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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

  

  

 «شکستی غــــرورمو»

 

 sabab:قلم به

 

 

_______________________ 

 

_____________________ 

 

 

 ...قبول...باشه_میشن جاری روصورتم سمجی با باز اما میکنم پاک اشکامو

http://www.romankade./
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 کنی؟؟؟؟ مراقبت سایه از میتونی آیه؟؟؟مطمعنی_بدبختم من چقدر و میزنه لبخند

 

 بشم کسی هووی بتونم میدونم بعید ولی...میتونم...اوهوم_

 

 

 ...میگمبغضمو دادن قورت...سخته

 

 برمیام پسش از آیم من اما

 

 ...میکنه درکم که خوبه چقدر و میکنه بغلم میشه نزدیک بهم نیما

 

 بهش و نمیشدم مست کاش برگردونم عقب به رو زمان میتونستم کاش افتاد نمی اتفاق این کاش

 دارم دوسش نمیگفتم

 

 ...ندارم ای دیگه راه ولی..آیه ببخش_

 

 ...میکشم خجالت صورتش به کردن نگاه از حتی میاره در بغلش ازتو منو
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 زنیا بهت نمیفهمی نمیفهمی؟چرا نمیکنی؟چرا نگاه بهم چرا_...میزنه داد وبلند میشه عصبی

 ..دارم

  میکنی استفاده سو داری بهت نیازم از و...داره نیاز مادر یه به..داره نیاز سایه...نه تو_میگم آروم

 میکنی تحملم داری که سایست خاطر به فقط

 ...طلاست پیش دلت که میدونم خوب

 

 بحث این به نمیده ادامه و گریه زیر میزنم

 ...خونه میرسونمت...بریم_

 

 کنی درکم مورد دراین بتونی کاش...نیست خوبی جای برام خونه بدونی کاش_

 

 ...که خودم پیش بیارمت نمیتونم_

 

 میفهمی؟؟؟...میکنه خفم خاطرات اونجا_

 

 ...میفهمم آیه آره_
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 ...نورا پیش ببر منو_

 

 ....نداره ازت خوشی دل مامانم_

 

 ....دومت زن شدم اینکه چرا؟برا_

 .باشه منم قدردان باید تازه

 

 ...نیست که حالا_

 

 تونیب که باشی شجاع اینقدر باید هم تو نیست که حالا...باشه باید میگم دارم_میزنم داد عصبی

 ...نکشی خجالت داشتنم از که باشی شجاع اونقدر...کنی معرفی مادرت به رو زنت

 

 خستم...وردار سرم از دست مامانت خاک ارواح به ترو...نمیکشم سایه جون به...نمیکشم_

 ...میدی گیر خیلی...کردی

 

 نمیداد؟ گیر بهت طلا_

 ...نمیکشیدی خجالت ازش چون...مامانت پیش میبردیش چون

 

 .بـسسسسسسه_میزنه داد
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 ...کن پیادم_میگم عصبی

 

 ...اذیت آیه_ کلافگی با

 

 ...میشم پیاده اینجا میگم دارم_

 

 ...نکنم ول خیابون تو زنمو که دارم غیرت اونقدر میگم بهت منم_

 

 ...نداری شعور ذره یه ولی_

 

 ...شوووو خفه_

 

 ...کرده عوضت سفر این...جدید حرفای...عالیه...خوبه_

 ...ندیدم خونوادمو ماهه چند تو بخاطر کن درکم کمی لطفا...دیگه بسه_

 

 اما...کنم زندگی تو بدون میتونستم کن؟؟؟من ازدواج باهام گفتم بت من مگه....من؟؟؟ بخاطر_

 ...تو بی نتونم دیگه که...کنم عادت بت میکنی کاری داری سایه بخاطر
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 اصلا...ندیدی منو ماهه چن نمیگی... رو آیه نمیگی ولی..میگی همینو همش...همش....خونوادتوووو.

 ...میکنی استفاده سو ازم داری فقط تو...نشدی دلتنگم هم

 

 ...آیه متنفرم ازت_میزنه داد عصبانیت با

 

 ...دارم دوست رو لعنتی توعه من ولی_میزنم داد عجز با

 میشه اشک پراز چشمام

 

 مدرک که دارم نیاز یکی به منم...دارم نیاز زمان به که میدونی...حرفات دست از...آیه شدم خسته_

 ...نداشت دوسم اون...کرد ازدواج باهام بزور طلا راستش...میفهمید طلا نگو...منو بفهمه که...کنه

 ...بود متنفر ازم

 

 !!فقط باشه نیما و من به مربوط که میخواست حرفایی دلم...میدونستم اینارو

 

 ...متنفری ازم که تو مث_

 

 ...مشهوده صداشه تو که بغضی

 

 ...دارم نیاز زمان فقط....من...من...آیه نه_
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 ....کنم هضمش بتونم روزه چند که نیست چیزی کرده ولم طلا اینکه

 

 ...زنت دوراز...بودی تنها ماه چند ولی_

 

 ...بدنگو خانوادم از_

 

 ...داری دوست بیشتر من از اونو...میشه حسودیم مامانت به_

 

 ...نبود اینجوری طلا_

 

 فرقها خیلی طلا با آیم من منم من...داره دوستت آیه...دارم دوستت من....نداشت دوستت اون_

 ...طلا مثل بشم نمیتونم...دارم

 

 ....آخه کی پیش کجا؟؟؟ببرمت بریم_

 

 خونت؟؟؟ ببری منو نمیتونی چرا_

 

 ..اونجاس مامانم چون...چون_
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 ...حسودم چقدر من و میزنم صداداری پوزخند

 

 ...خونمون میرم_

 

 ...نمیتونی_

 

 ...میتونم_

 

 ...اونجا نمیام من...دیدم خواب بگو نکن بیدار منو شب نصف پس_

 

 ...معرفتی بی خیلی_

 

 ...میگذره ماهه چن اتفاق ازاون_

 

 ...نیست کافی ماه چن_

 

 ....خونه دنبال میرم فردا از_
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 عوضی اون خونه؟؟؟تا تو بذاری بچه یه با تنها منو میخوای...باشم تو پیش باید...توام زن من_

 بیاد؟؟؟ پیش اتفاق اون باز بیاد؟؟؟بیادو دوباره

 ...باش سایه نگران نیستی من نگران

 

 ....نبود بچش نگران تو مثل طلا هیچوقت_

 

 ...نیستید هیچکدومتون_

 

 ...نیس اونجا هم مامانم....تهران میریم_

 

 ...کردی ازدواج من با بگی مامانت به بهتره_

 

 ....باشم برات خوبی شوهر نتونستم که ببخشید_

 

 

  میوفتم خواستگاری روز یاد
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 ابرو به خم داشتم دوستش چون ولی...آره...(بود زندگیت از سال نوزده تو روزت ترین مسخره)

 ...نیوردم

 

 

 (حرفاس؟؟؟ این مال سرت تو....باوووو بینیم بیشین)

 

 !!!!«که نمیزاری حس تو برن عزیز های خواننده خواستیم دیقه یه حالا»

 

 ...زیاده تحملم...بودم کرده فکر چیزاهم این به...کردم قبولت که اونروز_

 

 ....محبتشه ته این و میبوسه گونمو

 

 ...جنبم بی چقدر و میشه آب کیلوکیلوقند دلم تو

 

 ...پیشت میخوابم امشب_

 

 وازمن بودو پیشم که بود سایه بودم تنها که ماه چن تواین...سایه رو میره نگاهم و نمیگم هیچی

 ...درمیورد تنهایی

 ....کردم عادت بهش خیلی
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_______________________________ 

 

 

 آیه؟؟؟؟؟_

 

 ...نیما قشنگ صورت رو میره نگام و میشه باز چشمام

 ...نزدیکه بهم خیییلی میره بالا قلبم ضربان

 ...لباش رو میره نگام ناخودآگاه

 ...لبام رو میره نگاش و میکنه حس رو نگاه این

 میشه بیقرار بیشتر قلبم میشه نزدیکتر که هرچقدر میشه نزدیک بهم

 ...نمک همکاری باهاش نتونستم که بودم شده شوکه اونقدر اول دقیقه چند میگیره بازی به لبامو

 ...زده زل صورتم به و میزنه نفس نفس داره دیدم اومدم خودم به وقتی

 ....میزنه لبخندی و میده مختصری فشار دستمو

 ...شده قرمز خجالت از صورتم کنم حس میتونم و میخورم تکونی

___________________ 
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 کجاست؟؟؟ اتاقت_

 

 ....میترسم من راستش...بودم خواب من افتاد که اتفاق اون....بخوابم نمیتونم من_

 

 ....باهاتم من کن بس آیه_کرداخمی

 

 ارامک به که نیما به میزنم گونش به ای وبوسه تختمه کنار که ای دونفره تخت رو میزارم رو سایه

 ...میندازم نگاهی شده خیره

 

 آیه؟؟؟_

 

 ....بله_

 

 ...هستی که مرسی_

 

 ...نباشم میتونستم کاش_میگم غمگینی لحن با و میزنم لبخندی

 

 چرا؟_
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 کسی عاشق وقتی داشتم دوست همیشه....شه شکسته غرورم نداشتم دوست هیچوقت چون_

 تحقیر...شدم خوار خیلی میکنم حس نبود اینطور ولی...بگه بهم علاقش از اون اول میشم

 ...اتفاق اون با مخصوصا..شدم

 

 ...دوستت...آیه میگم بهت حالا_گفت میکرد خورد اعصابمو کهترحمی با

 

 ...دروغه میدونم...نداره فایده_زدم داد

 

 

  حــــرف ـا★تـــ داریم حــرف

 

 دهانـتــ نـــه بگویند چشــمانتـ کـه ممیخــواه را دارمی دوستــت من

 

 ...ماندنیست لــعـــنتی این چیز همه که آخ

 

 ★حـــرفـشـ
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 ±نــگــاهَش

 

 

 —اشکــش  حــتــی

 

 (±!!!بزنید سری اینستاگرامش پیج به حتما...زاده شهید±مهدی های خطی خط از)

 

 ...کنم عوض لباس میخوام..بیرون..بری میشه_میشه آروم لحنم

 

 آیههههه؟_و میکنه تعجب

 ...شوهریم و زن ما اینکه مث

 

 ...میکشممم خجالت من_

 

 ...میکنم عوض کوتاه دامن ویه توگردنیتاپ یه با لباسامو بیرون میره و میزنه لبخندی

 ...پوشیدم رو لباسا این همین واسه نمیخوابه پیشم اون که داشتم حتم

 تمومی؟؟؟_میزنه بدر ای تقه
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 ..کن صبر...آرههه_

 

 ...بیااا_میگم بلند و میپیچونم خودم دور رو پتو

 

 نمز پیش نمیتونم نکنه چیه_میگه و میگیره خندش بعد میندازه نگاهی بهم و میشه اتاق وارد

 ؟؟؟؟...بخوابم

 

 ....شه سبز سرم بالای شاخ یه تعجب فرط از نزدیکه

 ؟؟؟...میکنی اینطوری چرا_

 

 نیماااا؟؟_میکنم صداش آروم و میدوزم پایین به نگامو میاره در حرکت بایه رو تیشرتش

 

 ...نیما جون_

 

 شده؟؟ چت تو...کن بس لطفا_

 

 بده؟؟؟ بخوابم زنم پیش من آیا...هیچی_
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 ولی...نه_

 

 ...آیه نکش خجالت_

 

 ...میکشه روم از رو پتو تختو رو میندازه خودشو

 ؟؟؟...رومه نمیبینی....خوب بیار پتو خودت واسه نیمااااااا؟؟؟برو_میزنم داد و میکشم جیغی

 

 ...بخواب....خستمه توروخدا نکن اذیتم_گفت منگی با بود بدنم میخ نگاهش که همونظور

 

 ..... میشم خیره نیما به و تخت رو میکشم دراز آروم

 ....میندازه روم رو پتو

 بخوابی؟؟؟ بغلم تو نمیخوای_نیما

 

 ....خودش نزدیک میاره منو و میگیره دستمو میشهنزدیک بهم کمی

 میده قرار بین ذره زیر داغش نگاه با بدنمو ی همه

 شده؟؟؟ چی شونت_میوفته ام شونه به چشمش وتا

 

 ...عوضیه اون کار_
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 ...بود شده خونمرده کبودو بود شونم روی  بزرگی زخم

 موهام تو میبره رو ودستش سینش رو میزاره سرمو

 ؟؟؟...آیههه_

 

 

 هوم؟_

 

 

 بلندم؟؟؟ موی عاشق من میدونستی_

 

 

 !!!میپسندی بیشتر رو کوتاه موی تو میکردم فکر من...اما_بود کوتاه موهاش همیشه که طلا اما

 

 ...دور به بلا...واه واه_ای بامزه لحن با

 

 

 ..مردم من یروزی اگه...نکن کوتاه موهاتو هیچوقت_میگه جدی
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 ...کردی خفم بابا باشه_میگه که میکنم اخم و میزارم لبش رو رو انگشتم

 

 

 ...میزنه صدام و روش میزنه ای بوسه قبلش البته ورمیدارم لباش رو از انگشتمو

 

 

 هوووووم؟؟؟_

 

 شدی؟؟؟ عاشقم که دیدی چی ازم_

 

 بهم....تو ولی نمیکرد توجه بهم کسی...نداشت غیرت روم کسی تاحالا...داشتی غیرت روم_

 عصبی بدجور  نورا و من جاهلیت دوران وجق عجق تیپای سر وقتا بعضی میذاشتی احترام

 ...میدادی گیر نورا و من به....میشدی

 ....کردی کمکم خیلی تو...رفت مامانم وقتی...بریم کج نمیذاشتی

 بود سرکار همیشه نمیکرد توجه بهم زیاد هم مامانم نداشتم بابا زندگیم تو من میدونی

 ....بودی توزندگیم مرد اولین تو
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 داری؟ دوسم شدی متوجه کی_

 

 ...موندی پیشم تو بود مریض نورا اونشب اوردی غذا برام بار یه تو بود رفته مامانم وقتی_

 ...کردی بغلم و دادی دلداریم که همونشب

 

 ...اومد بدم ازت دیدمت که بار اولین راستش_گفت خندیدو

 

 ...طلا با قرارت اولین واسه میخواستی چرا؟چون_

 

 ...میزدی ضدحال آخه...نهههه_

 

 ...مثلامیگفتم چی_روصورتش رفت نگام

 

 ...بخوابممیخوامکن ولش_

 

 ...بود شده عصبی چهرش

 

 !!!برخدا پناه...میخندیدااا داشت...بودااا خوب حالش پیش دیقه چند چشه؟تاهمین دیگه این
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 !!شدی؟؟ کی عاشق آیه ببین

 ....میرم خواب به و میکشم پوفی

 

_______________________________ 

 

 ...سلام_

 

 

_............ 

 

 

 طلا؟؟؟؟_

 

_................... 

 

 

 طلا؟؟؟ نمیشناسی صدامو حتی دیگه حالا_
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_............. 

 

 

 ....کردی ول رو رفتی؟؟؟سایه بزنی؟؟؟چرا حرف باهام نمیتونی چرا....دلتنگتم...بیا طلا_

 رفتی؟؟؟ چرا...داره نیاز بهت سایه

 

 ....میکنن بازی روصورتم وار دیوونه اشکام

 میوفته بهم روش روبه آینه از نگاش...میکنم پاک اشکامو و میشم بلند

 ...میوفته دستش از وگوشی

 ...بزنی حرف عشقت با حیاط تو میرفتی اقل حد...کنی خیانت نیستی بلد اصلن_

 

 ...نکن بد فکر...آیه_

 

 نه؟؟؟ تنگه براش دلت...شدی خسته ازم انگار_

 

 آیه_

 

 ...کنی خورد غرورتو بخوای توام نمیکردم فکر ولی...نداری دوسم میدونم...بسه_
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 ...نمیبینم هم یکذره وجودم تو شدم عاشق وقتی از غرور؟؟؟_

 

 خرجم روداری نمیبینی وجودت تو هم یذره که چیزی اون_زدم داد عصبانیت با آرومش لحن از

 ...میکنی

 

 ...دارم دوسش که میدونی خوب آیه_

 

 ....دارم دوستت که میدونی خوب هم تو نیما_

 

 ...نداشتم دوس رو طلا کاش_

 

 چرا؟؟؟_

 

 ...نداره منو عشق لیاقت آخه_

 

 !!!منو عشق داری؟لیاقت تو مگه_میگم و میزنم پوزخندی
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 .بدی ربط هم به رو چی همه ندارم دوس_

 

 ...کنی خوردم داری دوس  ولی_

 

 ...کن بس آیه_

 

 الموح رعایت یکم...کردی خیانت بهش بودی طلا شوهر وقتی تو مگه...نمیکنم بس_بالا میره صدام

 ...بکن

 

 ...نداشتم کاری طلا با من...نکن مقایسه_

 

 ازینی چه...داره نیاز بهت سایه گفتی...نکن ول رو سایه گفتی.... برگرد گفتی بهش...داشتیی_

 میکنم مراقبت ازش بهتر که طلا براش؟؟؟از بودم بدی بابای سایه؟؟زن برا گذاشتم داره؟؟کم

 

 ...ببخشید_

 

 ....نمیبخشم_

 

 ...اعصابم رو نرو آیه_
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 ...برم بذارم دارم دوس وقتا بعضی_

 

 ...بروووووو_

 

 برم؟؟؟ میگی اونوخ...کردی خوردم...برو میگی راحت چقدر راحتی؟ همین به...بررررم؟؟_

 

 ....کردی خودت من نگو_

 

 ...بودی تو باعثش_

 

 ...زندگیم تو شدی سبز یدفعه تو...نبودم من_

 

 بابت؟؟؟ ازاین ناراحتی مگه...نذاشتم کم سایه برای نه تو برای نه ولی_

 

 ...ممنونم ازت بابت ازاین_

 

 ...کنیدرکم فقط دارم دوست_
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 ...نکردم این از غیر کاری_

 

 ....میشم هراسون من میادو سایه گریه صدای

 ...بدم ادامه بحثو تا نیما سمت به میرم و میگیرمش بغلم تو

 ...نکن بحث باهام دستته بچه وقتی_

 

 ...کرده عوض شمارشو گفتی که تو_کنم گوش حرفشو اینکه بدون

 

 ....کردم پیدا شمارشو ولی...گفتم_

 

 میزدی؟؟ زنگ بهم تو میرفتم من اگه_

 

 ....نیستی طلا مث تو...نمیری تو_

 

 ...برم یروزی شاید_

 

 ....نمیزارم_
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 سایس؟؟؟؟ بخاطر_

 

 ...دارم نیاز بهت_

 

 ....دقیقا چکاری برای_

 

 ...میرم من_

 

 ....طلا دنبال میری داری_

 

 ...دارم زندگی کارو_

 

 و روتخت گذاشتم رو سایه

 ....کرد قطع مکالمتونو من حضور بزن زنگ هم طلا به توراه خواهشا پس...آهاااان_

 

 ...نمیره جوب یه تو ما آب...کردی شروع باز_
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 ...طلاس حضور بخاطر_

 

 ....نکن طلا طلا انقدر_

 

 !!!میکنی؟؟؟ ولم بیاد طلا اگه_

 

 ...بدم جواب بهت نمیبینم نیازی_

 

 میکنییییی؟؟ ولم_میزنم داد

 

 ...آرههههه_

 

 ...گوشش تو میزنم و میره بالا دستم

 ...نیس بد همیشه هم دروغ_

 

 ...صورتشه رو دستش

 ...میکنه حمله سمتم به

 دستاش تو میگیره سفت هامو شونه که میزنم جیغی
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 ...میسوزه چپم سمت شونه

 ...میره هوا به جیغم

 

 ...روم جلو میاد اتفاق اون های صحنه

 

 ..نمیبینم اش کریه لبخند عمادو قیافه بجز رو هیچکس

 

 نکن اینکارو باهام میکنم خواهش عماد......تروخدااا...کن ولمم_

 

  

 .... نمیورد خودم به منو نیماهم داد صدای حتی و میکشیدم جیغ هم سر پشت

 اومدم خودم به زد بهم نیما که محکمی سیلی با

 ....شدم خیره بهش شوکه

 

 شد؟؟؟ آیههه؟؟؟توچت_

 

 ...توبغلش کشید منو گریه زیر زدم

 ...نباش عوضی اون فکر به پیشتم من وقتی تا_
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 ...بیرون اوردم بغلش از خودمو

 راه به هال طرف به و وخوابوندمش خوندم لالایی براش.... کردم بلند هم رو سایه جیغم صدای با

 ...افتادم

 ...کردم نگاه نیما به تعجب با

 

 ...بری بود قرار_

 

 ...برم داری دوس_

 

 ...ترم راحت خلوته دورم وقتی_

 

 ...بده نتیجش_

 

 ...نمیاد عوضی اون_

 

 ...بیاد نمیذارم_
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 ....باشه طلا به حواست باید تو_

 

 ...نیست مهم برام اون_

 

 ...نیس خوب همیشه دروغ_

 

 ....بد یا خوبه کن روشن تکلیفمو_و میزنه لبخندی

 

 ...نه کجا و بگن دروغ باید کجا میفهمن بالاس درکشون که آدمایی_ژکوندش لبخن از حرصی

 

 میزنی؟؟؟ طعنه_و میکنه اخم

 

 

 ...سوخت خالدونش تافیها تا مطمعنم!!!جووووون آیه آباریکلا

 

 

 ...کن فکر اینجوری تو_و زدم لبخندی
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 ؟؟؟...بیرون بریم عصر_میشه تر شدید که اخمشه

 

 ...گفت نمیشه که میدم بالایی به هیجده فوش بهش دلم تو

 

 !!!!غمگینه فضا آخه

  

 ...کنی عوض رو بحث نیستی بلد_ درمیامو فکرا ازاین

 

 بریمممم؟؟؟_

 

 ...خونوادت پیش بری باید تو_

 

 ...ندارم اونجا کاری من_

 

 ...واسه دلت...داشتی دیشب_

 

 ...باشم مواظبت باید_
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 (رای آیشواریا خانوم و پیت برد آقای سمت میره آدم فکر باشم مواظبت باید میگه طوری)

 

 

  و میکنم نازک توذهنم صدای این واسه چشمی پشت

 ...نداره توفیریبرام نباشی یا باشی_

 

 ...دماغی گند خیییلی_میزنه داد

 

 

 ...بلنده جیزشم جیز صدای چه!!!! وااااااااای

 !!!خوشی از مردم....هاهاها

 

 

 ...میاد بدت ازم همینه واسه...میدونم_میگم غمگینی لحن با و میرسه ذهنم به فکری یه

 

 

 (خخخخخخخ دانلود درحال)العملشم عکس منتظره
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 ...نمیاد بدم ازت من_

 

 ...داری دوس رو طلا تو....نیستی عاشقمم_

 

 ...میدی کشش رو موضوع خیلی_

 

 

 (نمیزاری تو ها بشه عاشقت کلش تو بزنه داره قصد خدا حالا...دیگه میگه راس)

 

 ...میزارم راحتت میخوای اگه_

 

 ...روبیاری طلا اسم ندارم دوس_

 

 ؟؟؟...بریم کجا عصر...باشه_

 

 

 (منه حرف تاثیر از میدونم یدفه شدی کنی گوش حرف نازو بچه چه...عجبا)
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 ...دلتنگته....نورا پیش بریم_

 

 ...کنم درست غذا میرم من_

 

 ...دادم سفارش_

 

 ...کنم درست نبودم بلد غذا آخه...گرفت وجودمو سرتاسر خوشحالی

 !!!شم خیط جلوش نمیخواستم

 کنم الاغت سر تو خاک)

 ...(بشه عاشقش نیما داره انتظار بعد

 ...نمیخورم من_و گرفت باکلاسیم تریپ بود گشنم اینکه با

 

_______________________________ 

 

 

 لب رژ یه و نازک چشم خط یه میپوشم سیاه جین یه و همرنگش شال با رو سفیدرنگم مانتو

 ندارم پودر کرم به نیازی...قرمز

 ...اوردم شانس پوست از شکر رو خدا
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 ...کردم آماده روهم سایه

 ..تاپ لپ تو سرش بودو مشغول نیما

 باسایه کردن بازی به و ورداشت بغلم تو از رو سایه و دراورد تاپ ازلپ رو سرش سایه باصدای

 ...شد مشغول

 

 میری؟؟؟ جایی...شدی؟؟؟ آماده چی واسه_

 

 (نداره؟؟ آلزایمر احیانا)

 

 ...نورا پیش بریم قراره...میریم_

 

 ...دارم کار من_گفت و انداخت بالا رو ابروهاش

 

 ...برم میخوام من_میره توهم قیافم

 

 

 ...شب فردا بزار_
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 کردم پیاده قیافم روی رو بودم گرفته یاد زندگیم ساله نوزده تو که رو مظلوم قیافه جور هر

 نیمااااا؟؟؟_و

 

 ...باشه_زد لبخندی و انداخت بهم نگاهی

 

 (صلواتی پدر!!!بلدیاااا خوب دیگه کارارو این اوهاوه)

 

 نیما بغل تو انداختم خودمو خوشحالی با و پریدم جام از

 رهخی خیره میخوردصورتم به گرمش نفسای بود گردنش دور دستام بود شده خیره بهم تعجب با

 میکردم نگاش

 ...دراومد سایه گریه صدای که ببوسه لبامو میخواست

 

 !!!بود الله شانس اسمم الان که داشتم شانس اگه

 

 شدم بلند و کردم بغلش رو سایه اومدم بیرون پاچگی دست با نیما بغل از

 

 ..(شه فرجی یه شاید بترکون لاوتو بشین نمیکنه فرار که سایه نه نگو ای دستپاچه میگم)

 

 ...میکردم حس خودم به نیمارو سنگین نگاه هنوز
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 بریم؟_نیما

 

 ...افتادیم راه به باهم و دادم تکون سری

 ....شدیم ماشین سوار

 ...نمیکنیم دعوا میشم ماشینش سوار وقتی که بود بار اولین این

 

 ...داری چشم هم خودت به میدونم که من)

 (میشه ناراحت خوشبختیش از آدم مگه

 

 ...کجاس ببین بزن نورا به زنگ یه_

 

 ...عزیییییزم سلام_و میداره ور رو گوشی بوق چند از بعد میگیرم شمارشو و میگم ای باشه

 خودتی؟؟؟ خوبی؟؟؟واقن

 

 ....پ ن پ_
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 !!داد پیشنهاد بهم سینا...دارم خوب خبر بابا بگیری کوووووفت_نورا

 

 برسری؟؟؟ خاک_

 

  من کنم قراضت منحرف سر تو خاک)

 ...اصن فقره خطه زیره که ادبت این با

 (بیابون به میذاشت سر وگرنه نیما ندیده روتو این خوبه

 

 ...منحرررررففففف_هواو میره جیغش

 

 چی؟ پس_و میگیره خندم

 

 منمدیگه روز چند تا...خره دیگه دوستی_نورا

 ...نگرفتی عروسی چرا باقالیا قاطی رفتی تو...کجاس آقاتون..راستییی...باقالیا قاطی میرم

 

 ...صاحابم بی هم بدم شانس از...بود نرسیده من باقالی که ن_

 

 ...بود بغض پراز صدام
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 ...داری رو نیما...داری منو تو...من برم قربونت نگو_نورا

 

 ..خونتون میایم داریم...حرفارو این کن ول_

 

 ....ایولااااا بابا_نورا

 

 هستی؟مامانت؟؟_

 

  خاله پیش مامیم...پ ن پ_

 

 ...رو گاله در ببند....اوکی_

 

 نه؟؟؟ صاحابی بی که_شنیدم نیمارو صدای و کردم قطع

 

 

 (خوشمزس؟؟؟؟ بخور شد؟؟؟حالا خوبت زدی؟؟؟حالا چشم خودت به گفتم دیدی)
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 ...میشد تر تند لحظه هر سرعتش

 

 ...برووو آرومتر نیما_

 

 نرسیدس؟؟؟ باقالیت که_

 ...پشتشه حرف تا هزار که دختر یه برای...تو چیه؟؟؟برا انتظارت

 

 ...چینته نقطه عمه اون و ننه پشت تاحرف هزار)

 ...(شده تو چیه عاشق آیه این نمیدونم من...نقطه سه ی پسره اییییییییش

 

 .بزنن حرفارونمیذاشتی این داشتی غیرت جو یه اگه...حرفه فقط اونا...شوووو خفههههه_زدم داد

 

 سا نرسیده باقالیت بعد ریختین روهم عماد آقا با_!!پایین پایینِ...بود پایین اما اون صدای ولوم

 ...نه؟

 

 ...الان همیییین...کن پیادم منو_میزنم داد باز
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 ...نه_

 

 ..پایین میندازم خودمو بخدا_کردم باز رو ماشین در

 

 ...نمیکنی کاری همچین تو آیه_میزنه داد باترس

 

 ....میکنی من درمورد فکری همچین وقتی...خرابم؟؟؟ من_

 

 ...لامصبو در اون ببند آیه_

 

 زود ای دیر طلا که میدونم...نیا منم بر دورو...طلا دنبال برو...لامصبو ماشین این کنار بزن پ_داد با

 ...بیرون بندازیم اینکه تا برم خودم پای با خودم بهتره...برمیگرده

 

 ...کنار میزنه ماشینو

 

 ...(نمونی گشنه اونجا وردار کیفتوهم خدا ترو)

 

 میدارمو ور کیفمو باغیض
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 ییجا یه ولی کجا نمیدونم...برم ولی کجا نمیدونم...نیما از...شم دور فقط دارم دوست میشم پیاده

  نرسه دستش بهم کسی که

 ...میشم سوار و میگیرم دربست یه

 ...بازی شهر برم دارم دوست

 سد هم لعنتی عشق این کاشکی..کنم خالی هامو عقده همه که...بمیرم که بکشم جیغ انقدر برم

 ...ورداره سرم از

 

 (خدافس شد معنوی فضا)

 

_______________________________ 

 

 ...تنم تو جونی نمیمونه که میکنم گریه و میزنم جیغ انقدر میشم فلک و چرخ سوار اول

 ...میخوره زنگ همینطور و کیفمه تو گوشیم

 ...میکنم خاموش گوشیمو نیماس

 ...نیمکت رو میشینم

 ...میشن رد کنارم از پسر تا چند یه

 

 ...تنهایی چرا خانومی_
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 ... خوشگله چقدم_

 

 ما؟؟؟ با امشبو میگذرونی_

 

 ....نمیکنم نگاهم حتی بهشون

 کجا؟؟؟ ونمیدونم میرم زنون قدم منم و میرن خودشون کم کم

 ...زندگیم مث...شیرینی و شکلات بدون...میخورم و میگیرم قهوه یه

 ندارم؟ هیشکیو من چرا و میکشم آهی

 ...خودم خونه میرم و میگیرم دربست یه

 ...نمیاد خوابم اصلن تخت رو میکشم دراز مانتو با و میکنم قفل درارو همه

  میکنم روشنش و میدارم ور رو گوشیم

  میزنه زنگ نیما

 کجایی؟؟؟_میدارم ور رو گوشی

 

 ...خستس صداش

 

 کجایییییی؟؟؟ میگم تواما با_
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 تو بودم عصبی...ببخشیدد کجایی؟؟؟آیه بگو... الان اونجا میام..کن تموم رو بازیا بچه این...آیه_

 ...برم قربونت میزدی رو حرفی همچین نباید هم

 ...که شی زنم بیای نکردم وادار بزور تورو که من

 

 ...خونمون بیا_

 

 ...کن باز درو زدم زنگ وقتی...راهم تو_

 

 ...میشم خر زود چقدر و

 

 (کنم حساب بتونم روت که برسر خاک نداری سیاستم)

 

 !میزنم حرف دارم ببند دهنتو!

 

  بودم خراب اما من بودو راست حرفش و

 ...اتفاق اون از بعد...بقیه نگاه از

 نیوفتاده اتفاق اون ولی
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  افتاده که میاد نظر به ولی

 ...داره حق پس

 ...نمیدونم

 ...میدارم ور ازش رو سایه میشه وارد نیما میکنم باز روکه در میاد در صدا به گوشیمزنگ

 ...بری میتونی حالا_میگم و تخت رو میخوابونمش

 

 ...اینکه به نه بیا گفتی اینکه به نه بره بعد اومد الان که توعه مسخره مگه میگی چی)

 (نچ نچ الله اله لا

 

 ...باشم پیشت که چیییی؟؟اومدم_

 

 چی؟؟؟ مامانت_

 

 ...نیس مهم اون_

 

 ...باشه پیشم سایه که اینجا بیای گفتم من اما_

 

 ؟؟؟...سایه فقط_
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 ..... دارم دوس...ببینمت کمتر دیگه که کن کاری یه لطفا...کن بس_

 

 کنی؟ فرار احساست از داری دوس_

 

 ...دقیقا_

 

 ...میسته وای بروم رو آخر در میادو تر نزدیک و نزدیک قدماش صدای

 ...میاره بالا سرمو و میگیره چونمو پایینه سرم

 

 کنی؟؟؟ فراموشم میخوای پس_

 

 ...باشه زندگیم تو میکنه بد فکرای درموردم که کسی نمیخوام_

 

 ..چی سایه پس...پس_

 

 میکنی؟؟؟ استفاده سو سایه به علاقم از داری_
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 ....برنمیگرده طلا_

 

 

 داشت؟؟؟ واقن داشت؟؟نه کردم که لیسوا به ربطی این آیا

 

 بزنی حرف طلا درمورد نداری دوس گفتی_

 

 ...بفهمی باید...بود استثنا_

 

 ...داشت خواهی دوسش هنوزم تو برنگرده اون...چی؟؟؟ که_

 

 ...من_

 

 ...طلاقمون از بعد...کنه مراقبت سایه از که هستی کسی دنبال چی؟؟؟اگه تو_

 

 ...میشه خونی دستم و میکشم لبم به دستی میسوزه لبام میسوزه صورتم ور یه

 ...نمیدم طلاقت من...بزنی حرف طلاق درمورد ندارم دوس_
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 ...میخورم چکارت به من...چرا_خونمه پراز دست رو حواسم

 

 ...نده گیر انقدر نمیدونم آیه...نمیدونم_میشه عصبی و کلافه

 

 ...میگم بهت دارم فقط نگفتم چیزی که من_

 

 ...میمونم زندگیت تو که من خوب...بزنی حرف عماد به راجع بهتره...بگی نمیخوام_

 

 ...میری مطمعنم_

 

 ...نکن قطع حرفمو_میزنه داد

 

 ...میگیرم خون خفه و میکنم سنکوپ ترس از

 

 ...کنی عوض فکرمو باید پس_

 

 ...ندارم توضیح حوصله_و بیرون میکشم کاغذی دستمال جعبه توی از کاغذی دستمال یه
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 دارین؟؟؟ باهم ای رابطه چ_

 

 ...نداریم_میدم فشار لبم به رو دستمال که همونطور

 

 داشتین؟؟؟ پس_

 

 ...نداشتیم_

 

 ...بده توضیح نمیکنه بد حالتو که اونجاییش تا_

 

 ...عماد_میکنم مشتش دشتم تو و میدارم ور لبم رو از رو کاغذیدستمال

 ...کرد دوستی درخواست ازم...بود مامانم شوهر پسر اون

 

 شب هی اینکه تا میزدم پسش جمعا خیلی تو...نکردم قبول...نبودم چیزا این بند قیدو تو اونموقع

 اول از میگفت...بود مست خونه تو اومد بعدش شب چند... دادم خبر پلیس به منم...دنبالم اومد که

 از بعد مامانم...نرسید بدادم هیشکی زدم داد و جیغ چی هر....باهات میکردم کارو همین باید هم

 ...زدو زنگ پلیس...خونه اومد...من تقلاهای ساعت نیم

 

 ...خیسه وصورتم نیمام بغل تو دیدم اومدم که خودم به
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 ...آرومم وچقدر

 ...بار هزارمین برای میشه حسودیم طلا به و میده نوازش موهامو

 

 

 ...بمون...بری ندارم دوس_

 

 چرا؟؟؟_هوا میره و میشه دود حسادتم احساس

 

 ...بمون پیشم...نمیدونم_

 

 ....کنم تحمل زندگیت توی رو طلا حضور نمیتونم من...من...من_

 

 ..رفته زندگیم از اون_

 

 چی؟؟؟ قلبت از_

 

 ...نمیتونم تو بی که میدونم اینو الان فقط...نمیدونم_
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 ...میزنم کوچیک بوسه یه لبش روی و میشم نزدیک بهش

 ...میکنه بغلم و میخنده

 ...بیام بیرون بغلش تو از ندارم دوس

 

 رفتی؟؟؟ کجا_

 

 ...بازی شهر_

 

  میگیری اونجا هم تصمیماتو مهمترین...اونجا میری میشی عصبی بودم شنیده نورا از_

 ...من کردن فراموش

 

 ...میکنم بخوای کاری هر...میکنم عوض تصمیمامو همه تو بخاطر دارم دوستت من نیما_

 

 ....شانسم خوش چه من پس_

 

 ...واقن آره_

 

 ....میرم خواب به بغلش وتو میگیره خوابم نوازشاش از بعد کمی و میخندیم باهم هردو
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_______________________________ 

 

 ...میشه باز چشمام چشمام تو میخوره میادو پنجره از که خورشید مستقیم نور با

 ...میکنم حاضر رو صبحانه بساط و پامیشم...بودم خوابیده نیما بغل تو و اتاق تو

 !!!تولدمه روز چون...کنم دعوا ندارم دوس امروز

 ...یخچال تو میزارم و میکنم درست شیر سایه برای و میکشم عمیقی نفس

  میندازم نگاهی نیما به و اتاق تو میرم

 میزنه برق همیشه روشنه عسلی چشماش

 ...براش میمیرم که ریشی وته متناسب های لب و گرد صورت و مناسب دماغ

 ...هستن مردا ریش ته عاشق زنا میگن راست و

 بایستم صاف خواستم تا میبوسم گونشو و میشم خم میشم نزدیک بهش ناخودآگاه

  میگیره دستمو 

 ...میکنه باز چشماشو که میکشم هینی

 

 ...دیگستااا حال یه صبحی اول بوس_میگه باشه لباش رو میاد پیش کم که لبخندی با

 

 ...خجالتم پراز و شدم سرخ اما من و لباشه رو لبخند
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 ...منه تلافی اش چاره...خانومی نداره خجالت_

 

 ...بزنم حرفی نمیذاره و میکنه قفل لباش به لبامو

 ...میده جواب گوشیشو و میکشه دست کارش از میخورهزنگ گوشیش

 مامان؟؟؟ بله��_

 

 ...میره توهم اخمام

 مامان نه....که بودم گفته بهت...آیم پیش...تهران میرم فردا من....باشم؟؟ کجا میکنه فرقی چه_

 ...نمیام مسخره مهمونی اون به من جان

 بزنه؟؟؟ زبون زخم خاله که

 ...هست که خانومش دختر نیس که نیس

 منیای شایدم...میارمش خواست اگه...نه...دلمعزیز چشام جفت رو چشم کرد قبول اگه میگم آیه به

 ...خدافس باش

 

 ...میگفت چی_

 

 ..بیاد میکنم دعوت رو آیه که هس مهمونی یه امروز گفت_
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 من؟؟؟_گفتم و خندیدم

 ...چل و خل پسره میگه دروغ که معلومه

 ...بیاد عروسش گفته...داره تعجب...دیگه آره_

 

 ...طلاست اون عروس_

 

 ...بیاد طلا اسم ندارم دوس بودم گفته_

 

 ....لازمه ولی بودی گفته_

 

 نه؟؟؟ یا آره_ زد داد

 

 !!!دادت اون با بهم ریختی حسمو همه زدی بابا باشه خو

 

 خوب باش آروم...ببخشید باشه...با_

 

 ...خودتو کن آماده عصر واسه پس_
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 ...نمیام_

 

 میکشی؟؟؟ خجالت داشتنم از گفتی یادته_بالا میره صداش

 

 ؟؟؟ نهههه یا آره_زد داد که ندادم بهش جوابی

 

 ...آره...آ_

 

 فهمیدی؟؟؟...نمیاری توش هم نو و نه بدم نشون همه به رو تو میخوام امروز_

 

 فحر حرفم رو ندارم دوس...حرفامو کن گوش...اینو بفهم_کردوگفت بغلم که گفتم ای باشه آروم

 ...بزنی

 

 ...بزنی داد سرم ندارم دوس منم_

 

 ...دلم عزیز کردم غلط_

 

 !!؟؟!گرفتی یاد جدید حرفای_
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 ...میشممم عصبی وقتا بعضی که ببخشید_

 

 وقتااا؟؟؟ بعضی فقط_میگم ومظلوم بیرون میام بغلش تو از

 

 ....میکشه دماغمو و میخنده

 ...شیطووون ای_

 

 میدم بهش غذاشو میکنمو بغلش میشه بیدار که سایه

 ومشغول میکنم آماده رو سبزی قرمه برای لازم ومواد کنه بازی باهاش تا نیما به میدمش بعدم

 ...میشم سبزی قرمه کردن درست

 ...میکشه عمیقی نفس و میکنه بغلم پشت از

 دارم؟؟؟ دوس رو بده سبزی قورمه بو که زنی میدونستی_

 تشریف چل و خل هردوتاتون نهههه...باهاش میکردی دعوا داشتن تازه!!دیوونس پسره این)

 (دارین

 ...که نیستم زن من هم بعدش مزه بی... اییییییییش_

 

 ...زمین تو میشم آب دارم خجالت از من و میره هوا به قهقهش
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 میخوای...حرفتو میپیچونی لفافه تو که من برم قربونت...مانگیر از خوشیارو این...خدایااا...واااییی_

 شی؟؟؟ زن

 

 ...ادب بی...گمشوووو_میزنم داد و میکوبم زمین پا باحرص بازوشو تو میزنم

 

 ...شم ترک زهره ترس از نزدیکه که میندازه بهم ترسناک نگاه یه میشه قطع خندش

 

 !!!من نداشتم منظوری والا

 

 خدا؟؟؟ ما دامن تو انداختیش بود چی دیگه این

 

 ...بیجنبس چه

 

 

 ...گفتی چی_

 

 

 .میگیرتم و میکنه دنبالم حیاط توی تا دنبالم میاد اونم و میکنم دویدن به شروع جلو میاد
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 (نمیکنم درک عنوان هیچ به فازتونو چیه بازیا بچه این جانم الاغهای)

 

 

 ...کن ولم خدا ترو_

 

 ...دادنم قلقلک به میکنه شروع

 

 ...کردم غلط بگو_میزنه داد و میشه همراه جیغ با هام خنده

 

 وایییییی...نکن...ن...کردم غلط...نیمااااااا_جیغ با

 

 بغلش تو ومیرم میبوسه گونمو

 

 .....ضعیفس دوم آقاخونه بغل....باشه شوهرش بغل تو باید زن...خووووب دختر باریکلا آ_

 

 

 (کنن حک طلا با باید جملتو این بابا داری لایک)
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 ام؟؟؟ ضعییییییفه من_

 

 

 ....دیگههه آره_

 

 ...میکشم بو جونم باهمه رو تلخش عطر بوی و میکشم عمیقی نفس

 

 ...نمیریم نه بیای؟؟؟اگر نداری دوس آیه_میکشونه گند به حرفش این با رو منHD فاز 

 

 ...ترسیدم بگو_و میزنم پوزخندی

 

 ؟؟؟...من خوردم گوهی همچین کی_انداخت بم ترسناکی نگاه

 ...نگاهاستا ازاون باز  بابا ای

 ...دیگه بخور منو بیا

 

 ...میارن در دماغم تو از مامانت و خالت دختر میدونم..البته...میام باهات_
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 میشناسی؟؟؟ کجااز خالمو دختر_

 

 ...میشناسم رو خواهته خاطر هرکی_

 

 ...من به داری توجهی چه...خوب چه_

 

 روزیه؟؟؟ چه امروز میدونی_

 ..تو داری انتظار چقدر بچه ازاین نمیدونم من والا)

 (اینجوریی؟؟؟ اونوخ دامنت تو انداخته خدا رو آقایی همچین یه

 

 ..ازدواجمونه سالگرد_

 

 ...که نرسیده ماه به هنوز_

 

 ...منه مرگ سالگرد_

 

 ...بیشعوووور بگیر گاز زبونتو_
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 ...نیستم برو خاک زیر نکنم حذف جنابعالی لغات دایره تو از رو کلمه این وقتی تا بنده_

 

 روزیه؟؟؟ چه حرفارو این کن عمرته؟؟؟ول شیشه کلمه این پس...آهاااان_

 

 ...دیگه بگو خودت خوب... اَهههههه_

 

 ...امروز تولدمه...باشه یادت داشتم انتظار_

 

 ...نمیزنه حرف دیقه چن

 

 ...نشهههه ریا نگفتم...بگمااااا میخواستم_

 

 لو... تو بریم_میگم میادو بدنبالم نیماهم میرم ورودی در طرف وبه میدم تحویل بهش لبخندی

 ...رو طلا تولد روز تو...باشه یادت تولدمو روز باید چرا....دارما انتظاری چه...کن

 

 (آیه شی آدم میخوای کی تو)
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 ...شه زده حرفی طلا از نمیخوام نمیکنم تکرار دیگه_میشه بلند دادش صدای

 

 ...باشه_

 

 ..میادا بوهایی یه_

 

 ..سوخت غذام... هییییییییییییننننن_

 

 ونهراس نیما که میکشم جیغی...پایین میوفتم و میخوره لیز پام که میدوم آشپزخونه سمت به

 ...سمتم میدوه

 

 ...برم قربونت تو؟؟؟پاشو آخه نیستی مواظب شد؟؟؟چرا چی_

 شهبچ گندشو ی مزه نتونست نیما و سوخت که میکنی؟؟بهتر اینجوری چرا...دستپاچه ی دختره)

 (شی خیط جلوش تو و

 ...پام میکنه درد...پاشم نمیتونم_و میرم ای غره چشم ذهنم تو صدای اون به

 

 ...اتاق تو میبرتم و میکنه بغلم

 

 ....باشه نشکسته پام خداکنه...وااااااااای_
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 ...بگیری گچ میریم میپوشی_

 

 ....خوبم من میگی چی بگیرم؟؟؟میفهمی چی_

 

 

 نیستی بلد هیچی که کنن بدبختت سر تو خاااک)

 داره؟؟ دستپاچگی اینهمه سوختن غذا یه آخه نه

 ببری؟؟؟ شوهرتو مادر دل امشب نمیتونی شخاطر به که

 (بلدنیستی کاراهم ازاین گرچه

 

 

 ...برووو راه پاشوووو پس خوب_

 

 ...کنم استراحت باید_گفتم بازی لج با

 

 نمیتونی...دیگه نکن لج_
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 من؟؟؟ کنم چیکار امروزو مهمونی....نه.... وااااااااای_

 

 ...پاشو..دیگه پاشو...مهمتره پات...مهمونی بابای گور_

 

 ....نیستم حاضر..نمیتونم_باگریه

 

 ...نداره گریه که این...میکنم حاضرت خوب_

 

 

 (کنم نارنجیت نازک سر تو خاک)

 

___________________ 

 

 

 ...پامممممم... آیییییییییییییی_

 

 

 (؟!!مگه؟؟ خوردی خمپاره)
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 شلوغش چیشده مگه حالا...  کردن قطعش انگار پام پام میگی همچین...اووووووووو_

 ...فقط انداخت جا...نگرفتن گچ خداروشکر...کردی

 

 ...میکنه گریه تنهاس بچم...نیوردی چرا رو سایه...نبودااا بد هم میگفتی چیزی..لالیزبونم یه_

 

 ... رفت یادم هم رو سایه کردی هولم..دیگه توعه تقصیر...نکن بچم بچم انقدر_

 

 ...نگفتم هیچی اومدو بدم اولش جمله از

 

 ...ندی جواب نداشت شد؟؟؟سابقه چی_

 

 

 (بابای...رفتم من...ندارم بحثتونو حوصله من)

 

 ...میماسه بت چی....یاندم بدم ادامه رو مسخره بحث این... یاندم بدم جواب_بلند ولوم و اخم با
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 اومد؟؟؟ بدت_گفت آروم

 

 ...نیس بچم سایه که سرم تو بزنی نباید_قبلم ی جمله از تر بلند

 

 ...خودت واسه میگی چرت آیه؟؟؟ زدم حرفی همچین کی_و میکنه اخم

 

 ...فهمیدم اینطوری که من..نمیدونم_و میندازم بالا شونمو

 

 

_______________________________ 

 

 ...میپوشم همرنگش لی شلوار سفیدو شال و یاسی رنگ به مانتویی

  میکشم چشمام پشت به رو یاسی سایه و چشم خط

  صورتی لب رژ و گونه رژ

  شنیدم رو نیما قدمای صدای کارم شدن تموم با همزمان

  میکرد خودنمایی روم جلو ی آینه تو تصویرش

 ...افتاد کار از قلبم لحظه یه کردم حس
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 میکنم درست براش کرواتشو و برمیگردم طرفش به

 ...میلرزه دلم و میوفته صورتش به نگام میکشه گونم به وار نوازش شصتشو انگشت

 

 (میگمااا ژلس؟؟دلتو مگه)

 

 ...بشم اینجوری نمیکردم فکر هیچوقت_میگه لب زیر و میده قرار باصورتم مماس صورتشو

 

 ...میره هم تو اخماش

 

 لسهخ یه توی میبلعم آرومم نفسای با تنشو عطر و میبندم چشمامو میکنه زمزمه بار چند اسممو

 ...شیرینم

 ...آرامشه پراز وجودم

 ...کنم حرکت نمیتونم که جنبگیمه بی از...میگیره بازی به لبامو

 ...پایین میره نگام چرا نمیدونم و میزنیم نفس نفس...روبرومه صورتش دیقه چن از بعد

 

 آیه؟؟؟_

 

 ...آیه جون_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شکتی غرورمو

telegram.me/romanhayeasheghane 70 

 

 ...دارم دوستت__

 

 ...سرم بالا شه سبز شاخ دوتا نزدیکه تعجب از

 ...هستم بغلش تو هنوز

 ...شده دیر...بریم_میگه کلافگی با و بیرون میکشه بغلش تو از منو

 

  میداره بر تند رو قدماش

 ..دوییدم طرفش به و اومدم خودم به تازه

 ...وااااااااایسااا_ میزنم داد

 

 چی؟؟؟ سایه پس_و وایمیستم جلوش

 

 ...ماشینه تو_

 

 ...بیاد پیش براش اتفاقی ممکنه نزار تنهاش انقدر_

 

 ...نکنم چیکار کنم چیکار نگو انقدر_
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 ...بود بهتر گفتم فقط من...باشه_

 

 ...موضوعو نده کشش...بگی نمیخوام_زد داد

 

 حالا؟؟؟؟ میزنی دادا چرا باشه_گفتم ناراحتی با

 

 ...میگیرمش بغلم تو رو سایه و میشم ماشین سوار

 ینی......پووووووففف....ینی...گفتی که چیزی اون_پرسیدم نیما از میکنم نگاه سایه به که همونطور

 ....که اینه منظورم

 

 نبود؟؟؟ دروغ ینی_و کشیدم عمیقی نفس

 

 نشنیدم جوابی

 

 کجایی؟؟؟...هیییی...تواما با_

 

 ...کن تو؟؟؟ولم چته_
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 ...خالی دست زشته...بخر چیزی گلی واستا جا یه...کن ولش_ میگم و بالامیپره ابروهام

 

 ...که باهاش نداریم تعارف_

 

 دارم که من..نداری تو_بالا میره صدام

 

 ...میخره شیرینی و گل و وایمیسته جا یه

 ...میگیرم استرس میشیم نزدیک که خونشون به

  دستم رو رومیزاره  دستش

 ..میکنه آرومم کمی لبخندش که میندازم نگاهی بهش

 ...کنن توهین بهت نمیزارم...نباش نگران اصلن_

 

 ...نیما هستی که مرسی_

 

 ....میان چشمام جلو خاطرات...وایمیسته باغ خونه یه جلوی

 دیدم رو نیما که سال چند از بعد

 ...خونه همین تو...زنش...باطلا اونم
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 ....بیقراریهام

 ...میشه بیشتروبیشتر لحظه هر قلبم تپش

 ...آرامش حس از پرمیشم و میکنه قفل دستام تو دستاشو که میشم پیاده نیما با همراه

 ...میشم اغب خونه وارد

 ...میکنم حس کنارم نیمارو حضور...بخورم تکون نمیتونم

 ...بریم_

 

 ...لطفا...نمیتونم خونه بریم... نهههههههه_

 

 تو بریم...من روبده سایه...دیگه نکن اذیت...نمیتونم چیو چی_

 

 ....کردم غلط...خدا ترو...خونه بریم...نه_میدم بهش رو سایه

 

 لدتوتو میریم میگیرم کیک...شه تموم این....باش خوبی دختر...نزنی حرف حرفم رو تو شد بار یه_

 ....برات میگیرم جشن

 

 نیمااااا؟؟؟_
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 نیما؟ جون_

 

 ...باش داشته هوامو_

 

 ....دارم همیشه_

 

 ...برمیداریم قدم عمارت طرف به و میکشم عمیقی نفس میگیره سفت دستامو

 میشم وارد

 ...میکنه قطع حرفاشونو نیما منو سلام صدای

 ...بیام نظر به خاکی دیدار اولین واسه بهتره

 ...باهم میکنیم روبوسی و میدم دست دخترا باهمه

 ...دارن باهام سردی رفتار همشون 

 ...روش میندازم خودمو میبینم کهرو نورا

 ...میشه همراه باهاش هقم هق منم کردن گریه و ویغ و جیغ به میکنه شروع

 ....میشینیم مبل رو باهم و میکشه دستمو اون و میام در بغلش تو از

 ...میشه خیره بهم لبخند با نیما

 ...میکنه نگاه نیما و من های نگاه به اخم با مادرش

 ...شام به میکنه دعوت رو همه نیما مامان و میرسه شام موقع بالاخره
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 ...بریم که میفهمونم نیما به اشاره و ایما با

 ....میکنه بلندم و میگیره دستامو و میکنه اخم

 دیدی؟؟؟شوهر رو طلا ببینم_میگه و میزنه لبخندی مامانش که میشم خیره بهش اخم با

 همش که گرفتیش؟؟؟؟سایه سایه خاطر گرفتی؟؟؟واسه رو دختره این دادی؟؟؟کی طلاقش...کرده

 ...بود تو بغل

 

 ازدواج بخاطرسایه باآیه من بعدشم...آیه و نه دختره این...نکنید دخالت شما لطفا_اخم با نیما

 ...نداره ربطی من به طلا بعدشم...خودش بخاطر...نکردم

 

 ردخت اینهمه....تو شدی اینجوری که خونده گوشت تو چی آیه این نیس معلوم_پوزخند با مادرش

 گرفتی؟؟؟؟ رو هرزه ی دختره این اومدی اونوخ...خونواده  تو خوب

 

 بزنه حرفی آیه درمورد کسی بعد به این از...کن صحبت درست آیه درمورد مامان_میزنه داد نیما

 رو؟؟؟ هرزه دختر بگیرم؟؟؟یه خالمو دختر...بعدشم...تکتونم تک با...میدونه خودش

 ...میکنی قالب بش منو که نترشه بگو؟؟؟میخوای خودت

 

 ....میکنه متعجب رو همه نیما صورت تو میخوره که سیلیی

 ....صورتشه رو دستش

 ...شناختمت حالا...مرسی...مامان مرسی_
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 ...میکنه آرومش و میکنه بغل رو سایه

 ...میکنه زخمی صورتمو ناخوناش با داد و جیغ با و میاره یورش سمتم به مامانش

 

 خیر...میکنی دور ازم داری پسرمو...هرزه دختره توعه تقصیر همش_میزنه داد که میکشم جیغی

 بدزدی؟؟؟ پسرمو قاپ تو که رفت طلا چرا...ایشالله نبینی

 

 انیم بره قربونت... تروخدا مامان کن ولش_ میشنیدم رو نیما داد و میخورد صورتم به هاش ضربه

 ...کن ولش من مرگ

 

 ...میکنن جدا ازم رو مامانشون ونورا نیما

 ....بیرووووون میکنید؟؟؟همه نگاه چیه_میزنه داد همه روبه نیما

 

 ...خوردم گوه...بود من تقصیر...من بشم قربونت...عزیزم_میده نوازش موهامو و میکنه بغلم نیما

 

 نیماااا_میگم بابغض

 

 ...من برم قربونت نکن بغض...نیما عزیز...بشم فدات...نیما جون_

 

 ...میدونن بدبختیشون عامل منو همه نیما...نیما بدبختم اینقدر من چرا_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شکتی غرورمو

telegram.me/romanhayeasheghane 77 

 

 تسم به میریم و پامیشم سختی به میگیره دستامو و میکنه سرم شالمو که گریه زیر میزنم

 ...ماشین

 ...نبود سایه به حواسم و بودم نیما بغل تو

 ...میزنه صدا نیمارو اسم باداد نورا

  میسوزه صورتم...میشم سوارماشین نیما کمک به

 ...میشه ماشین سوار باسایه نیما

 ..دکتر میریم_

 

 ...رو سایه من بدش نمیخواد_

 

 ...میریم_

 

 نمیخواااااممم_میزنم داد

 

 ...اونجا اوردمت میخوام معذرت من...نشووو عصبی... برم قربونت باشه...باشه_

 

 ...وضعیت این با...اینجا...تولدم روز_
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 ...ببخشید_

 

 ...بخوای عذر نباید تو_میزنم داد

 

 باشه...باشه_

 

 میگم بت نکن گریه...نکن چته؟؟؟گریه_ و میشه عصبی که گریه زیر میزنم

 ...نکن گریه...بسه آیه کردی خستم... اَهههههه

 

 نکنم؟ گریه بعدمیگیچیکارکنم؟؟؟هااااان؟؟؟انقدرتحقیرشدم میگی_

 

 میشینه کنارم پشت وصندلی میشه پیاده وامیسته جا یه

 درکت...میفهممت...من برای هم تو برای هم بود بدی روز امروز...آیه...آیه_میگه و میکنه بغلم

 ...چرا نمیدونم...اون....میدونی اینو نمیاد خوشش ازت مامانم...میدونم...میکنم

 

 ...هرزم یه من اون نگاه از...میدونم من_
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 ....میکنم فکر چی من که اینه مهم...نکن فکر چیزا این به....هیششششش_میکنه پاک اشکامو

 

 ...دارم دوستت_

 

 ...نکن ترکم هیچوقت...میخوام ازت چیزی یه..دارم دوستت منم...آیه منم_

 

 ...نمیکنم ولت هیچوقت_

 

  میدم گوش قلبش ضربان صدای به و میکنم جمع بغلش تو بیشتر خودمو

 ...میبره فرو شیرین خلسه یه توی منو که صدایی

 ...میبره خواب به کم کم ومنو

 

_______________________________ 

 

 ...بنال_میدارمو ور بابدخلقی رو گوشی...میشم بیدار گوشی زنگ باصدای

 

 ...کن باز درو پاشو...سلام_
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 ...جنابعالی نداری کلید مگه...سلام_

 

 دارم؟؟؟ تورو خونه کلید من نظرت به_

 

 نیس؟؟؟ نیما مگه...خداداند_

 

 ...چمیدونم من...ای خونه تو_

 

 ...الان میام... ببند رو گاله... اییییییییش_

 

 ...میکنم باز چشمامو

  نیست ازش خبری هیچ اما میزنم صدا رو نیما

 ...میشه خیره صورتم به تعجب با که میکنم باز رو در نیس هم سایه حتی

 ...صورتت آیه....خداااا یا_

 

 ...نیس نیما نیس بچم...نیست...نورا_

 

 خدا؟؟؟ کجارفتن ینی...ینی...نورا نیستن_میگیره گریم
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 ...کرده اختراع تلفنو چی واسه ادیسون مگه...من برم قربونت_

 

 ...دیوونه کرده اختراع برقو که ادیسون_

 

 رفتار باش آدم مث...ها شوهرته خواهر اینکه مث...آیه کردیا پیدا وقت...ویری هیری این تو حالا)

 (کن

 قیافه دارم حتم...بکش صورتت اون به دستم یه...بزن بش زنگ یه حرفارو این کن ول...اااااااا_

 ...زده بیابون و کوه وبه روکولش گذاشته دمشو دیده که تورو

 

 ...بیشعوووور شو خفه_میزنم داد باحرص

 

 ...میگم راس خو...میادا بدشم چه...بابا باشه_

 ...بودی که دیشب اتفاق شاهد...زدم خودمو خودم انگار_

 

 ...مامانم طرف از...ببخشید_میگه بابغض

 

 ...بزنگ فقط تو_میگم کلافه

 (منشیته؟؟ مگه که واست بزنه زنگ نیومده دختره...بزنی زنگ نمیتونی خودت مگه)
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 ...اوکی_

 

 ...میگیره نیمارو شماره و میاره در کیفش تو از گوشیشو

 ...خاموشه_میگه باکلافگی دقیقه چن بعداز

 

 ...تخت روی میشینم و اتاق تو میرم باگریه

 چشمام میزنه هم به حالمو کردم پف و بیروح چشمای و زخم از پره صورتم آینه تو میره نگام

 ...خشکه خشکه لبام و قرمزه

 ...شده پاره لبم گوشه و شده زرد پوستم

 ...داره دوستم که گفت بهم دیشب گوشم تو زد زدم حرف طلاق از وقتی

 رفته؟؟؟ و گذاشته اونوخ

 ...رفته کجا نداده خبر بهم حتی

 ...بالاتر میره هرلحظه هقم هق صدای

 ...گریه زیر میزنه و میکنه بغلم نورا

 ...نمیتونم...اون بدون نورا...خدایااا...توزندگیم ندارم هیچی دیگه چی؟؟؟اونوخ باشه رفته اگه نورا_

 

 ...خرید رفته شاید نکن بد فکر انقدر...عزیزم نرفته جایی برم قربونت_
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 ...برده باخودش روهم سایه...کرده ترکم....رفته میدونم_

 

 از...معلومه نگاهاش از...داره دوستت اون...میشناسمش...منه داداش...نورا بره قربونت_

 ...نمیکرد نگاه هم طلا به اینجوری حتی...عاشقته میدونم...رفتاراش

 

 ...داره دوس طلارو هنوزم میدونم...میگی دروغ_

 

 ...طلارو نداره دوس...خواهرمی که خودت جون به...تو جون به افتاد که مامانم همین جون به.._

 ریهگ درموندگی با اینطوری میبینم وختی میشه ریش دلم...نکن گریه...آجی بشم اشکات قربون

 ...اشکارو این نریز...دلم عزیز برم قربونت...بیقراری با...کسی بی با...میکنی

 

 ...دنیا این تو ندارم رو هیشکس_

 

 ...من برم اشکات قربون داری منو تو_

 

 رغرو اون...بودناش من مواظب اون با......نیما لجبازیهای با...سایه با...خوشبختم نیما با فقط من_

 ...لعنتیش

 

 ...تو باش آروم میاد نیما_
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 ...میکرد گریه داشت خودشم

 ...رسوندیم در جلوی به خودمونو دو با کرد هراسون هردوتامونو در تو کلید چرخش صدای

 ...خانومی آیه...به به_

 

 تو؟؟؟ کردی گریه چرا_و میکنه اخم

 

 کردم گریه فقط و بغلش تو دوییدم بدم جواب بهش اینکه بدون

 خوبی؟؟... عشقم نباشی خسته...داداشی سلام_اومد نورا صدای

 

 ...بره عمش قربون...رو سایه بده 

 

 ...بخدا کردی میکنی؟؟؟عصبیم گریه انقدر تو؟؟؟چرا چته_

 

 ...بردیش...بر باخودت چرا رو...سایه...بودی...رفته...کجا...ک_و درمیام بغلش از

 ...نکن اینجوری هیچوقت...میمردم داشتم...نیما کردی ولم کردم فکر

 

 ...بودم طلا پیش_
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 چییییییییییییی؟؟؟؟؟_

 

 ...پیش رفتم_

 

 ...زد نیمه نصفه زدم بش که روباسیلیی حرفش

 ...چمدون تو چپوندم نتد تند همشو وبرداشتم لباسامو...دوییدم اتاقم طرف به

 

 تو؟؟؟ میکنی چیکار آیه_نورا

 

 ...برم قربونت بدم توضیح بزار...بزار...آیه_نیما

 

 ....بدی؟؟؟هان توضیح چیو_میگم باداد

 

 

 رفع تودلتنگی طلا پیش رفتی هااااااان؟؟؟اینکه بدی توضیح میخوای چیو_و میزنم ضربه سینش به

 ...کردی

 ...من بمیرم کاش...شدم عاشقت خر من که بهتلعنت....عوضی آشغال
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 نیس؟؟؟ بس

 ندارم ولی دارم خوب نه زبونشو ندارم نکن فکر نزدم دم و کردن تحقیرم همه تو بخاطر

 ....کنم اذیت رو داری دوسش که اونی ندارم دلشو...دلشو

 ...کنم تحمل اینو دیگه نمیتونم...میرم بخدا

 نیست تو زن دیگه طلا...نیست تو زن طلا!میفهمی؟؟....طلا نه...توام زن من

 ...عوضی خیانتکار متعهدی بهم تو

 توی...باشی دیگه باکس که ندارم اینو تحمل ولی میکنم تحمل چیزو همه من...آشغالی یه تو

 زنتم من...منم.... نیییییییییست زنت دیگه طلا...میادد دلت چجوری عوضی

 

 

 ....کن بس_میلرزونه تنمو که فریادشه

 ...ندیدم قیافشم حتی میخورم قسم....ببینه رو سایه رفتم

 

 ...میگی دروغ_

 

 ...نمیگم تو جون به_

 

 نیست مهم برات من جون...میگی دروغ_
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 ...تویی راستم قسم که اینجاست مشکل احمق آخه_میزنه داد

 

 ...سایه نوراو مادرت طلا نفرن چهار تو رااست قسم_میزنم داد متقابلا منم

 

 ...سایه نوراو مادرم آیه_

 

 ....سگ عین میگی دروغ_

 

 ...بگم دروغ اگه سایه بجون_

 

 کردی؟؟؟ فراموش رو طلا...واقن...وا..وا_میاد بند گریم

 

 ...ندارم دوسش_

 

 ...عاشقشی اما_

 

  میبنده درو و بیرون میره نورا

  میشینه و میگیره دستامو نیما
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 زمین رو میشینم بروش رو

 

 ...آیست اسمش اونم که نفرم یه عاشق فقط من_میکنه زمزمه آروم

 

 عاشقتم؟؟؟ که میدونی نیما_

 

 ...جونم به دردت آره_

 

 ...نزار تنهام پس_

 

 

 پستم؟؟؟ انقدر_

 

 

 ...نیس مطمعن بهش عشقت به آیه ولی آیه عشق نیستی_
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 ...بفهمه خانومش که میگه رو کلمه این هرروز نیما پس_

 

 

 ...دلش تو میشه آب قند کیلو کیلو و میشنوه انقدر هم آیه_

 

 

 ...حرفشو کنه قبول که شده زلیل زن انقدر نیماهم_

 

 ...راستتم قسم راسی راس_

 

 ...سایه جون به راستمی قسم_

 

 ...بچمو..میخواد...میخواد....میخواد_

 

 ...نپرسه سوالی همچین که باشه تخت و راحت مردش عرضه از خاطرش انقدر باید هم آیه_

 

 ...دارم دوستت...نیما_
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 ....بیشتر من_

 

 شدن قفل با پیش در پی های حرکت این آخر در و میشه تر نزدیک  و نزدیک لحظه هر صورتش

  و میشه تموم لبام به لباش

 ...میکنم همکاری باهاش

 ...میبره اوج تا منو قلبش ضربان دستاشو داغی

 

_______________________________ 

 

 ...دارم درد نیماااااااا؟؟؟؟_

 

 ...نیما عشق خانومی؟؟؟کجات کجات_

 

 ...شکمم...کمرم.... آیییییییییییییی_

 

 ...کاپوچینو برات میاره نورا زدم زنگ_

 

 ...رو ملافه بساط کن جمع...میاد نورا اگه_
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 ...تهش میفهمه که خودش_

 

 ...بکش خجالت کن جمع_

 

 ...یانه پاشی باید جنابعالی_

 

 که ممنونم واقن نورا از...بود خوابیده آروم روتخت که سایه رو افتاد نگام که پاشدم سختی به

 ....خوابوند رو سایه

 ؟؟؟؟ نیماااااا_

 

 جونم؟؟_

 

 ...آیه جون خودتو بپوشون_

 

 ...دیگه نده قسم_

 

 چی لبت ببین_و میندازه بالا ابروهاشو باشیطنت بعد میندازه نگاهی بهم و میکنه تنش تیشرتشو

 شده؟؟؟
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 ...وایمیستم آینه جلو

 ...بود گازش جای

 

 خوشرنگی رژ این داره امکان اومد دیر نورا اگه...خانومی خوب_میگه که روش میکشم قرمز رژ یه

 ....بشه پخش زدی که

 

 ....نیااااا من نزدیک_میکشم جیغ

 

 گریه زیر میزنه و میپره خواب از سایه

 ...میگم نیما روبه و میکنم بغلش شکمم درد باوجود و طرفش میرم

 ...زحمت بی براش بیار...یخچاله تو سرلاک_

 

 که زنگ اصن...به به_صداش نوراو دقیقه چند از بعد میادو در زنگ صدای و میگیره ازم رو سایه

 این با...امروزت درد شکم به نه دیروزت دعوای به نه...ساخته کارتو فهمیدم داد که سلامو زد

 ...که میکنه درد شکمت حداقل شکرکنی خدارو باید نرسیدی خودت به اصلن که قیافتم

 

 ....شووووووووووخفففففهههههههههههههه_

 

 ...نزاشتی نخم سر ببین...زرنگیا...حداقل بیصاحابو ملافه اون میزاشتی بابا...خدا واااای_
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 ...میخنده میادو در جیغم

 هحامل زن یه دادم تحویل که دخترو این که مطمعنم که تنده آتیشش نیما انقدر گفتم که من_

 ...میده تحویل

 

 نم التماسای خواهش با تهش ته حرفاتو باشه شنیده کنی حساب درصدی...میزنماااا صدا رو نیما_

 ...بستری بیمارستان  ماه یه...شاییییید

 

 ...باکلاس و خوشگل عکسای و اینستا و منم که اونوخته_

 

 ...درد از میمیرم دارم رو چی چی کاپو اون من بده...بکش سیفونو ببند رو گاله_

 

_______________________________ 

 

 آیه؟؟؟_

 

 بله؟_

 

 بزارم درمیون باهات رو موضوعی بایدیه...باید_
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 ...شده چی_

 

 ...ببینتش تا ببری باید روتو سایه...ببینه رو سایه باید یبار ای هفته طلا...طلا_

 

 کردم خیانت بهش میکنم حس...نمیشه روم من_

 

 ...نیستم منماما_

 

 میخوای کجا...کجا_دادزدم بودم شنیده که بدی دوخبر از حاکی بغضیبا و کردم بغلرو سایه

 ...بزاری تنهامون بری؟؟؟میخوای

 ....عوضی خوردی قسم منو جون...خوردی قسم رفت یادت... هیچوقت گفتی...نزار تنهام گفتم

 ...میزنم زانو زمین روی گریه و هق هق با

 

 ...ماهه چند فقط_

 

 ...نمیزاری تنهام توگفتی ولی_

 

 نمیاد عوضی اون گفتی هم وتو_
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 ...نداشتی قبول حرفمو هم وتو_

 

 ...پیشت بیاد نورا میگم_

 

 ....بهتره نری شاید...شاید...چرا نمیدونم...نیما میزنه شور دلم...میاد اون_

 

 ...تونرم خاطر به نمیتونم_ و میکنه پاک اشکامو شصتش انگشت با

 

 ...بودی گفته بهم اما_

 

 ردهک کثیف حتما...میکنه گریه سایه...برو...نکن زهر دهنم به آخرارو این لطفا....آیه_و میشه کلافه

 ...خودشو

 

 تو؟؟؟ میری کجا بمونی؟؟؟اصن وقت چن میخوای آخرا؟؟؟مگه این_

 

 ...نهک تمیز رو خونه بیاد هفته هر هم یکی سپردم...میزنه سر بهت نورا...میمونم ماه چند...ترکیه_
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 رو؟؟؟ خونه کنه تمیز دیگه کس نباشی اگه که تویی خونه خانوم مگه_

 

 ...بکن کاری همچین یه مردم من روزی اگه

 

 ...بروووووو...بگیر گاز زبونتو_

 

 ...بودم دلگیر و ناراحت ازش واقن

 ...خوابوندمش و شستم رو سایه

 ...میرم فردا_اومد نیما صدای

 

 ...باشی خوش...باشه_بابغض

 

 ...نکنی بغض که بود این قرارمون_

 

 

 ندادم جوابشو

 

 ....وری یه بریم آخری شب ای پایه_
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 ...بزارم تنهاش نمیتونم خوابه سایه...برو خودت_

 

 ...میشی دلتنگم که میدونم...گفتم تو خاطر به_

 

 ...بگی هی نیس نیازی میدونی وقتی_میگم باداد عصبی

 

 ...میشم دلتنگت منم_

 

 !!!!بت میچسبه سفره این بدجور...نمیگه اینو که قیافت ولی_

 

 ...تو بدون_

 

 ...دارم باورت...باشه_و میزنم داری صدا پوزخند

 

 نمیای؟؟؟_

 

 ...کنی تفریح نمیتونی اونوخ...میشی خسته سفر بری قراره فردا_
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 ...مغزت تو کنی فرو بهتره کاریه سفر یه سفر این_

 

 ...بری ندارم دوس که مغزت تو کنی فرو هم تو کاش_

 

 ...ندارم بحث حوصله...بخوابم توهال امشب بهتره_

 

 ...میشی خسته...خوب آره_

 

 ...کنم خدافظی باهات خندون روی با داشتم دوست_

 

 ...نشد که حالا_

 

 ...دماغی گند خععععیییییییلی میدونستی_

 (ها میگه راست اینو)

 ...متاسفانه رفتم تو رو تشواقعی_

 ...(داری لایک...اوردیااااا جا حالشو زدی خخخخ)

 ...میگه بهم بخیری شب بالشت و پتو با و میخنده
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 (موندم بشر این ساخت تو خندید؟؟بخدا چرا این)

 ...شبم شه بخیر که بخوابم نمیتونم_

 !!!(که کردی پی پی پسر این احساسات تو)

 اینجا؟؟؟ بخوابم میخوای_

 

 شنمگ هم خععععیییییییلی...نمیخوابم باشم داشته که دلشوره بود نگفته بهت نورا...نه نه_

 ...بخوابی نمیزارم آمدم و رفت با...میشه

 ...بزنی طعنه پسره این به میاد خوشت)

 (شده تو گرفتار که خدا درگاه به کرده گناهی چه مگه بدبخت پسره

 ...بهم سفرو کنی زهر میخوای پس...آهان_

 (همینه قصدش دقیقا)

 ...نیست این قصدم_

 (چییییز عین میگه دروغ)

 ..بیشعوری خععععیییییییلی_

 

 ...بری بهتره میشه بیشتر بحث باشی اینجا بیشتروبیشتر هرچقدر_

 

 ...خانومم خوش شب...پس باشه_
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 ...خوردم رو شام کبابای همه که بود این میکردم که تنهاکاری فقط نبرد خوابم صبح تا

 نداری ای غصه و غم هیچ تو اینکه مث نه)

 (بود؟؟؟ گشنت فقط

 ...میکردم فکر کذایی سفر این به و بودم کشیده دراز تختخواب رو

 

 ...من بسته چشمای و در جیر جیر درآخر و آهسته قدمای صدای

 ...بیارم در دلت از میخوام پاشو...کنم بغلت پاشو...؟؟پاشو نیماااااا خانومم؟؟عشق_زد صدام آروم

 نذاش دیدی یدفه...بیجنبستا میشناسم مارمولکو ی آیه این من...دراری ازدلش نمیخواد)

 (نده رو بش هوووووی...بت میچسبه کنه مث...بری

 ...بغلت تو بیام کردی بیدارم زود صبح...دربیاری دماغم از بهتره همون تو_

 

 ...نکن بدتر حالمو بده حالم...دیگه پاشو_

 

 ...بوسیدم لباشو و کردم بلند سرمو کردم باز چشمامو

 ..کردم بغض یدفعه...کرد همکاری باهام اونم

 ...گریه زیر زدم و شدم جدا ازش.

 (ببرررر فیض بود؟؟؟بابا چش دیگه این)
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 ...نیماااااا میاد بزاری؟؟؟دلت تنها عشقتو میخوای... نرووووووو آیه جون... نرووووووو_

 (دیگه ندادی نداره؟؟؟گوش بهت؟؟جنبه میچسبه گفتم دیدی)

 میده نوازش رو کمرم و میکنه بغلم

 دیوونس؟؟ نیماهم اینکه به بردین پی میگم)

 (بنوازشیش نبود کمر غیراز ای دیگه جای عقل کم آخه

 نیما بدون...مردته نیما بدون...باشم هرجا...باشی هرجا...برام میزنه شور که برم دلت قربون_

 ...زلیله آیه نیما بدون...وفاداره نیما بدون...عاشقته نیما بدون...عشقته

 

 ...نیست خوب سفر این به نسبت حسم بخدا...نیما میگی وقتی میلرزه دلم_

 

 ...عاشقتم آیه_

 

 ...منم_

 

 ...میشم دلگرم میزنه پیشونیم روی که طولانی بوسه با

 

 ...بخواب...نیما عشق بخواب_
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 ...دستاش تو میگیره کوچیکشو دستای و میبوسه رو سایه گونه آروم

 ...نمیرم خواب به ولی میشه بسته چشمام

 

 ..برمااا میخوام...پاشو آیه_ساعت نیم تقریبا از بعد

 

  نمیخورم تکون

 میشه نزدیک بهم آروم آروم

 ...میکشه عمیقی نفس و موهام تو میبره سرشو و میبوسه عطش با لبامو

 ...منمیکن خیانت بهت هیچوقت نیما که بدون اینو فقط...آیه داره دوستت نیما بدون هستی هرجا_

 

 ...باش مراقبش...سپردمش تو دست رو عسلم قند......باش سایه مراقب...آیه دارم دوستت_

 ...هست کشو تو بانکی کارت هم نقد پول هم باش خودت مراقب

 

 ؟؟؟ نیماااااا...باشه_

 

 ...نیما جون_
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 ...دارم دوستت_

 

 ...منم_

 

 ...میشم دلتنگت_

 

 ...منم_

 

 ...بیار پاستیل خودت با ازاونجا_

 

 دیگه؟؟؟ برم قربونت چشم...منم بگم میخواستم بخدا...مـَنَ_

 

 ....حافظ خدا...هیچی دیگه_

 

 

 ...میشه ماشینش سوار و میبوسه رو سایه منو گونه

 

 ...بود نیمابوسیده که همونجایی
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 ...میخورن غلط روش دارن اشک های دونه الان

 هرچی(محترم خواننده روتون به گلاب)بهداشتی سرویس طرف به میدوم میره گیج سرم یدفعه

 گود دیشب خوابی بی از چشمام زیر...شده زرد زرد رنگم...اوردم بالا خوردمو دیشب که

 دهش پوستی پوست استرس و دلشوره فرط از بودم افتاده جونش به دیشب که هم لبامو...افتاده

 ...بود

_______________________________ 

 ...میشم خیره اتاقم در به ترس با میزنه در یکی

 ...شده گشاد گشاده چشمام...کردم عرق

 

 ...نکنم بات کارمو اگه نیستم مرد ایندفعه...آیه کن باز_خودم به میاره منو عماد داد صدای

 

 

 ...کشیدن جیغ به میکنم شروع

 ...میکشم جیغی و میشکنه درو میشه قاطی باهم منهای جیغ و شیطانیش های خنده

 ...خون و زخم از پره صورتش

 ...میشم بلند خواب از جیغ با یدفعه

 ...میده آرامش بهم عکس قاب توی از که نیماس چشمای تنها و

 ....کردم بیدار رو سایه بازهم

 ...میگیرم رو نیما شماره بار هزارمین برای و گریه زیر میزنم
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 منوجیغای بازم و میده تلفنش خاموشی خبراز مسخره خیلی صدای یه بار هزارمین وبرای

 ...(خوابه سایه خو!!!میکشی جیغ چرا موندم من)

 خشک شیر براش و میشم پا...اوردم بوجود سایه برای هم خودم برای هم ماهه چند که ترسی 

 ...میخوره خودش و میدم دستش میکنم درست

 و جیغم صدای...میشه خالی پام زیر زمین چشمامو جلو میاد ناخوداگاه خواب های صحنه دوباره

 ...سایه ترس از های گریه

 ...کردم ضعف نمیخورم هیچی بس از

 ...میکشم سر میلی بی با و میریزم خودم واسه شیر لیوان یه

 ...میخواد شامپاین بطری یه دلم

 ...میزنمشکیرا به زنگ یه و میخوابونم رو سایه

 ...جونم_

 

 ..میخواستم شامپاین...یلدا دختر...آیم_

 

 میخوای؟؟ سیگارچی مواد...چشام جفت رو_

 

 ...واسم زیادیه همینم قربونت نه_

 

 ...میکنم پر لیوانمو و میزارم غمگین ترانه یه میرسه دستم به بعد دقیقه چند
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 ...میره سیاهی چشمام و میکشم سر همشو

 ...میخندم

 هفتم شیشم پنجم چهارم لیوان...میگم باداد بار چند نیمارو اسم

 ...میچرخه دورم چی همه

 ای بچه ازت کاش...ماهه سه...برگشتی نه میدی جواب رو گوشیت نه...نیما وفاداری گفتی_

 عذاب که....حاملم که نمیفهمیدم و نمیگرفتم رو لعنتی آزمایش اون جواب کاش....نداشتم

 ...نکشم عذاب بیشتر این از دیگه که...نکشم

 

 میکنم بلغور چی نمیدونستم نبود خودم دست حالم

 ...میدم ادامه خوردن به و گریه زیر میزنم

 ...کردی خالی پشتمو همه کو؟؟مث پس...مردمی گفتی تو...نشدیدلتنگم مطمعنم_

 

 

 کوووووو؟؟؟ آیه مرد_میزنم داد

 

  اومدم باز آیه....بگی...باشی سرم پشت...الان همین کاش_میگیره سکسکم

 ...گوشم تو بزنی خوردم.....شراب فهمیدی وقتی....بعد

 باهات...بشینم بعد...کنی....حذف توگوشیم شکیرارو شماره بعد شم آدمکه

 ....ببینمت...سیر دل یه...بشینم...کردی قانعم..بعدکه...کنم...دعوا
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_______________________________ 

 

  میگیره لرزم...سرد آب تو میکنم فرو سرمو

 ...ارزه می ولی

 ...کلم از بپره مستی فقط

 ....ندارم هم رو دستشویی تا دوییدن جون حتی بار اولین برای و میشه بد حالم بار هزارمین برای

 ...نیما باهام کردی چیکار

 

 له؟؟؟...ب_میخوره زنگ گوشیم

 

 ...آیه؟؟؟_

 

 نیماااااا..نی_

 

 ...هقام هق و گریه لای میدم فوش فقط و گریع زیر میزنم

 بابا عسل خوبه؟؟قندو سایه..سایه...سرم فرق تو بخوره دردت...بشم قربونت...جونم...جونم_

 ...خوبه
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 ...بده حالم... امامن...خوبه_

 

 ...بدتر تو از من_

 

 ...نیومدی چرا_

 

 ...اومد پیش مشکلاتی یه_

 

 ...بزنی..بز...تی...میتونس که زنگ..زنگ_

 

 ...بودم کرده گم گوشیمو_

 

 میای؟؟؟ کی_

 

 ...خودم با ببرم شمارم که میام دیگه هفته چند..ایشالله_

 

 کجا؟؟؟...ک_
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 ...ترکیه_

 

 میکنیم بحث هم موضوع این درمورد...آقاشه دلتنگ بدجور خانومت که نیما بیا فقط تو_

 

 گفتگو؟؟؟ بگی نمتونی یعنی_

 

 ...دارم دوستت نیما_

 

 ...که نکردی کم غذاتو...برس خوب خودت به_

 

 ...میخورم دارم نشستم اونجا فقط... نهههههههه_

 

 نداری؟؟؟ کار...من بشم خوشمزگیت قربون_

 

 ...اما_ و میشم دلخور

 

 عشقم بای_
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_______________________________ 

 

 کرد خاموش رو گوشی کردنش قطع بعداز 

 زانوهامرو گذاشتم سرمو و کشیدم عمیقی نفس

 ...بود پریده سرم از مستی

 ...شد گم موهام تو خوردو غلط خوردو سر چشمم گوشه از اشک قطره یه

 کجاس؟؟؟ نیما ینی

 داشت؟؟؟ عجله انقدر چرا

  بود زده زنگ خودش خط با الان چرا و بود نخریده گوشی چرا بود کرده گم گوشیشو اگه

 بود؟؟؟ گفته دروغ ینی

 معلوم؟؟؟ کجا از

 ...میترکه داره سرم وااااااااای

 ...میاد لبم به جونم داره میخره فکرای ازاین

  اتاقم تو رفتم و پاشدم

 ...بودم کرده دریغ خوابو ازش بار چندین که سایه معصوم صورت رو رفت نگام

 ...طلاس بچگی کپی

 !!!نیس یادش خودشم صورت که جورواجور عملای با داده تغییر صورتشو انقدر طلا البته

 ...آینس روبروی تخت...میشینم تخت روی و میزنم لبخندی
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 ...آینس تو که دختری به میزنم زل

 دیگه خودمم بگو خو...میترسه میزنی؟؟آدم چیه حرفا آینس؟؟این تو که دختری... اللهبسم)

 ...دخترم دخترم میگه اونوخ پدربزرگمه خر اندازه!!شدیا حامله دختری؟؟تازه تو مگه بعدشم

 !!!(بچته کهنه شستن وقت الان تو بدبخت

 ...میتاست مث قیافش

 !!!مشخصه هاش گونه رو اشک رد

 ...پولیدس ژولیده ایش قهوه موهای

 ...سیاهش چشمای

 آدمی چه گیر داره؟؟؟والا فیس سیاهم چش حالا...ها سیاهه چشام بگه که گفت اینارو همه)

 (افتادمااا

 !!!یخه یخه...نیس توش حسی هیچ...بیروحن چقدر

 ...شده قرمز و کرده پف دماغش

 ...منتظره...دلتنگه و

 ...میکنه چیکار داره نمیدونه

 ...میکنه چیکار داره بدونه نمیخوادم

 بده تسکین رو دلتنگی میخواد فقط

 شه درست فقط

 ...زهرماری کوفتو جور باهر
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 ...نیما عکس قاب به میدوزم و میگیرم آینه تو از نگامو

 ....وفادارم...زندگیم مرد...عشقم

 ...نمیفهمم هیچی کشیدن صف مخم تو که کلمات ازاین

 !!!(نفهمیته مال)

 ...دارم مبهمی حس یه...میزنه شور خیلی دلم

 ...میفهمیدم من و میگفت دروغ بهم مامانم که وقتی عین

 ..( بگی دروغ مامانت به تو اینکه جای...شده آخرالزمان میگفته؟؟بخدا دروغ بت مامانتم مگه)

 میندازه پارازیت هی...دیگه بزرم حسابی درست دودیقه بزار جونم مشنگ نمیشی خفه چرا تو

 میگفتم؟؟؟ چی داشتم خوب

 ...میومد بوجود دلم تو حس این

 

 ....و میبندم چشمامو

 ...چشمام جلو میاد نیما تصویر

 ...نگه دروغ کاش

 ....کاش

 ...میخوره زنگ گوشیم که میکشم آهی

 بله؟؟؟_پربغضی و گرفته باصدای
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 ...کنم صحبت خانوادم درمورد باهات زدم زنگ...طلام...سلام_

 

 خونواده؟؟؟ کدوم...سلام...س..س_

 

 ...زدم زنگ نیما خط از باشی کرده دقت خوب اگه...میفهمی_

 

 ...باشه دروغ حرفش...خدایا... نه...نکردم دقت

 ...خدایا

 ...میکرد خودنمایی گوشیم اسکرین رو عشقم اسم انداختم نگاهی گوشی اسکرین به

 ...گوشم دم گذاشتم رو گوشی دقیقه چند از بعد

 ...خدایا باشه خوب نیما فقط...باشه شده هرچی

 کردم آماده چی همه برای خودمو

 ...چی همه برای

 ...بود کرده سخت منو ماه چن این شاید

 ...آره

 طلا؟؟؟ میخوای چی_خونسردی با

 

 ...برو...بری زندگیمون از میخوام...بربیای پسش از میتونی راحت که چیزی ی...هیچی_
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 ...میگم چی که میفهمی....نبوده ای آیه انگار اصن...آیه بدون باشیم ما میخوام...نباش

 فهمیدی؟؟؟......نخوابیدین تختم تو باهم حتی....هیچی..نیمانداشتین با ایم رابطه هیچ...آیه و

 ...میشه فرستاده بلیط یه برات پست طریق از

 ...بشه خورد غرورت دوباره نداری دوس میدونم

  زدی بودو متاهل که کردی مردی عشق به اعتراف و کردی مست که شبی مث دوباره

 ...خواهریمون رابطه ریشه به تیشه

 ...میری خدمتکارمو به میدی رو سایه خونمون میای الان همین

 ...بیرون میندازتت میادو نیما...نه که اگرم

 فهمیدی؟؟؟

 آیه؟؟؟ نشنیدم

 

 یه...شده خراب سرش رو( بابا؟؟؟ میگی چی عمارت؟؟؟)عمارت یه که کسی مث بود خراب حالم

 ...کشیده زحمت شدنش درست برای...ساختتش تازه که...بزرگ خونه

 داده دست از چیزاشو خیلی

 ...پایین چکید چشمام از اشک

 آدم یه حس پوستم رو اشکام حرکت...میخوردن قل صورتم رو و اومدن اون دنبال به هم بقیه

 از...بیزاره عشقه هرچی از....نداره دوس احساساتشو که کسی....داد بهم رو خورده شکست

 ...باشه احساس بی داره ودوست....فراریه احساسات

 ...طلا بشنوم صداشو میخوام...می_گفتم کردمو پاک اشکامو سریع
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 ...باشه میخوای اگه_

 

 میزد صدا نیمارو که طلابود ناز پراز صدای دیقه چن از بعد

 ...دیگه اومدم... عشقم بله_پرشورنیما  وصدای

 

 ...بمیرم میخواست دلم

 ...(داشتنت نگه شوهر این با سرت تو خاک واقن بمییییییر برو)

 تمام میرمو...باش سایه مواظب...میرم من»_فرستادم براش رو جمله یه فقط کردمو قطع سریع

 به...خودم واسه بسازم جدید زندگی یه و... بیرون بندازم سرم از رو نیما فکر که میکنم رو سعیم

 ...نگو چیزی مکالمتمون نیمادرمورد به سایه جون

 «آیه زندگیت ساله نوزده همراه...باشی موفق

 

 کردم جمع لباسامو همه

 ...طلا خدمتکار به دادم بردمش کردمو آماده رو سایه...اورد رو بلیط اومدو پست

 ...اومدم پارک تا چجوری نمیدونم

 ...خستم میدونم فقط

 برم؟؟؟ و بزارم زندگیمو کردم قبول چجوری...اتفاقا منگ...بودم منگ هنوز بود شده شب

 خدا؟؟؟ چجوری...بزارم رو سایه
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 ...میخوره بهم خودم از حالم

 ...نیما از...زندگی از

 ...چی همه از

 ...بچه این از

 ...میکشم آهی

 ...میدم حرکت شکمم روی دستامو

 ...نشناستم کسی که جایی یه برم دارم دوست

 میارم در کیفم از بلیطو

 ...ترکیه به

 ...میزنم حرف باهاش غیابیم طلاق درمورد میزنمو زنگ مادرم خودمو وکیل به اول

 ...میخورم فقط رستورانو یه میرم بعد

 ...عصبانیتمه از

 ...عصره فردا پروازم...هتل میرم هم بعدش

 ...بیدارموندم شب نیمه تا

 میکردم نگاه نیما عکس به خیره خیره فقط

 ...نمیکردم فکر هیچی به

 ...بودم عاشقش هنوز...نمیشد باورم هنوز...بودم منگ و گیج هنوز

_______________________________ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شکتی غرورمو

telegram.me/romanhayeasheghane 117 

 

 ..ساااام_

 

 ...نمیدونم من_وایمیسته جا یه سینه به دست و میکنه اخم

 

 ...رمیپس بگی نباید توهم پیشم بیاد میخواد امشب خالت میگم بت دقیقا؟؟؟دارم نمیدونی چیو_

 

 ..عمه گفتی الان همین تو_

 

 میاتا الان...دیگه بده انجام مامانت واسه کارو این!!من جون...کردم غلط_

 

 ...بگی بهم باید_

 

 ...باشه باشه_

 

 ....میزنم زانو

 میگیره؟؟؟ ازم تورو دارم تورو من بفهمه پدرت اگر گفتم یادته_
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 ...میشه بیشتر اخمش و میده تکون سرشو

 ...من دوست...و خواهرشه این خو_

 فهمیدی؟؟؟

 

 ماماااان_

 

 از....دوستشم پسر من میگی خوب های بچه مث...شو بازیت تخس بیخیال رو جونم؟؟؟ایندفه_

 ماماناااا بگی نپره دهنتم

 

 ...بیرون میرم من...باشه_

 

 میاد صدادر به خونه زنگ موقع همون

 ...میدم سام به اخطارهارو آخرین ابرو و چشم با و میکنم باز درو

 ...بغلش تو میندازم خودمو و میکنم باز درو

 ...میکنم زمزمه اسمشو و گریه زیر میزنم

 ...گریه کنسرت یه از بعد

 ...تو میاد نورا

 ...داری خوشگلی خونه چه_
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 ...بود واستاده اخم با هال وسط سام

 کلک؟؟؟ کیه خوشگله پسر این....جووونم اییییی_

 

 ؟!اومدی؟ کی با..پیشم گذاشته بچشو کاری سفر رفته....رز...دوستمه پسر_

 

 ...سایه و داداشم با_

 

 ...نمیشه ایجاد صورتم تو تغییری هیچ اما میشه آشوب دلم تو و میلرزه تنم

 

 ...خیلی...دختر تغییرکردی چقدر_

 

 نظر؟؟؟ چه از_

 

 ...قیافت...موهات رنگ...اخلاقت_

 

 سیاه اینجا اومدم اینکه محض به هم موهام رنگ...شدم اینجوری پیش سال شیش از...اخلاقم_

 پنج و بیست...والان...دیدیم بود سالم نوزده بار آخرین...وقیافم...میاد چشمام رنگ به...کردم

 ...سالمه
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 رفتی؟؟؟ چرا_

 

 ...مشکل یسری بخاطر...بخاطر_

 

 ...بگو سال شیش این از_

 

 ...منشی شدم کمپانی یه توی_

 

 چیه؟؟؟ تخسه پسر این اسم....آهان_

 

 ....بزنین حرف اینجوری درموردم نمیدم اجازه اینکه و...سامم من_سام

 

 ...میکنم نگاه سام به غضب میر میپره نورا روی از رنگ

 ...فارسی...بلدی...نمیدونستم...ن_

 

 ...خاله...ما رفتم من...فهمیدین که حالا_
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  پنج های بچه مث اصن این...خدا بود؟؟؟یا کی دیگه این_میاد نورا صدای و میکنم فوت نفسمو

 ...نیس ساله شیش

 ...درازه زبون و تخس چقدر

 

 !!!سنگ مث!!!مغرور مغرور...مامانشه مث اخلاقش...کن ولش_

 

 اوردم بارش خودم مث گفتم راست

 ...میشه پا و میکشه آهی

 

 !!!منتظرمه  در دم داداشم اما باشم اینجا بیشتر داشتم دوس خیلی_

 ...میزنه پر براش دلت میدونم...بیام سایه با شاید ایندفعه میام بازم

 

 ...باشی موفق... دلمعزیز راحتی هرجور_گفتم بیتفاوت

 

 ....میره خدافظی وبا پامیشه

 ...دیدم نورارو که بود دیروز همین که انگار میکنمو فوت راحتی با نفسمو

 ...نزدیم حرفی هیچ

 !!!! سال شیش این از نگفتهیچی
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_________________ 

 ...نوراس طرف از میاد اس ام اس زنگ صدای

 میای؟؟؟ شهربازی میریم داریم نیما منو

 

 ...ببینمش ندارم دوست_

 

 ...کردم وسندش

  تو میاد سام

 

 رفت؟؟؟...سلام_

 

 زدی؟؟؟ جلوش بود حرفی چه این_میگم باداد و میکنم اخم

 

 ...نمیاد خوشم بابام خونواده از اصن که میدونی چیه؟؟؟مامان مگه_

 دارن؟؟ همه که کیه بابا این اصن

 کمه؟؟؟ چم من هانننن؟؟؟مگه ندارم من چرا

 ...میاد بدم بابام از
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 ...گفت باداد آخرشو جمله

 ....گریه زیر زدم و بغلم تو کشیدمش

 یشپ همیشه که بده قول بهم_کردم پاک اشکاشو و بوسیدم گونشو میلرزید کوچیکش های شونه

 میمونی؟؟؟ من

 

 ....میدم قول بهت_

 کیه؟؟؟ کردی؟؟؟سایه چراترکش که بگی بهم میخوام مامان فقط

 

 ...میگم بهت شدی که بزرگتر میدم قول_و بوسیدم گونشو

 

 ...مامان دارم دوستت_

 

 ...منم_

 

_______________________________ 

 

 ....بودم بیدار هنوز بود شب دو ساعت

 بود کرده تببودو شده مریض سام

 میکرد بیقراری خععععیییییییلی
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 میکردم گریه پاش پابه منم میریخت اشک و میگفت هزیون

 باباندارم؟ من چرا_

 کردی؟؟؟ ترک بابارو چرا مامان

 جدامیکنه؟؟؟ ازت منو چرابابا

 ....نیییییییییست بابام اون

 

 میسوخت تب تو میکردو ناله

 شنیدم رو خونه زنگ صدای

 ....شناختم نورارو قیافه چشمی از و شدم بلند

 کردم باز درو

 ...توانش باهمه گرفت پاهامو و تو پرید کوچیک خیلی موج یه

 کردم نگاه پایین به

 بود سایه بودم مطمعن

 مامان؟؟؟_گفت کلمه یه فقط بیرونو اورد پام لای از سرشو که دادم نوازش روموهاش دستمو

 

 ببینمش درست میتونستم حالا شم قدش هم تا زدم زانو

 ای قهوه درشت چشمای

 گندمی پوست و متناسب دماغ و لب
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 یاد منو که بود ایش قهوه و خوشگل چشمای میگرد توجه جلب صورتش تو که چیزی تنها

 ....طلامینداخت

 ...نیس مامانت آیه نگفتم مگه_بود سایه اومدمخاطبش نورا عصبی صدای

 

 نیستی؟؟؟ من مامان تو مگه_شد اخمالو قیافش

 !!!!گفت بابابهم

 

 وکردم مشت دستامو بودم شده عصبی خععععیییییییلی کشیدم عمیقی نفس و کردم اخمی

 !!!مامانتم من گفته کرده بیجا خیلی شما پدر_گفتم

 

 ...شد خیره بهم مظلومانه کردو بغض

 متنفربودم چشماش از

 چرا نمیدونم

 !!!بیا توهم خانوم سایه...تو بیا_گفتم نورا به رو

 

 بگم؟؟؟ چی تو به من پس_گفت باناز سایه

 کنم؟؟ صدات چی ینی...ینی

 

 ...مامانتم خاله دختر من میدونستی_
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 ...شم خفه که میزد اشاره ابرو و باچشم نورا

 !راستی؟؟_زدو برق چشماش

 

 میکنه شوخی...بابا نه_

 

 دادم تکون سرمو کلافه کردکه بهم نگاهی

 

 اتاق؟؟؟ تو میخوابی؟؟؟میری سایه خوب_

 

 ...خستمه مامان آرهههه...خواب گفتی آخ_باخمیازه

 

 سام اتاق سمت به افتاد راه من از خندیدوجلوتر که رفتم بش ای غره چشم

 بخواببببم؟؟؟ کجا من...خوووووب_بردمش

 

 چرا...ماهه چه پسره این... وااااااااای_گف کردو هیییییییییییینننننی سام به افتاد که چشمش

 مامان؟؟؟ اینجاس

 

 سایه کنی صحبت درست بهتره_گفتم و کردم اخم
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 از باشه یادت اینکه و...دوستم پسره...سامه پسرهم این...نیومد خوشم زدنت حرف طرز از اصن

 ...بگیره پاچتو که نکنی کاری باش مواظب فردا پس داره تب هم والان اخموتره منم

 

 نیومد خوشت حرفم طرز از تو اگه مامانی باشه...سگه؟؟؟ جونم دوراز مگه مامانی اوا_

 ....میعوضمش

 

  روهم بستم باعصبانیت چشمامو

 ...مخمه رو گفتناش مامانی مامانی

 بخوابه بگیره و ورداره سرم از دس که شد راضی آخر

 از اون و میزنیم حرف تاصبح باهم و میشینم نورا کنار توهال مبل روی...سراغم اومد بازهم سردرد

 میکنه کار توش که شرکتیه یسٔ  ر و عماده اسمش که میزنه حرف ساله سی مرد یه به علاقش

  نمیکنه غریبی باهام نورا

 تیلعن پیش سال شیش اون با من و داره ربط قبل سال شیش به چون...غریبم بانوراهم حتی امامن

 ...غریبم مسخرم زندگی و

 دلم...میخواد شیطنت دلم...میخواد خونواده دلم شب هر که ازخودم...ازهمه...میاد بدم چی همه از

 میخوات رو نیما لعنتیم دل درآخر و میخواد دل ته از های خنده

 خوایب نباید تو...نداری چیزارو این لیاقت تو_میگم دلم به میزنم تشر خودم به بار هزارمین برای و

 ...ساختنه و سوختن لیاقتت چون...بهشون نمیرسی چون چیزارو این

 

 اشک قطره یه و عمیق نفس بازم و



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شکتی غرورمو

telegram.me/romanhayeasheghane 128 

  نمیده هدیه رو آرامش که وخوابی 

 

_______________________________ 

 

 :نیما

 میزنم غلطی خواب تخت تو

 صبحه شیش ساعت میشم خیره مچیم ساعت به

 دمبو بیدار الان تا

 ...آیه خونه در دم میرم باز و میکنم روشن ماشینمو بیرون میزنم هتل از و میکشم پوفی

 ...کرده کم شرشو زندگیم از عماد که حالا

 ....پیداکردم رو آیه جای که حالا

 ...زندگیمو کنم درست باید حالا

 طفق و بسته اسبی دم موهاشو و پوشیده ای قهوه دامن و کت یه بیرون میاد آیه میشه باز درخونه

 ...زده لب رژ یه

 ...سادست من آیه

 ...کرده کوتاهش و میکنم مشت عصبانیت با دستامو کرده سیاه موهاشو

 ...موهاشم عاشق میدونست

 ....و میدونست
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 میزنه خونه از دنبالش هم بیحال پسر یه...بودم ندیده اخمو انقدر رو آیه هیچوقت...کرده اخم

 ...بیرون

 ...اخمش اما و بود نازی بچه پسر...روش میکنم زوم

 دنبالشون میرم ناخودآگاه منم و میکنه روشن ماشینو هم آیه میشینه ماشین عقب صندلی

 ...بیمارستانه مسیرشون

 ...میرم بالا تا دنبالش و میشم پیاده میرن معروف شرکت یه به بعد و

 ...اتاقی یه تو میره و میکنه ول رو آیه اول طبقه پسر

 ...بود شلوغ خععععیییییییلی چون داشتن شو انگار

 تغییر صورتش تو خاصی چیز هیچ میندازه بهم نگاهی میشم وارد دنبالش آسانسور تو میره

 ....میکنه خوش جا پیشونیش رو تر شدید کهاخمش جز نمیکنه

 ...بزنیم حرف باهم باید... آیه؟؟؟_

 ...هستم عظیمی خانوم_

 ای آیه من برا اما_

 ؟؟!حساب؟ چه رو_و میزنه پوزخندی

 ...بزنیم حرف باید_

 ...میکنم صحبت کار زمینه در فقط  غریــــبـــه مردهای با  من_

 و میگیرم دستشو... بیرون میاد دو باحالت اون و وایمیسته آسانسور...میکنه تاکید غریبه رو

 ...میکشم

 عوض عطرشو...میبلعم عطرشو بوی و میکشم عمیقی نفس بغلم تو میوفته و میخوره هل

 ...بوام این عاشق بازم اما...سرده بوش...کرده
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 ...میزارم کمرش دور دستامو

 کردی؟؟؟ کوتاه موهاتو چرا_میکنم وزمزمه

 شدی؟؟؟؟ عوض انقدر چرا

 

 ...متنفرم ازت چون_

 

 رکتیح همچین باشه بارت آخرین_گفت باداد بیرونو کشید خودشو بغلم تو از شد سِر هیکلم تمام

 فهمیدی؟؟؟!!میدی انجام ور

 

 ....چشماش تو دیدم غمو چکیدو چشمش از اشکش...شد جمع چشمام تو اشک

 مهزمز آروم خیلی بعد شدو خیره بهم عجز و ناراحتی با دقیقه چند فقط کشیدو دندون به لبشو

 ...برو_کرد

 ...رفت کشیددو راشو و

 ...برم که نیومدم_کردم بلندصدامو

 

 ...نبود آیه از خبری هنوز اما بود شده تموم هم شو بود شب ده ساعت

 ...برگست تا چند تو سرش اخم با تو میرم

 ...کرده تغییر آرایشش و لباسش

 مدلینگی؟؟؟ تو_
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 داشتید؟؟ بفرمایید؟؟؟کاری_نمیکنه بلند سرشم حتی

 

 نه؟؟ یا بازیارو مسخره این میکنی تموم آیه_میشم عصبی

 

 ...هستم عظیمی خانوم_

 

 ؟؟...مدلینگی تو_

 

 ...بدم توضیح براتون بخوام که باشم داشته نسبتی باشما نمیاد یادم_

 

 ...بریم مامان_میاد پسری صدای

 

 ...کوچیک پسره اون به بعد و میندازه بهم نگاهی باترس

 ...میکنه سلام ترکی به کوچولو پسر

 ...مادرته عظیمی خانوم...سلام_

 ...آره_

 ...سام؟؟؟بریم_آیه عصبی صدای
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 ....عصبیه آیه...میندازه نگاهی بهم خونسرد سام

 ....هنگ حالت هنوزتو ومن

 ...میگیرم رو آیه دست و میدم قورت دهنمو آب

 ...دارید چیکار مادرم با_میگه بلند سام

 

 ..دارم کار آیه با فعلا...من...من_

 

 ....نیما کن ولم_

 

 !!!رفته یادت هم رو اسمم میکردم فکر_میزنم پوزخند که منم ایندفعه

 

 هستی؟؟؟ کی تو_سام

 

 سالته؟؟؟ چن_

 

 ...کن ول مامانمو!!چه تو به_

 

 منه؟؟؟ پسر سام آیه_
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 ...عصبیش های نفس صدای جز نمیاد در صدایی هیچ ازش

 پسرمنه؟؟؟؟ سام_

 

 ...دارم...دا...پدر خودم من...نه که معلومه..م_سام

 ...میکرد نگام داشت خیره خیره

 ...دادم فشار رو آیه دستای

 کرده؟؟؟ ازدواج آیه کوش؟؟مگه_

 

 ندارههه ربطی تو به_آیه

 

 ...پسرمه سام میدونم...نزن حرف تو...تو آیه_

 !سام؟؟؟

 

 ...گریه زیر میزنه آیه

 ...ندارم هاشو گریه تحمل

 ...میدم نوازش رو هاش شونه و میکنم بغلش
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 ...نکن گریه میگم بت...نکن گریه...نیما عشق_

 ...من مرگ نکن گریه

 

 ...میشه ساکت

 ...میشه عمیق لبخندم

 ...داری دوسم هنوزم پس_

 

 ...میلرزه بید مث حرفم این با

.... میخواستم همینو ولی...امارفتی...بری و بزاری طلا منو صدای یه با نمیکردم فکر اصن_

 ...عماد از کنم دورت میخواستم

 ...میکشتت نکنم ولت اگه که بود کرده تهدید عماد

 ...مکن پیدات نتونم نمیکردم فکرشم حتی...ریخت رو نقشه این خودش...ترسیدم...آیه ترسیدم

 امادادم...بدم دستت از نمیخواستم...بود تو جون بخاطر بخدا...مردم...آیه مردم سال شیش این تو

 

 ...میدم جاش بغلم تو بیشتر

 ور کنید جدا مادرم از منو اینکه فکر و...نمیام جا هیچ شما با من...نیما آقا_گفت و کرداخمی سام

 ...کنید بیرون سرتون از

 مامان؟؟؟
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 ...بیاد در بغلم تو از میخواد تقلا با آیه

 ...نتیجس بی تلاشت_

 

 ...لطفا کنید ولم_آیه

 

 ...بود وسرد خشک صداش بازم

 ..میکشتت ارشیا که بپوش لباساتو مامان؟؟؟برو میبری کجا مردمو لباس_میگه سام

 

 کیه؟؟؟ ارشیا_

 

 ...نکنید دخالت لطفا...نداره ربطی شما به_سام

 

 ...کن صحبت درست پدرت با_

 

 ...نداریم باهم نسبتی هیچ شما و من_و میزنه پوزخندی

 

 !!!کردی تربیتش خوب آیه؟؟؟_و میزنم پوزخندی
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 ...میام بپوشم لباسامو میرم من سام...نداره ربطی تو به_آیه عصبی صدای

 

 ...باهات میام منم_

 

 ...نمیدزدم بچمو من باش نداشته ترسی_

 

 اتاق یه توی آیهرفتن بعداز دادو تکیه دیوار به کردو شلوارش جیب تو دستاشو تفاوت بی

 ...نداری کاری همچین جرعت_میگه

 نمیدم بهش جوابی

 ...سفید جین شلوار یه با نفتی آبی تیشرت یه

 چشمای بودو زیتونی موهاش...بود ساده امروزی پسرای خلاف بر موهاش بود دار مارک لباساش

 !!!بود رفته من به آخه کرد خوب حالمو که بود عسلیش

 سام؟؟؟_

 

 بله؟_

 

 ...میدادم فشارش خودم به فقط کردم بغلش و زمین رو نشستم

 ...نداد نشونالعملی عکس هیج

 ...سایه خواهرت و تو و آیه و من بعد به الان از....دارم دوستت...و...پدرتم من باشه یادت_
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 دارم؟؟؟ خواهر من...من_

 

 ...خونتون اومد که همونی_

 

 سیریشه؟؟؟ دختر همون_

 

 ...میدونه مادرش مث رو مادرت الان...و نداشته مادر محبت تاحالا راستش...دقیقا_

 

 ...نیس مگه_

 

 ...اولمه زن واقعیش مادر_

 

 کردی؟؟؟ خیانت مامانم به اولت بازن_

 

 ...میکشتش جدانشم آیه از اگه که کرد تهدیدم بعد میکرد اذیت مامانتو که بود یکی...نه_

 

 ؟؟؟!دنبالش نیومدی چرا_
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 کجاس؟؟؟ نمیدونستم چون_

 

 ...کرد پست برام بلیطمو خودش طلا میگی چرادروغ_آیه

 

 ...بوده عماد کار_گفتم و جداکردم خودم از رو سام

 

 سام منو بزار_کرد قفل درو کردو خاموش چراغارو همه گرفت سامو دست شدو شدید اخمش

 بروووووو...باشیم راحت

 

 ..نه_

 

 ...میمونم مامانم پیش من_سام صدای و قاطعنهیه

 

 ...هتل میریم من با امشب هردو شما_گرفتم دستام تو سفت دستاشو

 

 ...نکرده لازم_آیه
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 ...میزنم زنگ هم سایه به الان...لازمه_

 

 و باشم من میخوام...زدم خوشبختیو قید زدم قیدتو دیگه من کن ولم نیما کن ولم_جیغ با آیه

 دست زنش از خالی و خشک تهدید یه بخاطر که کنم زندگی مردی با نمیتونم من....فهمیدی سام

 ...بشه عذابش به راضی بکشه

 ...نمیکنم زندگی ترسو مرد یه با من

 

 ...میبرم رو سام هم من پس_

 

 ...نمیکنی کاری همچین تو_

 

 ...میبینی_

 

 ؟؟؟ نیما_

 

 .بله؟؟؟_

 

 متـــنــفــــــــرممممم اززززت_
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 خورد بهم خودم از حالم زد که دادی با

 ...آیه دارم دوستت من اما_میزنم داد

 ...بزنن بودن ترسو انگ بهم اگه حتی...هرکاری...میکنم هرکاری تو بخاطر

 

 ...ترسوییچون...هستی چون_

 

 ...نکن شروع آیه_

 

 ...ببری رو سام نمیزارم من_

 

 ...میبرمش من_

 

 

_______________________________ 

 

 :آیه

 ...نشستم مبل رو

 دادم فشار و گرفتم دستام تو سرمو عصبانیت با
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 ...خودتو نکن اذیت انقدر... نیماااااا بره قربونت... آیه؟؟؟_نیما آروم صدای و

 

 ...میرم فردا من....میاد بدم میکنی تحمیل بهم چیو همه اینکه از_میزنم داد

 

 میبرم سامو منم بری اگه_

 

 دوستت کنی؟؟؟هااااااااااااان؟؟؟من چیکار نمیذاری؟؟میخوای راحتمون چرا...نمیکنی ولمون چرا_

 هان؟؟ کنی چیکار میخوای اینو...ندارم

 ...نیس زوری داشتن دوست

 ...من مرگ بزار راحت رو سام منو

 

 یه بزار سال شیش بعداز حداقل...ببینمت سیر دل یه بزار...آیه لطفا_میگه پربغض باصداییی

 دعوا بدون بزار...امشبو یه...امشبو

 

  میلرزه که منه دل و مردونشه هق هق صدای

 ....میان بیرون چشام تو از یکی یکی اشکام

 ...کنم خورد رو مردَم غرور ندارم دوس پایین میندازم سرمو

 ...ندارم دوس

 میگم بخیری شب و میبوسم گونشو میبنده چشماشو پاهامو رو میزاره سرشو خستگی با سام
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 ...نمیرم این با من...نمیرم من مامان_میکنه زمزمه و میگیره کوچیکش دستای تو دستاموسفت

 

 ...بیرون اومد کی و تو رفت کی نفهمیدم اصن بیرون میاد اتاق از نیما

 ...برم سرکار فردا باید من_

 

 هس؟؟؟ هم ارشیا که همونجایی_باحرص

 

 ...کارداره فردا هم سام دارم کار من...آره آره آره_

 

 میکنه کار داره و...بچس یه اون...نیار بار اینطوری اونو...بچس یه سام_

 

 ...نبنده دل کسی به که بگیره یاد بچگی از باید_

 ...من مث خشک مغرورو

 

 ...نیستی اینجوری تو_

 

 ندارم سام بجز ضعفی نقطه میبینی که همینم من...چرا_
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 من؟؟؟ پس...پس..پس_

 

 ...پیش سال شیش...کشتمت دلم تو من_و میزنم صداداری پوزخند

 

 ...کردی تغییر خیلی میگف راست نورا_

 

 زندگی راضی خود از مغرورو زن یه با میتونی تو نه و کنمزندگی ترسو مرد بایه میتونم من نه_

 ...هس مدلینگم تازه که...کنی

 

 مدلینگی میکنی غلط تو_

 

 ...اوردیا گیر مظلوم نکن فک...بامن کن صحبت درست_میزنم داد

 

  چشمام به میزنه زل و میشه ساکت

 نمیبینه هیچی سردی جز

 نمیاد؟ خوابت تو_میگه و میکشه آهی

 

 ...نداره ربطی شما به_
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 ...بفهم اینو...بچتم پدر من_

 

 نمیچسبی اون به چرا...هستی هم طلا بچه پدر...نیستی که من پدر_و میزنم نیشخندی

 

 

 نمیاد؟؟ خوابت_حرص با

 

 ...بدم جواب رو مسخره سوالای ندارم عادت_

 

 ...کن فکر بش هم رو میخوابی کجا اینکه پس...آهان_میگه بالاو میندازه ابرویی

 

 ...میتپه سینم تو تند تند قلبم میشه نزدیک بهم

 همیزن لبخندی شده قفل هم به چطوری که میبینه رو سام منو دست تا و میشه خم سام سمت به

 ...تره اتاق؟؟اونجاراحت تو ببرم رو سام تا کنی کمکم میشه...میشه_میگه و

 

 پسر که نیستم پست انقدر باش مطمعن_میکنه درک خوبی به اینو نیما جونمو به میوفته که ترسه

 ...بدزدم رو خودم
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 ...بگیریش ازم میخوای اما_

 

 ...میکنم حس خوبی به اینو میشه کلافه

 ...تخت رو بردمش و کردم بغل رو سام

 بخوابم؟؟؟ کجا من حالا_گفتم

 

 خواب واسه ای دیگه جای میخوابم روش من که تختی جز_گفت و انداخت بالا ابرویی باشیطنت

 ...نیست

 

 بخوابم؟؟؟ شما پیش میگید ینی_کردم اخم

 

 ...شما نه...بخوابی من پیش گفته؟؟باید کی_

 

 ...کردیاااا گیجم...اَهههههه_

 

 ...تو حالاشدم آهان_

 

 .کنید بس میشه_
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 ...اوکی_

 

 ...اینجااا بخواب خوب_میگه و میزاره بالشتش کنار رو بالشت یه

 کنی؟؟؟ عوض رو لباسات نداری خیال

 

 ...بعدش بپوشم چی مثلا_

 

 میپوشی منو لباس...نمیدونم_

 

 میخوابم مبل رو میرم من...عمرا_

 

 ...افتادم راه به مبل سمت به و گرفتم رو بالشت

 ...زد زل چشمام تو غمگین و طرفم به اومد پتو بایه نیما

 ...نکن چیه؟؟نگام_گفتم و کشیدم پوفی

 

 ...شکر قندو کارخونه میشه وجودت سرتاسر که میدونم تازه...نداره ایرادی که نگاهام_
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 ...طلا حلق تو شیفتگیت خود_وگفتم کردم اخمی و دادم قورت خندمو بزور

 

 نه؟؟؟ نیار رو طلا اسم بودم گفته_

 

 ....دارم دوس...خالمه دختر_

 

 نه؟؟؟ خالته دختر پ_

 

 ...هس توام زن خوب نه_

 

 .کن فرو گوشت تو اینو.... نیییییییییست من زن_

 

 ...بری میتونی حالا...اوکی_

 

 ...عشقم بخیر شب باشه_

 

 ...خواب اتاق سمت به میره آروم آروم قدماش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شکتی غرورمو

telegram.me/romanhayeasheghane 148 

 رو بخوابم باید بعدش اینجا اورده بزور منو....اَلدنگ پسره_میکنم زمزمه آروم

 ...بیشوووووووور...مبل

 ..پوووووووف

 

 ...گفتیا چی شنیدم_

 

 ...درک به_

 

 رو میخوابم و میارم در هم رو دامنم پوشیدم توگردنیتاپ یه زیرش میارم در حرص با رو کتم

 بالشت

 ...میرم فرو عمیقی خواب به و میشه سنگین چشمام کم کم

__________________ 

 :نیما

 ....نیست پیش سال شیش ی آیه اون...کرده تغییر بدجور آیه

 ...میبخشه منو بگم بهش عمادرو موضوع اگه میکردم فکر

 !!!نه اما

 ...پووووف کیه؟؟؟ ارشیا

 میندازم نگاهی سام به خستگی با

 بود پیشونیش رو هم کوچیکی اخم و بود خوابیده معصومانه
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 ...مادره پسرو این صورت از جزوی یه اخم انگار

 ...میشه خوشی سراسر آیس از که بچه یه داشتن از وجودم و میزنم زل بهش باز و میبوسم گونشو

 کردی؟؟؟؟ چیکار باهام آیه

 ...پیش سال شیش به برگردم کاش

 ...بگیرم رفتنشو جلوی و

 ...میکنم پاکشون سریع و میشن اشکی چشمام

 ...خوابیده آیه که مبلیه کنارش که نفره تک مبل یه رو میشینم و میام بیرون اتاق از

 پیشونیشه رو بزرگ اخم یه اونم

 اووووففففف

  میشم خیره بهش و میشینم مبل روبروی زمین رو بگیرم رو حرکاتم جلوی نمیتونم

 ...سنگینه خوابش شکر خدارو

 ...میکنم موهاش با بازی به شروع و میبرم موهاش تو دستامو

 ...میکنم نوازشش و میره گونش طرف دستم

 ...میزنم گونش به ای بوسه آخر ودر

  میزنه جیغی و میشه باز چشماش یدفعه

 پی در پی میزنه جیغ همینطور

 ...کنه گوش حرفام به اینکه بدون

 ...بااااش آروووم منم...نیمام....منم باش آروم آیه آیه آیه_
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 ...کردی؟؟؟عوضیییی چیکار مامانمو_میزنه داد میدوه طرفم به دستپاچه سام

 

 ...میزنی حرف بابات با داری باشه حواست_میرم در کوره از و میشم عصبی

 

 عزیزم...برم قربونت_میکنه گریه داره هنوز میکنم بغلش و میکنم بلند میکنه ناله داره که رو آیه

 ...یدفعه شد چت تو

 

 ...اتاق تو میارم مامانتو منم بخواب برو تو_و سام به میکنم رو

 

 ...هستم منم نه_

 

 ...نرو راه من اعصاب رو انقدر سام برو میگم بهت_

 

 میکنی؟؟ اذیت مامانمو داری چرا...نمیرم من_

 باباتم؟؟؟ من میگی داری اومدی سال شیش از بعد کن هااااااان؟؟؟ولمون

 

 ....ندارمممم پدری من_میزنه داد بلندتر
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 ....دارم کار مادرت با من...برو...سام لطفا!!!!اتاق تو برو...بسه_

 

 ....باشه راحت بزار...نکن اذیتش_

 

 ...بخواب برو حالا...چشمم رو چشم_

 

 ...میشه اتاق راهی دودلی با

 ...میشم خیره بهش و مبل رو میشینم

 آیه؟؟؟ میکنی گریه چرا_

 ....باشی باهام نمیخوای چرا...میدی زجرم چراداری

 ...دارم نیاز بهت آیه

 

 بروووووو...کن..ولمون...ول...نیما...نی...نی_

 

 گفت باداد رو آخرش جمله

 ازم بچه یه که حالا...بغلمی تو...آغوشت حسرت سال شیش از بعد که وقتی...برم چرا...چرا_

 بگو دلیلشو بم...داریم هم رو سام حالاکه...داری
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 ولمون... میخوام...زدم رو خوشبختی قید دیگه من چون_

 ..اشتباهه عشقت...نداریم...تعلق هم...به ما چون...سام...منو...تو...بدون...زندگی...یه...کنی

 ...نیستی عاشقم تو توچی؟ینی..تو_

 

 ...نه_

 

 پایین میندازه رو سرش

 واسم دلت هنوز که بخور قسم منو جون..نیستی عاشقم هنوز که بخور قسم منو جون_

 ...نمیشد تنگم دلت سال شیش این تو که بخور قسم رو سام جون...نمیلرزه

 

 برام نکن سختش_

 

 ندارم قبول رو جدایی_

 

 ...میبوسم لباشو محکم و میشم خم رولباش چشمام تو میزنه زل

 ....میرفتم اوج تا بیشتروبیشتر که بود دستاش لرزش اما نمیکنه حرکتی هیچ

 میلرزید که بود چشماش مردمک فقط...اون نه میکردم حرکت من نه بود لبش با مماس لبم

 ....نمیزارم ایندفه...بری نمیزارم_شکستم بازمزمم سکوتو
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 ...مغرورش جلد تو میره باز و میاد خودش به

 ...بود صبح شیش ساعت پامیشه و ورمیداره لبام رو از لباشو

 کجاس؟؟..سام...سام_گفت و کرداخمی

 

 ...اتاقه تو_

 

 جونم؟؟؟_میده جواب گوشیشو و میدوه میخوره زنگ گوشیش

 

 زدیرو آره نه..نه...رو شو کنی شروع نکنی اذیت ارشیا...الان میام_میکنم اخم که میزنه لبخندی

 ...قراضت طراحی اون با بابا نه...گرفتن

 

 ...میسابم هم رو رو دندونام و میخنده

 نداری؟؟ کاری دیگه خوب...دیگه بیشعوری...باشه_

 ...میشم آماده دارم...باش...نمیاد نه...آخه داری سام به چیکار تو...امروز نمیارمش بابا نه

 

 کنی؟؟؟ بیدار رو سام میشه_میگه و میپوشه کتشو
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 میری؟؟ کجا_

 

 ..نداره ربطی تو به بعدشم...کاردارم_

 

 کیه؟؟؟ ارشیا_میزنم داد

 

 ...چه تو به_میکنه وحشتناکی اخم

 

 کیه؟؟؟ میگم بت_

 

 هااااااااااان میکنی جینم سین که هستی کی هستی؟؟؟هااااااان؟؟؟تو کی تو_

 

 ... ببینمت نمیخوام...کن ولم_میزنه داد و میکنه اخم دستام تو میگیرم سفت دستاشو

 

 اززززززززززززتتتتت_میزنه داد وجودش همه با که میدم بیشتری فشار دستشو

 ..متــــنـــفــفففرم

 

 نیماااااا کن ؟؟ولش!مامان_سام داد و میکنه زدن جیغ به شروع
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 ...باباااااا کن ولش

 

 ...میشه ساکت و میکنم قفل لبام به لباشو

 بده آیه؟؟؟جوابمو کیه ارشیا_میکنم ولش و میارم کم نفس

 

 ...نداره ربطی تو به_

 

 آیه؟؟؟_

 

 ...کن ولم_

 

 ...شرکت بریم بپوش لباس برو_میگه سام به رو و

 

_______________________________ 

 

 :آیه

 داری؟؟؟ دوسش_سام
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 ...نه_و کردم اخمی

 

 ...میدونم...داری دوسش_

 

 ...کن بسسسس_میزنم داد

 

 ...گشنمه من...باشه_

 

 ...بگو ارشیا به_

 

 بگو بش خودت_

 

 خوبی...گل داداش آق...سلااام_میشم اتاق وارد

 !!!تورو میکنه؟؟؟ببینم درد سرت شده؟؟بازم چی_بود دستاش تو سرش

 

 راچ نداری جنبشو وقتی...احمققق_میگم که میزنه لبخندی بزور توهمه اخماش میاره بالا سرشو

 میکنی مست تاخرخره
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 ...آیه نکن شروع باز_

 

 ...خره نگرانتم من_

 

 ...نمیشه چیزیم من_و میزاره دستام روی رو دستش

 

 خوبه؟؟؟ سولماز_

 

 اصل_

 ا

 یادبرب دستشون از هرکار دکترا...برم قربونت_بیرون میزنن چشماش از که اشکن درشت های دونه

 ...نکن اذیت خودتو انقدر لطفا...نمیکنن دریغ

 

 ...گشنشه بچم که پاشو...پاشو حالام_

 

 توام آشپز من مگه_میگه و میخنده

 

 ...دیگه غذا کردن کوفت به کنن شروع تا بری که توان منتظر طراحا همه ولی خوب نه_
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 ...بابا باشه_

 

 میبینم رو نیما که میکنم باز درو میکنه پاک اشکاشو و میشه بلند

 اینه؟؟؟ ارشیا پس_میگه و وایمیسته روبروم اخم با

 

 بروووووو نیما_

 

 دارین؟؟ چیکار آیه با...اینجا چخبره_ارشیا

 

 ...شوهرشم من_نیما

 

 ...نیما بیرون برو_

 

 میگه؟؟؟ چی این آیه_ارشیا

 

 ..لطفا..ببر روهم سام...میدم توضیح بهت من برو تو   ارشیا  _
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 ...باشه_ارشیا

 

 میکشه و نیمادستامومیگیره

 ...عوضییییی کن ولم_میزنم داد و میکنم اخم

 

 ...میکردین چیکار باهم اتاق اون تو_

 

 ...نداره ربطی تو به_میزنم داد

 

 

 ...داره ربط من به تو چیز همه زندم که زمانی تا داره ربط من به_بیشتره من از دادش صدای

 

 

 ...وردار سرمون از دست_خونسردمن وصدای

 

 

 ...خانوم آیه دارم حرف باهات_میگه آروم و میگیره آرامش من آرامش از انگار
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 ...ندارم شما با حرفی هیچ من_ترمیشه شدید اخمم

 

 

 میزنی؟؟ صدا رو عوضی اون کوچیک اسم اونوخ شما میگی من به_

 ..باشی شده آشغال انقدر نمیکردم فکر

 

 

 ...کرد زوق زوق دستام که طوری گوشش تو زدم باعصبانیت

_______________________________ 

 

 ...کنه بد فکر درموردم نمیخوام

 

 ...داداشمه ارشیامث_و میکشم عمیقی نفس

 

 ...میگی دروغ_

 

 ...خونه برسون منو...نه سام جون به_
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 خونه؟؟؟ نمیبری رو چیییی؟؟؟؟؟اون سام_

 

 ...مطمعنم خونه بردتش ارشیا_

 

 

 ...وسام سایه تو من ایران برگرد...نکن اذیتم لطفا آیه_

 

 

 ...تمام...سام و من_

 

 

 نداره؟؟ جایی گفتی که اسمایی این تو ارشیا احیانا_

 

 ...داره زن اون...شوو خفه_

 

 ...میگذره مطلق سکوت تو خونه تا و نمیزنه حرفی

 نه؟؟ شدین دلتنگم...کنم خوشمزگی براتون بیام بودین منتظرم میدونم...سلام...بهتره همینش)
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 ..دیگه بسه زاری گریه اومدم که حالا دیگه خوب

 (همتون برین قربونم

 ...میشیم پیاده باهم همزمان میشه متوقف ماشین خونه دم

 کجا؟؟ تو_میگم بااخم

 

 ...شجاع آقا خونه_

 

 نرسوندی؟؟ صبح به شور خیار دبه تو رو دیشب احیانا...هرهرهر_

 

 شدی خیالاتی توهم احیانا...بودی پیشم تو که دیشب نه_متفکری حالت با

 

 !!!!(مزه بی چه)

 

 ...بود مزه بی فهمیدم کنی نگام انقدر نمیخواد بابا باشه_کردوگف کج قیافشو

 

 ...بردی پی حقیقت این به که خوبه_

 

 ...کنی بدترش نباید توکه گفتم چیزی یه من حالا_
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 ...بری میتونی حالا...ندارم حوصلتو...کن بس_

 

 ...بود وظیفه که نکردم کاری میکنم خواهش_

 

  بردی پارک تا منو خودت...بود وظیفه معلومه_

 ...میرسوند منو ارشیا نمیبردی اگر

 

 ...میشه هم تو اخماش باز

 (دارم بزنم دست انتظار آقا این از من تازه...دیگه خوبه همینش...بدرک)

 ...بکپ بگیر خفه تو

 

 ...تو میام باهات منم_

 

 ...نهههه_

 

 ...آرهههه_
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 ..میشه باز باورنکردنی بصورت در یدفعه که میرم در سمت به

 نهکنه؟؟ سوال تو از باید کنه باز درو بخواد باشه داشته کار ممکنه آدم دره نکردنی؟؟؟خوب باور)

 ...(میکنم کم شرمو من بگی من به اینو...باورنکردنیه در بازشدن جهان نقطه درکدام

 

 ...بگیر سوتی هی حالاتوهم بابا خوب

 و اجل با کارت سرو که فهمید باباش اگه)خنده پراز گشاده دهن و بادو میادو بیرون سایه

 !!(عزراعیله

 ...باباش سمت میدوه

 

 انازن دختر یه صاحب تورو مامان ایشالله باهم؟؟حالا کردین کلکا؟؟خلوت بودین کجا شما..بابایی_

 ؟؟...یانه میکنه

 

 ...میشه گرد چشمام

 به میرسیم کردم کارو این وقتی...نزدم رو خانوم عروس مخه هنوز دخترم نه_شیطنت با نیما

 ...آخر مرحله

 

 حساب اینا بیشتراز روتو من نکردی؟؟بابا رد رستمو خوان هفت هنو پ_ای بامزه حالت با سایه

 ...میکردم

 

 ...زیاده نازش خانوم عروس که چیکارکنم_
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 ...میشم رد شدیدی اخم با هردوشون ازکنار

 

 کردین بودین؟؟؟آشتی کجا...سلام_نورا

 

 

 ...بپرس برادرت از کن لطف_

 

 

 شده قرمز شده؟؟چشمت چت تو آیه؟؟؟_

 

 

 ...گشنمه...کنم درست چیزی یه میرم من...نباش نگران تو نورا خستم یکم_

 

 

 ؟؟ کرد چیکار باهات...مامان سلام_سام
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  اتاقت تو توبرو سام هیچی_

 

 چساندوی بدجور دلم...بندری کردن درست به کردم شروع آشپزخونه تو رفتم منم کشیدو پوفی

 !!!!آخه میخواست بندری

 با و شدم خارج آشپزخونه از...شد آروم اعصابم کمی خوردم و دادم دم خودم واسه زبونی گاو گل

 اومدی چرا تو_انداختم نگاهی میکرد نگاه یکی عکسارو قاب داشت که پررو نیمای به اخم

 کوش؟؟ تو؟؟نورا

 

 ...بزارن تنها رو عاشق دوکبوتر میخواستن پارک رفتن ها بچه با نورا...گل خانوم...اوه اوه_

 

 ...(ها خودشه و تو با منظورش)

 

 ..بیرون برو_گفتم شدو تر شدید اخمم

 

 ازدواج من ایران؟؟با میای...میپرسم سوال ازت دارم باره آخرین این آیه_گفت شدو جدی

 میکنی؟؟؟

 

 ...نه_
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 ...کردی قایم بچمو ازم اینکه خاطر به میکنم شکایت ازت و میبرم رو سام منم پس_و کرداخمی

 

 ...بکن میکنی غلطی هر_خونسرد خیلی

 

 ...خوبه که بوش...باشه خوشمزه کنم گمون...میخوام پز آیه غذاهای ازاون که فعلا_

 

 ...خانومم آخه گشنمه_میکنه مظلوم وقیافشو

 

 ....نیستم کسی خانــوووومِ من ضمن در...برو بخورو...برات گذاشتم_گفتم و کردم اخمی

 

 ...دیگهههه بیار خوب گشنمه زیادی چون نمیکنم بحث بات اینبارو بابا خب خیله_

 

 ....میز سر بشین بشور صورتتو و دست_

 

 ...بگهههه خانوومممم چی هر_
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 املب مهمون پهنی و پت لبخند و میمونه نتیجه بی زدن لبخند برای سعیم میزنه هم وچشمکی

 ...میشه

 

 ....میشی خوشگلتر میخندی وقت هر...بخند همیشه_

 

 ...میره بهداشتی سرویس طرف به و میکشه پوفی

 ...کجاست بپرسه اینکه بدون

 ...مترشو به متر کاویده رو خونه تمام نظر به

 !!!میز رو نشسته شنگولی ی قیافه با  میبینم که میزارم میز رو ساندویچارو کلافگی با

 

 اغوند و درب کلکسیونتو نزدم تا صندلی رو بشین...نشستی میز رو چرا_میکنم زمزمه تعجب با

 ...کنم

 

 ....خوشمزسسس خععععیییییییلی غذاتم راستی...بشین میز سر گفتی خودت_

 

 ....جونت نوش_میگم هام خنده لای و خنده زیر میزنم

 

 ....وایساده روبروم محوی لبخند با....میکنم باز رو چشمام
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 ...ندارم دوس اینو....نمیخوام اینو...بکنم دل ازت نمیتونم_

 

 کنی؟؟ بس میشه نیما_میگم بغض با و میدم قورت دهنمو آب

 ....نمیتونم.... لطفا

 

 آیه؟؟؟ باهام کردی چیکار...ولی....میتونستم کاش...نمیتونم تو بدون ینی....نمیتونم منم_

 

 ...کن بس.... نیماااااا_میکنم ناله عجز با و میشکنم صدا بی اشک قطره دو با بغضمو

 

 اما بود چیزا خیلی خواهان دلم...میخواست قلبشو تند ضربان دلم میخواست آغوششو دلم

 ...نمیشد حالیش چیزا این بودو دل...بود ممنوعه

 ...بود دلگیرم...عسلی چشم جفت دو گیر...بود گیر و بود دل...بود شده عاشق بودو دل

 ....عشق با ترس با هق هق با ناله و عجز با شکست صدا با بغضم ایندفعه  کردو بغلم

 

 ....میکنی اذیتم داری و میدونی...دارم دوستت میدونی نیما_

 

 ....دارم دوستت چقدر من نمیدونی ولی...آیه میدونم....داری دوسم میدونم_
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 ...چقدر_میگم وار زمزمه و میدم قورت دهنمو آب

 

 ...ندار تا...ازتو بیشتر برابر هزار ده....تو از بیشتر برابر هزار_

 

 ....نیماااااا_

 

 ....نفسم...نیما نیما؟عمر جون_

 

 نیما_

 

 جونم...جونم....جونم_

 

 ...دارم دوستت_

 

 ....عاشقتم من ولی_

 

 ...شو دور سام و من از_
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 ....نمیتونم_

 

 میشه؟؟؟ چی ؟چرا؟؟؟مگه.نمیتونی_

 

 ...بکشم نفس نیستم بلد دیگه....کنم زندگی نمیتونم دیگه اونوقت_

 

 ...سال شیش اون پس_

 

 ...هییییسسسسس....هیسسسسسسس_

 ...کنم باور بودنتو...باشم داشته آرامش...باشی بغلم تو حرف ای کلمه بدون دقیقه چند بزار

 

 ...میکنی هواییم اینکارات با داری_

 

 ...شنومب کشیدناتو نفس صدای دارم دوست...بکش نفس فقط نگو هیچی...هییییییییسسسسس_

 

 ...میکنم مچاله بغلش تو بیشتر خودمو

 ...پیش در پی های بوسه قلبشو تپش صدای...میبوسه موهامو
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 ....شد خستم_

 

 بشینیم؟؟_

 

 ...بغلش تو میشم پرت و میگیره دستامو مبل رو میشینه که نمیدم جوابی

 

 ...کمرم دور میشن حلقه دستاش

 

 

_______________________________ 

 

 کردین؟؟؟ آشتی_نورا

 

 ...تقریبا_نیما

 

 خوابیده؟؟؟_

 

 ...آره_
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 ...نکن اذیتش ایندفعه_

 

 ...میدونم_

 

 ...باش مواظبش_

 

 ...میدونم_

 ...میشن باز آروم چشمام

 ...نمیخورم تکون

 ...شم رو روبه نورا با حالت این تو ندارم دوست

 ...سام با شایدم

 حلقه کمرم دور تر محکم دستاش و میبوسه موهامو روی چون میشه شدنم بیدار متوجه نیما

 ...میشن

 

 ...الان تو میان ها بچه...بساطتونو کنین جمع خب خیله_نورا

 

 ....برم قربونت پاشو...رفت نورا پاشو آیه؟؟؟_نیما
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 ...خانومم دیگه پاشو

 

 ....مرسی_میگم و میدارم ور سینش رو از سرمو

 

 ...میشم جدا ازش و پایین میندازم سرموو

 ....میکنه گلی گل لپامو که محبتشه از پر نگاه سنگینی

 ...جونم مامان سلام...بابایی سلام_میاد سایه شاد صدای

 ...زدم رو سامم داداش مخ چجوری بابایی ببین

 ...سایه و سام شده قفل هم به دستای تو شد قفل نگاهم

 ...داشت لبخند سام

 هنوز که ناقلا؟؟؟من بردی ارث به کی از رو ها جربزه این_میگه و میخنده نیما...بود ممکن غیر

 ...بزنم کاریو اصل مخ نتونستم

 

 !!!گذروندین خوش حسابی که معلومه_سایه

 ...اصن معلومه

 ...نکن اذیت مامانمو...میومدا خوابت اینکه اتاقم؟؟؟مث تو بریم سایه...هی_سام

 

 ...نکن اذیت مامانشو سایه...هی_نیما
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 خوردی؟؟؟ چی شام سام _شدم بلند و نشوندم پیشونیم رو شدیدی اخم

 

 اشب خودت مواظب مامان...راستی....خوش شبتون...بای بای...سبز جاتونم...تورگزدیم پیتزا_سایه

 !!!تنده آتیشش حسابی بابایی

 

 ...آباد کجا نا در واقع کاظم امامزاده یا

 کیه؟؟؟ دیگه بچه این

 ارهمک یه داشتن محض داده یاد بش چیو همه نورا این نکن تعجب_خندید نیما که کشیدم پوفی

 ...!!!دومادا عروس تازه کردن اذیت واسه

 

 ...گرفت خندم افتادمو نورا گذاشتنای سر به سر یاد

 

 ...ها باشه سایه حرف به توجهت...خانومی خوب_

 ....بدم دستت کار ممکنه امشب

 

 

 ....گمشووووووو_باداد
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 ...نکنم اذیتت که کنی معین منو جای بهتره پس...آها_گفت و خنده زیر زد

 

 ....میکنی غلط تو_

 

 ...میبینی_

 

 !!نیماااااا_زدم داد باحرص

 

 نیما؟؟؟ جون_

 

 بری؟؟؟ نداری خیال_میگم و میگردونم بر رو

 

 برم؟ داری دوس_

 

 ...کرد تکرار جملشو بازم که ندادم جوابشو

 ...میخورد گردنم به که داغش نفسای درآخر و شنیدم قدماشو صدای

 ...بگذر بوامش نیما لطفا_میگم و میدم قورت پرسروصدا دهنمو آب
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 بگو کلمه یه فقط...پس_

 

 آیه؟؟؟ میمونی باهام_میگه و میکنه حلقه شکمم دور پشت دستشواز

 

 ...کنم فکر درموردش باید_

 

 ...تازوندن واسه آزاده دستت حسابی درست شما که فعلا خانومی باشه باشه_

 ...هنباش نتیجه بی صبرم بهتره فقط...خریدارم هم نازتو خانومم نازکن...بتازون...خانومم بتازون

 خانومم؟باشه؟ باشه...باشه اینطوری که بهتره

 

 ...باشه_کردم زمزمه و دادم تکون آروم سرمو

 

 ....من برم قربونت_

 

 ...جداکرد شکمم از دستشو و

 ...بخوابی سایه و سام کناری اتاق تو میتونی_گفتم و کردم فوت باراحتی نفسمو

 

 ...میخوابی چی؟؟کجا خودت_
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 ...توچه به_

 

 !!دارم دوستت....دیگه منی عشق!!من برم خانومم قربون_گفت و خنده زیر زد

 

 ...دارم دوستت منم_گفتم آروم و کاناپه رو شدم ولو رفتنش از بعد

 

 

_______________________________ 

 

 

 بیااااا بدوو کجایی؟ آیه؟؟؟ آیه؟؟؟....هوراااااا_نورا

  

 

 

 

 !!!یابو چته...دیگه نزن داد_گفتم و کشیدم خوشگل لباس یه طراحی از دست باحرص
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 بآ و نون برات که نقاشی میکشی نقاشی کاغذا این تو کردی چی مث سرتو خانوما خانوم اوه اوه_

 ...هس هم مهمتری چیزای...نمیشه

 

 

 ...چیزایی چه مثلا_

 

 .!!!دنبالم میاد داره عماد_زد داد

 

 ...پریدن به کرد شروع خوشحالی با و

 نمیکشی خجالت...گوسالههه پدربزرگمی خر اندازه...نچ نچ نچ_و دادم تکون براش تاسف از سری

 مث کاراتم...بگو بم اینو شوهر؟؟؟هان؟؟؟نه دستپاچه داره خوشحالی همه این دنبالت میاد داره خو

 ...عتیقن خودت

 

 

 ...که کشیدنه نقاشی از بهتر باشه هرچی کارام_

 !!!اییییییییش احساس بی
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 زحمت طراحیش برا چقدر میدونی پوشیدی تو که لباسی همین لباس طراحی و نه نقاشی_

 شده؟؟ کشیده

 

 ؟؟؟...بپوشم چی من حالا_گفت اخم با و انداخت بالا شونشو

 

 فکر هک باشه ساده العاده فوق لباست باید بعدشم لباس اینهمه خره خو...بپوش نیمارو پیژامه برو_

 ..خبریه نکنه

 

 ...دیگه خبریه خوب_

 

 ...داری دوسش که بفهمه نباید اون خوب_

 

 ....بپوشم چی ببینم بیا...بابا خوب_

 

 فقط هک کردم انتخاب ساده خععععیییییییلی ای حلقه آستین ای سورمه لباس یه لباساش بین از

 ...میخورد اش شونه رو قرمز خوشگل گل یه

 همرنگش نازک ساپورت و ای سورمه کوتاه دامن یه و کرد رها هاش شونه رو شلاقی هم رو موهاش

 ....پوشید
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 ...بود شده ناز خیلی...بود لبش رنگ که ساده لب رژ یه و

 

 باشم؟؟؟ رکابتون در امشبو...خانوم خوشگل_

 

 !!!عمرا....اییییییییش_

 

 

 ...نمیرسی منم پای گرد به...ایا تحفه نکن فکر حالا اوه اوه_

 

 ...گفتیا عکس بر_

 

 ...نمیزنم حرف کوله و کج توی مث من نه_

 

 ...معرفت بی....اِاِاِاِا_

 

 ریمبب فیضی یه ما تا دادماد آقا میاد کی حالا...تری خوشگل ازمن تو که معلومه بابا کردم شوخی_

 ...داغون و درب...نبود مالی که هس؟؟سینا چی چی سلیقت آیا ببینیم
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 ..اینا از و نمازخون هم خوشتیپه هم این بابا نه_

 

 کردی؟؟؟ تور بسیجی وااااااااای_خنده زیر زدم

 

 بمیر لال_

 

 دارن؟؟؟ سیبیل و ریش که همینا از_

 

 

 !!شد شدیدتر خندم و

 

 ...اتاق کف افتاده فکت چطوری میبینمت منم میبینیش حالا نه که معلومه_گفت و کرداخمی

 ...غرازه که داغونته و درب نیمای این بهتراز

 

 ....عمته_

 

 ...نپختم واست آشی یه نگفتم نیما به اگه_
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 ..ببرم فیض و ببینمش پنجره از منم تا در دم برو...دیگه بسه_

 

 ...بیشعور... گمشووووو_

 

 ..خالته_

 

 خوب؟؟؟ باش خودت مواظب_گفت بوسیدو گونمو

 

 باشی موفق..فعلا...توهم_

 

 !!!های تا بای عشقم فعلا_

 

 ...شدم خیره جاده به منتظر و گذاشتم طاقچه روآرنجمو دوییدم پنجره سمت به و زدم لبخندی

 ...زد بوق و نورا جلوی اومد قرمز مازراتی یه

 !!شورزد دلیل بی...زد شور دلم

 ...شد پیاده

 بود کرده عرق دستام بستم روهم محکم  چشمامو!!خدایا نیس اون نه نیس خودش نه خدا یا

 ...کردم باز چشمامو
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  واقن بود افتاده فکم

 !!!هم

 

 

 بود؟؟؟ شده عاشقش نورا که آدمیه میکرد؟؟؟همون تعریف ازش نورا که عمادیه همون آدم این

 

 ...باشه نورا عشق این آدم اینهمه بین از کنی؟؟چرا چیکار باهامون میخوای خدایا

 ...سخته امتحانت خدایا

 ...منمیکن باور...گرفتم دستم تو سرمو...افتادم کاناپه رو...شد سنگین پلکم کشید تیر سرم

 

 ...خوابه این!!خوابه خدا نه

 ...نباشه واقعی این شدم که بیدار میخوابم خدایا

 

_______________________________ 

 

 باهام؟؟؟ داشتی آیه؟؟کاری جونم_
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 وزمان پاشمو داشتم دوس میکرد خطی خط اعصابمو ساعت تاک تیک صدای پایین انداختم سرمو

 !!بندازم کار از

 

 ..آیه نمیگی هیچی ؟؟چرا خوبی چته؟؟ آیه؟؟؟_

 

 ...تو چته...خانومم جونم من ی آیه جونم_گفت که  زدم صداش بغض با

 

 ....نمیدونم کردم ناله چرا نمیدونم گریه زیر زدم چرا نمیدونم

 

 

 ...میسوزه حلقم ته کردم حـس 

 

    

 ...کرد بغلم نیما کردم حس

 ...کنم زندگی باهاش نمیتونم دیگه کردم حس

 ...دادم دستش از کردم حس

 بود عاشقم که نیمایی و بود حقارت احساس
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 ..ودب مردم اون بود نکرده تصاحب قلبمو عشقم عنوان به  فقط که نیمایی بود بدبختی احساس

 ...بود گاهم تکیه...بود بچم پدر

 

 

 آیه؟؟؟ کردی لبم به هان؟جون آیه؟؟؟ چته بگی نمیخوای_

 

 ...سینش رو گذاشتم سرمو و کردم فینی فین

 

 ...نیماااااا_

 

 نکن گریه نده عذابم بگو جونم_

 

 ...برگرده عماد...اگه...اگه_

 

 بیرون کشوند بغلش تو از منو شده عصبی کردم حس شد متوقف دستاش نوازش

 

 دیدیش؟؟ برگشته؟؟تو مگه_غرید
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 ...شم آروم بزار لطفا... نیماااااا_گفتم تند

 

 ...نیما کن بغلم_گفتم و کردم باز هم از دستامو

 ...میکنه آرومم تو بغل

 

 ....لرزوند دلمو که بود محوش لبخند

 ...لختم کمر به میخورد داغش نفسای سفت سفت بغلش تو کشوند منو

 

 ...بشم نیما به حسم این منکر نمیتونستم

 

 ....بدم دستش از دیگه نمیتونستم

 ...نداشتم تحملشو دیگه

 

_______________________________ 

 

 ....اومدم من....سلاااااام_نورا
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 سلام_گفتم آروم و انداختم شادوشنگولش قیافه به نگاهی

 

 گوب کردین؟؟؟بم چیکارا خوابوندین هارو بچه نبودم من!!!خسته چقدرم...آخیییی_گفت باشیطنت

 یانه؟؟؟ سایه به بدم خواهر یه خبر

 

 ...دارم باهات مهمی کار نورا بشینی همیش_میگم و میکنم اخم

 

 شپی...زود چقدر شده کبود گردنش رو میاره در پالتوشو میشه ولو کاناپه رو روبروم و میشه جدی

 ...!! بودن رفته

 میشناسی؟؟ رو عماد چقدر_میگم و میشه تر شدید اخمم

 

  نمیشم شیطنتاش منکر البته نمازخونه خوبیه پسر میشه ماهی چن یه خوب خوب...چطور؟؟_

 

 ...ومیخنده

 

 داره؟؟ مادر یا پدر_
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 پدرشم شده فوت پیش وقت خیلی مادرش نمیرسه بنظر بدی آدم خوب دیدم رو پدرش...آمممم_

 یرس جونشون از مگه نمیشه خرفت پیر این زن کسی دیگه و میمیره هم زنه اون...گرفته زن رفته

 شدن؟؟؟

 

 میخنده ونخودی

 

 نمیرسونه؟؟ تفاهم به رو کسی عشق میدونستی_

 

 چیه؟؟ منظورت_میندازه بالا رو ابروهاش

 

 کنی؟؟؟ چیکار چیه؟؟میخوای رابطتون واسه تصمیمت_میگم و میکشم پوفی

 

 سرخ و میگیره دندون به لبشو میکنه حس گردنش رو نگامو گردنش کبودی به میشم وخیره

 ...میشه

 

 ...عاشقشم من...ازدواج...خوب_

 

 

 ...بودی سیناهم عاشق_
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 ...اما همین... بودم شده جذب بهش فقط من بود اشتباه حسم_

 

 

 عاشقشی؟؟ میدونی کجا از_

 

 ...اَهههههه...بخدا کردی خفم.... وااااااااای_سوالام از کلافه

 

 ...نمیکنه قبول نیما_

 

 چرا؟؟...چ_میپرهروش از رنگ

 میکنی؟؟؟ شوخی

 

 

 من زندگی توی عماد اون..... که همونیه آدم این چون....اوووووووووفففف...چون...چونکه...نه_

 بهشلعنت...بهم که بوده عمادی همون آدم این...بوده
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 ازش ای کلمه اما میکنه بسته بازو دهنشو هی میکنه مکث کمی میده قورت دهنشوباصدا آب

 نمیاد بیرون

 

 ...باهام نکن شوخی لطفا_

 

 ...دروغه بگو لطفا توروخدا آیه_میشه اشک پراز چشماش

 

 ...دروغه بگو عوضی_میزنه داد

 

 ...دروغههههه بگو_گریه زیر میزنه

 

 میگیره گریم

 

 ...باشه وعماد نیما بین نمیتونه که نه؟؟؟تفاهمی میگفتی ازش که تفاهمی اون بود این_نورا

 

 دوسم بخدا...عاشقمه اون_میزنه هق میگیرم بغل سرشو و میشینم کنارش سمتش میرم

 ...میکنه خوشبختم...داره

 

 نمیشه....نمیتونین چییییییییییییی؟؟؟؟؟ نیما_
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 ...اون...سال شیش بعداز...شده عوض...چرا؟؟اون_

 

 ....میکنم آرومش خودم میگم بهش خودم نگو هیچی نیما به لطفا نورا_

 

 خوب؟ کن درستش آیه_

 

 ...میکنم سعیمو_

 

 !!کنی درستش مجبوری...داشتیم رابطه اون و من...من...من_پامیشه میادو در بغلم از

 

 

 ...لطفا نکن شوخی باهام نورا_

 

 ...کرد صیغم...امشب_

 

 احمق؟؟؟ نداری عقل صاحابی؟؟؟مگه بی ای؟؟مگه بیوه صیغه؟؟؟؟مگه_زدم جیغ
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 هم کنار وقتی...نه؟؟اسمامون میان هم به عماد و نورا...شوهریم و زن باهم عماد و من_

 هب باشه پسر ارشیا امیر کردم انتخاب بچمم اسم تازه...میاین هم ه میگفتن همه...وایمیستیم

 ...بره باباش

 

 ...ای دیوونه تو_

 

 ترم دیوونه نکنه قبول نیما اگه بخدا...الان همین شدم دیوونه دیوونم آره... آره... آره...آره_

 ...عمادم بجون...خودمو میکشم...میشم

 

 ....شووووووووووخفهههههههههههههه_دادزدم

 

 فهمیدی؟؟؟ فردا همین_

 

 

 ...نورا_

 

 ...میاد بر هرکاری خر کله منه از که میدونی خودت_
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 ور نتیجه بهم زود صبح میگم بهش هم رو قضیه...شوهرمم پیش امشب_میزنه کولش تو کیفشو

 ...مرگم بعداز...میکشم خودمو و میکنم خداحافظی عماد از...بگو

 

 ...کن بس_

 

 و وت کنه خدا مرگم بعداز مردم اگه...عشقته و تو دست زندگیم باشه هرچی...بگی تو هرچی باشه_

 ...بچشه منو عماد درد ی مزه نیماهم که نرسین هم به که بمیری ایشالله نرسین بهم نیما

 

 ...نورا_

 

 ...میرم دارم نگو هیچی...هییییییییییییسسسسس_

 

 ...رفت و بوسید گونمو

 

_______________________________ 
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 بچه اسم...بود عماد زن...بود دیوونه نورا میکشید سوت داشت سرم دادم فشار هم رو پلکامو

 میگه؟؟ هم رو خودکشی قضیه...میگه عماد به امشب....عشقشه با امشب...بودن کرده انتخاب

 رو نورا عماد اصن...داشت نخواهیم گیزند نیما با منم نرسه عماد به نورا اگه بود؟؟ جدی نورا حرف

 میمردم؟؟؟نورا منم نورا مرگ میکرد؟؟؟بعداز خوشبختش نورا گفته داشت؟؟به دوس نورا اندازه

 ....بود کرده نفرینم

 

 ...شامی کردن درست به کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس

 

 که ینورای و باشم من باعثش و بشینه بغض صداش تو اینکه فکر از نیمااومد شنگول شادو صدای

  کرد نفرینم

 ...کردم بغض کرده تغییر میگه و نوراست شوهر که عمادی و باشم من

 

 کو؟؟ خوشگلم؟؟؟نورا خوبی...من بانوی بر...گلم خانوم بر سلام_

 

 بررسی یکم رو پروژه  رفتن دوستش خونه رفت_بود عاشقش که شوهری بود شوهرش پیش

 ..کنن

 

 کردی؟؟؟ درست چی خانومم....آهان_

 

 داری؟؟؟ دوس شامیه_
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 دوس بپزه خانومم هرچی_میگه موهام تو میشه کشیده که عمیقش نفس بعداز و میکنه بغلم

 ...دارم

 

 ..صدابزن رم ها بچه برات بکشم که بشین پس_

 

 ...خوابن ها بچه_

 

 ...باشه_

 

 هم سس و ترشی میز رو گذاشتم سبزی و ماست و نون با و گذاشتم بشقاب تو هارو شامی

 ...کردن چه چه و به به و خوردن به کرد شروع گذاشتم

 !!!نشیم سه که نوشتم نورا برای دروغمو فرصت اون تو منم

_______________________________ 

 

 

 

 ...نیماااااا_میکرد القا بهم خوبی حس موهام لای دستاش حرکت
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 جونم؟؟؟_

 

 ...شرکتشه رعیس عماده اسمش نورامیگه...شرکتشه رعیس...شده نفر یه عاشق نورا_

 

 ...گفتی دوبار_

 

 چی؟ ها؟_گفتم گیج

 

 ...خانومم نیس حواست انگار شرکتشه رعیس گفتی دوبار میگم_

 

 ...هس حواسم چراچرا_

 

 بقیش؟ خوب؟_

 

 ....نیماااااا_

 

 ...نیما جون_
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 دوس خیلی رو نورا عمادم میدونی داره دوسش خیلی...داره دوسش خیلی نورا نیما_میگم بغض با

 ...داره

 

 ...نداره بغض که این...باشه_گفت و کرداخمی نیما میشه جمع چشام تو اشک

 

 

 !! داشت ناله و آه داشت گریه نه که بغض... داشت

 

 خوب؟ کنی قبول میدم قسمت خودم و نورا جون سایه و سام جون میگم چیزی یه نیما_

 

 ...بگی تو هرچی...برم قربونت نده قسم_

 

 

 ...من مرگ...من جون کنن ازدواج باهم عماد و نورا بزار_

 

 زدن هق به کردم شروع کشیدم موهامو

 

 آیه؟؟؟ چته؟؟_
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 ...داد نوازش و گذاشت سینش رو سرمو گریه زیر زدم

 

 هگری تو؟؟هان؟؟چرا شده چت بره قربونت نیما چته؟؟ چته بگو فقط تو آیه... آیه چشمم رو چشم_

 میکنی؟؟؟

 

 عماد عاشقشه نورا که عمادی....نیماااااا_گرفت شدت گریم و کردم حلقه کمرش دور دستامو

 ...که همونی...صالحیه

 

 ...شد قطع نفسش بود شده تند قلبش ضربان میرفت پایین بالا سینش

 

  میکردم خوب حالشو باید بود بد حالش

 ...میکرد خوب منو حال کی پس

 لای از بود بسته چشماش شدم خیره بهش ورداشتم سینش رو از ندادسرمو جواب زدم صداش

 روت باش آروم نیماااااا_گفتم و بوسیدم گونشو اومد بیرون اشکی قطره چسبیدش بهم پلکای

 ...بگو چیزی ی من مرگ...بقرآن

 

 زد صدا اسممو عجز با
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 ...چشاتو کن باز کن باز خوبی؟؟؟چشاتو جونم نیما جونم_

 

  گرفت شدت گریم بود شده قرمز کردچشاش باز چشماشو 

 بگو چیزی یه من جون بگو یچیزی لطفا نیما_

 

 میدونه؟؟ نورا_

 

 ...گفتم بهش امروز آره...آ_

 

 کیه؟؟؟ پیش_

 

 !!دوستش پیش_

 

 ...نگووو دروغ_زد داد

 

 ....هییییییییییییسسس_

 

 ...نگو دروغ بهم_گفت آروم
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 دارن دوس همو اونا نیما_

 

 ....اومده ما زندگی هوای به عماد_

 

 ...شده عوض اون_

 

 

 ...نگو دروغ_

 

 ...نمیگم_

 

 نداره؟؟ ادامه خبرا نداره؟؟این ادامه_

 

 نورا بزار دارن دوست همو اونا!!کن قبول_میزنم تری مسخره حرف مسخرش سوال به بیتوجه

 ....باشه خوشبخت
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 خوشبخت بود جدایی سال شیش این بانیه و باعث که عمادی حضور با نورا خود نه تو نه من نه_

 ...میکنم ثابت بهت اینو...نمیشیم

 

 نیماااااا...بگیری خوشبختیشو نورا از نباید تو و من خاطر به_

 

 

 هان؟؟؟_

 

 ...بود داده عادت محبتش به منو بود جونم یه انتظارم

 

 ...کنن ازدواج بزار_

 

 ..نه_

 

 ...نداره نیازی تو اجازه به نورا_

 

 ...نداره کرده غلط_
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 ...کردن صیغه باهم_

 

 ...نبود حقم من زجر اینهمه نبود حقش نیما کشید تیر قلبم

 

 نورا که روزی به یا میشم مست من که روزی به عقب به برگردون زمانو حقشه؟؟خدایا نورا مگه

 !!!شدم عاشقش که اونروزی...غذا اوردن برای میاد نورا جای نیما و میشه مریض

 

 

_______________________________ 

 

 کجایی؟ نورا الو_

 

 

 کردی خوبی؟چیکار...سلام_گفت ای گرفته صدای با

 

 کردی؟؟ گریه_

 

 میگه آیه...نداره دوسم دیگه میکنم حس...شده سرد میگم رفتارشو...شده عوض باهام عماد_

 یشبد نمیکردم اما کردم بلغور چرتی یه دیشب...بدم طلاقت بهتره نکنه قبول نیما اگه...اگه...اگه
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 هم ترسی هیچ و خودمو میکشم مطمعنم حالا ولی ترسیدم مرگ از دیشب نمیکنم بودم مطمعن

 کردی؟؟؟ راضیش آیه...ندارم

 

 ....بگذره وقت چند بزنم حرف باهاش بیشتر باید...نورا_

 

 

 زندگیم؟؟ و من واسه میخری وقت_زد داد

 

 ...باشه آروم ام گریه کردم سعی گریه زیر زدم

 

 ...باشین خوش امروزم بگو هم عماد به خوب؟ کرده قبول نیما اومدی که عصر...خونه بیا نورا_

 

 ...باشه شد اگه_

 

 

 سختیا این تو که بخواه ازش شه همراه باهات که بخواه ازش برقصین باهم بگیر پارتی قر_

 ...باشه داشته دوستت...باشه مهربون باهات...دردت مرهم بشه اخلاقش

 

 ...تاوانمه هم تو دادن دست از گف...گناهکاربودم گف...گف...کردم گناه گفت_
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 دیدن و نشستن نه میخواد تلاش میخواد جنگ من اوردن بدست بگو بهش بجنگه برات باید_

 ...کنه تکرار رو نیما اشتباه نزار بزن حرف باهاش

 

 ...عمادبره میکنه کاری داره که نیماس ایندفه...برعکسه اینبار اما عقب برمیگرده باز داره زمان_

 کنم چیکار آیه...نیماس آه...توعه آه

 

 

 ندارم خوشی دل شوهرت از اینکه با وسط این اون نه میتونی اون بدون تو نه که کن متقاعدش_

 وشخ عماد با توهم...باشه داشته نتیجه که سعیمومیکنم همه ینی میکنم کمک بهت خواهرمی اما

 درمون درداتو که باشه اون فقط که نیس قرار...شده که ساعتمچن واسه...بگذرونین

 ...کنین قسمت درداتونو...شریکین...کنه

 

 

 آیه؟؟؟_

 

 جونم_

 

 ...نکرد قبول نیما اگه_
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 ..بمیره شوهرت ایشالله

 

 کردی؟؟ کمک عماد دادی؟؟به مشاوره_کرد بغلم خوردو تکونی نیما کرد قطع سریع

 

 ...نیماااااا_نالیدم

 

 ...بخواب فقط...نگو هیچی...هییییییییییییسسسسس_

 

 ناراحتی؟؟؟_

 

 ...همه از نورا از تو از ناراحتم_

 شد تر تنگ کمرم دور دستاش حلقه کشیدم بالا خودمو

  بوسیدم گونشو ببینم صورتشو میتونستم حالا

 ...بار چندین

 ...بیداره که فهمیدم زدناش نفس نفس از

 

 ...نیماااااا_
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 ...صداتو ببر.... هییییییییییییسسسسس_

  کرد باز چشماشو

 ...میخورد قرمزی به چشش سفیدی بود گرفته چشماش مردمک

 !!!منم حال...بود بد حالش

 

 دارم دوس...نزنی صدام دارم دوس...نزنی حرف دارم دوس...ببر صداتو_گفت و بوسید گذرا لبامو

 ...نشم عاشقت دارم دوس...عقب برگرده زمان دارم دوس...باشم نداشته دوستت

 

 !!!حرفاش لحن به نه اش بوسه اون به نه بود دیوونه

 ...من جون به بودن افتاده هردوتاشونم...بودن هم مث برادر خواهرو

 

 ...میکرد نگاهم داشت خیره خیره

 خستشو نگاه دیدن تحمل و تاب اما نمیاد خوشش کارم ازاین میدونستم پایین انداختم سرمو

 ... نداشتم

  دلگیرش نگاه

 

 بود سادگی این به شکستم دیدم وقتی_کردم اش زمزمه افتادم ترانه یه یاد

 

 بود واقعی چی بینمون نمیدونم وقتی
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 بهتره واسم چی نمیدونم وقتی

 

 بگذره باید کن تحمل میگن وقتی

 

 بگذره باید

 

 ...دارم که حسی از بگذره باید

 

 ...بزارم تنهات تازت حس با

 

 نیارم یادم دلتنگیامو

 

 ... بزارم تنهات

 

 

_______________________________ 

 ...بیرون میزدن چشمم گوشه از آروم آروم اشکام
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 ...میکنم گریه دارم اینکه از.شه عصبی دستم از نیما میخواست دلم

 

 ..نمیکرد هم نگاه بهم حتی نمیداد نشون واکنشی هیچ اما

 

 قلبم تو نیما دیگه که قسمام و من های گریه از بود شده پر سال شیش این تو که اتاقی وسط

 بود بود؛هست؛وخواهد اما...نیست

 هن معنیشو میدونستم من نه که کلماتی زمزمه با میزد قدم کلافگی با روزام اون اتاق وسط نیما

 ...دیوونش خود

 

 ...بود شده دیوونه

 

 میشد خیره بهم میشدو متوقف پیش در پی زدنای قدم وقتا بعضی

 

 ...بود احساسی هر از خالی نگاهش تو

 

 ...بود طلا شوهر که روزایی مث

 

 !!!بیقراریم روزای مث
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 ...زدم صدا اسمشو میومد بیرون چاه ته از که باصدایی

 

 ...نمیشد نادیده سرد عسلی دوتا اون از چیز هیچ اما نشنیدم خودمم

 ...نشد متوقف ایندفعه طرفم برگشت عصبی

 

 ...نشد خیره بهم ایندفعه

 

 ...عذاب عصبانیت؛رنج؛دردو از هجومی با...اورد هجوم بطرفم ایندفعه

 

 ....کشیدشون جیغام به بیتوجه و گرفت موهامو

 

 ...صداشو تنفر میکردم حس اما بود شده حس بی سرم پوست

 

 نه نیس ازش خبری کو؟؟دوروزه نورا...کصافت نگو هیچی...شووووووووووخفهههههههههههههه_

 .لعنتی عماد از نه نورا از

 ...میدادی نورا به که امیدواریهایی اون بود این

 نممیک قبول بگی رو نورا تصمیم موضوع اگه میدونستی خوب نمیکنم قبول میدونستی خوب
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  نگفتی و جونمه نورا میدونستی

 نگفتی آبجیمه میدونستی

 نگفتی و میدونستی

 کنن لعنتت خدا نگفتی

 ...ــیلعنت....لعنتی 

 

 

 ...اتاق گوشه یه کرد پرتم

 ...دادم باریدن اجازه اشکام به صدا بی و گوشه همون کردم کز

 

 هتب کردم فکر من...من بود رفته یادم اینو دعوا و جنگ اینهمه بین بخدا بود رفته یادم من نیما_

 ...گفتم

 ...بودم گفته بهت من

 ...نیس نورا نیما

 ...کن پیداش سام جون به نیما

 

 

 ...صداتو ببر_زد داد
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_______________________________ 

 ....اون...کرده خودکشی نورا_

 

 ...گرفت اشکشو پراز صورت لرزونش دستای وبا

 

 ...گرفتن شدت اشکام

 ...میکرد زمزمه رو نورا اسم پی در پی

 صاف صدامو و دادم قورت دهنمو آب داشتم ورش میز رو و پریدم هوا بی خورد زنگ گوشیش

 بله؟؟؟_کردم

 

 ...بود ناموفق خودکشیش...زندس...زندس...نیما الو_

 

 ...بود باقی شکرش جای باز...اومد لبم رو تلخی لبخند

 ...میکشید نفس اینکه...بود ماها بین اینکه

 

 ...بکشه نفس میتونه نیما به خبر این دادن بعداز اینکه
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 ...زندس نورا...نورا نیما_

 

 ...برداشت صورتش رو از رو دستاش

 

 ...نگو دروغ_زد لب

 

 ...بهم گفت زد زنگ دوستت...نمیگم دروغ تو جون به_

 

 بود؟؟؟ فرهاد_زد داد پریدو جاش از

 

 ..من...نمیشناسم توروکه...دوستای...چمیدونم..چ_

 

 ...بود خوب بازم اما بود مسخره و معنی بی لبخندش

 

 ...داد جون بهم

 ....خزیدم بغلش تو و سمتش دوییدم

 

 ...نبوسید امو گونه دیگه
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 ...نکرد بغلم سفت دیگه

 ...کنم گریه نمیخواستم دیگه

 وت بود کرده جا خودشو قلمبه گردوی یه عین که بود لعنتی بغض این دست نبود خودم دست اما

 !!!گلوم

 

 یقهد پنج...بیا بپوش لباس برو_گفت و داد هلم عقب سمت به کمی و گرفت دستمو کشیدو آهی

 ...باش ماشین تو دیگه

 

 ...کرد  قبل از بدتر حالمو دستوریش لحن

 و وپالت یه من نظر از شده بدرنگ الان تا و خوشرنگم پیش ها هفته تا صورتی شلوارک و تاپ روی

 ....پوشیدم لی شلوار

 ...انگیزشو همینطور...نداشتم آرایش حوصله

 ...گرفتم حسابی عطر حموم یه بجاش اما

 

 نهممک که دادم توضیح نورا خودکشی سانسور و خلاصه طور به سام برای توش و برداشتم کاغذی

 ...یخچاله تو شامشم بکشه طول نورا از عیادتمون تاشب

 

 هب و خیره روبرو به مسیر آخر تا و نشستم جلو کردم حرکت در طرف به و چسبوندمش یخچال رو

 !!!بودم مشغول کردن فکر
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_______________________________ 

 کردم باز احتیاط با و آرومی به رو در

 

 ...میکرد گریه ها بچه مث که شناختم رو نورا آدم و تخت اونهمه بین از

  میزد زار و بود روزانوهاش سرش

 .نداد انجام العملی عکس اماهیچ دید منو...رفتم تختش طرف به لرزون قدمای با

 

 ...دادم نوازش و گرفتم بود آویزون تخت از که رو دستش

 

 شدیم؟؟ نگرانت چقدر میدونی...نورا_

 

 ...نگفت هیچی

 ..کردم پاک و اشکام و کشیدم خیسم صورت به دستی

 باهامون؟؟ کردی چیکار دیدی_گفت و بیرون کشید دستم تو از دستشو

 رفت...رفت!!!رفت عماد

 

 !!!رو لعنتی قلمبه گردوی اون...شکوند گلومو تو بغض هقش هق صدای...زد وهق
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 ...ردهک قبولت نیما میگی میزنی زنگ بهش تو ایران میریم ببین...ببین...خدا تورو باش آروم نورا_

 

 ...زد چنگ دستمو و شد متوقف حرکاتش...شد متوقف

 الان همین...بریم الان همین فقط...باشه_گفت کشیدو آهی

 

 ...اما_

 

 یاد اما...میمیرم که من...کنی آرومم که میگی علکی داری میدونم... هییییییییییییسسسسس_

 !!میشی یتیم بچه دوتا مادر باشه چی هر نزنی حرف فکر بدون بگیر

 

 ...گلوم تو نشوند جدید بغض یه پیشونیمو رو نشوند عرق لرزوند تنمو بودو پلید لحنش

 

 نورا؟؟ تو میگی داری چی_زد دودو چشام تو اشک

 ...میترسونیم داری

 

 روبروش...گرفته دستتو روانی یه باشه هرچی بترسی بایدم_شد تنفر و خشم پراز چشماش

 چیه؟؟ هوم؟نظرت...نشستی
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 ...داد فشار محکم ودستمو

 ...پیچوند دستمو که کردم اخمی

 ..بیشتروبیشترمیشد هرلحظه دستش فشار

 

 !!دستمو کن ول نورا...نکن نورا_

 

 ...باشین خوش لحظه یه نمیذارم...میدم عذابتون_

 ...میکنم دیوونتون

 

 ...داد هلم کردو ول دستمو

 

 بروووووو_زد داد و خندید وار دیوانه نورا که گفتم آخی...برخوردم محکم جسم یه به

 ــرونــبیــ

 

 ...ببینم رو بودم خورده بهش که کسی اون تونستم تازه

 

 باید اشم_گفت زدو لبخند که گفتم ببخشیدی لب زیر و شدم مایل عقب طرف به و خوردم تکونی

 ...فرهادم نه؟؟منم مگه..نیما همسر...باشید آیه

 ...نیما دوست
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 ...خوشبختم..آممم_ بزنم لبخند و باشم آروم کردم سعی

 

 شده؟؟ چی_اومد گوشم کنار نیما صدای

 

 ...بیرووووون برین...عوضی بیرون بروووووو_زدن وداد جیغ به کرد شروع نورا

 

 من برین شما_گفت اومدو جلوتر ازمون فرهاد...کشیدم در طرف به و گرفت سفت دستمو نیما

 !!!میام...میکنم تزریق بهش آرامبخش

_______________________________ 

 

 

 پیشش؟؟ نرو نگفتم بت من مگه_گفت و کرداخمی نیما

 

 !!یانه خوبه میدیدم باید خوب...خوب_

 

 ...کردی بیجا_گفت بیخیی تو لحن با بلندو

 

 ...نمیکنه درد خوبی؟؟دستت حالا_گفت شدو آروم ولحنش
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 نوازش و گرفت اروم دستمو...شد بیشتر تعجبم مهربونش نگاه با که اوردم بالا سرمو باتعجب

 موروزا این...آیه_کشید عمیقی نفس و داد قرار صورتم با مماس صورتشو که بستم چشمامو...کرد

 خوب؟...کن درکم ولی...تلخم...ببخش

 

 درکت کردم سعی همیشه_گفتم و برداشتم زبرش روصورت از صورتمو و کردم باز چشمامو

 اما...نگرانی...میکنم درکت...همسرتم من...کنم

 !!!لطفا کن قبول اینو...نیس من تقصیر

 

 ...نشوند روش ای بوسه ملایمت با لبشو رو گذاشت اوردو بالا دستمو شدو متوقف دستاش نوازش

 

 

 ...شدیمااا لازم بازیاتون؟؟دستشویی رمانتیک این نشد تموم خوب_فرهاد

 

 سننم؟؟ تورو...زنمه توچه به_گفت نیما و خندیدم

 

 بخیل اینجا...گفتم خودتون واس خوب ولی...باشم چیکاره من_نشست صندلی رو نیما کنار

 ...بسته گوش و چشم بیشتر ازاون...زیاده
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 ...هنموند باقی کشور این تو ایشون لطف به هم بسته گوش و چشم...نشسته کنارم که بخیلو_

 

 ...بیاد خانوم آیه به نکنم فکر رو بخیل ولی...بعله اینکه_

 

 به میخوابم پاشو پاشو...بودنه مزاحم دیگت خصوصیت یه دیگه خوب_گفت نیما که زدم لبخندی

 ...برسید بقیشم

 

 ...میبریم هم فیضی یه...مگه؟؟ میشه چی کنید ریست و راست کاراتونو من کنار مگه خوب_

 

 

_______________________________ 

 

 ...بود شب یک ساعت

 

 !!بود نیومده هنوز نیما...داشت تب سایه...بدبود حالم

 

 ...بود برده ماشینو

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شکتی غرورمو

telegram.me/romanhayeasheghane 221 

 ...بیمارستان ببره رو نورا بود رفته نیما

 

 ...حالا اما رفت که بود غروب

 

 ...کردم اش پاشویه...میکرد ناله سایه

 

 !!!نداشت فایده

 

 ...دادم نوازش بود خوابیده کاناپه رو که رو سام موهای و کردم نگاه ساعت به باز

 

 !!سبکه خوابش نبود حواسم

 نیومد؟؟ بابا_گفت ای گرفته صدای با کردو باز نیمه چشماشو

 

 بابا؟؟ میگفت بهش کی از

 

 ...بودم برده یاد از هاروهم بچه که بودم نورا درگیر انقدر

 

 مامان؟؟اومد؟؟_
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 ...بزنم حرف نداشتم حوصله دادم نکون نفی نشونه به سرمو

 

 !!بودم خسته

 

 !!بادلیل و دلیل شورزد؛بی دلم...بود خاموش زدم زنگ نیما به

 

 روزی مث...دادن مامانمو مرگ خبر بهم که روزی مث...ببینم رو نورا عشق بود قرار که روزی مث

 !!خونمون بود اومده عماد که روزی مث و...برم زندگیشون از خواست ازم زدو زنگ بهم طلا که

 

 

 ...اورد خودم به منو گوشیم ویبره صدای

 

 ...بود فرهاد... زد شور بیشتر دلم

 

 ...کردم برقرار تماسو رنگ سبز دایره رو انگشتم کشیدن با

 

 بله؟؟؟_
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 ...دنبالت میام شو آماده_

 

  کرد وقطع

 

 !!داشت عجله...بود نگران صداش

 

 ...نشست چشام تواشک

 

 !!!برم که پوشیدم فقط...پوشیدم چی نفهمیدم

 

_______________________________ 

 

 

 ...دم کر خالی رنگ سیاه قبر سنگ روی رو گلاب شیشه

 

 ...کردم زمزمه رو بود قبر سنگ روی که اسمی بار هزارمین برای
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 ...کرد تداعی شب یه تو میشه رو خاطرات...شد جمع چشمام تو اشک

 

 روزی...نورا به زدم که حرفی سره کردیم دعوا که روزی...کنم ازدواج نیما با کردم قبول که روزی

 حاملگیم خبراز که روزی...دلتنگی روزای...بره میخواد گفت که روزی...طلا پیش رفت که

 گوشه یه نیمارو و رفتم که روزی زدو زنگ طلا که روزی...کرد قطع سریع زدو زنگ که روزی...شد

 مرده من برای...بود مرده نیما...کردم کوتاه موهامو و کردم دفن رو ها خاطره...کردم خاک دلم از

 این فکرم میخواست عماد...بود این من فکر...نبود هم طلا برای اما...بود طلا برای اما...بود

 سال شیش اون حقیقت فهمیدن...دیدن جا همه رو نیما و سایه دیدن...نورا و سام بزرگی...باشه

 ...عماد و نورا و زندگیم تو نیما کردن قبول...و

 

 نمرد زجر با زندگیم تو دونفر...شد تموم همش شبه یه اما...بود مونده هنوز...میکردم گریه داشتم

 انور و نیما بدون...شد تموم کشیدو رو نیما زجر عماد...شد وتموم کشید منو زجر نورا...شد تموم و

 !!!اونا بدون.... شدتموم

 

 ...بود مرده نیما شدو تجاوز نورا به وقتی کشید رو نیما زجر عماد

 

 ...بود کشته رو نیما نورا شدو تجاوز نورا به وقتی

 

 ...گناهاش بودو نورا
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 باهام میخواست که کاری همون...سرش به اومد که گناهکاری عماد بودو نورا...قاتلیش بودو نورا

 ....کردن نورا با بکنه

 

 ...بیابون اون تو بود کرده گناه گناهکار عماد خاطر به اما بود پاک نورا

 

 ...شد و بشه نمیخواستم من...نداشت خبر عماد بودو بیصدا خدا چوب

 

 زدیم رقم خودمو...بودیم خواسته خودمون...بود خواسته اینو خدا...بود اینجوری دنیا

 ...غرورش بودو عماد...سرنوشتمونو

 

 !!شد عاشقم اما نداشت دوسم نیما...کردم خوردش اما داشتم منم...داشتن غرور همه

 

 ...کرد بد نیما...کرد بد عماد

 

 ...کردیم بد هممون

 

 ..کردم پاک اشکامو و کشیدم خیسم صورت به دستی شدم بلند و کشیدم آهی

 

_______________________________ 
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  پـــایــانـ

 

 sabab:قلم به

 

 

 ....کنید مراجعه نویسنده تلگرام آیدی به میتونید رمان این به دادن نظر جهت

 

 sh88990:تلگرام
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر

 

www.romankade.com 
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