کردم هرکاری ولی خودم اتاق رفتم و گفتم ایشی

 او درو ماهان اتاق رفتم اوردمو در چمدون تو از شرت سویی یه شدم بلند و زدم شیطانی لبخنده

 تهگذاش هدفون اغا بعله جلوتر رفتم کره مگه کرد غلط بود من ب پشتش نشد متوجه ولی کردم

 روش پریدم و زدم خبیثی لبخنده

 سرم اخ-

 ک قیافشو تخت رو نشست سیخ ها زده جن مثه سرم اخ اخ بود سنگ انگار بازوش ب خورد سرم

 بت بعد ب این از ننه بچه واای ترسید عمم جووووونه بخند کی نخند حاال خنده زیره زدم دیدم

 ننه بچه بیابونیه غول میگم

 بزنی؟ در باید کسی اتاق تو میای وقتی نداری؟نمیدونی یاد ادب تو -ماهان

 نه بگین هی سگه اخالقش میگم ناجور ذوقم تو زد بستم شد؟نیشمو عصبانی انقد چرا این وا

 باو چخه-

 اینجا؟ اومدی دردته چه باو ببند-ماهان

 اییش کنم گورت تو خاک جنه بی ک هتل نیومدم-

 بیابونیه لغو االغ گاوه کثافته ها بیشعوره خیلی بیرون اتاق از رفتم و برداشتم گوشیمو شدم بلند

 یشاوخ کشیدم سر و ریختم تو اب لیوان یه و پایین رفتم اصن گمشه بره اخالق سگ ننه بچه

 گیراس صداش چه جووون ای اومد اهنگ صدایه ک اتاقم تو برم میخواستم بودا تشنم

 نای خدایا شد خطی خط تو با کاغذام باز دارم گریه هوایه هوا بی چه ببارم وقتشه گرفته بغضم:

 تهدس تو قلم کشیدم نفس عطرتو دوباره کشیدم قفس پنجره دور باز ندارم دوست حالو و حس

 کشیدم دست ترانه ازب باز سکوته از پر من

 ک دبو اونجا باراد عه دیه ادبم بی کنم چه تو پریدم زدن در بی میومد اتاق یه از صدا دنباله رفتم

 کرد قطع اهنگو دید ک منو پنجره لبه بود وایساده

 بیداری؟ فرشته سالم عه-باراد

 ها میزنه حرفا روحمه اینم خوابم پ ن پ
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 میکنی پلی رو اهنگه نبرد خوابم دیگه پریدم خواب از اره سالن علیک-

 شد خیره اسمون ب باز کردو پلی حرفی هیچ بدونه

 خالیه تو جای چندسالیه یه و همینه حالم حوالیه همین تو خاطرات باز:

 بود افتاده دریا تو ماه نور ای منظره عجب وایسادم پنجره لب کنارش رفتم

 بالمو شکسته ادما سنگه ک کبوترم مثله حالمو میدونن شهر همه تو جز

 داشدا عنوانه ب شده عزیز واسم خیلی کم مدته همین تو عاشقه دااداشیم عاشقه؟اوخی باراد ینی

 دارم تو از انتظارئ حس این دارم تو از قرارو بی قلبه این

 خوش خوشکله نداره کم چیزی ک باراد دختره گاگوله چه نمیخوادش؟وا عاشقشه ک اونی ینی

 احساسه با اخالقه

 دارم تو از دارو طناب این من هست گردنم دور هنوز اسمت

 هخون تویه سایه یه و موندم من نمیشه دل باشه تو بی ک دلی شیشه بخار رو نوشته اسمت

 شه رفتنی اونم حتی میترسم

 و قاپیدم دستش از رو گوشی عاشقه ک بچم واسه بمیرم اخی سوخت جیگرم ک کشید اه یه

 کردم قطع اهنگو

 بزنیمااا غمبرک نه بگذرونیم خوش اینجا اومدیم-

 هم تو رف اخمام بود بدتر زهرم از ک زد تلخ لبخند یه

 باراد عههه-

 جونم-باراد

 کردم اشاره کنارم ب و تخت رو نشستم رفتم

 بینم اینجا بشین بیا-

 بم شد خیره و کنارم نشست اومد

 داری؟ دوست رو کسی-
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 پنجره ب شد خیره و گرفت ازم نگاهشو و نگفت چیزی

 نداری؟ اعتماد بم ینی-

 بدونی؟ میخوای چی-باراد

 میدوستی؟ رو کسی-

 دیوونشم ندارم دوسش-باراد

 نمیگی؟ بش چرا پ خو-

 گفت و کشید اه یه چشام تو شد خیره و گرفتم پنجره از نگاهشو

 نداره حسی بهم گف-باراد

 لیاقت بی نچسب دختره هم تو کردم اخمامو بیشتر بود غم لبریزه صداش

 برم خودم بارادیه قربونه نچسب نداشته لیاقت نداشته سلیقه باباش گور اصنا-

 عه عه-باراد

 ثافتک نفهمه بیشعوره دختره میگم بش خواس دلم چی هر کنیا طرفداری ازش نبینم کوفت و عه-

 شه گور ب گور ایییش نمیکنه پیدا تو از بهتر بگرده رو دنیا کل بره کنم گورش تو خاک

 دیوووونه-باراد

 دیونه جووونه-

 دلقکتم من مگه کوفت خندید و داد فشار اروم و دماغم اشارش انگشت با

 زد داد سرم ماهانم اون بیرون انداختم اتاقش از اشغال رویا میاد؟اون خوابت میگما-

 چرا-بارد

 کردم شرک تو گربه مثه قیافمو

 ادد سرم ننه بچه اخالق سگ بیابونیه غول اون ولی کردم شوخی باش مورچه یه پا اندازه بوخودا-

 زد
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 زهر درد مرگ حناق ای خنده زیره زد باراد

 چی؟ بیابونیه غول-باراد

 ننه بچه اخالق سگ-

 ها اینم داره کم جاش سره بشینه ادم مثه و ببنده ببنده نیششو داد رضایت ساعت دو بعد

 خنده از مردم میکنه درد دلم وای-باراد

 دریا؟ کردم،بریم تعریف سالو جک مگه دیه بسه شی گوری ب گور اوردیا در چیزش-

 بریم بزن-باراد

 و تاپ هی بود کم خیلی لباسام منم بود سرد ناجور هوا بیرون زدم ویال از باراد از تر جلو و شدم بلند

 کرده رویایی خیلی رو فضا اب تویه ماه تصویر و موج صدای دریا لب نشستم نازک سوییشرت یه

 بود

 قشنگه خیلی-باراد

 اوهوم-

 غرق توش ادم راز از پر و زیبا بود دریا این مثه اونم افتادم ماهان چشایه یاده ولی چرا نمیدونم

 اتخاطر اون پیش رفت فکرم...انگار..انگار شدم گیچ اشناس واسم خیلی چشا این انگار میشه

 بیرون اومدم ماهان چشای فکر تو از باراد خمیازه با پوکید مخم اه... مبهم

 بخواب برو-

 نمیاد؟ خوابت تو-باراد

 میخوابم میرم دیگه یکم-

 میمونم منم پس-باراد

 برو نه-

 خوش شبت اوکی-باراد

 میگیلی جیگیلی توام شب-
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 حس: کردم پلی اهنگ یه و کردم وا قفلشو و اوردم در سوییشرت جیب تو از گوشیمو رفت شد بلند

 نفس نفس راهو همه تو ب خودش رسوندن واسه زده پس تو بخاطر رو همه نفر یه ببینی خوبیه

 خوبیه حس زده

 یزیچ مشقی عشق یه گورم تو خاک بود عشقوالنه خعلی فضا میکرد طلوع داشت کم کم خوشید

 با خانم همون من وگرنه کردن منحرفم هوا و اهنگ خخخ کنم حال باش هوا حالو این تو ندارم

 خخخ حیاما

 مسلمه تو ارهکن موندنش بگه بهت و بگیره دستتو مصممه تو انتخاب واسه نفر یه ببینی خوبیه حس

 ترم وابسطه تو ب همیشه از ازت دلگیرم ک لحظه همین تو خوبیه حس

 کنارت؟ بتمرگم میکنی صادر اجازه عزاییل-ماهان

 گفتم بلندی هین و برگشتم ترس با

 بتمرگ ترکید زهلم دیوونه واای-

 دریا ب شد خیره و کنارم نشست

 سرم ب نمیزد عاشقی فکر نبود من ب تو خوبه حس اگه

 فرشته-ماهان

 هوم-

 نیسی؟ ناراحت-ماهان

 چی؟ از-

 نیس یادت چیزی عالیقت و گذشته از اینکه-ماهان

 ارستانبیم تو البته نرسیدم ای نتیجه به ولی کردما فک خیلی ینی نکردم فک بش حاال تا امم-

 همین خو عالیقمم تازه خوشحالم کنارمیم شماها ک حاال ولی باشم نداشته ای خونواده میترسیدم

 میاد خوشم چیزا خیلی از االنم

 سگ بیابونیه غول یه همین شدم دپ دپرسیش از منم بود دپرس کنم فک کشید اه یه ماهان

 بیرون اومد خورشید وای ک نداریم بیشتر رو ننه بچه اخالق
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 ببین و خورشید ماهانیی-

 گفتی؟ چی-ماهان

 ببین و خورشید گفتم وا-

 قبلش-ماهان

 هیچی-

 میکردم امنیت احساس کنارش گرفتم بغل تو زانوهامو و دادم تکیه بش

 ک اینه ارزوم سرم از نمیری دیدمت ک روزی اون از باورم نمیشه دارم دوس رو تو چقد-ماهان

 ستدو ندارمو غمی دیگه باهام تو اخرش تا بمونی ک اینه ارزوم چشام تو کنی نگاه تو دیگه یبار

 نرو بمون پیشم عمرم تموم بیا رو تو دارم

 صداش توش بره نبود مشه پشه شکر رو خودا غار بود شده دهنم میخوند داش ک وقتی کل تو

 ورج یه یا بود توش غم یه ولی داشت ارامش واسم نمیدونم رو بقیه بود خوشکل خیلی من واسه

 سیهک عاشق اینکه از ولی چرا نمیدونم واقعا نمیدونم جام سره نشستم عاشقه؟صاف ینی عشق

 شدم دپ خیلی

 هحواس ای دیگه جای میره کنم حس اگه میمیرم تو واسه میزنه فقط من قلبه داره روزام این:ماهان

 تو

 گذاشتین؟ کنسرت-رویا

 چشاشومالید و کشید خمیازهای یه دیدم رو رویا برگشتم

 پاشدین زود انقد چرا-رویا

 و یپخوشت پسر یه پیشه رفتم زد داد سرم گاو این بعدم نبرد خوابم دیگه دیدم ک رو تو ریخته-

 اینجا اومدم

 اونوخ کیه خوشتیپه پسر اوه اوه-رویا

 خان باراد اغا-

 بیابونی غول پسره کن نگاه عمت ب برو درد کرد بهم نگاهی ماهان
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 داری؟ چش مردم پسره ب اوه اوه-رویا

 جنسیسم بر سوار شاهزاده منتظره حرفا؟من این منو-

 پاش رو گذاشتم و سرم و شنا رو کشیدم دراز منم کنارم نشست اومد و کرد ای خنده رویا

 اوردی؟ گیر بالشت-رویا

 خر کثافته-

 نذاش ک بلندشم خواستم

 یمیکرد بازشون هی میبافتم هی کنم بازی موهات با صب تا شب میکردی مجبورم قبلنا-رویا

 اول از میگفتی

 میکردم خوب-

 گفتم یواش ساکته دیدم کردم بیابونی غول ب نگاه یه

 چشه ننه بچه اخالق سگ بیابونیه غول این رویا-

 ها؟کی؟-رویا

 ماهاان این-

 عزراییل میگنا درخت ب این عه عه-ماهان

 بیابونی غول نمیزاشتم سرت ب مو وگرنه میاد خوابم ک حیف-

 شد چی نمفهمیدم و تخت رو شدم ولو و رسوندم اتاق ب خودمو تند و شدم بلند

 خانمی پاشو-خر یه

 بخوابم بزا عمت جون رویااا کن ولم-

 کنارم نشت کنم فک خورد تکون یکم تخت

 بسه پاشو-خره همون

 زدی؟ ماهانو عطر چرا نمیخوااام،تو-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمن dokhi divone نویسنده|  تنهایی فرشته رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

245 

 

 داری؟ دوسش-خر همون بازم

 دارم دوسش تلخه بپرسی؟اره اینو کنی بیدار منو اومدی-

 نمیشی؟ پا-رویا زیاد احتمال به

 میپره خوابم االن برو نه نه نه-

 نمیکنی؟ وا چشاتو چرا خو-مانند رویا خره

 میپره خوابم نپرس دین اصول-

 خوابم خوبه حاال بخوابم ب زد گند اهه رویا شده مهربون چه اوهوک رفت شد بلند و نگفت چیزی

 برد خوابم باز و دادم فشار هم رو چشامو نپریده

 نچسب پاشو د-باران

 کن ولم اهه-

 میخوابی شب تا بزارمت بگم پاشو-باران

 بهم بریزم صورتشو دکوراسیون دارم دوس چرا نمیدونم کردم نگاش یکم و تخت رو نشستم

 داره؟ نگا ها-رویا

 داره صفا خر دیدنه-

 پایین دویدم رفتمو در ک کنه ناصقم بزنه خواست

 کیه دسته دنیا کنم حالت وایسا د-باران

 کیهت اپن ب هم در بسی اخمای با ماهانم بودن نشسته میز پشت باراد و رویا اشپزخونه تو پریدم

 میومد هی گرفتم بازوشو و ماهان پشت رفتم بگیرتم خواست باران بود گوشی تو سرش و بود داده

 اونور میرفتم هی اینور

 کردم غلط بگو-باران

 کردم غلط میگه باران-

 بغلش تو رفت سر با باران و شد مایل ماهان ک اینور کشیدم ماهانو منم ماهان ایور اومد
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 اخ-ماهان

 شد متالشی پسره ؟سینه بلوک یا سره ماشاال-

 کرد نگام ناجور و باال اورد سرشو

 ماهان؟ خوبی-باران

  ردمک نگاه سینشو سرو یکم نمیکنه ول و گرفته بازوشو بارانم این حاال داد تکون سری ماهان

 چیه؟-ماهان    

 برنداشته چیزی مرکی ترک میکنم چک دارم-    

 کشید وحشیا عینه گیسمو کاله زد جنگ بارانم خنده زیره زد باراد    

 اخ-    

 تو؟ نیستی ؟ادم داری مرض مگه-رویا    

 واه-باران    

 یخوامشنم گفتم سرم با ولی سرم رو بزاره گیسو کاله خواست رویا میز پشت نشستم حرف بی    

 میادن خوشم کوتاهه موهام ولی نیستم کچل درسته اومد بدم باران حرکت این از ولی چرا نمیدونم

 نمهگش ریختن رو غذا روم به رو بارانم کنارم نشستن رویا و ماهان باشه اینجوری پسرا این جلو

 شدم بلند و خوردم زور به قاشوق چنتا نمیره روش دلم ولی هااا

 بگیرم دوش میرم-    

 راچ نمیدونم..اب زیره رفتم و دراوردم لباسامو و کردم وا دوشو باال رفتم و برداشتم گیسو کاله    

 گیس کاله از بود؟؟دیگه بلند هنوزم موهام میشد چی ناراحتم وضعم سرو این از از خب ناراحتم

 ابمبس خودمو انقد باس ک سلطانم خرم انگار خخ بیرون اومدم و ساعته یه دوش یه...شدم خسته

 مگذاشت گیسو کاله و زدم سرم به رو مایعه و کردم تنم خاکستری و بنفش شلوارک و تاپ یه

 ننه دمکر غلط سرده چه واای بیرون رفتم و برداشتم هندزفیریمو و گوشی و سرم رو گذاشتم کالمو

 برم مخواست سرده خیلی واقعا هوا میزنم یخ دارم نمیشه دیدم رفتم راه حیاط توی ک یکم غللللط

 شنیدم پسرو دختر یه داده صدای ک تو
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 میکردن تعقیبم داشتن-دختره    

 اینجان دوستام نمیدونی اینجا؟؟؟مگه اومدی چرا-ماهان    

 شتهندا کار تو گفتم چقد سامانو ای کن ول گفتم بهت میکردم؟؟؟چقد غلطی چه میگی-دختره    

 خطره در جونت باش

 احترامت بودی داداشم عشق بترسم ک بچم مگه میریا راه اصابم رو داری میترا ببین-ماهان    

 نکن دخالت کارام تو ولی واجبه

 وایسادم سرشون پشت رفتم    

 کردن پیدا لجبازی؟اینجارو و سرتق داداشت اون عینه نکنم؟چرا دخالت کارات تو-میترا    

 میفهمییی؟؟؟

 دهنم رو اومد دست یه ک بگم چیزی یه میخواستم    

 نیاد در صدات نفعته به-پسره    

 بابا ای میشد خارج دهنم از معنی بی صداهای فقط ولی زدم صدا ماهانو شده گرد چشای با    

 الال عینهو شدم

 شنیدی؟-ماهان    

 چیو؟؟-میترا    

 با هثانی صدم یه تو ولی شد چی نمیدونم میرفت داشت همینطور و عقب سمت کشیدم پسره    

 بخدا بود ارادی بی اومد در دادش ک شکمش تو زدم ارنج

 کرد زمزمه اروم و کرد نگامون تعجب با سمتمونو برگشت ماهان    

 فرشته-ماهان    

 زد داد پسره ولی سمتش بدوم خواستم    

 علیی محممممد-    
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 الدارن؟؟اص چیکار من به کردم نگاه بهشون ترس با گرفتن دستمو کنارمو پریدن پسر دوتا    

 ب باس ویری هیری این تو نیاد ماهان سره چیزی میگفت؟؟؟واای میترا ک همونایین کین؟؟نکنه

 ماهان؟؟ یا باشم خودمو فکر

 ببرینش-اولیه پسر    

 چرا خر ههتو کنین ولم میگم دهه کنیین ولم غولتشن پسره گرفتی دزد مگه ببرینش چیو چی-    

 ممیگ دههههه کن نمیشه؟؟ولمم سرت زبون عامو هووی..بکن غلطی یه بابا میکنی نگام اینجور

 کن ولم

 میکشیدن منو داشتن اینام و میزدم داد همینجور    

 اونو کن ول سامان-ماهان    

 دارم کار زیاد اشغالم دختره این خودتو کنم؟؟با ول..وایسین-بود سامان کنم فک ک پسره    

 میتراگفت به رو    

 برات اونهمه؟؟دارم بود کمت-سامان    

 اشغال دهنتو اون ببند-ماهان    

 لغو دوتا اینیه مماغش تو خابوند یکی سمتشو رفت ماهان بزنه حرفی سامان اینکه از قبل    

 افتادن دوتام این بودن شده گالویز هم با سامان و ماهان اونا سمت دویدن و کردن ول منو تشنم

 برنجشیر مثه من ناجور میخورد ک ماهانم میزد رو غولتشنا اون از یکی کمکشو رفت میترا ماهان رو

 سره پشت چون ولی اورد در چاقو یه تشنا غول از یکی مرتبه یه میکردم نگاه و بودم وایساده

 گوشه خورد چاقو ک مرده دسته زیره زدم و دویدم فقط ک شد چی نمیدونم نمیدیدش بود ماهان

 وچاق تا دستش ساق رو زدم مشتم با و شکمش تو زدم یکی زانو با و برگشت پسره خودم لبه

 افتاد

 خبره؟ چه اینجا-باراد    

 ودک کل لبم زخم همون رو خوابوند مشت یه حرکت یه تو پسره ولی انداختم باراد به نگاه یه    

 ادی کجا از رو چیزا این من کردم نثارش لگد تا سه دو و گرفتم دستشو کنم فک شد خورد دهنم

 رد چشم لوج فیلم مثه صحنه یه و سرم تو پیچید درد یه دفعه یه ک بپیچم دستشو گرفتم؟خواستم
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 ولی دهش یقه به دست باهاشون بارادم میدیدم کشیدم جیغ و گرفتم سرمو و کردم ول دستشو شد

 یکیم بغل تو کردم حس و بستم چشامو نمیشنیدم هیچی

 عزیزم نیست هیچی فرشته باش اروم-ماهان    

 ماهان با داشتم بودم وایساده ماهان جلو بود شب و بودم خونه یه تو میکرد درد هنوزم سرم    

 تر محکم ماهان سینه تو کردم فرو سرمو بود تحمل قابل غیره بود سرم تو ک دردی میکردم بحث

 عمیقی نفس رفت بود اومده ک همونجور و شد تموم سرم درد کم کم داد فشار خودش ب منو

 کرد او اتاقمو دره میکرد نگام نگرانی با داشت بود خونی کال ماهان لباس کردم وا چشامو و کشیدم

 قهدقی چند باشه شده چیزیش بود؟؟نکنه خونی چرا لباسش حموم تو رفت و تخت رو گذاشتم و

 کنارم نشست و اومد پنبه مشت یه با بعد

 خوبی؟-ماهان    

 گرفتم لباسشو    

 چیه؟ این-    

 داشت بغض صدام انقد چرا نمیدونم    

 بستم چشامو لبم گوشه به کشید انگشتشو گونمو رو گذاشت دستشو    

 اخ-    

 اوردی خودت سره ب چی ببین اینه از-ماهان    

 بزنه چاقو بهت میخواست-    

 اوردی در گونت سره به چی ببین بزنه میزاشتی-ماهان    

 برداشتم زخمه رو از و گرفتم دستشو و نزدم حرفی    

 بودن؟کجان؟ کی-    

 بودن شده داداشم زن مزاحم..پلیس زدن زنگ-ماهان    

 دادم شارف دستشو و بستم چشامو بازم لبم رو گذاشت و کرد بتادینی یکم رو پنبه دستش اون با    
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 میسوزه کن ولش-    

 کنم؟ ول رو بزرگی این ب زخم-ماهان    

 صاحاب بی این به زد چسب یه تا کشت منو وااای بکنه کارشو گذاشتم و نزدم حرفی    

 کنیم بخیش بریم-ماهان    

 نمیخواد-    

 میمونه صورتت رو جاش اره هووم-ماهان    

 روش کشید دستشو باز    

 اییی-    

 خندید کردم نگاش باز دهنی با بوسید رو بود سالم ک لبم طرف اون و شد خم    

 داره؟ اشکال بوسیدمش کرد کمک هووم؟؟؟دوستم-ماهان    

 نوم سرم ب خاک کرد؟؟ماچ؟؟هیین ماچ منو این من جونه پایین رفت شد بلند اونم نزدم حرفی    

 من ک سرم به خاک کردا ماااچ منو لبم رو گذاشتم دستمو کرد ک درک ب کرد ک کرد..کردا ماچ

 رفح هم با داشتن باراد و ماهان پایین رفتم و کردم درست لباسمو برو شدم بلند جنبم بی چقد

 میزدن

 معرکه؟هان؟ وسط میندازی خودتو خر عینه ک اشی نخود نشده؟؟مگه چیزیت تو-رویا    

 اپن رو نشستم    

 بپیونده؟ باقی دیار ب شیکمش تو بکنه چاقو میزاشتم واه-    

 کاری؟ رزمی-میترا    

 بوخودا هین؟من؟نمیدونم-    

 چی؟ ینی-میترا    

 زور ب کالس میرفت قبال اره-رویا    

 اوردم در واسش زبونکی و کردم وا دهنمو    
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 بمون اینجا امشب میترا-ماهان    

 بمون اره-باراد    

 ماهان برم باید-میترا    

 شده داغون ک ماشینتم برو اتوبوس با میرسونمت میبرم فردا-ماهان    

 باش مالی یه تو حداقل نمیشه بلند ازشون بخاری ک اینا بمون میتی اره واای-    

 خنده زیره زدن میترا و رویا    

 پوکیده حوووصلم خاصیتن بی انقدر واااال-    

 بازی؟ والیبال بریم خاصیت با خانم-باراد    

 پایین مپرید اپن از    

 اره اره اره واای-    

 داری؟ توپ ماهان-باراد    

 کنم نگاه برم بزار-ماهان    

 میخندید غش غش اونم میمون عینه دقیقا شدم اویزون باراد از منم رفت ماهان    

 کردی ناقص بدبختمو داداشه پایین بیا زکیی-باران    

 باراد؟؟ نه مگه ناراضی توهه گور راضی باراد راضی من چه تو ب-    

 باال پریدم متر صد ماهان داده با داده ک بزنه حرف کرد باز دهن باراد    

 ببینم پایین بیا-ماهان    

 داره؟؟کناره هوار و داد همه این شوخی میگیره؟؟یه پاچه ساعت شوصون خوبه دیقه دو چرا این    

 گفتم گوشش دمه اروم و وایسادم باراد

 بازی؟ بریم-    

  گرفتم بازوشو و کردم وا نیشمو اره معنیه ب کرد پایین باال سرشو و زد لبخندی    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمن dokhi divone نویسنده|  تنهایی فرشته رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

252 

 

 خب بگیر ازش توپو برو-

 داد فشار دماغمو و زد ای قهقه

 کوچولو خانم نکن مظلوم خودتو انقد-باراد

 خوو ازش میتلسم-

 متس افتاد راه و گرفت ماهان از توپو کرد قفل انگشتاش تو انگشتامو گرف دستمو و زد لبحندی

 افتادم راه دنبالش اردک جوجه عینهو منم حیاط

 میخواین؟؟ لفظی نمیدین؟؟زیر افتخار خانومااا-

 کشدست حتی پوشونده خودشو چی عینهو ولی این مظلومه چه جونم ای زد محجوبی لبخنده میترا

 رمخ بارانه..وخودم نمیپیچم پارچه تو اینجور بکشن منو هاااا داره حالی چ اینم وا پاشه جورابم و

 نیاد میخوام درک ب بود وایساده همونجا ک رویام دنبالم اومد و کرد وا نیششو

 کنیم؟ بازی چطوری موگما؟؟اصال-

 نیستی؟؟ بلد والیبال-میترا

 کن سیاحت تو میکنیم بازی ما-رویا

 اینجا؟ وایسم سیرابی عینهو ینی-

 داد تکون سرشو و کرد وا نیششو

 سردمه من مرض-

 میزنم یخ دارم کاپشن این با میکنه؟؟منکه تنش شلوارک و تاپ سرما این تو خری چه-باران

 کن تنت بگیر-باراد

 یه مباران و ماهان وایسادن تور طرف یه رویا و میترا زمین رو شدم ولو و کردم تنم گرفتم پالتوشو

 طرف

 فرشته بیا پاشو نداره فایده-باراد

 ک نیستم بلد-
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 باشه خودم پیشه فری اونور برو تو میترا نداره اشکال-باراد

 شه صاف باس دارم حساب یه ماهان اغا این با من برو تو رویا ن-میترا

 میزد اون میزد توپ این کردن شروع رو بازی و وایسادم میترا و باراد وسط منم و اونور رفت رویا

 دتن منم و کرد زت طوپ یه رویا بودم وایساده اونجا شیربرنج عینهو منم میداد فش این زیرش

 زمین افتاد و زیرش بزنه نتونست نبود من ب حواسش ک اونم و زیرش زدم

 زدمممم زدممممزدم جیییغ جیییغ جیییغ-

 شکوندم غوول شاخ انگاار میزدم جیغ میپریدمو پایین باال

 خودتی نکش زدیا یکی-باران

 تمئاش شدیم بازی مشغول و جام سره وایسادم باز و شکوندم قلنجامو و اوردم در واسش زبونکی

 یچ نفهمیدم دیگه زیرشو زد اونور بارانم و توپ زیره زد باراد ک من ب برسه توپ میشتم خودمو

 شد

 اخخخ-

 وااای-باران

 فرشتههه-باراد

 میرفت گیچ سرم چرا نمیدونم شم بلند کردم سعی زمینو رو گذاشتم دستمو

 خوبی؟-ماهان

 گاوه پسره نمیزنم حرف خر توهه با بمیرمم بخوام کشیدم دستش از دستمو نکردمو بهش توجهی

 کنه هوار و داد بلده فقط نفهم

 خوبی؟-باراد

 نداره افت بم بادمجون باوا اره-

 وایسم کرد کمکم و زد لبخندی

 کن تمیز بینیتو خون بریم بیا-رویا
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 هچ کهه نمیاد گیرم شوهر شم بدریخت اگه واای باشه شکسته اومدههه؟؟نکنه خون بینیم واای

 کنم؟ غلطی

 باش زود میکنی؟د مزاکره خودت با وایسادی-رویا

 بدبخت رویا شدم بدبخت-

 چرا؟-باراد

 نمیاد گیرم شوهر شده؟؟واای فرم بد واای شکستتت بینیم-

 بدبختمم من چقد ک داره؟؟وااای خنده بدبخت منه ترشیدنه اخه خنده زیره زدن همشون دفعه یه

 دختر دیگه بیا-میترا

 خوونی کم باال بگیر صاحابتم بی سره-رویا

 خونه سمت افتادم راه

 باشم گفته باران میرم کش شوهرتو باشم شده ریخت بی اگه-

 کنی نگاه بش نمیزارم-باران

 میبینی حاال-

.....**** 

 خانمی پاشو-رویا

 بخوابم بزا عمت جون رویااا کن ولم-

 کنارم نشت کنم فک خورد تکون یکم تخت

 بسه پاشو-رویا

 کن ولم -

 نمیشی؟ پا-ماهان

 میپره خوابم االن برو نه نه نه-
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 نمیکنی؟ وا چشاتو چرا خو-رویا

 میپره خوابم نپرس دین اصول-

 خوابم خوبه حاال بخوابم ب زد گند اهه رویا شده مهربون چه اوهوک رفت شد بلند و نگفت چیزی

 برد خوابم باز و دادم فشار هم رو چشامو نپریده

 نچسب پاشو د-باران

 کن ولم اهه-

 برسونه رو میترا رفته ماهانم نیومدی ک صبم خرید بریم میخوایم پاشو گاو-باران

 کردن عطسه ب کردم شروع سرم ب زد فکر یه و کردم فک یکم میاد خوابم من اه زدم قلط یه

 کنم..ک استراحت بزا میسوزه گلومم..گل میکنه درد خیلی م..سر-باران-

 سرمایی بد میگه رویا شدی؟وای مریض-باران

 پیشونیم رو گذاشت دستشو

 کن استراحت نمیریم ما خب خیلیه-

 فقط بیارین مسکن قرص برام میخوابم منم برین شما ن-

 بزنگ خواستی چیزی خب خیلیه-باران

 نبرد خوابم کردم کاری هر ولی پتو زیره خزیدم منم رفت

 کرد خراب خوشمو خوابه خر دختره اهه-

 تینرف کجا عوضی اشغاالی بمیرین الهی اومد ماشین صدای بیرون رفتم ک اتاق ازدره شدم بلند

 خو

 دمبو غذا کم انقد چرا نمیدونم بال دالونه تو ریختم چیزی یه و زدم صورتم سرو به اب یه رفتم

 داشتم برش و باال دویدم زنگید گوشیم ک ببینم tv برم خواستم

 الو-

 چطوری دخترم سالم-مامی
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 خوبن؟ بابا و خوبی؟دریا تو خوبم مامانی سالن-

 میگذره خوش خبرا چه خوبن-مامی

 خالیه شما سالمتی،جایه-

 بزن زنگ بم داشتی الزم چیزی عزیزم باش خودت مواظبه– مامی

 بای برسون هم رو بابای سالم مامانی چشم ب-

 خدافظ-مامان

 تو سگ ای که 81 دقیقه واخ فوتبال جووونم ای کردم روشن تلوزیونو و کاناپه رو شدم ولو رفتم

 زدم داد ببین اشغالو این عه عه من شانس روحه

 بدی؟هان نیستس بلند پاسم یه احمق دیگه دبزن-

 گرفت پنالتی داوره واا

 ریخ کدوم ببرن کردنتو داوری داور؟مردشوره گفت میشه توام ب اخه پنالتیه کجاش پدرسگ د-

 داور کرده رو تو

 با وخ نمیخوره شوفریم بدرد بان؟این دروازه شد اینم همتونو کنم گور ب گور ایشاال شد گل واای

 قیافش اون

 

Tv تو خاک بود شده میشی کیش اصابم میز رو کردم پرت حرص با و کنترل و کردم خاموش رو 

 کنم بان دروازه دارورو این سره

 چرا تو کردم جون نوشه گوهی یه من حاال باران تو بمیری تنهایی اینجا کنم غلط چه من حاال اهه-

 کردی باور

 پ نمیان چرا کنم غلطی چه تنهایی پوکید حوصلم میخوردم حرص و میکردم متر رو ویال هی

 لب بشینم برم گفت و داد زحمت خودش ب اخر اکپندم مغزه ک میکردم تیکه تیکه بارانو داشتم

 و تمبرداش شالم یه کردم تنم نازک مانتو یه و باال دویدم شه حالم ب فرجی شاید کنم نگا رو دریا

 اهانم چشایه یاده بازم بود بارونی هوا بش شدم خیره و دریا کناره نشستم رفتم رفتیم ک بدو د
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 میکنم؟چرا امنیت احساس اون کناره چرا اون؟اصن دنباله میره من اکبنده مخه هی چرا افتادم

 اون خها چییی ینی اینا ؟اهه میشم ناراحت ناراحته وختی میشم؟یا ناراحت میزنه حرف بد بام وختی

 فکرا نای تا دادم تکونی میفکرم؟سرمو بش انقد من ک داره چی ننه بچه اخالقه سگ بیابونیه غول

 بود گلجن از صدا نبود پشتم چیزی ولی برگشتم شنیدم خش خش صدای که بیرون بریزه مخم از

 ولی کردم نگاه برمو رو دو اومد خش خش صدای باز جنگل سمته رفتم یواش یواش شدم بلند

 شد تموم اونجا سنگ یه ب رسیدم تا کردم دنبالش دیدم پا رد کیه صداا سمت رفتم نبود چیزی

 سمتش دویدم اومد صدا باز

 کجایی؟ اینجاست؟اهای کسی-

 سعی بود 9 ساعت انداختم گوشیم ب نگاهی ب شده تاریک هوا دیدم چرخیدم خودم دوره یکم

 بود سرد هوا بود هم مثه چی همه کال اومدم کجا از نیومد یادم کردم فک چی هر ولی برگردم کردم

 هی ترس از اومد گرگی زوزه صدای ک رفتم راه یکم میزدم یخ کم کم داشتم نازک منم لباسای و

 کشیدم فرابنفش جیغه

 بگرد برگشت راهه دنباله نترس نیس هیچی نیس هیچی فرشته هییس-

 و غرید اسمون من گند شانسه از رفتم و کردم انتخاب راه یه میدادم دلداری خودم ب ک همینطور

 بدجووور اونم کرد باریدن ب شروع بارون

 میزنم یخ دارم اهه من نکبته شانسه این تو گوه د-

 رمب ترسیدم ولی دیدم غار یه تر اونور کردم کز سنگ یه کناره جا یه ابکشیده موش بودم شده

 بود 11 ساعت اه میخوره چی بدرده پ نداشت انتن کردم نگاه گوشیم به و کردم بغل زانومو توش

 واقعی معنای به میزدم لرز سگ داشتم ترس و سرما میچرخیدم؟از خودم دوره داشتم ساعت یه

 ونتک نمیتونسم بود شده کرخت بدنم نداشت فایده ولی شم بلند کردم سعی بودم کرده یخ

 کارچی جنگل تو اومدی اخه فرشته شی گور ب گور ندم دس از هوشیاریمو میکردم دعا فقط بخورم

 دمق سه دو زور به شدم بلند سنگه کمک با پاهامو تو ریختم توانمو بود؟همه شده گم گاوت کنی

 هوا رفت چرخم چهار و سنگ یه ب کرد گیر پام ک رفتم

 مامااان ای پاام اخخ-
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 از داشت بخورم؟سرم گوهی چه حاال خدا ای مالیدم پامو و نشستم همونجور بود خورده پیچ پام

 ب ددر از داشتم نیس مردنم وقته جوونم هنو من کن معجزه یه خدا میزدم یخ داشتم میپکید درد

 ونقدا ولی کمک اغا اینجام من گفتم گفت اسممو ک شنیدم نفرو یه صدایه ک میپیچیدم خودم

 فرشته زد داد تر بلند شدم؟باز همچین من چرا وا شنیدم زور ب خودمم ک بود یواش صدام

 جیبم از ورز ب افتادم گوشیم یاده کنم چیکار نمیدونستم نشد؟ پاره حنجرش اینجایی؟فرشته؟این

 ثلهم گفت ک شنیدم رو پسره صدایه الکپشت عینه بودم شده جلوم گذاشتمش و و اوردم درش

 قفل واسه الگویی همچین چرا بریزم؟اه مخم تو خاکی چه بره اگه واای نیس اینجا اینکه

 وت رفتم و کردم وا رو گوشی قفله زور دارم؟؟ب قاچاق بار بگرده؟؟یا توش میخواد گذاشتم؟؟عمم

 مکک اغا اینجاام من گفتم زحمت هزار گذاااشته؟با اهنگ کی زد داد پسره کردم پلی یکیشو اهنگا

 بم ک شنیدم رو پایی صدایه اومد اهنگ صدایه دنباله شایدم شنید انگار ولی بود یواش صدام

 بود اشنا قیافش ولی میدید تار چشام میشد نزدیک

 تو؟ شدی فرشته؟چی-ماهان

 کشید تیر پام ک شم نزدیک بش خواستم برم باالت قدو قربونه من الهی ماهانه اینکه واای

 گریه زیره زدم ک بود زیاد اونقد دردش

 اینجام من نترس خانمی نکن گریه-ماهان

 گفتم میشنیدم بزور خودم ک صدای باا

 میزنم یخ دارم ماهان-

 توبغلش کشید منو وحشیا مثه

 نیست چیزی عزیزم خونه میبرمت االن-ماهان

 میزنم یخ دارم شه گرمم میزاشتی خو عه شد جدا ازم ک میشدم گرم داشتم بود گرم اغوشش

 دنباله منو برداشت قدم یه اون رو انداختم وزنمو کل شدم بلند شد بلند و گرفت بازومو زیره

 زمین افتادم ک کشید خودش

 ماهااان ایی پامم اخ-

 لندهور بمیری ای شد جاری اشکام بازسیل
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 شده؟ چی میکنی گریه چرا-ماهان

 زهمعج گفتم خدا میکردم زمین پخش مغزشو کله حرکت یه با بودم ای دیگه شرایط هر تو ینی

 بال نگفتم

 کنم؟ بغلت میدی اجازه-ماهان

 توجیگر جوونم میگیرم؟ای پاچه میکردی خیال نمیکردی بغلم حاال تا صب از الهی شی ناز اخی

 اره نیهمع ب سرمو و شدم مزخرفم فکرای بیخیاله شدم حیا بی چقد هییین مظلومی تو چقد بخورم

 من رمب قربونت اخ کرد بلندم و کمرم پشت دستشم یه زانوم زیره گذاشت دستشو یه دادم تکون

 نشبد کردم احساس رف راه ک یکم شه کثافتت زنه اون کوفته بهشت این تو نیاوردیم اول از چرا

 ب چسبوندم سرمو نبود تنش چیزی نازک تیشرت و بارونی یه جز بارونه زیره اونم شده سرد

 و بوندمچس بش بیشتر خودمو کنه گرمش بدنم حرارت تا کردم حلقه گردنش دوره دستمو سینشو

 ینا افتاد راه باز کشیدو عمیق نفس یه کرد نگام وایساد لحظه یه سینش تو کردم فرو سرمو

 بود سرد سرده ماهان ولی بودم شده گرم یکم نمیومد بند چرا احمق بارونه

 ماهان-

 جانم-ماهان

 میزنی..می یخ داری-

 برسیم تا نبند چشاتو فقط تو نیس مهم-ماهان

 بیاد بند بارون تا اونجا بریم هس بودم ک جایی غار یه میزنی یخ داری–

 خونه ببرمت باید درک ب من ن-ماهان

 نفهم میزنی یخ داری نکن لج-

 زد داد

 درک ب-ماهان

 باش زوود گمشو و زمین بزا منو ن؟پس اینطوره-

 خونه ببرمت باید نی خوب حالت فرشته شو خفه-ماهان
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 چی بیاد سرت بالیی اگه نکن لج انقد میزنیا یخ داری ماااهااان-

 نگرانن باران و رویا و بارادتون اغا نیستم مهم من-ماهان

 میکنم خواهش ماهان درک همون ب برن بارانم و رویا درک ب بره نیستی؟باراد مهم چی ینی-

 برگرد

 رد گوشیشو غار ب رسیدیم خر کله پسره شد قانع شکر رو خدا برگشت و کرد بچشام نگاه یه

 در هنشوپیر و بارونی کنارم گذاشت گوشیم و زمین گذاشتم داخل رفتیم و کرد روشن فلششو اورد

 بم کرد پشتشو بود مرطوب ولی نبود خیس دستم داد و اورد

 کن تنت-ماهان

 عمرا-

 کن تنت گفتم-ماهان

 ببندی؟ قندیل سرما از تو که-

 میلرزی داری کن تنت درک ب من-ماهان

 ک بود متن نازک تاپ یه اوردم در تنم از سوییشرتمو بود سردش اونم نمیتونستم ولی میگف راس

 میشد وصل هم ب بند تا سه با پشتشم و دااشت تور جلوش

 اینجا بیا-

 یوارد ب شد خیر و گرفت ازم نگاشو سریع نلبکی اندازه شد چشاش افتاد بم ک نگاش برگشت

 ..د لباستو چرا-ماهان

 اینجا بیا نزن زر-

 کردم تر نزدیک بش خودمو زور ب کنارم نشست اومد

 بزنی خی سرما از تو بزارم نمیتونم نیس مهم اصال چند هر نکنی راجبم بد فکره اومیدوارم مجبورم-
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 لبمق و شدم داغ خورد بش بدنم ک همین بغل تو گرفتمش محکم بش چسبیدم و اوردم در تاپمم

 کردم احساس کرد بغلم بعد ولی بود شوک تو انگار اول اونم تپیدن وار دیووونه ب کرد شروع

 میزنه تند تند قلبش

 میکردی؟ کارو همین بود من جایه ای دیگه کس هر-ماهان

 نه؟؟چرا؟ نه؛ ک میکردم؟معلومه اینکارو بود اون جایه هرکس واقعا جاخوردم سوالش از

 فرشته-ماهان

 کنم بغلش بخوام برسه چه برگرده نمیگفتم حتی بود تو جایه کس هر-

 باراد؟ حتی-ماهان

 داداشمه باشه چی هر نمیدونم بیاد میگفتم اون ب شاید-

 راچ کردم؟اصال کاری همچین دارم؟چرا اعتماد بش انقد چرا واقعا کرد تر تنگ دورم دستاشو حلقه

 مهمه؟ واسم سالمتیش

 داره؟ عالقه بت باراد میدونستی-ماهان

 من؟ ب-

 چیه؟ جوابت تو کنه خواستگاری ازت میخواد گف بم باران اره-ماهان

 راچ خو داداشه یه مثه تقریبا واسم باشم داشته باراد ب احساسی چیه؟نمیتونم احساسم من

 اه میدونی خوبم نمیدونم.. چون...چون تکمیله چی همه ک باشم؟اون داشته دوسش نمیتونم

 ینبود عه؟ ، نیسم ترسو من کنی باور میترسی خانوما خانم میدووونی نمیدونم نزن زر وجدان

 رو باو؟؟کیو؟اینی نه دارم دوس رو دیگه یکی من..من خو میکردی اعتراف خودت پیشه حداقل

 چشم ک روزی اون از نمیدونم گرمم گرمه وجودش با سرما این تو ک اینی کنارمه ک دارم دوس

 لیخی تو,عاشقشم منم میکنم اعتراف یه دیووونه دخی ول ای قبلش یا شدم عاشقش کردم باز

 وت بیابونی؟ب غول میگف بش بکشیش؟کی میخواسی نبودی تو عه خودمه،عه ماله کردی غلط

 خودمه ماله احمق وجدانه نداره ربطی

 ن؟ میکنی ازدواج باهاش-ماهان
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 معیوبه چی؟مخم ک کنم ازدواج اون با برم توام عاشق وقتی روانی خو هاا خجستس دلش اینم

 مگه

 اره؟-ماهان

 نه-

 چرا؟-ماهان

 زدم؟ دیجیتال توهم من یا شد شاد صداش واقعا این وا

 ندارم دوسش من-

 چشاش ابیه تو زدم زل و باال اوردم سرمو

 دیگم یکی عاشق من-

 اشک زمین رو نره راه پرنده خودم بعده میخوام ک خودم جونه ب نیس دیجیتال توهم دیگه این

 شد جمع چشاش تو

 ...ولی سخته برام گفتنش بهت رو چیزایی یه میخوام-ماهان

 کشید اه یه

 اندازه به رو نفسم...یا..دارم دوست نفسن اندازه به رو تو..نمیدونم فرشته نمیدونم-ماهان

 داشته دست رو تو ک میکشم نفس یا میکشم نفس دارم دوست رو تو چون نمیدونم..تو

 تکرار شده داشتنت دوست یا داشتنت دوست تکرار شده زندگیم دیدمت وقتی از..نمیدونم...باشم

 از... .عشقت این میسازه زندگیمو لحظه لحظه..فرشته دارم دوست که..میدونم اینو فقط..زندگیم

 سابح شوفرتم منو ک بودی غد اونقد تو ولی کرد تغییر وجودم تو چیزایی یه دیدمت ک اولی روزه

 همین هواس بره لو احساسم نمیخواستم ولی بود من مال دنیا کل انگار بودم کنارت وقتی نمیکردی

 کنم اریک میتونسم میکردم تالش اگه شاید لعنتیمه غروروه تقصیره همه اینا میکردم خلقی بد

 باشی داشته دوسم یکم توام

 غاره بود شده دهنم بود شده گشاد ممکن حد اخرین تا من چشای میزد حرف ک مدتی تمام

 در منگی حالت اون از تازه شد جدا ازم میگف؟وقتی ماهان رو اینا نمیشه باورم اصن مالصدرا

 اومدم
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 شی خوشبخت میگی ک اونی با امیدوارم..امیدو زندگیت از میرم فرشته دارم دوست-ماهان

 بای باش من عشقه مواظب عزیزم

 ینهع هنو من ولی میرف میگف؟داش درد با داش رو اینا ینی میداد فشار هم رو بودو بسته چشاشو

 بره بزارم نباید داره دوسم فهمیدم ک حاال میزدم منگ منگال

 ماهانی-

 رف راهشو و نداد بهم جوابی

 داری؟ دوسم نمیگی نمیدی؟مگه جوابمو ماهاااااان-

 داد بهم جوابی بازم

 میمیرم بزاری تنام اگه نرو خدا رو تو ماهان-

 برنگشت ولی وایساد

 شدم عاشقت ک بودم احمق من برو گمشو اصن-

 فتمگ بش وقتی چرا عاشقمه؟پ نمیگفت مگه بریزن اشکام گذاشتم و زانوهام رو گذاشتم سرمو

 سکوتو این میشکست من هق هق صدای گاهی فقط و بود مطلق نموند؟سکوت دارم دوسش

 عشقش از اینم رفت هه-

 و هنشست زانوهاش رو جلوم دیدم ک کنم پاک اشکامو خواستم کردم بلند سرمو ناجور بود سردم

 ولی کنم پاک اشکاشو کنم دراز دستمو ناخوداگاه کرده؟؟؟ گریه بود خیس صورتش..صورتش

 کرد نزدیک لبش ب انگشتامو و گرفت دستمو و نزاشت

 کردن وصل بم ولت 211 برق انگار خورد لبش ب انگشتام ک وقتی

 نیست؟ خواب داره؟این دوسم زندگیم نمیشه باورم-ماهان

 زدم لبخند یه

 دارم دوست-
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 هل این حتی ولی میشد له داشتم ک محکم اونقد اغوشش تو گرفت محکم منو و بست چشاشو

 دریای تویه شده خیره چشام به و شد جدا ازم من شدم رمانتیک چقد بخشه لذت هم شدن

 کم و بود نوسان تو لبام و چشام بین نگاش بودم ندیده حاال تا ک برقی بود خاص برق یه چشاش

 و دماوم خودم ب ولی بودم شک تو اول شد قفل لباش بین لبام و رفت بین از بینمون فاصله کم

 دارم عشقت و تو وجود بخاطر فقط و شیرین حس این من کردم همراهی باهاش و بستم چشامو

 ردک ترش قرار بی کارم این زدم چنگ اروم کمرش ب دیگم دسته با و موهاش تو بردم و دستم یه

 ته زا من دارم دوس هم عالقشو ابراز توی خشونت حتی شد لبام با بازی مشغول بیشتری ولع با و

 قبع کشید لباشو کوتاه بوسه یه با مدتی از میپرستمش؛بعد وجودم همه با مردم این عاشق دل

 لب بود دنیا کل من واسه این و میخندید نگاهش چشام تو بود خیره کردم وا چشامو اروم

 عاشقتم:زدم

 بکنی نمیتونی فکرشم حتی ک اونقدی دیووونتم -ماهان

 ....تنهام هیچوقت ماهانی..بری میخواستی چرا پس-

 زدم انگشتش ب ای بوسه لبم رو گذاشت اشارشو انگشت

 کنه؟ زندگی کشیدن نفس بدونه میتونه کسی-ماهان

 نه ینی دادم تکون راس و چپ ب سرمو

 کنه زندگی فرشته بی نمیتونه ماهانم پس-ماهان

 شد بازوم کردنه نوازش مشغول سینش رو گذاشتم سرمو

 نمیشه باورم هنوزم زمینم رو ادم ترین خوشبخت من-ماهان

 ریشتم بیخه اخرش تا اغاهه بشه باورت-

 صاحبشه ریشه بیخه بد مال-ماهان

 گربهه اغا برات بد؟دارم ماله شدیم ما حاال عه عه-

 خودمی کوچولویه موش شما گذشته بد ماله از-ماهان
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 نشوت عطره و کشیدم عمیقی نفس و سینش تو کردم فرو سرمو چسبوندمو بش بیشتر خودمو

 بلعیدم

 میکنیا دیووونم ماهان نفس کارارو این نکن-ماهان

 وت کرد فرو سرشو و شد تر تنگ دورم دستاش حلقه زدم سینش ب ای بوسه و کردم ریزی خنده

 مممم حساسم گردنم رو شد حبس نفسم گردنم گودی

 ماهان نکن-

 جمع گردنمو میکردم سعی خیلی میکرد دیوونم میخورد پوستم ب ک نفساش گرمی کرد ای خنده

 دش قفل گردنم و ام شونه بین سرش و شد جمع کرد برخورد گردنم ب لبش ک همین ولی نکنم

 میکرد دیوونم داش کرد بارون بوسه گردنمو و موهام تو کرد فرو دستشو

 بکپم میخوام کنار برو بم نچسب میاد خوابم من ماهان هی-

 واخ زد نمایی دندون لبخند کردم نگاهش تیز کشیدمو عمیقی نفسه کرد بلند سرشو و زد ای قهقه

 کردم نگاه بش مشکوک میزنه بریزه کرمی یه میخواد وقتی ک اوناییه از مشکوکه لبخند این نه

 بود روم کامال زمین خوابوند منو حرکت یه تو و زد ای قهقه

 ...چیکا-

 جر بامل داشتم انتظار لحظه هر ک میبوسید لبامو طوری لبام رو گذاشت و لباش و نداد فرصت بهم

 ورهک بودم شده میزد گنجشک عین قلبم شدم دیوونه داد فشار خودش ب منو محکم وقتی بخوره

 تلخ موهای تو کردم فرو دستمو بستمو چشامو بودم نبوسیده اینجور اولم باره حتی پزی اجر

 نفس ک طوری بوسیدم بیشتری ولع با و شد تر بیتاب کارم این با زدم بهشون جنگی و نمدارش

 میزدیم نفس نفس چییی مثه شد جدا ازم لحظه چند چون فهمید انگار شدم کبود و اوردم کم

 گفت شیطون کردم نگاه بش کردم وا چشامو

 نداری واضح دید ب نیازی ما برنامه تو موشه خانوم ببند چشاتو-ماهان

 اشباه خجالت بدونه ایندفعه کرد شروع باز بیرون دادم بازدممو ک همین کشیدم عمیق نفس یه

 اصال ولی میشدم له داشتم زیر اون میداد فشار بم خودشو و بود شده وحشی ماهان شدم همراه

 دارم دوس خودشو دارم دوسش خیلیم دارم دوسش خدایا بودم خوشبختی اوج تو نبود مهم واسم

 رهس ک عقب کشیدم سرمو بوسیدیم همو سیر وقتی دارم دوس چیزشو همه خوشونتشو وجودشو
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 دو هر شد جدا ازم کوتاه بوسه یه با لبمو رو کشید زبونشو دیگه بار یه اکراه با و تر جلو اومد اونم

 ایینپ اومد بوسید اروم لبمو و ام چونه چشام ام گونه بوسیدنه ب کرد شروع میزدیم نفس نفس

 دایص میگرفت اتیش داشت هام گونه بود نمونده برام نفس شد گردنم و بوسیدن مشغول و تر

 کردم جدا هم از لبامو زور ب میشنیدم ماهانو قراره بی و بلند نفسای

 بسه..بسه ماهانم..ماهان-

 از و بوسید عمیق پیشونیمو بستو چشاشو شد جدا ازم میلی بی با اوردم فشار سینش ب یکم دیگه

 زد زل سقف ب و خوابید زمین رو کنارم و شد بلند روم

 فرشته دارم دوست خیلی-ماهان

 ردمک نگاش شیطون بهم زد زل و خوابید پهلو رو اونم بازوش رو گذاشتم سرمو طرفشو برگشتم

 میخورمتا نکن نگام اینجوری-

 چجوری؟ گفتی نخواد ک کیه-ماهان

 ستی؟یمیدون داریی مرسییی خدایا بوسیدم گونشو و کردم حلقه دورش دستمامو بهم زد زل مظلوم

 رفتم خواب و شد گرم چشام کم کم شد ام گونه نوازش مشغول

 عشقم-ماهان

 هااا-

 ها اومده بند وقته خیلی بارون-ماهان

 چه من ب خو-

 خونه بریم پاشو-ماهان

 بکپم بزا کن ولم ماهان عه-

 دلم عزیزه بخواب خونه بریم پاشو-ماهان

 ؟باکجام خوایدم؟اصال این پیش چرا من ببینم وایسا شده مهربون چقد بیابونی غول این اوهوک

 کردم ریز چشامو و کشیدم بنفش جیغ یه نیس تنمون لباس دیدم تا کردم وا چشامو ترس
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 غلتب تو چرا بشورم قبرتو سنگ دزدیدی؟وای منو بده مرگم خدا نی تنم لباس چرا من جییییغ-

 بودم

 شدی؟ دیوونه خانمم-ماهان

 ورداشته؟ عیب چیییییییی؟کیت؟مخت-

 ایپ االن ولی خنده از میپکیدم بودم ای دیگه شرایط هر تو سکنبال توپ اندازه بود شده چشاش

 :| میونه در شرف و ابرو

 نمیاد؟ یادت چیزی..چی-ماهان

 چی؟ از-

 دیشب-ماهان

 ...تو منو..منو نکنه سرم تو دیشب؟؟خاک-

 افتاد راه هندی فیلم بعدم پیشم اومد شدم گور ب گور جنگل تو اومدم اها کردم فک یکم

 بهله حله اها-

 عمته بیابونیم غول-ماهان

 گربهه اغا تویی نوچ-

 موشه خانم عزراییلی توام پ-ماهان

 موکوشمت عزراییلم من اگ باش خو-

 مختاری بکش-ماهان

 ک نمیاد دلم-

 بود قرمز چشاش ب افتاد نگام زد کش فرشته لبخند یه

 همچینه چشات چرا-

 نخوابیدم دیشب-ماهان
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 چرا وا-

 خانم خوشکل میزدی یخ ک میخوابیدم-ماهان

 بوسیدم گونشو بغلشو پریدم الهی شی ناز ماهی انقد چرا اخه من برم تو قربون

 میدونستی؟-

 چیو؟-ماهان

 عاشقتم اینکه-

 نوچ-ماهان

 کردم مرتب پیشونیشو ژولیده موهای دستام با

 گربهه اغا چرا اونوخ-

 موشه خانم ندادی بم بخیر صب بوس چون-ماهان

 خنده زیره زدم و کردم بش نگا یه

 کووووفت-ماهان

 دیگه؟ من فدای وجودت کل-

 خودته ماله-ماهان

 کنم تنم لباسمو تا برگشتم و زدم لبشم رو بوسه یه

 ماهانی-

 وا نداد جواب

 ماهاااان-

 بهم زده زل شیطونش نگاهه با دیدم برگشتم

 گربهه اغا چیه-

 نمیزنم حرف وگرنه میخوام ازاینا-ماهان
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 کرد نگام شیطون لبامو رو گذاش دسشو

 دیگه نشو لوس عه-

 بهم زد زل و شد سینه ب دس

 کرده؟ قهر عشقم:|ماهان-

 ردمب دستمو و کردم بغلش |: کنم بزرگ بچه باس من اره ینی داد تکون سرشو و کرد بهم نگاه یه

 کردم بازی موهاش با شونشو رو گذاشتم سرمو لختشم موهای عاشق موهاش تو

 دیگه نکن قهر جووونم ماهانی-

 کرد قهحل کمرم دور دستاشو دیگه شیرین حس یه باز و جلو بردم سرمو منم ببوسه لبمو جلو اومد

 حس بدنم سلوالی تموم با و عشق گرفتم بازی ب لباشو و بستم چشامو داد فشار خودش ب منو و

 زدم یحرص لبخند و کرد وا چشامو شد جدا کردازم ابلمبون منو سیری اینکه بعد نمیدونم میکردم

 خودمه ماله چه تو ب-ماهان

 نمیمونه ازم چیزی باشم تو پیشه روز دو من اگ-

 اهاه یو حیام با چقد من خخ نخواد ک کیه کن ابلمبون بیا خو کرد قهر بچم خخخ تر اونور رف یکم

 رو شد پرت بود نگهانی چون خودم طرف کشیدمش و گرفتم دستشو

 پام اخ-

 کرد نگاه بم نگرای با

 خوبی؟ فرشته-ماهان

 نذاشتم ک شه بلند خواست

 شد خورد پات دختر کن ولم -ماهان

 شه بلند خواس باز میگرف گریم داش کم کم شدم زنده و مردم اوردم در پاش زیره از پامو زور ب

 گرفتم دستشو ک

 شکس پات کن ولم د اومده در اشک فرشتهه-ماهان
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 خوبه نمیخوام نوچ-

 منو کن ول بگو دروغ چشات؟کم شده اینجور ک خوبه-ماهان

 اونور برو میتونی اگ نمیکنم ول نوچ-

 پام ب خورد بده تکون خودشو اومد بودمش گرفته محکم

 پااااام ایی-

 شدی؟؟ چی فرشتههه-ماهان

 انداخ پام ب نگا یه و شد بلند زد پس دستامو

 ناراحته؟ هنوزم این وا برگردوند دستشو راه وسطه ولی کنه بلندم بگیره دستمو خواست

 برم بخوام اگه.. وا نخورد تکون ذرم یه ولی خودم سمت کشیدمش گرفتم دستشو نشستم

 چی مثه دستام بین گرفتم سرمو کشیدمو جیغ یه رسید مخم ب فکری یه میگرف درد پام پیشش

 کنارم پرید

 خوبی؟ فرشته؟عزیزم-ماهان

 زمین رو خوابوندمش و روش خودمو انداختم و کردمو ول سرمو

 گربهه اغا خوردی گول یوهاها-

 فری نفهمی خیلی-ماهان

 بگی نوموخواد عجیجم میدونم-

 پاشو-ماهان

 خوبه جام عمرا-

 هاا میگیره درد پات میکنمااا بلندت خودم-ماهان

 بکن میتونی-

 درد طاقت نمیدونم کرده فک اغاهه کردی خیال هه هه زمین رو گذاشت سرشو گفتو نچی

 میپروندم پشه و بودم خوابیده روش همینجوری یوهاها نداره کشیدنمو
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 خونه بریم پاشو چیه ریختن کرم این از هدفت االن-ماهان    

 شم بلند تا ببوسم-    

 پاشو نیار در بازی مسخره-ماهان    

 نمیپاشم-    

 موهاش تو کردم فرو دستامو سینشو رو گذاشتم سرمو    

 بریم پاشو فرشته-ماهان    

 وده زور بوسه نووچ-    

 بلندکرد؟ افاقه بازی دلقک یه نکرد افاقه کردم ناز همه این ایول ایول بوسید گونمو زدو ای قهقه    

 تمبس هاشو دکمه خودم و گرفتم دستشو میبنده هاشو دکمه داره دیدم پوشیدم لباسمو شدیم

 شد جمع چشام تو اب ولی برداشتم قدم یه زدمو لبخندی زد پیشونیم رو ای بوسه

 ببینم وایسا خانمم-ماهان    

 دستمو دکر بلندم و زانوم زیر یکیم کمرم پشت گذاش دسشو یه و جیبش تو گذاش گوشیامونو    

 ادمد گوش قلبش ضربان ب و بستم چشامو سینش رو گذاشتم سرمو و گردنش پشت انداختم

 اونقد وبهخ خیلی من بیابونیه غول میبلعیدم عطرشو کل نفسم هر با بستس صدا این ب من نفس

 بزار من واس مغرورو کوه این همیشه جونم خدا کنم فداش دستی دو جونمم حاظرم ک عاشقشم

 روپ دلم تو سرعت به انقد چجوری نمیدونم شده شروع کی از عشق این نمیدونم باش مراقبش

 نمیدونم اصال گرفته بال

 فرشته-ماهان    

 هووم-    

 ..یا همیم با ک بگی همه ب میخوای-ماهان    

 یا؟-    

 کنی؟ پنهون-    

 میزنم جار جا همه میرم ایه صیغه چه پنهون وا-    
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 کردم بلند صدامو    

 ها منه ماله میبینین بیابونیو غول این ملت اهااای-    

 زد پیشونیم رو ای بوسه و خندید    

 شد جزغاله پوکید حوصلم-    

 اصال اینجا اومدی چرا نیوومدیا راه کم-    

 تسیاح اومدم شنیدم ندیدی؟صدا کرم انداختی؟ راه هندی فیلم بپرسی؟کم اومده یادت تازه-    

 کنم

 میندازم راه اکشنمش سهله ک هندی فیلم میخواد دلم-ماهان    

 بزنتم میخواد این جیییغ ماماااااان-    

 میشم کر تو با زندگی تو مطمعنم من-ماهان    

 میکنم کچلتم میکنم کورتم هیچ که کر-    

 زد ای قهقه    

 نیسم؟؟ سنگین-    

 نوچ-ماهان    

 میکرد درد ناجور پام نزدیم حرفی رو راه بقیه    

 بارااان-رویا    

 اخم بارانم بود وایساده سالن در ورودیه کرده پف چشاش رویا کردم نگاه بهشون بهت با    

 سمتمون دوید رویا بود پیشونیش رو غلیظی

 خونه تو نمیتمرگی داری کرم مگه خر تو؟احمقه رفتی کجا فری برم قربونت الهی-رویا    

 |: احساساتش ابراز از اینم    

 بود؟ کجا-باراد    
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 جنگل تو-ماهان    

 بودی؟ جنگل تو تنها شب کل-رویا    

 بیایم نتونسیم بود زیاد بارون ولی بود ماهانم نه-    

 ک داره پا پایین بزارینش شکس دستتون خان ماهان-باران    

 درد ک یپای اون بزنم حرفی بتونم اینکه قبل کردم کپ ک گفت عصبانیت با رو جمله این چنان    

 اخم باران ب چنان ماهان شد سرازیر اشکام و کشیدم بنفش جیغ یه زمین بزارتم ک کشید بودو

 ترسیدم من ک زد داد سرش و کرد

 کردی؟ رم-ماهان    

 وایساد سینه ب دست و کرد کج لباشو شد مچاله قیافش باران    

 درد از میترکه داره پااام-    

 زد داد ماهان بود شده تر شدید گریم    

 میکنین نگا منو چرا بیاره مسکن بره یکی-ماهان    

 ویال تو پرید باراد    

 میزدم چنگ بش و بودم گرفته دستام تو ماهانو بازویه    

 پااام پام وای اجیی مردمم اخ-    

 وحشی بشورنت تخته سره باران بگیری جیگر جز الهی-رویا    

 بخور بیا-باراد    

 واس اب مقدار یه جلو بردم سرمو اروم کرد نزدیک لبم ب لیوانم دهنم تو گذاشت رو قرص    

 ارادب لبم پایین بود ریخته اب یکم عقب کشیدم سرمو و خوردم بدم قورت قرصو بتونم اینکه

 ماهان کرد تمیزش خودم سریع همین واس کرد اخم ماهان کردم احساس کنه تمیزش خواست

 و غیرت همین داشت معنی کلی من واسه لبخند همین زد محوی لبخند و شد خیره چشام ب

 ادم فسن ک چیه نمیدونم اصال چیه عشق این نمیدونم بود دنیا کله واسم داشت روم ک حساسیتی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمن dokhi divone نویسنده|  تنهایی فرشته رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

274 

 

 ویهت پرواز از رویا صدای با میکنه وابسته فرد یه و وجود یه نفر یه ب ادمو دنیای کل و ادم زندگی و

 برگردوندم سمتش ب مو رو و کشیدم دست ماهان نگاهه اسمون

 سرده خیلی بیرون داخل بریم-رویا    

 بر ازم چشاشو لحظه یه حتی و بود کنارمون رویام داخل رفت ب و داد تکون سری ماهان    

 و باشه پناهت باشه داشته دوستت که ای خونواده یه خوبه خیلی خونواده یه داشتن نمیداشت

 با زندگیت های لحظه لحظه که یکی داشتن برگردوندم ماهان طرف ب نگامو باشه نگرانت

 بهم همه این ک خدایی عالیه خدا داشتن اون از بیشتر ولی خوبه هم بشه عشق از پر وجودش

 و کردم شکری لب زیر کرده خوشبختم و داده قرار کنارم رو ادما این داده عشق داده محبت

 شدیم دور ک سالن دره از ای دغدغه هیچ بی اروم بود اروم ک اسمونی دوختم اسمون ب نگاهمو

 رهب گفت رویا به و نشست روم ب رو اونم نشستم مبل رو ماهان کمک با شد خارج دیدم از اسمون

 تحساسی فقط نیاد خوشم ازش که نه نبود خوشایند واسم کنارم باراد حضور بیاره لباس برام

 و خریم فقط ندارم جرمی هیچکدوم عاشقا ما نداره جرمی اونم ولی میفهمم بهش نسبت ماهانو

 با ونهاطرافیانم و خودمون ازار باعث فقط بعضیش و بخشه لذت خریتامون از بعضی میکنیم خریت

 تلخ خیلی اخماش شد مچاله صورتم بود وایساده سینه به دست کنارم ک باران غلیظ اخمای دیدنه

  رفت در دستم از داشتم ک مخیم همین و شدم عاشق وای ای چرا نمیدونستم من و بود

 نمیکرد؟ درد سرت جنگل؟مگه تو رفتی چرا-باراد

 ابمواص داوره ک دیدم بازی بعد لمبوندم یچی پایین اومدم شد گشنم رفتین شما اینکه از بعد-

 کفشم رد بود یچی مطمعنم شندیدم جنگل از خش خش صدای ک دریا لب رفتم منم کرد خراب

 بند سرم رو بارون من چیزیه شانسه از و بودم کرده گم راهمو برگردم خواستم ک بعدم دیدم

 نمیومد

 پات؟-باراد

 خوردم لیز-

 میومدین بود کرده پیدات ماهی ک موقع همون خوب-باران

 ماهی؟خخخ من چل و خل دوسه این کرده مخففی عجب کردم نگاش رفته باال ابروهای با

 بود کرده یخ هم خان ماهی این بود سرد خیلی هوا نمیشد خب-
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 بیافته برات اتفاقی یه اونجا تنهایی نترسیدی دیوونه اخه-باراد

 شدا ضایع خخ دادم تکون ن معنیه ب سرمو

 بگیرم؟ برات برم میخوای چیزی-ماهان

 ونتک هوا تو دستمو سرخوشی با شد زل بم و باال داد ابروهاشو کردم نگاش زدم خبیثی لبخند

 دادم

 بود ریاااد دسته ک ای تخته شکالت تا ده پشمک یکم لپ لپ پفک پاستیل شیرکاکائو امم خب-

 ..میکم بیار ابنباتم اهااا کنم قاتی میخوام بیار دوتاشو زعفرونی و شکالتی بستنی یخته

 دارم دوس خو ایش سفارشام وسطه پرید پا جفت خندش با گاو مثه باراد

 بالس دالون ک نیس شکم بیارم مادمازلو سفارشای بریم باراد پاشو-ماهان

 دراد چشت تا-

 نمیاد در باش مطمعن-ماهان

 بینم کن عوض لباساتو پاشو -رویا

 تو رفتم و کردم عوض لباسامو خنده و شوخی و اوخ و اخ کلی با منم بیرون رفتن ماهان و باراد

 وخ گفتیا بار سه نرمو نمیشه نرم و نرم و گرم و نرم تخته رو خواب مثه هیچی اخخخ خواب تخته

 تخت وت غلط تا سه دو با بتاکید عزیزم( کن تاکید همون)بتاکید کنم تاکید میخوام جان وجدان اره

 رفتم خواب گاو مثه اخرش

 خانومم-ماهان

-.... 

 کنی؟ بازشون نمیخوای شده تنگ خوشکلت چشای واسه دلم عشقم-ماهان

 بش زدم زل خمار کردمو وا چشامو

 بخوابم بزا-

 چنده؟ ساعت میدونی خوابا از میترکی-ماهان
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 ظهر دو و 1 حتما-

 شب11 خوابالو نخیر-

 ردمک ثابت مردونه مردو من نمیخوابه انقد خرسم سرم ب خاک تخت رو نشستم پرییدمو جن مثه

 بگیرم میخوام خرس ک بگیرم نمیخوام زن میگه ماهان حاال ترم باال خرس از گردن سرو یه

 نگاه ماهان ب و بیرون اومدم اسکولم افکاره از بازوم نوازش حس با بدبخت ک نمیگه دروغم

 از مخواست راهه تو برگشته بخت منه کرده ابلمبون ینی نگا این اوه اوه چشام تو شد خیره کردم

 من رو میافته هی وزن تن دو با نمیگه این روم انداخت خودشو جت عینه ک پایین بپرم تخت

 میشم؟ پرس

 موشه؟ خانم میکنی فرار-ماهان

 کنم قفل درو کی؟من؟کو؟میخواستم-

 من دادم سوتی چه واای خنده زیره زد و کرد نگام یکم

 چیزه ینی-

 چیزه؟-ماهان

 دیگه چیز-

 گردنم گودیه تو کرد فرو سرشو و کرد ریزی خنده

 ها گشنمه من ماهانی چیزه ام-

 نمیخواما ضعفو ضعف الغر خانوم من بخور چیزی یه بریم بزن_ماهان

 االح وااای برد ماتم ها پله سره ولی بیرون اتاق از رفتیم کرد کمک گرفتم بازوشو کردمو ای خنده

 رو باال اتاقه بودی مجبور درده پام خو وجدان خفه عزیزم پات با پایین برم چجوری من

 االتواحتم باید نده جواب سوال با منو شم؟؟؟سوال چالغ میخوام بودم کرده بو دستمو برداری؟؟کفه

 ابجو میخواستم بحرفم باهات نداری وجدان؟؟ارزش میگن توام ب فکتو ببند میگرفتی نظر در

 روهوا رفتم ک بدم نفهممو وجدانه

 میگیرههه درد کمرت عههه_
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 کنم بغلت میخواد دلم خانوممی میگیره؟بعدشم درد چی تری سبک کاهم پر از اوال_ماهان

 ارانب دیدم ک زمین بزارم بگم خواستم اخر پله رسیدیم زدم نمایی دندون لبخند خوشی سر با

 داره غیرت روم عاشقمه میکردم فک نبود دخی اگ اخمشو اوه اوه سرمون باال وایساد جن عینهو

 حلقش تو سقفم ب اعتماد خخخخ

 ...و بگی بلبل و گل بشینی یا کنی بیدارش میخواستی_باران

 پایین بیاد نمیتونس درده پاش_ماهان

 گفتم اروم

 پایین بزارم ماهانی_

 رو فقط امپ کرد قفل انگشتام تو انگشتاشو و گرفت دستمو و پایین گذاشتم یواش گفت چشمی

 هوعین باران ک بیرون بره خواست یوهاها خخخخخخ خو یکم بیام ناز باس ولیی میکرد درد ها پله

 چیزی ولی شدم دپ جورایی یه نداد دست بهم خوبی حس اصال کرد جدا هم از دستامونو گاو

 نگفتم

 میبرمش من بیار رو نونا تو_باران

 نوم ندارن پا ک اینایی عینهو باران بشم خوردنش حوص قربونه داد تکون سرشو حرص با ماهان

 یشا رفتم خودم بیرونو کشیدم دستاش از دستمو بخدا کمه تختش یه این میکشید زمین رو

 یه یکردم درست کبابارو داشت بود کرده تنش پالتویی رویا حیاط تو رفتم خو نشدم العضو ناقص

 نتقربو هاااا معصومه قیافش خیلی عزیزم تو نازی چقد اوخی بود صورتش رو گشادم گله لبخنه

 دارم چش دخترام ب گذاشته اثر من رو ماهان این من برم

 ندارم ازدواج قصد_رویا

 ها؟؟_

 ندارم شدن مزدوج قصد نزن زل بم اینجور_رویا

 ایکبیری مخیلی میگیرم پس حرفامو همه نداریا تعریف جنبه اصال بیشعوووور کله کته دختره اییش

 برگردوندم سرمو حرص با هستی
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 حاال نکن قهر_رویا

 نمیگرفتمت بودیم زمین رو دخیه اخرین تو بودم پسر اگ من ایییش بزیتو گاله دره ببند_

 بخواد دلتم_رویا

 ها بده اساسی تغییر یه صورتشو دکوراسیون بزن میگه شیطونه این پروهه چه عه عه

 گشنگی از شدم تلف رویا_ماهان

 مثه خوردن رو همدیگه لوزوالمعده و راس و چپ و بزرگ و کوچیک روده گشنمهههه منم وااای

 اومد در دادش قاپیدم تاشو سه حرکت یه تو بودم زده زل رویا دست تو سیخای ب ها زده قحطی

 بمیرم.. دمز نصفیشو یکیو نشستم پرویی کمال در و متشخص و متین خیلی نکردمو توجهی ولی

 ماهان دست تو لیوان ب زدم زل اویزون ولوچه لب با خووو میخوام هنو خوراکم کم انقد ک من

 سمتم گرفتش و کرد نگاه بم یکم نخوردش بدبخت خخخ

 میشکنه بدبخت لیوان ب نزن زل اینجوری موشه خانم بگیر_ماهان

 وگفتم گرفتم ازش لیوانو زدم نمایی دندون لبخند

 گربه اغا میسی_

 ینچ یکم بینیمو بیرون زد ممغام از گازش داشت گازی عجب وااای کشیدم سر لیوانو نفس یه

 شدم بلند و گذاشتم لیوانو بخوری هم غذا ادم عین نمیتونی ک فری بمیری دادم

 بیاین خواسین شمام بشینم دریا لب یکم میرم من_

 اسهو حاال دادم تکیه االچیق یه ب و نشستم ساحل تو دریا سمت افتادم راه نشدمو جواب منتظره

 ولی بود سرد هوا شد تزریق وجودم ب ارامشش و ارومی این بود اروم دریا اومدمااا اومدن فس

 ودمب دختری چجور قبلنا نمیدونم ماهانمه چشای مثه دریام این راز و رمز شم بلند نداشتم دوست

 اب وجودش با ک عشقی عشقه از پر قلبم کنم زندگی ماهان برای میخوام فقط و فقط االن ولی

 میشه دب حالم یکم تا ک دکتریه مثله میکنه تزریق بهم لبخندش با هاش بوسه با بودنش کنارم

 منمیدون اصال بیاد؟نمیدونم وجود به سرعت این به عشق حس ممکنه کنه ارومم چجوری میدونه

 میکنه منتقل بهم رو حسی یه چشاش رنگ فقط

 مرده؟ ننه میکنی حال تنا تنا_رویا
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 داری بدبختم ننه ب چیکار_

 شدی دور ازم خیلی افتاده برات اتفاق این وقتی از فری_رویا

 چی ینی_

 هس؟ چیزی ماهان و تو بین_رویا

 هر کردنش حفظ بخاطر حاظرم ک هس عشقی یه هس اره شدم خیره بش و گرفتم دریا از نگامو

 بمونه پنهون رابطمون نمیخواد ک ماهانم بگم بهش باید کنم کاری

 سد بهم خوبی حس کنارش ولی نمیدونم اصل نه یا داشتم حسی بهش تصادف از قبل نیدونم_

 کرد بیرونش نمیشد و میکشید سرک فکرم ب هی میکرد جذبم چشاش دریای میداد

 چی؟ اون_رویا

 بود زندگیم شب بهترین دیشب رویا وای داره دوسم ک گفت بهم دیشب_

 چی؟؟ باراد_رویا

 گفتم قاطع کردم اخمی

 داشتم؟؟ ای رابطه باش تصادف قبل_

 نه-رویا

 من داداش یه مثله فقط دارم دوسش نداره ربطی اون ب االنم نداشتم بش تعهدی وقتی پس-

 ماهانم عاشق

 رفتم فرو بغلش تو عشق با کرد بغلم و زد روم به لبخندی رویا

 شده عاشق کوچیکم ابجی نمیشه باورم-رویا

 کوچیکه؟ ابجی-

 ...چیزه خب..خب اره-رویا

 دیه بزرگتره ازت دیقه یه خره رویا این-ماهان

 بیشعووور خودتی خر-رویا
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 بزار منم داداش واسه رو فرشته کردی تموم رویا بسه-باران

 رفت و گرفت روشو عصبانیت با گرف شکل پیشونیش رو غلیظی اخم و کرد باران ب نگاه یه ماهان

 من برم عشقم غیرته قربونه ویال تو

 خرید؟؟؟ بریم فردا-رویا

 اره معنیه ب دادم تکون سرمو میشدم بلند ک همینجور

 ببندم قندیل االنه ک داخل بریم-

 ماهان؟؟؟ کو تو رفتیم و گرفت دستمو شد بلند رویام

 رفته سر حوصلم من-باران

 زبرم اندوپالسمی شبکه ب-

 اورد؟؟ در کجات از این-باراد

 دادم چینی لبمو

 وااال نومودونم-

 بگیر-ماهان

 لوچه ولب از اب ننه واای بودد هووله هله پرههه نایلون دوتا نلبکی اندازه شد چشام و سمت برگشتم

 شحالیوخو شادیو کل پسر میکردم ابلمبونت ایی وگرنه جمعیم جلو ک حیف شد اویزون دهنم دکو و

 دوندن لبخند زدم زل بش چشامو تو ریختم کردنشو ابلومبون تو بودن ناتوون از حسرت عشقو و

 گفت اهسته گوشم دم و روم شد خم و زد نمایی

 منم-ماهان

 یکی ییک و قالی رو نشستم ها دوساله بچه مثه..خنده از پکید اونم و خنده زیره زدم پتقی دفعه یه

 شویکی خواست رویا خلم میدونم |: ساختم هندسی اشکال شکالتا با بعد و اوردم در هارو هوله هله

 دستش رو زدم بره کش

 بزن دست داری جرعت-
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 ببینیم؟؟ ترسناک فیلم پایس کی-باراد

 باال پریدم

 ناااجور پااایتم-

 باال رفت و گفت ایولی

 کن قاطی توش بزیر رو اینا بیار ظرف یه باران-

 کلفتتم؟-باران

 زد داد سال اندی از بعد و اشپزخونه تو رفت رویا

 ظرفاتون این کو مااااهان-رویا

 کنی؟ پیدا ظرف یه نداری عرضه-ماهان

 وایساد اپن رو ب رو رویا

 کیه عرضه بی کنم حالیت تا اینجا بیا-رویا

 شدم لمبوندن مشغوله منم رفت شد بلند ماهان

 کنارم نشست و کرد خاموش رو چراغا کل اوومدم-باراد

 من ب میچسبه انقد چرا این میده جرم ماهان واای

 لموفی بارادم کنارش نشست باران ولی ماهان کناره برم میخواستم نشستن و اومدن ماهان و رویا

 و رداشتمب شکوالتمو..اصننن فیلم بابای ماهان؟؟گووور ب چسبیده نکبت دختره این چرا..کرد پلی

 حسودیا یخیل مییییکشمت باران ااییی شدم لمبوندن مشغول و تخت رو شدم ولو باال رفتم پاشدم

 ب بچسبه یکی میاد خوشت ببینم بگو هس اگه هس نیس مربوط تو ب وجدان نزن حرف تو

 من خوبه؟؟؟ن شوهرت بشه ماهانی وجدان بعد به این از عهه؟؟خو ندارم شوهر شوهرت؟؟منکه

 ای قدیم وجدانای وجدانم...بخونم درس کرده؟؟میخوام هین؟؟چیکا بدم ادامه درسمو میخوام

 من ب ترشیدی فردام بدرس بشین عیبه؟؟نه خوندن درس مگه..وجدان مخت اون تو خاک

 نی مربووط

 کردی؟ فرار کجا-ماهان
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 داره؟؟؟بان در اینجا میگنا این به جن خداا ایی افتاد دستم از شکالت و گوشی و کشیدم بلندی جیغ

 کنارم نشست اومد برداشتم گوشیمو و برگردوندم روموم اخم

 فرشته؟-ماهان

 ندادم اهمیتی

 من؟ خانومیه-ماهان

 نبوووود یادش منو ک گاو اون ب بود چسبیده ک اونوقتا شده مهربون چه کنه خر میخواد ببین

 الدنگگگگ پسره

 گرفتم زور ب گوشیمو کردمو نگاش تیز گرفت ازم گوشیرو

 همه تو اخمات انقد چرا منو ببین-ماهان

 چه تو به-

 فرشته؟-ماهان

 فرشته شکالتو فرشته کوفتو-

 تو؟ شده چت-ماهان

 چی؟؟ ینی چت بفهمه کنم ناکارش بزنم شده چت میگه ببین عه عه

 فررشته-ماهان

 هااا-

 میگم شده چی-ماهان

 بچسب جووونت باران اون ب برو تو نشده هیچیی-

 بودشنااا کنمم پلش شتو بزنم بده من ب قدرتی یه خدا ایی خنده زیره زد بعد کرد نگام مات یکم

 ارهد چال داره؟؟؟بخدا چاال داره؟؟؟گوونش چاال این ببینم وایسا کنمممم تیکش تیکه کنمممم

 داره چال گونش دوتا واای

 ماهانیییییییی وااای-
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 من حسوده کوچولوی جونم-ماهان

 مییخوام منم چاال-

 حاال تا بودن کور من رفت ضعف واسش من دله و افتاد چال گونش بازم و زد عریضی لبخند

 نکردم توجه ندیدمش؟؟اصال

 تو واسه-ماهان

 بیار دررش-

 زد لبخندی باز

 کهه نمیشه-ماهان

 بوسیدم رو چاالش دوتا رو شدمو اویزون گردنش از

 خورد درد ب جا یه نکنه درد چاال این دست-ماهان

 شپل شتو میخواستم رفت یادم چال دوتا با ببین شدم موهاش نوازش مشغول و نگفتم چیزی

 کنممم

 تو؟ ب باراد یا چسبیدم اون ب رفتم من خانم حسوود-ماهان

 اصن ینگفت هیچی توام نشست باران پیشت بیام میخواسم منم کنارم نشست خودش چه من ب-

 نبود من ب حواست

 داد فشار مماغمو اشارش انگشت با

 خانم حسود میکنم چیکار اینجا پ نبود حواسم اگه-ماهان

 نیستم حسوود من-

 هستی-ماهان

 حسودی خودت نیستمم-

 بکنه نگاهم بهش حتی نداره حق کسی منه ماله ک چیزی حسودم من اره-ماهان

 نکنم؟؟ نگاه خوجالت چال این ب من مثال-
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 کوچولو خانم میکنی فرق تو-ماهان

 شد باز اتاق دره دفعه یه ک بزنم حرف خواستم    

 بترکونین؟ الو بیاین میکنین فیلم سرگرم اونجا منو روشن چشمم-رویا    

 میشی پیر زن خواهر نخور حرص-ماهان    

 قند وکیل کیلو دلم تو شد باز گوش بنا تا نیشم نگو ک کردم ذووقی یک حرف این شنیدن با    

 میسابیدن

 پایین گمشین حیاها بی بینم پاشین-رویا    

 اون ک رفت بهم ای غره چشم چنان رویا و بود ماهان دست تو دستم وایسادم شدم بلند    

 خدااا ایی نداش ک نداش فایده کنه ول دسمو ماهان کردم کاری هر ناپیدا سرش

 نخوردتمون این تا دسمو کن ول پیس پیس-    

 ندارن مونی الل مزاحم های پشه این ک اخ اخ-ماهان    

 مزاحمم؟؟؟ پشه کرده؟؟من چیکااا-رویا    

 میگیری؟؟ خودت ب چیو همه چرا خری تاج شما زن خواهر ن-ماهان    

 میکنم موهاااتو دونه دونه میکشمتتتت خر؟؟مااااهاااان تااااج-رویا    

 میکنه کچل رو تو اونم اونوقت کچله خواهرت شوهر بکنی زن خواهر دیگه نه-ماهان    

 کردم تایید حرفشو باز نیشی با منم    

 بدنننن زن بت بابام ننه گذاشتم اگه-رویا    

 اصال؟؟؟ چخبره اینجا زن خواهر برم تو ها؟؟چی؟؟؟قربونه-ماهان    

 کرد ول دستمو    

 نداره خوبیت کن ول زن کن ول-ماهان    

 نداشت ما از کمی دسته خودشم خنده از پاچیدیم دفعه یه بودیم شده سرخ ک رویا منو    
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 رویاااا فرشتهههه-باران    

 بریم اوه اوه-رویا    

 ردمک ظرفه به نگاه یه اونورم اینور ماهان و رویا وسطو من هم کناره نشستیم و پایین رفتیم    

 بودن لمبونده بیشترشو نصفه موند وا دهنم

 خوردننن همشو ببین میخووورین؟؟؟رووویااا منو ماله خر کثااافتایی-    

 خندق من خواهره خندقه ک نیس شکم-رویا    

 پام رو گذاشتم و برداشتم ظرفو    

 شین نزدیک دارین جرعتتت-    

 وسظشه از اینکه شدم کردن نگاه و خوردن مشغول منم شد خیره وی تی ب و زد ای قهقه باراد    

 وایسادم وی تی جلو شدم بلند و گذاشتم طرفو+ اکهی نمیفهمم چیزی من

 اینووور گمشو-باران    

 اووول از بزنینش-    

 چرا؟؟-باراد    

 نمیارم در سر ازش چیزی من وسطشه االن خو-    

 میگه راس-رویا    

 نخیرم-باران    

 بینم نباشه حرف مخالف خر توهه موافقن نفر سه-    

 داد لم اویزون لبی با بارانم جام سره نشستم و اول از گذاشتمش منم دستم داد کنترلو باراد    

 وندبرگرد روشو و کشید اهمیم میکنه؟یه نگاه اینجور چرا وا کرد بهم نگاه یه باراد باراد پای روی

 انداختم باال ای شونه خدایی دارن کم مردم

 موشه خانم ننداز باال کوچولوتو های شونه این انقد-ماهان    
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 بودن رفته ک بود پسر دختر چنتا یه مورد در فیلمه شونش رو گذاشتم سرمو و نزدم حرفی    

 زا ساعت ربع کشیدم ای خمیازه... مسخرست ک اولش میخوردن لول هم تو کال شهر خارج پارتی

 بلند رموس مزخرفت فیلم این با شی نابود باراد ای میده من نشون اینارو رقصیدن فقط و رفت فیلم

 چراغا وی تی رو کردم زوم کشید بلند جیغ یه دختره یه مرتبه به ک بگم باراد ب یچی کردم

 مربوطه اعمال داشت دشوری تو دختره یه دادم قورت دهنمو اب قطع اهنگم و بودن شده خاموش

 بازوی و مکشید بلندی جیغ کشید و گرفت پاشو یکی یهو یه بیرون بیاد کرد باز درو میداد انجام رو

 گرفتم ماهانو

 نکن نگاه میترسی اگه-ماهان    

 وووی میکرد تیکه تیکه دختره داشت کردم نگاه وی تی ب دادمو تکون راست چپو ب سرمو    

 ....ماهان سینه تو کردم فرو سرمو شد چندشم

    #### 

 ماهان    

 ترسو این از لبم رو نشست لبخندی میکشید نفس بریده بریده سینمو تو بود کرده فرو سرشو    

 گفتم اهسته گوشش دمه...بودنش

 ؟ باال بریم-    

 داد تکون راست و چپ ب سرشو    

 ترسو خانمه کن نگاه پس-    

 نیستم ترسو من-فرشته    

 نیست ترسناکی چیزه بیافته؟؟فعال وی تی ب نگام میترسم ک منم پس عه-    

 تاشدس با صورتشو و کشید بلند جیغ گرفت جنه رو تلوزیونه کل کرد بلند سرشو که همین    

 گرفت

 عینهو ک االن تا میترسیدی جن از میخوردی شیر وقتی از کنی نگاه میکنی غلط اصال اکهی-رویا    

 شدی خر

 نیستممم ترسووو من-فرشته    
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 کردم بغلش و گرفتم دستاشو حرف بدونه    

 پیس پیس-رویا    

 هوم؟-    

 بیا-رویا    

 سمتش شدم کج    

 ببینه نزار میکرد گریه روز سه تا میدید رو چیزا این کوچیکی از این-رویا    

 زدم مرموزی لبخند    

 ببینه باید اتفاقا-    

 مرگ-رویا    

 حد؟؟ این تا بابا زد جنگ لباسمو فرشته اومد داد و جیغ صدای تا    

 باال بریم خانومم-    

 نمیخوام-فرشته    

 میترسیا-    

 گفت اروم گوشم دم    

 نمیترسم هیچی از هستی تو وقتی-فرشته    

 مودستا حلقه..نمیکنه ما با ک کارایی چه..حرفها بعضی..وقتا گاهی لبم رو نشست لبخندی    

 باورام همه به..میشه چی نیست مهم..دادم فشارش خودم ب بیشتر و کردم تر تنگ دورش

 وستد گیرم...نمیکشم داشتنش دوست..از دست..  من کالم یک..نیست مهم برام چیز هیچ..قسم

 گیر..منیست گیرا این گیر..اما من...باشه نکردنی باور..بشه عجیب...باشه حرام سند بدون داشتن

 رایب...داشتنش دوست برای من..که بدونن همه میخوام..داشتنشم دوست گیر..چشماشم جنگل

 ..خودش حتی..نمیگیرم اجازه هیچکس از..اغوشش تو شدن غرق برای...دستاش لمس

 بود بیخود-رویا    
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 بابا ترکید زهلم کوووفت-باران    

 شد صب بکپیم بریم-باراد    

 گونش رو کشید دستمو اروم    

 فرشته؟؟-    

 خورد تکون یکم بوسیدم پیشونیشو اروم و زدم لبخندی...رفته خواب    

 خانومم؟؟؟-    

 ک ادم واسه نمیزارین ابرو بغلت تو ندیدنش غولتشنا این تا باال بیارش-رویا    

 کرد وا چشاشو اروم اتاقش سمت افتادم راه و شدم بلند کردم بغلش و زدم نمایی دندون لبخند    

 ... بست چشاشو باز و کرد نگام خمار یکم

    #### 

 فرشته    

 ترس با گرفتتم سفت چیزی یه کردم احساس ک بزنم غلط خواستم و کشیدم ای خمیازه    

 اروم و زدم لبخندی بود کمرم دوره دستاش و بود کرده قفل پاهاش با پاهاو...کردم وا چشامو

 بگم دبای چطوری نمیفهمم نمیگنجه ها کلمه توی احساسم اصال...بردم اشفتش موهای تو دستامو

 نگات عاشقشی ک یکی وقتی خوبه خیلی عشق میکنم حس ولی نمیدونم...دارم دوسش

 بهت ک قیعش وقتی میشی اروم...میشه حبس نفست میگیره دستاتو وقتی..میشی دیوونه..میکنه

 دادمو بدنم به قوصی و و کش شدم بلند و اوردم در پاش زیر پاهامو اروم...میده نشون رو داره

 وا ایو دوش برم حمومی یه گرفتم تصمیم مربوطه عملیات انجام از بعد wc رفتم روتون به گالب

 اقا هب نگاه یه بیرون اومدم و کردم تنم رو حوله و گرفتم ساعته نیم دوش یه زیرش رفتم و کردم

 قورتش درسته میخواد دش ادم..میشه خوشکل خواب تو چقد ک برم قربونش..خوابه هنو کردم

 ونبیر اومدم کردمو تنم حموم تو رفتم باز و برداشتم گرمکن شلوار با عروسکی بلیز یه..بده

 بلندی غجی کرد بغلم یکی ک میکردم درستش داشتم گذاشتم گیسمو کاله و ایینه جلو وایسادم

 کشیدم

 خانومی منم-ماهان    
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 گرفتم دستاشو کرد حلقه دورم دستاشو    

 میترسم میای جن مثه خو-    

 قلبش رو گذاشت سرمو و گردوند برم    

 نترس هیچی از میزنه قلب این تا-ماهان    

 و بازوش ب دادم تکیه گردنم دور گذاشت دستشو نشوندم قلبش رو ای بوسه و زدم لبخندی    

 چشاش ابی به..دستش تو گرفت دستمو و سرم رو گذاشت سرشو...شونش رو گذاشتم سرمو

 ...داد فشار خودش ب بیشتر منو بست چشاشو زد لبخندی..چشام به بود خیره کردم نگاه

 ماهانی؟-    

 دلم؟؟ جونه-    

 بپذیم؟ غذا هم با بریم-    

 بلدی؟ مگه-ماهان    

 ..کی اره واای بپذیم کیک اصال بده یاد بم میگم رویا به خو-    

 خندید کردم مکثی نشوند لبم رو ای بوسه اروم    

 بگو؟؟ خب-ماهان-    

 بپذیم کیک بریم دیگه هیشی-    

 بیام بخرم موادشو برم منم تا بخور چیزی یه برو تو باشه-ماهان    

 زدم نمایی دندون لبخند و کردم ذووووق    

 باااااشه-    

 زدم لپش چال رو ای بوسه داد فشار بینیمو و کرد باز دورم از دستاشو اروم    

 اغایی رفتم من-    

 داد تکون سری    
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 ها پله سمت رفتم و بیرون اتاق از پریدم    

 ندیدی؟ ماهانو-باران    

 ...ا تو چرا-    

 گفتم چی شم گور ب گور وااای    

 کجا؟-باران    

 جیبم از بیرون بیا ماهان هوی جیبم تو-    

 پایین پریدم زدم نمایی دندون لبخند کرد نگام مشکوک    

 مطولین شطول خودم هااای گزنده و خزنده و چرنده بر سالاام-    

 میشدی پا دیرتر یکم بخیر اوغور-رویا    

 داریم؟؟ چییی ناهار دیه نشد ولی میخواااستمااا-    

 سالمممم سالم-باراد    

 سالن-    

 کجا؟ ماهان..رسید ناهارم-رویا    

 بیام بگیرم خانومو سفارشات میرم-ماهان    

 زدم نمایی دندون لبخند    

 بخوریم ناهار موخوایم بیا زود-    

 نمون منتظر بخور-ماهان    

 بیا وایمیسیم ن-    

 رفت و داد تکون سری    

 کنارم اومد رویا    

 نزنین حرف ضایع انقد شاسکول-رویا    
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 بشه؟؟ چی ک-    

 خو میفهمن-رویا    

 میشه؟ چی بفهمن خو-    

 میشه چی مرضو-رویا    

 داشت کارت زد زنگ دریا فرشته راستی-باراد    

 گوشیم کجاس عه-    

 رویا ب دادم نمیدونم-باراد    

 گرفتم ازش زور ب اتاقت بیاره میخواس-رویا    

 میافتاداااا راه فیلمی عجب بوووود دیده ماهانو منو بود اومده اگه خخخ    

 ماهان کو پس دهه-باران    

 بده سوته سرت تا بگرد عزیزم بگرد میگرده؟؟؟؟؟خخ ماهان دنبال داره هنو این    

 کجاس؟ گوشیم-    

 اتاقم تو-رویا    

 دریا ب زدم زنگ و برداشتم گوشیو اتاقش رفتم و باال پریدم    

 اژو سالاان-دریا    

 چطوری اژی دله عزیزه سالم-    

 شده تنگ برات دلم مویای خوبی؟کی تو خوووبم-دریا    

 میایم دیگه روز سه دو امم...عااالیم من-    

 میگذره؟ خوش-دریا    

 پیشته؟ بابا.خالی جات-    

 پاپااااا پاپاااااا..بش میدم گوشی االن وایسا-دریا    
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 بخورما غرا لقمه یه نمیزاری پاپا جانه-بابا    

 داره کارت دخترت بیا-دریا    

 خانم رویا سالم-بابا    

 فرشتم من بابا عه-    

 بابا فرشته سالم پس به به-بابا    

 میگذره؟ خوش من بی خوبیی بابایی سالاام-    

 بیاد هم رویا نزا بمون همونجا تو بی عااالیه-بابا    

 نگفتم بهش اگه عه عه-    

 زد ای قهقه    

 خوبی؟ همه چطوره اوضاع-بابا    

 اهوم-    

 نداری؟ الزم چیزی-بابا    

 نوچ-    

 میاین؟ کی-بابا    

 نومودونم-    

 بیایم ما دیگه روز سه دو احتماال-بابا    

 جوووونننننن جونمی اخجوووون وااای.-    

 دختر کردی کرم-بابا    

 میکنممممممم کچلتمممممم-    

 باری کاری فعال بخورم ناهار برم من حوووب ححح-بابا    

 خدافس بابایییییی ببرسوننننننن سالم مامیم ب-    
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 خدافظ-بابا    

 دفعه یه ک خوردم سر ها نرده رو از و پایین پریدم تخت رو انداختم و کردم قطع رو گوشی    

 بغلش تو رفتم سر با و کرد با هم از دسشو که بیافتم بود نزدیک جلوم اومد ماهان

 کنی؟؟ ناکار منو باس هی بشینیییی اروووم نمیتونی تووو-    

 پایین بیای ادم عینه بگیری یاد تا-ماهان    

 خریدی؟..نوموخوااام-    

 بخوریم غذا بریم اره-ماهان    

 هم کنار میز سره نشستیم و اشپزخونه طرف رفتیم    

 میان دیگه روز سه دو گفت بابایی رویا وااای-    

 ایران بخیر صب-رویا    

 میدونسی؟-    

 بیشعووور دختره اییش داد تکون سرشو    

 داداش زن نکن همچین لبتو-باران    

 کنم تموم بارادو قضیه زودتر چه هر باید بیرون رفت پاشد و میز رو زد محکم قاشقشو ماهان    

 ببینم ناراحتیشو ندارم دوست من و حساسه قضیه این رو ماهان

 کو باراد-    

 کوچولو خانم اینجام-باراد    

 ور به رو نشستم و توهال رفتم بیاد باهام کردم اشاره بش سرم با و شدم بلند و کردم اخمی    

 باعث و کنارم نشست باراد من میرم اخماتم همین قربونه بود هم تو بدجور اخماش هنوزم ماهان

 بگیرم ماهان از عشقمو از پر نگاهه شد

 کوچولو خانم بفرما-باراد    

  کردم نگاه باراد ب تیز و کردم اخمی منم شد تر غلیظ ماهان اخم    
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 ولی دارم دوست میگذره تصادفم از ک مدتی این تو داداش یه عینه من ک میدونی خودت باراد-

 درسته؟ اونا شنیدم باران از چیزایی یه

 کرد نگاه بهم بهت با

 چی؟-باراد

 خاستگاری قضیه-

 خانوم میخوام و دارم دوست من اره خب فهمیدی ک حاال ولی بفهمی اینجوری نمیخواستم-باراد

 شی خونم

 ب امنگ ک همینطور بود شده سفید انگشتاش بنده ک سفت اونقد بود شده مشت ماهان دستای

 گفتم بود ماهان

 بکشه دست حرفاش این از بگو بارانم ب منفیه من جواب-

 چیه؟ دلیلش چرا منفیه؟اخه جوابت چی ینی-باراد

 توهم میره کالمون وگرنه کن بس پس منفی ینی منفی باراد-

 میونه؟ در کسی چیه؟پای میگی؟منظورت داری چی-باراد

 شدم خیره باراد ب و گرفتم ماهان از نگامو

 اره کن فک-

 گرفته؟ ازم رو تو چی؟؟کی؟کی-باراد

 زد بهشون چنگی موهاشو تو برد دستاشو کالفه و شد بلند ماهان

 تو؟؟ نکنه...نک-باراد

 من بفهم..نداشتم ای رابطه کسی با ک تصادفمم قبل شم گرفته بخوام ک نبودم کسی ماله بمن-

 ماهانم عاشق

 بزنم لبخند منم شد باعث ک بود لبش رو ملیحی لبخنده کردم ماهان به نگاه یه

 فروختی؟ این ب روز؟منو چن همین عشق؟تو میگی داری چی چی ینی-باراد
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 داداشمی تو باراد کن درک عاشقشم من ماهانه اسمشم داره اسم این-

 ....لعن فهیم اون من نیستم د-اراد

 سره شتپ ها دیوونه مثله زدم جیغ و گرفتم دستام با سرمو کشید تیر سرم فهیم اسم شنیدن با

 یخیل دردش نشدم اروم اغوشش گرمای از همیشه مثله ولی بغل تو گرفتم ماهان میزدم جیغ هم

 تولدامون میشد رد چشام جلو از فیلم مثه بچگیم عزیزم فهیم؟واای تحمل قابل غیر بود زیاد

 ماشین شیراز اومدم کردم دعوا من کرد بیرونش خونه از دعوا بعد زدتش فهیم؟بابا بابا اخمای

 زیره دمز و کشیدم بنفشی جیغ تصادف و سپیده حرفایه شاپ کافی تو قرار اونروز خونه دانشگاه

 هیچی ولی میزد بال بال کنارم داشت ماهان عشقم؛ فهیمم میزدم صدا فهیمو اسمه فقط گریه

 نمیدونم ودب گوشم تو میگرفت نبضو ک دستگاهایی مثله مانند بوق نازک صدای یه فقط نمیشنیدم

 ... و رفت سیاهی چشام مرتبه یه شد چی

 از میشد رد چشام جلو از فیلم مثله گذشته اتفاقاته ورم دورو ب نگاهی و کردم وا چشامو اروم

 برده خوابش صندلی روی کردم رویا ب نگاه یه نشستم و شدم بلند تخت

 حشمتی؟ خانم-

 کرد نگام گیج و کرد باز و چشاش

 گوشیم و خونم کلید و سوییچ لباسام-

 دلیله هویتمو کله میخواستی دادی؟چرا دروغ بهم چرا اخه ابجی چرا لرزید دلم کرد نگام غم با

 باید باشم بیرحم باید منم بودی رحم بی تو کنی مخفی ازم بودنمو

 خونه کلیدم و گوشی ماهانه پیشه سوییچم اینجاس لباسات- رویا

 بلند اونم بیرون بره یعنی کردم نگاه بش و رفتم بود کرده اشاره ک جایی ب حرفی بدونه

 فرشته-رویا

 ببند-

 ماهان درک ب من-رویا

 همتون بابای گور-
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 کردم بلند سیستمو صدای و بردم دستمو شد خفه و انداخت بهم زاری نگاهه رویا

 بگم بهت کارمو دلیله بزار فقط فرشته_رویا

 نیس مهم واسم کن بس_

 بودمش خریده احتیاط واسه اونجاس چافوم میدونست کرد ووا داشبرد و کرد بهم نگاه یه

 فهووو ببینا رو ما زندگیه میکنه؟خدایا کشی چاقو چرت چه هه گردنم رو گذاشتش و برداشتش

 کنی گوش نفعته به_رویا

 بابا ببند_

 دمز داد و داشتم نگه ماشینو کنم چپ بود نزدیک برداشت خراش پوستم داد فشار رو چاقو یکم

 احمق دختره شدی روانی مگه_

 میکنم خالصت نکنی گوش حرفم به اگه خودت و دریا جونه ب_

 این شده خل کردم نگاش منتظر و نگفتم چیزی نیست الکی میخوره رو دریا جون وقتی

 بی دله اون ته از هات خنده میفهمیدن.بودم دوستت من متحرک مرده یه شدی رفت وقتی از_رویا

 منم بودم عاشقش منم عکس مشت یه تو کردی خالصه روانیا عینهو زندگیتو کل نیس صاحابت

 دشا خواستم کردی نابود خودتو تو خودش بجونه ولی کردم گریه نبودنش از منم کشیدم زجر

 دل هت از نمیگنجید فکرمم تو که چیزی شدی عاشقم حتی شدم موفق و بخندی خداستم باشی

 هنقش ب زد گند خوشحالیم به زد گند اشغال باراد اون ولی خوشحالیت از خوشحال بودم خوشحال

 هام

 رفت وقتی و بود ساده دوستیه یه میکردم فک باشه فهیم عاشق رویا نمیکردم فکر من..من

 دارم دوست بدبختیام این حتی من ولی تویی ما بدبختیای همه دلیل فهیم کرده فراموشش

 میکنم تحمل بدبختیام این بخاطرت

 دگیتوزن دلیل میدونم ببخشیم نمیتونی میدونم متنفرن همه خب متنفری دروغ از میدونم_رویا

 تو کارم این با میکردم فک بخدا ببخش فرشته...ولی بیرون بندازم زندگیت از خواستم

 برمیگرده خوشبختیت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمن dokhi divone نویسنده|  تنهایی فرشته رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

297 

 

 همه از االن زندگیم؟من از اون زدنه خط بخاطر عصبانیم اونقدر که ببخشم؟االن؟وقتی میتونستم

 دلم هک مادری اون از کنم امنیت احساس پیشش که نبود هیچوقت که بابایی اون از عصبانیم چیز

 ب چیزی نیست من فکره و رفته که فهمی از عصبانیم فهیمم از حتی گرمش اغوش واسه زده لک

 فتمر راست یه شیراز رسیدیم ساعت چن بعد اخرش کردم حرکت و زدم پس دستشو نگفتم رویا

 خونشون

 فرشته_رویا

 بیار وسایلمو برو مرد کن فک تو_

 که تگذش ای دیقه پنج مخم میترکه داره دیگه کنم چیکار نمیدونم تو رفت و شد پیاده ماشین از

 که یریچ اولین تو رفتم کردم پارک ماشینو رفتیم ک برو د و گرفتم وسایلو اومد و داد افتخار خانم

 عکسای همین واسه اره بود شده تنگ عکسا همین برای دلم چقد بود فهیمم عکسای دید چشام

 رو دمش ولو اوردمو در مانتومو شالمو بود شده تنگ نمیکنن توجهی میکنم التماس چی هر که ظالم

 کاناپه

 کنن اریک نتونستن اومدما ببین معموول طبق نیستم خوب که داداشم؟من خوبی فهیمییی سالم_

 تیراس داداشی بودم کرده فراموشت و بحرفم باهات نیومدم روز چند این ببخشید کنم فراموشت

 عاشقته؟؟ رویا میدونسی فهیم

 راستشو بهم اون چرا اخه شده تنگ براش خیلی دلم افتادم ماهان یاده رویا حرفای یاداوری با

 اماشک شدم نگاش ابیه غرق که اونروزی افتادم خوردم بش دانشگاه تو که اونروزی نگفت؟؟یاده

 عشق حس چطور من فهیم به چشاش رنگ شباهت بخاطر اشنا حس اون پس بودن شده جاری

 ردف اولین چون شایدم بود فهیم شبیه چون شاید سرعت؟ این ب کردم؟اونم پیدا بهش نسبت

 یهیچ که روزی میداد درس بهم داشت ک روزی نمیگرفتم پاچشو و میکرد حمایتم ک بود مذکری

 بودم صداش ارامش غرق فقط نفهمیدمو درس از

 خیلییی ااه بده نکنی فک اخالق سگ ننه بچه بیابونی غول یه عاشق شدما عاشق ببین بیا فهیمی_

 مهربوووون و خوبه چقد بدونی اگه فهمی دلخورم خورده یه دستش از داد دروغ بهم فقط خوبه

 میره ضعف دلم میزنه لبخند وقتی

 کرد پیدا بیشتری شدت اشکام و نشت لبم رو لبخندی گریه وسطه لبخندش اوری یاد با
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 ولی دارما دوسش شدم تاب بی اینقد ولی دورم ازش که خوردس یه فقط عاشقشم چقد ببین_

 میگفت دروغ بهم نباید عصبانیم دستش از ینی دلخورم ازش

 خسته یتنهای از دیگه بودم عصبانی و دلخور زمان و زمین از نمیرفت بین از عصبانیتم چرا نمیدونم

 همه هب ماهان دلتنگیه از فقط منم میگرفت مامانشو بهونه لحظه هر که بودم بچه مثه انگار شدم

 ادم که رو عشق میاد؟طعم بدم تنهایی از انقد چرا حاال کشیدم تنهایی همه این میدم گیر چی

 باشه تنها نمیتونه دیگه میچشه

 یخ کوه همون واسه دلم اره شده تنگ هم بابا واسه دلم حتی شده تنگ ماهانم واسه دلم داداشو_

 شاغو عقده کردم عقده اره بغل تو بگیرتم اینکه واسه شده تنگ دلم مامانم واسه شده تنگ هم

 نم نترس میگفتی میکردی بغلم میترسیدم جن و تاریکی از یادته رو بابایی محبت مامانی

 نبودی؟ چرا گذشت که شبایی اون اینجام؟پس

 هی و مسکن به شدم بلند بود شده خشک دهنم ک بودم زده زار انقد میپکید درد از داشت سرم

 تخت رو شدم ولو رفتم و باال زدم اب لیوان

 ایقدم با و شدم بلند اخم با پایین اورده درو صبی سر گاویه چه این اههه کردم باز زور به چشامو

 زدم داد و در سمت رفتم بلند

 اوردیییین؟ سر چتووونه_

 جلوم زیر به سر و غمگین ای قیافه با رویا کردم وا درو نزد در دیگه چون انگار شنید صدامو

 زیری؟؟هههه سربه و رویا نشست صورتم رو محوی لبخند لحظه یه بود وایساده

 سالم_رویا

 امرت؟_

 بودم شده نگرانت_رویا

 زندم هنوز متاسفانه که میبینی_

 ...چش چرا_رویا

 بدی؟ من تحویل رایگان زر داره؟اومدی ربطی تو به_
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 فرشته_رویا

 مرد کن فک_

 االب زدم مسکن یه میکرد درد دیشب گرفتنای ابغوره از هنوز سرم داخل اومدم و بستم محکم درو

 و گرم اب این باس کرد حال سر بدنمو کل اتیش رو اب عینهو گرم اب گرفتم دوش یه رفتم و

 فتادا نگام که کنم کوفت چیزی یه خواستم میکنه زنده مردم ادم بزارن روانگردان قرصای همپای

 دویدم و گرفتم هم با مربا و عسل لقمه یه تند تند دانشگااه برم باس بود ۱۱ ننه وای ساعت به

 ممنیستمم عاقل مگه؟منکه میخوره مربا با رو عسل کسی عاقل ادم بگه نیس کسی اتاق سمت

 به ینماش این اصال کال شدم ماشین سوار و کردم تنم دستی دم چیزه یه دیوااانممم من که البته

 البته گاو مثله و دانشگاه رسوندم خودمو تیکاف یه با معمول طبق انگار داره عادت کردن پرواز

 بعد و کردم پارک چیزی یه عینهو خالصه خردمنده که خرم نه نه خر عینه شریفه اون گاو بالنسبته

 میزنم مقد لیزه شانزه خیابون تو دارم اینکه عینهو داخل رفتم کوتاه قدمای با باشخصیت و متین

 عه خان االغ نمیره یورتمه االغ میرفتما یورتمه االغ عینو پیشش دیقه دو من کنین فک مدیونین

 و العاقله پاتاال پیر اون بقول بفهم تو میزنم زری یه من حال هر جون؟؟به وجدان میگی راس

 لیو بره راه باس ادم بزنه پر نباس که البته نمیزنه پر توش مگسم خالیه چرا حیاط عه االشاره

 سمت افتادم راه و شدم پگس مگس و حیاط بیخیاله ها عجیبه کالس تو چپیدن همه انگار

 و کالس ب شم مشرف دوشنبه از شد قرار اخر تا زدم حرف دم یه ساعت دو دقیق حراست

 رو واحدا همون دوباره کرده مجبور منو که تصادفه چی هر شه ور بگ گور ای بردارم قبلمو واحدای

 زد صدام یکی که دانشگاه حیاط از برم خواستم و بیرون اومدم حراست از حرص و اخم با بردارم

 میاد دمب انقد ازش جدیدا چرا نمیدونم شدم رو به رو سپیده ایکبیریه نحسه قیافه با و برگشتم

 امرت؟_

 نیستی؟ بلد سالم_سپیده

 بابا شو سیک خودت بزن دکمتو_

 ای؟؟ زنده هنو چرا تو اصال نگیر پاچه سگ عینه باز_سپیده

 زندم هنو تو ورقولمبیده چش دوتا کوریه به_

 جونیا سگ خودمونیما_سپیده
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 منیست فرشته خاک این ب نمالم رو تو پوزه من طیفته و تک کل جون سگ نچسب دختره عه عه

 میکنن بارت لیچار چی هر نمیری رو از قزوینیا پاشور سگ توام خودمینیما_

 دیگه نداری ادب_سپیده

 شد سست پاهام ماهان اسم شنیدن با ک برم خواستم و زدم پوزخندی

 دانشگاه؟ نمیاد ماهان چرا_سپیده

 قدران کرده؟چرا چیکار باهام عشق بزنه؟این صدا صمیمی اسمشو که ناخوشاینده واسم انقد چرا

 کرف این بچسبه؟از بش میخواد هنوزم میپرسه؟نکنه اون از سپیده چرا شدم؟اصال حساس روش

 غریدم تقریبا حرص با و شد حرصی

 بشناسه کنه و فضول میخواد_

 داره عار واسم این با بحث چرخیدم پا پاشنه رو و نشدم جوابش منتظره

 نیست موندی نکن خوش بش دلتو_سپیده

 زدم داری صدا پوزخنده

 ماله مهست من تا کنیش خودت مال تونستی دنیا اون روزی یه شاید کوچولو خانوم بکن تالشتو_

 منه

 دانشگاه وسط میخورم؟وایسادم حرص این خاطر واس شدما خل واقعا حیاط دره سمت افتادم راه

 هستم کی دیگه من میجنگم؟بابا ماهان سره

 فرشته _ارشام

 چی هر شما بیرون شده خراب این از برم من گذاشتن اگه ساعته ۴۰ حناق کوفت مرض درد ای

 برگشتم اخم با و ایسادم بگین میخواین

 تو شی سالم تا کشتی مارو تو؟بابا خوبی سالم_ارشام

 زدم پوزخندی

 زندم هنوز بعدشم نکن صدا کوچیک اسم به منو گفتم بار صد سالم علیکه_
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 مقدم خانم خوبی که شکر خدارو_ارشام

 سفت چیزه یه ب خوردم ولی برم که برگشتم و دادم تکون سری

 کوری مگه کن نگاه پاتو جلو سرم اییی_

 فرشته ببخشید وایی_اهورا

 مقدم خانم درد و فرشته_ارشام

 اخه چه تو به_اهورا

 اخه نمیره مختون تو چرا نزنین صدا کوچیک اسم با منو گفتم بار هزار بینم شین خفه_

 دیگه؟ خوبه حالت-(احمدی)هورا

 زندم ک میبینی-

 این میره کی اوهوک شدم رو ب رو دانشگاه های بچه ای گله با ک برگردم شد باعث جیغ صدای

 و ماچم هی استغفرهلل عباس ضریح عینهو و سرم رو انداختن خودشونو دخترا پیاده اونم راهو همه

 شدمی پیدا داخلش بخوای دانشجویی تفه جور هر ینی تف منبع بود شده صورتم میکردن موچم

 نمیگیرن اینجور انارم اب کهه شدم ابلمبون ننتون جونه کنین بس اهه-

 من برم تو قربونه ای-اتنا

 خوشحالم چقد نمیدونی واای-زینب

 بود دهش ازمایشگاهی مورچه قلب اندازه برات دلم فری بگیره پاچمونو نبود هیچکس نبودی تو-انی

 خنده زیره زدن ها بچه ک کردم نگاش چپ چپ

 بینم خفه بخندین عمتون ب برین مرگ-

 جوون؟اساسی وجی کردی حال خانم فری قربون رو جذبه جوونم بستن نیشاشونو زور به

 نداری؟ خبری ماهان و رویا از-بابک

 بخیلم من مگه بگیره خو گرفته رو رویا چشش بابک این نکنم غلط
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 ایشاال مرگشون خبر-

 شده گشاد خعلی رویا واس میاااد؟دلم دلت فری عه-انی

 شد اب ذره ذره بودی رفته مرگ خواب ک ماهی دو بیچااره-ایسان

 گفتم ای مسخره لحن با شدن خیره بم باز دهنه با ک زدم داری صدا پوزخنده

 دارم کار کنین گور گمتونو حاالم بیچاره اره-

 دیگه میای کالسارو-(رحیمی)ارشام

 شنبه دو از-

 گاوه فری خوبه حالت خوشحالیم-بارمان

 کردم نگاش برزخی

 ...گفتم بار صد نشین پرو میخندن تون گاو؟ب فری؟اونم شدم من حاال تا کی از-

 کرد نازک صداشو و اورد در ادامو حرفمو وسط پرید ارشام

 کنه سدر شربت باش کوزه لب گذاشته ننش اسمشو انگار نزنین صدا کوچیک اسم با منو-ارشام

 خنده زیره زدن همه

 خان رحیمی اغای واست میاری؟دارم در منو ادای ام تو,بینم صاحابتونو بی نیشای کنین جم-

 بارمان پشت کشید خودشو

 بود خرم مخ تقصیر بود دهنم نبودم من گاو بارمان این جون خودت جونه ن خودم جونه ن-ارشام

 بای برم باس من باو خودتو کن جمع-

 اون جز نمیگرفتم گرم باهاشون زیادی ماشینم سمت افتادم راه و چرخیدم کفشم پاشنه رو

 اب جز ک اینه گندم اخالق ولی خوبین های بچه بقیشون میزنه مشکوک ک ارشام و کنه اهورای

 از نگارا بود گرفته اسمون کم ولی میگرفتم پاچشو رویام نمیکردم رفتار ادم مثه هیچکس با رویا

 ک یا تشنه مثه فکرم باز خیلیی پره خیلی دلم ادما این دس از منم بود پر خیلی دلش ادما دس

 ودب اشفته ناجور ذهنم داشتم کنارش ک ارامشی دنباله ماهان دنبال رفت میرفت اب دنباله هی
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 فک و رمبیا فشار مخم این ب یکم و پارکی یه برم گرفتم تصمیم بود کرده اتصالی مخم سیمایه

 مگ خودتو میگف فهیم همیشه مینشستم تاب رو باید خودم کردن پیدا واس داشتم عادت کنم

 میگفتی هیادت حفظم دم از حرفاتو کل ببینی کجایی فهیم میکنی؟کجایی پیدا تاپ رو بعد میکنی

 و دمکشی اهی حفظم ثانیه ب ثانیه مو ب مو حرفاتو همه رو چی همه ببین مزخرفه؟بیا حفظیاتیت

 هک خلوت جای یه پارک تو رفتم و کردم پارک و ماشین پارک یه سمت رفتم و شدم ماشین سوار

 ب خودمو و زنجیرش ب دادم تکیه سرمو روش نشستم و کردم انتخاب رو داش نفره یه تاپ یه

 خراب ودب کم چیزی یه انگار میکردم فکرشو ک بود اونی از تر اشفته ذهنم دادم تاپ تکونای دسته

 ب دست ک ساله چهار چیه رقص رفته یادم کردم تغیر خیلی سال چهار این یه تو نبود یا..یا بود

 جواب هی فقط هام نمیترسم؟چرا تنهایی و تاریکی از دیگه مشکیه؟چرا لباسام کل چرا نزدم پیانو

 چیش ههمه ک ننر و لوس فرشته از اومدن بر مشکالت پس از تنهایی و فهیم از دوری داره

 یزدم قهقه دلیل بی هی ک خلی دختره اون از ساخت نترس و پخته دختره یه بود داداشش وابسطه

 گذشتمو داشت حق رویا شاید ساخت اخالق بد و جدی شخصیت یه میخندید دیوارم ترک ب و

 رخم ب رو برداری کردن فراموشم ک بکشه رخم ب رو پدری و مادر داشت حق شاید کنه پنهون

 حقش در بدی هر هرکی بود دریا دلش فهیم یادمه ولی زد قوالش همه زیره و رفت ک بلکشه

 و تتلیتیم یه من میگف همیشه میبخشید بعد ولی میشد عصبی یکم اول شاید بزرگ چند هر میکرد

 فتممیگ باید منم حتما ببخشم و یوخ عیبی بگم کرد حقم در کاری هر کس هر داده یاد بهم الگوم

 روممح بودن هم کنار در و دیدن از اونو و خودمو نباید میبخشیدم ماهان و رویا باید منم یوخ عیبی

 واستنمیخ فقط اونا شدم بزرگ سایش زیر ولی نیستم خدا ک درسته ببخشمشون باید میکردم

 بلند بود 2 ساعت انداختم گوشیم ب نگاه یه نشست لبم ب لبخندی افکارم از همین باشم شاد من

 نمک مشتی سوپرایز یه رو رویا برم شدم ماشین سوار و دادم بدنم ب وقوصی کش و تاپ از شدم

 پاورچین و حال تو رفتم کرد باز درو فریده خاله ک زدم ایفونو و کردم پارک خونشون دره هه هه

 میدن؟نمیدونم بو جنو مگه رسید سر نداده بو جن عینهو خاله ک باال برم میخواستم پاورچین

 :| بپرس حتما, میپرسم اطالعت جهت ولی خان وجدان

 ...سال-فریده    

 باال تمرف پاورچین پاورچین منم داد تکون سری هیییش خاله گفتم یواش و حرفش وسط پریدم    

 میشن؟ ظاهر جن عینهو همه را اینجا کرد خفتم دریا ک بودم رویا اتاق دره دزدی اومدم نگار

 اجیی سالااام-دریا    
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 اقشات تو انداختم خودمو گاو عینهو خردمنده که خر بالنسبته خرالبته عینهو و گرفتم دهنشو    

 اینجام بفهمه رویا نمیخوام هییش دریا-    

 بودی؟ کی با دریااا-رویا    

 میزنم حرف تلفن با دارم-دریا    

 داییش داییش رو ابجیشم میره ابجیش رو زاده حالل میگی دروغ خوب اورین اورین جونم ای    

 خدا رو تو نگین شما دیونم میدونم|:من عمه رو مامانشم مامانش رو

 قهری باهامون گف رویا اجو-دریا    

 تو ناناسی چه که وای بوسیدم گونشو کردمو بغلش    

 کنم قهر باهات میتونم مگه منی عشقه تو بابا خله رویا این چنده کیلو قهر-    

 ویار اتاق دره اروم بیرون اومدم اتاقش از بعد و کردیم اختالل هم با یکم بوسید گونمو و خندید    

 کردم وا رو

 دریا ندارمااا وراتو و شر حاله-رویا    

 سرش رو انداختم و گرفتم رو پتو روش پریدم بعد تختو کناره رفتم یواش یواش    

 کن بازی همسنت با گرفته؟برو بازیت مرده ننه شدی روانی مگه-رویا    

 بزن زر هی بزرگتریا روز 13 فقط مرده ننه همسنمی-    

 فرشته؟؟؟؟-رویا    

 ها؟-    

 خارجی گاومیش کثافتی خیلی-رویا    

 نبود یاذاوری به نیاز میدونم-    

 تخت رو شدیم ولو بعد اوردیم در بازی مسخره و هم سره تو زدیم بالشت یک    

 گشنمه-رویا    
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 شیکمت به بخوره کارد-    

 لمبوندی؟ ناهار تو-رویا    

 نوچ-    

 بلمبونیم یکم هس چی ببینیم بریم خو-رویا    

 رستوران؟ بریم-    

 ییییس-رویا    

 و اومد زد زنگ بهش بارانینا خونه سمت افتادم راه شدیم ماشین سوار و کرد عوض لباساشو    

 قورت اج یه رستورانو کل خواس دلم شدم وارد ک ود گشنم انقد ینی رستوران رفتیم تایی سه بعد

 سرعت به اورین اوردن ثانیه سیم تو دادیم سفارش و نشستیم بدم

 خوردی؟ غذا تو-رویا    

 هوم-باران    

 بلمبون هم دیه یکم خو-    

 چی؟ ماهان فری-رویا    

 شده مورچه مویرگ اندازه واسش دلم زدم گشاد گله لبخند یه    

 بکش خجالت میکنه وا نیششو چطوری ببین-رویا    

 دراد چشت تا میخندم میخواد دلم چه تو به-    

 پیشش؟ میری-باراد    

 امشب اهووم-    

 که رسوندیم بارانو بعد و کردیم صاف رو غذاها بود دمغ اولش از باران ولی زد برق چشاش رویا    

 زور به ینوماش رفتیم کردم قبول جا همه با هیچ که سر با منم سیتی صفا پارک بریم کرد اصرار رویا

 بچه مثه مداشت میچسبه هوا این تو بستنی جوونم گرفتم قلمبه بستنی یه چی هر اول و کردم پارک

 خورد زنگ صاحابم بی گوشی که میزدم لیس ها ساله 5
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 کنم کوفت بستنیمو من بده جواب بگیر رویا-    

 گرف گوشیو و گفت بخوری کوفت رویا    

 بله؟-رویا    

    ...... 

 شما؟-رویا    

    ....... 

 ارم پارک بیا اوکی-رویا    

 بود؟ کی-    

 بود اشنا صداش عجیب داره کار باهات گفت بود دختر یه نمدونم-رویا    

 کلشو انیهث سیم تو شد اب ک بستنیمون ب بچسبیم بابا دنیا ینی؟بیخیال داره؟کیه کار من با    

 یکم دارم دوس خو خخخ گفت ایشی رویا که زدم لیس زبونم با لبمو دوره و کردم جون نوش

 پیشش رفتم ک امشب بود هم ماهان کاشکی نفرست دو خیلی هوا زدیم قدم عاشق زوجای عینهو

 با زارهب میخواد نزد؟شاید بهم زنگم یه حتی بیمارستان بعد چرا ولی اینجا بیاد میکنم مجبورش

 خوشکل خیلی تولم ووی هههه میاد دنیا تولم دیم روز چهار اومدم کنار نداره خبر بیام کنار خودم

 یههشب حالل فرزند چون میشه که عاااالیه شه فهییم مثه اگه بره قربونش ننش اوووخی میادا در

 خورد زنگ گوشی ک میرفتم هام توله قربون داشتم خال

 بله؟-    

 کجایی؟_دختره    

 خونه نماز کنار-    

 نمازخونه رو به رو نیمکت کنار بیا-دختره    

 و حیرت و تعجب کمال در که اونجا رفتم کشیدم خودم دنباله رو رویا و کردم قطع حرف بی    

 چندش اه اه نیمکت رو داده لم که دیدم رو سپیده دیگه ماره زهرو کوفتو هزار و شگفتی

 داری؟ چیکار ما با تو-رویا    
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 بده قر وسط بیا جسد گفتن داره کار تو با کی-سپیده    

 زنیکه میکنی عرعر داری وسط اون تو ک فعال-    

 نفهم دختره ببین-سپیده    

 نچسبون اون اینو ب صفتتو-رویا    

 جسد؟ گفتم-سپیده    

 داره ربط اونم ب میشه مربوط من ب چی هر بابا گالتو ببند-    

 عاشق ما نشو دوتا ما زندگیه قوز باال قوز االنم نپلک ماهان روبره دو دادم اخطار بهت-سپیده    

 بکنیم زندگیمونو بزت بش نچسب کنه مثه همیم

 باش خیال همین ب اش بده قرون توهه؟صد عاشق ماهان نیس هناق ک دروغ اوهوک-رویا    

 یادم کرده فک میشنا پیدا ادمایی کرده؟عجب فک خودش پیشه چی این زدم پوزخندی منم    

 سمتم گرفت اوردو در گوشیشو میکرد رفتار باهاش چجوری ماهان رفته

 بخون رو پیاما بگیر-سپید    

 تامانگش لرزید درون از پاهام زد یخ بدنم خوندنشون با پیاما تو رفتم و گرفتم ازش رو گوشی    

 دوسش گفته من؟بهش موشه؟لقب خانم گفته بهش میبینیم؟ماهان چی خدایا شد حس بی

 دیگه؟این یکی با رفته قهرم باش نیس روزم دو من نشده؟ینی من؟اشتباه داره؟ماهان؟ماهانه

 اورمب بود اشک لبالب چشام بود افتاده کار از انگار قلبم میچرخید سرم دوره داشت ؛دنیا کابوسه

 کتنیم رو نشستم زاری حالت با نداشت ایساتادن توان پاهام عشقم؟اون؟خیانت؟دیگه نمیشه

 خودشه؟ بین شماره رو بزن-رویا    

 قانع منو میومد یکی کاشکی بود خواب یه فقط اینا کاشکی خودش خوده بود خودش اره زدم    

 ردک ریجکت ولی گرفتم شمارشو و برداشتم گوشیمو لرزونم دستای با دروغه همش اینا میکرد

 همه کاراش اون حرفاش اون سخته؟یعنی باورش اینقدر میکنه؟چرا ریجکت منو ماهان؟تماس

 شکاما متنش دیدنه با ولی کردم بازش بیافته گوشی ب نگام شد باعث پیام بود؟صدای کشک

 اره؟ دیگه بودم من چسبم؟منظورش بهش کنه مثله بود گفته من به من؟اون شدن جاری
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 افتاد؟ نپلک ما بره رو دو دیگه-سپیده    

 گرفتم خودم سمته ب اشارمو انگشت رفت و زد بهم پوزخندی کردم نگاه بهش بهت با    

 کابوسه بگو خوابه بگو خدا رو رویا؟من؟تو منن با اینا-    

 تو مداشت نگرانی از پر نگاه یه اشکی نگاه یه تردید از پر خشم از پر نگاه یه کرد نگام فقط    

 دل نه و مونده واسم غرور نه که خودم شدم خوار چقدر که خودم میدیدم خودمو اشکیش چشای

 اشک من واسه داره سوخته؟اونم من واسه دلش اونم ینی کرد باریدن به شروع و غرید اسمون

 دارهن سخته؟امکان باورش چرا نیست ممکن باشه کرده کارو این من ماهانه نداره امکان میربزه؟نه

 کنم؟ باور نمیتونم من یا

 چرا بدبختم انقد من چرا اخه نمیخواد؟ منو من ماهان گفت چی دختره این ببین؛ منو ببین رویا-    

 میکنه؟ من چرخ الیه چوب فقط شادم؟چرا منم ببینه روز دو فقط روز دو نمیتونه خدا

 و باال بردم سرمو بگیره ازم جونمو خدا همینجا االن همین میخواست دلم بودم افتاده هق هق به    

 شد تر تند چون داشت رضایت کار این از انگار بزنه بهم هاشو سیلی بارون گذاشتم

 میخوان؟ ازم چی دنیا این و خدا کردم؟این رویا؟چیکار کردم گناهی چه من مگه

 نگارا نمیکردم حس سردیشو ولی بود سرد هوا ابکشیده موشه بودیم شده ک بود تند اونقد بارون

 سوخته من واسه دلش اسمونم این کنم حس رو هیچی نمیتونستم نبود تنم تو روحی

 نمیسوزه؟ دلش خدات چرا سوخته؟پس دلت توام-

 زدم داد

 بختخوش حق دنیا این تو نمیبینی؟منم منو من؟مگه چرا ام خسته قسم خداییت به خستم خدا-

 ظالمی؟ انقد چرا پس دارم بودنو

 نداره ارزششو بخدا شدم پاره حنجرت دلم عزیزه فرشته هییس-رویا

 ینیسنگ زمین رو جسمم فریادام بلند صدای از میسوخت گلوم بودن گرفته دیدمو جلویه اشکام

 امید به اصال خها بتپه نمیخواس دلش دیگه نتپه دیگه تا میکرد تیکه تیکه خوشو داشته قلبم میکرد

 بودن جاری بارون مثه بتپه؟اشکام کی
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 ضافیا واسش بودی؟بگم سرگرمی واسش چی؟بگم بگم بهش نمیفهمه صاحاب بی دله این رویا-

 میشه تیکه تیکه داره دلم هستی؟این

 مام وچهک تو برم قربونت نداشت رو تو مثله ای فرشته لیاقت اون عزیزم میشه تموم اینا همه-رویا

 وشکلتخ صورته رو اخمیم کاراش با نتونسته اصال بگو وایسا هستی قوی خیلی تو میشه عروسی

 گرفته ازت شادیتو کنه فک نزار شه پایمال غرورت نزار بیاره

 کشمنمی دیگه ندارم موندنو پا سر توانه دیگه نمیتونم رویا دخترم یه کیم؟منم من کردی فک-

 کشیدم؟ سختی کنم؟کم جمع غرورمو چجوری شده تیکه تیکه دلم وقتی نمیکشم بخدا

 ارزش یعوض این مثله ادماییی کنی فراموشش باید فرشته کردن ترت پخته فقط سختیا اون-رویا

 ندارن

 باید هدیگ بدبختم؟چقد اینقد چرا کنه؟من توهین بهش کسی کنم تحمل نمیتونستم هنوزم چرا

 یه دخترم یه یده؟من نشون بهم دنیاشم این خوش روی خدا بگم بشینم کی بکشم؟تا سختی

 دمش خسته تنهایی نزنم؟از دم و بکشم زجر میتونم کی تا بارون همزاد دختر یه گل جنس از دختر

 از ادمیخو دلم شم خسته کنم امنیت احساس کنارش و کنم تکیه بهش ندارم رو کسی اینکه از

 لمد میخواد تختمو دلم نباشه چیز هیچ و کس هیچ که جایی یه برم شم دور چی همه از برم اینجا

 میگن دردامو میگن بجام حرفامو که میخواد رو اهنگایی

 خونه برم میخوام-

 به برسه هچ نداشتم کردنو زندگی نای رفتن؟من راه نداشتم رفتنم راه نای حتی شم بلند کرد کمکم

 فرمون پشت نشت اون و شدم سوار رفتن راه

 ما؟ خونه بریم-رویا

 دادم تکون نه معنیه به سری

 بیام؟ باهات منم-

 عنتیل اشکای این دوباره میکشی زجر من ای به پا داری که نداری تقصیری تو کردم بهش نگاه یه

 قشعاش که منم مقصر بهش دادم دلمو که احمق منه منم مقصر نداری تقصیری هیچ تو شد جاری

 مالش اون نمیبردی منو تو اگه ولی کردم باورش ک منم مقصر دلبستم بهش ک منم مقصر شدم

 نمیباختم بش دلمو هیچوقت شه نزدیکم نمیدادی اجازه بهش اگه لعنتی
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 اشتمند عشقو درده االن طرفم بیاد نمیزاشتی و نبودی احمق اگه تو فقط تویی دردام این مقصر-

 بود نشده پاره تیکه قلبم االن

 همه و چیز همه از بکشه زجر اونم بزار کنه گریه ااونم بزار شد جاری اشکاش و ترکید بغضش

 زجرم و تنهایی و عذاب مستحق فقط من ولی چرا نمیدونم میاد بدم زمان و زمین از متنفرممم کس

 سک همه از که اومدم بکشم زجر فقط که اومدم لعنتی دنیای این به من تنهاییم فرشته من...من

 من به اون سخته برام هنوزم باورش ولی باشم محروم ارامش ذره یه از که اومدم بخورم ظربه

 چه ادند ترجیح تو به نفرو یه ببینی بدیه حسه چه نشی خواسته ولی بخوای بدیه حس زد؟چه نارو

 شی زده پس بدیه حس

 پارکینگ ببرم ماشینو شو پیاده-رویا

 فرشته من داشتم نیاز تنهایی به تختم طرف رفت راست یه و باال رفتم و شدم یاده حرف بی

 تنهایی هتوی فقط کنم پیدا خودمو میتونم تنهایی و تاریکی تو فقط قلمروهمه تنهایی و تنهاییم

 بسازمش ون از کنم جمع شدمو له غروره باز میتونم که اینجاست فقط کنم پیدا خستمو روح میتونم

 گفتم بود بغض از پر که صدایی با کردم فهیم عکس به نگاه یه و تخت رویه شدم ولو

 دش نزدن دم و کشیدن زجر به محکوم که دختری از قصه یه تلخ قصه یه بگم قصه برات اومدم-

 هی فرشته این شد محکوم تنهایی به که دختری یه تنهایی فرشته شد اجبار به که دختری یه

 بعیدشت تاریکی به و کردن نفرتش از پر شکستن قلبشو عشق از پر و پاک داشته قلب یه زمانی

 زا تر تیره حتی کرد تیره روزگارشو مرد همون میتپید مرد یه واس قلبش این زمانی یه کردن

 راچ کشتن احساسمو کردن له غرورمو بار این شدم رونده بار این ولی شدم تنها بازم قبل،فهیم

 دلداری خواهرتو نمیای تو؟چرا دنیایی این کنه؟کجایی ارومم نفساش با که نمیکشه نفس عکست

 تنهایی؟ فرشته شده برفیت سفید ببینی نمیای چرا بدی

 تنهام چقدر میدونستی تو نامردی خیلی ماهان بود شده بسته نفسم راه افتادم هق هق به

 یچ گناهم داشت؟مگه چی سپیده اون مگه کردی؟اخه باهام کارو این چرا کشیدم چی میدونستی

 چشام بودنه تو با تاوان و بودن تو بی از میکشم که دردی این گناهه؟لعنتی شدن بود؟عاشق

 لیخی بود زیاد من واسه فشار همه این میشد منفجر داشت سرم میسوخت گریه همه این از داشت

 واید کاش رفتم خواب عشق یا نفرت حس کدوم بین و کی نمیدونم که کردم گریه اونقدر زیاد

 ذرهمیگ ای هفته دو مرده عینه شدم که میگذره ای هفته دو زندگیم روز بدترین از میگذره ای هفته
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 ادتحس میشه فقط من بی راحته اون اینکه به میکنم عادت سینم تو زخم یه داشتن به دارم که

 غول هواس غول یه من کنه خوردم کاراش این با تونسته کنه فکر نباید بسازم خودمو باید من کرد

 ریفمح فن همه من میتونم من بگیره باال سرشو و کنه جمع باز غرورشو باید تنهایی فرشته اخرم

 تر رکد و تر تیره همیشه از چشام رنگ انداختم خودم به نگایی یه ایینه تو و شدم بلند تخت از

 اشک از دیگه میزد ذوق تو چشام زیر گودیه تیکه تیکه و خشک لبام و شده الغر صورتم شده

 نیبک نتونی غلطی هیچ و شه تنگ براش دلت یعنی درد زدم دردام و خودم به پوزخند یه متنفرم

 زا دیگه گرفتم ایینه تو چهرم از نگاهمو بوده دروغ حرفایی یه نفهمی کاش کنی ارزو ینی درد

 بل تو زدم فلشو کند دور رو بدبختی روزای و تنده دور رو خوشبختیم روزای انگار متنفرم خودمم

 نبست بارشونو که انقد رفتن زدنو ترفند و ادا صد با: حموم تو رفتم اخرو تا بردم رو صدا و تاپ

 عضیاب کمه وااای ای خستم ازهمشون من اصال برنگردن رفتندیگم که رفتن نپرس من از حالشونو

 امم کوچه تو گردن رو رگه این اصال خوده بی انگار زردن تو غیرتو بی یا دردن تو همه پستن چقد

 جا همه تپیش ی میمونه ببینی که روزا این بود مهم ولی میشه چی که میبینی حاال میشه عروسی

 بازم اما پرید مفت چی همه نگی کفر اگه سرخابی درصد نود دخترام دختری اداها مردا بری مف

 ....گفتمی که چیزایی نخ تو تو میگمو رو واقعیتا قفلمی همینه واسه تو سرپامو

 شلوار و ساده مانتو یه کردم خشک خودمو و بیرون اومدم کرد بهتر حالمو ای دقیقه 5 دوش یه    

 زدم ردموک تنم رو لباسا شد بغضم باعث باز کلم برداشتم خاکستری چروک شال با مشکی کتون

 جمع غرورمو من حرومه من واسه که ارامشی میده ارامش بهم ابری هوایه تو روی پیاده بیرون

 روزا ینا امیدوارم فقط بکنه میتونه بخواد کاری هر تنهایی فرشته که میدم نشون همه به و میکنم

 من یکنیم نگاه فقط زندگیتم لحظات اورترین درد و ترین انگیز هیجان تو بعد به جایی یه از بگذره

 اطرخ تو شدنمو فراموش ثانیه ثانیه صدای دارم.. نداشت بودنمو خوب لیاقت کسی چون شدم بد

 made in china نوشته دارما دوست همه پشت که میکنم زندگی سرزمینی تو چون میشنوم همه

 کف بودم عاشقش که منی کرد عوض چی با منو نمیدونم نرسییدن ینی عشق که فهمیدم من

 ندهز همیشه.... تنهایی جز میده رو کس همه بویه دیدم ولی میده کسی بی بویه اغوشش میکردم

 های قطره حس و اسمون غرش صدای با نیست کردم زندگی معنیه ب کشیدن نفس و بودن

 کردم گوشیم به نگاه یه... بزن قدم من با بیا میشه هدر داره بارون هه اومدم خودم به بارون

 ثلهم تلخ دادم سفارش تلخ قهوه یه و بود نزدیکی همون که شاپی کافی طرف رفتم بود 9 ساعت

 چراهامو ینا بود یکی کاش تنهایی فرشته بشم باید من چرا نمیدونم فقط روزگارم مثه تیره زدگیم
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 و نم به لعنت میگرفت اوسکار سوته دو شه بازیگر میرفت نامرد اون اگه دارم حتم... میداد جواب

 میپرم منم بکش رو صندلی تو زدم گره طنابو بازی بیا خدایا هه باوریم زود و احساسم

 شمام با خانم-گارسون    

 بله؟-    

 نمیخواین؟ ای دیگه چیزه-گارسون    

 مرسی نه-    

 زندگیم تلخیای به ولی بود گس مزش خوردم ازش قلپ یه و دستم گرفتم رو قهوه فنجون    

 دهکر تنگ کشیدنمو نفس راهه که بغضی باهاش کردم سعی و خوردم دیگه قلپ یه نمیرسید

 واسم که مادری از نفرت بودم کرده تاریکی اسیر دنیامو بودم کرده نفرت از پر قلبمو..... بدم قورت

 و کشتم روحمو که عشقی از شد دردم باعث که برادری از نداد امنیت بهم که پدری از نکرد مادری

 که تیدوس از نمیبینه منو که خدایی از بمونه سالم جسمم فقط ک کنم خودکشی جوری شد باعث

 قتهو خیلی من کس همه و چیز همه از شم قبل از تر تلخ و بیفتم روز این به شد باعث دروغاش با

 رفت روف دستم تو هاش تیکه و شکست که بودم داده فشار اونقد فنجونو قاچاقیه صورتم رو خندم

 قلبم سوزشه و زخم پای به ولی میسوزه و شده زخم دستم اومدم در فکرام از سوزش احساس با

 نمیرسه

 کنین؟ پیچی باند دستتونو بیارم خوبین؟باند خانم-گارسون    

 مرسی نه-    

 صالا ولی میریخت خون قطره قطره دستم از کردم حساب فنجونو و قهوه پول رفتم و شدم بلند    

 ودمب شده خیره ابری اسمونه به و میرفتم راه فقط هدف بی میرم کجا دارم نمیدونستم نبود مهم

 ....خالیه تو جایه اینجا نمیدونه هیچکی عالیه چی همه میگم میپرسه حالمو کی هر

 ....بعد سال یه    

    #### 

 ماهان    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمن dokhi divone نویسنده|  تنهایی فرشته رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

313 

 

 مد لباس یه خونه بیاد ک االنه وای کردم نگاه ساعت به پریدم خواب از گوشی االرم صدای با    

 پارک درختا از یکی پشت خونش طرف رفتم و شدم ماشین سوار بیرون زدم کردمو تنم دستی

 یکنمم تعقیبش همینه کارم ساله یه باشم نکرده دیر میکردم خدا خدا بیاد تا موندم منتظر و کردم

 ی؟چ از- نشدی؟ خسته-دلم.... نه هنوز-دیدیش؟ امروز_دلم...کرد شروع دلم باز ببینمش دور از تا

 مهمینش-هیستی؟ راضی دور از دیدن همین به-دلم... میارزه دیدنش به نه- تعقیبا این از دلم...

 مهم- نمیخوادت-دلم.... میکنم دیوونگیم بخاطرش - دیوونگیه؟ کار این میدونی-دلم.... غنیمته

 و زدم دارمو لب کاله کرد جلب توجهمو ماشینش صدای میخوامش دوتامون هر اندازه به من نیس

 میکشهن دست رنگ این از چرا مشکی پا تا سر تیپه بازم شد پیاده ماشین از شد چشم پام تا سر

 دداشبر تو داخل برد ماشینو و کرد باز درو تره خوشکل دخترا همه از بازم ولی شده تر الغر خیلی

 بیرون یادم کی ببینم نشستم منتظر و صندلی رو شدم ولو کردمو روشنش اوردم در سیگاری پاکت

 روند خودش از منو ک بود چی جرمم نمیدونم دستاش گرمیه چشاش جنگل واسه زده لک دلم

 ردک تهدید رویا بار اخرین گرفتن جلومو باران و رویا ولی بزنم حرف باهاش خواستم بارها و بارها

 داییج مستحق چرا ندونی سخته چقد بمونه دلم به دیدنش که جایی میبرتش شم نزدیکش اگه

 برای و باشی راضی میکنه زندگی داره دنیا این جایی یه و خوبه حالش اینکه به سخته چقدر هستی

 شخود ماله اونو و ببره دلشو یکی نکنه که بترسی این از لحظه هر سخته چقدر نخوایش خودت

 یگارس بیام خودم به شد باعث انگشتام بین سوزش احساس بکنی نتونی غلطی هیچ تو و کنه

 باران و رویا که جایی یه ببرمش میتونستم کاش کردم فوت دستمو و بیرون شیشه از کردم پرت

 باران ولی بگه بهم رو نمیخواد منو اینکه دلیل حداقل که کنم التماسش خواستم بار چند نباشن

 کسه اینکه فکر شد خورد غرورم وجودمو کل شکستم اونروز داره دوست رو ای دیگه کسه گفت

 رداشتمب دیگه سیگار یه... رسوندم جنون به شه خیره چشاش جنگل به یا بگیره دستاشو ای دیگه

 لشد یعنی عاشقه هنوزم یهنی میخوره غصه که کوه میکنه گریه که مرد:کردم روشن سیستمو و

 تو ینمیکنه؛وقت صدا شما خلوتش تویه عشقشو نمیکنه دوا نمک با قلبو زخم که ادم پره خیلی

 زیر که هرکی شبیهته میریزم اشکامو مردم این همراهه پاییزم همرگ انگیزم غم خیلی غمگینی

 ...زمستونه دلم میخونه تو از که دیوونه یه شدم بارونه

 فاصله با منم کرد حرکت اون بیرون اومد دیدم ک کنم روشن دیگه سیگار نخ یه خواستم    

 اون لیو سوخته واسم دلش اسمونم بود گرفته من دل مثه هوام میبارید نم نم بارون رفتم پشتش

 تو شینمب خواستم اول کردم پارک همونجا منم شد پیاده و ایستاد پارک یه کناره نمیبینتم انگار خدا

 دید بش هک االچیق تویه و پارک تو رفتم و شدم پیاده پارک تو برم گرفتم تصمیم بعد ولی ماشین
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 ودد مشغول و اوردم در رو سیگاری میخورد تاب داشته و بود نشسته تاپ رو تنها نشستم نداشت

 رو ک بارون های قطره شم اروم من تا میسوزه که سیگار همین و منم بهش زدم زل و شدم کردن

 زل شاشچ تو پیشش برم و شم بلند میتونستم کاش بود کرده ترش خواستنی میریخت صورتش

 انداختم یگاروس بگیره جلومو نبود کسی اینجا نشد سبز و کاشتن رو کاشکی ولی کنم بغلش و بزنم

 رو رویا مگه شد اینجوری دفعه یه چرا بگم بزنم حرف باهاش بار اخرین واسه برم شدم بلند و

 تحقیرش منمیزار میگفت فقط نمیداد گوش اصال میگفتم رویا به هرچی نمیبخشه منو چرا نبخشید

 که فتمگر نگاشو رد داد تکون دستی و شد بلند ک سمتش برداشتم قدم تحقیری؟یه چه اخه کنی

 لیو میخندید اهورا میزدن حرف هم کناره میکنه؟نشستن چیکار اینجا اهورا؟اون..اهو..ا به رسیدم

 جلوتر فتمر یکم نمیشنیدم صداشونو بود شده سنگ از انگار خونسرد خونسرده بود معمولی فرشته

 وایسادم پشتشون و

 کی؟ خب-اهورا    

 نمیدونم-فرشته    

 نمیدونم؟ میگی ریپیتی؟هی رو-اهورا    

 نمیدونم-فرشته    

 کوووفت-ااهور    

 میکنی؟ محس-فرشته    

 چیو؟-اهورا    

 ن..ماها..م عطره-فرشته    

 بیننمن تا ماشین تو رفتم و شدم دور ازشون میلرزید صداش که گفت بغض با رو جمله این چنان    

 چیو؟چرارو؟ میشناسه عطرمو متری یه از بارانو؟اینکه کنم؟بغضشو؟نخواستنشو؟حرفای باور چیو

 هک پسریه دوست همون اهورا ؟نکنه داشت چیکار اهورا با اصال اون کرد بغض گفت اسممو وقتی

 با اخلد رفتم و کردم پارک ماشینو قبرستون رفتم سرعت با و کردم روشن میگفت؟ماشینو باران

 مبخواب عشق لعنتی درد این از دور ارامش تو ماکان بغله اینجا روز یه منم میکنم ارزو وجودم همه

  خون فاتحه یه اول قبر کناره نشستم
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 خدایی پیش که تو ولی میکنم ناراحت حرفام با تورم میدونم کنمم دل دردو واست اومدم بازم-

 من تنیس تنها دیدم ولی بزنم حرف باهاش میخواستم رک پا بود رفته امروز کن منم سفارش یکم

 یه ممیترس این از فقط متنفره؟ماکان ازم انقدر چرا کردم چیکار مگه اخه گذاش تنهام چرا نمیدونم

 برسه روز اون اگه شه دیگه یکی ماله که میترسم این از ببینم دیگه یکی دستایی تو دستشو روز

 ولت ااباب مامان حرفای و پول بخاطر عشقت که کنی تحمل نتونستی تو باش مطمعن پیشت میام

 کیی کناره که کنم تحمل نمیتونم من و کردی عجله و نشناختی رو میترا تو کردی خریت تو کرد

 منه ایدنی اغوش اون منه ماله دستا اون میگیره دستاشو یکی بینم سخته خیلی بینمش دیگه

 ریعس چکید چشام از اشکی بکنم،قطره غلطی هیچ نمیتونم و باشه ای دیگه کسه ماله نمیخوام

 کردم پاکش

 این و وعقدم میخوام فقط باشم مرد نمیخوام نمیکنه؟دیگه گریه که مرد باش مرد میگفتی یادته-

 شواس دلت ببینیش دور از سال یه میدونی ماکان کنم خالی رو کرده تنگ گلومو راهه که بغضی

 منمیدون رو جدایی این دلیل حتی چی؟من ینی بحرفی باهاش کالم یه حتی نزارن و بزنه پرپر

 هک اینه ارزوم ولی شد مور مور بدنم سردی همه اون از کشیدم داداشم قبر سره سنگ به دستی

 تو هک اونجوری نه میرن اینجوری بگم فرشته به بعد برمو که اینه ارزوم سرد سنگ همین زیره برم

 درش شلوارم جیب از مخم رو رفت گوشی زنگ صدای بگیرم دومون هر از انتقاممو و میرم رفتی

 کردم وصل تماسو شماره به کرد نگاه بدونه و اوردم

 چطوری؟ عجیجم سالن-باران

 کشیدم بلندی اه دوستش زبونه از فرشته کالمای تیکه شنیدن از

 داری کاری نیستم کسی عزیزه من گفتم بار صد-

 ببینمت موخوام-باران

 تادماف غار تویه اونروز یاده میکنه بیشتر منو دله داغ و میزنه حرف فرشته مثله انقد چرا خدا ای

 بکشم ها میتونستم فقط خاطرات این یادوریه با نه میگفتم ولی ببوسمش میخواست که اونروزی

 دارم واست خبر یه خو ببینمت باید ماهان الو-باران

 بای همیشگی کافه 8 ساعت اوکی-
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 یدموکش اهی پالتوم جیب تو انداختمش و کردم قطع رو گوشی باشم جوابش منتظره اینکه بدونه

 اب نباشه خبر بد همیشه مثه کنم بگه؟خدا میخواد چی یعنی بود نیم و 6 کردم ساعت به نگاه یه

 خونشونم ندیدم ماشو کردم چشم چشم چی هر پارک سمت افتادم راه و کردم خدافظی ماکان

 درو االب رفتم کردمو پارک ماشینو خونه سمت افتادم راه و کردم پوفی نبود در دم ماشین ولی رفتم

 لک کردم عکساش به نگاه یه و بستم درو بلعیدم عطرشو.  کشیدم عمیق نفس یه کردم وا که

 خبرای و بود امیدم تنها که گرفتم باران از رو همه فرشته عکس نمایشگاه بودم کرده رو خونه

 یه و اتو تو رفتم کردم وا گوشیمو قفل و کاناپه رو شدم ولو بود کنه خیلی ولی میداد بهم فرشترو

 فقط که کردم کشی خود جوری من بود نوشته و بود کرده عوضش کردم استاتوسش به نگاه

 من اب بودن از انقد اون اگه متنفرم خودم از بود نوشته ک بود دختر یه عکسشم موند سالم جسمم

 تو تممیکنم؟رف ناراحتش بودنم با من میگفت رویا ناراحته؟چرا انقد چرا پس متفره ازم و میره طفره

 از یرممیم دارم سیرم زندگی از چقد روزا این نمیدونی:بود کرده پست نوشته عکس یه اینستاش

 نمیمیرم و رفتی تو اینکه

 ور گوشی داره دوسش عاشقانه اینجور فرشته که فهیم خوشبحال فهیم کیه؟حتما منتظورش

 ساله هی داد قلقلک دستمو بودم اورده در که ریشایی کشیدم صورتم به دستی و کاناپه رو انداختم

 موهام اب کردن بازی عاشق یادمه اشفتست و بلند موهام اوردمو در ریش نزدم صورتم به دس

 و فقط ازمب گرفتم ازش محکمی کام لبم بین گذاشتمش و کردم روشنش و برداشتم سیگار یه بود

 کجاس بود جلوم چشماش جنگل میکردم نگاه جا هر فرشته فرشته میشد اکو مغزم تو چیز یه فقط

 ردک بغلم وقتی غار تویه شب اون دارم خاطره ازش نکردمم زندگی باهاش که ای خونه تو من بینه

 بود اه فرشته مثه بود خواب بغلم تو وقتی بکوبم کجا سرمو نمیدونستم خوشحالی از کردم هنگ

 شهب اغوشت خوبیه حس نفر یه بالشت بشه بازوت خوبیه حسه کنم نگاش فقط میخواست دلم

 حس این که حیف ولی ناراحت ناراحتیش از و شی شاد نفر خوشحالییه از خوبیه حس نفر یه پناه

 که رو اهنگی pmcزدم و کردم روشن رو tv و برداشتم کنترلو من واسه بود زودگذر خیلی خوب

 بعد بینب بیا خودت به:گرفتم سیگار از محکمی پکه و بستم چشامو داشت بودمو شده عاشق جدیدا

 هاحساس اون همه مرده که انگاری قبل مثله نشد برنگشت هیچوقت ادم اون گذشت من به چی تو

 .....من واس هیچی نمونده من

 اشتمبرد کنترلو نداشتمش شادو اهنگ حوصله اصال اومد تتل شیشه جفت بعد و شد تموم اهنگ

 گوشیمو کردم خاموش رو tv بود کم دقیقه 5 و هشت ساعت به افتاد چشام که کنم خاموشش
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 زور به میاد گیر پارک جایه مگه اه کافه سمت افتادم راه و شدم سوار بیرون اومدم و برداشتم

 تو ایج میشد چی نشسته دنج جای یه دیدم تا کردم چشم چشم داخل رفتم کردمو پارک ماشینو

 شدم یرهخ بهش و صندلی رو نشستم حرف بی کنه نگام لبخند با اینجور و باشه نشسته فرشته

 کردی دیر چرا عزیزم سالن-باراد

 کنم تیکش تیکه میخواست دلم میشد چندشم گفتناش عزیزم از میخورد بهم حالم هاش عشوه ار

 نشد سبز و کاشتن رو کاشکی ولی میتونستم کاش

 بگو کارتو-

 هستی؟میخوایش؟ حرفت سره هنوزم-باران

 فتمگ لرزونی صدای با بزنه حرف باهام بیاد باشه گفته فرشته نکنه حرفش این از زد برق چشام

 اره..ا-

 داد نشونم رو حلقه یه عکس بعد و رفت ور گوشیش با یکم و کرد پوفی

 چیه؟ این االن-

 یکنهم ازدواج داره عشقت نه یا میاد در جور فرشته سلیقه با ببینه که فرستاده واسم اهورا-باران

 غزمم تو ازدواج کلمه فقط و نمیشنیدم هیچی من ولی میخورد تکون لباش چرخید سرم دوره دنیا

 عشقمو میاد دلش اون؟چطور شه؟چرا دیگه یکی ماله من؟اهورا؟ازدواج؟میخواد عشقه میشد اکو

 رو یصندل بشه ای دیگه کسه ماله نمیزارم زندم وقتی تا نمیزارم نمیزارم من بگیره؟نه نادیده

 فشار گاز پدال رو پامو اونقدر شدم سوار ماشینو سمت دویدم زمین افتاد ک دادم هل طوری

 ماله ارمبز نمیتونستم نمیتونستم نبود خودم دسته کارام شه منفجر بود ممکن دم هر ک میدادم

 ول خونشون دره دم ماشینو میمیرم من بخوره بهش دستش اهورا اون اگه اگه شه دیگه یکی

 اونقد بردارم دستمو باید ک نبود هواسم اصال و زنگ رو گذاشتم دستمو باال دویدم و کردم

 ور از دستمو دادمو قورت زور به بغضمو لطفا باشه خونه خدایا میسوخت داش ک میدادم فشارش

 میکرد خشک موهاشو داشت انگار بود صورتش رو ای حوله شد باز در بعد دیقه 2 برداشتم زنگ

 رفت ضعف واس دلم بود تنش چشاش جنگل همرنگ سبز شلوارک و تاپ یه
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 مومح دیقه دو بزنی؟نزاشتی زنگ ادم مثه نمیتونی ببرم روانی؟مردشورتو تو اوردی سر-فرشته

 کنما

 ودب حال بود؟وسط من با رو اینا نکرد نگاهمم اصال اتاقش سمت میرفت و میزد حرف همینطور    

 برنگشت ولی ایستاد ک

 شدم خل پاک میشنوم اشغال اون عطر بوی هی چرا امروز نمیدونم رویا..روو-فرشته    

 فهمیدم منم که کرد ای خنده اتاقشو سمت افتاد راه سنگین بغض یه داشت بغض صداش    

 مصنوعیه

 قول قوله نمیزنم حرفشو دیگه نگیر مونی الل بابا خو-فرشته    

 یه دکر باز دهن بیرون اومد اتاق از بعد دیقه دو بزنه؟یه حرفمو نباید چی؟چرا یعنی حرفاش این    

 یرهت خیلی چشاش جنگل به شدم خیره موند باز تعجب از همونجور دهنش دیدنم با ک بگه چیزی

 کنم نگاش سیر دله یه بشینم میخواست دلم بهش شدن خیره واسه بود زده لک دلم بودن شده تر

 میکنی؟ چیکار اینجا..ای تو..ت-فرشته    

 کردم نگاش غم با فقط نگفتم هیچی    

 میکنی؟ غلطی چه اینجا شدی؟گفتم الل-فرشته    

 نالیدم میلزوند وجودمو کل نگاه این بود تعجب و نفرت از پر نگاش گرفتم نگاش از چشم    

 فرشته-    

 هنوز که دردی داشت درد داشت بغض صدام ولی اومد کجا از درد و بغض همه این نمیدونم    

 کنم عادت بهش بودم نتونسته

 اشغال پسره بیرون من خونه از گمشو-فرشته    

 چشام تو اشک افتاد دستش تو حلقه به چرا؟نگام اخه اشغالم؟ولی متنفره؟من ازم انقد چرا    

 نبود مهم واسم بودنم خوددار و بودن مرد حتی دیگه شد جمع

 کنم؟ گمت یا میشی گم-فرشته    

 میکنی؟ ازدواج..از داری-    
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 ومن خوشبختی چته؟نمیتونی تو عاشقمه که کسی با اونم میکنم ازدواج دارم اره-فرشته    

 متنفرم ازت میخوره بهم ازت حالم ببینم ریختتو نمیخام بیرون اینجا از ببینی؟گمشو

 ودب شده اوار چرا؟دنیا من؟اخه جرم؟خوشبخته؟بی کدوم من؟به متنفره؟از دادش؛ از لرزید بدنم    

 چرا دش اینجور چرا؟چرا بدونم میخواستم فقط میکنم چیکار اینجا کیم کجام نمیدونستم سرم رو

 گرفت بازی ب قلبمو

 چرا؟ بگو بهم فقط-    

 مردیکه؟ میکنی غلطی چه اینجا تو-رویا    

 انداختم رویا به زار نگاه یه و برگشتم    

 کنه ازدواج میخواد بودی نگفته-    

 بیرون اینجا از عوضی؟گمشو بدی زجرش بیای باز ک کثافت؟میگفتم داره ربطی تو به مگه-رویا    

 جواب بی سوال همه این از شدم کردم؟کالفه چیکار زجری؟مگه چه اخه میزنن حرف چی راجبه    

 زجری؟ چه...چ-    

 میخوره بهم ازت حالم بیرون اینجا از گمشو عوضی پروهی خیلی-فرشته    

 اشکمو نبینه تا برگردوندم سرمو چکید چشام از اشکی قطره    

 کنی ختل من کامه به رو زندگی نکن کنه؟سعی گمت بیاد اهورا بزنم زنگ یا میشی گم-فرشته    

 وضوح به قلبمو شدن تکه تیکه و شدن خورد صدای...کرد صدا رقیبو اون و کردم صداش    

 فقط نکردم ماشینم به توجهی حتی بیرون دویدم بود سخت یلی واسم اونجا تحمل دیگه شنیدم

 نیس مضعف از قسم بقران نیس من ضعف از اشکا این بریزن لعنتی اشکای این گذاشتم و دویدم

 زدم داد باال گرفتم سرمو و خیابون گوشه وایسادم قلبمه سپردن خاک به واسه اشکا این

 االن؟ عادلی عدالت؟اره؟تو میگن این انصاف؟ب اینه شکر انصافتو این لعنتی د-    

 سواالتو نباشه هیچکس که اینه از تر سخت چی میکرد دیوونم داشت مغزم تو چرا سوال ین    

 سخت میگم من حاال نشه خوشحال اومدنت از کسی و بیای ک اینه سخت میگن بده؟هه جواب

 نشه متوجه رفتنتو کسی و بری ک اونه
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    #### 

 فرشته    

 بود وایساده پیش ثانیه چن که جایی به واج و هاج بودم وایساده شده مسخ های زده جن مثه    

 داشت بارون مثه ؟اشکام چیه کاراش این از کرد؟هدفش تازه دلمو داغ باز اومد میکردم،چرا نگاه

 ونا بود؟چرا ژولیده انقد میلرزید؟چرا صداش چرا نمیکردم زدنشون پس واسه تالشی و میریخت

 مهه با نفرو یه سخته بود؟خیلی شده الغر انقد بلند؟چرا این؟ریش؟موهای بود شده مرتب ماهان

 کارای بخاطر فقط اونم متنفری ازش بگی و کنی نگاه چشاش تو بشی مجبور اما بخوای وجود

 خودش

 ماهریه بازیگره خیلی-رویا    

 کرد رنگ پر خودشو باز و اومد امروز بودم کرده زندگیم از زدنش خط واسه تالش چی هر-    

 ببینه خوشبخت رو تو نمیخواد بریزه زهراشو بود اومده فقط فرشته کن بس-رویا    

 وشبختمخ میکنه فک خوشبختی؟اگه میگه این به خوشبختی؟اونم میگین این به خوشبخت؟شما    

 چرا؟ پس

 میکنه؟ کارارو این کردم؟چراباهام چیکارش مگه-    

 ایه عقده عیاره تمام به عوضیه یه چون-رویا    

 میتونسم کنه؟کاش چیکار بود بود؟اومده چی واسه صداش لرزش پس فیلمه کاراش همه اگ    

 از شدم روزا این میکنه درد دردامم حتی میکنه درد عجیب هام شب من زندگی اینه بگم بهش

 کس بی این نداره درد درد خوده داره عالمی دردیم پر این ولی هوووف,نداره عالج که دردی جنس

 سرگرمیای همه این از میکنه درد سردرگمی همه این از سرم میکشه ادم رخ به رو درد درده بودن

 کثم دنیا کاشکی ذهنم و فکر الودگیه همه این از سرما سوز از نه میسوزه چشام میکنه درد پوچ

 هغص به دیگه انگار هام؛هیی غم جلوی وایمیستاد یکم کاشکی داشت گیر سرعت کاش داشت

 دنیا این شیرینیای تمومه از کردم عادت دلم رو زخم این و خندیدن زورکی به کردم عادت خوردن

 ومتم ک حد این تا نه ولی داشتم دوست یکم رو تلخی بچگی از شده نصیبم خوردن غصه فقط

 تلخی یه بشه زندگیم

 کشت خودشو گوشیت-رویا    
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 دهش معرفت بی انقد جدیدا چرا نمیدونم بود افتاده روش باران اسم که کرد گوشیم به نگاهی    

 نمیشن نزدیکم میگیرم پاچشونو بس از البته

 هوم-    

 اونجا؟ نیومده ماهان-باران    

 چطور؟-    

 بریم دبو گفته سپیده ب بود فهمیده ماهانم میکنی ازدواج داری بودم گفته سپیده ب من-باران    

 اونجا اومده شاید گفتم بیایم و بریزیم کرم یکم

 حرفا از بعضی نمیفهمیدیم وقتا بعضی ها ادم ما کاش افتاد دستم از گوشی و شد شل دستم    

 چرا؟اشکامو اخه بده؟ولی زجرم بود بود؟اومده کشیده نقشه برام بازم گرفتن شدت اشکام دروغه

 زدم داد و تخت رو شدم ولو اتاقم سمت دویدم و زدم پس

 روحمو ایینمی چرا شکستم ببینی نمیای چرا بیای تا کنم صبر چقدر هستی گوری کدوم فهیم د-    

 هان کنی خاک

 شد خورد ک زدمش اونقدر دیوار تو زدمش محکم دستمو گرفتم عکسشو قاب و شدم بلند    

 نشکن دلم عزیزه نشکن-رویا    

 متنفرم ازش نمیییخوامش-    

 مکن خوردش میکردم سعی پام با زمینو کوبیدمش و برداشتمش دیوار از هم رو دیگه قاب یه    

 متنفرممم فهیم متنفرم توام از متنفررمم ازتون-    

 بود گمر ناقوس واسم شکستنش صدای ایینه تو کردم پرت و برداشتم توالت میز رو از عطر یه    

 کردم پرتش و اوردم درش حرص با حلقم به خورد چشمم ک کنم پرت دیگرو عطره یه خواستم

 اتاق وسطه

 رویا؟متنفرممم میفهمی متنفرمممم فهیم و ماهان و اهورا از متنفرم عشق از متنفرم همه از-    

 یانپا که شیرین مرگ یه میخواست مرگ دلم فقط زمان اون تو میکشیدم موهامو و میزدم جیغ    

 دله به نمیخادت نیست تو ماله کردم تلقین خودم به تموم ساله 1 وارم نکبت زندگیه این ب بده
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 ومدا باز چرا بدم تن اجباری اغوش به خواستم باشه متنفر ازش نکنه هواشو کردم اجبار لعنتیم

 زدم داد ارامشم عزراییل شده چرا تالشامو همه کرد نابود

 کردم گناهی چه مگه لعنتی چرا د-    

 این قاظی چرا سخته انقد جرم این تاوان شدم؟چرا عاشق کردم بود؟جرم عشق من گناهه    

 ظالمه انقد دادگاه

 بگو چیزی یه شدی الل چرا رویا؟د کردم گناه-    

 نداره ارزششو نکن اذیت خودتو انقد-رویا    

 قلبم رو زدم محکم    

 نمیشه میفهمی؟سرش نمیشه سرش نداره ارزششو این-    

 خبره؟ چه اینجا-باران    

 برگشته بخت منه شدنه سقط خبر-    

 بده بازیت میخواد فقط اون نمیفهمی چرا تو-باران    

  نکوووووب من سره تو نکوب رو اینا هی بفهمم نمیخوااام-    

 زدم و کردم تنم میسوخت دادام از گلوم برداشتم مشکی پالتو و شال یه کمدم سراغ رفتم    

 کل مکرد حرکت درک به نبود توش کسی ولی دره دمه ماشینش دیدم شدم که ماشیم سوار بیرون

 اهنگه مکرد روشن سیستمو میزدم پرسه خیابونا تو هدف بی و میکردم خالی گاز پدال سره بغضمو

 هگری نمیتونم...اسمون گرفته دلم: نتونستم ولی کنم خاموشش خاستم کرد بدتر دلو داغه

 اخ... اومده من سینه رو...ها غصه کوه انگاری...کنم شکوه نمیتونم...خودم از میشم شکنجه...کنم

 بی روزگار تو..ترم خسته خودتم از...اسمون گرفته دلم...نیومده ما به خنده...میشه باورم داره

 یه..زدن اتیش واسه من...قفسم توی که میگه...نفسم صدای حتی.. درم به در که عمره یه..کسی

 مترک خورده یه...روزگار این از نگوکه...کن حوصله منو یکم...اسمون گرفته دلم...بسم شب کولبار

 نتملع لحظه به لحظه...میکنه تقویم برگه...ساعتم های عقربه...میگیرن بازی به منو...کن گله

 جاو هقم هق...تن شکسته آدم یه... بگیره اروم تا نچرخ... نزن نفس تو لحضه یه... زمین اهای    

 نماشی از میکرد خس خس گلوم و بودم اورده کم نفس فرمون رو گذاشتم سرمو و کنار بود رفته
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 شکا ولی کرد بهتر حالمو شد هام ریه وارده که مرطوبی هوای کشیدم عمیقی نفس و شدم پیاده

 نمیگشت بر دیگه و میرفت نفسم کاش نمیشدم بهتر

 عنتیل اومده؟د سرم به چی میکشم؟میبینی زجر دارم چقد میبینی؟؟اره؟میبینی منم تو خدا د-    

 کن تمومش دردارو این یا کن خالصم یا میکنی نابودم هان؟داری کو انصافتو

 ینماش الستیک به و زمین رو خوردم سر بود گرفته صدام و میسوخت گلوم بودم زده داد بس از    

 نابودیمو میخواد اون میخواد اشغال ماهانه اون ک چیزیه این اوردم کم بریدم دیگه دادم تکیه

 ولی ممیش نابود ذره ذره دارم و بریدم درسته متنفره ازم اون ولی کردم چیکار و چرا نمیدونم ببینه

 هفرشت کس هیچ بریدم من بفهمه نباید هیچکس بخنده ریشم ب بشینه و فهمه اون نمیزارم

 رفتنه اب هیچکس درسته ببینن نابودیشو نمیزاره سیره دنیا از بفهمه کس هیچ نمیزاره تنهایی

 میخواد یمتنهای فرشته و کردن مردگی نکردن زندگی دیگه خیلیا رفتن با خیلیا ولی نمرده هیچکس

 جنس زا تنهاییم فرشته من میکنه زندگی داره کنن خیال بقیه بزاره و بده ادامه کردنش مردگی به

 حتاجم تا برندم برنده و تیغم جنس از نمیخوام کمک کسی از ولی میخورم زخم تنها و گله با گرگ

 حتی ونچ شد وابسته هیچکس به نباید دنیا این تو میدونه تنهایی فرشته نباشم کسی نوازش

 وابخ نه هام ریه نه سالمه قلبم نه که نسلیم از من میزاره تنهامون تاریکی وقته هم مون سایه

 خنده کردن خالی هاشون ریه سره و هاشون عقده همه که نسلیم از من اعصاب نه دارم شب

 کامل ات بودم گفته خونه طرف رفتم سرعتم اخرین با و شدم ماشین سوار شدم بلند و کردم عصبی

 اون نمیزارم وجب صد چه وجب یه چه گذشته سرم از اب من ولی نمیکنیم عقد نشناسم رو اهورا

 اشغال اون کنم ست طرفم شعور با رفتارمو باید بعد به این از کنه داغونم تونسته کنه فک اشغال

 یه ازهاند به بفهمه تا رادیکال زیره میبرمش خودم االن ولی کردم بزرگش خیلی و رسوندم توان به

 پارک حیاط درخه دم ماشینو باشه خودم سطح هم تا کردم بزرگش بفهمه تا نداره ارزش اشغالم

 فقط که لبخندی زدم لبخندی کرد نگاه بهم تعجب با بود اونجا هنوزم رویا داخل رفتم و کردم

 همه اتاقم تو رفتم میفهمیدم توشو حسرته و درد خودم فقط تلخه چقدر میفهمیدم خودم

 و کردم جمع رو بودم گرفته واسش سال 4 این تو که هایی هدیه و عروسکاش فهیمو یادگاریای

 عقب وقصند گذاشتم بردم و پالستیک تو ریختم و برداشتم عکساشم پالستیک یه تو ریختم

 هشیش همه اون بین زور به اتاقم تو رفتم و باال اومدم بکنم واسشون فکری یه فردا ک ماشین

 اهورا اسم هه گرفتم رو اهورا شماره و برداشتم گوشیمو کنم پیدا شوممو حلقه اون تونستم خورده

 دادم جواب بوق تا 2 بعد مرگ ناقوس شده واسم
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 خوشگلم جانم-اهورا    

 محضر از بگیر وقت دیگه روزه سه یا دو واسه-    

 فرشته؟ میگی چی؟راست-اهورا    

 شادش صدای به زدم پوزخندی    

 بای اره،فعال-    

 به بتونم و بگذره سخت روزای این امیدوارم فقط تخت رو انداختمش و کردم قطع رو گوشی    

 درد و حسرت جنس از تلخ لبخند یه زد لبخندی بهم رویا بیرون رفتم اتاق از کنم عادت تحمیل این

 کرد رخنه وجودم تو دردش کله شد مچاله صورتم تلخیش از

 عزیزم کردی درستی کاره-رویا    

 ظرن به درسته تو نظر به اره زدم لبخندی و انداختم اشکش از پر لب تا لب چشای به نگاه یه    

 قلبت ک وقتیه موقع بدترین میسوزه داره درستی این وسطه ک کنم چیکار دلمو ولی درسته عقلم

 اتاقم تو تمرف و برداشتم رو برقی جارو نباشن یکی قلبت و عقل ک وقتیه نکنه قبول عقلتو تصمیم

 گلم پیشت میام فردا منتظرمه مامان میرم من-رویا    

 بای-    

 رو چسب یه و کردم خالی رو برقی جارو بودم ها خورده شیشه کردن جمع مشغول ساعتی یه    

 بی با یهیچ نبود هیچی قلبم سوزشه برابره در سوزشش ولی میسوخت زدم بود بریده که انگشتی

 من دونممی فقط نمیدونم اصال شده چم نمیدونم تخت رو نرفتم حتی شدم ولو کاناپه رو حوصلگی

 فرار واسه و بستم چشامو دادم قورت بغضمو باهاش و کشیدم عمیقی نفس نیستم سایق همن دیگه

 ....رفتم خواب رو ساعتی چند شده اگه حتی زندگی این از

 یادم کشیدم بود برق و رعد توش که شکمم روی دستی کردم وا چشامو ضعف احساس با    

 کردم کم رو خرس روی واقعا من بود 12 واای انداختم ساعت به نگاهی خوردم غذا کی نیست

 دارم نیاز شدت به ولی چرا نمیدونم میشد حس دیوار رو فهیم عکسای خالی مردونه؛جای مردو

 زدم صورتم وسر به ابی شدم بلند کاناپه از و کشیدم اهی بعد سال چند بنویسه زندگیم پایین یکی

 غذا جوراین خرم میگفت میکرد مسخرم فهیم یادمه نشدم ادم هنوزم گرفتم عسل و پنیر لقمه یه و
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 غولمش و دهنم تو گذاشتم رو لقمه کنم چیکار میگی خشمزس خو میگفتم بار هر من و نمیخوره

 رو یگوش رفتم و انداختم و نون خورد زنگ تلفنم ک بگیرم دیگه لقمه یه خواستم شدم جوییدن

 برداشتم

 و لباس برو رویا با گرفتم وقت فردا پس واسه دادم ام پی صدتا حاال تا صب از تو کجایی-اهورا    

 دیگه بخر میخوای که وسایلی

 بشم رعم یه و بله بگم باید فردا پس اینکه فکر از پیشکش ذوق؟ذوق نداشتم ذوقی هیچ اصال    

 همرگ یه ارزوم تنها االن ولی کنم انتخاب عروسمو لباس بود ارزوم روزایی یه هه متنفرم اهورا مال

 گفتم تفاوت بی نمیدنش بهم ولی حقمه که مرگی

 بدین انجام رو کارا خودتون نمیام چیزی کردن انتخاب یا دیدن واسه ضمن بودم،در خواب-    

 میکنم سوپرایزتم عزیزم شی؟چشم سوپرایز میخوای کلک-اهورا    

 بای-    

 خدایا متنفرم باهاش زدن حرف از حتی من کردم قطع رو گوشی و نشدم جوابش منتظر    

 رس پشت:شم خالصه کلمه پنج تو که روزی سالمتی هووف کنم تحملش عمر یه میخوام چجوری

 یفهممم حاال ولی نیست خونه فهیم که وقتی ینی تنهایی میکردم فکر اونوقتا,نزنین حرف مرده

 اب نفسو چیز همه کردن فراموش واسه بگیرم قوی الزایمر یه فقط میکنم دعا دردیه چه تنهایی

 هنیم و نصف طراحی مشغول خودمو و اوردم وسایلمو طراحیمو دفتر شدم بلند و دادم بیرون صدا

 زنگ که بود کارم اخرای دیگه بیرون میومدم بعد سال پاییز با خودم تو میرفتم وقتی کردم تابلوم

 چه وجب یه چه گذشته سرم از اب منکه بیخیال ؟هه5 وای کردم ساعت به نگاه یه زدن خونرو دره

 مشغول طراحی یه به خودمو فقط کردم سعی ساعت همه این ک داره اهمیتی چه وجب صد

 کردم وا درو و شدم بلند و کردم پرت کنم؟مدادمو

 نمیکنی؟ باز درو چرا خودم کوچولوی عشق بر سالم-اهورا    

 هی فقط میبینم محبت ابراز جا هر روزا این نیست خودم دست گرفت شکل لبام رو پوزخندی    

 گفتم همیشگیم سرد لحن با میزنم پوزخند

 داشتم کار-    
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 موکرد اماده نسکافه و قهوه یه اشپزخونه تو رفتم و بستم درو داخل اومد کنار رفتم در کنار از    

 هب کسی اینکه از متنفرم میکرد وارسی طراحیامو داشت میزو کناره بود وایساده بیرون اومدم

 از رو اه یرگه و میز رو کوبوندم رو سینی نمیاد خوشم ازش اصال که کسی اونم بزنه دست وسایلم

  کاورشون تو گذاشتم رو ها برگه و کردم اخمی کرد نگاه بهم بهت با کشیدم دستش

 اومدی؟ چرا-

 کاناپه رو شد ولو و انداخت باال ابرویی

 خوردی؟ ناهار راستی بزنم گپی زنم با اومدم-اهورا

 دادم تکون نه معنیه به سرمو و خوردم ازش قلوپ یه و برداشتم رو قهوه روش به رو نشستم

 برداش نسکافشو

 گشنشه اغات کن درست چیزی یه زن پاشو-اهورا

 از کمی میشد چی کنم تیکت تیکه میتونسم اگه وایی سرت تو بکوبم لیوانو این میخواد دلم

 کرد روشنش و برداشت رو tv کنترل جاش سره گذاشتش و خورد نسکافشو

 میخوری؟ چی-

 عالیه کنه درست خانومم چی هر-اهورا

 ردمک یخچال تو نگاه یه خوبه کنم؟الزانیا درست چی شدم بلند و میز رو گذاشتم رو قهوه فنجون

 کردم ریز هارو دلمه بعد و کردم رنده پنیرو کردم خوردشون اوردمو درش دارم موادشو خوبه

 رو فر درجه ظرف تو گذاشتمشون و هم رو این؛چیدمشون واسه اونم متنفرم اشپزی از من هوووف

 تو مروریخت نوشابه میز رو چیدم رو لیوانا و چنگال و بقشاب فر تو گذاشتم رو ظرف کردم تنظیم

 هوراا که بیافته پارچ بود نزدیک چیزی یه به خوردم ک برگردم خواستم توش ریختم یخ و پارچ

 شد پیدا کجا از این خدا ای گرفتش

 میکنه اشپزی وقتی میشه معصوم چه خانمم-اهورا

 کشید عمیقی نفس و داد بینیش به چینی گرفتم ازش نگامو و زدم محوی پوزخنده

 هس ای مزه چه خودش ببینم خوبه ک بوش اوووم-اهورا
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 از یک نفس؛نمیدونم یه کشیدمش سر و خودم واسه ریختم اب لیوان یه و کردم تجدید پوزخندمو

 زد گاز و برداشت ظرف تو از سیبی میشم خالص تنفر حس این

 بیای میگم شد اماده وقت هر-

 و عقب کشیدم رو صندلی یه شد ولو کاناپه رو رفت و زد بود مرگ ناقوس من واسه که لبخندی

 شه دور ماز حسا این تا کشیدم عمیق نفس چنتا بستم چشامو و گرفتم دستام با سرمو نشستم

 لدتو کادو میشه نزدیکه تولدم خدایا دارم اعتقاد نگاه یک در تنفر به شدید ولی چرا نمیدونم

 یگهد همین میخوام حقمو منم همس حق میگی باشه؟خودت عکسم گوشه مشکی ربان یه امسالم

 روزی دشای نمیفهمی حالمو هم تو حتی خدا هیی شده شروع مردگیم وقته خیلی شده تموم زندگیم

 جنونم به رو که نیست مهم اصال بمونم تنهایی فرشته باید من نفهمه حالتو هیچکس که بفهمی

 شهر این ادمای از من...من دعا، یه فقط میگن دکترا که همونایی از کما یه میخواد دلم هووف

 صدای با میکنن، نابودم دارن ذره ذره که هایئ خاطره دارم خاطره یکیشون با چون...چون بیزارم

 و بشقاب تو گذاشتم رو الزانیا و اوردم در رو سینی کردم خاموشش و شدم بلند جا از فر

 میز سره گذاشتمش

 اهوورا-

 اومدم عشقم دلم جان-اهورا

 شدم غذا با بازی بگم بهتره یا خوردن مشغول و میز سره نشستم روش به رو و کشیدم اهی

 عشقم بخور-اهورا

 و ختمری نوشابه لیوان یه بعدم دادم تکون نه معنیه به سرمو و کردم دستش تو جنگال به نگاهی

 تنمخواس سینک تو گذاشتم و کردم جمع رو ظرفا شد بلند و کرد تموم غذاشو نزنه حرفی تا خوردم

 کاناپه رو شدم ولو و حال تو رفتم نکردم حوصله ولی بشورم

 فرشته؟-اهورا

 هوم؟-

 شد ورم مور بدنم کل شد چندشم دستم رو گذاشتم دستشو و نشست کنارم اومد کرد بهم نگاه یه

 به گاهن یه بسوزونه جونمو میخواد ک اتیشیه بدنش گرمای میکردم حس کشیدم دستمو سریع

 یجگ دارا هدفی چه کارا این از نمیدونستم میشد تر نزدیک بهم لحظه هر شد خم روم و کرد چشام
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 فلق مغزم بود خوابیده روم کامال میکردم نگاه خودم به شدنشو نزدیک و بودم زده زل بش منگ و

 فساین میشد بد داشت حالم بهش نزدیکی همه این از بکنم باید چیکار نمیدونستم و بود کرده

 ولی مش بلند خواستم کنه میخواد چیکار که فهموند بهم بدنم رو دستاش اتیش و لبام رو گرمش

 ستامود و نشد جدا هم سانت یه ولی اوردم فشار سینش به دستم با داد فشار بهم خودشو بیشتر

 زل شمشکی خمار چشای با پایین کشید تاپمو دیگش دست با و گرفت دستش یه با سرم باالی

 فرق ماهان کارای با کاراش این چقد خدایا پایین افتاد چشام گوشه از اشکی قطره بهم بود زده

 نزدیکی و میده نفرت حس بهم این نزدیکی چرا میکنم مقایسه ماهان با اینو انقدر من چرا داره

 روف سرشو نمیزاشت ولی شم بلند داشتم سعی و دادم تکون و خودم میداد عشق حس بهم ماهان

 دنکر باریدن به شروع محابا بی اشکام نفرت نه؛از عشق از نه لرزید بدنم گردنم گودی تو کرد

 نالیدم

 میکنم خواهش کن ولم اهورا اهورا-

 میکنمت خودم مال امشب نمیتونم دیگه عشقم هییش-اهورا

 دتش میشد تر سرد و تر سرد بدنم و بیشتر و بیشتر نفرتم حس میخورد گردنم به که لباش

 که مش بلند خواستم دادم هلش و بیرون کشیدم دستش از دستامو زور به بود شده بیشتر اشکام

 گرفتم باز

 وایمستونمت زور به دراری بازی وحشی و واینستی ادم مثه اگه-اهورا

 انگار یدرس صفر به بدنم دمای شد بوسیدنم مشغول وحشیانه و لبام رو گذاشت لباشو مکث بدونه

 و اشتمبرد ماشینو سوییچ و زدم پسش میرسید بهم فقط نفرت حس کار این از میزدم یخ داشتم

 لداخ نشست یکی و شد باز شاگرد دره ک کنم حرکت خواستم شدم ماشین سوار بیرون دویدم

 دیدم ور اهورا ایینه تو از که بزنم حرفی میخواستم کردم نگاه ماهان به تعجب با و برگشتم ماشین

 و کنار زدم نمیرسه بهم دستش بودم مطمعن که جایی کردم حرکت دادمو فشار گاز پدال رو پامو

 ماهان سمت برگشتم

 میکنی؟ غلطی چه اینجا تو-

 کردی؟ فرار ازش چرا-ماهان

 بفهمه نباید هیچکس بزنه دست بهم زور به میخواست اون بفهمه نباید
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 بگیره رو یکی اون کی هر میکردیم..می بازی اهورا..اه با داشتیم..د خب-

 اینجا؟ اومدی چرا پس-ماهان

 میکشتم میدید تو...ت با منو اگه..اگ خب-

 کشیدم بپیچونمش تونستم اینکه سره از ای اسوده نفس

 ...غلط چه اینجا تو گفتم-

 دازهان شد چشام و کرد هنگ مغزم بود کرده قفل لبامو ماهان لبای بدم ادامه حرفو بقیه نتونستم

 زوره از دمیکوبی سینم به وار دیوونه داشت قلبم میبوستم؟ زرتی میرسه من به کی هر چرا نلبکی

 میسوخت داشت ماهان وحشیانه های بوسه زیره لبام و میگرفت اتیش داشت هام گونه هیجان

 هدیوون و بود بسته چشاش زد بهش ارومی چنگ و موهام تو برد و داد سر برهنم بازویه از دستشو

 یشدمم دیوونه رفت؟داشتم کجا نفرت همه اون بودم بیتابش چرا دروغ بود گرفته بازی به لبامو وار

 منکرد زدنش پس واسه حرکتی ولی چرا نمیدونم نکنه رسوام خمارم چشمای تا بستم چشامو

 از ومن حرکت یه با موهاش تو نبرمشون ندمو دست از طاقتمو وقت یه تا بودم کرده مشت دستامو

 زدم زل بهش بهت با کشیدم عقب و کردم باز چشامو پاش رو گذاشت و کرد بلند صندلی رو

 یعصبان روش کشید نوازش حالت به و لبم رو گذاشت اشارشو انگشت ک بزنم حرفی خواستم

 کردم نگاهش کنه؟تیز سواستفاده ازم ناجور،اومده شدم

 میده دستش کار چشات وحشی سبز نکن نگاه مرد یه به اینجور هیچوقت-ماهان

 نم؛ک حس میتونستم باریدن هوای چشاش و داشت بغض صداش داد بهت به جاشو عصبیم نگاه

 تو ردب دستشو اروم بکنم غلطی چه باید االن نمیدونستم بود افتاده کار از تعجب و هیجان از مغزم

 موهام

 شدن بلند-ماهان

 دهنم رو گذاشت دستشو ک بزنم حرف خواستم باز

 نباش نگران میرم باشه برم باید میدووونم-ماهان

 هواس کارا این خودش؟اصال واسه میکنه زر زر چی این گلف توپ دوتا اندازه بود شده دقیقا چشام

 از شتباها شده؟ چی االن بود خوش سپیده کناره و ببینتم نیومد بارم یه حتی که ساله یه چیه؟اون
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 فرتمن بوسه یه با االن و زدم خطش فقط کنم پاکش تنتونستم و بودمش نوشته رنگ پر بود من

 چشمام به زدن زل از دست دادم تکونی خودمو میکنم پاکش ولی نوشتمش دوباره و رفت یادم

 زد زل حلقم ب و دستاش تو گرفت چپمو دست و برداشت

 داری؟ دوسش -ماهان

 بهش نگاهی متنفرم ازش االن ولی نداشتم حسی بهش قبال اگه اهورا؟هه داشتن؟اونم دوست

 گفتم قاطع و انداختم

 خیلیی-

 منداشت اعتماد چشام به پایین چکید چشش از اشکی میکشم،قطره چی دارم من بفهمه نباید

 وار هدیوون میشنیدم قلبشو اصدای بیشتر چشام تعجب همه این از بپکه مخم که االناس همین

 چیو مبدم؟نمیدون ربط اونا به رو کارا این نمیتونم زد؟چرا پس منو نبود اون چی؟مگه ینی اینا میزد

 دش جدا ازم میلی بی با کشیدم مخالف سمت ب خودمو سینشو رو گذاشتم دستامو کنم باور

 ...چر-

 میکرد کفریم بزنم؟داشت حرف نمیزاره چرا کرد خفم دستاش بازم

 میرم گفتم-ماهان

 ...ول-

 حسرت میکردم احساس بغض بوسش ی تو گرفت ازم زدنو حرف اجازه و کرد قفل لباش با لبامو

 و االب مخم تو داشت سوال یه فقط نبود ممکن برام باورش ولی کنم احساس میتونستم عشقو و

 زد زل مبه بارونیش نگاه با عقب کشیدم خودمو و کنم تحمل نتونستم چرا؟دیگه میپرید پایین

 داشبرد رو گذاشت و اورد در دستم تو حلقمو

 داره؟ دوسم میگفت که من؟همونی موشه خانم همون بشی امشب میشه-ماهان

 چرا خدایاااا بزنم حرف نمیزاره میگه؟چرا چی این شد سبز سرم رو شاخ بخورم قسم حاظرم

 بده جواب منو چراهای نیست کسی

 بسته چشام ولی چرا نمیدونم کرد نوازش گونمو اروم دستش پشت با و باال اورد دستشو
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 کنی؟چرا؟ نگام نمیتونی که شدی متنفر ازم انقدر یعنی-ماهان

 متنفر ازش میخواد کرده داغون کرده؟زندگیمو فکر چی خودش چرا؟پیش میگه داره چرا؟؟؟این

 ستمود خواستم و کردم وا چشام کنم کاری نمیتونستم ولی میکردم حس هام گونه رو نشم؟اشکام

 منن ضعف مایع اینا کنار بزنم رو اشکا این و بیرون بکشم دستش از

 نسوزون این از بیشتر جیگرمو فرشته اینارو نریز-ماهان

 اکج از بکنم زندگیمو نمیزاری که کردم حقت در بدی چه من مگه میکنی باهام کارارو این چرا-

 زندگیم؟ بختک شدی اومدی کجا شد؟از پیدات

 کجا؟نمیدونی؟ از-ماهان

 خودم هپروت بود؟تو چی حرف این از منظورش کردم فک حرفش معنیه به فقط و نگفتم چیزی

 حس دنموب لرزش انگار میکشید پوستم به لباشو و بود گردنم گودی تو سرش لرزید بدنم که بودم

 همه ینا میشدم دیوونه داشتم میزد اتیشم داشت لباش گرمی کرد تر تنگ دستاشو حلقه که کرد

 نهک حس تنمو سال هزار واسه میخواد انگار میبوسیدم جوری زیاد خیلی بود زیاد من واسه هیجان

 دوسش که االن..ولی کنم باور نمیخوام و نمیدونم اصال شدی اون عاشق چطوری نمیدونم-ماهان

 اسمشو بود پسر اگه..اگ شدی مامان وقت هر دارم ازت خواهشی یه فقط میرم زندگیت از داری

 ماهان بزار

 بکشم؟ زجر دیدمش وقت هر اینکه واسه-

 .... بدونی...بدون میخوام ماماناشونن عاشق پسرا میگن-ماهان

 این ودب تنم تاپ ولی دنبالش برم میخواستم رفت و شد پیاده ماشین از و کرد باز درو و کشید اهی

 چرا بود نجورای کنم؟اگه قلبم؟باور یا بچسبم عقلم به اینکه تو میومد؟موندم فیلم بود؟داشت فیلم

 نمنمیتو نمیاد؟چرا در جور هم با کاراش و حرفاش اصال بود؟چرا گفته باران و سپیده ب حرفارو اون

 اونه طفق رویایینا خونه سمت افتادم راه اه ته سرو بی چراهای این تو موندم کنم؟چرا باور تنفرشو

 ایدمب میاورد در شاخ داشت وضعیتم اون تو دیدنم از کنه خالصم لعنتی چراهای این از میتونه که

 ردمم خونه بره شه بلند شب گرمکن شلوار و تاپ و نشسته خون به چشای با دختر یه دراره شاخ

 به که چی لعنتی اهورای اون بودم مونده دیگه دیقه دو اگه خب ولی مخم داده رد چی؟دیگه که
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 از چیز هیچ میده یاد بهم هی داره زندگی این چرا اهورا؟خدایا نمیشه باورم اصال نمیوود سرم

 نیست؟ بعید هیچکس

 شده؟ چی توام فرشته؟با-رویا

 نمیدونم هیچی اصال شده چی نمیدونم-

 وضعیه؟ سرو چه چیه؟این منظورت-رویا

 چه رویا ینمیدون چسبید بهم کنه مثله اومد که میزدیم حرف داشتیم بودیم نشسته بود خونه اهورا-

 ستنش ماهان که بیرون زدم منم بوسیدم زور به بزنه دست بهم میخواست وقتی بود بدی حسی

 در شاخ تمداش که میزد حرفایی یه چسبید بهم چی مثه بپرسم چیزی بتونم اینکه قبل ماشین تو

 میاوردم

 اهورا؟-رویا

 میخوره بهم ازش دیگه حالم نیار اسمشو-

 ماهان؟-رویا

 ماماناشونن عاشقه ها بچه چون ماهان بزارم بچمو اسمه گفت-

 میشه استار سوپر شه بازیگر بره پدرسگ این-رویا

 دستام بین گرفتمخ سرمو و مبل رو نشستم

 از رپ کاراش ولی بهم بخندی شاید نمیومد در جور حرفاش با کاراش چرا نمیدونم رویا نمیدونم-

 بود عشق

 گذاشتمش من بود معلوم عشق بهت نگاش تو از بود اومده ک اونشب کردم شک منم خب-رویا

 افشقی چرا داده بلبل و گل عشقشون هستو سپیده با اگه ضمن در ماهریه بازیگر اینکه پای به

 بود؟ شده یاقیا عینهو

 بود چی اشکا این خوشه؟پ اون اصن؟با میشه مگه داریم مگه مخم میپکه داره چرا؟اوووف واقعا

 کرد هم گریه حتی نمیشه باورت رویا نمیدونم-

 گریه؟-رویا
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 میارم در شاخ دارم کردم شک چشامم به من بخدا اره-

 بزنیم حرف باهاش بشینیم ادم عینهو بریم باید-رویا

 بوده؟ ای فرشته رفته یادش ساله یه شد؟چرا سپیده عاشق چرا مثال؟بگیم بگیم چی-

 نگرفته خبر ازت نیست بیشتر ماه دو بابا نکن زر زر-رویا

 چی؟ ینی-

 دیگه رنگتم میکنم کاری شه پیداش ورت دورو کردم تهدیدش بود ما خونه دره دم و روز هر-رویا

 ببینه نتونه

 این تو من و میگرفت خبر من از اون سرم رو بود شده درخت به تبدیل شاخام کم کم دیگه

 زبون ب میگرفت؟فکرمو خبر من از چرا بود سپیده با نیست؟اگه یادشم منو حتی که میسوختم

 اوردم

 ازم؟ میگرفت خبر باز چرا زد پسم اگه خب-

 میزارمن گفته کنه کوچیکت بیشتر و بزنه حرف باهات میخواد گفت باران ولی بخدا نمیدونم-رویا

 بمونه براش غروری

 هیچی کرد؟چرا باور رو حرفا این نمیشه داره؟چرا من با کشتگی پدر چه گذاشته؟اخه االن مگه هه

 نمیشه؟ حالیم

 نمیخوره حرفا این به رفتارش اصال ولی-رویا

 دادم تکون سری

 داری؟ بهش حسی چه فری-رویا

 نمک نابودش میخوام ولی میشه تنگ واسش دلم متنفرم ازش ولی دارم دوسش انگار نمیدونم-

 کم ارمد کاراشو ن حرفاشو نه کنم باورش نمیتونم دارم گوهی حس یه حسیه بی حسم نمییدونم

 میشم روانی کم

 کردم نگاش تعجب با برگشتم شال مانتو یه با بعد و باال رفت و شد بلند حرف بدونه

 بزنم حرف باهاش باید-رویا
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 اروم اینکه از خونشون سمت افتادیم راه و شدیم ماشین سوار کردم تنم رو لباسا و کشیدم اهی

 با میکنیم فرار ازشون داریم ساله یه ما چون دارن حقم خب اوردن در شاخ بودن دیده اونجا

 کار ماهان با گفت اضافی حرف بدونه رویا داخل کردن دعوتمون میزد داد کاراشون تو که تعجبی

 نیست که گفت المیرام داریم

 کجاس؟ پیشش؟میدونی ببریمون میتونی خب-رویا

 داد تحویلم پرت چرتو مشت یه زد زنگ پیش ساعت نیم نمیدونم-المیرا

 مثال؟ چی-رویا

 حتما بزنه بهش سر و نکنه فراموشش بگم فری ب گفت بابا داده رد-المیرا

 کردم نگاش گرد چشای با

 چی؟؟؟-شراره

 نزن جیغ مامان وا-المیرا

 ...نکنه شدم بدبخت وای-شراره

 کردم نگاه شراره به بهت با خونه داخل پرید دفعه یه و کرد نگاه مامانش به یکم المیرا

 نگیر ازم دیگه یکیو این نه خدایا واای-شراره

 میگین؟ چی-رویا

 وشالش که همینطور و بیرون حیاط از پرید المیرا نمیگفتم چیزی و میریخت اشک فقط شراره

 گفت میکرد سرش

 نمیده جواب مامان نمیده جواب-

 کنم تنم لباس بزا خونش بریم-شراره

 میریم ما نه-رویا

 میدم بهت خبر اره-المیرا
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 تهسم افتاد راه رویا و شدیم سوار خبر چه اینجا ماشین تو انداخت خودشو اشکی صورت با بعدم

 گفت المیرا ک ادرسی

 شده؟ چی-رویا

 میگم بهتون نبود اگه برسیم بزا-المیرا

 گذشت قدچ نمیدونم کنم کنجکاوی نمیتونستم که بود درگیر مغزم انقد یعنی نکردم کنجکاوی زیاد

 نکردن باز درو زدیم در چقدر هر داخل رفتیم داشت نگه اپارتمان یه کناره رویا که

 کنم فک نیست-رویا

 ک داخل میکردی وا درو اول از خب این خریه عجب کرد باز درو کلید با و داد تکون سری المیرا

 گرد ینا از بیشتر چشام نمایشگاس انگار بود من عکسای خونه کل چسبید زمین به فکم شدیم

 بگم ممیخواست کرد بهم نگاه یه میکنه؟رویا چیکار اینجا من خبره؟عکسای چه اینجا خدایا نمیشد

 من ربخاط اینا همه ماهان؟سیگار؟چرا؟؟؟ممکنه شدم خفه سیگار پاکته دیدنه با که نمیدونم ممن

 شد کاش از پر چشام ولی چرا باشه؟نمیدونم کشیده اونم کشیدم زجر من که همونقد باشه؟ممکنه

 ودب گذشته بهم سال یه این تو که چیزایی یاداوریه زد؟با پسم چرا داشت دوستم اینجور وقتی

 انگار ک اتاق یه تو رفتم اونا ب توجه بی کردن پیدا راشونو بقیشون و چکید چشام از اشکی قطره

 بود شده تر تلخ و بود شده قاطی سیگار بویه با عطرش بوی بود خواب اتاق

 بیا د فرشته-رویا

 کردم نگاش سوالی زدم پس اشکامو و بیرون رفتم اتاق از

 بوشهر میریم-رویا

 هان؟-

 حرف شباها بعد بیاد تا بمونیم میخوای اگه اونجا میره گفته و زده زنگ بهش گفت دوستش-المیرا

 بزن

 دادم تکون اره معنیه به سری

 بگی؟ تیمیخواس چی تو اصال میاد کی ببینم باشم منتظر نمیتونم بزنم حرف باهاش باید نه-رویا
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 کرد بهم نگاه یه و مبل رو نشست

 بودن خوشحال اونقدر ماهان و بابا و مامان شده عاشق گفت و اومد ماکان که بود سالم 17-المیرا

 وزر یه و هفته چن تا گذشت نمیخواد زن میگفت ماکان ولی کردن تالشاشونو تمام اخه نگو که

 وت میکرد مسخ ادمو براقش مشکی چشای معصوم و بود خوشکل دختر، یه دسته تو دست اومد

 یخاستگار بریم و بگیریم رو مراسما میخواستیم زودتر چه هر و بودیم شده عاشقش اول دیداره

 تا شتگذ روزی چند و نگفت چیزی شد مردد بابا مردن میترا مادر و پدر که گفتن بابا به وقتی ولی

 در شاخ تعجب از ماکان و ماهان منو بیاره هم اونو اسم حتی نداره حق گفت ماکان به و اومد مامان

 واسش مامان حرفای ک داشت دوسش اونقدر ماکانم نمیووردن برامون دلیلی ولی بودیم اورده

 میترا واسه گفت و بابا رو به رو وایساد دختر اون یا ما یا گفت بهش بابا که روز یه نبود مهم

 فکر وت که نیست دختری اون پسر خالیه و خط خوش مار نکن اشتباه گفت بهش بابا میده جونشم

 بیاد فتگ و زد زنگ بهش بابا روز یه اینکه تا نمیبکرد باور حرفاشونو از هیچکدوم ماکان ولی میکی

 با اتفاقی ک بابا شرکته داره سهام و میترا بوسیدن فیلم جلوش انداخت فیلم یه اونجا و خونه

 گرفت وپشتش ماکانم و کرد انکار دادن نشون میترا به وقتی بود شده گرفته ها بسته مدار دوربین

 یه هزوری شدن بوسیده یه این بود شده باورم مام که میکرد گریه و میکرد بازی نقش خوب اونقدر

 شدنمی باورم بغلم تو انداخت خودشو خونه اومد خرابی حاله با ماکان روز یه اینکه تا گذشت سال

 یچ میپرسیدیم چی هر و میاورد در شاخ داشت ماهان دیدم داداشمو گریه و بغض بار اولین واسه

 داشت حاال ولی بود بزرگمون داداشه بود غرور اسطوره ما واسه ماکان نمیگفت هیچی شده

 هک وقتی بزنن حرف مردونه خودشون قول به ک کردن بیرون اتاق از منو میکرد گریه خون جلومون

 1 ودب داده پیشنهاد میترا به بابا نمیشد باورم دیدم اونم شده خم کمره بیرون اومد اتاق از ماهان

 اهانم تنفر ذره ذره بود کرده قبول میترام بکنه موقت ازدواج باهاش باید اونم و میده بهش میلیارد

 هی اون و کردیم اینکارو خودت بخاطر فقط ما میگفتن بابا و مامان ولی میدیدم بابا از ماکانو و

 دایص شبام میزد گیتار و میکرد حبس خودشو اتاق تو روزا دیوونه یه بود شده ماکان بود روسپی

 میدم بود شکسته دوتاشون کمر میدیدم باهاش ماهانم شدن اب ذره ذره میومد اتاق از دادش

 به خودش دردشو از یکم داره سعی چجوری ماهان و میسوزه خیانت این اتیش تو چجوری ماکان

 شونکین و تنفر بخاطر حتی بیرون بیاریمش حال اون از تا شدیم متوصل راها همه به بکشه دوش

 بودم رفته که عصر روز یه میزدم سر بهش میومدم روز هر اینجا اومدن و رفتن خونمون از بابا از

 خونه اومدم و کردم رو خریدا زود افتاد دلم به ناجوری دلشوره کنم خرید تولدش واسه
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 نالید هق هق چرا؟با گریه گریه زیره زد بلند صدای با رسید ک اینجا به

 ماکانمو..ما کردم...ک باز که رو اتاق در ندادن جواب زدم صداشون چقدر هر و داخل اومدم-المیرا

 متنفر رهمتنف بابا از بود گفته فقط بود گذاشته نوشته یه و بود زده دستشو دوتا رگ دیدم خون غرق

 حرف کلمه یه حتی سال 1 تا ماهان فرشته شدیم نابود

 یصدای هیچ هقش هق صدای از غیر شد بستری روانی بیمارستان تو ماه دو مرده بود شده نمیزد

 شه پرپر داداشمم این میترسم میترسم نمیشد شنیده ازش

 چیه؟ منظورت-

 ردهم ماکان که وقتی مثله بود شده ندیدم قبلو ماهان دیگه شمال سفر اون از اومدن از بعد-المیرا

 بود ماکان قبر سره پاتوقش بود

 نخواست رو فرشته خودش چرا؟اون ولی-رویا

 ماهان؟-المیرا

 شدنم ذلیل و شدن خوار واسه فقط افتاد چشام گوشه از سمج اشکی باز

 اصال اون از بعد ولی میکرد ماکان با البته نمیکنه دل و درد هیچکس با هیچوقت ماهان-المیرا

 بود عشق درد این مطمعنم شده چجوری میدیدم من نمیگفت؛اما کسی به درداشو

 حقیقت بازم میکنم حساب جور هر چرا نمیفهمم منم شدم گیچ منم انداخت بهم نگاهی رویا

 ونستیمیت اگه زد داد دلم ته از کنم؟یچی فراموشش نبود قرار حقیقتم؟مگه دنبال چرا اصال مجهوله

 از نقدا چرا ولی میلرزه دلش شه بوسیده کی هر خب..خب نمیلرزید دلت ماشین تو کنی فراموشش

 هک فکرای این از شدم خسته دیگه داشت؟اه فرق ماهان بوسه با اون بوسه شدم؟چرا متنفر اهورا

 از اقیانوس هیچی اب دیگه که من عاشقشم اره نمیرسن من کردن خورد جز هیچی به اخرش

 اتمومن داشتن دوست یه بخاطر فقط عشق بخاطر فقط شدم ذلیل و خوار انقد که من گذشته سرم

 یکی و ودب یکی که رسمشه انگار عاشقیه رسم این انگار شم خوار بازم بزا شم نابود بازم بزار پس

 تو ایحرف پس ولی نبودم من میگه المیرا که عشقی شاید اصال خوش نا یکی و خوش یکی نابود

 راه و شدیم سوار باشه گفتم که کرد پیله انقد رویا ولی بوشهر بریم نمیخواستم چی؟ ماشین

 یکردم ارومم بشینم فرمون پشت میخواست دلم باشیم راه تو باید ساعتی 3 یا 2 کنم فکر افتادیم

 ینی وشهرب برم نمیخواست دلم چرا نمیدونم کنم ناکارشون بزنم میترسیدم نبود درست حالم ولی
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 عشق با چرا لعنتی غرور این نکرد ولم ک کنس دختره چقد میگه خودش پیش اون بریم اگه

 زتعزی از جدایی گفت که افتادم خانم گلی حرف بیام؟یاده کنار خودم با نمیتونم نمیسازه؟چرا

 کی ره خواستی میگفت شب روزت و میشه روز شبت فقط باشی دور عزیزت از وقتی سخته خیلی

 لتحم رو جدایی درد دوتا دارم االن من و بیوفته عزیزش خودشو بین جدایی بگو کنی نفرین رو

 لهمث که عشقی از جدایی و بچگیام همدم و گاه تکیه از جدایی وجودم از نصفی از جدایی میکنم

 مش اروم کمی الاقل تا بستم چشامو میکنن نابودم ذره ذره دارن دردا این و جونم به افتاده خوره

 تیح کنم درک میتونستم رو نگاش تو عشق نمیشد دور چشام جلوی از هم لحظه یه چشاش ولی

 هواس کی هر قبال یادمه میده معنی چه نمیدونم که حسرتی بود حسرت و عشق از پر هاش بوسه

 خنده ودمخ حاله االن ولی حرفه فقط اینا میگفتم و میکردم مسخرش میکرد گریه پسر یه به عشق

 از بودن؟عکسامو چی سیگار؟اونا..من عکسای..خونه اون اصال شدم دچار دردشون به خودمم داره

 قطف اینستا تو منکه ولی اینستا کجا؟حتما از ولی داشت سالگیمم 15 عکس بود؟حتی اورده کجا

 یکارچ اونجا سیگار اون اصال بودن تکی همه گذاشتم؟اینا فهیم یا دریا یا رویا و بارون با عکسامو

 منم عشق هه میکشه سیگار باشم دیده نیست میداد؟یادم سیگار بویه فقط اتاقش میکرد؟چرا

 زجر روز دو همون واسه دارم ساله یه حاال بودم خوش روز دو دقیق روز دو مسخرسا خیلی

 هدرد که هست مریض و گرسنه ادمه انقد چنده کیلو عشق درد میگفتم خودم یادمه میکشیدم

 وقتی میدونم خودم رسیدم حرفم خالف به االن خودم ولی نیس حساب کنارشون شما عشق

 رداید جزء اینم دردته چه نمیدونی خودتم عاشقی وقتی ولی چیه دردت میدونی گرسنه و مریضی

 تردخ یه از که منی واسه شاید درمونه بی انقد درد این تنهام انقدر که من واسه شاید درمونه بی

 تلخ وشتگ دختره یه به شدم تبدیل دستشویی بره تنهایی حتی میترسید شب که دختری یه لوس

 مافتاد که اشکش یاده کرده نترسم ها گریه و جیغا اون شاید نداره معنی واسش ترس دیگه که

 کاش مرد یه وقتی ولی چرا نمیدونم دارم هراس مرد یه اشک از چرا نمیدونم اصال شد مچاله قلبم

 هچ ماهان اشک نمیدونم االن و داشت عزراییل حکم برام فهیم اشک مرگه ناقوسه واسم میریزه

 بهش میخوام چی اخه بوشهر میرم دارم چرا االن نمیدونم اورده درد به قلبمو انقد که داده حکمی

 اخه بزنه پسم باز و بزنم حرفی نزاره میترسم خدایا چیه؟میترسم رفتنم بگم؟دلیله دارم بگم؟چی

 ور به رو باهاش میخوام و میکنم خریت دارم دوباره باز من ولی نمیوفته چاه یه تو بار دو خرم یه

 احساسایی بهش هنوزم ترسام این با چی؟چرا سوال زیره ببره شخصبیتمو دوباره اگه شم

 نهمیک نابودم داره که هست اونقدر بازم ولی شده کمتر کاراش با احساسم میکنم دارم؟احساس

 خودمم که شبا بعضی رسیدم خودکشیم معرض تا که میخوردم غصه اونقدر شبا بعضی هه
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 خرابه همیکش سیگار که دختری میگن چرا نمیدونم میکرد ارومم سیگار یه فقط چمه نمیدونستم

 دوش به رو اونا تنهایی خودش مرد یه مثله مجبوره که داره درد اونقدر تنهاس اونقدر نمیگن چرا

 موسواال نیس هیچکی چون سرگردونه و درگیر خیلی ذهنم کنه؟ اروم خودشو سیگار با و بکشه

 نکردم توجهی بهم زده زل المیرا دیدم و کردم وا چشامو کردم حس رو نگاهی سنگینی بده جواب

 دوختم رویا دلگرم و اروم نگاه به ایینه تو سرگردونمو نگاه و

 نخواب برسیم نمونده چیزی-رویا

 بیافته متن به لرزی شد باعث سرد هوای پایین کشیدم رو شیشه دادمو تکون باشه معنیه به سری

 الاص نمیدونم گذشت کی زمان این شد طی کی مسافت این نمیدونم بود 3 کردم ساعتم به نگاهی

 هب دوختم نگاهمو کشیدمو ندونستنا این دست از اهی نشدم زمان گذر متوجه ک بود کجا ذهنم

 ها ستاره

 خودمه ماله ماله منه ستاره اون فهیییم عههه-

 کن انتخاب دیگه ستاره یه میکنی لجبازی انقد چرا تو عشقم-فهیم

 چال خو-

 اونو کنه انتخاب ای ستاره بخواد کس هر گرفتن دورشو ها ستاره همه و رنگه پر چون اون-فهیم

 میکنه انتخاب

 بقیه مثله منم خو-

 کنی؟ تقسیم بقیه با ستارتو داری دوست که نمیشه-فهیم

 نوووچ-

 کن انتخاب دیگه یکی پس فهیم

 کنیم؟ انتخاب هم با-

 و فتمگر باال بود ممکن ک حدی تا سرمو و کوبیدم هم به دستامو منم زد لبخندی و کرد بهم نگاهی

 کردن جو جست کلی بعد کنم پیدا تنهاستو و داره متوسطی نور که ستاره یه کردم سعی

 جیغکشیدم
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 هست تنهام تازه خوشکله چه ببین فهیییمه منو ستاره اییین-

 کرد نگاه گفتم که ای ستاره به و گرفت انگشتمو رو فهیم

 تنها و تک تنهایی ملکه مثله-فهیم

 تو گهنیستم؟م تنهایی فرشته من مگه افتادم تابلوم یاده به و بیرون شدم کشیده خاطرات اون از

 و کنم کامل خودمو خودم که ندادم قول خودم به من ؟مگه نبودم تنها گذشت که چهارسالی این

 دنباله میرم دارم زدم؟چرا خودم به قوالم زیره چرا نباشم؟پس ای گمشده نیمه هیچ دنبال

 حاال یتنهای فرشته یه به بود کرده تبدیلم که نفرتی بیاد؟چرا فهیم که امیدوارم هنوزم ماهان؟چرا

 ستهخ سردرگمی این از نمیدونم هیچی بوسه؟نمیدووونم یه و اغوش یه با کشیده؟اونم پر دلم از

 شدم

 پاشو المیرا توام با د-رویا

 ...-المیرا

 المییییرااااا-رویا

 باال میربی اذون بانگ عینهو صداتو چرا کولی کردنه بیدار طرز چه این مرررض-المیرا

 کرد ای خنده رویا

 ن رانا میزنم صدات چیم هر برداشته ماشینو پفت و خر و خوابیدی گرفتی خرس عینهو خو-رویا

 انگار

 بدهه مرگم خدا میکنم؟وااا پف خرو من-المیرا

 تو؟ کندمغزی انقد چرا مخت اون تو توالت خاک ینی-رویا

 ایکبیری دختره عمته کندمغز وا-المیرا

 جااان؟-رویا

 بابا بسه-

 اومد جوش به خانم فری خون-المیرا
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 برم؟ گوری کدوم شدنه غرق حال در کشتیاش باوا بیخی اینو-رویا

 هی ااین میشم روانی دارم اینجا من کنم تیکشون تیکه میخواد داددلم ادرسو و زد ای قهقه المیرا

 پیاده و کرد پارک ماشینو رویا ویالیی خونه یه به بازه؟رسیدیم بناگوش تا نیششون فرت فرت

 یه کردن وا درو اومدن و دادن افتخار بعد دیقه دو زد در رفت المیرا و رویا کنار وایسادم شدیم

 میمالید چشاشو و بود داده تیکه در به بود خوابالود قیافه با ساله 24 23 پسره

 بله؟-پسره

 خان امیر بخیر اوغور-المیرا

 وایساد صاف شنید که رو المیرا صدای

 الی سالم عه-امیر

 ماهان؟ کو زهرمار و الی-المیرا

 تمش یه ها موجیه پسره کنه اختالط میخواد گفت دریا رفت پیش ساعت نیم یه چمدونم-امیر

 میکرد شک عقلش به ادم میگفت پرت چرتو

 چی؟-رویا

 برداشته سنگ پاره مخش باوا چمدونم-امیر

 اورد در ماهانو ادای

 هکن اخرت سفره میخواس انگار بابا ببخش،خله مو کردم حقت در بدی باش المیرا مواظب-امیر

 میخوند کری من واسه

 من خدای دراره؟؟؟؟؟وای خودش سره بالیی نکنه..چیییییی؟ن

 نداره اکان..ام-

 لبکین اندازه شد چشاش افتاد من به نگاش همینکه امیر کردن نگاه بهم زاری قیافه با المیرا و رویا

 روانیه؟ این وا

 خدا یا-امیر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمن dokhi divone نویسنده|  تنهایی فرشته رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

342 

 

 اشهنب اینکه فکر حتی بکنه کاری بخواد نکنه من خدای مااهان, خل این بیخیال دیده؟اه جن مگه

 شد سخی صورتم کله ثانیه از کسری تو تصورش با میکنه سیخ تنم به مو من بخاطر فقط اونم

 رفت؟ کجا نمیدونی-رویا

 گرد زمزمه بود زده زل من به ک همونجور امیر

 دریا میره گفت-امیر

 تا میرا شدیم سوار ماشین طرف رفتیم و داد تکون سری انداخت امیر به نگاهی گرفت دستمو رویا

 ارکپ ماشینو اسکه کناره میرفت سریع میتونست چقد هر رویا نداشت بر ازم چشم لحظه اخرین

 میرفتم شسر پشت اردک جوجه مثه داشتم بلده پاتقشو گفت المیرا پایین پریدیم تایی سه و کرد

 لوممع به بود سپرده خودشو و نمیزد پاییم و دست دریاست ناجوره عمق تو یکی شدم متوجه که

 به هک پام نکردم توجهی ولی زد صدام رویا سمتش دویدم نبود مهم هم اصال و پسر یا دختره نبود

 کاری هر رسوندم بش خودمو و کردم شنا عجله با میدادم نجاتش باید ولی کردم یخ رسید اب

 دمشبو گرفته سفت باال کشیدمش زور به خریه پسره عجب بیرون نمیورد اب از سرشو میکردم

 کنم زمزمه تونستم فقط زد خشکم دیدم صورتشو همینکه

 ماهان؟-

 زد زل بهم و کرد وا چشاچو صدام شنیدنه با

 میکنی؟ چیکار اینجا تو-ماهان

 بکشه نفس نمیتونه درست که داد تشخیص زدنش حرف از میشد

 دنبالت اومدم-

 چرا؟مهمم؟-ماهان

 میکردی؟ غلطی چه داشتی چیه منظورت-

 اصال چه تو هان؟به مهمه تو واسه مگه-ماهان

 بود شده جاری اشکام باال کشیدمش زور به اب زیره کرد سرشو باز و داد هلم

 نکن کارو این خدا رو تو ماهان-
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 پسم چرا ی..نگرانم انفد داره؟اگه ی..اهمیت ودنش..ب تو واسه مگه بهتر اشه..نب ماهان-ماهان

 ن؟؟؟..ها زدی

 گفتم بهت با

 تو یا زدم پس رو تو میزنی؟من حرف داری زدن پس از تو-

 خدا وای اونور شدم پرت و خورد بهمون محکم موج یه که بزنه حرفی خواست شد گرد چشاش

 اب از دهش سنگین انقد چرا کردم پیداش تا گشتم خودم ددور انقد بکشه نفس درست نمیتونست

 نداشتم کمی دسته اون از خودمم بود سرد سرده بدنش بیرون کشیدمش زور به

 میکرد؟ غلطی چه داشته-رویا

 کند ولی میزد گرفتم نبضشو

 ماشین تو ببریمش باشین زود-المیرا

 حرکت رویا پام رو گذاشتم سرشو و عقب صندلی خوابوندمش ماشین تو بردیمش تایی سه زور به

 کرد روشن رو بخاری و کرد

 اب تو بود انداخته خودشو زده جیگر جز ان امیر-المیرا

..... 

 میایم داریم بیهوشه اره-المیرا

 اخه داره کم این بخدا روانی احمق پسره زد زل ماهان به نگرانی با برگشت و کرد قطع و گوشی

 عنیم چه اینا اصال بود چی خودت کردن غرق دیگه نخواستی منو که اشغال توهه بگه نیست یکی

 با هخون رسیدیم بود معصوم ریشم با حتی انداختم بهش نگاه داره؟نداره؟یه دوسم منو ینی داره

 یعیطب گرفتم نبضشو باز و زدم زانو کنارش تخت رویه خوابوندیمش و داخل بردیمش امیر کمک

 بهش و نشستم همونجا بیاد بهوش تا میکردیم صبر باید روش انداخت و اورد پتو یه امیر بود شده

 رموس و بردم اشفتش و بلند موهای تو دستمو بود شده تنگ کنارش بودن واسه دلم چقد زدم زل

 شد گرم چشام کم کم و بازوش رو گذاشتم
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 و کش نداشتم موقعیتم از درکی کردم وا چشامو شدید دردی گردن و موهام تو نوازشی احساس با

 دایص یا افتادم دیشب یاده مرتبه یه که کشیدم ای خمیازه مالید چشامو دادمو بدنم به قوصی

 زدم داد تقریبا بلندی

 ماااهان-

 کردیا هووم؟کرم-ماهان

 مرفت اتاق از شدم بلند و گرفتم ازش نگامو بود شده خوب حالش انگار کردم نگاش باز دهنی با

 شه نداشت دوست حس یه پایماله غرورم باز نمیخواستم نداشتم موندن اونجا واسه دلیلی بیرون

 شنیدم امیرو صدای که میشدم رد کناری اتاق از داشتم

 بای اینجایی دیگه دیقه چن تا نیست قبول دارمم کار بیای یاید نمیگم نخیر-امیر

 بود گوشی تو سرش و مبل رو بود داده لم رویا حال تو رفتم و شدم رد راهرو از سریع

 برسیم زندگیمون و کار به بریم پاشو-

 طرفم برگشت بهت با

 بریم؟ شدی؟کجا چی؟خل-رویا

 کنارش نشستم

 دیگه من،خونه قبره سره بریم-

 چرخوند سرش کاسه تو چشاشو و کرد نگاه بهم مشکوک

 چی؟ که اودم رو راه همه این نمیرم جایی مزدم حرف ماهان با تا-رویا

 کنه خوردم باز میزاشتم نباید اتاق سمت بره شد بلند

 یمچهن این از غیر میدونی خوب کنی؟تو نابود غرورمو کنی؟میخوای خوردم این از بیشتر میخوای-

 نمونده؛هیچی برام هیچی غرور

 برنگشت ولی ایستاد کردم تعجب خودمم صدام تو بغض این از

 چی؟ چی؟خونوادت میگفتی ازش که چی؟خدایی قلبت تو عشق میگی؟اون داری چی-رویا
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 این؟هه میگه چی زدم بهش پوزخندی وایسادم کنارش و شدم بلند

 نمیخوام عشقو این غرورمه؟من شدن خورد و کشیدن زجر مایع فقط که قلبم؟عشقی تو عشق-

 هک من به میشه کر میشه کور میرسه که من به دیگرونه خدای دیگه؟اون خدا میفهمی؟گفتی

 حرف کدومش ؟از خونواده کدوم بگی میشه خونواده گفتی اها میره یادش خدایی میرسه

 فتگ اومدنم از بعد که بیرون؟پدری انداخت پسرشو کوفتی چه سره نمیدونم که میزنی؟پدری

 نچشیدم بودنشو گاه تکیه طعم هیچوقت که پدری همون نیستی؟حتما خونه این دختر دیگه

 یداپ راه سره رو ماها انگار که همونی"نبرده؟ مادری مهر از بویی که میگی؟همونی مامانمو میگی؟یا

 بچشونم میکردم شک نبودیم خودشون مثله بود؟اگه کرده

 نالیدم هق هق با

 فتمیگ که اونی ندارم کردن گریه حق میگفت همیشه که اونی نامرده فهیمه اون منظورت شایدم-

 اون بینهب بود میزدم؟کجا زجه ترس از صب تا شبا ببینه بود کجا بگم اخ نمیزاره و پشتمه همیشه

 چند ببینه؟این تنهاییامو بود دیگه؟کجا هان؟داداشمه میداد زجرم داشت چجوری اشغال اهورای

 نفس میکنم التماس عکس مشت یه به دارم هرشب ببینه بود بود؟کجا گوری کدوم سال

 گهم کجاس هااان؟د شد زده ته از موها اون ببینه بود دنیاشه؟کجا موهام جعد نمیگفت بکشن؟مگه

 بینهب گوریه کدوم بگو حاال دی.بو شاهد خودت میکنه؟تو چراغونی تهرانو کل شدم عاشق نمیگفت

 میزنی؟؟؟؟؟ حرف چی از بگو شدی الل چرا د کرده چیکار باهام لعنتی عشق این

 انداخت تنم به لرزه چشماش تویه غم بود خیس صورتش طرفم برگشتم

 قمی؟توعاش میگفتی نبودی خواهریم؟تو ما میگفتی نبودی تو فری نامردی چی؟خیلی من پس-رویا

 هان؟ رفت یادت هم منو فهیم رفتنه از بعد بزرگه؟چرا اجی نمیگفتی بهم

 هعمین بمیرم میخواد فقط دلم متنفرم چیز همه از خودم از رویا متنفرم ازبش-

 ضعیفی؟ انقد تو نزن مفت زر-رویا

 ضعیفم من اره-

 کردم بلند صدامو

 ضعییفم میفهمی؟من-
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 یه هدنبال اها اونجا دویدم فقط میگردم چی دنبال نمیدونستم امیر اتاق سمت دویدم و زدم پسش

 هینگا ایینه تو اوردم در دورشو کاغذ کردم پیداش تا کردم رو زیرو اتاقشو حموم کل برندم چیزه

 دایص یه که کشیدم عمیقی نفس دستم رو گذاشتمش بستم چشامو انداختم خیسم چشای به

 mp3 اونم زدم توهم هه بشنومش میزنم له له دارم ساله چند که صدایی یه خورد گوشم به اشنا

 و کردم احساس دستم رو سوز ذره یه کشیدم دستم رو تیغو ترس با و گرفتم دندون به پایینمو لبه

 مگون رو گذاشتم دستمو و کردم وا چشامو بهت با راست طرف به شد پرت شدت به صورتم بعد

 من که ای فرشته اون شد بزرگ من با که ای فرشته اون ولی درک متنفری؟به من از-فهیم

 نبود ترسو انقدر نبود عوضی انقد میشناختم

 گرفت شکل لبم رو پوزخندی بود شده گشاد ممکن حد اخرین تا چشام

 ردم میزنی زر موردش در داری که ای فرشته اون خان فهیم بخیر اوغور اینجاست کی ببین به به-

 همونا واسه و مرد شادیش و لبخندش ؛ مرد نکردی نگاه سرتو پشت و رفتی اشغال توهه وقتی

 و کس همه از نداشت معنی واسش هیچی دیگه و شد یکی روزش و شب پوشید مشکی لباس

 ترسوام من عوضیم من میگی راس اره خورد ظربه چیز همه

 عزراییله اومدنه حکم و سفیدش ی گونه رو افتاد بارون اون از ای قطره بود بارونی چشاش دریای

 غمو ینا نبینه تا بستم چشامو کردن پیدا بیشتری شدت اشکام و شد فشرده قلبم شد صادر من

 یه سینش رو گذاشت سرمو و بغلش تو کشیدم فهیم که میافتادم داشتم رفت گیج سرم ولی

 کرده مشت دستامو کردم حس رو اشنا گرمای این من بازم و شدن متوقف زمان و زمین لحظه

 چی واسه نمیدونم خودمم سینش رو میزدم اروم و بودم

 کن ولممم متنفرم ازت کن ولم-

 تنها از دوری بفهمی نمیتونی کشیدم چی سال 4.5 تو نمیدونی کنارمی کنم باور بزا فرشته-فهیم

 یاتباز لوس و چشات جنگل واسه دلم فرشته بود شده تنگ برات دلم داشت دردی چه قلبم ملکه

 نستمنتو عروسیت شب اینکه فکر نمیدونی داده شوهرت بابا االن تا میکردم فکر بود شده تنگ

 وکیل مخان میزدی داد یادته شدم وکیل داشتی دوست تو اینکه بخاطر بود،ببین بد چقد ببینمت

 میشود؟ وارد مقدم فرشته

 ام گونه رو گذاشت دستشو زد لبخندی اشکیش بیننگاه و شد جدا ازم
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 لنز میشد تنگ خیلی واست دلم که وقتایی سال 4کنیم؟ عوض چشمامونو بیا میگفتی یادته-فهیم

 شده تاریک خیلی چشات ولی ببینم خودم تو رو تو یکم فقط یکم تا میزاشتم سبز

 کشیبد اهی شده تاریک دنیامم بستم درد با چشامو و نگفتم چیزی

 میاد بهت بیشتر کوتاه موهای-فهیم

 نالیدم هق هق با

 نگو دروغ...در-

 من عشق شده عاشقش ماهان میگفت امیر که ای فرشته اون نه؟پس شدی عاشق-فهیم

 نفهمیدم؟ بود؟چطور

 کردم فرو سینش تو سرمو بغلشو تو انداختم خودمو

 ریهگ ببره؟خیلی خوابم بخونی اهنگ واسم شبا نیومدی چرا پیشم نیومدی چرا رفتی چرا داداشی-

 دارمن بیشتر دیگه ترم تا دو ترم ببین خوندم پزشکی تو بخاطر حتی بسوزه دلت شاید کردم

 داشتی دوست کاری هر شد پرسپولیسیم حتی شدم تتلیتیم خریدم قرمز فراری تو بخاطر تازشم

 نیومدی هان؟چرا کنی بغلم نیومدی چجرا میمرد ترس و تنهایی از شبا نیومدی بازم ولی کردم

 اصال..اینجام؟اصال من نترس بگی

 بود شده بلند هقم هق بودم اورده کم نفس

 ب میخواست اشغال اهورای اون دیشب میدونستی کرد؟اصال اذیتم چقد ماهان این میدونستی-

 خدا رو وت.. رو تو نزدم پیانو به دست دیگه رفتی که وقتی تو بدونه بود سخت ببوستم؟خیلی زور

 تو ولی کردن فراموش منو مامانه و بابا...نرو ندارم تو جز هیچکیو من داداشی نزار تنهام نرو دیگه

 نرو دیگه خدا رو ؟تو لعنتی رفتی چرا نکردی؟اصال پیدام چرا

 شد موهام نوازش مشغول و موهام تو کرد دستشو

 استممیخو برم قربونت کشیدی سختی انقد من بخاطر ببخش داداشی؟منو عشق برم کجا-فهیم

 رو زاییچی یه بخوام میترسید اون میاره رویا سره بالیی یه که کرد تهدید بابا ولی ببینمت بیام

 ومدما روز یه حتی باشه کرده ولت االنم نکنم فک داشت دوست خیلی رو تو اون فرشته بگم بهت

 گفتم بابا به کنم بازی اون جونه با زد؟نمیتونستم رویا به ماشین یه یادته زبانتون موسسه دمه
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 رفته ادشی رو تو اصال اون گفت ولی نمیتونه من بدونه اونم ببینمش بزار فقط نمیگم بهش چیزی

 برو بکش راهتو

 اسمونش چشای تو زدم زل و شدم جدا ازش

 توهه مثله چشاش شدم؟چون ماهان عاشق چرا میدونی.... بود شده تنگ خیلی چشات واسه دلم-

 زدم لبخندی گریه بین

 کنیم عوض بیا چشاتم عاشق هنوزم متنفرم ازت گفتم دروغ-

 شد خالی پام زیر رفت گیچ سرم شد چی دفعه یه نمیدونم بوسید پیشونیمو عشق با و زد لبخندی

 .....رفت سیاهی چشام و

 دبو وایساده سرم باال اشکی چشای با رویا کردم وا چشامو دهنم تو شیرینی مایع احساس با

 اومد هوش به-رویا

 امچش فکر این بود؟با خواب همش نکنه..نکنه نکردم پیدا فهیمو ولی کردم نگاه ورمو رو دو یکم

 نمیشدم بیدار اصال بود؟کاش خواب همش شد اشکی

 داداشیم؟؟؟ کو رویا-

 گلم اینجام-فهیم

 میخواستم چشاش به زدم زل بود ایستاده در چارچوب تو کردم نگاه سرمو پشت و شدم بلند

 درارم ندیدنشو سال 5 تالفی

 کن ولم امیر شو خفه د-ماهان

 جات سره بتمرگ گفتم-امیر

 بمیییر برو-ماهان

 داخل اومد و داد هل فهیمو باال پریدم متر ده دادش با

 کردی؟ رم تو چته-
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 که یدمنبر زیاد چرا عه؟باندپیچی دستش تو گرفت دستمو کنارم نشست و نکرد حرفم به توجهی

 کردی؟ کارو این چرا-ماهان

 کشیدم دستمو کردمو نگاش تیز

 اوکی؟ نیس مربوط تو به-

 نشستم سریع شد خالی پام زیره ولی فهیم پیش برم که شدم بلند

 خوبی؟-رویا

 نمیدونم-

 کردی؟ ناکار دستتو زدی باز خونی کم میفهیم خودت من خله-فهیم

 اوردم در واسش زبونکی

 چه تو به خواس دلم-

 میدم نشونت رو چه تو به شه خوب حالت بزا-فهیم

 گربهه اغا گرخیدم وای وای-

 موشه؟ خانم بود گفته سپیده بقه کم خودش هه کشید بلندی اه ماهان گربه اغا گفتم تا

 بخوری بیارم یچی برم وایسا میرسه گرخیدنتم وقت-فهیم

 ماو و شد بلند صندلی از رویا رفت و کرد ای خنده اوردم در اداشو چرخوندمو سرم کاسه تو چشامو

 شد ولو تخت رو کنارم

 دیه؟ بودی خسته خیلی اوهوک-

 یبازگشت دیر خیلی عشقم ،اه میندازی راه من واس هندی فیلم هی مخنگ زنیکه باو ببند-رویا

 زدم ای قهقه

 خر بیشعوره دراد چشت تا-
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 بچه همث و گرفت واسم جیگر لقمه یه رویا جایه صندلی رو نشست داخلو اومد سینی یه با فهیم

 عمرمه غذای بهترین این سال 5 از بعد شدم خوردن مشغول لذت با دهنم تو گذلشت ها کوچولو

 چنتا زا بعد میکرد مسخرم رویا و میکردم ذوق خودم واسه فرتی فرتی و نمیرفت کنار لبم از لبخند

 شدم پر پره لقمه

 میترکم دارم اغا بسه-

 میخوری؟ هم با پنیرم عسلو میزنی؟نکنه حرف پر دهنه نشدی؟با ادم هنو تو-فهیم

 خیلی یادشه؟ولی رو چی همه این زدم ای قهقه و دادم قورت رو لقمه منم خنده زیره زد رویا

 دهنم جلو گرفت لقمه یه باز اه شم وکیل موخواستم من 9شده وکیل رفته بیشعوره

 مکیشما چاق نوموخوام

 خودمی برفی سفید بازم شی چروک شی پیر شی چاق-فهیم

 رفتگ جاشو غلیظی اخم و شد محو لبخندم میترسم خوشبختی و خوشحالی همه این از میترسم

 چی؟ ببینه خوشبختیمو نتونه کریم اوستا باز اگه

 حاال شده چییی انگار میکنه اخم همچی نخور بابا باشه-فهیم

 میاد سرت کنی فک چی هر به میگن چون کردم فکر خوب چیزای به و زدم خط ذهنم رو بد افکاره

 شد اخمم باعثه ماهان صدای که بزنم حرفی خواستم و اوردم در واسش زبونکی

 خبره؟ چه اینجا میگه من به یکی-ماهان

 واسه مشده؟میخواست غیرتی باز بود غلیظ خیلی اخمش سمتش برگشتم اینو بود رفته یادم اصال

 شد اخمم باعث و اومد یادم و بود کرده که کارایی ولی کنم ذوق غیرتش

 نیست خبر شبکه اینجا-

 شدم بلند تخت از و گرفتم فهیمو دسته

 میکنه کچلفم رویا این دیگه؟نیای میای تو دارما خونه؟دانشگاه بریم-

 کردم اخمی و گفتم ایشی رویا به رو

 بت میدمش نکن فک ها خودمه عشقه-
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 یمفه دراره بازی اوسکل میترسه شده؟حتما خودار انقد چرا این وا نگفت هیچی و زد لبخندی رویا

 مخود سره پشت کشیدم فهیمم و اتاق دره طرف رفتم و انداختم باال ای شونه خخخخ نگیرتش

 فرشته؟-ماهان

 سما خوشکلترین واسم اسمم میکرد صدام اینجور قبال میکنی؟اگه صدا اسممو اینجور چرا درد ای

 ...االن ولی بود دنیا

 این؟ بریس؟با میخوای-ماهان

 کنم حلوات حلوا سرم رو اینجا وایسم پ ن پ

 ها منتظرته جوووونت سپیده چه تو به-

 کیثه؟ کی؟سپیده-ماهان

 کردی؟ فرض خر رو کیه؟ما سپیده نمیدونی تو-رویا

 شد خیره رویا به و گرفت من از نگاشو بهت با سمتشون برگشتم

 تو؟ میگی چی-ماهان

 خام نمم باشم اون بدونه نمیتونم عاشقشم که خوندی و خوندی گوشم تو هی پیش ساله یه-رویا

 هک بدو د بعدمخ کردی عاشقش زندگیش تو اومدی باشه گفتم کنم تالشمو بزار گفتی شدم

 زتدگیش؟اون به زدی گند شدی پیدا گوری کدوم بود؟از چی کارات این از هدفت رفتی؟اصال

 چی بهنچس بهت گفتی بهش وقتی دادی؟میدونی ترجیحش فرشته به که داشت چی اشغال سپیده

 ینهع منم با دیگه شد قبل از تر سگ کشیده؟اخالقش چی سال یه این تو اومد؟میدونی سرش به

 معج غرورشو و کنه ازدذواج کردم راضیش تا کشتم خودمو اشغال توهه بخاطره فقط اونم نبود ادم

 ما به رو میگفتی سپیده به چی هر کنی؟باران ثابت چیو چی؟میخواستی بگی ک اومدی باز کنه

 خریم؟ کردی فک میگفت

 رموس نداشتم دوست اصال کنه داغونم منو تونسته بفهمه نداشتم دوست بود شده خیس صورتم

 نماها طرف رفت و شد کشیده دستم از فهیم دست دفعه یه کردم پاک اشکامو پایینو انداختم

 بود شده سرخ عصبانیت از کرد صورتش حواله مشت یه و گرفت یقشو

 عوضی نداری اشکشم دونه یه ارزش تو-فهیم
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 تشدس رو گذاشتم دستمو و بهش رسوندم خودمو سریع که کنه حوالشو دیسگه مشت یه خواست

 و راونو کرد پرت ماهانو کشید عمیقی نفس کردو صورتم به نگاهی زدم زل بش اشکیم نگاه با

 در سمت افتاد راه و گرف دستمو

 لیلد حتی من متنفره من از بود گفته باران به فرشته نمیارم در سر حرفاتون از هیچی من-ماهان

 گذروندم اشعکس با زندگیمو تموم دنبالشم سایه عینه میره جا هر که ساله یه نمیدونستم تنفرشم

 اون که ای حلقه کعکس حتی میکنه ازدواج داره گفت من به اون داد من به عکساشو باران خوده

 داد نضشون بهم براش بود فرستاده اشغالم اهورای

 نبودی؟ دوست سپیده با تو-رویا

 میگی؟ کیو سپیده کدوم-ماهان

 انبیمارست از تازه نچسبه؟وقتی بهت ندادی اس فری به پارسال تو اصال رییسی سپیده-رویا

 بود؟ شده بستری

 بود شده گم گوشیم من نه-ماهان

 بود گشاد اونم چشای کردم نگاه رویا به و برگشتم تعجب با

 میاد سرت کنی فک چی هر به میگن چون کردم فکر خوب چیزای به و زدم خط ذهنم رو بد افکاره

 شد اخمم باعثه ماهان صدای که بزنم حرفی خواستم و اوردم در واسش زبونکی

 خبره؟ چه اینجا میگه من به یکی-ماهان

 واسه مشده؟میخواست غیرتی باز بود غلیظ خیلی اخمش سمتش برگشتم اینو بود رفته یادم اصال

 شد اخمم باعث و اومد یادم و بود کرده که کارایی ولی کنم ذوق غیرتش

 نیست خبر شبکه اینجا-

 شدم بلند تخت از و گرفتم فهیمو دسته

 میکنه کچلفم رویا این دیگه؟نیای میای تو دارما خونه؟دانشگاه بریم-

 کردم اخمی و گفتم ایشی رویا به رو

 بت میدمش نکن فک ها خودمه عشقه-
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 یمفه دراره بازی اوسکل میترسه شده؟حتما خودار انقد چرا این وا نگفت هیچی و زد لبخندی رویا

 مخود سره پشت کشیدم فهیمم و اتاق دره طرف رفتم و انداختم باال ای شونه خخخخ نگیرتش

 فرشته؟-ماهان

 سما خوشکلترین واسم اسمم میکرد صدام اینجور قبال میکنی؟اگه صدا اسممو اینجور چرا درد ای

 ...االن ولی بود دنیا

 این؟ بریس؟با میخوای-ماهان

 کنم حلوات حلوا سرم رو اینجا وایسم پ ن پ

 ها منتظرته جوووونت سپیده چه تو به-

 کیثه؟ کی؟سپیده-ماهان

 کردی؟ فرض خر رو کیه؟ما سپیده نمیدونی تو-رویا

 شد خیره رویا به و گرفت من از نگاشو بهت با سمتشون برگشتم

 تو؟ میگی چی-ماهان

 خام نمم باشم اون بدونه نمیتونم عاشقشم که خوندی و خوندی گوشم تو هی پیش ساله یه-رویا

 هک بدو د بعدمخ کردی عاشقش زندگیش تو اومدی باشه گفتم کنم تالشمو بزار گفتی شدم

 زتدگیش؟اون به زدی گند شدی پیدا گوری کدوم بود؟از چی کارات این از هدفت رفتی؟اصال

 چی بهنچس بهت گفتی بهش وقتی دادی؟میدونی ترجیحش فرشته به که داشت چی اشغال سپیده

 ینهع منم با دیگه شد قبل از تر سگ کشیده؟اخالقش چی سال یه این تو اومد؟میدونی سرش به

 معج غرورشو و کنه ازدذواج کردم راضیش تا کشتم خودمو اشغال توهه بخاطره فقط اونم نبود ادم

 ما به رو میگفتی سپیده به چی هر کنی؟باران ثابت چیو چی؟میخواستی بگی ک اومدی باز کنه

 خریم؟ کردی فک میگفت

 رموس نداشتم دوست اصال کنه داغونم منو تونسته بفهمه نداشتم دوست بود شده خیس صورتم

 نماها طرف رفت و شد کشیده دستم از فهیم دست دفعه یه کردم پاک اشکامو پایینو انداختم

 بود شده سرخ عصبانیت از کرد صورتش حواله مشت یه و گرفت یقشو

 عوضی نداری اشکشم دونه یه ارزش تو-فهیم
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 تشدس رو گذاشتم دستمو و بهش رسوندم خودمو سریع که کنه حوالشو دیسگه مشت یه خواست

 و راونو کرد پرت ماهانو کشید عمیقی نفس کردو صورتم به نگاهی زدم زل بش اشکیم نگاه با

 در سمت افتاد راه و گرف دستمو

 لیلد حتی من متنفره من از بود گفته باران به فرشته نمیارم در سر حرفاتون از هیچی من-ماهان

 گذروندم اشعکس با زندگیمو تموم دنبالشم سایه عینه میره جا هر که ساله یه نمیدونستم تنفرشم

 اون که ای حلقه کعکس حتی میکنه ازدواج داره گفت من به اون داد من به عکساشو باران خوده

 داد نضشون بهم براش بود فرستاده اشغالم اهورای

 نبودی؟ دوست سپیده با تو-رویا    

 میگی؟ کیو سپیده کدوم-ماهان    

 تانبیمارس از تازه نچسبه؟وقتی بهت ندادی اس فری به پارسال تو اصال رییسی سپیده-رویا    

 بود؟ شده بستری

 بود شده گم گوشیم من نه-ماهان    

 بود گشاد اونم چشای کردم نگاه رویا به و برگشتم تعجب با    

 کشید؟ پاتو چجوری ویال؟یادته تو میخورد حرص چقدر باران یادته فرشته-رویا    

 نکنه چی؟؟نکنه که بیام ماهان با نزاشت هام پله لب کشید پامو اره خب کردم فکر یکم    

 نداره امکان من خدای وای...باران ک اینه منظورش

 بوده اون سره زیره چی همه پس هه-رویا    

 بود؟ کی سره زیره میگین؟چی دارین چی-ماهان    

 گرفت فهیمو دسته کنارم اومد و زد پوزخندی رویا    

 بپرس خانوم فرشته از-رویا    

 اتاق از برم کردم گرد عقب برد فهیمو چرا خر دختر وا بیرون رفت اتاق از و کرد بهم نگاهی    

 کرد صدام ماهان که بیرون

 فرشته؟-ماهان    
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 نکردم نگاش ولی برگشتم    

 بپرسم؟ تو از باید چیو-ماهان    

 یزوچ همه من من با و کشیدم عمیقی نفس کردم بازی دستم انگشتای با کردمو نگاش یکم    

 رو همه رو اهورا زجرامو رو سپیده بارانو گفتم

 میکشم هم با رو عوضی بارانو اشغالو اهورای اون-ماهان    

 یعمیق نفس باز و زدم پس اشکامو بستم چشامو بود شده سرخ صورتش و میلرزید صداش    

 دادم بیرون مانند اه بازدممو و کشیدم

 عاشقته اون....اون-    

 بالیی اومده سرم به بال همه این اون بخاطر اشغال دختره سرش اون تو بخوره عشقش-ماهان    

 بگیرن عزا مجلسه واسش اسمون مرغای که درارم سرش به

 بگم که نداشتم چیزی ینی نگفتم چیزی پایینو انداختم سرمو    

 میپرونی؟ بلبل و میگی گل باش نشستی کیه پسره این-ماهان    

 اونکه ولی درارم تودلش زجرامو همه تالفیه میخواستم نداره ربطی هیچ تو به بگم خواستم    

 نداشت تقصیری

 داداشیم-    

 کنم هنگا چشاش به نتونستم باال اورد سرمو چونمو زیره گذاشت دستگو وایساد روم به رو اومد    

 لباسش یقه به زدم زل و

 باشه داداشت باید امیرم پس داداشته فهیم اگه-ماهان    

 کردم نگاه بهش تعجب با    

 نداره نسبتی ما با امیر-    

 داداششه فهیم میگفت ولی-ماهان    

 باال انداختم نمیدونم معنیه به ای شونه    
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 داشتنه دوست کی هر نگفتم بهت اونشب مگه خودت به هم من به هم فرشته کردی بد-ماهان    

 بپرسی؟ خودم از نیومدی نکن؟چرا باور کرد انکار منو

 شده واهرخ سالعینه سه دو که دوستی میشه باورش بگم؟کی میتونستم چی بگم نداشتم هیچی    

 تنیس بعید کس هیچ از چیز هیچ کرد یاداوری بهم دوباره باز زندگی بزنه؟این ظذبه بهم اینجور

 اهانوم دستای گرمی داشتم بهش که اعتمادی واسه حماقتم واسه اونم چکید چشام از اشکی قطره

 منو محکم گریه زیره زدم بغلشو تو انداختم خودمو شد تموم دیگه طاقتم کردم حس گونم رو

 تا وت حبس یه تو که زنه یه واسه حس بهترین این شم خالی و کنم گریه گذاشت و بغل تو گرفت

 مش حل اغوش این تو میخواست دلم میبلعیدم ولع با عطرشئ کنه خالی دالشو دردو و باشه بازو

 داج ازم یکم رسیده اب به میداد جون داشت که زمانی درست سالها از بعد که بودم ای تشنه مثه

 بود کرده مستم نگاش ابیه تنشو عطره چشام تو زد زل و شد

 کشیدم چی سال یه این تو نمیدونی فرشته دارم دوست چقد نمیدونی-ماهان    

 و دهکشی زجر نبودت از عشقت ببینی خودخواهیه بستم چشامو لذت با حرفاش این شنیدن با    

 هنکرد پر جاتو کسی و نبودی بفهمی بخشه لذت اره بخشه لذت خودخواهی این ولی ببری لذت

 کنه عشق از پر حرفاش با وجودمو میخواست دلم شه ساکت نمیخواست دلم

 کنم تحمل بودنه تو بی نمیتونم دیگه نمیری دیگه بگو-ماهان    

 این رنگ شدم خیره چشاش ابیه به و کردم وا چشامو بود معلوم صداش تویه بغض و عجز    

 تشدس به کردمو کج سرمو گربه مثه کرد نوازش گونمو اروم و باال اورد دستشو منه دنیایه چشا

 پریدن پایین و باال فنر عینهو کردم شروع دفعه یه و مالیدم

 خیلیم دارم چرا ندارم ن دارم دوووست دارم دوست خیلی دارم دوست ماهان دارم دوست-    

 دارم دارم اوا ندارم نه دارم

 بود گرفته خندش    

 دختر باش اروم-ماهان    

 کردنش گودیه تو کردم فرو سرمو حرفش به توجه بی    

 دارم دوست ماهان دارم دوست دارم دوست ماهااان دارم دارم دارمم دارم دوست نوموخوام-    

 عاقشتمممم اصن
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 به خودمو و برداشتم کردن وورجه ورجه از دست کرد قفل لباش با لبامو دادو دست از طاقتشو    

 اتفاقا این همه با که کسی کرده خودش ماله وجودمو کل که کسی دست به سپردم دستش

 .... شم متنفر ازش نتونستم

 ... بعد سال 5

 مردم من ک اخ اخ کمرم واخ-

 بیار رو اروان و ارتمیس برو د الو-رویا

 بزنااااا حرف من داداش با درس-

 مامانی؟-بهارک

 مامانی جونه-

 شکمم رو گذاشت دستشو

 داداشیمه؟؟ این-بهارک

 داداشیته عزیزم اره-

 دالی؟ دوشش-بهارک

 دارم دوسش دخترم اره-

 خوردیش؟؟ چال پس-بهارک

 مررررض ای کوفت ای خنده زیره زد رویا

 خوردش بود گشنش-رویا

 دایی؟؟ ژن بگم بابایی به بلم-بهارک

 عزیزم بگو برو-رویا

 باباش کار اتاق سمت دوید

 عزیزممم داره کار بابات بهاارک-

#### 
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 ماهان زبون از

 داخل؟؟ بیام بابایی-بهارک

 بستم تابو لپ

 عزیزم بیا-

 جلوم وایساد خوشکلش توپول پاهای اون با تو اومد و کرد وا درو

 دلم؟ جونه-

 بخوابم؟ بخلت تو امسب من کنی تنبیه رو مامانی میسه-بهارک

 من توله بخوابه کجا مامانیت پس-

 نم از بیستر میخوابه بخلت تو اون سب هر میکنی بوج من از بیستر اونو همس تو خو-بهارک

 دالی؟ دوسش

 بوسیدم گونشو و کردم بغلش

 توله جی جی میگه مورچه به) جی جی یه اندازه کوچولو یه باید عشقمه خانممه اون خب-

 باشم داشته دوسش(من

 دالی؟؟ دوسش بیشتر تو خولده داداشیمو اون-بهارک

 بوسیدمش باز و زدم ای قهقه

 من برم تو قربونه-

 بپوشم؟؟؟ چی من اروانه و ارتمیس تولد فلدا بابا راشتی-بهارک

 ....دوتا شد حاال بپوشم چی میگفت شب تا صب از بود یکی شدم بدبخت خدا وااای

 اومدن ارتمیس و اروان بدو مامان بهارک-فرشته

 بیرون دوید کوچولوش پاهای اون با و پایین پرید تند

 شد؟ تموم-فرشته
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 کنارش رفتم و شدم بلند

 کوچولو خانم مونده یکمش-

 تخت رو نشست و گرفت کمرشو

 کوچولو خانم میگه باز هس فعلن شکمم یه زاییدمو شکم یه هییی-فرشته

 گرفتم دستشو و کنارش نشستم

 میکنه؟ درد کمرن..خودمی کوچولوی خانم بشی پیرم شما-

 بازوم رو گذاشت سرشو.. خوابیدم کنارش و تخت رو خوابوندمش داد تکون اره معنیه به سرشو

 بپوشم چیی من فهیمه های توله تولده فردا کوچولو خانم شوهر اقایی-فرشته

 شنیدم جملرو این بس از مردم من چرخوندم سرم کاسه تو چشامو

 شدمممم بدریخت چقد ببین-فرشته

 زدم لبخندی

 ...خاانومی منی عشقه جوره همه تو-

 عاقامون؟-فرشته

 دستم تو گرفتم دستشو

 خانممون؟ جانم-

 داری؟ دوسم-فرشته

 فتمگ اروم و گوشش نزدیک بردم سرمو میپرسه اینو ک هزارمه باره برای لبم رو نشست لبخندی

 ...خانوممون دارم دوست-

 و رورمونغ وقتایی یه نداریم توانشو ولی کنیم فراموش میخوایم و میشکنیم جاهایی یه وقتایی یه

 یمنمیدون که حالی در طلبکاریم خدا از فقط ماها و میگیره ازمون رو چیزا خیلی بیجامون اعتمادای

 این توی چیز هیچ میره یادمون وقتا گاهی خارجه ماها درک از که داره حکمتی یه میکنه کاری هر

 ...نیست بعید هیچکس از دنیا
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 این میدزده ازمون ارامشمونو میشه قلبمون وارده یواشکی نخوایمش چه و بخوایمش چه عشق

 یخوشبخت به رو ما عشق این.. کنه بیرونش اونو نمیتونه هیچکس قلبمونو صاحب میشه دزد

 ینا داد سنگین تاوان یه باید بودن خوشبخت واسه اره داره بدی تاوانه که خوشبختی میرسونه

 تیوخوشبخ تا باشی عاقش باید...بدونن هم هاشونوبا لحظه لحظه قدر تا میگیرن عاشقا از تاوانو

 کنی درک عشقو بتونی تا باشی بارون جنس از باید کنی درک

 پایان

1394/6/31 

 

 

 http://forum.negahdl.com/thread65163.html: تایپ منبع
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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