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  شکست مستم دل افتادم تو چشم از وقتی

 شکست بستم دلت با روزی که پیمانی و عهد

  شد پرت حواسم دیدم را تو! دریا -ناگهان

 شکست دستم از افتاد اختیار بی ام کوزه

  شنید کوهستان و فرهاد زد فریاد دلم در

 شکست "هستم عاشقت من" کوه،هی در صدا هی

  میزنند سنگم شعر های آیینه توِ  بعد
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 شکست بستم ایی آیینه آیینه،هر هر به دل

  شد خرد هایم گام غرور زد زانو عشق

 شکست پیوستم تو اندوه به وقتی قامتم

 شد چه نمیدانم افتادم تو چشم از وقتی

 … شکست نشکستم عمر یک را آنچه رویت پیش

 زد مرق برای تقدیر انچه به بود امده سرم انچه به کردم می فکر گذشتم سر به و بودم نشسته حیاط توی االچیق زیر

 کرد می پدرم حواله که هایی نفرین و مادرم انگیز غم زندگی به بودم پذیرفته چرا و چون بی لحظه ان تا من و بود

 مادرم زندگی ی محله به که روزی یه پدرم مادرم های گفته طبق بودم ندیده ازش چیزی هاش عکس جز که پدری

 از بوده ماه یه که هم پدرم خواستگاری میره و میاد خوشش ازش و میبینه رو مامان میره دوستاش از یکی دیدن برای

 به بوده معتاد که پدرشم و میخوره شو ظاهر گول هم ام بیچاره مادر خوشتیپ هم خیلی و پولدار و بود اومده خارج

 فتهه یه مدت به دوبار بابا ازدواجشون از بعد میمونه ایران که بوده گفته مادرم به پدرم میکنه قبول پدرم پول خاطر

 رو مامانم بوده باردار رو من مادرم وقتی درست مادرم با زندگی نیم و سال یک از بعد بعدم گرده می بر و خارج میره

 ممادر برسه گذاشته اونجا میگفته که هایی چیز به تا میره نداشته خبری هیچ هم دیگه و خارج میره و میکنه ترک

 اسنامهشن توی منم اسم و ایران اومد وکیلش بار یه که بود باقی شکرش جای باز کرد می تعریف گریه با رو اینا همیشه

 تو میاد کنه جور رو من خودشو خرج جوری یه اینکه برای مادرم هم من اومدن دنیا به از بعد رفت و کرد وارد اون

 پنجاه اتاق یه و میکنن لطف هم امینی خانواده خدمتکار عنوان به میکنه کار کردم می زندگی توش که خونه همون

 دگیزن کانادا که بود امینی اقای دوستای از یکی برای نبود خودشون برای خونه اون البته میدن ما به رو باغ ته متری

 زرو چند اومد بود خدمتکارش کنم فکر که اقایی یه با خونه صاحب پسر بود سالم هشت من وقتی هم بار یه میکرد

 وقتی بود حرفا این از بیشتر خیلی فهمش و غرور ولی بود ساله سیزده پسردوازده یه موقع اون رفت و موند اینجا

 اون جای به نکردن رها منو امینی خانواده ولی کس بی و تنها دخترک شدم من و کرد فوت مادرم شدم ساله پانزده

 خدمتکار دیگه من بودن کرده استخدام دیگه خدمتکار یه و بودن داده بهم خونشون توی اتاق یه متری پنجاه اتاق

 می کمک بقیه و ها اشپز خدمتکارا کمک خونه توی اونا عکس بر نبودم خونه اون دختر مثل وقت هیچ ولی نبودم

 اوقات خیلی کردم می کار کزت مثل کردم می رفتار اونها مثل هم باز ولی نبودم خدمتکار که بود سال شش کردم

 بودم شده صمیمی امینی اقای پسر و دختر با ولی کردم می سرزنش کار این خاطر به رو خودم

 کوچکتر من از سال یه کتی بود کامران پسرش اسم و کردن می صداش کتی همه اکثرا که بود کتایون دخترش اسم

 تپلی کوچولو یه هیکلش سانت دو و هفتاد و صد تقریبا قد با بود دختر یه کتی بود بزرگتر ازم سال سه کامران و بود

 یباز و قلمی خیلی بینی و داشت روشن ای قهوه چشای قیافه نظر از شد نمی داده نشون قدش بلندی خاطر به ولی بود

 روشن خرمایی مثل رنگ اون داشت دیگه اسم شایدم تیره عسلس تقریبا و لخت های مو با داشت معمولی های لبه

 وملز مواقع در ولی بود خوردی بر خوش و صمیمی دختر اخالقی خوصوصیات نظر از بود بور گفت باید شایدم کاراملی
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 نظر از جذاب هیکلی با هشتاد و صد تقریبا قد با پسر یه کامران از بگم حاال مزه با و شوخ هم گاهی و خشن و جدی

 هم اخالق نظر از داشت قشنگی های لب و کشیده بینی داشت خواهرش چشمان همچو براق و درشت چشمانی قیافه

 امینی اقای زن میشد جدی مواقعی در خواهرش مثل هم اون ولی مهربون حال عین در و بود شوخ خیلی بگم باید

 بود نشاط با و مهربون که بود عسلی چشمای بلندبا قد مرد یک امینی اقای خود و بود قشنگ و مهربون تپلی خانومی

 یه هستم خودم بله بله رحیمی سایه خانم ماجرا اصل سراغ میریم البته و بود تر نشاط با هم کامران از حتی گاهی

 ای هقیاف نظر از امریکایی ها مانکن مثل زیبا و الغر هیکلی با و بود ال ایده قد یه هفتادکه و صد تقریبا قد با دختر

 گرن یه چشام اما و میرسید باسنم زیر تا و بود بلند مشکی صاف صافه موهام همچنین و داشتم مشکی ابروی و موژه

 ای قلوه های لب و داشتم قشنگی و کوچولو بینی میومد وجود به دورش هم سبز خط یه اوقات گاهی که داشت طوسی

 نظر از عوض در ولی بود نداده بهم اقبال و بخت و شانس اگه خدا حداقل نداشت رژ به نیازی وقت هیچ که رنگی سرخ

 دوست مهربون خوشرو بودم دختری اخالق نظر از خودم واسه بودم خوشگله خانوم اشناها تو بودم تک ضاهری

 ردمک باز خودم واسه نوشابه انقدر دیگه بسه خب نفس به اعتماد با البته و مغرور زیادی مقدار به شیرین و داشتنی

 هب سبزی قورمه خوش بوی کردم باز که رو در رفتم ورودی در طرف به و شدم بلند خبره چه ببینم تو برم شدم خسته

 رو سبزی قورمه کردن درست کتی اخه بودن کرده درست سبزی قورمه نمیومد ناهار کتی چون انروز رسید مشامم

 دیگه کرد فوت من مادر وقتی از ولی خورد می سبزی قورمه دوبار ای هفته همیشه پیش سال شش تا بود کرده غدقن

 می تهوع حالت دیگه افراد سبزی قورمه دیدن از و نمیشه من مادر سبزی قورمه سبزیه قورمه هیچ میگفت نزد لب

 عادت غذاهاش به هم کتی بوده اونجا مادرم بود اومده دنیا به کتایون وقتی از داشت حقم کرد می گریه گاهی و گرفت

 میکرد جمعمون حیاط تو رفت می سر امون حوصله که ها جمعه همیشه مامانم بود وابسته خودش به هم و بود کرده

 یه دبو قرار و نبود کتی روز اون باالخره.  میبرد لذت اینکار از هم بود پسر که کامران حتی میداد اشپزی اموزش بهمون

 یا یامین خانم میومد امینی اقا همراه ظهر تا ولی کار سر شرکت بود رفته نبود هم کامران بخوریم حسابی سبزی قورمه

 خط اونور طرف به داشت که یادمه همین هاش صحبت از فقط که میکرد صحبت تلفن با داشت هم جون محبوبه همون

 لمد نشستم جون محبوبه کنار کاناپه رو.  نداشت ربطی زندگی سختی به بود کوتاه عمرش بیامرز خدا اره میگفت

 پدرم تقصیر همشم اره خدا پیش رفت و گذاشت تنها منو زندگی سختی از من مامان اره شنیدم که چیزی از گرفت

 خودم اب تکلیفم نمیرسیدم حسابی و درست نتیجه به وقت هیچ ولی ببخشمش میتونم ایا میکردم فکر همیشه بوده

 اومدم خودم به صداش با بودم فکر در همچنان من و بود کرده قطع رو تلفن جون نبودمحبوبه مشخص هم

 شده چیزی جون سایه -

 نیست چیزی جون محبوبه نه..  ها -

 ها فکری تو ولی سایه -

 کردم می فکر مادرم به داشتم خب..... -
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 برام جداییش و بودیم خوبی دوستای مادرت منو که بودم گفته هم بارها بود سخت هممون برای مادرت مرگ سایه -

 از رو خواهرش دومش مادر یارش همراهش معلمش دوستش انگار شد اذیت کتی بیشتر همه از تو از بعد بود رنجاور

 بدون ات خانواده مثل مارو گفتم بهت بار هزار سایه بود ماه خودت مثل مادرتم داد دست

 راحتم باهاتون میدونم ام خانوده مثل رو شما که من جون محبوبه -

 باشی دخترم کتی مثل میخوام ولی اره -

 تخت یه بود متری شانزده تقریبا اتاق یه من اتاق اتاقم تو باال رفتم شدم بلند رفت تلوزیون طرف به و شد بلند بعد

 مه مشکی لپتاپ یه که تحریرم میز و و لباسم کمد اتاقم اونوری گوشه هم توالت میز یه بود پنجره زیر دیوار کنار

 فکر رداف به و نشستم تختم روی بود یاسی پرده یه هم اتاقم پرده بود یاسی کرم رنگ به تختیم رو بودم گذاشته روش

 بعد و بودم اخر ترم شکر رو خدا دادم انجام جمعه هامو کار هیچی معمول طبق هه دارم چی دانشگاه برای کار که کردم

 فرانسه انزب لیسانس ترم این اخر بود قرار بشم استاد فرانسه زبان اموزشگاه یه توی میخواستم کار سر برم میتونستم

 و شدم لندب بود نیم و دوازده افتاد ساعت به نگاهم که بودم افکار این توی داشتم هم انگلیسی زبان تافل البته بگیرم

 باسل از همیشه دار کاله بنفش تونیک با مشکی ای پارچه شلوار یه شلوار و تونیک همیشه مثل پوشیدم رو لباسام

 ودنب تر راحت برای البته که باشم داشته حجابی یه مثال هم باشم راحت هم که کردم می استفاده دار کاله بلند های

 جوجه مثل موهامم جلوی و کرد جمع باال کلیفس یه با موهامو معذبه حجابم بی وقتی کردم می حس چون بود کامران

 و کردم پایم هم را ام مشکی هلی صندل بیرون بود اومده کالهم کنار از هم مو دسته چند یه صورتم رو ریختم تیغی

 و نیامی اقا بعد چیدم رو میز و کردم حاضر رو ظرفها و اشپزخونه تو رفتم پایین رفتم خوشگل و خوشتیپ همیشه مثل

 دست سبزی قورمه دیدن با کامران میز سر اومدن و کردن عوض را هایشان لباس رفتند سالم از بعد اومدن هم کامران

 گفت اروم من به رو میداد قورت رو دهانش اب که حالی در و شد شل پاش و

 شده ما نصیبه بهره این که نیستن ارباب مگه -

 کتابخونه رفتن دوستاش با مونده دانشگاه امروز نه -

 ننر دختره کتابخونه بره روز هر کاش اخ -

 میگی که چیه اینا کامران -

 دروغه -

 بخوریم بشین بیخیال...  فقط کتی -

 شه با -

 حبوبهم پیوستم میکردند تماشا تلوزیون داشتند که بقیه جمع به و شستم رو ظرفا من نشد زده حرفی ناهار از بعد تا

 گفت و انداخت صورتم به مهر پر نگاهی جون
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 فامیالیی حتی هستم همه بیای خاص و خوشتیپ همیشه مثل خوام می مهمونیه خواهرم خونه شب فردا جان سایه -

 شاید کامران حاال باز ندیدتشون هم کتی حاال تا که

 جون محبوبه نیام من میشه -

 رو فردا بود زیاد امد و رفت اگه باز میکنه دعوت رو ادم یکیشون بار یه سال چهار که من فامیالی این اخه نه -

 نیای میتونستی

 میشم معذب من اخه -

 ؟ سایه چرا -

 میکنن نگاه بهم جوری یه همه اونجا بیام ندارم نسبتی که من اخه -

 ننشو بهشون خوام می من بپذیرند رو تو باید اونا فامیلی اونها همه با تو مایی دختر تو حرفیه چه این سااااااااااایه -

 نداره کم اونا ای افاده های دختر از هم چیزی است العاده فوق همیشه تکه من دختر بدم

 نمیشه بد بیام من اگه مطمئنید -

 عزیزم اره -

 مناسبته چه به حاال -

 مناسبت چه به میپرسه سایه که ندارن امد و رفت ما با اینا چقدر ببین خدا هی -

 که نداشتم منظوری هه -

 دانشگاه از پسرش تحصیلی فارغ میدونم -

 داره مناسبت بازم دیدین جون محبوبه -

 بپوشی زیبا لباس یه کن سعی....  وروجک ای -

 چشم -

 میای بود داده اس ام اس سارا دوستم برداشتم میز روی از رو گوشیم اتاقم تو باال رفتم کردم خواهی عذر بعد یکم

 تساع به دنبالت میام نیم و پنج ساعت اره زدم نداشتم کاری کردم مرور ذهنم رو روزم برنامه سریع.  خرید بریم عصر

 مشد اماده پوشیدم لباس و کردم خشک موهامو بیرون اومدم بعد ساعت نیم حوم رفتم و شدم بلند بود دو کردم نگاه

 قهوه الش یه مشکی ای قهوه مانتو یه تفنگی لوله ای سورمه جین شلوار یه انداختم خودم به ایینه توی نگاه یه برم که

 کامران و جون محبوبه نبوداز امینی اقا پایین رفتم دستم به هم ای قهوه کیفه یه مشکیم های استار ال و ای

 کردم حرکت اینا سارا خونه طرف به و شدم ماشینم سوار رفتم و کردم خداحافظی
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 یه ودمب خریده بود گذاشته باقی برام مرگش از بعد مادرم که پولهایی با که بود رنگ سفید شش و دویست یه ماشینم

 ینیام اقا البته کردم می استفاده پولم بهره از خرجم برای که بود مادرم سر صدقه از اونهم که داشتم هم بانکی حساب

 ینپای بیاد زدم تک بهش خونشون در جلوی بودم رسیده دیگه.  کرد می واریز حسابم تو پول کمی بار یه وقت چند هم

 یسرخاب مانتو یه تا کردن االفمون نیم و هشت ساعت تا کردن لطف خانم سارا و رفتیم پاساژ به باهم اومدنش از بعد

 گفت بهم مظلومی قیافه به سارا که شیم ماشین سوار رفتیم می داشتیم کردم می غش داشتم دیگه خرید

 شدی خسته جونی سایه -

 خیلی -

 ببخشید -

 خانوم شدی معدب اوه اوه -

 ای خسته میدونم جونم سایه -

 کنی خرید بازم میخوای نکنه ببینم کن صبر -

 اوهوم -

 چنده ساعت میدونی پروووووووووو کوفت -

 کوچولو عروسک یه ولی اره -

 گذشته بازیت عروسک سن از دیگه خوبی مطمئنی سارا جاااااااااااااااان -

 میخوام سارینا برای دیوونه -

 شدی مهربون شده چی حاال اهان -

 روی زا اینکه بدون منم میره گوشش به مگه ولی گفتما بهش بار دویست اتاقم تو اومد بزنه در اینکه بدون امروز اخه -

 تلفن و شده جمع چشاش تو اشک دیدم تازه بعد کردم بارش اومد در دهنم از چی هر کردم شروع شم بلند تخت

 دهب تلفونو بود اومده بیچاره خندید می بهش هر هر داشت و بود خط پشت خالم دختر گرفتم ازش رو تلفن دستشه

 گرفتم حالشو

 بخریم بریم بیا نداره عیب -

 ماشین سوار رفتیم و خرید رو عروسک سارا تا دیگه نانازی توپلی دختر یه بود سالش هشت بود سارا خواهر سارینا

 شدیم

 دادم جواب خورد زنگ گوشیم که بود نیم و نه ساعت
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 کجایی معلومه تو دختر -

 خونم دیگه ربع یه تا یکم شد دیر ببخشید جان کامران سالم -

 سالمی بده خبر یه شدم نگران بابا باشه -

 دیگه ساراست تقصیر -

 خانوم سارا بیچاره ااااااااااا -

 کرد می خرید داشت اون کامران -

 بیا زود -

 خداحافظ باشه -

 شیطون خداحافظ -

 دادن افتخار خانم کتایون شام از بعد خوردیم شام و کردم عوض رو لباسام رفتم هم خودم و خونه رسوندم رو سارا

 روی اتاقم تو رفتم کردمو خواهی عذر میرفتم خواب به نشسته داشتم خستگی از که من بعدشم بزنند پیانو برامون

 اومد در صدای که کشیدم دراز تختم

 بفرمایید -

 هست اجازه خانومی -

 بشین جون کتی تو بیا -

 بپوشی خوای می چی فردا فوضولی اومدم خوب -

 داره کاله و ای قهوه و زرد که تکم کت اون اون با زرده که جینم شلوار اون کنم فکر نمیدونم هه -

 تکه همیشه مثل ات سلیقه عالیه یعنی خوبه -

 پوشی می چی تو مرسی -

 یاسی شلوار و کت یه -

 خانومانه همیشه مثل -

 توام عکس بر من اره -

 جوریه چه اونجا جو ببینم خوب -
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 اصال رو اه بعضی ترن غریبه که اونایی به برسه چه ندیدم نزدیکم فامیالی اصال که سال سه بدونم که نمیرم زیاد منم -

 ندیدم

 اهان -

 بخیر شب برم من خب -

 بخیر شب -

 اقا و کامران با پارکینگ تو خونه رسیدم که بود نیم و دوازده ساعت دانشگاه رفتم و رفتم و شدم بیدار زود بعد روز

 وموهام و گرفتم دوش سریع رفتم اتاقم به من ناهار از بعد شدیم وارد پرسی احوال و سالم از بعد شدم رو به رو امینی

 طرز به موهامو جلوی نبود پیدا اصال اونم که کردم هم قلمی سه دو ارایشه یه پوشیدم و لباسام و کردم خشک

 یرونب رفتم بود شش ساعت شدم اماده کامال وقتی بیرون ریختم کالهم بغل از هم یکم ریختم صورتم تو ای هنرمندانه

 حقال کردم نگاه بهش و برگشتم کامران سوت صدای با بودن جون محبوبه و من منتظر و بودن اماده امینی اقا و کتی

 گفتم ناز با بود شده تیپ خوش که

 ؟ شده چی -

 کنن توجه تو به همه بدبخت سامان جای به امروز کنم فکر میکنم نگاه خوشگله خانوم به دارم -

 شدی کش دختر هم تو -

 بیارم کم خواهرام از نباید خب -

 البته -

 باغچه طرف دو که داشتن بزرگی حیاط شدیم وارد و رسیدیم افتادیم راه جون محبوبه خواهر خونه طرف به همگی

 سالن یه بود پارکینگ کنم فکر که بود دری حیاط انتهای بودند چیده زیادی های صندلی و میز هم وسطش و داشت

 اونجا از بدست خوراکی ها خدمتکار همه چون میومد اشپزخونه نظر به که بود رویی راه چپش طرف که بزرگ خیلی

 اقات اگه بود زشت دیگه میشد وصل باال دوبلکس به که بود صاف پله سری یه هم سالن راست طرف میومدن بیرون

 که مدتی از بعد کن راهنماییمون تو به و داد دست باهامون و اومد جون مهناز جون محبوبه خواهر شمردم می هم هارو

 مه قدش ای قهوه ابرو و چشم با بود جذبه با و زیبا پسر یه شدن فرما تشریف سامان جناب باالخره شدیم پذیرایی ما

 رو ااونج حیاط تو برید پاشید جوونا شما گفتن جون مهناز او به گفتن تبریک و سامان اومدن از بعد بود کامران مثل

 نشستم من که میزی سر نشستیم ها صندلی روی حیاط توی رفتیم و شدیم بلند هم ماها کردیم اماده شما برای

 که نبود اونطوری جو شاد خیلی موزیک شد بلند موزیک صدای بودند هم سوگل خواهرش و سامان و کتی و کامران

 میدادن تکون رو خودشون هم با و کردن می شلوغ وسط اون فقط برقصن جدی جدی و وسط بروند همه
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 داشت تیک بینی شبیه کمی و کشیده بینی بود رفته باباش که داشت ابی چشمای بود ساله بیست دختر یه که سوگل

 . گفت برامون شغلش برای تصمیماتش درمورد سامان و گذشت کمی قشنگ و ای قلوه لبانی

 نگارا جیغش با کشید شادی جیغ و چرخوند و برد باال دستاشو از یکی کنه کنترل خودشو نتونست دیگه که سوگل

 با تا رفتن سامان با کامران گذشت کمی پیوست بقیه جمع به کوچکی خواهی عذر با هم خودش دوبرابر همه انرژی

 با تمد اون توی بودم نشسته صندلی روی تنها من و کنه انرژی تخلیه سوگل با تا رفت هم کتی بشن نفراشنا چند

 چقدر که کرد می فکر این به تنها داشتم موقع اون ولی ارزو و پرناز ارنا رویا شدم اشنا هم فامیل های دختر از تا چند

 خودم روی رو کسی نگاه سنگین برن می هاشون مهمونی به خودشون با رو من که دارن لطف من به امینی خانواده

 هم اون زدم الکی لبخند کنه می نگاهم داره و ایستاده سرم باالی سامان که دیدم که اوردم باال رو سرم کردم حس

 پرسید و زد لبخند

 خانوم سایه شده چیزی -

 طور چه نه -

 رسید می نظر به ناراحت -

 کردم اخم نبود حواسم کردم می فکر داشتم اصال نه -

 کنید خبرم حتما داشتید نیاز چیزی به یا کرد ناراحتتون کسی اگه حال هر به اهان -

 کردین دعوت منم که ممنون مهمونیتون از ممنون چشم -

 گفت ذوق با و زد شیرینی لبخند

 برام هستید کتی مثل درست امید خاله دختر هم شما حال هر به بود ام وظیفه کنم می خواهش -

 کنید می فکر اینجوری که شکر رو خدا واقعا -

 کنن می کار چی نیست معلوم ها دیوونه رقصن نمی که اینا البته برقصی نمیری و نشستی تنها چرا خب -

 اینکه تا بدم نشون عاقل رو خودم میدم ترجیح هم من و اره -

 بهم و اومدن دیگه نفر چند اونم از بعد رفت و داد تکون سرشو سامان بعد خندیدیم باهم دو هر و نزدم رو حرفم بقیه

 و مانی اسم به پسری با و بودم ایستاده باغچه کنار حیاط توی شام از بعد نپذیرفتم من ولی برقصم دادن پیشنهاد

 ااریان اینکه مثل اومد خوشم خیلی اونا از جمع توی و بودن مشربی خوش ها ادم خیلی کردم می صحبت اریانا نامزدش

 شد نزدیک بهمون سامان کردیم می صحبت داشتیم که طور همین بود کتی دایی دختر

 گرفتین تحویل هم رو دیگر کس نیما اقا از غیر باالخره جون دایی دختر به به:  سامان
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 نبودن گرفتن تحویل الیق حتما بقیه:  اریانا

 جون نیما بینی می بده شانس خدا نبودیم الیق ما یعنی اااااااااا:  سامان

 من زن به دادی گیر دوباره تو سامان: نیما

 داره مهارت اینکار تو چقدر پرفسور این نمیدونی مگه نیما:  اریانا

 جون اریانا واقعا:  من

 کنه می کچلش کنه زوم یکی رو کافیه فقط بخدا اره:  اریانا

 شب اگه که من من های زحمت هم اون جواب بود این نکن ضایمون دیگه خالمون دختر جلو اریانا اااااااا:  سامان

 اممونش با داشتیم ترشی یه امشب هم االن بگیره رو تو نمیشد خر پسره این که بودم نپرونده مزه انقدر خواستگاری

 بخوریم

 گفت نیما و خندیدیم تایی چهار بعد

 بختم بد چقدر دیگه من: نیما

 میداد زن چل و خل تویه به کی باشه باید خداتم از نشو پرو هم تو:  سامان

 شیم اشنا هم با بیشتر بعد تا میدی بهم رو موبایلت شماره جون سایه:  اریانا

 جون اری گفتی گل اخ:  سامان

 حتما:  من

 یومدم خوابم انقدر شب خونه رفتیم و کردیم فظی خداحا باهمه بود رفتن وقته دیگه دادم بهشون شمارمو اینکه از بعد

 مرفت و خوردم سریعی صبحونه و پوشیدم رو لباسام زود و شدم بیدار صبح خوابیدم چیزی به کردن فکر بدون که

 رو اراس تا کالس از بعد داشتیم کالس دو ساعت تا روز اون دانشگاه رفتیم هم با و سارا دنبال رفتم شدم ماشینم سوار

 کاله زیر و کردم خشک موهامو گرفتم دوش و اتاقم تو رفتم بود نیم و سه ساعت خونه رفتم خودم و خونه رسوندم

 مه خانوم هانیه و کرد می درست غذا داشت خانوم زهرا خونه اشپز تو رفتم نبود کسی سالن تو رفتم و دادم جا لباسام

 اه مبل روی شد تموم کارا اینکه از بعد کشیدم طی رو سالن کف و داشتم بر طی هم من کرد می تمیز رو خونه داشت

 اونا تا هم من من پیش اومدن هاشون لباس کردن عوض از بعد خونه اومدن جون محبوبه و کتی که بودم نشسته

 بخوریم هم با تا اوردم و کردم اماده قهوه کردند می عوض لباس داشتند

 گفت و خورد رو اش قهوه از یکم جون محبوبه نشست من روی به رو هم کتی و من پیش اومد جون محبوبه

 داریم مهمون ظهر فردا جون سایه:  جون محبوبه
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 کیا..  سالمتی به: من

 بمونه ماهی سه دو کم دسته و بندازه لنگر قراره ولی نیست بیشتر نفر یه:  کتی

 ونهخ گفت میشه البته ما خونه بیاد و ایران بیاد قراره کیان اقا امینی اقا دوست پسر نفرن دو کتی نه:  جون محبوبه

 خودشه نام به هنوز سندش ولی داد بهمون کارخونه از امینی اقا سهم عنوان به رو این که درسته خودش

 ؟ باباشه کیه میاد باهاش که اونی کن ول رو اینا مامان:  کتی

 مهوش عموش دختر کتی نه:  جون محبوبه

 ؟ نه بود اومده اینجا هم قبال:  من

 می خوب خونشون رفتیم می کانادا میرفتیم وقت هر ما ولی پیش سال سیزده دوازده بار یه عزیزم اره:  جون محبوبه

 شناسیمشون

 هستیم گرامشون عموی دختر و اقا حضرت زیارت منتظر صبرانه بی:  من

 زد حرف پالکارد مثل دوباره این:  کتی

 هراز به کمی و شدم بیدار هفت ساعت ولی داشتم کالس نیم و ده تا نه بعد روز صبح گذشت شب ان و حندیدیم بعد

 با کالس از بعد نیومد دانشگاه و داشت دعوت مهمونی اونروز سارا دانشگاه رفتم و کردم کمک خانوم هانیه و خانوم

 اگه و داریم چی غذا ببینم تا اشپزخونه توی رفتم پرسی احوال و سالم از بعد خونه برگشتم کردم حافظی خدا ها بچه

 بادمجون کشک ترکمنی سوپ خانوم زهرا هم ناهار برای بود شده انجام ها کار ی همه انگار کنم کمک زود هست کاری

 لمک ساالد و انار ساالد و ژله هم هانیه بود کرده درست چین ته و بادمجون قیمه سوخاری میگو کبابی ماهی مرغ ناگت

 کاری دیدم گفتم می داشتم ببخشید رفت ابروم اوای شود چه ای خوشمزه ناهار چه وااااای بود کرده درست کاهو و

 اتاق تو اومد دنبالم کتی که بشم حاضر تا رفتم نیست

 هست اجازه -

 جون کتی تو بیا -

 سالم -

 بشین عزیزم سالم -

 باشی راحت که بگم بهت اومدم فقط خوبه نه -

 داد ادامه بود چی منظورش یعنی اخه کردم نگاهش مبهوت
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 میریم وقت هر رفتیم خونشون زیاد ما بپوش هم کیان جلوی پوشی می لباس کامران جلوی که جوری همون یعنی -

 باش راحت پس است خونه همین فرزند تو مثل اونم راحتیم باهاش خانوادمون پسر مثل خونشون میرم کانادا

 گفتی که مرسی باشه -

 میاد خوبی دختر نظر به اونم ولی ندیدم بیشتر بار یک رو مهوش من راستش عزیزم بود ام وظیفه -

 خوریم می ناهار کی شدم گرسنه دیدم که رو ها غذا من کتی راستی باشه -

 میشه ناهار وقت موقع اون تازه بشینن ساعت نیم بعد بیان مهوش و کیان باید که شدی شکمو دوباره سایه ای -

 باشه -

 شو اماده هم تو برم من -

 چشم -

 کتان ارشلو با میخورد روش سفید بند کمر یه که پوشیدم زرد دار کاله تونیک یه رفتم کمدم سراغ کتی رفتن از بعد

 ارایش به نیازی کردم نگاه صورتم به کردم مرتب کاله زیر زیبا خیلی ماهرانه رو موهام سفیدم های صندل و سفید

 شدم خارج اتاق از توام شبیه چقدر من دادی ارث من به رو خوشگلی که مامان برم قربونت الهی نداشت

 رفط به و میخوریم ناهار بعد ساعت نیم تا که گفتم جون اخ یه اومد در زنگ صدای که رفتم می پایین ها پله از داشتم

 پشت و پسری و شد باز در سر اخر هم من کتی و جون محبوبه هم بعد کامران بعد بود امینی اقا نفر اولین دویدم در

 جون سایه گفت و کرد اشاره جون محبوبه رسید من به تا بقیه با دست و بوسی رو از بعد شد وارد دختری سرش

 اینکه جای به خوردم جا که بدم دست تا کردم بلند را دستم هم من اورد باال رو راستشو دست هم کیان هستند

 گاهین با و خونم سایه گفت و کرد اشاره من به اشاره انگشت با و کرد جمع رو دستش کنه نزدیک دستم به رو دستش

 جلو مهوش بعد رفت سالن طرف به و خوشبخته گفت فقط هم اون و بله گفت کامران که که خواست می تائید انگار که

 ونهاش چمدون تا رفتن اتاق طرف بع بعد خوشحاله دیدنم از که گفت و فشرد گرمی به رو دستم بود خوبی دختر اومد

 تقریبا و زیبا دختر مهوش کیان برای راستی سمت اتاق و بود مهوش برای من چپیه سمت اتاق بزارند کدام هر در رو

 دمیوم مهربون خیلی نظر به و داشت حالتی خوش و مشکی چشمان تپلی لب و داشت کوچیکی بینی بود من قد هم

 های لب و داشت کشیده بینی داشت ورزشی و پر تو هیکلی بود کامران از تر بلند سانت هفت شش تقریبا کیان اما

 و صاف موهای کرد می فرق حالتش ولی بود من چشمان رنگ درست چشماش من مال زیبایی به نه البته زیبا ای قلوه

 چند بود جذاب حال هر به.. یا خسته فشن شاید بود چی اسمش نمیدونم که بود داده حالت کمی و داشت پشتی پر

 گفت کیان که اورد قهوه برامون خانوم زهرا که بودیم نشسته ها مبل روی بیرون امدن اتاقاشون از که از دقیقه

 ودب چی منظرش بیشعور پسره.  بیارین من برای اب لیوان یه لطفا خانوم سایه:  گفت من به رو مقابل در و نمیخوره

 ایهس جان کیان گفت سریع فهمید رو منظورش انگار که هم جون محبوبه گفت می من به کاراشو که کلفتم من اینکه

 ونهنت که ناتوان انقدر ادم یه وقتی نداره اشکالی جون محبوبه گفتم و نیوردم کم که هم من و ماست خانواده از عضوی
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 وقتی از بود شده خنک دلم گرفت حرصش حرفم این از کنم کمک بهش ندارم مشکلی من بخوره اب خودش و بره

 و بیرون رفتم و کردم پر رو اب لیوان بود من مثل غرورش چقدر گرفت می منو حال که بود باری دومین اون بود اومده

 خیلی کرد صدامون خانوم زهرا بود ناهار وقت دیگه حاال خرد رو اب کنه تشکر اینکه بدون جلوش میز روی گذاشتم

 یزم سر نشست لبم روی طویل لبخند یه خانوم زهرا صدای از بودم نخورده که هم حسابی درست صبحانه بودم گرسنه

 نم سمت این جون محبوبه بعد و کامران بود نست کتی هم من کنار کنارش کیان و بود من روی به رو مهوش نشستیم

 را اول قاشق ریختم سوپ کمی همه از اول شدیم مشغول ما و رفت اشپزخونه به خانوم زهدا بود نشسته امینی اقا هم

 کمتر من مهربونید همه با که دارید خوبی عادت خیلی شما خانوم محبوبه شدم میخکوب کیان صدای با و خوردم

 بعضی ما بزنه نداشت حرفی که جون محبوبه.  بخورن غذا میز یک سر باهاشون هاشون کلفت که دیدم رو کسای

 اب ریخت بهم اعصابم بود من کلفت از منظورش کیان اما بودیم کرده دعوت میزمون سر به رو خانوم هانیه و زهرا اوقات

 غرورت پس کردی بغض چرا دختر کن استفاده بهش زدن نیش برای زبونت از نمون ساکت سایه سایه گفتم خودم

 نتونستم کردم کاری هر ولی.  نره یادش داره عمر تا که بده بهش جواب یه و کن استفاده ازش نفست به اعتماد کوش

 زا کوچکی خواهی عذر با و دادم غورت رو دهانم اب بود بسته رو گلوم راه بغض بگیره ام گریه بود نزدیک بگم چیزی

 گذاشتم بالش رو سرمو نداشتم نحمل دیگه اتاقم به رفتم بگه چیزی کنه فرصت کسی اینکه از قبل شدم بلند میز سر

 ولی بود اومده که بود نشده ساعت یک هنوز بود شده تموم گرون خیلی برام حرفاش بود شده چم نمیدونم زدم زار و

 توی شدم هم موفق که بگیرم اشکامو جلوی کردم سعی و دادم فشار محکم بالش توی سرمو بود اورده در منو اشک

 ایهس بیا خودت به پس اره بزاره خودشون حال به رو ادما اینجور که نیست دختری سایه گیرم می انتقام اره گفتم دلم

 نده دست از رو نفست به اعتماد کن حفظ رو غرورت همیشه و باش بکرت های نقشه فکر و

 تیک داشتم انتظار بفرمایید گفتم و کردم مرتب کالهم زیر موهامو و کشیدم دست چشام به کمی اومد اتاقم در صدای

 شدم رو به رو مهوش معصوم و گرفته چهره با ای باورانه نا طور به ولی باشن کامران یا

 تو بیام هست اجازه -

 بشین...  بفرما عزیزم بله -

 کنم خواهی معذرت کیان طرف از اومدم من -

 گذاشته نمایش به رو شعورش میزان انسان یه فقط و نشده چیزی نکن ناراحت رو خودت شما هه -

 دلت اگه االنم اشتباهه نیست متوجه خودش که میزنه حرفایی یه گاهی نداشت منظوری جون سایه نگو اینطوری -

 کنه خواهی عذر ازت بیاد بگم بهش و بوده زشت کارش بگم خودش به برم نمیشه راضی

 باشه راحت خیالت گفتم که من نیست الزم جون مهوش نه -

 خداحافظ پس میرم من باشه -

 خداحافظ -
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 زد زنگ بهم سامان که بود رفته مهوش که شد می ای دقیقه چند

 خانوما خانوم سالم -

 خوبین سامان اقا سالم -

 ؟ بیکار یا مشغولی کنی می چه طوری چه تو مرسی -

 دادم جواب و گرفت خندم سوالش این از

 دارم کالس فردا ولی بیکار که امروز -

 کنی می قبول رو پیشنهادم پس خب -

 ؟ پیشنهادی چه -

 درکه توی عصرونه یه یه -

 ؟ کی و عالیه -

 ما خیابون سر شش ساعت -

 ؟ میان کیا باشه -

 نمیان و دارن کار گفتن کتی و کامران شایان و کیارش پرناز ارنا اریانا نیما -

 باشگاه بره باید امروز باشه رفته االن کنم فکر هم کتی شرکن بره باید کامران اره -

 خاله دختر دنبالت بیام میخوای خب خیلی -

 خداحافظ میام خودم نه -

 خذاحافظ باش مراقب باشه -

 یه با تفنگی لوله جین شلوار همیشه مثل کردم ارایش یکم اینه جلوی رفتم و شدم بلند بود چهار کردم نگاه ساعت به

 تو گذاشتم گوشیمو کردم سرم هم همرنگش شال یه با فسفوری کوتاه مانتو یه زدم اسپرت تیپ و پوشیدم استار ال

 گفتم و نشستم کاناپه رو جون محبوبه بغل پایین رفتم بود پنج ساعت کیفم

 ریدبخو شامم نشید نگران کردم دیر نیام شام شاید درکه میرم وبقیه جون اریانا و سامان اقا با دارم من جون محبوبه -

 سایه راستی باش خودت مراقب عزیزم باشه -

 بله -
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 ببخشش اینکه منظورم نشو ناراحت کیان رفتار از -

 خداحافظ بیخیال پس ندارن رو کردن فکر ارزش اون مثل ادماهایی -

 مادر خداحافظ -

 پارکینگ طرف به و شدم رد تفاوت بی میزد قدم داشت حیاط توی شد ظاهر جلوم معلق اجل که بیرون اومدم خونه از

 زد صدام رفتم

 خانوم سایه -

 گفت و زد فریاد تقریبا اینبار که دادم ادمه راهم به توجه بی

 شمام با خانوم سایه -

 گفتم و برگشتم

 دارین امری بله -

 بله بله -

 شده اتون تشنه باز یا داره نظافت به احتیاج اتاقتون شده چی -

 دارم سوال یه االن بعد واسه اینا نه -

 گفتم و شدم مسلط خودم به رووووووووووووووو پر بعده واسه اینا میگه عوضی پسر

 برم میخوام بپرسین دارم عجله من خب -

 میری جایی اهان -

 برین می تشریف چی یعنی میری بیشعور ادب بی

 بله -

 ؟ کجا -

 بدم توضیح که نمبینم ضرورتی -

 بدونم خوام می ولی -

 میخواین چی شما نیست مهم من برای -

 ؟ برسونمتون خواید می -

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا .عربی ه | عشق نافرجام سایت نگاه دانلود
 

 میرم خودم نخیر -

 موقع این نمیاد گیرتون تاکسی -

 میرم ماشین با -

 عجیبه داری ماشین تو مگه -

 ماشین طور چه اومدین امروز که شما اینکه ولی خریدم ماشین مامانم انداز پس با من نیست عجیب هم اصال خیر -

 عجیبه دارین

 بخرن ایران توی برام که دادم پیغام اومدنم از قبل من خب -

 شد دیرم برم من اجازه با اهان -

 راه بودم من منتظر اماده همه رسیدم قرار سر که بود شش به دقیقه پنج بیرون در از رفتم و شدم ماشینم سوار

 لبو برامون بودیم منتظر و بودیم نشسته ها تخت از یکی توی گذشت خوش و گشتیم کلی اونجا رسیدیم و افتادیم

 گفتن هبقی ولی من گفتم سریع بودم منتظر که منم.  میاد کسی دستشویی برم خوام می من گفت سامان که که بیارن

 قدم چند گرفتیم پیش در رو راه سامان و من نیومد ولی بشوره رو دستش خواست می فقط بود دل دو ارنا دوره خیلی

 پرسید سامان که رفتیم

 میگذره خوش بهت -

 ممنون خوبه خیلی اره -

 دادم پیشنهاد فقط نکردم کاری که من کنم می خواهش -

 خالیه کتی و کامران جای ممنون بازم -

 باهم همه بعد دفعه... ایشاا اره -

 بهتره خیلی اینطوری اره -

 کنی می راحتی احساس اینا خاله خونه تو تو سایه -

 خالمی پسر مثل هم تو هستن ام خانواده مثل اونا زیاد خیلی اره -

 عزیزم طور همین هم تو -

 اج همون بخوابه هم شب کنم فکر یکیشونن مهمون شب توچال رفته دوستاش با صبح نیومد سوگل چرا راستی -

 اهان -
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 در جلو خوشمزه داغ نون بایه سامان دیدم بیرون برگشتم وقتی شدیم جدا هم از و بهداشتی سرویس به رسیدیم

 تیمنشس کبابی چلو یه تختای روی رفتیم بعد و چرخیدیم ده ساعت تا کردیم حرکت ها بچه طرف به باهم و ایستاده

 از پرناز خندیدیم می و کردیم می شوخی هی هم ما بود روشن ابی و قرمز های نور سرون باالی بود اب ابشار بغلمون

 دم دخترای همه نصیب گفت می خدا به رو هم بعد و ذلیله زن گفت می و میداد گیر نیما به مدام بود تر شوخ همه

 و شدم پیاده کردم پارک پارکینگ تو رو ماشین خونه رسیدم که بود یازده ساعت ها ذلیل زن این از بکن هم بخت

 افتادم راه خونه طرف به و شدم حیاط وارد

 تیک داشتم انتظار بفرمایید گفتم و کردم مرتب کالهم زیر موهامو و کشیدم دست چشام به کمی اومد اتاقم در صدای

 شدم رو به رو مهوش معصوم و گرفته چهره با ای باورانه نا طور به ولی باشن کامران یا

 تو بیام هست اجازه -

 بشین...  بفرما عزیزم بله -

 کنم خواهی معذرت کیان طرف از اومدم من -

 گذاشته نمایش به رو شعورش میزان انسان یه فقط و نشده چیزی نکن ناراحت رو خودت شما هه -

 دلت اگه االنم اشتباهه نیست متوجه خودش که میزنه حرفایی یه گاهی نداشت منظوری جون سایه نگو اینطوری -

 کنه خواهی عذر ازت بیاد بگم بهش و بوده زشت کارش بگم خودش به برم نمیشه راضی

 باشه راحت خیالت گفتم که من نیست الزم جون مهوش نه -

 خداحافظ پس میرم من باشه -

 خداحافظ -

 زد زنگ بهم سامان که بود رفته مهوش که شد می ای دقیقه چند

 خانوما خانوم سالم -

 خوبین سامان اقا سالم -

 ؟ بیکار یا مشغولی کنی می چه طوری چه تو مرسی -

 دادم جواب و گرفت خندم سوالش این از

 دارم کالس فردا ولی بیکار که امروز -

 کنی می قبول رو پیشنهادم پس خب -

 ؟ پیشنهادی چه -
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 درکه توی عصرونه یه یه -

 ؟ کی و عالیه -

 ما خیابون سر شش ساعت -

 ؟ میان کیا باشه -

 نمیان و دارن کار گفتن کتی و کامران شایان و کیارش پرناز ارنا اریانا نیما -

 باشگاه بره باید امروز باشه رفته االن کنم فکر هم کتی شرکن بره باید کامران اره -

 خاله دختر دنبالت بیام میخوای خب خیلی -

 خداحافظ میام خودم نه -

 خذاحافظ باش مراقب باشه -

 یه با تفنگی لوله جین شلوار همیشه مثل کردم ارایش یکم اینه جلوی رفتم و شدم بلند بود چهار کردم نگاه ساعت به

 تو گذاشتم گوشیمو کردم سرم هم همرنگش شال یه با فسفوری کوتاه مانتو یه زدم اسپرت تیپ و پوشیدم استار ال

 گفتم و نشستم کاناپه رو جون محبوبه بغل پایین رفتم بود پنج ساعت کیفم

 ریدبخو شامم نشید نگران کردم دیر نیام شام شاید درکه میرم وبقیه جون اریانا و سامان اقا با دارم من جون محبوبه -

 سایه راستی باش خودت مراقب عزیزم باشه -

 بله -

 ببخشش اینکه منظورم نشو ناراحت کیان رفتار از -

 خداحافظ بیخیال پس ندارن رو کردن فکر ارزش اون مثل ادماهایی -

 مادر خداحافظ -

 پارکینگ طرف به و شدم رد تفاوت بی میزد قدم داشت حیاط توی شد ظاهر جلوم معلق اجل که بیرون اومدم خونه از

 زد صدام رفتم

 خانوم سایه -

 گفت و زد فریاد تقریبا اینبار که دادم ادمه راهم به توجه بی

 شمام با خانوم سایه -

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا .عربی ه | عشق نافرجام سایت نگاه دانلود
 

 گفتم و برگشتم

 دارین امری بله -

 بله بله -

 شده اتون تشنه باز یا داره نظافت به احتیاج اتاقتون شده چی -

 دارم سوال یه االن بعد واسه اینا نه -

 گفتم و شدم مسلط خودم به رووووووووووووووو پر بعده واسه اینا میگه عوضی پسر

 برم میخوام بپرسین دارم عجله من خب -

 میری جایی اهان -

 برین می تشریف چی یعنی میری بیشعور ادب بی

 بله -

 ؟ کجا -

 بدم توضیح که نمبینم ضرورتی -

 بدونم خوام می ولی -

 میخواین چی شما نیست مهم من برای -

 ؟ برسونمتون خواید می -

 میرم خودم نخیر -

 موقع این نمیاد گیرتون تاکسی -

 میرم ماشین با -

 عجیبه داری ماشین تو مگه -

 ماشین طور چه اومدین امروز که شما اینکه ولی خریدم ماشین مامانم انداز پس با من نیست عجیب هم اصال خیر -

 عجیبه دارین

 بخرن ایران توی برام که دادم پیغام اومدنم از قبل من خب -

 شد دیرم برم من اجازه با اهان -
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 راه بودم من منتظر اماده همه رسیدم قرار سر که بود شش به دقیقه پنج بیرون در از رفتم و شدم ماشینم سوار

 لبو برامون بودیم منتظر و بودیم نشسته ها تخت از یکی توی گذشت خوش و گشتیم کلی اونجا رسیدیم و افتادیم

 گفتن هبقی ولی من گفتم سریع بودم منتظر که منم.  میاد کسی دستشویی برم خوام می من گفت سامان که که بیارن

 قدم چند گرفتیم پیش در رو راه سامان و من نیومد ولی بشوره رو دستش خواست می فقط بود دل دو ارنا دوره خیلی

 پرسید سامان که رفتیم

 میگذره خوش بهت -

 ممنون خوبه خیلی اره -

 دادم پیشنهاد فقط نکردم کاری که من کنم می خواهش -

 خالیه کتی و کامران جای ممنون بازم -

 باهم همه بعد دفعه... ایشاا اره -

 بهتره خیلی اینطوری اره -

 کنی می راحتی احساس اینا خاله خونه تو تو سایه -

 خالمی پسر مثل هم تو هستن ام خانواده مثل اونا زیاد خیلی اره -

 عزیزم طور همین هم تو -

 اج همون بخوابه هم شب کنم فکر یکیشونن مهمون شب توچال رفته دوستاش با صبح نیومد سوگل چرا راستی -

 اهان -

 در جلو خوشمزه داغ نون بایه سامان دیدم بیرون برگشتم وقتی شدیم جدا هم از و بهداشتی سرویس به رسیدیم

 تیمنشس کبابی چلو یه تختای روی رفتیم بعد و چرخیدیم ده ساعت تا کردیم حرکت ها بچه طرف به باهم و ایستاده

 از پرناز خندیدیم می و کردیم می شوخی هی هم ما بود روشن ابی و قرمز های نور سرون باالی بود اب ابشار بغلمون

 دم دخترای همه نصیب گفت می خدا به رو هم بعد و ذلیله زن گفت می و میداد گیر نیما به مدام بود تر شوخ همه

 و شدم پیاده کردم پارک پارکینگ تو رو ماشین خونه رسیدم که بود یازده ساعت ها ذلیل زن این از بکن هم بخت

 افتادم راه خونه طرف به و شدم حیاط وارد

 بود کیان صدای شدم میخکوب جام سر مغروری و محکم صدای با

 عجب چه -

 روش به برگشتم
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 ؟ عجب چه چی دوما سالم اوال -

 تنها دختر یه اومدن خونه برای باشه دیر کم یه کنین نمی فکر اوردین تشریف اینکه -

 غریبه دختر یه کار تو دخالت باشه زشت کم یه کنین نمی فکر شما البته و نه -

 رب خواستم.  باشه خونمون کلفت دختر اون اگر نه:  گفت بلند صدای با که افتادم راه در طرف به و برگردوندم رومو

 تو همه دادم ادامه راهم به باشم نشنیده چیزی که انگار و کردم کنترل رو خودم ولی دهنش تو برم مشت با و گردم

 تو ونهخ اومدم کالس از بعد داشتم کالس دوازده ساعت تا بعد روز.  اتاقم تو رفتم بعد و گفتم کلی سالم یه بودن سالن

 کنه صدام که اتاقم تو اومد کامران که بودم اتاقم

 خانوم زهرا کرده چه ببین بیا ناهاره وقت سایه -

 و نهک کنفم کیان قبل مثل دوباره ترسیدم می نرم یا برم بودم دل دو تعریفی جور چه این اخه شد اب دلم کامران وای

 میشه سست ادم دل کنه می تعریف انقدر که کامرانم این اتاقم تو برگردم تر دراز پا از دست

 نیستم گرسنه نمیام کامی نه -

 نداره ربطی اون به توست خونه اینجا بیخیال ولی.. ناراحتی کیان دست از دختر چته میدونم که من -

 من خونه نه اونه پدر خونه اینجا داره ربط کامی چرا -

 کیانه بابای نام به سندش فقط کشیده زحمت براش منه بابای ماله اینجا سایه -

 نمیام حال هر به -

 بخوریا همشو باال بیاره یواشکی برات گم می خانوم زهرا به من ولی نیا خب خیلی -

 میخورم چشم -

 منی ببره دادم رو ها ظرف و خوردم غذامو اتاقم تو اومد غذا از پر سینی با خانوم زهرا دقیقه چند پایین رفت و شد بلند

 ای مردانه حضور اعالم سرفه با همراه اتاقم در صدای که بودم شده ولو تختم روی بودم خورده ناهار که شد می ساعتی

 شد باز در بفرمایید گفتم و نشستم تختم روی و کردم مرتب لباسم کاله زیر موهامو باشه کامران زدم حدس شنیدم

 اومدم خودم به ازاندکی بعد شدم خیره بهش ناخواسته و شدم شوکه کیان دیدن با ولی

 داشتین کاری -

 بشینم تونم می بله -

 بفرمایید -

 گفت و من به کرد رو و نشست روش رفت هم اون و کردم اشاره تحریرم میز صندلی به
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 بخوام ازت چیزی یه میخواستم -

 داری رو چقدر تو که ای خوام می ازت چیزی یه میگه دارم ازت خواهشی یه نمیگه پروو پسره

 کنم می گوش بگین -

 دکتر برید مهوش با فردا خوام می ازتون خانم سایه -

 ؟ کجا -

 دکتر -

 نمیرید خودتون چرا -

 ندارم اینجا هم دیگری کس داره ارایشگاه وقت جونم محبوبه داره کالس گفتم کتی به بره همراهش خانم یه باید -

 بود شده من لنگ کارش چون بود تالفی وقت اینجا کرد گل شیطنتم رگ

 داره شرط ولی میرم باشه -

 شرطی چه هه -

 کنی خواهش ازم باید -

 ؟ چی -

 کنی خواهش ازم باید میگم دیگه بار یه ولی شنیدی کنم فکر -

 هرگز -

 نمیرم منم پس -

 گفت و وایستاد لحظه یه رفت در طرف به و باشه گفت و شد بلند

 ری نمی که مطمئنی -

 نکنی خواهش ازم که وقتی تا اره -

 گفت برگشتو طرفم به غیظ با

 کنم نمی خواهش کلفت یه از وقت هیچ من کوچولو خانوم هی -

 مغرور پسره کردم عصبی اونو که بود حال خوش دلم ته ولی بودم شده قرمز عصبانیت از بیرون رفت در از بعد و

 بکنی خواهش یه میمردی
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 اومد سمتم به هراسون و شد وارد جون محبوبه شدم دور افکارم از در صدای با

 جون سایه -

 ؟ چتونه شده چی جون محبوبه بله -

 نری تو اگه االن ارایشگاه برم باید که شدم کیان شرمنده من خدا ترو دکتر برو مهوش با کنم می خواهش دخترم -

 ها میشه زشت

 شما پیشه اومد کنه راضیم نتونست خودش -

 ؟ میری سایه -

 نه -

 بره تنها داره گناه مهوش ولی هستی عصبی کیان از میدونم من خاطر به سایه -

 میرم باشه خب خیلی -

 باشه بده بهت رو ادرس و ساعت تا میاد کیان االن پس ماهی چقدر تو دخترم برم قربونت -

 باشه -

 رهمسخ پوزخند با و نشست کنارم تخت لبه اومد شد وارد و زد در کیان بعد دقیقه دو رفت جون محبوبه اینکه از بعد

 گفت ای

 میری من کردن خواهش بدون باالخره خانومی دیدی -

 تو نه اون خاطر به فقط جونه محبوبه خاطر به میرم اگه -

 ادرس اینم داره وقت چهار ساعت فردا -

 داد دستم به کاغذی تکه بعد

 چیه جون مهوش بیماری ببینم -

 زا کانادا ماه شش ایران ماه شش اونم که دکتره خانم همین زمینه این در اعتمادش قابل دکتر تنها نمیدونم دقیق -

 دکتر پیشش بره تا اومد باهام ایران میام من فهمید تا مهوش بهش داشت احتیاج وقتی بود ایران هم مهوش شانس

 زایمانه و زنان

 پیشش میره مهوش چرا خب -

 انتظارشه در مرگباری و خطرناک زایمان گفتن بهش ها دکتر اینکه برای -
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 بارداره مهوش مگه -

 اوهوم -

 نمیاد بهش اصال -

 که صبح پیش ماه دو کرد ازدواج پویان همکالسیش با خانوادش زیاد های مخالفت وجود با پیش سال چهار مهوش -

 تنیس ازش خبری هیچ االنم تا و بود برده هم رو اش دیگه چیز تا چند و نامه گذر شناسنامه نبوده پویان میشه بلند

 امیدوارم البته که بود خواهد خطرناک و دشوار خیلی زایمانش که گفتند ها دکتر و بارداره فهمید مهوش پیش ماه

 باشند گفته اشتباه

 امیدوارم -

 دکتر مطب طرف به و شدیم ماشین سوار باهم بودم مهوش منتظر در جلوی بعد روز شذ خارج اتاق از و شد بلنذ بعد

 صدای اب بودم زده زل مهوش نگران قیافه به مدت کل نو بشه نوبتمون که وقتی تا بشینیم گفت ما به منشی رفتیم

 که زد صدا منو فامیلی چرا که بود شده گرد چشام اومد خودم به شماست نوبت رحیمی خانم گفت که منشی خانم

 گفت مهوش به رو منشی خانم

 شمایین رحیمی مهوش خانم -

 بله -

 شماست نوبت بفرمایین گفتم -

 بودم فکر تو بخشین -

 پرسی احوال و سالم دکتر خانم شدیم وارد هم با و گرفت محکم دستمو مهوش نازی فامیلی تشابه چه جااااااااااااانم ای

 گفت و کرد بررسی خوبی به رو ازمایشات بعد کرد ما با گرمی

 میشی مادر داری پس خانم مهوش -

 اره بخواد خدا اگه -

 سختیه زایمان میدونی -

 میدونم بله -

 ررض بچت برای االن بخوری باید که هست قرص سری یه کنم صحبت خانم این با من باش منتظر بیرون تو گلم خب -

 نک استراحت فقط باش راحت االن ولی کنی مصرف کمی گم می بود الزم خیلی اگه دادی ازمایش دوباره که بعدا داره

 میرسونه اسیب بچه سالمتی به هواپیما باالتر های ماه در چون برو زودتر کانادا گردی بر خوای می اگه ضمن در
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 چشم -

 من به رو و کشید عینکش به دستس گذاشت میز رو خودکارشو دکتر خانوم شد خارج در از کوچکی خداحافظی با بعد

 گفت

 بود چی اسمتون ببخشید -

 سایه -

 به و میره ما پیش از زایمان از بعد درصد نود احتمال چون خطرناکه واقعا مهوش زایمان میدونید خانوم سایه بله -

 با اون کنه می فرق مهوش وضع ولی دیگس های بچه تمام مثل تولد موقع بچه مرگ صد در پیونده می باقی جهان

 که فهمید می داره فرق دیگه مادرای

 داد انجام بشه که هست کاری یعنی ما کنیم کار چه دکتر خانوم بله -

 داشت باهم رو هردوشون نمیشه خب ولی بله -

 کنه سقط رو بچه اینکه منظورتون -

 دچار مرگ به ولی خطرناکه مهوش برای هم اینکار خب البته درستی کار باشن راضی شوهرش و خودش اگر خب -

 نمیشه

 چیه درست راه شما نظر به -

 اش بچه سقط که بگم تونم می من همین برای عزیزه خیلی برام دخترمه مثل خواهرمه مثل مهوش جان سایه ببین -

 تریه درست کار

 ممنون دکتر باشه -

 خداحافظ کنم می خواهش - -

 خداحافظ -

 کنم صحبت باهاش گرفتم تصمیم افتادیم راه و شدیم ماشین سوار

 جان مهوش -

 بله -

 ... یا داری نگهش کارکنی چی خوای می -

 بزنم رو حرفم بقیه نذاشت
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 کنم نمی فکر سقطش به وقت هیچ و دارم نگهش خوام می که معلومه -

 نیست مهم برات اون مهوش سالمتیت اما -

 ونمنمیت مادرم االن من ولی نیوده دنیا به هنوز ام بچه که درست سایه باشه میون در ام بچه زندگی ی پا وقتی نه نه -

 چی مادرانم احساسات پس بگذرم خودم خاطر به ام بچه از

 نداشتم منظوری من نکن ناراحت رو خودت -

 االیب ابیه المپ حیاط تو رفتم و کرد عوض لباسامو بود هشت نزدیک ساعت دیگه نزدیم حرفی خونه رسیدیم وقتی تا

 هب مادرانه حس به مهوش حرفای به دکتر حرفای به کردم می فکر داشتم نشستم االچیق زیر و کرد روشن رو االچیق

 کرده ترکش پدرش من مثل که مهوش بچه

 برگشتم هراسون کردم حس شونم روی رو دستس گرمای

 بشینم تونم می منم نترس -

 بفرماین بله -

 رفتی مهوش با که ممنونم -

 منه مشکل اون مشکل عزیزه برام کتی مثل خواهرمه مثل مهوش بود ام وظیفه -

 گفت چی دکتر -

 نزد قشنگی حرفای -

 بعد لحظه چند شدم خیره بهش خواسته نا خرد گره نگاهش به نگاهم و اوردم باال بود پایین لحظه اون تا که سرمو

 دادم ادامه انداختم پایین سرمو

 رهبهت کنه سقطش اگه گفته کنه می فوت زایمان از بعد درصد نود احتمال بیاره دنیا به رو بچه بخواهد اگه گفت -

 گفت که نکردم بلند سرمو ولی کردم می حس خودم رو رو نگاهش سنگینی هنوز

 کنیم منصرفش بچه داشتن نگه از تا کنی کمکم باید هم تو کنم صحبت باهاش باید -

 داره نگهش خواد می میگه خب ولی کردم صحبت باهاش ماشین تو من -

 کنیم می تالش دوباره -

 ازشون کیان رسیدن که ما به افتادن راه االچیق طرف به مهوش و کامران و کتایون و اومد در صدای موقع همون

 گفت مهوش به رو بعد بشینن خواست

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا .عربی ه | عشق نافرجام سایت نگاه دانلود
 

 خودت خاطر به بکنی رو کار این باید ولی سخته برات میدونم بگذری ات بچه از باید تو مهوش -

 بدم دستش از خوام نمی دارم دوست رو ام بچه من کنم نمی و کار این من کیان نه:  مهوش

 میدی دست از خودتو ندی دست از اونو اگه جان مهوش:  من

 میمیری خودت بیاری دنیا به اون اگه تره مهم تو جون میگه راست سایه:  کیان

 بمون ام بچه اینکه مهم نه یا بمونم من که نیست مهم:  مهوش

 پدر بدن بچه اون رفته که هم پویان نن خریت جان مهوش:  کتی

 فهمی می خودم از عزیزتر عزیزه برا ام بچه کتی: مهوش

 هب کی امید به بزاری خوای می رو یتیم بچه مادر نه داره پدر نه اون که بمیری زایمان از بعد تو اگه مهوش خب:  کیان

 ای ندادن انجام کاری برات سرزنش جز پویان با ازدواج از بعد که ات خانواده امید به رفت و کرد ترکت که پدرش امید

 هوام رو خودمم که من امید به

 تنهام و بوده خودم سر باالی همیشه که خدایی امی به ذارمش می من نیست یتیم من ی بچه کیااااااااان:  مهوش

 فهمی می نشی امید نا من از که گفته که همون امید به افریدتش که همون امید به میزارمش نذاشته

 بگن بهش شه بزرگ وقتی چون داری نگهش نباید عزیزه واست که ات بچه همون برای بیخیال رو اینا اصال:  کامران

 بده غورت جوری چه شو گلو بغض بده جواب جوری چه کین مادرت و پدر

 و بمونم زنده عمر یه اینکه جای به دم می ترجیح مامانشم که من ولی بمونه بخواد که نبود ادم که باباش: مهوش

 ودب فداکار من مادر بگه بلندی سر با بچم که باشه شاد روحم ندارم رو ام بچه االن که ترسیدم چرا که بخورم حسرت

 تا رفت جوونی تو و گذشت هاش ارزو از بشه شروع من زندگی تا رسوند اتمام به رو زندگیش بمونم من تا رفت

 بیاد وجود به من ارزوهای

 نگرفت تولد از ات بچه خاطر این به هرسال باشه مرگت روز کست بهترین تولد داری دوس حتمیه مرگت مهوش:  کیان

 بشه پشیمون

 بره بین از تولدش از قبل که بهتره خودش خاطر به ولی کنم می درکت جان مهوش:  کتی

 ونواشکات کنید پاک کتی سایه ریزید می اشک چرا شما شوقه سر از من گریه کنید می گریه چرا چتونه شماها:  مهوش

 کنه نمی گریه که مرد کیان نکن گریه میشه ناراحت بچم کامی

 بینه می اسیب داره ضرر بچه برای باالتر های ماه توی برو زودتر کانادا بری خواستی اگه گفت دکتر:  من

 داری وقت کردن فکر واسه بازم موقع اون تا گیرم می بلیط برات صبح فردا برای مهوش:  کیان
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 ممنونم: مهوش

 مهوش از باهم همه دو ساعت بعد روز خوابیدیم و شد خورده سکوت در شام نیفتاد خاصی اتفاق دیگه شب اون

 هک بودم نشسته اتاقم تو کردینم فراموش رو اتفاقات همه انگار خونه برگشتیم وقتی رفت اون و کردیم خداحافظی

 یمن نزدیک پایین رفتم دنبالش و شدم اماده منم کنیم بازی والیبال حیاط تو خوایم می گفت و اتاقم تو اومد کتی

 و ونج محبوبه که بودیم نشسته االچیق زیر کنیم استراحت کم یه شدم خسته من گفت کتی که کردیم بازی ساعت

 و ارناست نامزدی دیگه دوهفته ها بچه ها بچه که گفتند شوق با دیدن رو ما و کردن باز رو در تا خونه اومدن امینی اقا

 ندیبل دار کاله لباس و گرفتم دوش شدم بیدار وقتی بود جمعه بعد روز.  بود کتایون دایی نوه ارنا شدیم خوشحال ما

 رو یانک نگاه سنگینی کردیم صبحانه خوردن به شروع باهم بعد بودم من منتظر میز سر همه بیرون رفتم و پوشیدم

 خوردم جا امینی اقا صدای با نکردم بلند سرمو ولی کردم می حس

 بخور صبحانتو شدی خیره چی به جان کیان -

 جون عمو چشم -

 میای لواسون ویالی بریم امروز داریم تصمیم ما کیان -

 بریم دارم دوس واقعا عمو البته -

 میریم دیگه ساعت نیم باشین اماده پس -

 ینیام اقا بود شده شوکه بودن تایم ان همه این از امینی اقا کشیدیم صف در جلوی بعد ساعت نیم و و شدیم بلند همه

 رنجینا پورشه یه کیان ماشین بریم کیان ماشین با کیان و کامران و کتی و من و خودشون ماتشین با جون محبوبه و

 لوج کامی و کتی کنه استراحت بشینه عقب خواد می و است خسته گفت کیان کرد رانندگی کامران ولی بود رنگ

 با و بود زیاد خیلی اهنگ صدای کرد می نوازش رو صورتمون به باد و بود باز ماشین سقف عقب کیان و من و نشستن

 خیره بهم کیان کردم حس داشت خودشو جای که هم باد صدای میشد مخلوط کتی شادیه هوووووووووووی صدای

 روی به اصال من ولی اورد در لرزه به رو بدنم تمام که داشت برقی یه انگار کردم نگاه چشاش تو و زدم زل بهش شده

 گفتم بشنوه اون فقط که طوری اهستگی به مغروری نهایت با و نیوردم خودم

 زدین زل من به چرا شده چیزی -

 هان -

 نزنی زل من به میشه محترم اقای -

 ببخشید -

 ندیدین خوشگل نکنه زدین زل بهم چرا -
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 شورو.  بودم ندیده ملیونی صد چند ماشین سوار کلفت حاال تا خانومی نه گفت حرص با و گرفت حرصش حرفم این از

 لیو ماشینشه قیمت هم هم کامران ماشین و باالتره اون ماشین از مدل یه امینی اقا ماشین خوبه پرو پسره.  برگردند

 تیک و مهوش از تر اصیل و تر شخصیت با خیلی من نبودم کلفت من ولی نیستند من برادر و پدر اونا داشت حق خب

 رفت می بین از نفسم به اعتماد و میشد خرد غرورم میشد بسته دهنم کلفت گفت می بهم وقتی کردم می رفتار

 هک نبود کیان از غیر کسی کردم باز چشامو صورتم روی گرمی چیز احساس با برد خواب به مرا افکارم و بستم چشامو

 گفت برداشتو دستشو کردم باز چشامو دید تا کرد می نوازش رو ام گونه داشت

 رمب خواستم می دیگه نشدی بیدار دادم تکونت نشدی بیدار کردم صدات هرچی بسالمتی بودین زمستونی خواب -

 ردمک عوض رو لباسام بود یکی کتی و منو اتاق رفتم ویال طرف به و شدم بلند حرف بدون تو رفتن همه پاشو اب سراغ

 من بودن نشسته استخر لب ام بقیه و امینی اقا کرد می درست شربت داشت جون محبوبه اتاق تو گذاشتم وسایالمو

 از ینصف تقریبا اورد شیرینی با رو ها شربت جون محبوبه نشسته کیان از فاصله کمی با پیوستم جمعشون به هم

 اب طرف خدومو قصد از و دادم تکون اب داخل دستو اومدم هدف بی کرد گل شیطونیم رگ درباره و خوردم شربتمو

 اوب اروم فقط سرمست و خوشحال کیان روی ریخت شربتش کل و کرد رها رو لیوان مثال داشتم نگه خودم کردمو پرت

 باال و ردک بلند و کمرم زیر دیگشو دست و پام زیر گذاشت دستاشو از یکی و شد بلند کیان ببخشید گفتم شیطنت

 من لیو شه بیخیال تا کنم التماسش داشت توقع داروردم لرزه به برقش بازم کردم نگاه چشاش تو داشت نگهم استخر

 یوقت کردم حس البته کنه رهام که شدم منتظر و کردم پرت کتی طرف و اوردم در جیبم تو از گوشیمو فقط بیخیال

 بودم خیس خیس اومد بیرون اب از وقتی کرد رها اب در مرا باورانه نا کامال ولی نکنه رو کار این نیست مهم برام دید

 اتاق از تا کردم عوض رو لباسم اینکه از بعد کنم عوض رو لباسم تا ویال توی رفتم و کشیدم صورتم به عصبی دستی

 ردک می نگاه منو داشت که براقش طوسی چشمای توی و کردم بلند رو سرم کردم برخورد سفت چیز یه با شدم خارج

 اورد در لرزه به رو بدنم نگاش همیشگی برق زدم زل

 شکست را سکوت جمله این با کیان اینکه تا بود فرما حکم سکوت و شدیم خیره بهم که بود دقیقه یک نزدیک

 نخوری سرما کن خشک موهاتم بپوش گرم لباس سایه -

 کردی نمی پرتم بودی نگران خیلی اگه -

 کوچولو بگم بهت گفت جون محبوبه نیستم نگران -

 بزرگ بابا فهمیدم باشه -

 پرسید جون محبوبه که بیرون رفتم پوشیدم شرت سویی یه بعد و کردم خشک موهامو رفتم اتاق تو

 است اماده غذا دادی طولش انقدر کردی می کار چی سایه -

 کردم می خشک موهامو داشتم -
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 نخوری سرما دخترم میرسی خودت به چقدر پوشیده چی ببین وا -

 اقا اهارن از بعد بینی می حاال گیرم می رو حالت پرو پسره کردم نگاه بود پایین سرش که کیان به و برگشتم بهت با

 محک کردیم بازی پاسور حیاط توی کیان و کتی و کامران و من و کنند استراحت تا تو رفتند جون محبوبه و امینی

 از من دنب قلقلک رو کتی و من بردن اونا اگه بزنیم چوب با کیان کامی بردیم کتی منو اگه بستیم شرط و کردیم بازی

 سایه منم این حاال هیجان کلی با شد شروع بازی باالخره بود قلقلکی بدنم اعضای تمام تقریبا بودم متنفر قلقلک

 پنجم و چهارم دست ها پسر نفع به سوم و دوم دست دخترها گروه نفع به اول دست رو بازی کنم می گزارش رحیمی

 نفع به یازدهم دست و دخترا نفع به دهم دست پسرها نفع به نهم و هشتم و هفتم دست ها دختر نفع به ششم و

 جمع دست شش گروه دو هر ساز سرنوشت دست اینک و مساوی شش شش دخترها نفع به دوازدهم دست پسرها

 این برنده پسرها گروه همینک و وااااااااای زند می رقم را جوان چهار ای سرنوشت که برگهاست اخرین این و کردن

 لکقلق منو بدجوری کیان ما دادن قلقلک به کردن شروع کیان و کامی بود شده جمع گلوم توی بغض شدند مسابقه

 گفت بود مشغول که طور همین بود اومده بند نفسم شد نمی هم بیخیال و داد می

 دم نمی قلقلکت کنی خواهش اگه -

 کنم نمی خواهش ازت وقت هیچ من -

 بمیری تا بخند انقدر پس -

 دواست درمان بی درد هر بر خنده نترس -

 بخند پس باشه -

 کیاااااااااااااااااااااان -

 نای بود جون بی و سست پاهام و دست یودم رسیده بیهوشی به تقریبا دیگه کرد رهام که زدم صدا بلند رو اسمش

 ولی کنند جمع رو وسایل تا رفتند شیرینی و چای خوردن از بعد همه و شد عصر کرد می درد سرم نداشتم زدن حرف

 حس ناگهان بودم خواب خونه در دم تا شدم ماشین سوار فقط کرد جمع برام کتی هم وسایالم نخوردم که چایی من

 هی با سریع اتاقم تو باال برد می منو داشت بودم کیان بغل توی کردم باز چشامو ریخت هری دلم توی هوام روی کردم

 یارهب منو خواست می اینکه از گرفتم پیش در رو اتاقم راه و برم تونم می خودم گفتم و پایین پریدم بغلش از حرکت

 اصیخ اتفاق بعد روز دور تا کنم اذیتش خواستم می بیشتر ولی میومد خوشم ازش دلم ته بود اومده خوشم خیلی باال

 امروز یرمبگ ازش رو نگاهم و بلرزه تنم شد باعث نگاهش برق بار هر که خورد گره کیان نگاه به نگاهم دوبار فقط نیفتاد

 سارا منتظر حیاط تو خوردم صبحانه پوشیدم رو لباسام اولیش هم این و نبود بیشتر تا شش شد شروع امتحانم اولین

 سر ها پله روی ناگهان که برم در طرف تا شدم بلند ها پله روی از سریع زد بوق اینکه از بعد دنبالم بیاد بود قرار بودم

 اشتهد نگه دستش تو رو راستم دست مچ کیان نداشتم کل به کمر االن بود نرسیده دادم به کیان دستان اگر و خوردم
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 مصاف کامران کرد رها رو دستم کیان شم مسلط خودم به تونستم وقتی بود زده کمرم زیر رو دستش هم کامران و بود

 گفت و کرد نگاه بهم نگرانی با و کرد

 جان سایه -

 بله -

 ندی خودت دست کار تا کن جمع رو حواست باش خودت مواظب بیشتر یکم عزیزم کنم می خواهش -

 چشم -

 خوبه خا اخ بود خشمگین کردم نگاله کیان به کرد پیشانیم ی حواله برادرانه ای بوسه و گرفت دستاش با رو سرم بعد

 اطرخ به یعنی واقعا کرد می باد عصبانیت از گردنش رگ االن بود کرده بغلم کال اگه گرفت رو مچم دست یه با فقط

 خداحافظی با اومدم خودم به سارا بوق دوباره صدای با.  عصبیه و ناراحت کرده جلوگیری خوردنم زمین از اینکه

 در اقشات تو رفتم نبود خونه کسی کتی غیر خونه برگشتم وقتی دادم خوبی به رو انتحان.  رفتم در طرف به کوتاهی

 شدم وارد و زدم

 هست اجازه خانومی سالم -

 خانوم سایه بفرماین بله -

 ؟ شما احوال طور چه -

 پرسیدی؟ اینجوری دوباره تو -

 چشه مگه خب -

 داره خنده جوری یه -

 بخند خب -

 جنبه بی بسه خندیدی لواسون تو -

 میشه سست بدنم کتی ننداز یادم -

 بود دیدنی واقعا کیان قیافه شد بد حالت وقتی سایه -

 وصفه قابل غیر بود دار خنده خیلی بود جوری چه مگه -

 بوده نگاش تو ذوق و بوده شاد واقعا حتما من خدای اوه -

 بودم ندیده حاال تا چی نمیدونم بود جالب حس یه ولی نمیدونم -
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 بشه خوشحال اندازه این تا کسی کردن اذیت از کسی ندیدی حاال تا که معلومه بله -

 همه با شوخه یکم کنی می عادت بهش خوبیه پسر کیان سایه کنی می گندش زیادی هم تو -

 شوخیه کنم فکر هم کلفت گه می بهم وقتی داری توقع -

 جان سایه -

 نهک می اوری یاد رو موقعیتم فقط اون کلفتم یه من میگه راستم البته میگه وقتی میکنه عشق رو کلمه این اره -

 جای ای دیگه کس هر باش مطمئن بشنوم ازت رو حرف این ندارم دوست ای خانواده این دختر تو گلم خواهر سایه -

 میشه درست دیگه روز دو یکی تا میدونم و میشناسمش من چون ولی بود نمونده سرش به مو یه حاال تا بود کیان

 ندادم انجم کاری

 نکن ناراحت رو خودت تو -

 ناهار نداشتم قصد اصال خوابیدم ناهار خوردن بدون و گرفتم دوشی رفتم خودم اتاق به شدم بلند حرف این زدن با

 ای فایده ولی دادم تکون سرمو اول گوشم تو میره داره چیزی یه کردم حس خواب اوج تو ولی بودم خسته بخورم

 یم فرو رو بیرون بود اومده کاله زیر از که موهام داشت که بود شیطون پسر یه کار این بله کردم باز چشامو نداشت

 گفتم فریاد و گوشم تو کرد

 خوابم مثال نکن کامی -

 کنم بیدارن خوام می خواهرم خوب -

 میاد خوابم نمیخوام -

 بخواب بعد بخور ناهار پاشو خرسه خانوم -

 نیستم گرسنه نه -

 کنم صدا رو کیان خوای می نکنه بخوری باید میگم من ببینم پاشو اه -

 پرسیدم بهت و پرید سرم از برق کیان اسم شنیدن با

 چی واسه اون -

 میده قلقلکت باشه الزم اگه میرسه بهت زورش اون چون -

 میاد خوابم بابا برو -
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 کیان بعد لحظه چند کاریه چه این من احمق برادر بودم شده خیره بهش زد صدا رو کیان کامی باوری نا کمال با ولی

 لیخی که برم باید من بکن کاریش یه تو نمیخواد ناهار میگه این جان کیان گفت ریلکس خیلی هم کامران شد وارد

 ولی میره و نخور خب میگه االن داره اهمیتی چه اون واسه بکنه خواد می کار چی مثال خوب گفتم خودم با.  ام گرسنه

 کردم می حس چرا نمیدونم کردم بهش کردم رو پشتم و سرم رو کشیدم رو پتو من نشست تختم لبه اومد اون

 و دکر نزدیک رو دستش چیه نمیدونستم که غریبی حس نداشتم وقت هیچ رو حس این ام وابسته بهش دارم دوستش

 خوند چر خودش طرف به کت حر یه با منو و کشید روم از محکم رو پتو

 چه این میخوری صبحانه ذره یه فقط نمیخوری غذا ادم بچه مثل روزه دو نمیخوری غذا چرا خب دیوونه دختره -

 میمیری خب وضعیه

 داره ربطی چه شما به اصال نمیمیرم نترس -

 ببینم پاشو داره ربط من به -

 بخوابم خوام می کن ولم نیستم گرسنه نمیخوام -

 بخوری ناهار باید کارمو بشنوی داری دوست اگه دارم کاری یه باهات بعد بخوری ناهار باید -

 ندارم ای عالقه من ولی -

 میشی خوشحال شنیدنش از مطمئنم من -

 مرتب کمی موهامو و کشیدم کالهم به دستی اینه جلوی شدم بلند خیال بی کنی می وسوسه ادمو که روحت تو ای

 رناها از بعد کردم بازی غذام با بیشتر نداشتم اشتها چون خوردم ناهار کمی رفتیم باال ها پله از کیان همراه و کردم

 کارشو خواست می حتما پس حیاط تو برم که زد صدام کیان که خانوم هانیه کمک برم خواستم کردم جمع رو ها ظرف

 یکم لحظه اون مطمئنم کرد می دوچندان رو اسرسم داشتم کیان به که مبهمی حس داشتم استرس چرا نمیدونم بگه

 و بود نشسته االچیق زیر حیاط توی رفتم بشم مسلط خودم به تا دادم فشار بهم دستامو یکم بود پریده رنگم

 رشکنا بشین گفت و کرد اشاره کنارش به و کرد باز چشماشو کردم حضور اعالم ای سرفه تک با بود بسته چشماش

 کرد شروع خودش که بگم چیزی خواستم بود ما بین سکوت دقیقه یک نشستم

 میگیری فرانسه زبان لیسانس داری تو که شنیدم من سایه -

 بله -

 مونده چقدر -

 مونده باقی دیگه امتحان تا پنج فقط -

 مسلطی کامال پس خوبه -
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 بله اجازتون با -

 بزرگ جلسه یه شرکت تو و ایران بیان خوان می مهم پروژه یه برای که داریم فرانسوی مهمون سری یه فردا پس ما -

 رو ونحرفاش بخوام که ندارم تسلط انقدر ولی بدم رو جوابشون بتونم و بفهمم که انقدری بلدم فرانسه زبان من داریم

 شرکت بیای فردا پس باید مسلطی انقدر اگر تو کنم ترجمه بقیه برای

 کرد گل شیطنتم دوباره

 بیام تا کنی خواهشی باید ولی هستم که مسلط خب -

 کنم نمی اینکارو من -

 نمیام منم خب چرا -

 کنم نمی خواهش ازت که میدونی کنم تکرار رو میاد بدت ازش که جمله اون دوباره نذار سایه -

 دارم امتحان یازده ساعت تا روز اون تازه نمیام منم خب -

 داریم مهمون عصر ما نداره اشکال -

 نمیام من ولی -

 کشید و دستم که بلندشم خواستم

 برگشتم اولیه حالت به و کشید و

 کنم خواهش ازت من بعد تا کن خواهش بار یه من از تو اول فکری یه سایه -

 داد ادامه که کردم می نگاهش مبهوت طور همین میگه که چیه اینا اخه کردم می شک عقلش به داشتم دیگه

 اومدنت برای ازت که کنی خواهش یا دنبالت بیام اونروز کنی خواهش میتونی مثال کن خواهش ازم چیزی یه -

 کنم خواهش

 کنم نمی خواهش ازش من حال هر به ولی واقعا است دیوانه میگه که چیه اینا شده خل خدا وای

 بدید انجام کاری برام کنم نمی خواهش شما از من ولی -

 مطمئنی؟ -

 کامال -

 ؟ مطمئن مطمئن -
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 اهوم -

 کنم می مجبورت من ولی -

 بکنی تونی نمی کاری هیچ -

 کوچولو دید خواهی -

 منو گفتم می بهش دستوری صورت به من رفت حیاط اتنهای طرف به و کرد لندم منو کت حر یه با حرف این از بعد

 از ترس بیماری من خدا نه وای کرد باز رو انباری در.  کوچولو کن خواهش گفت می لبخند با فقط اونهم و زمین بذار

 تپش میدونسم کرد قفل درو و گذاشت زمین رو من بود فایده بی ولی زدم جیغ بار چند میمیرم اینجا من دارم تنگنا

 میودمد صداش چون دره

 کن باز کن باز توام با کن باز درو کیان -

 کن خواهش -

 کن باز درو مونگول روانی دیوونه کن باز......  کن باز دیوونه پسره درو کن باز -

 نبودی ادب بی که تو سایه اواواو -

 صدا هواس جونی دیگه بکشم نمیتونستم هم نفس دیگه من ولی بود نشده دقیقه دو هنوز شد تر اروم صدام رفته رفته

 این به داشتم کردم مرور رو مامان با خاطراتم خوندم رو اشهدم دلم تو شد می بسته کم کم چشمام نداشتم هم زدنش

 ندب کل طور به نفسم بود شده فشرده قلبم بود شده سرازیر اشکام نه یا ببخشم بابامو اخری دم که کردم می فکر

 روی گرمایی احساس با. .  رفتم هوش از وبعد.  ااااااان کیااااااااااااااااااااااا زدم فریاد و کردم جمع رو توانم تمام بود اومده

 اومدم هوش به رسید می گوشم به که واری زمزمه صداهای و دستم

 کارت به کاری دیگه دم می قول کن باز چشاتو کنم نمی اذیتت دیگه کن باز چشاتو خدا رو تو جونم سایه سایه -

 باشم نداشته

 شو پا من خاطر به عزیزم پاشو خواهرم پاشو اومده خواهرت اینجا من ببینم پاشو سایه -

 کامی نوم پاشو سایه کردم نمی رو اینکار من گفتی می بهم کاش داری تنگنا از ترس بیماری تو نمیدونستم من سایه -

 نگرانیم کتی و

 سایه پاشو عزیزم پاشو بدم چی مامانتو جواب من پاشو کامی جون بزاری تنها منو خوای می نکنه گلم خواهر -

 تخت بهل که بود کتی دیدم که کسی اولین بود بیمارستان کنم فکر که بودم سفید اتاق توی کردم باز چشمامو الی

 تا چند ردک می نوازش رو دستم و بود نشسته تختم کنار صندلی روی که بود کیان بعد نفر کرد می گریه و بود نشسته

 هبش چیزیت تو اگه خب جوگیر دختر بابا نه مهمم براش من یعنی اخ بود جاری طوسیش چشمای کنار از هم اشک قطه
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 ینیب باالی دستش با و ایستاده تختم کنار که دیدک رو کامران اون از بعد ناراحته این خاطر به میدونن مقصر اونو همه

 نامد بهوش متوجه تازه که کشیدم بیرون کیان دست از رو دستم و زدم پلک بار چند داشته نگه رو چشمش کنار اش

 و تبیس تا اگه اما ببیریدش تونید می گفت برسی کمی از بعد اونم زدند صدا رو پرستار و شدند خوشحال شدند من

 اتاقم به من شدیم ماشین سوار و کردیم خداحافظی همه بیمارستان بیاریدش زود داشت گیجه سر دیگه ساعت چهار

 تو قدرت تمام با رو سرم بردم هجوم تختم به و خوردم اورد برام غذا کمی خانوم زهرا بعد و کردم عوض لباسامو رفتم

 دش می چیزیم من اگه بیشعور پسره بود کرده بازی جونم با زندگیم با بود نا کردم می احساس دادم می فشار بالش

 دیدن با و کردم باز اهسته چشمامو اومد خودم به در صدای با بستم چشامو و روم کشیدم پتومو شدم اروم کمی ؟ چی

 بهش و مکرد باز چشامو تختم لبه نشسته فهمیدم رفت پایین کمی تختم گوشه کردم احساس بستمشون دوباره کیان

 کنه ورمجب رو من و کنه عملی اشو نقشه بود نتونسته که بود این خاطر به احتماال رسید می نظر به ناراحت کردم نگاه

 گفت تو گرفت دستاش تو دستمو اروم کنم خواهش ازش

 میخوام معذرت من سایه -

 گفتم فریاد با و کشیدم بیرون دستش تو از دستمو شدت به

 دوست طور هر کلفت یه با میتونی تو کلفتم من بکنی میتونی داری دوست کاری هر شما چی برای خواهی معذرت -

 میام هم فردا پس قربان میشه انجام مو به مو دستورهاتون و ها امر تمامی برده من اربابی شما کنی برخورد داری

 میام بگید که زمان هر شرکت

 سایه -

 خدمتکارم یه فقط من که کردی ثابت بهم تو کنی برخورد باهام جوری چه نداره اهمیتی هیچ دیگه چیه -

 بیای بهوش تو تا شدم زنده و مردم من داری بیماری تو که نمیدونستم واقعا من سایه -

 بیرون برو االن فقط کنم می اطاعت بدین دستور بعد به این از بیرون برو فقط -

 خاصی اتفاق کردم می ضعف احساس لحظه اون چرا نمیدونم بود شده بلند هقم هق صدای کشیدم سرم روی را پتویم

 به ارومش صدای اومده باال تختم نکردم احساس چون بود تختم روی هنوز.  بودم باخته خودمو من ولی بود نیفتاده

 رسید گوشم

 کردم می خواهش ازت جا همون میشه اینطوری میدونستم اگه بود شوخی یه فقط ولی بود بچگانه رفتارم میدونم -

 ببخش منو و نکن گریه کنم می خواهش ازت و میشکنم رو غرورم االنم شرکت بیای

 رفتم بخواب تا گذشت چقدر نمیدانم کردم می حالجی را هایش حرف افکارم در رفت و شد بلند بعد و

 نگز کامران به امتحان از بعد دانشگاه رفتم صبح بعد روز و ندیدم رو کیان حتی گذشت خاصی اتفاق بدون بعد روز

 زدم
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 کردی ما یاد خانوم اومده در طرف کدوم از افتاب به به -

 سالم -

 سالم ببخشید اخ -

 چنده ساعت ها فرانسوی با جلسه سوال یه جان کامران -

 میای مگه طور چه -

 اره -

 نمیای گفت کیان ولی -

 تمنشی از بزنم زنگ یا چنده ساعت گی می بگیره جلومو نمیتونه کسی و بیام میخوام من گفت خودش واسه اون اه -

 بپرسم

 چهار ساعت عصبی چقدر خواهرم خب -

 بای مرسی خب خیلی -

 هانی بای -

 و کردم صاف سرم روی رو تونیکم کاله پوشیدم را هایم لباس کردم خشک موهامو و گرفتم مختصری دوش خونه رفتم

 رفتم یم پله از داشتم خوردم ناهار همونجا و اشپزخونه تو رفتم نداشتم کیانو با رویارویی حوصله رفتم پایین ها پله از

 ساعت رفتم اتاقم به ای اهسته بخشید با کیان دیدن با و کردم بلند کمی سرمو کردم خورد بر محکمی جسم با که باال

 چرا لحظه اون نمیدونم ماشینم سوئیچ سراغ رفتم و برداشتم گوشیمو پوشیدم را هایم لباس شدم اماده سریه بود دو

 یانک اون روی هم نباشه زشت مهمونا جلوی هم که بود این خاطر به احتماال برم امینی اقا ماشین با که زد فکرم به این

 داخل رفتم و زدم در رسوندم امینی اقا اتاق به خودمد سریع نفروشه فخر انقدر ماشینش این با کمشه

 اینورا عجب چه دخترم سالم -

 داشتم ی کار یه -

 عزیزم بگو -

 اینا کامی شرکت برم مترجم عنوان به قراره امروز -

 نره یادت شیرینیش کارته اولین ایت بسالمتی خب -

 برم اون با بدید ماشینتونو سوئیچ میشه اگه اومدم چشم اونکه -
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 دار برش میزه روی دخترم حتما بله -

 مرسی -

 بود دقیقه پنج و چهل و سه ساعت شدم خارج و زدم اش گونه روی کوچک ای بوسه برداشتم رو سوئیچ اینکه از بعد

 حرف نبدو بزنم حرف نداشتم نا دیگه کشید طول ساعت سه جلسه تقریبا شد شروع جلسه تا گذشت یکم رسیدم که

 امنگ داره که دیدم کامرانو برگشتم صدا طرف به سوتی صدای با شم سوار که زدم ماشینو در تا رفتم پارکینگ تو

 گفتم و زدم لبخندی میکنه

 کنی می فکر موضوع بودن مسخره به خودت با داری بشم اینا سوار نمیاد من به شده چی -

 میزنی حرف کنایه با انقدر چرا تو عزیزم نه -

 میگم رو دلتون حرف نمیزنم حرف کنایه با -

 فکریه طرز چه این خواهرم -

 بامن میای بیخیال نیست مهم -

 میام کیان با نه -

 راحتی طور هر -

 بیحسا یعنی خریدم هم شیرینی کیلو چهار راه سر بود شده خیره من به ماشین اینه توی از کیان مدت کل شدم سوار

 این بدی اصغرم اقا خانوم زهرا و هانیه به شیرینی همه این خبر چه ادم نفر شش بگه نیست یکی کردک ولخرجی

 میز سر شامو بودم خوشحال خیلی اونشب گفتم جون محبوبه برای چی همه هیجان شرور با و خونه رسیدم.  خیلیه

 دنمیوم خوابم شدم اتاقم وارد نمیدونم ناراحته پارکینگ تو رفتارم از شاید ناراحته کردمکامران می حس ولی خوردم

 گوشیم اس ام اس زنگ صدای با که خوندم درس ساعت یک خوندن به کردم شروع و برداشتم رو بعدی امتحان کتاب

 کردم بازش بود ناشناس روش زدم شیرجه

 "کیانم ممنون بود عالی کارت بگم خواستم گرفتم کامی از شمارتو سالم "

 زدم واسش رو اس این که کردم فکری چه لحظه اون نمیونم کردم سیو سریع شمارشو

 " ارباب بود ام وظیفه "

 کرد پیدا ادامه طور همین دیگه

 "ارباب نگو وقت هیچ دیگه "

 "ارباب؟ چرا "
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 "نکنی تکرار حرفو این دیگه میدم دستور نیستم ارباب من مگه نمیاد خوشم اصال چون "

 "ارباب چشم "

 " ارباب این روحتو تو ای "

 " بعیده حرفا این شما از "

 " بخیر شب نیست بعید هیچی من از "

 " بخیر شب "

 تمدوس اصال اون کرد می اذیتم باکاراش ولی داشتم بهش مبهمی حس یه زیاد خیلی داشتم دوست رو کیان قلبم توی

 اونروز از غیر ارنا نامزدی برای لباس خرید برم سارا با بود قرار هم بهد داشتم امتحان انروز گذشت روز چند نداشت

 اماده سریع بود مصادف نامزدی روز با دقیقا هم امتحانم اخرین شد می فشرده کمی امتحاناتم نداشتم وقتی دیگه

 فنی معاینه ببرتش امروز تا اصغر اقا به دادمش شب افتاد یادم نیست دیدم که بردارم رو ماشین سوئیچ تا رفتم شدم

 ونج محبوبه دادند جواب بودند سالن توی که امینی اقا و کیان و کردم ارومی سالم سالن تو رفتم سریع شدم پنچر

 گفت و بیرون اومد اشپزخونه از هم

 عزیزم خوبی ماهت روی به سالم -

 خوبم بله -

 کنه کار خوب امتحان واسه مغزت که بخور رو ات صبحانه برو -

 بخرم لباس برم خوام می سارا با میام دیر ظهر من راستی چشم -

 ؟ ارنا نامزدی برای -

 اره -

 عزیزم باشه -

 اجازه با -

 امینی اقا کنار رفتم بودند سالن توی هنوز امینی اقا و کیان سالن تو رفتم و خوردم مختصری صبحانه

 بکنم خواهشی یه میشه -

 دخترم بگو -

 دانشگاه به برسونینم میشه فنی معاینه برده رو ماشینم اصغر اقا امروز -
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 بابا دخی -

 بله -

 برو خودت بردار رو سوئیچ خب -

 میفته براش اتفاقی نیست شما ماشین کردن پارک برای جایی دانشگاه پارکینگ اخه -

 سرت فدای شد چی هر نیست مهم اصال -

 خب اینطوری ناراحتم من ولی -

 من کنی می لطف جان کیان مرسی گفت امینی اقا که کنم مخالفت خواستم رسونمش می من گفت و وسط پرید کیان

 ینا بودم دلبسته کیان به زیادی کشید زبانه وجودم در حسی نشست کنارم تا شدم ماشینش سوار و رفتم ناچارا هم

 شد تر سوزان کیان جمله با و بود کشیده اتیشم به لحظه این که حسی بودم نکرده تجربه حال به تا رو حس

 برسونمت بگی بهم تونی می خواستی وقت هر -

 شدم مزاحمتون االنم ممنون -

 فهمیدی وقت هیچ وقت هیچ نیستی مزاحم بشنوم رو حرف این دیگه ندارم دوست -

 ییییی میزنییییییییییییییییییییی داد چرا -

 ترسیدی ببخشید -

 نیست مهم -

 وونج پسر یه که همکالسیم که که کنم خداحافظی خواستم شدم پیاده رسیدم وقتی نزدیم حرفی دانشگاه تا دیگه

 جزوش تو که طور همین پرسید ازم وسوالی کرد سالم اومد طرف به سریع بود شهاب اسمش دیدم رو بود خوشگل

 و بود شده پیاده ماشین از برگشتم شدم میخکوب صداش با که شدم می دور کیان ماشین از کردم می حل رو سوال

 بود داده تکیه بهش

 نبود بعد کردین می خداحافظی -

 خداحافظ خوام می معذرت -

 باش خودت مراقب خداحافظ -

 هستم -

 دنبالت بیام بزن زنگ برگردی خواستی -
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 باشه -

 تساع خریدم هم مناسب کفش یه گشتن کلی از بعد خریدم رو لباسم من شدیم ها پاساژ روانه سارا با امتحان از بعد

 رفتمگ پیش در را خونه راه و شدم پشیمون که دنبالم بیاد کیان به بزنم زنگ خواستم خوردیم ناهار و رفتیم بود سه

 دفریا با که کردم سالم اهسته شدم رو به رو کیان عصبی قیافه با کردم باز که رو در بود چهار ساعت رسیدم وقتی

 داد جواب

 خونه اومدی تنها روز موقع این و دنبالت بیام نزدی زنگ چرا بپرسم میشه سالم علیکه -

 نه -

 چرا؟ -

 میترسم من میزنی داد چون -

 بگو حاال میخوام معذرت -

 کنم قبول باشم پرو نباید من کردی تعارف شاید گفتم شم مزاحم که ترسیدم نداشتم دوست چون -

 انباری حوس دلت اگه البته ببرمت بگو من به بری خواستی جا هر نشه تکرار دیگه نیستی مزاحم گفتم بهت بار یه -

 کلفته خانم نکرده

 ارباب حتما -

 یدامپ کیان بر و دور دیگه گذشت روز چند باشه کرده براری کلفت کلمه مقبل در تا گفتم محکم خیلی رو کلمه این

 کتی عموی پسر بود پیمان خورد زنگ گوشیم بود ارنا نامزدی بعد روز.  رفتم خودم ماشین با هم رو ها امتحان نشد

 دیدم می بیشتر رو اونا ولی بودند فامیل مادرش پدرو اینکه با بود صمیمی کتی پدری خانواده با ام رابطه

 الو -

 طوری چه خانوم سالم -

 خوبه پیام طوری چه تو خوبم جان پیمان سالم -

 خوبه بله -

 خبر چه -

 خبر عالمه یه -

 شنیدنم منتظر مشتاقانه -
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 ماست صمیمی دوستای از ارنا دعوتیم نامزدی ماهم که میدونی شب فردا -

 میدونم بله بله -

 شوند ملحق ما به همسرشان بهروز و ارنا صبح بعد روز و شویم پدرم ویالی عازم همگی که است قرار مراسم از بعد -

 کرد خواهند همراهی را ما کسانی چه پرسم می را سوال این که کنید عفو نثارم جان سرورم اه -

 و نیکی هایم زاده عمو علی و غزل و عسل عزیز پیام برادرم و من گویم می من حال پرسی می چرا گستاخ کنیزک -

 اید می هم سوگلی باشد خواستار منان خداوند اگر که سامان البته و سیاوش همسرش و ارنا هایم عمه دختر نیکا

 خرسندین ماجرا این از شما و بله -

 اوه ندای می هم دارن میهمان ان گفته البته که کتی بانو و کامی دیگر و بگویم بگذار وسط نریز را دلمان راز کنیزک -

 نیما جناب همراه به اریانا بزرگ بانوی بود رفته خاطرم از کل به

 است جمع که جمعمان به به -

 میزنه حرف اینجوری هی حاال دیگه کوفت -

 میگه چی فهمه نمی میاد سوگل خوشحالی تو به کوفت -

 خبره چه من دل این تو فهمی می کجا از تو دختر اه -

 بای -

 دیگه پیچونی می -

 بمیرم باید نشتاسم رو تو رحیمی سایه هستم سایه من خوب پسر -

 بای خدانکنه -

 صبح خوابیدم و رفتم تختم به و گذاشتم اماده و کردم جمع هم رو جشن وسایل بستم رو چمدونم تماس قطع از بعد

 اعتس تا رسوند ارایشگاه به منو سارا هم بعدش رفتم دانشگاه به کامی همراه به صبحانه خوردن و گرفتن دوش از بعد

 تمانداخ خودم به نگاهی پا تا سر از شد اب دلم تو قند دیدم ایینه تو خودم و شدم بلند وقتی کشید طول کارم شیش

 یجذاب واقعا حالتی و بود ربع سه استینش بودم کرده انتخاب ژورنال یه توی از رو مدل که صورتی کوتاه پیراهن یه

 مه خیلی که ساپورت یه با خورد می کمرش روی جذاب مشکی کمربند یه بود شده پیدئا تا بودم گشته کلی داشت

 هی و داشت روش هم مشکی خط تا چند و بود صورتی خودش که خوشگلم سانتی هفت پاشنه های کفش و نبود بلند

 که بود کرده متصلش سرم وسطها از ماهرانه خیلی ارایشگر و بودم کرده اماده خودم که لباسم همرنگ پارچه تیکه

 اون شبیه چیزم همه افتادم مادرم یاد کردم نگاه خودم به وقتی بود عالی واقعا که هم ارایشم نباشه باز خیلی موهام
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 لیو کی نبود معلوم دنبالم بیاد کسی بود قرار بودم نشسته منتظر بودم اش شبیه واقعا چشمام رنگ جز به بود

 زل نم به اونم زد خشکم کیان دیدن با در جلوی رفتم دنبالم گفتن که اومدم خودم به ارایشگر صدای با دیگه میومدن

 گفتم بریده صدای با بود زده

 سالم -

 شدی ماه چقدر خانومی سالم -

 ممنون -

 کرده معجزه ارایشگر کنم می خواهش -

 نه نیستم کلفتا شبیه دیگه اره -

 اصال نه -

 مرسی -

 بریم باال بپر ماهی همیشه تو نشو ناراحت سایه کردم شوخی -

 تمرف و اوردم در مانتومو و رفتم رسیدیم وقتی نگفتم چیزی باغ تا شدم سوار کرد باز درو و رفت تر جلو خودش بعد

 نشسته لسوگ و پیمان و پیام و علی نیکا و نیکی که میز یه سر رفتم بعد و گفتم تبریک بهشون و سیاوش و ارنا پیش

 رفتن اونور و اینور به و شدن پخش دیگه همه زدیم حرف کمی نشستم بودند

 رسید گوشم به پشت از کیان صدای

 برقصیم باهم افتخارمیدن جان سایه -

 جان کیان هرگز -

 سایه چرا اوا -

 کارست چه تو با مرا رقصن می عشقشون با همه -

 پاشو حاال من عشق هم تو پاشو -

 نیست خبری اینجا که کن تور دختر دیگه جای یه برو پسرم برو -

 تو دست از اوووووووووووووووووووف -
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 بهش رو اینها چرا نمیدونم ولی قلبم ته از خواستم می برقصم باهاش خواست می دلم واقعا جاش سر نشست هم بعد

 هنگا بعد کردم می گوش ان به بسته چشمانی با هم من و بود پخش حال در مالیم خیلی اهنگ بود شوخی البته گفتم

 کردند رقصیدن به شروع و شدن جمع وارد سیاوش و ارنا اهنگ این با شد عوض

 بغل یه چشمات تو که خوشبحات نیافریده و کس هیچ عزیزم تو مثل خدا بریده ماهو نفس هات نفس عطر که تویی

 که دنیا جای هر داری جوونه گل ریشه قلبت تو که خوشبحات بهاری طراوت به همیشه که بحالت خوش داری ستاره

 نیافریده کسو هیچ عزیزم تو مثل خدا بریده ماهو نفس نفسهات عطر که تویی داری نشونه خودت از باشی

 رقص پیشنهاد بهم و زد زانو پاهام جلوی که شدم سامان متوجه شد تموم وقتی کردم زمزمه اخر تا و اهنگ طور همین

 اهنگ شکر رو خدا برقصم شدم مجبور هم من برد خودش با و کشید دستمو بدم جوابی بخواهم اینکه از قبل داد

 حس ودمخ رو رو کیان نگاه سنگینی نشستم بعد و رقصیدم باهاش اهنگ اخر تا بغلش تو برم بخوام که نبود رمانتیک

 صبیع قیافه و کردم بلند سرمو میشه کشیده داره بازوم کردم احساس بعد دقیقه یک که نکردم بلند سرمو کردم می

 و رد و اشپزخونه پشتی قسمت توی برد و کشید خودش دنبال زور به منو ولی برم باهاش نمیخواستم دیدم رو کیان

 طرف به رو من اینجا اورد من ولی برما نباید اینطوری تنگ جای من میدونست بیشعور پسره گرم اونجا هم هوا بست

 زد زل چشام تو حرص با کرد زندانی بازوهاش حصار توی من و داد قرار بازوهام طرف دو رو دستاش تا دو داد هل دیوار

 گفت فریاد با و

 بود عشقت سامان رقصی می عشقت با گفتی -

- .... 

 بود عشقت عوضی پسره اون پرسیدم توام با -

 نزن داد -

 بزنم داد دارم دوست -

 به ردک می بیشتر رو استرسم کیان ها فریاد کرد می اوت داشت بیماریم بود تنگ و خفه خیلی اونجا بود بد حالم واقعا

 نمیداد اهمیتی بود هم شاید نبود متوجه انگار اصال کیان ولی بود پریده رنگم کل

 بده من جواب توام با -

 بگم چی هااااااااا -

 عشقته عوضی اون بگو -

 اخه داره ربطی تو به اصال بزن حرف درست -

 میدی تحویلم که اینا نه بود نه یا اره من سوال جواب سایه -
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- ..... 

 توست عشق اون -

 بهش حسی هیچ چون بکنم براش تونستم که بود کاری تنها این و میدونم عاشقمه میدونم هستم عشقش که من -

 ...... احساس االن....  االن ولی ندارم

 چته سایه سایه -

 کیان... ک -

 نبود حواسم بمیرم سایه اخ -

 ولو کیان بغل تو تقریبا من بود نفره سه مبل یه نشست دید که هایی مبل اولین روی و کرد خارج اونجا از منو سریع

 ودمب حال بی بازم ولی شد منظم نفسام کمی داد می فشار خودش به منو و بود کرده حلقه دورم دستاشو اونم بود شده

 گفت گوشم کنار

 خوبی جان سایه -

 اره...  -

 بیمارستان ببرمت میخوای -

 نزن داد فقط خوبم نه -

 بده حق بهم ولی خوام می معذرت -

 باشی برادرم کامران مثل میتونی شده باورت نکنه هستی کی تو...  نداشتی حقی هیچ تو کیان نه..  -

 سایه -

 باغ در جلو و کردم پاک رو ارایشم و کردم باز رو موهامو کردم عوض لباسامو مراسم از بعد رفتم کنارش از شدم بلند

 مداشت رفتم می ماشینش با باید کیان با ناچارا من و میان صبح و اند خسته گفتند کامران و کتی ایستادم اماده

 گفت بهم رو بعد کرد کمک اومد سامان که میذاشتم صندوق تو رو چمدونم

 بریم من ماشین با میای -

 مرسی نه -

 هست سوگل فقط ها داریم جا -

 بهتره نباشه تنها بگیره خوابش ماشین تو شاید کیان نه -
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 باشه باش خودت مراقب عزیزم خب خیلی -

 چشم -

 بخواب هم اونجا تا -

 میکنم سعی -

 هنگا به فقط و گفت نمی چیزی اما بود عصبی کیان ششدیم ماشین سوار رفت و کرد ام گونه ی حواله ای بوسه بعد و

 چرا زد فریاد بلند دقیقه پنج از عد کرد می گوش پخش حال در

 دوشیزه یک مقابل در اونم نشنیدم رو امینی اقا و کامی داد تاحاال من ترسم می فهمه نمی میزنه داد هی کوفت خب اه

 دو تا دیگه دادم تکیه شیشه به سرمو و چسبوندم در به رو خودم بودم ترسیده خیلی میزنه داد همش این وقت اون

 رو ماشین این عطر چقدر من خورد می یر قشنگش ماشین ی شیشه روی از و میبارید هم بارون نگفت چیزی دقیقه

 زد فریاد دوباره دقیقه دو از بعد داشتم دوست

 نکردم سوال تو از مگه -

 گفتم فریاد با نیوردم کم من

 می فریادت صدای از من عوضی بیشعور پسره میزنی داد همش چرا بپرسم منم بذار چرا چی چرا گفتی فقط تو -

 ترسم

 کرد اونکارو ماشین جلوی چرا بده جواب من سوال به فقط و ببند دهنتو -

 مراقب خواست و بوسید خواهر یه مثل منو اون نکردم کاری که من خب چه من به کیان پرسیدی می خودش از خب -

 باشم خودم

 نه من ولی برادر مثل اون چرا -

 به دارم دوست اهه اهه دارم دوست اصال نکن خواست باز دیگران رفتار خاطر به رو من اهه اهه نزن داد من سر کیان -

 کنم می کار چی من نداره ربطی تو

 نکن گریه سایه -

 کنم گریه خواد می دلم اهه اه -

 ااااااااااااااااااایه ساااااااااااااااااااااااا -

 رو از رو دستم کیان نمیداد امانم ولی نبود خودم دست هام گریه داشت نگه جاده کنار رو ماشین کامه این گفتن با

 زد زل چشام به و برداشت صورتم
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 کلفته خانم ندارم کلفت یه از نگهداری به ای عالقه من نه مگر سپرده من به رو تو کامران -

 شووووووووووووووووووووو خفه -

 به روعش باال سرعت با و کرد قفل بست درو کشید دستو کیان کردم باز و در تا که پایین بپرم و کنم باز درو خواست

 برد خوابم تا کردم گریه بلند بلند و داشتم نگه دستام با سرمو دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم محکم کرد حرکت

 اومدم خودم به کیان صدای با

 خرسه خانوم رسیدیم دیگه پاشو جان سایه سایه -

 گفتم و کشیدیم بیرون رو دستم بود دستاش تو دست کردم باز چشامو

 شدم خرسم حاال بودم کلفته خانوم پیش ساعت چند تا -

 گفت و داد فشار ام بینی روی رو اش اشاره انگشت

 سایه هیسسسسسسسسسسسسس -

 هگ نمی بهت هیچی هم امینی اقا ترسی نمی کس هیچ از که تو نترس برسونن امینی اقا گوش به ترسی می چیه -

 کنین می حال واژه این با همید عین همتون

 سایه -

 کنه می صدا اسم به رو کلفتش کی سایه نگو انقدر -

 کنیم می صحبت بعد ویال تو برو شو پا سایه -

 از چیزی ویالشون ولی بود ساده و جور و جمع خیلی خونه یه تهران توی پیمان پدر خونه شدم ویال وارد و شدم بلند

 سوم طبقه در دوتاش که بودند گرفته نظر در اتاق یک هم کیان و کامی و اتاق یک کتی و من برای نداشت کم کاخ

 تهالب که نترسم که بمونم کیان اتاق تو تو شد قرار هم من همین برای بود دوم و اول طبقه بقیه اتاق بود شده واقع

 یانک اتاق به بعد و کردم عوض رو لباسم رفتم خودم اتاق به نپذیرفت کیان ولی داد پیشنهاد رو سوگل اتاق سامان

 اماده کامی برای که دیگر تخت ی لبه هم من بود کشیده دراز ها تخت از یکی روی و بود کرده عوض رو لباسش رفتم

 ستمنش تخت روی کامل و و کرد روشن رو تخت بغل اواجر کردم باز پتومو کردم مرتب رو تونیکم کاله نشسته بود شد

 شدم فرانسوی زبان به رمان کتاب یک خواندن مشغول و دادم تکیه پشتیش به و

 خورد بهم افکارم رشته کیان صدای با که

 سایه -

-..... 
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 جان سایه -

- .... 

 کلفته خانوم توام با هویییییییییییییی -

 نزن داد من سر -

 بزنم داد خواد می دلم -

 کنم نمی گوش من نیست مهم -

 نکن بازی من اعصاب با خدااااااااااا رو تو سایه -

 محدود منو و کنی چک رو روابطم نداری حق تو ولی پذیرم می کلفتم یه من باشه ندارم تو با کاری هیچ من کیان -

 فهمیدی کنی

 باشه نکن شروع دوباره سایه -

 ارباب کردی شروع تو -

 نگو نگفتم مگه -

 ارباب چیو -

 کرد صحبت تو با نمیشه ادم مثل کردی شروع دوباره که روحت تو ای -

 جدیم کامال االن بفرمایین ارباب چرا -

 کنی صحبت سامان پسره اون با کلمه یک حتی تو نمیاد خوشم اصال من سایه خوبه -

 چرا -

 کنی صحبت الدنگ پسر یه با ندارم دوست من اخه -

 توست با صحبت مثل او با صحبت نداری اون با فرقی هیچ هم تو ولی ببخشید -

 سپرده من به رو تو کامران ولی....  ست تو با حق گی می راست اره -

 المصب افتادم مادرم های حرف از یکی یاد که بدم رو جوابش فریاد با میخواستم گفت فریاد حالت با رو جمله این

 حالش مرگش به بود مونده روز دور مادرم بگیرم رو کیان حال حسابی نذاشت و سراغم اومد موقع اون چرا نمیدونم

 فتگ مالید می سرم به رو اش گونه که حالی در و فشرد دستش تو محکم دستامو گرفت بغلش تو رو من شد بد خیلی

 نهز نمی سینت به رد دست بخواه کمک ازش شرایط بدترین تو باش یادش همیشه سپارم می بخدا رو تو عزیزم سایه
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 من کامران حاال.  گفت بهت چی رویام مامان یادته خدایا بگو خدا به داشتی مشکلی روت هر سپردم بهش رو تو من اخ

 چکید چشمم گوشه از ارام اشک قطره چند چیزها این به فکر با سپردتم بخدا مادرم که منی بود سپرده کیان به رو

 شمال به مادرم با که باری اولین اوردم بخاطر اورد هجوم ذهنم به مادرم با خاطرات از سیلی نکردم توجه بهشون ولی

 وسط برد و کرد قایق سوار رو کتی و کامی منو امینی اقا بودند هم امینی خانواده ما همراه بودم ساله ده کردم سفر

 ساعت یک نزدیک گذشت خوش خیلی... و میشیم غرق همون شده خراب قایق گفت و کرد اذیت مارو کلی اونجا دریا

 وندهم همونجا من منتظر مدت کل که دیدم مادرمو ناباوری با ساحل به برگشتیم وقتی خوشگذروندیم دریا وسط نیم و

 اخر تا و کرد حسودی کتی که یادمه کشید اغوش در مرا و دورم پیچید دید منو تا که بود دستش هم پتو یه بود

 اصد بی که بود شده شبیه سیلی به اشکم های قطره دیگه.  داد اشتیمون مامانم هم اخرسر بود قهر من با مسافرت

 میکنم نگاهش دید تا کیان برگردوندن رو سرم هراسون شد حلقه کمرم دور دستی کردم احساس ریخت می پایین

 گفت و کشید کنار خودشو

 کنم ارومت خواستم خوام می معذرت -

-... 

 کنی می گریه که شده چی بدونم میخوام من نمیزنی حرف چرا خب -

 بدم توضیح بخوام که باشه داشته دلیلی کنم نمی فکر -

 میگم خودت برای من بشی خالی تا بگو نکن لج سایه -

 شد سرازیر خواسته نا اشکام افتادم مادرم یاد لحظه یه فقط شم خالی بخوام که نیستم پر من ولی ممنونم هه -

 از ور مامانم که نیمه و سال یک منم میکنم درکت میگی چی تو میفهمم من کرده فوت مادرت که گفت جون محبوبه -

 دادم دست

 متاسفم -

 هیچ ولی مرده زود چرا نکرده کار نکشیده سختی هیچ نداشته مشکلی هیچ زندگیش تو که من مادر میگن همه هه -

 که میزد حرف زنی از رو بودنشون باهم لحظه هر وقتی کشت بابام حرفای رو منو مادرم که نمیدونند کدومشون

 مدام بابام اینکه با بود بابام عاشق مامانم میداد دست بهش حسی چه کرده رهاش مادرم منو بخاطر و داشته دوسش

 امانمم گاه بی و گاه نکرد گله پدر حرفای از هم بار یه مامان ولی داشته دوست ایران توی رو دیگری کسه میگفت بهش

 رو اش بقیه اومد ایران دوسال یکی فقط زندگیش کل تو پدرم میریزه اشک اهسته پدر چشم از دور که میدیدم رو

 میدیمش ها شب اونم ساعت چهار سه روزی فقط اما بود ما با اینکه با میدونی ولی بود ما پیش کانادا

 کرد فوت مادرت که شد چی -
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 اتاق توی رسید گوشم به مامانم های فریاد صدای شب یه کرد می ضاهر حفظ فقط بود داغون داغون تو از مامان -

 مه پدر خود حتی که میکرد صحبت پدر با اهسته انقدر مامان همیشه اخه بود عجیب برام مامانم صدای این بودم کارم

 گاهی میشد تر بلند لحظه هر مامان های فریاد صدای اتاقشون سمت رفتم شدم خارج اتاقم از شنید می سختی به

 وابخ از قبل شب هر مثل اعتنا بی هم پدر و بود مامان تولذ اونشب میزد جیغ نشه اش گریه باعث بغضش اینکه برای

 ودب مامان حرفای اخرین فقط کنم دخالت مسائلشون تو نمیخواستم من گفته می مادر برای داشت دوستش که زنی از

 که رویایی به برو نده عذاب رو خودت و پیشش برو برس رویات به برو بروووووووووووووو برو زد فریاد یادمه خوب که

 هب بود حرص نهایت از که مادرم جیغ صدای اون از بعد کنم تحملت تونم نمی دیگه برس مونده دلت به اروزوش همیشه

 روی بیهوش رو مامان و کردم باز رو در کرد نگرانم زد صدا رو مادرم که پدر اهسته صدای سکوت بعد و رسید گوشم

 اندازه هب فقط اما بود شده نگران کمی مامان حال این با البته بود نشسته تخت لبه که دیدم ریلکس رو پدر و صندلی

 تماس اورژانس با تند اندازه از بیش تند خیلی ولی میزد قلبش رسوندم مادر به رو خودم بزنه صداش اروم که ای

 بود افتاده کار از مادرم قلب دیگه رسیدن تا ولی گرفتم

 .... پدرت از -

 بخ ولی باشم داشته دوستش بازم بخوام که بود سنگین برام اوایل نمیاد بدم ازش نه بگی میخوای چی میدونم -

 پیدا نفرت حس ازش دلم بازم گاهی ولی خیلی مهمه خیلی برام بابام االن داشتم دوستش داشت دوستم بود پدرم

 برام منو بیهوش مادر میتونست مادرم به پدرم عزیزم یه گفتن لحظه اون مطمئنم من میکنم اش حنثی زود که میکنه

 کنه داری خود رفتنش از و داره نگه

 .... من -

 میکنه باد چشمات صبح نکن گریه نکن گریه سایه -

 رو دستش حلقه میکرد پاک نبینم من که طوری رو بود شد سرازیر چشاش از که اشکی های قطره خودش که حالی در

 طرف به و شد بلند بعد کنم پاک اشکامو تا داد من به دستمال یه خودش های اشک از بعد و کرد سفت ام شونه دور

 کنه عوض رو جو اینکه یا بزنه اتیشم بیشتر که زد حرفو این نمیدونم کشید دراز روش و رفت تختش

 تحمله قابل غیر شود چه کرده باد چشای با کلفت یه کنه فکر -

 نه؟ ارباب یه اشکای اندازه به نه ولی -

 نکردم گریه من -

 البته هه -

 کلفته خانوم بخواب -

 ارباب چشم -
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 گفت فقط نخورد تکان جاش از رفتم ورودی در طرف به و برداشتم رو بالشم و پتو و کردم بیان حرص با رو اخر جمله

 کشیا منت نمیام من جات سر بخواب سایه

 ردب خوابم که بود نرسیده بالش به سرم هنوز خوابیدم ها مبل از یکی روی رفتم پایین طبقه به حرفش به توجه بی

 ودب خوابیده من رویی روبه مبل روی ن کیا شدم مواجه عجیبی ی صحنه با شدم بیدار که بود نیم و شش ساعت صبح

 پایین من خاطر به بود اومده اینکه داشت بهش مبهمی حس قلبم داشتم دوستش چقدر میشد ناز خوای تو چقدر اخی

 نوزه اشپزخونه سمت رفتم و شدم بلند و کردم صاف رو تونیکم کاله کرد خوشحال رو دلم ته بود خوابیده مبل روی و

 کرد خشک جام سر منو کیان صدای که بودم نشده وارد نرسیده بهش

 پرتغال اب با میخوام نیمرو صبحونه برای من -

 ؟ چی -

 گفت بعد ببینه منو درست بتون تا چرخید سرجاش کم یه

 بخیر صبح سالم اول -

 نیست خیر هم اصال بشه اغاز تو نحس صدای با که صبحی -

 کن اماده رو صبحونه حاال خب -

 خوابیدی مبل رو اومدی چرا هه -

 کامرانی امانت کردی فراموش کنم فکر کلفتی خانوم -

 بخور صبحانه بیا داری پا و دست خودت ضمن در ندارم مراقبت به احتیاج من -

 نجونف یه نکن ضعف ها بچه شدن بیدار تا که خوردم بیسکویت یه گشتم کم یه شدم اشپزخونه وارد بهش توجه بی

 کرد شروع و نشست اپن روی برداشت چیپس بسته یه شد اشپزخونه وترد هم کیان کردم اماده خودم برای هم قهوه

 نم از تر سریع کیان ولی گرفتم پیش دستشویی سمت به رو راهم بعد کشیدم سر نفس یه رو ام قهوه خوردنش به

 هتاز که سیاوش و ارنا شد بلند من جیغ صدای و کرد برخورد من بینی با بدی طور به که بست محکم رو در و رسید

 میاد خون داره خدایا وای گفت و اورد پایین صورتم رو از رو دستم ارنا امدند طرفم سریع و بودند شده سالن وارد

 ادهایست دستشویی در چارچوب توی که کیان و کردم بلند سرمو داد بهم دستمال یه سریع بود نگران که هم سیاوش

 سامان صدای با که.  کردی مراقبت کامی امانت از اینجوری بگم و بزنم فریاد خواستم کرد می نگاهم نگران و بود

 ودشخ با رو من و زد کنار رو دستش کیان ولی بلندشم تا کرد کمکم و طرفم اومدم بزنم حرف ای کلمه حتی نتونستم

 و کرد اب پر رو دستش کیان ایستاد در چوب چار توی و اومد ما دنبال چسب مثل هم سامان برد باال طبقه حموم به

 دهش کثیف لباسامم اومد بند کل به خونش اب سردی بخاطر کرد تکرار رو اینکار بار چند شست را ام بینی ها خون
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 رو نمت من و رفتند بیرون کیان و سامان بگیرم دوش میخوام بیرون برید گفتم اروم کنم حموم گرفتم تصمیم و بود

 هک کنم صدا رو ارنا که کردم می فکر این به داشتم شدم کن رخت وارد و کردم باز رو در گرفتم دوش شستم حسابی

 گفت که کیان نواز طنین صدای و اومد در صدای بعد شدم در پشت ای سایه متوجه که بیاره رو ام حوله برام

 شد تموم خانومی -

 داشتم دوستش واقعا اینکه با نکرد هم خواهی عذر اصال چون پروست خیلی البته مونده اینجا مهربون جونم ای

 گفتم غرور با و بیارم کم جلوش نتونستم

 ارباب بله -

 لباسایی همیشه من داد بهم همراهش هم کاور یه کردم باز که رو در بگیرش کن باز و در الی اوردم رو ات حوله برات -

 کاور کی در کامل صورت به و کردم می ست رو بقیه بیرونیم شلوارهای و مانتو بجز بپوشم مسافرت توی میخواستم که

 یه با سفید شلوار یه پوشیدم رو ها لبا شدم خوشحال واقعا ولی میدونست رو موضوع این کجا از نمیدونم میدادم قرار

 کاله و کردم جمع کلیپسم با رو خیسم موهای داشتم کاور اون توی هم زیر لباس حتی ای فیروزه دار کاله تونیک

 گفت دید که منو منتظرم بود نشسته تر طرف اون کمی کیان بیرون رفتم و گذاشتم سرم روی رو تونیکم

 متاسفم ات بینی بابت -

 ممنونم واقعا حرفی چه این نه -

 میزنی کنایه -

 بعدا مبگ بهش مریزاد دست بابا کردی مراقبت کامران امانت از خوب چقدر تو که کنم می فکر این به دارم فقط بابا نه -

 بده تو به حتما بده امانت خواست چیزی هم

 کنم خواهی عذر ازت داری لیلقت اصال -

 ندارم هم رو نگاهتون نیم لیاقت من ارباب -

 هه -

 و یمیکن صحبت من با لحن این با کنی می رفتار طوری این من مقابل در که هستی کی کردی فکر پرو ی پسره هی -

 چرا تو نمیفهمم من زدی دست من چمدون به ای اجازه چه به تو اصال بزنی دست من وسایل به میدی اجازه خودت به

 پرویی انقدر

 نزدیک افکار این توی داشتم دوستش اخه زدم بهش رو ها حرف اون چرا که شدم متنفر غرورم از خودم از دلم توی

 افص که گرفت باال یکم سرمو و داد قرار ام چونه زیر رو اش اشاره انگشت اومد طرفم به کیان که بودم مونده ثانیه سی

 گفت حرص با و کن نگاه چشام توی
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 مجتمع کاناداست های تاجر بزرگترین از من پدر ام رحیمی کیان من هستی کی کردی فکر تو کلفت ی دختره هی -

 همه داشتم چیز همه بچگی از شدم متولد ثروتمند خانواده یه از من رسیده هم واحد هزار چندین به سازیش برج های

 ناال که چیزهایی تمام خانوادگیتون شغل خدمتکاری شدی متولد فقیر خانواده یه از چی تو ولی بوده خودم ماله چیز

 درمورد ضمن در...... نداشتی غرور این که مغرور کلفت یه کلفتی یه کنی هرکاری تو و ست امینی اقا مال داری

 کرد اماده برات سوگل نزدم دست بهش من چمدونت

 یکجا همشو نداشتم طاقت حرف همه این و موندم من و رفت پایین ها پله از و کرد رها ام چونه زیر از رو دستش

 موقعیت و میورد روم به رو وضعیت چرا کرد تحقیر منو بودم عاشقش که کسی چرا شد سرازیر چشمام اشک بشنوم

 دستم با اومدند کتی و کامی که شدم مطمئن در شدن باز صدای شنیدن با.  کشید می رخم به خودشو خانودگی

 کردم گریه فهمید سریع دید رو من قیافه تا کامران کردم سالم و رفتم پایین ها پله از سریع و کردم پاک اشکامو

 پرسید

 کردی گریه چرا سایه -

 گفتم و برگردوندم سرمو میخورد رو اش قهوه تفاوت بی که افتاد کیان به ناخواسته نگاهم

 نکردم گریه -

 کرده اذیتت کسی نگو دروغ من به سایه -

 شده قرمز چشمام بودم حموم نه -

 کردم باور منم مثال نگو نگی میخوای خب خیلی -

 کامی -

 همگی پیوستند بقیه من و گذاشتند اتاق تو رو هاشون چمدون رفت دنبالش هم کتی رفت و نگفت چیزی دیگه

 انها از ای تکه ناگهان که میخوردم و کردم می درست تند و تند را کره و نون های لقمه داشتم شدیم خوردن مشغول

 جانب از شد می وارد کمرم به که متوالی های ضربه افتادم سرفه به بکشم نفس نتونستم که که گلوم توی پرید چنان

 میزد موج چشماش توی نگرانی کردم نگاه بهش گرفت طرفم اب لیوان یک شد بهتر حالم کمی که بعد بود سامان

 گفت لرزون صدای با اروم نمیدم نشون العملی عکس دید وقتی بود پریده رنگش

 خوبی جان سایه -

 اره -

 بیاد جا حالت بخور اب -

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا .عربی ه | عشق نافرجام سایت نگاه دانلود
 

 که ابی لیوان به توجه بی دارم دوسش منم که کنم امیدوارش خواستم نمی بگیرم دستش از رو لیوان نمیخواست دلم

 وقتی شدیم جنگل راهی و شدیم اماده همگی صبحانه از بعد.  نوشیدم و برداشتم رو پرتقالم اب لیوان بود گرفته طرفم

 بودند عاشقونه های صحبت حال در نیما و اریانا و سیاوش و ارنا نشستیم همگی و کردیم پهن اندازی زیر رسیدیم

 که مبودی نشسته انگیزه بی و بیکار هم ما بقیه و دند.بو عاشقونه های نگاه کردن بدل و رد حال در هم سوگل و پیمان

 بود جون ناهید دادم جواب رو تلفن و گرفتم فاصله جمع از و کردم کوتاهی خواهی عذر خورد زنگ همراهم تلفن

 طوری چه دختر سالم -

 خوبه همسرتون طورین چه شما خوبم جون ناهید سالم -

 میگذره خوش شمال رفتی شنیدم گلم خوبیم ما -

 طوره چه من همسر راستی خالی شما جای -

 جون سایه میگیره رو بهونت میکنه گریه همش عزیزم خوبه هه هه هه -

 برم قربونش الهی -

 نکنه خدا -

 نداری مهمون خبر چه دیگه -

 دارم مهمون فردا نه -

 باشی موفق هه -

 خداحافظ رو ها بچه برسون سالم عزیزم مرسی -

 خداحافظ چشم -

 و تاررف انقدر بود فیزیک دبیر بود باحالی و خوب زن خیلی بود کتی ی کوچیکه عمه جون ناهید کردم قطع رو تلفنم

 یه بود شادی خیلی زن اش خونه میرفتند اموزانش دانش بار یه روز چند بودند عاشقش همه که داشت خوبی اخالق

 سایه گفت می بازی مسخره و شوخی به پسره اش بچه فهمید وقتی از بود سهیل اسمش که داشت ساله یه تقریبا پسر

 این به داشتم طور همین پرسیدم می رو حالش همسرم نام به همیشه هم من بود طور همون هم هنوز منه عروس

 شد وصل بهم برق مثل کیان صدای که کردم می فکر چیزها

 نیستم مزاحم -

- ....... 

 نیستم مزاحم پرسیدم توام با سایه -
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-..... 

 قهری -

 نه..... -

 نمیدی جواب چرا پس -

 بشین صحبت هم من مثل یکی با داره افت شما ی واسه اخه -

 نداشتم منظوری صبح من نزن حرف کنایه با سایه -

 کنی چیکار میخواستس داشتی منظور گفتی اونارو و نداشتی منظوری -

 کنی فراموشش بهتر شدم عصبی صبح من -

 نمیره ادم یاد از وقت هیچ چیزها بعضی ولی میکنم سعی -

 بگیری ازم عکس تا چند و کنی لطف بگم اومدم من کن بس سایه -

 گفتم پس میکرد ذوق بیشتر قلبم و میشد تر خواستنی میخورد حرص وقت شدم شیطون دوباره

 کنی خواهش باید -

 سایه -

 چیه -

 نبود مهم انقدرام خب ولی بگیرم داشتم دوست باشه مهم انقدر کنم نمی فکر -

 بگیره دیگری کس نمیگی چرا -

 میگیری عکس خوب تو میگن همه اخه -

 تا مگرفت سمتش به رو دستم و رفتم شدم بلند پرکشید براش عاشقانه قلب که گفت مظلومانه رو جمله این انقدر

 گفت و داد دستم رو دوربین میزد موج چشاش تو شادی برق بده بهم رو دوربین

 بایستم کجا حاال -

 خوب بچرخونید دوربین طرف به رو سرتون و باشی درخت روبه و بشینی سنگ تکه اون روی شما اگه من نظر به -

 باشه

 باشه -
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 کردند درست اتش پسرها بود ناهار موقع دیگه پیوستیم بقیه جمع به و گرفتم رو عکس نشست گفتم که همونجا رفت

 و بود شده دیجی هم عسل کردیم می درست ساالد داشتیم هم نیکی و من شدند ها جوجه کردن درست مشغول و

 بود موزیک پخش مسئول

 ور ناهار دوغ بطری سریع هم اون کردیم موافقت همه کنیم بازی حقیقت یا جرئت بازی داد پیشنهاد پیام ناهار از بعد

 زد جیغ علی.  عسل به افتاد چرخوند رو بطری که بود علی نفر اولین نشستیم هم دور و اورد

 حقیقت یا جرئت بگو حاال هوراااااا -

 حقیقت -

 بدونم رو جوابش میخواد دلم خیلی که ست سوالی یه که کنم عرض شما خدمت گلم خواهر ایول -

 بپرس خب -

 لبهیگ رنگ به االن من شرت تی که انداختی لباسشویی ماشین تو من عزیز سفید شرت تی اون با رو لباست کدوم -

 اومده در

 که بود کامران چرخوند رو بطری که بعدی نفر شد خالص دادن جواب از عسل و شد بلند همه ی خنده سوال این با

 پیام به افتاد

 حقیقت یا جرئت پیام داش -

 جرئت -

 ئتجر بهش دادن جواب واقعا که بدونید ولی حقیقته قسمت به مربوط شما نظر به پرسم می که سوال میدونم ایول -

 خواد می

 جون کامی بپرس -

 دهید توضیح بودن مثبت صورت در شدی عاشق تاحاال ایا -

-..... 

 پیام برادر -

 بگم بعد میشه جون کامی -

 بله بله-

 نباشه خوبی موقع شاید بگم االن -
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 بگیا باید ولی باشه -

 حتما -

 پرسید می علی از باید که بود غزل بعد نفر

 یک کدام بردارم -

 حقیقت -

 کیه میکنی بازی اس ام اس باهاش شبا که کسی اون -

 گفت و کشید عمیقی نفس بود دیدنی علی قیافه لحظه اون در

 نیکا -

 ادامه ازیب بشه اروم تا گرفت دستاشو و نشست پیشش و داد تغییر جاشو علی بود پیدا کامال نیکا شدن رنگ به رنگ

 کرد می نگاهش خشم با کیان چرا نمیدونم پرسید می باید من از سامان کرد پیدا

 حقیقت یا جرئت خب -

 جرئت -

 کن اماده باحال برنامه یه برای خودتو گلم خواهر خب -

 شنوم می -

 بمونی خاموش برق با انباری توی دقیقه بیست -

 کیان هب نگاهم پذیرفتم راحت خیال با من و داد تکون بکنه نمیتونه غلطی هیچ معنی به رو سرش که کامی به نگاهم

 نمک فکر موند ثابت سامان روی بطری چرخوند رو بطری بود کیان اینبار کرد می نگاه سامان به نفرت با که افتاد

 بگیره انتقام میخواست

 حقیقت یا جرئت -

 جرئت کنم انتخاب حقیقت داره افت من برای کرد انتخاب رو جرئت دختر یه وقتی نه نه نه حق -

 ببوسیش همه جلوی و بیاریش ما پیش روزی یه عاشقشی که رو کسی باید -

 جان کیان -

 گفتی خودت -
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 میکنی مشخص شما هم روزش -

 خواستی خودت وقت هر نه -

 رفت عسل سمت به نکرد نگاهم من به حتی سامان اما بودم کرده حبس رو نفسم شد بلند سامان ناباوری کمال با

 هم دیگه دور چند.  کیان حتی کشیدند هورا و زدند دست همه کاشت اش گونه روی زیبا ای بوسه و نشست کنارش

 ثابت پیام روی بطری و چرخون ارنا میومد بارون داشت چون بریم و بچرخونه ارنا هم اخر دور شد قرار که کردیم بازی

 موند

 بده جواب کامران سوال به میخوام ازت اینو من صورت هر در چون حقیقت یا جرئت نیست مهم اصال پیام -

 سایه عاشق عاشقم بله -

 اهنگ کیان به ناخواسته چرا نمیدونم موندم مات طور همین نشست ماشین داخل رفت و شد بلند سریع و گفت اینو

 کردیم جمع رو ها وسایل شدیم بلند بعد موندند ساکت دقیقه چند تا همه کرد می نگاه پیام به داشت هم اون کردم

 نماشی به من و نکرد تعارفم من به حتی شدند ماشین سوار هم با و زد صدا رو کتی کیان شد سوار پیام کنار پیمان

 هب کامران صدای کردم می تماشا را بیرون پنجره از و نشستم کامی کنار هم من شدند سوار همه وقتی کردم نگاه کیان

 رسید گوشم

 سایه -

-.... 

 خوبی جان سایه -

-...... 

 خوبی پرسیدم خواهری سایه

 نمیدونم -

 کرد ناراحتت پیام -

 نمیدونم -

 خب چته سایه -

 ام شوکه -

 داری دوستش پس -

 دونمنمی... نه -
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 کنی چیکار خوای می االن وضعیه چه این نمیدونی هیچی که تو اخه چی یعنی خواهرم -

- ...... 

 سایه -

 اخه نمیدونم -

 دیگه خواهرم نمیدونم و کوفت -

 االن شدم شوکه واقعا االن نمیدونم کامی نخند -

 باشه -

 سوال یه جون کامی -

 بپرس -

 بگی راست -

 چشم باشه -

 سپردی کی به منو دیشب تو -

 خدا -

 میگم ها بچه از نه -

 همین باشه مراقبت گفتم کیان به فقط نسپردم خاصی کس به -

 مرسی اهان -

 سایه پرسیدی چرا -

-...... 

 نده جواب نداری دوست -

 کنم قفل رو در نمیتونستم رفتم اتاقم به سریع انباری توی کنه زندانی منو بخواد سامان اینکه ترس از رسیدیم وقتی

 گرفتم رو سارا شماره و برداشتم رو گوشیم بودم شریک کتی با رو اتاق چون

 خانوما خانوم سالم -

 خوبی سارا سالم -
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 نیستی خوب اصال تو کنم فکر ولی اره -

 سارا -

 کردم گریه به شروع و ترکید بغضم

 شمالید هنوز کجایی میکنی گریه چرا چته سایه -

-....... 

 توام با سایه -

 اهوم -

 بگو من به افتاده اتفاقی گفته بهت چیزی کسی شده چیزی -

 سارا -

 بزن حرف چته دختر نکن گریه اینجوری سایه -

 پیام سارا....  -

 ؟ اینا کتی پسرعموی یعنی پسرعموت اهان....  کیه دیگه پیام -

 اهوم -

 کرده تصادف افتاده اتفاقی شده چیزیش -

- .... 

 بزن حرف عزیزم جان سایه -

 منه عاشق گفت همه جلوی -

 اشه شاخه رو مغزی ضربه گفتم من کردی می گریه تو که اینجور سایه اوووووووووووووف -

 داد ادامه سارا بعد گرفت ام خنده گریه توی حرفش این از

 احتماال بود شوق از بود چی سر هات گریه حاال عزیزم بخند جان سایه افرین -

 گفتم و شد ناراحت صدام زد چنگ گلوم به قبل ثانیه چند بغض دوباره

 ......... من دارم دوست رو کیان من شدم شوکه من اخه سارا -

 کیه دیگه کیان اخه خبره چه تو زندگی تو خدا وای -
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 گفتم بهت قبال -

 داری دوستش نگفتی شیطون ولی امینی اقا دوست پسر اهان -

 فهمیدم روز چند هم خودم چون -

 نداره گریه اینکه حاال -

 کنم کار چی دلم با من بگم چی پیام به من نداره دوست منو کیان چون چرا -

 باشه داشته دوست اون اگه اونه دل مهم نیست تو دل مهم داره دوست که همون به بچسب میشنوی من از سایه -

 نیک زندگی نمیتونی اصال نخواد رو تو مقابلت طرف تا باشه زیاد تو عشق چقدر هر ولی میشه بهشت مثل زندگیت

 کنم چیکار من سارا -

 گفتم االن همین -

 دلم با -

 شدی عاشق ماه یه همین تو بگی خوای نمی روانی -

 شقع میگفتی نگار به که نیستی همونی تو مگه سرت تو میزدم چیزی اجری یه نه مگر نیستی دستم دم حیف سارا -

 میشه فراموش زودم عادت نیست عشق مدتی از بعد عشق بده رخ لحظه در که اونی

 اراحتین احساس کمتر رفتن اپارتمانشون از اینا اشکان اینکه از که گفتم رو اینها نگار به این برای انروز من دیوونه -

 نبوده عشق این که بیاد کنار خودش با و کنه

 اش تجربه وقت هیچ که حسی متفاوت واقعا جور یه داره دوست دیگه جور یه رو کیان دلم مطمئنم من ولی سارا -

 بودم نکرده

 میدونی صالح خودت جور هر بازم سایه بود گفتن من از-

 برگردم میخوام دارم ارامش به احتیاج کنم فکر نمیتونم حتی من -

 رفتید دیشب تازه شما ولی -

 خداحافظ برسون سالم ات خانواده به گردم می بر کنم می جور بهونه یه -

 باش خودت مراقب خداحافظ -
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 بد محال بود بدی راهی دو کنم کار چی نمیدونستم باخودم بودم گیر در بازم ولی گرفت اروم دلم کم یه مکالمه از بعد

 که دید رو کتی شدم بیدار در صدای با رفتم خواب به بارید می اروم اشکام که حالی در داشتم عجیبی سرگیجه و بود

 میکنه نگاه من به نشسته تختش روی

 شدی بیدار -

 اره -

 بخوریم شام بریم پاشو -

 ندارم اشتها -

 کنی می اینجوری چرا تو شده تو عاشق خورده جایی یه به سرش شده پیدا یکی لوس ببینم پاشو -

 ندارم حوصله اصال کتی -

 میکنه خفت پیمان که نیای اگه یعنی ساحل لب بیای باید شام از بعد شام ی واسه نیای هم االن اگر -

 چرا -

 پیام بیرون بیا قیافه این از پاشو هم تو حاال بزنه گوشامون به سوهانی یه گوشخراشش صدای با است قرار اخه -

 نیومده بیرون اتاقش از اومدیم وقتی از بیچاره

 اومدم من مگه -

 میزنی داد چرا چته خب -

 نگاه پیمان و علی و کامی روی تو خودش روی توی رویی چه با من جمع جلوی اونم میزد حرفو این نباید اون اخه -

 بخورم شام بشینم همه جلومی بیام رویی چه با من کنم

 کاری چه نمیدونی اگه بده حرکت خودش با رو تو سرنوشت بذار باش قبل مثل تو نکن اینجوری خودت با سایه -

 روشه بهترین روش این درسته

 میزذ صدا رو کتی که شد شنیده بیرون از کیان صدای

 بیا هم تو میرم من میزنه صدام داره کیان -

 برو باشه -

 رگشتب موقع نداشتم اهمیتی براش اصال من ولی زد صدا اونو کیان گذاشت تنها خیال و فکر دنیا یه با منو و رفت کتی

 کردم عوض رو لباسم کنم رفتار تفوت بی کردم سعی شدم بلند.  برم ماشینش تو که نکرد هم تعارف اصال هم جنگل از

 هاتن بیاره رو غذا اریانا که بودند منتظر و بودند نشسته میز سر همه رفتم پایین ها پله از اهسته کردم باز رو در و
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 ینب یکیش که بود پیام طرف دو هم دیگه صندلی دو و بود اریانا جای مسلما که بود نیما کنار یکی خالی های صندلی

 نگاه میکردم نگاه به همه شستم می اون بغل باید جوری چه وای کامران و پیام بین دیگری و بود و کیان و پیام

 با فقط ونا ولی بشینم کتی پیش سرجاش من و بشینه پیام کنار بره و بفهمه شاید تا انداختم کیان به رو ام ملتمسانه

 ندچ گفتن با و شد بلند کنه همراهی میز تا مرا و بیاد اینکه بهانه به رسید دادم به کامی کرد می نگاه من به خشم

 عدب نداشت صحبتی باره این در اصال کسی نشست پیام کنار خودش و کرد خودش صندلی راهی رو من برادرانه جمله

 کرد شروع رو بحث پیمان غذا رسیدن از

 دارید حسی چه بشنوید مرا دلنواز صدای توانید می دیگر ی دقیقه چند تا اینکه از اقایان و ها خانوم -

 بدم دست از رو ام شنوایی قراره اینکه احساس بدی احساس:  سامان

 بخواد هم دلت خیلی سلیقه بی:  سوگل

 میکنه هم طرفداری چه بگیره اینو یکی اوه اوه:  ارنا

 برسه هاش شیرینی خود به بذار داره کار هنوز این گذشت پل از دیشب خرت شما جون ارنا:  غزل

 خندیدند همه تقریبا غزل حرف این با

 ممنون کردین تشبیه خر زیبایی به موجودی به منو اینکه از خانوم غزل:  سیاوش

 شدی رد پل از دیگه شما داره رو شما دیگه که بود این منظرش جون سیا نه:  کامی

 کنی می کورش کنی چشمش سورمه میای نکن مالی ماست رو منو کار کن لطف شما جان کامران:  غزل

 بخورید رو تون غذا بابا:  عسل

 گشودند سخن به لب هم معشوقه خانوم به:  پیمان

 نریز کرم داری کارش چی پیمان:  سامان

 کوک داشت هم اون و پیمان دور بودیم نشسته شدیم ساحل راهی همگی که شام از بعد تا داشت ادامه ها بحث این

 کرد شروع پیمان بود کرده تر عاشقنه رو فضا هم اتیش نور کرد می تست رو گیتارش

 بریزه که اشکات حیفه ، کن وا و نازت چشمای

 عزیزه خاطرت واسه ، همیشه عشقمون بگو

 

  عزیزه برات میدونم
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 هامه گونه رو اشکام دونه دونه

 

  باهامه اینا نباشی تو وقتی

 همیشه واسه قلبم تو میمونی

 

 روزگارم تو میارم کم رو تو

 بهارم تویی وجودم ی همه

 

 نمیشه نگو تنهام تو بدون

 

 گیره می خیلی دلم آره بارونه وقتی هوا

 میره می تو بی دلم من یاس گل ندونستی

 

  بارون های پرسه به سپردی و من

 آسون هامون لحظه از رفتی

 

 ایوون تو انتظارتم به ، گلدون یاس کنار هنوز

 

 هامه گونه رو اشکام دونه دونه

 

  باهامه اینا نباشی تو وقتی

 همیشه واسه قلبم تو میمونی

 

 روزگارم تو میارم کم رو تو
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 بهارم تویی وجودم ی همه

 

 نمیشه نگو تنهام تو بدون

 

 میبینم نفس هر رو تو خاطراتم تو هنوزم

 نازنینم میخوام رو تو اینجا تو بی غریبم چه

 

 دوباره میای میدونم صبح سپیده

 ستاره و بارون و من ، شبنم و تو و سرخ گل

 

 هامه گونه رو اشکام دونه دونه

 

  باهامه اینا نباشی تو وقتی

 همیشه واسه قلبم تو میمونی

 

  تو تو تو تو

 

 روزگارم تو میارم کم رو تو

 بهارم تویی وجودم همه

 

 نمیشه نگو تنهام تو بدون

 خودم به تر محکم رو پالتوم بود سردم کردم پاک دست پشت با رو بود چکیده هام گونه روی که اشکم های قطره

 در رو یکت که کردم نگاه کیان به باشه سرد انقدر کردم نمی فکر چون بود نازک بودم پوشیده که پالتویی چسبوندم

 گرمی کتان کت شدم متوجه که بود خیره کتی نرم و گرم جای به حسرت با طور همین لرزید دلم داده جا اغوشش

 نگاهش دارم دید وقتی کرد می صاف من تن رو رو کتش داشت که پیام به و کردم بلند رو سرم افتاد هام شونه روی
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 شروع رو بعدی اهنگ میخواست که پیمان صدای با رفت دریا سمت به شد دور من از و داد تحویلم لبخندی کنم می

 تا هرچ بعد کرد شروع کرد می نگاه سوگل به که حالی در قبل بار مثل هم بار این پیمان نشست کامی کنار و برگشت

 هب بودند صحبت مشغول همه کردند صحبت سوگل با کرد شروع گذاشت کنار رو گیتارش و شد خسته پیمان اهنگ

 اهیگ و کرد می گوش نبود اغوشش توی دیگه که کتی های حرف به کرد می نگاه دریا به حرص با که کردم نگاه کیان

 رموس نشست من کنار و اومد اتیش طرف به و شد بلند جاش از پیام.  کرد می پایین و باال تاکید نشونه به رو سرش

 گفت اهسته و لرزون صدایی با انداختم پایی

 جان سایه -

 گفتم بشنوه خودش فقط که اروم خیلی بود پایین سرم که طور همون

 بله -

 ناراحتی من دست از -

-..... 

 می بازم کردم سکوت که سال دو من بود کامران تقصیر بزنم رو حرف اون جمع جلوی نمیخواستم واقعا من سایه -

 بری دستم از تا کنم صبر جوری همین نمیخواست دلم هم طرفی از بکنم کار این تونستم

 داد ادامه و شد بیشتر صداش تو بغض

 یبگ چیزی نمیخوای سایه...  گیری می فاصله ازم قبل از بیشتر اینجوری عزیزم کنم ناراحتت نمیخواستم بخدا -

- .... 

 ازم میخوای کردم اعتراف عشقم به چون میکنم فکر ولی داشتم ارامش احساس کنارمی اینکه از همیشه سایه -

 میدی قول بهم سایه نشو دور ازم ولی باش قبل مثل نگیر فاصله ازم کنم می خواهش ازت عشقم دورشی

 بودم هام هق هق کردن خفه حال در من و گرفت شدت ام گریه

 میکنی گریه چرا سایه -

 تهران برگردم میخوام -

 برمت می صبح خودم عزیزم نکن گریه -

 صدای اخر لحظه در فقط و ویال طرف به دوییدم کردم می گریه که طور همون بعد و دادم ادامه هقم هق به ثانیه چند

 " نرو دنبالش بشین پیام " گفت که شنیدم رو کامی
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 هبرید رو نفسم هام گریه که طور همون نشستم تختم روی رفتم کردم باز رو در رفتم اتاقم طرف به و شدم ویال وارد

 میشه پاره داره ام حنجره کردم احساس که بلند انقدر زدم فریاد بود

 " تهراااااااااااااااااااان برگردم خوام می نمیکنه کار مغزم ام خسته خدایاااااااااااا "

 و شد باز رد بفرمایید گفتم باشه کنده در کیان از اگه البته کتی احتماال یا اومده کامی کردم فکر کرد ساکتم در صدای

 شد خیره من به و نشست کتی تخت روی کیان گرفت شدت اشکام دیدنش با بست نقش چارچوب در کیان قامت

 لندب سرمو فریادش صدای با.  فرستادتش من کردن اروم برای کامی حتما که کردم فکر این به و گرفتم پایین سرمو

 زدم زل بهش و کردم

 امانهس بغل تو که عسل مثل باشی خوشحال االن باید کهع تو گفت چی مگه عاشقته گفت کنی می گریه چرا چته -

 توی دیگه جای یه دیگه جور یه داشتی دوست میکنی گریه چی واسه اینجا اومدی کنی لوس عوضی اون واسه خودت

 بزن حرف بگه بهت عاشقانه شاپ کافی یه

- ..... 

 نکن نگاه بزن حرف سایه توام با -

 تخت روی اومد کرد خالی لبش روی رو حرصش و برد دهنش داخل رو پایینش لب و چرخوند دیگری طرف به سرشو

 گفت اهسته و کرد پاک اشکامو دستش دوتا با اهسته بود شده مهربون کامال لحنش نشست مقابلم و من

 میدی هدرشون چی واسه نداره دنیا تو رو چیزی هیچ ارزش تو اشکای سایه نکن گریه نکن گریه -

-.... 

 نکن گریه جان سایه -

 داد ادامه مهربون کیان بود سرجاش بغضم هنوز ولی شد قطع اشکم

 باشه تهران برمت می صبح خودم بگی خدا به بزنی جیغ الزم -

 باشه -

 بخواب حاال -

 رو چشمام گرفت فرا رو وجودم تمام ارامش احساس گرفت دستش توی رو دستم و خوابوند تخت روی اروم رو من

 دادم گوش کیان و پیام بین مکالمه به فقط و نکردم باز رو چشمام اومد در صدای که بودم خواب استانه در بستم

 خوابه -

 بذارین عالی جناب اگه -
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 کیان اقا -

 بیار در رو اش گریه دوباره یا کن تماشاش بشین بیا خوابه بله بگم داری توقع چیه -

 کردم خواهی عذر ازش فقط نگفتم بهش هیچی من -

 زدی حرف باهاش که کردی غلط اصال تو -

 یه نهم عشق اینکه بر عالوه سایه کنم می فرق تو با من ولی تداری نسبتی هیچ سایه با تو باش زدنت حرف مواظب -

 هست عموم دختر جوایی

 عشقم بگی سایه به نداری حق تو ببند دهنتو -

 دمش بیدار که صبح.  برد خواب به رو من و بدم گوش مکالمه بقیه به نداد اجازه بود داده بهم کیان دستای که ارامشی

 می خودم بردم نمی کیان اگه حتی پوشیدم و لباسام و کردذم جمع رو وسایلم نشه بیدار که جوری بود خواب کتی

 گفت متعجب و شد بیدار کتی بود اماده ی اماده وقتی رفتم

 سالم -

 بخیر صبح سالم -

 میری جایی سایه -

 تهران برگردم میخوام اره -

 بده حالت هنوز چرا -

 برم میخوام فقط خوبم جان کتی نه -

 .... مگه کرد اعتراف عشقش به فقط بیچاره اون سایه -

 نزن حرف موردش در اصال کتی -

 گفت سریع کیان دیدن با کتی شد وارد اماده کیان و شد باز در موقع همون

 بره میخواد سایه کیان -

 عزیزم میدونم -

 نمیکنی کاری چرا پس -

 کنم کار چی -
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 اماده چی برای تو اصال....  بگیر رو جلوش -

 تهران ببرم رو سایه که -

 به و گذاشتم ها پله کنار رو چمدونم شدم خارج اتاق از کشید سرش روی پتو و خوابید و داد تکون کالفه سرشو کتی

 پرسید کیان رفتم بود کامی و کیان برای که اتاقی طرف

 میری کجا -

 میریم داریم بگم کامی به خوام می -

 نیست الزم -

 بدونه باید اون چرا -

 پایینه االن که دوما گفتم بهش من که اوال سایه -

 اومد نم سمت به من دیدن با بود ایستاده در جلوی اماده پیام رفتیم پایین طبقه به هم با و برداشتم رو چمدونم رفتم

 بیرون پیام دست از رو چمدونم سریه بدم جواب که نداد اجازه کیان شو ماشین سوار برو گفت و گرفت رو چمدونم و

 گفت و کشید

 میدم انجام رو اینکار خودم ببریش تو نیست الزم -

 میدم اجازه من میکنی فکر ببری خودت با رو سایه میخوای که هستی کی تو بدون رو خودت حد کیان -

 بیاری در رو اش گریه دوباره میخوای نکنه دارم نظارت سایه رو کامی اندازه هم من کوچولو اقا هی -

 نیست مربوط تو به -

 داد خاتمه بحثشون به کامی

 کنید بس ها بچه -

 پروست خیلی میدونه برابر تو با خودشو داره کیان کامران:  پیام

 که تو یا پروم من پرو میگی کی به تو کن بس:  کیان

 کن تمومش میکنم خواهش کیان:  کامی

 این دست بسپاری رو سایه کنی اعتماد میتونی تو ببینم:  پیام

 میرم خودم من:  من
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 ببرمت خودم شم اماده کن صبر بری باهاش نداری دوست هم اگر کیان ماشین تو بشین برو تو سایه:  کامی

 کامی و کیان بعد دقیقه چند شدم کیان ماشین سوار رفتم و کردم پاک اشکامو دستم پشت با بگم چیزی اینکه بدون

 گفت کیان به روی و کرد خداحافظی من با کامی حیاط تو امدند

 بهت هامو چیز ترین ارزش با از یکی دارم من زندگیمند چیزهای ترین ارزش با از سایه و کتی کیان باش مواظبش -

 باش مراقبش چشمات مثل سپارم می

 راحت خیالت -

 سالمت به برو -

 کامی -

 جانم -

 میاید دوشنبه مهمونی واسه -

 میخوری حرص چرا تو منه ی عمه مهمونی میایم که معلومه -

 بشه کنسل داشتم امید -

 خداحافظ برو -

 گفت عصبی صدای با شدیم خارج ویال در از تا شد سوار کیان خداحافظ -

 سایه -

 بله -

 نکن گریه دیگه نگفتم بهت من -

-..... 

 نداره اشکاتو ارزش هیچی نگفتم بهت -

 نیست که خودم دست -

 بکن سعیتو حداقل -

 کیان.....  باشه -

 بله -
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 چیه دوشنبه مهمونی -

 نمیدونی مگه -

 که پرسیدم نمی تو از میدونستم اگه نه -

 زنگ چی برای رفته یادش کال زده زنگ تو به وقتی که بود گفته کتی به خونشون کرده دعوت رو همه جون ناهید -

 گفته بهت کتی کردم فکر بگه بهت رفته یادش و زده

 بشه کنسل داشتی دوست چرا حاال رفته یادش حتما نه -

 ببینی رو پسره اون دیگه بار یه نباشی مجبور تو که -

 میاد بدت ازش انقدر چرا -

 است مزخرفی ادم خیلی -

 انقدرام نه - -

 چیه سر هات گریه پس خب داری دوستش هم پس اه -

 منه عموی پسر اون تذارم دوستش من کیان -

 هستی امینی اقا بچه شده باورت واقعا تو نکنه عموته پسر که کرده غلط -

 تمهس امینی خانواده فرزند که بشه باورم ذاری نمی چرا یتیمم بچه یه من که بزنی کوفت سر دوبار خوای می کیان -

 کن بس سایه -

 یه تو فهمیدم باشه کنی ثابت رو چی خوای می فروشی می فخر من به همیشه تو کنم بس من کردی شروع تو -

 ندارم هم فامیلی هیچ و بیچاره گدای یه من و ای زاده اشراف

 ... این منظورم -

 بود چی منظورت بدون نمیخوام -

 ... من سایه -

 کن تمومش بشنوم نمیخوام -

 هک اشکام گاهی و کردم می تماشا رو بیرون نشد متوجه کیان ولی شد سرازیر اشکام خواسته نا نگفت چیزی دیگه

 داد جواب خورد زنگ کیان تلفن کردم می پاک را بود کرده خیس رو صورتم
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 الو -

- **** 

 طوری چه سالم -

-**** 

 شده چی خوشحالی خوبم منم -

- **** 

 طوره چه ات بچه کردی خوشحالم خیلی واقعا -

-**** 

 کنی گوش حرفش به نیست بعد -

- **** 

 برس کارت به برو کنم می صحبت باهات مفصل بعدا طور همینم منم -

-***** 

 طور همین هم شما چشم -

-**** 

 خداحافظ -

 گفت کنه نگاه من به اینکه بدون و کرد قطع رو تلفن

 بود مهوش -

 خب -

 بود نکرده ترکش که فمیده مهوش و رفته چرا که گفته و برگشته پویان گفت -

 خوشحالم براش بسالمتی -

 کنه نمی قبول مهوش ولی اونی از تر ارزش با خیلی خودت کن سقط رو ات بچه گفته پویان -

 دیگه مادره خب -
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 نگه ادهج کنار رو ماشین سریع کرد نگاه صورتم به برگشت سریع کیان لرزید صدام کلمه این گفتن برای چرا نمیدونم

 زد فریاد و داشت

 نک بس زندگیت عشقت عموت پسر پیام قبول بابا باشه شدی ناراحت من حرفای از میکنی گریه انقدر چرا سایه -

 دیگه

 فهمی می نیست من عشق پیام کیان نزن داد -

 کنی می گریه انقدر چرا چته پس -

 بگم نمیخواد دلم -

 کن ول... سایه -

 گفتم مقدمه بی و اهسته بود بهتر حالم و بود اومد بند اشکام گذشت ساعتی یه کرد کت حر

 دادی پایان زود من خاطر به رو مسافرتت مه ممنون -

 داشتم کالس خودم نبود تو خاطر به -

 کالسی چه -

 فرانسه زبان کالس -

 نباشی من محتاج ها جلسه واسه دیگه میخواستی -

 بکشم رو کلفت یه منت فرانسوی زبان واسه نمیخواست دلم ولی بلدم هم دیگه زبان سه انگلیسی از غیر من -

 ازب چشمامو ماشین در شدن بسته صدای با رفتم خواب به و دادم تکیه صندلی پشتی به سرمو حرفش به توجه بی

 و جون محبوبه با پرسی احوال و سالم از بعد شدم خانه وارد و برداشتم رو چمدونم شدم پیاده رسیدیم فهمیدم کردم

 نشدم بیدار هم شام ناهر برای حتی خوابیدم بعد و گرفتم دوش و کردم عوض و لباسام رفتم اتاقم به امینی اقا

 دمش اشپزخونه وارد و رفتم پایین ها پله از شدم بلند میکردم ضعف احساس شدم بیدار که بود دوازده تقریبا ساعت

 ای سایه یه کردم احساس که گشتم می بر اتاقم به داشتم خوردم و برداشتم شیرینی مقدار یه کردم باز رو یخجال در

 کسی چه به متعلق نفهمیدم ولی دیدم رو سایه اون باز کردم نگاه رو باغ توی و شدم پنجره نزدیک دیدم باغ توی

 اومد یادم که اتاقم توی برم خواستم نکردم توجهی میزنه قدم باغ توی که دیدم رو کیان تا کردم نگاه هم باز است

 فکر کم یه و باغ توی بیرون برم کیان به توجه بی گرفتم تصمیم نمیبره خوابم االن مسلما و بودم خواب که وقته خیلی

 به نگاهی رسیدم که بهش گرفتم پیش در را االچیق راه مستقیم شدم باغ وارد و گذاشتم سرم رو تونیکم کاله کنم

 دمش خیره روم به رو به و گرفتم اغوش در هامو زانو و نشستم بود ندیده رو من اصال بود پریشون خیلی انداختم کیان

 رو یامپ دل گفت می که عقلم به یا بیار بدست رو کیان میگفت که کردم می گوش دلم نوای به کردم می کار چی باید
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 عیس یا کیان پای به کردن صبر درسته راه کدوم نمیفهمید کنم کار چی باید نمیدونستم نده دست از رو اون نشکن

 می خوشبخت اون با داشتم می نگه رو پیام باید گفت می درست سارا داره دوستم کسی داشتن دوست برای کردن

 خوشبختی هم حتما جوری این میکنم فکر کیان به که زمانی تا نه گیره دیگری جای دلم که زمانی تا نه ولی شدم

 نمیداد اجازه حتی من غرور بخواد منو کنم مجبور رو کیان که هم نمیتونستم خب ولی میزدم بهم رو پیام هم خودم

 شدم بیدار کیان صدای با برد خوابم نشسته طور همون که کردم فکر چقدر نمیدونم کنم بیان رو احساسم

 خوابیدی اینجا چرا پاشو سایه سایه -

 گفتم و کردم باز رو چشمام

 سالم -

 خوابیدی اینجا چرا خوب دختر سالم -

 برد خوابم -

 اصال بیرون اومدی چی برای -

 پرسی می من از تو که بیرون اومدی چرا پرسم می تو از من مگه -

 ناراحتی دیروز بابت -

 نه -

 چته پس -

 کمتری کلفت یه از که کنی حس شما شدم باعث چرا که ناراحتم فقط هیچی -

 کردم شوخی باهات دیروز من کن بس سایه -

 نمیومد میکنن شوخی که ادمایی به اصال لحنت ولی -

 نباش ناراحت سایه -

 نموند دور کیان چشم از ولی ببرمش بین از سریع خواستم بست حلقه چشام تو اشک چرا نمیدونم

 رفتارم برای متاسفم سایه -

 میزنی داد چرا خب -

 نمیفهمی چرا نداره رو تو اشکای ارزش چیز هیچ گفتم بارها میکنی گریه داری دوباره اخه -

 نکردم گریه من -
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 بودی که اش استانه در -

 گفت و شد شاد کیان گرفت ام خنده ناخواسته

 نیستی ناراحت دیگه یعنی خندیدی دیگه خب -

 خوره می بر بهم خیلی حرفات با دلخورم هنوزم ولی -

 برمت می من امروز بری بخوای جا هر خدمتم در بنده هم حاال دیگه ببخشید -

 ندارم احتیاجی راننده به ممنون خیلی -

 نباشی ناراحت تا بیارم در دلت از اینکه برای -

 چنده ساعت -

 هفت -

 میای بگیرم رو مدارکم دانشگاه برم خوام می ده ساعت من -

 منتظرم پارکینگ تو ده راس -

 باشه -

 و رفتمگ دوش رفتم اتاقم به بعد خوردم صبحانه کمی رفتم اشپزخونه به اول افتادم راه ساختمون طرف به و شدم بلند

 ای قهوه شال یه سوخته ای قهوه جین شلوار یه همراه میخورد روش که ای قهوه کمربند با کرمی مانتوی یه شدم اماده

 به تیاجاح صورتم انداختم ایینه توی خودم به نگاهی یه کرم کیف با ای قهوه کرم سانتی پنج پاشنه کفش یه همراه به

 دمخو برای بوس یه بدن نشون رو خودشون بیشتر چشمام میشد باعث چون نبود بد ریمل کم یه ولی نداشت ارایش

 اتاق به شدم خارج اتاقم از بعد و داده ارث بهم رو زیبایش که رفتم مامانم صدقه قربون یکم و فرستادم ایینه توی

 و کردم خداحافظی بیرون میرم دارم گفتم بهش خوند می کتاب داشت و بود کشیده داز تخت روی رفتم جون محبوبه

 و ماشین طرف رفتم نشسته من منتظر خوشگلش ماشین توی که دیدم رو کیان رسیدم که پارکینگ به شدم خارج

 پرسید شد خارج که پارکینگ از کرد حرکت کردیم بهم کوتاه سالم یه اینکه از بعد شدم سوار

 دیگه دانشگاه میری -

 بگیرم رو مدارکم خوام می اره -

 شده اماده مگه -

 زمال صفحات اون بعد میگیرم رو مدارکم من نیست مشکلی ولی باشه نیومده امتحانم اخرین نمره کنم فکر ولی اره -

 میکنم اضافه گیرم می پرینت خودم رو
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 بگیری بعد شه کامل میکردی صبر کاریه چه خب -

 باشه مدارکم باید اموزشگاهی یه برم خوام می کار برای فردا -

 کار سر بری میخوای چی برای سایه....  اهان -

 کنم کار چی پس -

 خونه تو بشین -

 اقا سربار عمرم اخر تا نمیتونم دارم احتیاج امدش در به من سرکار برم که خوندم درس کشیدم زحمت کلی من -

 باشم امینی

 که کنی زندگی اونجا عمرت اخر تا نیست قرار -

 لحداق اما ست امینی اقا دوش رو خرجم بیشتر میدونم البته میدم رو زندگیم خرج خودم میتونم که حاال ولی باشه -

 نگیرم ازش رو ام جیبی تو پول

 میدونی صالح خودت طور هر نمیدونم -

 ممنون -

 میشکست رو ماشین توی سکوت شد می پخش که اهنگی صدای فقط نگفت چیزی رسیدیم وقتی تا دیگه

 خرابه حالم که شب هر که امشب نه

 سرابه دریا یه دورم که م جزیره یه

 سردم های شب به نکردم عادت من

 نکردم عادت نه نباشی که این به

 شم جدا تو از اگه بودم خورده قسم

 نباشم فکرت تو لحظه یه حتی دیگه

 نمیشه نمیشه نمیشه دیدم ولی

 همیشه فردا نه و دیروز نه نباشم فکرت که

 بخوابه دریا که گفتم قصه چقد

 سرابه نفهمم کردم گریه چقد
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 کجایی نفهمم و کجام نفهمم

 جدایی عین تو بودم تو با چقد

. 

 شم جدا تو از اگه بودم خورده قسم

 نباشم فکرت تو لحظه یه حتی دیگه

 نمیشه نمیشه نمیشه دیدم ولی

 همیشه فردا نه و امروز نه و دیروز نه نباشم فکرت که

************* 

 امونم بی های نعره

 کرد کر و آسمون گوشه

 نشنید فریادمو مگه

 برگرد میشه دیر داره که

 برسونین گوشش به آی

 نمیتونه من جز کسی

 هاشو غصه باره کوله

 بکشونه دوشش روی

 پسغوم و پیغوم همه این

 بدونه که فرستم می

 دلواپسی داره

 کشونه می آتیش به دنیامو

 نکردم پر جاشو که من

 دونه نمی اصال شاید

 برسونین گوشش به آی
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 نگرونه اینجا یکی

 تفاوت بی تونم نمی

 بذارم پا گذشته رو

  بود تنم پاره که اون

 بذارم تنها چجوری

 برسونین گوشش به آی

 نمیتونه من جز کسی

 گفتم بهش رو رسیدیم وقتی

 گردم می بر زود باش منتظر -

 نیام من یعنی -

 بیا بیای داری دوست اگه -

 نیام نداری دوست تو اگه -

 ندارم مشکلی من -

 میام پس -

 متری پانزده ده فاصله از دفعه یک رفتیم دانشگاه مدیریت اتاق سمت به هم همراه شد پیاده و کرد پارک رو ماشین

 به منو همیشه بودم صمیمی باهاش خیلی بودم خبر بی ازش هم بعد و بود استادمون دوم ترم دیدم رو تداعی استاد

 رپس یه میزدم صداش استاد احترام به همیشه من بود فرزاد اسمش بزنم صدا اسمشو میگفت هم من به میزد صدا اسم

 می اینکه درباره هایی چیز یه قبال کیان اندازه به درست بو خوشتیپ و خوشگل هم خدایی بود ساله سی نه و بیست

 دمش خوشحال دیدنش از انقدر نداشتم خبری ازش دیگه رفت که ترم پایان ولی بود گفته اینها خواستگاری بیاد خواد

 گفت ذوق با و شد خوشحال دیدنم از طرفش دویدم سریع کنارمه کیان کردم فراموش اصال که

 سایه سالم -

 خوبید تداعی استاد سالم -

 طوری چه تو عزیزم اره -

 ندادید خودتون از خبری هیچ چرا بودین کجا بود شده تنگ براتون دلم استاد خوبم -
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 همه زدم که حرفایی سایه ولی ام گرفته بازیت به کردی فکر که ببخش گذاشتم منتظرت که سایه میخوام معذرت -

 سایه کنم می خوشبختت خواستگاریت میام دیگه روز چند کنم عمل بهشون که اومدم هم حاال بوده حقیقت اش

 کنم نمی فکر حرفا اون به اصال من نیست الزم خواهی معذرت استاد -

 نیستی قهر االن سایه -

 کردم قهر کی من تداعی جناب -

 ؟ نکردی قهر شلوغی گفتم کالس سر کار فراموش دختره ااااااا -

 بگیرم چشم زهر میخواستم کرد می فرق اون -

 کنم جبران میخوام و اومدم من نیست مهم حاال شیطون -

 کردم فراموش رو موضوعات اون اخه چی جبران -

 پرسید ندید ای حلقه چون کنم فکر دستم سمت رفت نگاهش که دید کنارم رو کیان تازه کنم فکر

 کردی نامزد سایه -

 کرد شکه را من کیان صدای

 تداعی اقا بله -

 " نه " گفته اروم و کرد نگاهش برگشتم باورانه نا

 کنی پنهون ازش تداره دلیلی هستن استادت ایشون عزیزم ااااااا -

 میگی چی -

 هم اشم از شده شوکه گفتم شما به اینکه از سایه ندونه چیزی کسی فعال گذاشتیم قرار ما تداعی اقای ببخشید -

 بشه راحت خیالش نا نگید کسی به رو موضوع این میخوام

 کرد نگاهم ناباوری با تداعی استاد

 نداشتم هم انتظار ارزش سایه -

 ....استاد -

 وت خاطر به رفتم تو خاطر به من که بدون اینو ولی اهلل شا ان بشی خوشبخت نداره اشکالی بیاری دلیل نمیخواد -

 برگشتم
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 تر همم ابروم ولی بگیرم رو کیان حال همونجا میخواست دلم بودم عصبی خیلی رفت بگم چیزی بده اجازه اینکه بدون

 نکشید ولط خیلی پایین برگشتم و گرفتم رو مدارکم و رفتم مدیریت به سریع بیاد باهام تا بمونم منتظر اینکه بدون

 گفتم فریاد با شد سوار هم کیان ماشین توی نشستم تا برگشتم وقتی میرم که بودم داده خبر قبل از چون

 کردی هم سر رو مزخرفات این چرا -

 بود پدرت همسن اون بشی زنش واقعا خواستی می نکنه چیه -

 اشه ساله سی فقط چی یعنی -

 گیره اون پیش دلت هم تو پس اهان -

 اون موسس خوندم درس توش که دانشگاهی استاد اون میگم ابروم برای فقط من نیست طور این اصال نخیر -

 سربزنه اونجا به بخواد ممکن کنم کار توش میخوام که اموزشگاهی

 داره اهمیتی چه -

 گیری می تصمیم من زندگی واسه که هستی کی تو اصال کنند می فکر چی بقیه چی بگه کسی به خب -

 بره کنم دک استادو جوجه اون خواستم می فقط نمیاد پیش مشکلی سایه کن بس -

 یک تیح که دیدیم می رو همدیگر غذا سرمیز فقط نیفتاد خاصی اتفاق بعد روز تا خونه رسیدیم تا نگفتم چیزی دیگه

 دمز زنگ سارا به و برداشتم رو تلفن استخدام برای اموزشگاه برم بودم شده اماده بود عصر.  زدیم نمی حرف هم کلمه

 هم با و سارا دنبال رفتم شدم خارج خونه از نبود خونه کیان رفتم و کردم خداحافظی جون محبوبه از باشه اماده تا

 کنیم شروع رو کارمون بعد هفته شنبه از شد قرار و پذیرفتن رو دومون هر شکر رو خدا استخدام برای رفتیم

 و دست شدم بلند کردند می شلوغ داشتند و بودند رسیده تازه شدم بیدار کامی و کتی صدای با که بود صبح دوشنبه

 هب نگاهی بود نشده بیدار هنوز کیان کردم سالم کامی و کتی به پایین رفتم و کردم عوض رو لباسم شستم رو روم

 هم خانوم زهرا و بود ها ظرف کشیدن دستمال حال در خانوم هانیه شدم اشپزخونه وارد بود نیم و شش کردم ساعت

 و پایین اومد ها پله از که دیدم و برگشتم که اومد کیان صدای چیدم رو میز و کردم کمکش چید می رو میز داشت

 صبحانه خوردن موقع میز سر اومدند همگی و داد دست کامران با بعد کرد سالم و کرد بغلش اروم و کتی طرف رفت

 بوبهمح صدای با میاد خوشش کتی از اینکه یا عادیه کنه می توجه کتی به انقدر کیان چرا اینکه بود شده فکر تمام

 شد پاره افکارم رشته جون

 جان کیان -

 بله -

 ببینه رو شدنت داماد داشت ارزو همیشه مادرت -
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 میدونم -

 بود گفته بهت بگیری ایرانی زن داشت دوست -

 بار چندین بله -

 بکنم برات فکری یه باید خواستگاری برات برم و کنم مادری برات میخوام من -

 چند از بعد گلوش تو پرید خورد می داشت که نونی لقمه و شد هول شد گرد کیان چشمای جون محبوبه حرف این با

 گفت و کرد صاف صداشو سرفه

 جون محبوبه نیست نیازی -

 عزیزم چرا -

 کنم ازدواج اون با خوام می و دارم دوست کسی من چون -

 برات همون خواستگاری برم کیه بگو حاال کنیا نمی رو بال ای -

 گم می بهتون خودم نیست وقتش االن -

 هاینک برای ولی شد کور اشتهام بود کتی داشت دوستش که اونی حتما سرم رو شد اوار دنیا ی همه رفت و شد بلند و

 بش مهمونی برای تا ارایشگاه رفت و گرفت دوشی کتی صبحانه از بعد خوردم رو ام صبحانه زور به نشه رو دلم دست

 گوشیم که بودم بیکار خونه توی کار سر رفتند هم کیان و امینی اقا و کامی خرید رفت هم جون محبوبه بشه اماده

 بود سارا خورد زنگ

 طوری چه طال جیگر سالم -

 خوبی هم تو خوبم جونم سایه سالم -

 خوشحالی خیلی چیه بله -

 زد زنگ نریمان سایه -

 گفت چی خب شده تنگ براش دلم اخ -

 عاشقانه تئاتر یه کنیم شرکت جدیدشون نمایش توی خواست ازمون -

 اولمونه بار مگه خبرته چه حاال خب خیلی -

 نریمانه خود کارگردانش میکنه فرق این اخه نه -

 کردیم اش مسخره قدر چه یادته شد کارگدان نریمان چیزا چه اوه -
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 کنیم استفاده هم هنرمون از باید راستی رو بیچاره اره -

 باشم شریک تو با هنرهامو نمیاد یادم هنرمون -

 فرانسویه زبان منظورم لوس ااااا -

 کنیم کار چی باید خب اهان -

 لوتف جایی یه باید هم نمایش طول توی کنم فکر کنیم اجراش دوتایی نمایش اخر باید که هست فرانسوی انهگ یه -

 بزنم

 بلدی مگه -

 میدم انجام رو حرکاتش فقط من و میشه پخش صحنه پشت از صداش نه -

 بریم باید کی خب -

 میزنه زنگ خودش گفت -

 نداری کاری باشه -

 خداحافظ نه -

 خداحافظ -

 البته مبودی صمیمی باهم خیلی شدیم دوست باهاش تئاتر کالس رفتیم سارا با وقتی که بود هایی بچه از یکی نریمان

 برای نریمان ولی نرفتیم دیگه دوره شدن تموم از بعد سارا و من بودم خبر بی ازش میشد ماهی دو موقع اون

 داد ادامه کارگردانی

 لفنت با داشت و بود برگشته خرید از جون محبوبه شدم سالن وارد بعد کردم خانوم زهرا کمک کمی اشپزخونه به رفتم

 داشتم و بودم نشسته مبل روی کنه استراحت ناهار شدن اماده تا که رفت اتاقش به تماسش از بعد کرد می صحبت

 اب نشسته کنارم کیان که دیدم برگشتم و رفت پایین کمی مبل طرف اون کردم احساس و میکردم تماشا تلوزیون

 گفت لبخند

 نخوردم بارم یه ایران که ماهی یه توی میاد هم سبزی قورمه بوی اینجا عجب چه -

 کرده غدغن کتی -

 چرا -

 که روزایی یه جونم هانیه کنیم درست نمیزاره و نیست خوشمزه من مادرم اندازه به کسی سبزی قورمه میگه چون -

 میکنه درست و کشه می زحمت نیست کتی
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 کجاست کتی....  اهان -

 ارایشگاه رفته -

 مهمونی برای -

 اره -

 نرفتی چرا تو خب -

 میدم انجام خودم و کمه ارایشم که من ولی کنه درست موهاشو و کنه ارایش که اونجا رفته اون داره فرق من با کتی -

 کنم می جمعش خودم که نداره الزم کردن درست هم موهام و

 باشه -

 دایص بودند خودشون اتاقای توی همه که بود ناهار از بعد نیفتاد خاصی اتفاق ناهار سرمیز.  رفت اتاقش به و شد بلند

 اقمات توی گوشی هم من و کرد گل فضولیم هستن تون عمه بردارید رو تلفن کیان اقا گفت که شنیدم رو خانوم زهرا

 کردم گوش سکوت در حرفاشون به و برداشتم رو

 بهنواز عمه علیکم سالم -

 نمیدی جواب گوشیتو چرا سالم و درد -

 بودمش گذاشته جا خونه میخوری حرص چرا عمه وا -

 ندادی جواب منه شماره دیدی چون نگو دروغ -

 اخه بدم جواب نباید چی برای -

 شدی عاشق گفتی تو گفت درست بابات ببینم میدونم چه -

 باالست چه رسانی اطالع تو جون محبوبه سرعت هووووووووووو -

 داری دوسش که همون کیه محبوبه -

 ها سالشه چهل سی فقط مناسبیه کیس اونم بخواید اگه ولی خبره منبع اون نه -

 میکنم یکی یکی موهات کیان وای -

 برم من نداری کاری عمه -

 کجا -
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 دیگه بخرم گیس کاله -

 میکنم ات خفه کیااااااااااااااااان -

 هم کیان این میده قورتشم االن که این میکنه شوخی باهاش انقدر طوری چه کیان این زرهی فوالد عمه چه "

 " هی میده جواب خنده با ها خوشحال

 پرکنه کاه توشو بکن پوستمم میخوای گم می جونم عمه -

 بیرون کشم می حلقت از رو زبونت نریز مزه -

 هستی عصبی انقدر چرا عمه چته تسلیم بابا باشه -

 میشی عاشق من اجازه بی اخه -

 کنم کار چه خب -

 خوشگله حاال -

 خیلی -

 تر خوشگل من از -

 ها خوشگله گفتم جون بهنواز -

 کیان -

 بله -

 بریزه دندونات همه دهانت توی بزنم مشت با میخوام چون بخر هم مصنوعی دندون بخری گیس کاله میری -

 جون عمه برم قربونت -

 جوریه چه ببینم بگو حاال بسه -

 میکشه تیر قلبت میکنی نگاه بهش خوب وقتی نگو که داره نگاهش توی معصومیت یه جونم بهنواز -

 دیدی رو مظلومیت و معصومیت انقدر که کردی نگاه مردم دختر به چقدر میارم در چشماتو -

 خیلی -

 پرو -

 استاد کنیم می شاگردی -
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 میگم بابات به -

 من با میکنه چه دیدم مثال عمه میگم -

 میکنه محرومت ارث از -

 خوام نمی رو ارثش باشه سرم باال اش سایه -

 ایران رفتی گذاشتی که تو کیان -

 میده امید بهم هم دور فاصله از ارامشمه وجودش -

 میزدیم حرف معشوقع درباره داشتیم راستی.....  داری دوس باباتو انقدر که برم قربونت عزیزم اخی -

 بله -

 داره دوست رو تو اونم -

 نمیدونم -

 ؟ نمیدونی -

 امیدوارم ولی نه -

 مرده یه میشی وقت اون نره دستت از که بچسب رو دختر عاشقه خیلی اگه باش دلت مواظب برم قربونت کیان -

 کنی زندگی نمیتونی دیگه متحرک

 بعیده ازم بودنم متحرک مرده دادی تحویل تابوت تو کردی منو شما بهنوازم عمه -

 بگیر جدی هم حرفام باش خودت مواظب جونم کیان قربونت -

 چشم -

 برسون اینارم معشوقه سالم خداحافظ -

 خداحافظ چشم -

 دبای بود مجلسی و رسمی ذره یه مهمونی چون شدم اماده و گذاشتم جاش سر رو گوشی منم گذاشت رو تلفن که کیان

 ینا عاشق برداشتم سلطنتی پیراهن یه و هام مجلسی لباس کمد سراغ رفتم داشتم می بر اسپرت های لباس از دست

 دامنش و سینه قسمت روی و بود شده کاری سنگ هم روش کلوش ها استین با بلند ای فیروزه زرد لباس بودم لباس

 من اسلب زیبایی به دختری هیچ لباس که دادم گواهی خودم به بود خوشگل خدایی و بود شده تزئین تور با تیکه چند

 شده کار دامنم روی که توری سر از هم توری شال یه درخشم می ستاره مثل و شم می تک مهمونی توی و بود نخواهد
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 مرنگک سایه یه ایینه جلوی رفتم پوشیدم رو لباسم رفتم بود زرد لباسم غالب رنگ چون بود زرد رنگش داشتم بود

 امموه بود پیدا برقش فقط که براق نارنجی به مایل مسی رژ یه همراه به و اجری گونه رژ یه زدم ریمل کشیدم طالیی

 دهش ماه خیلی خدایی و بریزه بیرون توریم شال های کنار از ها فر از تا چند که بستم توی و پیچیدم بیگودی رو هم

 ختماندا خودم به ایینه توی نگاه اخرین پشیدم هم طالیی های سنگ با ای فیروزه سانتی هفت پاشنه کفش یه بودم

 سرم ویر سبک خیلی هم شال یه بود پیادا دامن از سانت بیست فقط که بود بلند انقدر پوشیدم بلندی مانتوی بعد

 می قایم انقدر رو خودم که کنم نمایی رو خودم از اونجا خواستم می انگار بودم کشیده چشمام روی تا و بود انداخته

 با هم کامی و من و رفتند باهم امینی اقا و جون محبوبه ارایشگاه کتی دنبال بود رفته کیان شدم خارج اتاق از کردم

 گفت بود بودنم ساکت متوجه که کامی راه توی رفتیم کامی ماشین

 لباست و قیافه مثل کنم صبر میرسیم وقتی تا باید صداتم شنیدن واسه نکنه خواهری میگم -

 بشنوی تونی می اینو نه -

 شد نصیبم لطفی چه نمیشه باورم وای -

 دیوونه -

 عاشقتم بگه بهت یکی نداشتی جنبه که تویی دیوونه -

 باشه شو موضوع اون بخیال جان کامران -

 بانو چشم -

 خندید اروم جمله این از بعد

 کوفت -

 واقعا مرسی -

 کامی -

 جانم -

 سوال یه -

 بفرماید -

 داره دوست منو انگار که کرد می تظاهر جوری چرا داشت دوست رو عسل که سامان -

 بودی ناراحت شب اون همین برای پس رو راه همه این میره کی شیفته خود خانوم اوه اوه -

 عجیبه برام فقط ندارم و نداشتم بهش خاصی عالقه هیچ واقعا کامی نه -
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 چی -

 ازم ریمب میخواستیم وقتی مراسم از بعدا رقصید من با ارنا نامزدی شب کنه می توجه بهم خیلی اینکه مثال رفتارش -

 باش خودت مواظب گفت و بوسی رو ام گونه کردم مخالفت وقتی برم باهاش خواست

 ونما خواهر به برادر عشق ولی هستم که عاشقت البته باشم تو عاشق باید هم من میگی تو که اینجوری عزیزم خب -

 بود گرفته اجازه ازم قبلش هم نامزدی رقص واسه باشی داشته بدی احساس خواد نمی بهت نسبت داره و حس همین

 واقعا -

 اره -

 نمیشه ناراحت عسل -

 رقصه نمی مختلط مجالس توی خودش چون برقصه دیگران با میخواد سامان از هم خودش فهیمه و منطقی عسل نه -

 خانومانه چه اوه -

 منه عموی دختر باالخره دیگه بله -

 یکم بگیرین تحویل بفرمایین -

 خواهری برم قربونت -

 با گرم پرسی احوال یه از بعد شدیم وارد وقتی بودند رسیده ما از زودتر کیان و کتی شدم پیاده بودیم رسیده دیگه

 ثلم انداختم خودم به ایینه تو نگاهی و گذاشتم کیفم توی رو شالم و مانتو دربیارم را لباسام تا شدم اتاقی وارد همه

 گفت من به رو و اومد بیرون اشپزخونه از جون ناهید نشستم بقیه پیش و شدم خارج اتاق از بودم محشر همیشه

 بدی بهش باال بری می رو سهیل کمکی غذا جون سایه -

 بده کی ندم من جون ناهید بله -

 ببرش بیا برم قربونت -

 چشم -

 پایین بیارش بکن خوشگالش خوشگل زحمت بی میدم بهت لباس باال میام خودمم عزیزم -

 خوشگله همیشه سهیل ولی جون ناهید باشه -

 برو بیا کن تعریف کم -
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 دخوا می اگه که گفت کیان به جون محبوبه که باال رفتم می داشتم گرفتم جون ناهید از رو کمکی غذا ظرف رفتم

 مه من ایستاد سهیل تخت باالی شد وارد هم کیان سرم پشت شدم اتاق وارد وقتی باال بیاد من با ببینه رو سهیل

 دنبال که طور همون شد اتاق وارد جون ناهید تا گذشت سکوت در دقیقه چند شدم سهیل به غذا خوروندن مشغول

 پرسید گشت می کمد توی لباس

 جون سایه خوره می -

 رمهمس نه مگه گلم همسر بخوره تند تند باید نکشم انتظار انقدر من شه بزرگ که بخوره باید میخوره که معلومه -

 کن تنش رو اینا بیا تو دست از سایه -

 هتق بگه چیزی خواست تا دوخت چشم من به عصبی نگاه با کیان شد خارج اتاق از و داد من به خوشگا لباس ست یه

 یلدل و بود عصبی خیلی کیان کردند می نگاه سهیل به حرفی هیچ بدون پیام و کیان شد وارد پیام و خورد در به ای

 میزاشتم سرجاش رو اوردم در که هایی لباس داشتم و کردم عوض رو سهیل لباسای فهمیدم نمی رو عصبانیتش این

 رسید گوشم به پیام صدای که

 یه تازه شانسی خوش خیلی تو جان سهیل کنم دل و درد باهات اومدم امروز...  خوشگل طوری چه عمه پسر سالم -

 قعاش وقته همه این که من وقت اون بشی عاشق بخوای اینکه بدون اون نامت به زدن رو یکی گذشته زندگیت از سال

 گرفت فاصله ازم کردم اعتراف عشق به که هم بعد شدم

 گفتم مه اهسته خیلی که " پایین بیاریدش شد تموم کارتون " گفتن با هم من بشنوه دیوار که گفت می در به داشت

 نپایی ها پله از داشتم کرد می نگاه سهیل و پیام به حرص با که افتاد کیان به نگاهم اخر لحظه در شدم خارج اتاق از

 نبالد منو دیدم بود شده قرمز حرص از که چشمایی با رو کیان و برگشتم شد کشیده محکم خیلی دستم که رفتم می

 گفتم رسیدیم حیاط به وقتی کشید حیاط به خودش

 کنی می کار چی روانی کندی دستمو کن ول -

 کشی نمی خجالت تو سایه -

 چی از -

 نمیدونی خودت یعنی -

 پرسیدم نمی تو از که میدونستم اگه خب -

 میکنی همسرم همسرم هی اینکه از -

 بکشم خجالت چی برای نه -

 نداری غرور تو ساله یه بچه یه چیزی یه بود حسابی و درست ادم اگه حاال که واقعا سایه -
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 بشنوم خوام نمی دیگه بسه کیانه -

 اخه -

 ای لطمه چه من شخصیت به داره ربطی چه من غرور به داره ربطی چه تو به ما شوخی یه فهمم نمی هان چی اخه -

 کنی می دخالت زندگیم تو همش چرا اخه هان میکنه وارد

 دید و صورتم عصبی حالت که کامی نشستم کامی کناری مبل روی و تو برگشتم باشم جوابش منتظر اینکه بدون

 ارامش حرکت این به و گذاشت هم روی چشماشو اروم کردم نگاه بهش داد فشار اروم و گرفت دستاش تو هامو دست

 ستهنش بود اونجا که هایی تخت روی رفتیم حیاط به همگی جون ناهید پیشنهاد به گردوند بر بهم رو ام رفته دست از

 رفیح با بشه بیشتر ما بین ی فاصله که کردم تر جمع خودمو نشست من کنار و جون ناهید به داد رو سهیل پیام ایم

 شد پا بر پسرها دختر بین دوستانه کلی کل زد عسل که

 بخندیم ما بیارید در بازی مسخره باشید نشستید چی واسه ها پسر شما:  عسل

 بخندیم ما بیارید در بازی مسخره شید پا شما دلقکیم ما مگه عزیزم:  کامی

 تریم سر شما از ما که نمیشه:  عسل

 وقت اون نظر چه از:  علی

 میکشه رخ به رو ما سرتری تره مهم همه از خانومیم که همین:  نیکی

 بودند سر ها مرد بودیم شنیده ما که جایی تا:  پیمان

 ساالریه زن دوره االن افتاد ور دیگه ساالری مرد دوره:  نیکا

 بگو جون نیکا چی هر:  علی

 ذلیلید زن شما ولی نیستیم ذلیل مرد ما اینکه سرتریم ما که دالیلی از یکی بفرما:  غزل

 نیست ذلیلی زن عشق این:  پیام

 ذلیلید زن همتون که بپذیر پیام:  کتی

 کمدیه فیلم یه خودش شما رانندگی ولی کنیم رانندگی بلدیم ما که اینه مهم نیست مهم ذلیلی زن:  علی

 داره هم پزشکی تیم به احتیاج شما اشپزی ولی کنیم اشپزی بلدیم ما دوما نداره حرف ما رانندگی که اوال:  من

 می شرکت اشپزی های کالس بچگی در نداره حرف منم پخت دست ولی خوبه رانندگیش سایه خدایی ولی نه:  کامی

 کردم
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 میداد اموزش ما سرگرمی برای که بود مامانم های کالس منظورش

 رسید نمی زنا ما به بکنید هم کاری هر شما نیار حساب به اشپز رو خودت الکی جون عمو پسر:  غزل

 زنید می حرف محکم انقدر که دارید سرتری چه جان غزل فهم نمی من بابا:  پیام

 ویت ماست برتری خودش این سربازی بریم رو زندگیمون شیرین سال دو نیستیم مجبور باشه که هم چی هر:  نیکی

 بشورید رو غذاتون های یقلبی جوری چه گیرید می یاد فقط شما ولی کنیم می پیشرفت کلی ما دوسال این

 یدکن می صورتتون اصالح صرف ارایشگاه توی رو زندگیتون سوم یک ها شما میره هدر به زندگیمون دوسال ما:  کیان

 میشه مصرف خونه از خروج موقع ارایش برای هم اش دیگه سوم یک

 نمیشه نصیبتون رفتند ارایشگاه از شما ولی میزاره باقی ما واسه خاطره کلی سربازی تازه:  کامی

 داریم هم دیگه هنر کلی ها دختر ما:  من

 مثال:  علی

 شماها برای خودمون کردن لوس و دلبی:  نیکا

 بدید تکون رو دستتون کشید می خودتون شماها ولی برقصیم خوشگل بلدیم ما تازه:  غزل

 ببینیم رو عملیش باید نداریم اعتماد ها شنیده به ما:  پیمان

 باشه:  غزل

 قنده معطل چایی:  پیمان

 و کرد خواست در عربی اهنگ یه هم غزل نداشت خوبی حال اصال که کیان جز به خندیدیم همه پیمان حرف این با

 هی با که پوفی کوتاه دامن یه با تنگ رع سه استین بلوز یه غزل لباس رقصیدن به کرد شروع اهنگ پخش از بعد

 ارکن رفت و برداشت رو نیکی ی شونه روی شال هم اون بود شلوارک و جلیقه نیکا لباس ولی بود پوشیده ساپورت

 به تحسین با که عسل سمت چرخید نگاه کرد می نگاه نیکا با عشق با که کردم نگاه علی به رقصیدند هم با و غزل

 نکیا به توجه بی کتی کرد می شلوغ و میزد دست فقط و نبود خودش حال تو اصال که پیمان کرد می نگاه خواهرش

 یم نگاه من به گاهی و نیکا و غزل به گاهی هم پیام بود شده خیره گوشیش به عصبانیت با هم کیان و کرد می نگاه

 گفت و زد صدا منو تراس روی از جون ناهید شد تموم اهنگ اینکه از بعد کرد

 رقصی می بذارم اسپانیایی اهنگ اگر سایه -

 یا مببین رو العملش عکس میخواستم شایدم هنرمندم چه که بگم کیان به خواستم می شاید پذیرفتم چرا نمیدونم

 بخونم نگاهش تو از رو عشق میزان تا میکنه نگاه بهم جوری چه پیام ببینم خواستم می اینکه
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 جون ناهید بله -

 میزارم االن مرسی -

 باشه خوشگل -

 خانوم چشم -

 اروم یلیخ شدم بلند پیام بغل از وقتی رقصید باهاش میشد دیگه بود پیرهن حال هر به ولی نبود مناسب خیلی لباسم

 با ومدا لب به لبخند خواسته نا " باشه لطفا برقص ساده نکن دلبری زیاد " گفت بشنویم خودش و من فقط که طوری

 شدم رقص پیست وارد باشه راحت خیلش که فهموندم بهش هم روی چشمام گذاشتن با و کردم نگاهش لبخند همون

 انکی ولی بود نگرانی و عشق از سرشار پیام نگاه بود پیام و کیان پیش حواسم همه کردم شروع شد پخش که اهنگ

 ینهم بودم خوشحال بیارم در گوشیش توی از رو سرش بودم تونسته اینکه از کرد می نگاه من به و بود عصبی فقط

 تنها که کرد می همراهی رو من کاتی حر با فقط نبود بلد هم چیزی کنه همراهیم تا اومد پیمان رقصیدم می که طور

 اپ به بازی اتیش مراسم کلی هم شام از بعد شد شام وقت و زدیم حرف هم دیگه یکم اهنگ شدن تموم از بعد نباشم

 رقص حال در بودیم غزل و نیکی و نیکا و کتی و من نفرات اولین برقصن همه بود قرار برقصیم شد قرار دوباره بعد شد

 رفتارو همین هم قبال داشت تعصب هم من روی ولی داشت عادت مراسم این به اینکه با انگار چرخید پیام روی نگاهم

 گاهی ولی کرد می نگاهمون عصبانیت که کیان سمت چرخید نگاهم بودم نداده اهمیت خیلی ولی بودم دیده ازش

 از بعد میکنه لوس خودشو کیان برای داره که کتی به رسیدم و کردم دنبال لبخند موقع رو نگاهش رد میزد لبخند

 هگوش به باهم و کرد صدام کتی بشه شروع دوباره بعد تا دادن اف کمی یه رفتن در زیرش از ها خیلی که رقص مراسم

 گفت ذوق با کتی رفتیم خلوت ای

 نمیشه باروم سایه وای -

 گفتم حوصله بی

 رو چی -

 کنه می توجه من به انقدر کیان اینکه ذوق بی وای -

- .... 

 نه منم عاشقشه گفت که اونی کنم فکر سایه -

 دونم نمی -

 باشه درست حدسم امیدوارم میکنه توجه بهم خیلی میکنم فکر اینطور من ولی -

 امیدوارم -
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 از پر دوباره که رقص پیست طرف به و گرفتم باال دستم با دامنم های کناره بود هم دروغ که حرف این گفتن با

 اصال ولی شدم ها رقصنده اون همراه شدم هم من و شد کشیده علی توسط دستم ناگهان رفتم بود شده رقصنهده

 عشق دبو کیان تقصیر همش کیان کنم نگاه صورتش به خواست نمی دلم بودم شده متنفر کتی از نداشتم خوبی حال

 فتگ می که کتی نمیشد باورم باشم داشته تنفر احساس زندگیم همدم به نسبت خواهرم به نسبت شد باعث کیان

 هب داشتم تنفر احساس نبود من عشق اندازه به عشقش بودم مطمئن ولی شده کیان عاشق حاال برادرشه مثل کیان

 می لیع اغوش در تقریبا که بودم افکار این توی بودم کلفت یه چون حتما نبودم کیان انتخاب من چرا اخه زندگیم کل

 با که بود کیان کردم نگاهش و برگشتم شد برده حیاط خلوت طرف به و شد کشیده شخصی توسط دستم رقصیدم

 گفت قریاد

 میدی نشون خودت از رفتاری چه این بکش خجالت سایه -

 رفتار کدوم -

 رقصی می پسر همه این جلوی کشی نمی خجالت تو نزن راه اون به رو خودت -

 گفتم کیان از تر بلند فریادی با نداشتم رو رفتارم کنترل و بودم عصبی کتی حرفای بخاطر

 نم به فقط چرا کنی می دخالت زندگیم توی انقد چرا فهمی می رقصم می کی با و کی جلوی من تداره ربطی تو به -

 نکن دخالت کارام تو انقدر بردار سرم از دست بابا میدی گیر

 خیالشم عین میزد عشق از دم که هم غیرت بی پیام اون میشه اینجوری که میدن بهت رو انقدر دیگه همینه اره -

 نیست

 دیدم روم روبه رو پیام و برگشتم رسید گوش به سومی شخص صدای که بگم چیزی خواستم

 کرده داخل خودشو امون خانواده توی که بود اجنوی یه بابت نگرانیم ولی که دارم ایمان ام خانواده به ولی دارم غیرت

 اتاق از مشال و مانتو پپوشیدن بدون و برداشتم و کیفم و رفتم اتاق به بدم گوش حرفاشو بقیه به تا نایستادم دیگه

 رفتم کامی طرف به شدم خارج

 بیای امینی اقا ماشین با تو برم تو ماشین با من میشه کامی -

 بری خوای می مگه اره -

 دارم درد سر یکم اره -

 میرسونمت خودم -

 نیست بد حالم انقدر نیست الزم -
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 باش خودت مواظب ولی باش -

 میاد سمتم به دار که دیدم رو پیام رفتم در طرف به و گرفتم رو سوئیچ

 نیم دو ساعت رفتم خونه طرف به و شدم سوار و رفتم ماشین طرف به خداحافظی بدون و گرفتم باال رو لباسم دامن

 و کردم عوض رو لباسام سریع و رفتم اتاقم به رسیدم خونه به سریع و بود شده تر خلوت تقریبا ها خیابون و بود

 ادرس شناختم می مامانم خانواده از که بود کسی تنها داییم ی خونه برم خواستم می کردم چمدونم بستن به شروع

 داییم برم اونجا نزاشت کامی دیگه مادرم مرگ از بعد رفتیم می اونجا گاهی مادرم مرگ از قبل چون بودم بلد رو اونجا

 وهشت بیست هم سیاوش و کیارش بود ساله سی و بود بزرگش پسر ارش سیاوش و کیارش و ارش داشت پسر تا سه

 دیگه زنش ولی گرفت زن دایی اون از بعد بود رفته دنیا از دوتا اون اوردند بدنیا سر دایی زن و بودند قلو دو بودند ساله

 ور چمدونم.  بود گرفته هاش بچه کردن بزرگ برای فقط اونو و نازاست زنش که میدونست دایی البته نشد دار بچه

 هک اومد یادم و بردم بیرون پارکینگ از رو ماشین و گذاشتم صندوق نوی رو چمدونم پارکینگ توی رفتم و بستم

 خواستم تیوق جیبم تو گذاشتم و برداشتم گوشیمو رفتم اتاقم به و برگشتم خونه به گذاشتم جا اتاقم توی رو گوشیم

 اب کامی که رفتم می پایین ها پله از داشتم خونه اومد کامی یعنی این شنیدم رو پارکینگ در صدای بشم خارج در از

 گفت و گرفت بازوم کامی بود نشسته پذیرایی انتهای های مبل روی هم کتی و کیان اومد طرفم به متعجب دیدنم

 شب وقت این میری داری کجا سایه -

 گفتم و کشیدم یرون دستش توس از و دستم

 زارم نمی خونه این توی پامو دیگه اینجاست فضول پسره این وقتی تا من ماشینه تو هم چمدونم داییم خونه-

 میری کجا -

 داییم خونه که گفتم -

 بزاری معتاد مرتیکه اون ی خونه تو پاتو نمیزارم من -

 کن صحبت درست من دایی مورد در -

 تیک " میزد فریاد که شنیدم رو کامی صدای اخر در و دویدم در طرف به داره نگه منو کرد می تالش اینکه به توجه بی

 با فتادما راه و شدم ماشین سوار سریع برسه بهم نتونه اینکه برای من به بده ماشینو سوئیچ کیان ، بزن زنگ پیام به

 و نگراه صدای شدم پیاده و کردم پارک رو ماشینم داییم خونه به رسیدم کردم می رانندگی چهل و صد سرعت

 ویر دستم شدم نزدیک خونه در به حرف به توجه بی " نزن زنگ عزیزم کن صبر سایه " رسید گوشم به پیام مهربون

 بود ستهنش ماشینش توی پیمان کشید ماشینش طرف به خودش با و گرفت دستمو بدم فشار خواستم تا گذاشتم زنگ

 گفت و نشوند ماشین توی منو عمو خونه ببر گفت و دستش داد منو ماشین سوئیچ

 کنی می فرار خونه از چی برای کاریه چه این عزیزم سایه -
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 می هم االن اوردم پناه ام خانواده خونه به غریبه های ادم خونه از من اقوامم خونه به اومدم نکردم فرار خونه از من -

 نگیر جلومو میکنم خواهش تو برم خوام

 ما از خودتو شو ساله پانزده درسته بودیم ات خانواده ما سال سه و بیست میزنی حرفو این چرا تو سایه اخه -

 نداری ااون با نسبتی هیچ تو بزاری خونه اون توی پاتو نمیزارم من بودی ما خانواده جز هم تو اش بقیه ولی نمیدونستی

 امینی اقا خونه برم نمیخوام من -

 باشه ما خونه میریم خب خیلی -

 نه -

 چرا -

 هستم اضافی هم اونجا چون -

 فهمیدی وقت هیچ نزن دیگه حرفو این سایه -

 باشه -

 ما خونه میریم پس -

 باشه -

 خورد زنگ پیام گوشی افتادیم راه

 سالم -

- *** 

 خونه میاره پیمان ماشینشم ماشینمه تو االن اره -

-**** 

 بود نزده زنگ هنوز نه -

- ******* 

 خودمون خونه ببرمش خوام می نمیاد -

- **** 

 میخواد اینطور خودش -
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- **** 

 برم می هم لباساش میام فردا اونجا بیاد اونجاست کیان تا خواد نمی -

- **** 

 بیارمش تونم نمی که نخواد خودش تا نزن داد -

- **** 

 که کنم مجبورش تونم نمی بیاد نمیخواد -

- ***** 

 کنم صحبت باهاش بزار خب خیلی -

-**** 

 باشه -

 گفت من به رو کرد قطع رو تماس بعد

 خونه ببرمت میگه بود کامی -

 داییم خونه برم خوام می دار نگه اونجا بریم نمی گفتی تو -

 سایه -

 داییم خونه برم خوام می نگهدار گفتم -

 نزن جیغ لحظه یه کن گوش عزیزم -

- ..... 

 ما خونه میریم نشد حل مشکلت اگه بعد خونه میریم خب ببینتت خواد می داره باهات مهم کار میگه کامی -

- ... 

 عزیزم بخوای تو چی هر نیست مشکلی خونتون نریم میخوای اگه بازم -

 نداره عیبی خونه بریم -

 هندار عیبی دیگه شدم نابود که من شکست که من غرور گفتم دلم توی شدیم ساکت هردو حرف این گفتن از بعد

 توی میرم اره میشم اب درون و ورزه می عشق کتی به که بینم می چشمم جلوی رو کیان روز هر خونه اون توی میرم
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 گاه کنجهش خونه اون انگار بگیرم اتیش کیان دیدن با بازم کنن تحقیر منو بازم تا میرم کنم کار کلفت یه مثل تا خونه

 بود اشک از خیس صورتم که حالی در شدم پیاده ماشین از اومدم خودم به ماشین توقف با بود خواهد من همیشگی

 وارد رفتند اونجا از و شد سوار رفت هم پیمان بره که کرد اشاره بهش کامی ولی شد پیاده هم پیام رفتم در طرف به

 مدیدن با بود نشسته مبل اولین روی کتی برد سالن طرف به خودش دنبال و گرفت دستمو اومدم کامی شدم حیاط

 و کشید اغوش در منو یکدفعه میزد زل چشماش تو نگرانی زل چشمام به گرفت دستاش تو دستامو و اومد کنارم

 ساحسا بود رفتنم عامل خودش که بودم کتی بغل تو اینکه از داشتم بدی حس لحظه اون چقدر که اه داد فشار محکم

 متنفر کسم ترین نزدیک از خواهرم از خوارم غم از کیان عشق بخاطر که بودم متنفر هم خودم از دیگه کردم می مرگ

 سالن دورتادور نگاهم رفتم ها پله طرف به اتاقت توی برو سایه " اومدم بیرون کتی اغوش از کامران صدای با بودم

 مونده جون ناهید خونه شب نداشت کاری بعد روز امینی اقا چون حتما نبود جون محبوبه و امینی اقا از خبری چرخید

 رفتم باال ها پله از حال بی بمونی شب تا کنه اصرار انقدر خونشون میری وقت هر داشت عادت شوهرش اخه بودند

 رد روی از رو کلید امد سرم پشت کامی شدم وارد تا رسیدم که اتاقم به میومدند سرم پشت هم کتی و کیان و کامران

 نداری حق تو کن باز و در کامی " زدم فریاد و زدم در به ضربه تا چند مشت با کرد قفل و بست من روی در برداشت

 اکتس است فایده بی دیدم وقتی " کنم شکایت ازت میتونم اینکارت خاطر به کن باز کامران توام با کنی زندانی منو

 دلم " میزنیم حرف حیاط تو " گفت جوبش در فقط کامران اما بگه چیزی میخواد که شنید رو کیان صدای شدم

 بودند نیومده حیاط توی هنوز کردم باز رو پنجره سریع و رفتم خاطر همین به بگن خوان می چی بدونم میخواست

 رفتن االچیق طرف به و شدن حیاط وارد کامی و کیان نشنوم صداشو من که نرن جایی میکردم خدا خدا داشتم همش

 ستشک سکوت که نفر اولین رسید می گوش به صداشون و بود ساکت جا همه ولی بود دور اتاقم پنجره از یکم االچیق

 گفت نگران صدایی با که بود کیان

 نشه چیزیش موقع یه کردی کارو این چرا کامی -

 نداشتم دیگه چاره هیچ نمیشه چیزیش نه -

 کنه نمی اوت بیماریش که مطمئنی -

 امیدوارم کیان امیدوارم -

 چی بیفته اتفاقی اگه نبودی فکر بی انقدر تو کامران -

 گفت بلندتر صدایی با کامران

 مجبورم فهمی می مجبورم -

 زارین میتونستی بودی ارومتر یکم اگه بودی ها دیوونه مثل واقعا که تو بود عادی غیر خیلی کتی و رفتارتو اخه چرا -

 معقوله غیر رفتارت هم االن حتی شدی هول تو ولی بیرون بره خونه از
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 کیی باهام فامیلیش درسته نیست خونم و گوشت از درسته خواهرمه کتی مثل سایه دارم حالی چه فهمی نمی کیان -

 زندگیمن چیزهای ترین ارزش با خواهرم کیان بگذره نمیتونه خواهرش از ادم خوارمه ولی نیست

 تیرف می بعد روز دو یا گشت می بر خودش یا داییش خونه رفت می خوب نبود الزم عصبانیت انقدر ولی قبول باشه -

 دنبالش

 دیدمش نمی بار یه دیگه ذاشت می خونه اون توی پاشو اگه -

 داد انجام برام کارو این کیان که کردی فکر اینطو چرا بزنم داد خواستم می چیه منظورش نفهمیدم

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا -

 می گفت زد زنگ بود کرده پیدا کجا از دونم نمی منو شماره ماست ادرس دنبال مدام مادرش مرگ از بعد داییش -

 و بکن داری دوست کاری هر گفتم منم میکنه شکایت ازمون گفت کردم مخالفت وقتی خودش پیش ببره سایه خواد

 خواهر نمیزاره غیرت با ادم گفت ببرتش خوا می خواهرشه یادگار سایه گفت و زد زنگ هم دیگه بار چند کردم قطع

 کنه زندگی غریبه یه خونه تو زاده

 داداش قربون من ندادن دست از برای هم کامی و میکرده تالش من اوردن بدست برای داییم یعنی بودم کرده تعجب

 ماهه انقدر که برم گلم

 نگیر جدی باشه زده حرفی یه میخواست فقط کامی -

 حرفاست این از تر مصمم بابا نه -

 معتاد یه دست زیر بر رفاه این از نفر یه نمیزاره وقت هیچ دادگاه معتاده نگفتی مگه اصال میدونی کجا از -

 سر هک کرد اقدام بار یه....  گفتم جوری همین من نیست خوب وضعش یکم فقط پاکه پاکه یارو بود کجا معتاد کیان -

 پیچوندیم رو قضیه کال دیگه ما و شد انداخته تاخیر به کم یه ما تالش کلی با که بگیره رو سایه پرستی

 اشنب نگران بگیره تصمیم زندگیش برای خودش میتونه رسیده قانونی سن به سایه االن کرد می فرق موقع اون -

 میره کله با بدونه دیگه خونش میرفت داشت ندونسته جوری همین میره میزاره که بگم بهش نمیتونم -

 کنم جداش ازت زارم نمی نباش نگران -

 کنار ودب نیم و هفت ساعت شدم بیدار بعد ساعت دو نزدیک نشنیدم رو بحثشون بقیه و برد خوابم پنجره کنار همونجا

 اساحس گلوم توی بخورم تونستم نمی بود کیک بزرگ تکه یه شیر لیوان یه توش که داشت قرار سینی یه اتاق در

 زا جلوگیری برای بود اومده سراغم به بیماریم دوباره کردم می احساس میومد باال سختی به نفسم کردم می خفگی

 رد رفتم بود خونه پس شنیدم سالن توی از کامی صدای کشیدم نفس ازاد هوای در بار چند پنجره کنار رفتم خفگی
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 یموگوش بزنم زنگ پیام به که بود این داشتم که راهی تنها نداد نشون العملی عکس هیچ اما زدم صداش بار چند و زدم

 داد جواب بوق سومین و زدم زنگ بهش و برداشتم

 عزیزم سالم الو -

 خوبی پیام سالم -

 لرزه می چرا صدات خوبی تو ببینم خوبم گلم اره -

 پیام -

 بزن حرف میکنی گریه چرا چته جان سایه -

- ..... 

 چته کجایی نگرانی از مردم خدا رو تو سایه -

 بده حالم پیام کرده حبس اتاقم تو منو کامی پیام -

 اونجا میام االن عشقم نکن گریه -

 باشه -

 اونجام دیگه دقیقه ده نکن گریه گلم افرین عزیزم نکن گریه -

 باشه باشه -

 تا ولی نشد هم کم حتی هام گریه شنیدم رو پیام صدای که وقتی تا شد سرازیر اشکام کردم قطع رو تلفن اینکه از بعد

 مداو شتاب با پیام و شد باز اتاق در میومد پایین اختیار بی اشکم های قطره فقط اومد بند ام گریه شنیدم صداشو

 گفت بود ایستاده در چهارچوب توی پریشون که کامی به رو و کرد حلقه هام شونه دور دستشو نشست کنارم

 نبود راهش این کردی می فکر یکم اوردی سرش به بالیی چه کامی ببین -

 کردی می کارو همین بودی من جای هم تو -

 دکتر بریم خوای می سایه..  هرگز نه -

 گفتم رفتم می تختم طرف به که حالی در

 نیندید لطفا اتاقم در میشم خوب کنم استراحت خوام می فقط نه -

 میدونم رو چی همه که بگم بهش خواستم می بمونه تا زدم صدا رو کامی که شدند می خارج در از داشتن پیام و کامی

 گفت بگم چیزی بخوام اینکه از قبل نشست تختم لبه و اومد رفت پیام وقتی بشه راحت خیالش تا
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 .... دیشب خوام می معذرت سایه -

 گفتم و بده ادامه حرفشو نذاشتم

 میدونم خودم بدی توضیح خواد نمی -

 چیو -

 کردی مخفی ازم ساله شش که چیزی همون -

 سایه -

 بود صبح دیگه موقع اون نه که دیشب البته شنیدم پنجره از کردی می صحبت کیان با داشتی که دیشب -

 ... خواستم نمی من سایه -

 دادم فشار بهش و خودم و کردم حلقه گردنش دور دستامو انداختم بغلش تو خودمو و هیس گفتم بده ادامه نذاشتم

 گفتم هق هق با اروم کرد بعلم اونم

 داداشی مونم می باهات همیشه کنم نمی ترکت وقت هیچ زارم نمی تنهات وقت هیچ داداشی دارم دوست -

 خیلی خواهرم ماهی خیلی نکن گریه خوشگلم برم قربونت -

 بیشتر تو -

 هم بعد بودم خواب عصر شش ساعت تا خارج اتاق از ام گونه روی ای بوسه نشوندن از بعد و خوابوند تختم روی منو

 یا سورمه که ستش شلوار با دار کاله شرت سوی یه اومدم بیرون بازی اب ساعت یه از بعد و حموم رفتم و شدم بیدار

 داشت هک بود جون محبوبه فقط نبود کسی سالن تو رفتم و کردم جمع کالهم زیر کلیفسی با موهامو پوشیدم بود رنگ

 هم بعد خوردم خوراکی کمی و شدم اشپزخونه وارد و کردم سالم بهش سر با کرد می صحبت تلفن با همیشه مثل

 السک که شنبه برای کردن تمرین مشغول باز هوای در و حیاط توی رفتم و برداشتم و داشتم الزم که کتابی و رفتم

 کالس هم سارا کالس بود سال بیست زیر دخترای برای که کالس یه هم فقط داشتم کالس زوج روزهای فقط داشتم

 مین زیاد هم رو کیان نیفتاد خاصی اتفاق شب جمعه تا بود کم واقعا هم جمعیتشون که بود سال سیزده زیر های بچه

 به برم اتاقم توی خواست نمی دلم شام از بعد شب جمع میومد دیر خیلی هاهم شب و سرکار رفت می زود صبح دیدم

 روز ونچ بخونه درس که رفت کتی اما بشینه پیشم بیاد کسی شاید تا نشستم تلوزیون جلوی مبل روی خاطر همین

 هک ناراحت یعنی بود ناراحت ازش دلم ته کل در ولی واقعا بود شلوغ سرش خیلی میدادم حق بهش داشت امتحان بعد

 هراز نشستیم هم کنار و اومدند جون محبوبه و کامی شکر رو خدا کنه استراحت که رفت هم امینی اقا بودم متنفر نه

 کرد باز حرفو سر جون محبوبه اورد قهوه برامون خانوم

 ساعتیه چه فردا کالست جون سایه -
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 هفت تا نیم و پنج -

 بره پیش خوب امیوارم خوبه ساعتشم اهان -

 گفت و خورد رو اش قهوه از کمی کامی بعد

 میرید خانوم سارا با فردا سایه -

 اره -

 خودم دنبالت میام کالس از بعد نبر ماشین تو -

 که نیست راهی بریم پیاده قراره هم اینجا از بیاد اژانس با اینجا تا قراره نمیاره هم سارا -

 میشید خسته -

 باشه خوب کالس واسه امون روحیه که کنیم روی پیاده خواییم می نباش نگران -

 اشون خونه میرسونیم هم رو خانوم سارا دنبالت میام کالس از بعد من پس باشه -

 ها خبرایی گفتنات خانوم سارا این پشت نکنم غلط -

 است واژه ترین رسمی این خوب جون سارا بگم بگم چی منحرف دختره ای -

 خواهی معذرت میداد خبر کیان اومدن از این و اومد در صدای اینکه تا زدیم حرفارو همین تایی سه دوازده ساعت تا

 رازد تختم روی بدم دست از فردا برای رو انرژیِم و تازه دلم داغ و ببینم رو کیان خواستم نمی باال رفتم و کردم ارومی

 بود کیان از کردم بازش و داشتم برش تخت بغل عسلس از اومد در گوشیم اس ام اس زنگ صدای که کشیدم

 " رفتی می بعد کردی می سالم وایمیستادی حداقل زشته خیلی "

 از حصب خوابیدم و ندادم جوابی کرد گیر در بیشتر رو ذهنم اینکارش با ولی نیفتم یادش که نبینمش خواستم می

 دیشبش اس ام اس از بعد دقیقه پنج به مربوط که داشتم کیان از کال میس یه کردم چک گوشیمو شدم بیدار خواب

 بی بودن سالن توی کسی خوردم صبحانه پایی رفتم کردم ذوق زد زنگ گوشیم به اینکه از دلم ته و نکردم توجهی بود

 نجارکل خودم با کلی شدم عصر برای مناسب لباسی دنبال گشتن مشغول و کردم باز کمدم در و رفتم اتاقم به اعتنا

 ست کف و کیف مشکی جین شلوار یه و مشکی ی مغنه یه مشکی جین شلوار با فسفوری مانتوی یه باالخره تا رفتم

 مودب و خانوم و خودم حسابی که برم ساده اول روز خواست می گذاشتم تختم روی رو همه و برداشتم هم سبزم

 اس یه مدید که نباشم ساده خیلی و بپوشه لباس طور همین که بگم هم سارا به که برداشتم گوشیمو رفتم بدم نشون

 بود کیان از کردم بازش اومده برام اس ام

 "؟ قهری کوچولو نی نی "
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 توی رمان یه خوندن مشغول و نشستم تختم روی سارا برای اس ام اس فرستادن از بعد ندم جواب دادم ترجیح

 نتظرم خورد می زنگ تلفن وقتی همیشه کرد خوردن زنگ به شروع خونه تلفن که گذشت دقیقه بیست شدم گوشیم

 دادن جواب کسی نشد خیری ولی داره کار کی با که بگن و بدن جواب رو تلفن خانوم زهرا یا خانوم هانیه تا موندیم می

 که یانک صدای که کیه ببینم تا برداشتم رو تلفن و شدم عصبی کرد خوردن زنگ به شروع دوباره و شد قطع تماس تا

 بفهمم تا کردم سکوت شنیدم صداشو وقتی روز موقع این کرد می کار چی خونه خدایا برداشت تلفن من با زمان هم

 بدم گوش حرفاشون به داره کار کیان با اگه و خطه پشت کی

 جون عمه سالم -

 طوری چه کیان سالم -

 میزنی زنگ خونه به هی اومده خوشت میگم عمه خوبم -

 ندادی جواب گوشیتو اخه -

 میزدم زنگ بهت خودم کردی می صبر دقیقه دو عمه بودم حموم -

 داشتم مهم کار خب -

 شده چی جون عمه بگو -

 ازت بود عصبی بابا -

 نداره گله داره عوض که چیزی جونی بهنواز -

 منظور -

 نمیگه من به رو شخصی یه اسم هم اون چون گم نمی بهش رو عشقم اسم چون ناراحته چی از میدونم عمه ببین -

 بکشی من زبون زیر از شما که داده جلوه اینجوری خودشو نیست عصبی باباهم کنم اذیتش یکم خوام می منم

 بره قربونت عمه بگو حداقل جون کیان -

 دیگه بگی بهش بری که -

 داداشمه خوب -

 شرکت برم باید کنم قطع نداری کاری گم نمی منم پس -

 نگفتی من به باشه یادت ولی شه فدات عمه برو -

 بای -
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 گلم بای -

 اقمات در به ای تقه بعد دقیقه پنج چهار داد رفتنش از خبر در شدن بسته صدا بعد دقیقه سه دو و کرد قطع و تلفن

 هجلو همیشه مثل رو خودم باید ولی کرد فوران نفرتم دوباره دیدنش با شد اتاقم وارد کتی بفرمایید گفتم خورد

 میدادم

 جون سایه سالم -

 امدی خوش سالم -

 مرسی -

 نشست کنارم تخت لبه اومد

 کردی ما از یادی خانوم کتی چیشده -

 اومدم کردم پیدا استراحت وقت یه تا االنم دیگه کارهای برای نیست وقت بخدا که دارم کار انقدر خواهرجونم -

 حسی چه کنی شروع کاریتو روز اولین خوای می ظهر بعد ببینم پیشت

 بیام بر پسش از نتونم ترسم می مضطربم یکم -

 واهرخ کنند می افتخار تو مثل استادی داشتن به تو اموزای دانش داری انجامش نحو بهترین به میتونی مطمئنم من -

 تکه چی همه تو من

 جون کتی مرسی -

 ناراحتی میکنم حس شده چیزی سایه -

 اصال نه -

 ناراحتی کرده اعتراف عشق به پیام اینکه از نکنه خونم می نگاهت از -

 شاید -

 زا تو انوقت کنه اعتراف عشق به بیاد کیان منتظرم روز هر من داره ناراحتی مگه اخه برم گلم خواهر قربونت الهی -

 ناراحتی کرده اعتراف عشق به پیام اینکه

 سر هب دستس هم کتی میوردم زبون به رو حرصم و بغض میزدم حرف اگه چون کردم اکتفا لبخند یه به فقط جوابش در

 ازش من ولی کرد رفتار خواهرانه و مهربون همیشه مثل کتی کشیدم دراز تختم روی شد خارج اتاق از و زد ام شونه

 خودشم خب کتی شخص اون که مطمئنم منم ای مسخره حرفه چه میخواد اونو کیان که مطمئنه چقدر شدم متنفر

 شد خورده خاصی حرف هیچ بدون ناهار بودیم سرمیز جون محبوبه منو فقط ناهار موقع.  نیست که خر دیگه میفهمه
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 خشک موهامو امدم گرفتم دوش و حموم رفتم که بود سه ساعت کردم استراحت سه ساعت تا رفتم اتاقم به من و

 و چهار ساعت نبود معلوم خیلی که کردم هم کمرنگ ارایش یکم پوشیدم بودم کرده اماده که رو لباساهایی کردم

 در مرفت و نذاشتم منتظرش ان از بیشتر منتظره در جلوی سارا گفت و زد صدام خانوم هانیه که بود دقیقه پنج و چهل

 ازب بحث سر سارا افتادیم راه اموزشگاه طرف به کردن باز نوشابه هم برای یکم و گرم پرسی احوال و سالم یه از بعد

 کرد

 پیام از خبر چه سایه -

 نیست خاصی خبر -

 کیان از خبر چه خب -

 بدونی خوام می رو چی دقیقا سارا -

 چیه تصمیمت اینکه -

 نمیدونم -

 رفت ترشیدی دختر -

 باش خودت فکر به تو -

 کنی چیکار خوای می نکن لج سایه -

 کارچی خب ولی میشه منظم نا قلبم تپش میشه داغ بدنم همه گیرم می گر بینمش می وقتی کیانم عاشق من سارا -

 کتیه عاشق اون تازه که بچسبونم بهش خودمو برم تونم نمی کنم

 گفت بهت خودش کتی چی -

 چیه نشونه این میکنه توجه خیلی هم کتی به کی عاشق میگه بعدا شده عاشق گفت جون محبوبه به مستقیما نه -

 حاال کنی چیکار خوای می سایه وای -

 دیگه نمیدونم میپرسی بار چند -

 کنی استفاده کیان حسادت اوردن در برای پیام از میتونی میگما -

 نگه خودت برای رو نابت فکرای وقت اون میکنه چی به حسادت ندارم براش اهمیتی هیچ من وقتی شاسکول اخه -

 دار

 نمیرسه ذهنم به چیزی دیگه خب اه -
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 ها کالس تا شدیم منتظر و رفتیم اساتید اتاق به پرسی احوال و سالم بعد و شدیم وارد اموزشگاه به رسیدیم دیگه

 رفتیم و شدیم جدا هم از سارا منو شد شروع ها کالس که کرد اعالم محمودی حانم اموزشگاه منشی وقتی بشه شروع

 ساعت شدم صمیمی خیلی هم ها بچه با و شد برگزار خوب خیلی کالس شکر رو خدا خودمون های کالس طرف به

 بعد ومدا تا ایستادیم منتظر ای دقیقه چهار سه یه دنبالمون بیاد که زدم زنگ تک کامی به شد تموم کالس وقتی هفت

 رسوندیم رو سارا هم بعد کرد مهمون قهوه یه به رو ما و شاپ کافی یه طرف افتاد راه کاریمون روز اولین تبریک از

 حال در موسیقی به فقط و نشد بدل و رد ما بین حرفی مسیر توی افتادیم راه خونه طرف به هم با بعد و خونشون

 کردم می گوش پخش

 خیابون تو و بارون زیر امشب، بازم کردم هوس

 همیشه معمول طبق بریزم، اشک یادت به

 من مثل عاشق یه صورت میاد،رو بارون وقتی آخه

 نمیشه معلوم دیگه بارون، و اشک فرق حتی

 بهاره ابرای مثل من، چشای امشب

 داره گریه حالم که من، حال به نخند

 بزاره تاثیر تو رو نمیتونه، گریم چرا

 داره خنده حالم که بخند بخند، آره

 خیابون تو کشونده رو، من طرفه یک عشق این

 باشه برم و دور کسی خلوت، این توی نمیخوام

 گریه از میکشم دست نه میرن، هم روی پلکام نه

 باشه تنم رو چتری نه بارون، بیاد بند میخوام نه

 بهاره ابرای مثل من، چشای امشب

 داره گریه حالم که من، حال به نخند

 بزاره تاثیر تو رو نمیتونه، گریم چرا

 داره خنده حالم که بخند بخند، آره

 گریه از میکشم دست نه میرن، هم روی پلکام نه
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 باشه تنم رو چتری نه بارون، بیاد بند میخوام نه

 بهاره ابرای مثل من، چشای امشب

 داره گریه حالم که من، حال به نخند

 بزاره تاثیر تو رو نمیتونه، گریم چرا

 داره خنده حالم که بخند بخند، آره

 میکنی گریه چرا خوبی خواهری -

 سمتش برگشتم و کردم پاک رو بودند کرده خیس کی نمیدونم که هایی اشک و کشیدم صورتم روی رو دستم اروم

 خوبم اره -

 اخه میکنی گریه چرا مطمئنی -

 خوب گیره می افسردگی ادم میکنی گوش چیزایی یه هم تو اخه بود اهنگ تاثیر کامی -

 تو دست از -

 وارد وقتی نشده قانع حرفم این با که فهمیدم ولی کنم فرار کامران های سوال زیر از خودمو تونستم حرفم این با

 و تیک فقط شدم سالن وارد استرس با میشدم رو به رو باهاش یعنی لرزید دلم دیدم رو کیان ماشین شدیم پارکینگ

 رو دستش توی کتاب داشت هم کتی و میزد شونه رو کتی موهای داشت جون محبوبه بودند سالن تو جون محبوبه

 از ودب چی لز حاصل نمیدونم بود زده چنگ گلوم به بغض ولی شدم شاد نبود سالن تو کیان که این از کرد می مطالعه

 عوض امولباس رفتم اتاقم به عدی خیلی و دادم کوتاهی سالم داره مامانشو کتی اینکه به حسادت یا کیان برای دلتنگی

 اگه مکرد می درد احساس بود شده بیشتر گلوم بغض گرفتم بغلم تو رو تختم روی پشمالوی سگ تختم روی و کردم

 نگاهی زد سرم به فکری هم هق هق میون در من و شد باز اشکم راه شد می کبود بغض و درد از گلوم کردم نمی گریه

 رفتم تمبرداش ماشینمو سوئیچ شستم صورتمو پوشیدم ولباسی شدم بلند سریع بود هشت نزدیک انداختم ساعت به

 پرسید جون محبوبه سالن تو رفتم و

 میری کجا جان سایه -

 قبرستون... -

 شدم خارج و نکرد توجهی اما رسید گوشم به صداش افتادم راه در طرف به و

 یهو شد چت میری داری کجا مادر وایسا سایه -
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 به و خریدم گلی شاخه فروش گل دخترک از رسیدم وقتی افتادم راه و کردم روشن رو ماشین و شدم پارکینگ وارد

 کردم پلی رو مهسا نوازش اهنگ گوشیم با و گرفتم بغل هامو زانو نشستم قبرش کنار افتادم راه قبرمامانم طرف

 میکنم بازش بوسه با رو تو ی بسته چشمای

 میکنم نوازش خودم رو تو ی شکسته قلب

 کسی از بگیره دلت غروب تنگ نمیذارم

 میرسی میخوای چی هر به کنارتم من وقتی تا

 تنت عطر از میشم پر میگیرمت بغل خودم

 نبودنت از میمیرم که بفهمی هم تو کاشکی

 میشمرم هاتو بهونه شبا تو جای به خودم

 میخورم غصه تو جای میکنم گریه تو جای

 بزن قلبتو حرفای بگو داری دوس که چی هر

 من برای دالت درد خودت مال هات دلخوشی

 زدم رو دنیا یه قید تو داشتن ی واسه من

 بدم دنیامو تو به تا بخوای چیزی ازم کاشکی

 مامانم با دل درد به کردم شروع

 زود انقدر کاش مامان بودی کاش مامان افتاده روزی چه به ات سایه میبینی مامان اومده سرم به چه دیدی مامان -

 دش گیر در چقدر قلبم بگم بهت تا شدم عاشق بگم بهت تا بذارم پاهات رو سرمو تا بودی کاش مامان بودی نرفته

 نا انشضرب حاال نزنه تند که کردی می ارومم کلی ترسیدم می بچگی تو وقتی که قلبی اون ببینی نیستی چرا مامان

 احتیاج بهت انقدر که االن اونم نبودت تحمل سخته بخدا پیشت بیام خواد می دلم قشنگم مامان مامانم شده منظم

 هپشتش همجوره که داره پدرشو عاشقشه کیان میزنه شونه موهاشو که داره مامانشو خوشبخته خیلی کتی مامان دارم

 قیرمتح وقتی کرد فرق چیز همه کیان اومدن با ولی ببخشمش داشتم تصمیم ببخشم پدرمو تونم نمی مامان راستی

 همب حداقل شد نمی عاشقمم اگه کیان که بودم دختر یه هم من بود من با االن اگه ببخشمش تونم نمی فهمیدم کرد

 االح بود خواهرم بود دوستم تنها زمانی یه که کتی کتی مامان شده تنگ اغوش برای دلم مامان مامان کلفت گفت نمی

 اون متاسفم میکشم خجالت ازت مامان عاشقشم میکنه تحقیرم کیان که حال این با که متنفرم خودمم از متنفرم ازش

 شنگاه مامان کنه استفاده غرورش از نمیده اجازه بهش عشقش ضعیفه کیان مقابل در بودی ساخته که ی مغرور دختر

 بخشه ارامش هات الالیی مثل برام صداش میزنه لبا به سکوت مهر همیشه
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 کردم می فکر کردم می گوش رو اهنگ این وقت هر کردم پلی رو مهسا اهنگ باره دو بستم چشمامو دقیقه چند

 کردم دل درد به شروع دوباره گذشت دقیقه ده نزدیک خونده من برای مامانم

 از مخوب مامان مامانم باشم کنارت خوام می مامان بیا ببر منم بیا مامان دارم نیاز اغوشت به چقدر که ببین بیا مامان -

 دابخ ببر من بیا مامان مامان شم خالص زندگی این از منم میشه پیشت بیام میزاری مامانی شدم خسته زندگی این

 بیام خوام می مامان بود من مامن اغوشت االن بودی اگه رفتی زود انقدر چرا منی پشتوانه گفتی مامان ام خسته

 پیشت

 پرسیدم کردم می پاک اشکامو طور همون نشست کنارم دیدم رو کیان و برگشتم ام شونه رو دستی احساس با

 اومدی کی -

 االن همین -

 اومدی چرا -

 گردی می بر سالم بشم مطمئن که -

 اومدی تو چرا هه -

 تازه دادم دست از و مامانم منم نرفته که یادت کنه درک رو تو حال تونست نمی من خوبی به کس هیچ االن چون -

 تره تازه من داغ

 بری میتونی تو گردم می بر سالم خب خیلی -

 نمیرم نبرمت تا -

 نکنه دعوات میگم کامی به خودم بمونم اینجا خوام می برو -

 اینجا باشی اومده که رسید نمی این به عقلشم اصال اون نیومد کامی گفته به من -

 سکوت که کیان بودی من مال کاش ای کنم گریه و بغلت بپرم تونستم می تا کتی جای به بودی من عاشق کاش

 گفت دید طوالنیمو

 پاشو نگرانتن جون محبوبه و کتی بریم پاشو -

 شد خارج دهنم از حرف این که شد چی نمیدونم بود اومده کتی بخاطر پس اهان

 اومدی اونها بخاطر پس -

 سایه -
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 وارس من سر پشت هم کیان شدم ماشینم سوار رفتم و برداشتم قبر سنگ روی از رو گوشیم بگم چیزی اینکه بدون

 منی رو ای دقیقه پنج و چهل راه و ترسیدم هم خودم که بود زید انقدر سرعتم برگشت راه توی افتاد راه و شد ماشین

 وارد وقتی اومد من سر پشت سرعت همون با رو مسیر کل هم کیان که بود این اون تر جالب و رسیدم ساعته

 بود اورده جا حسابی رو حالم باال سرعت انگار نبود خبری نبود اثری ناراحتیم اون از چیزی دیگه شدیم پارکینگ

 همه شدیم سالن وارد وقتی بود گرفته روحیه دید می شاد منو اینکه از انگار هم کیان خندیدم می و بودم خوشحال

 اتفاقات از تعریفف به کرد شروع ای بامزه لحن با کیان شدیم وارد تا بودند ما منتظر

 با انقدر ما خانواده فقط کردم می فکر من کرد می پرواز داشت کوچولو خانوم بود خبر چه دونید نمی وای وای -

 رسه می ما پای به هم دختر یه با نه دیدم ولی کنن می حال سرعت

 کنی می تعریف انقدر نکرده هم خوبی کیان حاال:  امینی اقا

 شد کم ها بعضی نفس به اعتماد از ذره یه حداقل که بود خوب خیلی چرا:  من

 رسی نمی که ما به کوچولو خانوم:  کیان

 بخورید شام بیاید کنید عوض لباس برین ندید رو سرعتتون پز حاال:  جون محبوبه

 انکی کنار اینکه از هم بود کرده دل درد مادرم با هم بودم شده سبک خیلی داشتم خوبی حس رفتیم اتاقمون به هردو

 بامزه حرفای که کامی میز سر سالن تو رفتم و کردم عوض لباسامو سریع میده اهمیت کمی من یه کردم حس و بودم

 کیان گذشت ساده همیشه مثل هفته دو خوابیدیم به و خوردیم قهوه یه هم کنار همه شام از بعد خندیدیم همه و زد

 می بر اون از تر دیر و رفت می کیان با بود شده شلوغ خیلی سرش هم کامی میومد دیر شب و رفت می زود صبح

 مثل هم کتی کرد می رسیدگی کارها ی همه به هم خونه توی از ولی بود سرکار اونا از کمتر خیلی امینی اقا گشت

 فتادها خاص اتفاق یه فقط بودم کار بی رو اوقات بقیه و رفتم می اموزشگاه به هم من بود کتاب به سرش کل به همیشه

 کرد می نراحتمون یکم این و نبود هم با کالسامون ساعت و فرد روزهای بود افتاده سارا های کالس اینکه اونم بود

 سر گاهی فقط کنم حس توش رفتاری تغییر بخوام که دیدمش نمی اصال بگم بهتر یا بود همیشه مثل من با کیان رفتار

 یرو سالن توی هم کتی نداشتم دادن انجام برای کاری هیچ اصال من و بود یکشنبه روز اون دیدمش می صبحونه میز

 بود قرار چون بود شده تر شلوغ قبل از یکم سر بود خوندن درس غرق حسابی و بود نشسته من روی به رو مبل

 التحصیلی فارغ مهمونی شب از سوگل و سامان بابای یعنی کتی خاله شوهر باغ بریم ها جوون ما رو جمعه پنجشنبه

 دیدمش می مدام اون از بعد از ولی بودمش ندیده مهمونی از قبل تا من بود شده تر گرم خیلی با اشون رابطه سامان

 و خونده می درس مدام هم التحصیلیش فارغ از قبل تا بود اونا با ما ارتباطی پل سامان که خاطر این به میگه کامران

 هاینک از بعد و اومد زنگ صدای که کردم می فکر هفته اخر برنامه به داشتم طور همین نداشته ها کار این واسه وقتی

 گفت کتی به رو پرسی احوال و سالم از بعد شد خونه وارد عسل کرد باز درو خانوم هانیه

 خرید بریم داری وقت جون کتی -
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 گلم ببخش دارم درس کلی عسل نه وای -

 روش هم تو اورده ای بهونه یه گفتم کس هر به صبح از من نداره اشکالی نه -

 گفت و زد بهم چشمکی چرخید می من طرف به که حالی در

 میاد که جونم سایه -

 ام اماده کن صبر دقیقه ده نه که چرا بله -

 و شیدک سوتی دیدنم با عسل پایین رفتم و زدم هم رژ یکم زدم مشکی قرمز کش پسر تیپ و رفتم باال ها پله از سریع

 گفت

 احتماال قرار سر یا خرید من با میای شما کوچولو خانوم ببینم خانوم خوشگل کرده چه -

 این تا دادم خفیفی تکون سرمو میزد صدا لفظ این به منو کیان گاهی شد سیخ تنم موهای کوچولو خانوم لفظ این از

 پرسیدم راه توی افتادم راه عسل همراه کتی از اکراه با خداحافظی با و بره سرم از ها فکر

 بخری میخوای چی حاال -

 سامان واسه شرت تی یه -

 حاال میکنی خوشحال مناسبت چه به را مجنون جان لیلی اوه اوه -

 میارنا در بازی مسخره بگی ها بچه این به باشه خودمو بین گفتم سامان این به من کوفت -

 چیه مناسبتش حاال ببخشید -

 کرد اعتراف عشق به سامان که روزی سالگرد -

 عزیزم رمانتیک چه -

 دیگه اینیم ما -

 یطوس رنگ خریدم مشکی سفید شیک شرت تی یه کامی برای هم من و کرد شو خرید عسل تا گشتیم ساعتی چند

 این داشتم دوست واقعا ولی بخرم براش تونستم نمی که من ولی میومد کیان به خیلی بود قشنگ خیلی مشکیشم

 مشکیشم طوسی میاوردم رو کتی مهربون خواهر ادای میلم رقم علی دوباره باید پس ببینم کیان تن تو رو لباس

 تهنشس سالن توی بود خونه کیان شدم خونه وارد خودشون خونه رفت و رسوند منو عسل برگشتیم خونه به و خریدم

 ویکاد رفتم اتاقم به عصبیش قیلفه به توجه بی و کردم ارومی سالم بود ده ساعت خیلی نه ولی بود اومده زود بود

 ودمب ایستاده مقابلش و داخل رفتم میداد انجام کامپیومتری کار سری یه داشت اتاقش توی رفتم و برداشتم رو کامی

 توی مبر تا کرد باز دستاشو گرفتنش از قبل دادم بهش کادوشو و اوردم بیرون پشتم از دستامو کرد می نگاهم منتظر

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا .عربی ه | عشق نافرجام سایت نگاه دانلود
 

 می نگاه بهش جوری همین گذاشت میز روی و گرفت زم رو کادو بوسید رو پیشونیم و نشوند پاش روی منو اغوشش

 گفت مقدمه بی کردم

 کینه و بدی بدون دار نگه طوری همین پاکت قلب همیشه جون خواهر دارم دوست -

 هست توش کینه االنم -

 باشه ببخشیش کن سعی پدرت کینه میدونم -

 بتونم میدونم بعید ولی میکنم سعی -

 بخشیش می باالخره شناسم می رو مهربونت خوشگل قلب منی خواهر تو -

 رو شدیکشنری دیدنم با رفتم کتی اتاق به و برداشتم کیانو کادو و رفتم خودم اتاق به و شدم خارج اغوشش از شاید -

 نشستیم تختش لبه هم با و شد بلند جاش از احترامم به بست

 کردی ما از یادی خواهری شده چی -

 نمک جلوه مهروبون کردم سعی ولی تو خاطر به نه کیان خاطر به اومد خودم خاطر به هه بگم و بزنم پزخند خواستم می

 یادتم همیشه که من حرفی چه این جونم کتی -

 میزنی سر من به کی معرفت بی برو -

 ام تو فکر به انقدر من جنس بد کتی -

 شده چی حاال -

 درک رو حالت واقعا دیگه نرفتی عسل با که امروز نداری کاری هیچ وقت که شلوغ سرت انقدر دیدم خواهرم هیچی -

 بری نیک نمی وقت که خودت کیان به بدی کادو تو که بخرم هم شرت تی یه گفتم بخرم کادو یه کامی برای رفتم کردم

 بخری

 دنیایی خواهر بهترین تو ممنونم خیلی ازت ممنونم واقعا مرسی عزیزم وای -

 ام گرسنه خیلی بخورم شام برم من -

 بخور اونا با باشن نخورده شام هم بابا مامان کنم فکر -

 عزیزم باشه -
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 با هک بودم خوابیده که بود دقیقه ده تازه خوابیدم زود خیلی و رفتم اتاقم به شام از بعد رفتم و شدم خارج اتاقش از

 و برداشتم گوشیمو سایلنت روی خواب از قبل چرا که دادم فحش خودم به کلی شدم بیدار گوشیم اس ام اس زنگ

 بود کیان از کردم باز اس ام اس

 " اتاقم توی بیا زود بیداری اگه سایه "

 زا اتاقش در جلوی رفتم و پوشیدم صندلمم کردم مرتب سرم روی کالهشو و پوشیدم تونیکمو دوباره و شدم بلند

 گفت اینکه از بعد و زدم در و کردم جمع و لبم روی لبخند ولی بودم خوشحال بزنه حرف باهام خواد می اینکه

 و نشست تختش ی لبه روی هم خودش و نشستم تحریرش میز صندلی روی اش اشاره با شدم اتاقش وارد بفرمایید

 ننشو رو ریشتری هشت زلزله کردن می وصل بدنم به نگار زلزله اگه لحظه اون زد زل چشمام به و گرفت باال سرشو

 کرد می نفوذ قلبم اعماق تا واقعا که زد می موج ارامشی چشماش توی بشه تموم لحظه اون خواست نمی دلم میداد

 یم نوازش رو گوشم که قشنگش صدای به و اومد خودم به کیان جکله با بگه من به چیزی خواست می نگاهش با انگار

 کردم گوش داد

 بکنی کاری برام باید سایه -

 اشتمند لجبازی حوصله بشن شنیده کیان زبون از وقتی داشتم دوست که من البته دستوری حالت این دوباره خدا وای

 گفتم غرورم از استفاده بدون پس بره بین از صورتش توی ارامش خواستم نمی

 کاری چه -

 کرد نگاهم تحسین با و کرد تعجب پذیرفتم راحت ایکه از اونم انگار

 مهمونی بیای باهام شب فردا خوام می -

 کجا مهمونیی چه -

 برم بخوام است ضایع که هم تنها ندارم جفت منم گرفته پارتی حالت مهمونی شدم اشنا باهاش تازه نفر یه -

 نمیری کتی با چرا -

 منه همراه بگم برم نمیتونم که اون با -

 بگی نمیتونی چرا فهمم نمی -

 دخترشون دوست یا نامزدشون یا میرن زنش یا همه خوب -

 ببر رو کتی نیستم اینا کدوم هیچ من -

 میای من با تو گفتم سایه -
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 اتاقم تا مش بلند که نداشتم اینو توانایی حتی شد خیره بیرون به و پنجره لبه نشست و کرد باز رو پنجره رفت هم بعد

 خیلیشاید بودم خسته ولی چی از نمیدونم بودم خسته گذاشتم بازوم روی سرمو و دادم قرار میز روی رو دستم برم

 گذشت دقیقه چند نمیدونم و چکید ام گونه روی اشکام اروم بود خسته ناراحتی و اشفتگی و امنی نا همه این از دلم

 از افتادم دیشب اتفاق یاد دیدم کیان تخت روی خودمو شدم بیدار که صبح برد خوابم تا من نه زد حرفی کیان نه

 ختت کنار و بود خوابیده کجا خودش پس اومد لبم روی لبخندی شدم اورده اینجا به کیان دستای توی دیشب اینکه

 ودمخ روی که پتویی شدم بلند بود انداخته خودش روی نازکی پتوی و بود خوابیده بالش یه روی زمین روی کردم نگاه

 یناخر هنوز بخورم صبحانه پایین رفتم بعد و کردم خشک موهامو و گرفتم دوش رفتم اتاقم به و انداختم روش رو بود

 و وردمخ صبحانه رفتم بود رفته کیان حتما و رسید گوشم به در شدن بسته صدای که که بودم نرفته پایین رو پله

 بود ماننری زد زنگ گوشیم که کنم گوش اهنگ تا حیاط باغ توی رفتم و برداشتم هنزفری با گوشیمو اتاقم توی رفتم

 دادم جواب

 معرفت بی اقای سالم -

 طوری چه معرفت با خانوم سالم -

 خوبی تو خوبم -

 عالی -

 خبر چه -

 میگم رو تایمش من داده سارا که رو ها خبر -

 بگو -

 ظهر از بعد چهار تا نه ساعت صبح فرداست تمرین روز اولین -

 که خیلیه اووووووووووووووووووف -

 سارا هم اموزشگاه بری بتونی توی هم که باشه جوری ها تمرین ساعت باید عزیزم کن درک جان سایه -

 داری هم رو اموزشگاه خبرای پس -

 گفته رو همه جونم سارا -

 خبریه ارتباطید در با خیلی شماها ببینم -

 مثال -

 عروسی -
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 زوده عروسی واسه هنوز عجولی چقدر تو دختر -

 گفتم ذوق و جیغ با

 خبریه پس -

 بله بخواد سارا پدر اگه -

 نگفتید هیچی من به چرا مردا نا -

 که نشده قطعی هنوز -

 کنم می تالفی بدین خیلی فهمیدم می تاحاال باید من حال هر به -

 باش نداشته کاری سارا به بیار من سر فقط بیاری سرمون خوای می بالیی هر -

 برداشته هم عاشقی تریپ چه ایییییییییییییی -

 فعال باری کاری -

 بای قربانت نه -

 بای -

 ریموهنزف کناریش چوبی های ستون از یکی با به دادم تکیه و نشستم االچیق زیر رفتم کردم قطع رو تلفن که بعد

 اهنگ به کردن گوش به کردم شروع و گذاشتم گوشم توی

 (زندگی غریب) زندگی غریب ی صحنه یه تو

 (بازیگریم) بازیگریم یک نقش در هممون

  روزگار بازهای تو همیم با

 خبریم بی ولی هم درون از

 

 خبریم بی

 

 خاطرست یه تولد زندگی

  نمایشه یک شروع انگاری

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا .عربی ه | عشق نافرجام سایت نگاه دانلود
 

  ها خاطره این دنیا از کاشکی

 بشه خوبیا تموم ما سهم

 

 یادگار مونه می بدی و خوبی ما دنیای ی صحنه پشت یه توی

  روزگار های قصه تمام از خاطرست یه ما برای زندگی

 

  نگیم دروغ قلبامون به بهتر

 گزره می باشه که طور هر زندگی

 روزا این تو مسافریم تو من

 پنجره نگاه تو خورشید مثه

 

 صورتن نقاب پشت هممون

  شیم می قایم شب تا صبح از همیشه

 گریهامون کردنه پنهون واسه

 کشیم می خط روحمون و قلب روی

 

  گرفت دلت روزگار از باز اگه

  شدن ابری ها ثانیه ها لحظه

 ....من با بیا من با بیا من با بیا

 

 یادگار مونه می بدی( و خوبی ما دنیای ی صحنه پشت یه توی

 روزگار های قصه تمام از خاطرست یه ما برای زندگی

 نریمان به و سوخت می پیام برای دلم کردم می حسودی کتی به دلم توی دادم گوش هم دیگه انگیز غم اهنگ تا چند

 و بردم باال دستامو گرفت قرار چشمام روی سر پشت از دستایی بود بریده رو امونم چشام اشک کردم حسودی سارا و
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 یول کیان فهمیدم قلبم ضربان و بدنم لرزش از گذاشت رو دستش که لحظه همون کردم حس دستاشو توی مردونگی

 من و نداد جوابی " برداار دستتو کامی " گفتم حال بی خیلی همین برای فهمیدم که کنم رفتار تابلو خواستم نمی

 بخندل با و برگردوند خودش سمت به منو حرکت یه با و برداشت دستاشو "تویی کیان " گفتم تردید با مثال اینابر

 با و گرفت و صورتم طرف دو دستاش با کرد خوش جا هم من لب روی لبخند لبخندش دیدن از کرد نگاهم ملیحی

 پاش کنار از رو ای بسته سکوت دقیقه یک از بعد زد زل چشمام توی و کرد پاک صورتمو اشکای شست انگشت

 اینو گفت و دستم داد و برداشت

 بخوره بهت امیدوارم بپوش اینو امشب برای -

 مرسی -

 نباشه باز خیلی ببینم دور یه بیا رفتن از قبل پوشیدی -

 که بدم حرصش یکم میتونم حداقل نباشه خیالشم عین کیان چرا کشیدم می عذاب بودم ناراحت من همیشه چرا

 پوشمش می اومدم اگه باشه -

 میای -

 نیام شاید -

 شد بلند صداش اینبار

 شی اماده خونه برسی زود که دنبالت اموزشگاه میام خودم میای گفتم سایه -

 گی می زور چرا -

 گم نمی زور -

 بیام نمیخوام دیگه زوره خوب -

 خوب دختر برم نمیتونم که تنها خوب -

 بری کتی با تونی می هم بعد ریخته برات دختر کلی اونجا بری میتونی چرا -

 گذره می خوش کنی نمی ضرر باش مطمئن میای کنم بحث خوام نمی کن بس سایه -

 زدم پزخندی و کنی کیف که میدم نشونت اومدنی یه گفتم دلم توی

 میام باشه -

 خوب دختر شدی حاال افرین -
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 هب داشتم بودم کالس سر که تایمی کل اموزشگاه رفتم و شدم اماده عصر رفتم اتاقم به هم من و رفت شدو بلند و

 حس جدیدا که درسته عاشقشم درسته کنه عصبی و ناراحت منو اون نباید همیشه اره کردم می فکر شبم نقشه

 وارد وقتی کالس از بعد خوبه خودم گرفتن روحیه برای کردنش اذیت یکم ولی است بسته نفسش به نفسم میکنم

 هک کردم تعجب بود بش و خوش حال در اموزشگاه منشی حیدری اقا با که دیدم رو کیان شدم اموزشگاه انتظار سالن

 نازی صدای با اروم و شد من متوجه که کردم می نگاهش داشتم طور همین گرفت گرم و شد اشنا باهاش زود چقدر

 گفت

 عزیزم سالم -

 سالم -

 ؟ بریم نباشی خسته -

 بریم -

 رسید محاکمه وقت شدیم ماشین سوار تا شدیم خارج اموزشگاه از هم با و کرد خداحافظی حیدری اقا با

 میزدی تک یه میشستی ماشین تو میشه بد برام کنم می کار اونجا من گی نمی کردی رو اینکار چرا بگی میشه کیان -

 میزنی حرف من با حیدری اقا جمله از ادم همه اون جلوی چرا میومدم دیدمت من پایین اومدی اصال حاال میومد

 بزنم حرف میدی اجازه سایه -

 اره رفتارته دادن توضیح برای اگه -

 شک خواستم می خورد می منو نگاهش با داشت بود باز اتاق در بود نشسته اتاق توی اونجا عزیزت تداعی جناب -

 نکنه

 ازش و دادم می توضیح براش رو تو مسخره رفتار دیدمش می امروزم اگه ندیدمش روز اون از من اوووووووووووووف -

 کنی بازی نقش نیست الزم خواستم می عذر

 که یلباس رفتم اتاقم به سریع رسیدیم وقتی بودم ساکت خونه تا دیگه کنیم نمی بحث بهش راجع کن بس سایه -

 گفت و انداخت نگاهی یه رفتم اتاقش به و انداختم سرم روی همرنگشم توری شال یه پوشیدم رو بود خریده کیان

 بود ربع هس استین پیرهن یه یه لباسم بمونه اینجوری نیست قرار لباس این نداشت خبر کیان رفتم اتاق به برو خوبه

 از و ودب بلند پشت از دامنش بود شده کار سنگ با اش سینه روی بودند کرده طراحی استیهاشو پرنسسی طرح به که

 من که داشت هم زرد ساپرت یه بود شده کار جاهاش بعضی ای نقره تورهای بود طالیی رنگش بود زانوم روی تا جلو

 خودم دل برای فقط و نشه مطلع زیاد وجودش از هم کسی که پوشیدم ای شیشه ساق یه جاش به و نپوشیدم اونو

 سرم روی شال عنوان به که طالیی تور دورم ام ریخته و کردم فر موهامو ی همه داره پوششی یه پاهام مثال که باشه

 دنباله و زدم موهام طرف یه و اوردم درش گل صورت به و کردم اش جمع ای ماهرانه طور به برداشتم بودم انداخته
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 رو صورتم ریختم صورتم توی کج بودم نکرده فرش و بود صاف که هم رو موهامو شدجلوی موهام قاطی هم باریکش

 یه و زدم هم رو ریمل برد می ادمو دل برقش که براق ابی سرخ به مایل صورتی رژ با زدم اجریمو گونه رژ زدم کرم کمی

 که هم را طالیی سانتی هفت پاشنه های کفش زدم بخوردم هم بویی خوش عطر از کمی کشیدم هک نازک چشم خط

 اقا هک مروارید سرویس یه بودم شده محشر که واقعا انداختم خودم به ایینه توی نگاهی و. پوشیدم رو بود خریده کیان

 ریعس ببینه اینجوری رو من مهمونی از قبل کیان خواستم نمی انداختم هم را بود خریده تولدم برای قبل سال امینی

 هببین رو ایم شیشه ساق نتونه کیان تا کردم پام وشلواری انداختم موهام روی نازک هم را شالی و پوشیدم مو مانتو

 پوشونده تقریبا هم رو صورتم شالم شدم خارج اتاق واز گذاشتم کیفم توی زردمم ساپورت و مرطوب دستمال بسته

 گفت و کرد نگاه من به شد خارج اتاق از و زدم رو اتاقش در نداشتم ارایشم دیدن از ترسی و بود

 خوای می نما رو سایه -

 طور چه نه -

 بریم ببینمت عقب بکش رو شالت پس خوای نمی اگه -

 نشه دیر بریم االن میارم در مهمونی رسیدیم نه -

 جلوی افتادیم راه و شد سوار هم اون شدم ماشینش سوار و کردم باز درو شدیم پارکینگ وارد هم با و داد تکون سری

 که خانومی بعد کرد معرفی منو و داد دست اقایی با کیان شدیم داخل هم با شد پیاده و کرد پارک قشنگی باغ در

 گفت بود اقا اون همراه

 کن عوض رو لباست بریم هم با بیا جون سایه -

 داشتم شد وارد هم اون شدم وارد من داد نشون بهم خانوم اون که اتاقی به رفتم و کردم جدا کیان از و چشم باشه -

 کردم می گوش لیداست اسمش فهمیدم که خانوم اون های حرف به زمان هم و میاوردم در شلوارمو مانتو

 اب بار دو یکی فقط یعنی سم شنا می رو کیان اقا که نیست وقت خیلی من خوشحالم خیلی دیدنت از جون سایه -

 اس العاده فوق بلکه تکه تنها نه انتخابش بردم پی بینم می که اال ولی تکه انتخابش میدونستم دیدمش بابک

 با میزد حرف انتخاب مورد در اینطوری که کیانم عشق من کرد می فکر بیچاره دختره نمیاوردم در سر حرفاش از

 گفتم نکنه شک که طوری لبخند

 جون لیدا دارین لطف -

 عزیزم گفتم رو حقیقت -

 جون لیدا بیرون رفتم و گذاشتم اتاق گوشه اونو و دادم جا دستیم کیف توی تالش کمی با بودم اروده در که هام لباس

 می کیان دنبال چشم با داشتم دیگه وارد تازه ها مهمون پیش رفت خودش و برم ها مهمون محل به که که راهنماییم
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 دستمو کرد می نگاه من به عصبی و قرمز های چشم با داشت چرخیدم طرفش به گرفت رو دستم پشت از که گشتم

 انبج به حق و کشیدم بیرون دستش از دستمو زور با برد بهداشتی سرویس به بوط مر برد رو راه پشت طرف و گرفت

 گفتم

 گرفت درد دستم کن ول -

 وضعیه چه این سایه -

 چی -

 اومدنت طور این -

 خریدی تو که لباسمو چمه مگه -

 کن درست موهاتو و کن ارایش طوری این که نگفتم بهت بعدم خریدم برات ساپورت یه با لباسو من -

 تره پوشیده لباسمم و ترم ساده اینجا دخترای همه از االنم -

 نیستن تو خوشگلی به ارایشم هم اون با اونا ولی -

 ببرن پی بودنم کلفت به دوستات بود ممکن و میشد دهاتی خیلی ساپورت اون با تازه -

 مامچش توی داشت اشک گذاشتم زد سیلی که جایی دقیقا و ام گونه روی دستمو کرد عبور صورتم روی از سیلی برق

 کردم سکوت و داشتم مهارش در سعی ولی بست می حلقه

 خونه ریم می بعدم نشه ناراحت بابک که میشینیم ربع یه سایه -

 قاطی موهام روی گل از که توری تیکه اروم رفت مهمونا و سالن طرف به و گرفت منو دست کردم سکوت هم باز من

 منو و نشست بود خالی که مبلی اولین روی نیاد چشم به خیلی قرمزیش تا انداختم سلیش جای روی رو بود موهام

 جربهت اولین بودم عاشقش کسی کیان نمیشد باورم و بودم نخورده سیلی کسی از لحظه اون به تا نشوند خودش کنار

 سیلیش جای روی و بردم باال دستمو خواسته نا کرد می درد احساس ناراحتی از واقعا قلبم بده هدیه بهم اون ی

 گفت اهسته کردم نگاه بود گرفته طرفم با که دستملی به شد جمع صورتم خواسته نا سوخت می گذاشتم

 کن پاک رژتو -

 بود پابرجا رنگش ولی رفت برقش کشیدم لبم روی گرفتم رو دستمال

 کوچولو خانوم بود گانه بچه واقعا امشبت رفتار -

-.... 

 شدی خیره چی به -
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 منی ی کاره چه تو نداره ربطی تو به -

 مبه بوهت با فقط کیان بود خام خیلی هام خیال ولی تویی زندگیم همه توام عاشق من بگه لحظه اون داشتم دوست

 چه خودش پیش دختره نبود معلوم نی دوتا با بود بزرگی لیوان گرفت ما روی به رو رو شربت ظرف لیدا کرد می نگاهم

 ات گرفت من طرف به و خورد شربتش از کمی خودش کرد تشکر و گرفت ازش لیوانو کیان اورده اینو که کرده فکری

 گفت و گذاشت میز روی رو لیوان دادم تکون نخواستن نشونه به سرمو بخورم

 بخوریم بردار خواستی وقت هر -

 کیان -

 چیه -

 ناراحتی من اومدن اینجور از -

 هستم هم عصبی خیلی -

 باشه -

 وارد ردمنک توجهی ولی کرد صدام بار یه کیان رفتم بود توش کیفم که اتاقی طرف به شدمو بلند و گفتم رو کلمه این

 ساق زدم صورتم روی کننده نرم کرم یکم فقط و کردم پاک ارایشمو کل و اوردم در رو مرطوبم دستمال شدم اتاق

 بود ساق با که موقع اون خوبی به باز ولی نشد بد لباسم پوشیدم و زرد ساپورت همون و اوردم در هم رو ای شیشه

 دلخوری با اروم و نشستم کنارش شدم خارج اتاق از و بستم سرم روی نباشه ضلیع که جوری ماهرانه هم رو شالم نشد

 گفتم

 خوبه حاال -

 گفت اروم هم بعد بودم وریش یه لبخند این عاشق زد لبخند پاشید روم به رو تحسین نگاهس با کردو نگاهم

 ماهی خیلی -

 وبارهد ببره لذت مهمونی از تا نباشه عصبی تا نباشه ناراحت تا کردم عوض لباسامو دادم ترجیح خودم به اونو بازم اره

 گفت و گرفت من طرف به و برداشت شربتو لیوان دوباره کیان.  شد پیروز عشقم

 بخور -

 ممنون خوام نمی -

 خوای نمی خوردم ازش من چون -

 خوری نمی دیگه تو بخورم ازش من اگه چون نه -
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 سایه -

 گفت و داد تکون طرفین به سرشو هم بعد لرزید دلم که گفت خاصی جور یه اینو

 بخور نمیاد بدت تو اگه ندارم مشکلی من -

 گفتم و نوشیدم شربت خودم نی از جرئی اروم

 ممنون -

 و پیست وسط میومدند پسندیدند می رو اهنگ که هایی زوج شد خالی رقص پیست و رفت باال اهنگ صدای دفعه یه

 شیک خیلی جوون زوج یه شد شروع که اهنگ اولین میدادند نشون رو اهنگ حاالت و کردند می همراهی اهنگ با

 مرتضی از میگی راست تو اهنگ به شد رسیده تا طلبیدند می رو زوجی یک هر هم بعدی هایی اهنگ وسط رفتند

 و فتگر دستش توی ستمو دو و برگردوند خودش روی بر منو شدیم پیست وارد هم با و کشید منو دست کیان پاشایی

 کرد همراهی اهنگ با خوردیم می تکون اروم که حالی در کرد شروع

  من بدون بری میخوای امشب

 من جون نیمه چشمای خیسه

 خدایا کنم چیکار باورت نمیشه حرفام

 

 شد خیره چشام به و رفت عقب کمی و کرد رها دستامو

 

 بشکنم که میری داری راحت

 شاید کنم نگات بذار عشقم

 ما دستای بمونه باهم

 

 ارفش خودش به منو شد داغ بدنش به چسبیدن از کمرم گرفت اغوش در پشت به رو منو حرکت یک در و نزدیکم اومد

 کرد همراهی اهنگ با میداد تکون اروم دستش توی دستامو که طور همون و میداد

 

 من واسه نمونده نفس دیگه تو جون به

 نشکن رو دلم دیگه هم تو نرو
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 میمیره داره چشات جلو دلم

 شد خیره زمین به اون ولی شدم خیره چشاش توی و برگردوند منو

 

 پاهاش روی بمونه دلم بذار نکن نگام

 باش مهربون آخه ذره یه فقط

 میره داره چجوری ببین خدا

 

 کردم می همراهی و اهنگ و میدادم حرکت ماهرانه دستامو که بودم من اینبار

 

 شدم بد که میگی راس تو اره

 شدم لب به جون که میگی اروم

 نمیشه درس چیزی بری اگه بمون امشب

 بری خبر بی نمیشه ساده

 من از بگذری نمیشه بگو عشقم

 همیشه کنارمی بگو

 

 دادم ادامه بغض با میشد سرازیر داشت چشمام اشک واقعا

 میری که نگو حالیم چه ببین توروخدا

 بگیری و دستم که میخواد دلم

 میشم شکنجه تو بی که نرو

 کرد همراهی اهنگ با خودش و بدم ادامه نذاشت دیگه کیان

 

 اخریشه نمیگم چیزی دیگه بمون پیشم
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 نمیشه تو شبیه واسم کسی

 بمیرم واست من الهی بمون

 مهمونی که بود دوازده ساعت نیفتاد مهمونی توی خاصی اتفاق دیگه اون از بعد شد بلند همه دست و جیغ صدای

 شکست رو سکوت این کیان بود برقرار سکوت ماشین توی گشتیم بر خونه به ما و شد تموم

 بود سنگین برام خیلی حرفت ولی خوام می معذرت سیلی خاطر به سایه -

 نیست مهم -

 برای ات خوابیدم گرفتن دوش بعد و بردم پناه اتاقم به سریع رسیدیم وقتی حرفمه کدوم منظورش نمیدونستم واقعا

 داشت انکامر ولی بودند رفته امینی اقا و کیان بخورم صبحانه رفتم وقتی شدم بیدار زود صبح بشم اماده صبح تمرین

 به کامی با شدم اماده سریع خیلی پذیرفت اونم و ببره تمرین مکان تا هم منو که خواستم ازش خورد می صبحونه

 اونم و کردم تائید من " دنبالت بیام بزن زنگ شدت تموم کارت سایه " گفت کامی رسیدیم اینکه از بعد رفتم اونجا

 کنیم تمرین روش از تا دادند بهمون رو نامه نمایش همه از او بودند اومده همه تقریبا شدم وارد وقتی رفت افتادو راه

 هب مخصوص های قسمت نامه فیلم روی از کس هر نشستیم بزرگ میز یه دور همگی بود حرکت بدون ما تمرین اولین

 و میداد توضیح سریع نریمان هم رو نداشت ای مکالمه و کردیم می عمل باید که هم هایی سکانس و گفت می خودشو

 و اومد هم نریمان بودیم خوردن مشغو هم کنار سارا منو شد ناهار موقع گذشت منوال همین به ظهر تا شدیم می رد

 چک هاشو رویداد تا اوردم در کیفم توی از مو گوشی بود باقی وقت یکم هنوز ناهارم خوردن از بعد نشست ما کنار

 یکیش ها پیام بود کیان اش همه ها کال میس اس ام اس هم تا هفت کال میس تا سیزده اینجا خبره چه واوووووو کنم

 بود این کامی پیام بود کیان اش بقیه و کامی از

 " خواهرم بای میاد کیان دنبالت بیام کنم نمی وقت کاشان میرم دارم اومده پیش کار برام من جون سایه "

 کردم باز رو کیان های پیام نمیرم باهاش امروز من کنم لج باهاش خواد می دلم ولی برم کیان با خدامه از که من

 " نمیدی جواب چرا سایه "

 " بده جواب دارم کار سایه "

 " بده جواب سایه کجایی نمیدونم حتی من دنبالت بیام گفته کامی "

 "؟ تو کجایی نگرانی از مردم دختر "

 " بده جواب خوبه حالت اگه نکن لج سایه "

 " باشی موفق بزن زنگ بهم داشتی ازاد وقت تمرین رفتی گفت کامی زدم زنگ "

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا .عربی ه | عشق نافرجام سایت نگاه دانلود
 

 یبرا دلش عشقم شاید باشه داشته مهمی کار شاید بزنم زنگ بهش باید ولی خونه برم باهاش خوام نمی که درسته

 اب که بزنم زنگ بهش خواستم شه تنگ واسش دلش قشنگه صدات خیلی اخه زدی توهم دوباره سایه شده تنگ صدام

 متقس این تمرینم سر رفتم و گذاشتم کیفم تو گوشیمو شدم بیخیال جاهامون سر برگردیم که به نریمان صدای

 نهات نه بود عاشقانه و زیبا خیلی اهنگ یه کردیم می اجراش فرانسوی زبان به باید سارا و من که برد ای ترانه تمرین

 ما هب همه تمیرین توی بود موضوع این بیانگر خوندش ریتم چون هم برای بلکه رو اون معنی فهمیدیم می که ما برای

 هالم ترنم اسماشوم که کردند می افرینی نقش هم دیگه دختر چهار من بر عالوه بود خوبی گروه کال کردند می کمک

 مقابل نقش فرزاد شایان و مبین فرزاد نوید های اسم به پسر چهار و بودیم دختر شش ما همراه به و در ناهید و رعنا

 بازی مبین رو نقشش که پدرمون که بودیم پرنسس تا دو ترنم و من که بود اینجوری کل در نامه نمایش موضوع بود من

 خواهراش رعنا و ناهید و بود شایان پسر فرزاد داشت دشمنی بود شایان هم اون که دیگه سرزمین شاه با کرد می

 یول بگیرند نظر در فرزاد برای همسر عنوان به رو مهال مادرشم و بود نوید دختر مثال که رو سارا بود قرار اینا بودند

 به که میاره وجود به حس این باکاراش اون ولی ندارم اون به ای عالقه هم من ماجرا اول البته بوده من عاشق فرزاد

 مه سارا دست از ولی نداره بهش ای عالقه فرزاد که میرسونه خبر سارا به ترنم میشه رو به رو پدرامون شدید مخالفت

 گهمی من به شه برگزار عصر اونروز قرار که ازدواج ماجرای فرزاد که کنیم اجرا وقتی رو ترانه بود قرار ما نمیاد بر کاری

 هم ترانه بعد نداره بهش ای عالقه اش اینده همسر میدونه که ست عروسی مراسم برای شدن اماده مشغول هم سارا و

 از شد تموم تمرین ساعت.  میکنه نافرجام عشق یه دار ازا منو و میکنه پرت پایین صخره یه باالی از خودشو فرزاد

 با سریع من طرف اومد و شد بلند من دیدن با دیدم انتظار سالن صندلی روی رو کیان و شدم خارج نمایش سالن

 گفت دلخوری

 میزد من به زنگ یه نباید شما احتماال خانوم سایه سالم -

 میکنی کار چی اینجا شما سالم -

 خانوم سرکار دنبال اومدم -

 نداشت لزومی -

 نزدی زنگ چرا سایه داشت -

 کنم روی پیاده خواستم می چون -

 ندارم حوصله اصال بریم بیا -

 برم خودم خوام می برو نمیام -

 شو ماشین سوار برو نکن بحث سایه -

 کنم روی پیاده خوام می -
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 شو سوار فقط االن کنی روی پیاده جا یه برمت می -

 ماشین شد سوار اونم بشم ماشینش سوار و بیرون برم در از شدم مجبور هم من میشد ترسناک داشت صداش دیگه

 پرسید که بودیم افتاده راه که بود نشده دقیقه یه هنوز افتاد راه و کرد روشن رو

 کنی لج من با خوای می همش چرا سایه -

 کنم روی پیاده خواد می دلم فقط نکردم لج من -

 شقشعا من که اونایی از بست می نقش صورتش روی دیر به دیر خیلی و بود نایاب خیلی که اونایی از زد ناز لبخند یه

 داد ادامه.  بودم

 کنی روی پیاده میخوای چرا حاال -

 یکم شدم چاق اخه -

 گفت شیطونش لبخند همون کیان بودم شده هم الغرتر قبل از من اخه اوردم در کجا از حرفو این نمیدونم

 دارم دوست همینجوری من -

 ؟ شما ببخشید -

 هستم کیان -

 ینهم برای دیدم رو کیان که افتادم اولی روز یاد گرفت خندم کرد دراز زدن دست برای مثال دستشم گفت اینو وقتی

 گفتم کردمو اشاره بهش اشاره انگشت با و کرد جمعش رسید دستش به تا بردم باال دستمو خاطر همین به

 کیان اقا -

 گفت من به رو و خنده از شد منفجر حرکتم این از

 ای دیوونه تو دختر -

 گفت دید و سکوتم وقتی تو دیوونه عشقم تو دیوونه کیان ام دیوونه اره گفتم دلم توی

 برمت نمی روی پیاده پس دارم دوست هیکلتو من چاقه خانوم خب -

 .... من ولی -

 طوره چه کنم پیشنهاد ماشینو با شهر توی گشتن دور یه میتونه جاش به من هیسسسسسسسسس -

 داره لذت توش نشستن باشه خاموشم اگه شما ماشین -
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 بریم بزن پس -

 و کرد عوض رو دنده بیخیال خیلی کیان بودیم شده ها دیوونه مثل بود باال هم اهنگ صدای و بود باال ماشین سرعت

 گفت بشه شنیده صدا اون توی که طوری بلند صدای

 داری حسی چه سایه -

 دیوونگی حس -

 جنونه نیست دیوونگی -

 چی -

 بده انجام اینکار میتونه باشه مجنون ادم یه فقط جنون -

 عاشقیا -

 بدجور -

 اخه شه تازه دلم داغ تا عاشقی میگی چرا میزنی حرف من پیش کی عشق از تو میسوزم عشقت از دارم وقتی کیان اه

 بیفتیم راه عصر بود قرار نیفتاد خاصی اتفاقی هیچ پنجشنبه تا تو رفتم خونه در جلوی رسیدیم دیگه.  وضعیه اینچه

 همه وقتی بودم منتظر در جلوی های مبل روی اماده هم خودم ماشین تو بودم گذاشته و بودم کرده اماده هامو وسایل

 تیک ولی بودم نشسته اروم و ساکت خیلی من راه توی رفتیم کامی ماشین با افتادیم راه و کردیم خداحافظی اومدن

 کلی زدن جیغ به کرد می شروع میشدن رد کنارمون از ها بچه بقیه ماشین تا کرد می شلوغ و بود خوشحال خیلی

 لیو گیره می درد گلوش نزنه جیغ که گفت بهش چندبار کیان بود سرمست خیلی کال و زد می دست و کشید می هورا

 کردن اماده رو کباب جوجه بساط پسرا تا بود نه ساعت رسیدیم وقتی کرد می گوش دقیقه سه تا فقط هربار کتی

 با مه پیمان و سوگند باغ وسط رفتند دوتایی نیکا و علی شام خوردن از بعد کردن درست ساالد باهم کتی و سوگند

 می الو هم اغوش در که حال در بودند مالیم اهنگ یه کردن گوش حال در عسل با که هم سامان باغ تو رفتند هم

 دمش خسته بودیم نشسته ها مبل روی کار بی هم بقیه و کردند می بازی نرد تخته هم با هم غزل و نیکی ترکوندن

 ماموچش اهنگ یه کردن پخش با نشستم بلندی کاج درخت زیر رفتم باغ انتهای تا بیرون رفتم و برداشتم گوشیمو

 می کیان منتظر هم عمرم اخر تا اگه کنم چیکار نمیدونستم واقعا بگیرم تصمیم ام اینده برای کردم سعی و بستم

 بود پیام از شدم دور افکارم از گوشیم اس ام اس صدای با نداشت ای فایده موندم

 " پیشت بیا کجایی بگو یا برگرد یا باغ تو رفتی نیست درست تنهایی تاریک هوا کجایی عزیزم "

 " میام دیگه دقیقه جند نیست الزم "

 " باش مراقب باشه "
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 بود کیان از اینبار نداد اجازه گوشیم اس ام اس صدای دوباره که بپردازم کردن فکر به دوباره خواستم

 " کجایی سایه "

 دادم رو جوابش ولی چرا نمیدونم

 " باغ انتهای بلند کاج درخت زیر "

 " اخه کار چی رفتی اونجا "

 " خب بود رفته سر ام حوصله "

 " اونجا میام االن حاال نداره اشکال باشه "

 " نگش زحمت نیست الزم نه "

 گفتم دلخوری با بود ایساده سرم باال کیان بعد دقیقه چند

 بیای نیست الزم گفتم منکه -

 نخوندم رو است ام اس حتی دونستم الزم من ولی -

 ممنون خیلی -

 خواهش -

 خونه تو ببری منو اومدی االن -

 باشم مراقبت اومدم نه -

 در هک دیدم رو کتی شدم وارد تا کشید ویال طرف به رو هردومون کتی بنفش جیغ صدای بگم ای دیگه چیز خواستم تا

 پرسید نگران کیان میده تکونش مدام داشته نگه دستاش با سرشو دستش تو کیان گوشی که حالی

 شده چی -

 تو رو اسمش که خری چه این نیست معلوم نمیکشه خجالت بیشعور ی پسره شده چی پرسی می شده چی:  کتی

 کرده سیو گوشیش

 باش اروم کتی:  کامی

 چیه منظورت کتی:  کیان

 خیلی پستی خیلی عوضی گرفتی بازی به منو تو نیار منو اسم:  کتی
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 باش اروم خدا رو تو کتی:  پیام

 چیه این عوضی چیه این کیان:  کتی

 ؟ چی:  کیان

 دادی بازی منو خاطرش به که کیه عزیزت عشقت کردی سیوش الو دیر مای که شماره این: کتی

 میگی چی فهمم نمی:  کیان

 نکردی سیو تو رو شماره این بگی میخوای نکنه:  کتی

 چیه رفتارت این پس هستم نفری یه عاشق من که میدونستی هم تو کرده سیو من چرا:  کیان

 کیان وقیحی خیلی:  کتی

 از بازم مداشت خوبی حس یه نیست کتی عاشقش کیان که کسی اون میدونستم اینکه از حاال اتاق توی رفت گفتو اینو

 و تخت روی کرد پرت رو خودش اتاق تو رفتم دنبالش نبودم متنفر خواهر از حداقل دیگه ولی سوختم می عشق

 نوازش سرشو کرد ریزش به شروع اشکاش گرفتم اغوشم تو سرشو و نشستم کنارش داد تکون حرص از رو سرش

 گفتم کردنش اروم برای و کردم

 کنی گریه بخوای نداره ارزش گلکم اروم عزیزم باش اروم نکن گریه برم قربونت خواهری -

 کرد چیکار دیدی سایه داد بازیم جوری چه دیدی جونمی سایه -

 عزیزم نداره اشکال -

 گفت وقتی کرد بازی من با اون ولی نداشتم بهش حسی که من نبودم عاشقش که من باهام کرد بد اخه خواهری -

 ازیب باهام ولی باشم داشته بهش ام برادرانه حس اون از فراتر حسی یه یعنی بیاد خوشم ازش کردم تالش من عاشقمه

 ناراحتم کرده بازی احساسم با اینکه از نیستم ناراحت نیستم عشقش من اینکه از کرد

 همیشگی ابوهت اون با همیشه مثل شد وارد کیان و اومد در صدای که بگم چیزی خواستم

 کنم صحبت کتی با میخوام بزاری تنها رو ما میشه سایه -

 گفت و کشید دستمو کتی که شم بلند خواستم

 نداریم هم از پنهونی چیز خواهر و من بگو بگی میخوای چی هر -

 کردم می چیکار بودم عاشق خب ولی دادم ترجیح خواهرم به و کیان که خورد بهم خودم از حالم زد حرفو این وقتی

 کرد شروع و نشست کیان
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 من خواهر حد در ولی عزیزی برام دارم و داشتم دوست خواهرم مثل رو تو من شدی سوتفاهم دچار تو جون کتی -

 تویی عاشقشم که کسی اون که نگفتم تو به هیچ من ولی کنم نمی انکار االنم شدم شخصی عاشق گفتم

 میداد نشون اینطور رفتارت ولی -

 بوده ام برادرانه احساس بخاطر فقط میکنم توجه بهت اگه بودم نگرانت اگه داشتم برادرانه رفتار من کتی -

 ترف و زد سرش روی ای بوسه گرفت اغوش در رو کتی کیان هم بعد شد تموم کدورتشون و کردن صحبتن دیگه یکم

 شام خوردن بدون بودم خسته واقعا دیگه شب برگشتیم و افتادیم راه عصر بعد روز.  بود شده اروم هم کتی بیرون

 چند دمش خوردن مشغول و نشستم هم من بودن میز سر کیان و کتی رفتم پایین صبحانه برای وقتی بعد روز خوابیدم

 هب کرد شروع و برداشت میز روی از رو پرتغال اب لیوان میز سمت اومد پایین اومد شده اماده کامی که گذشت دقیقه

 پرسید و بهش شد خیره طور همین کیان بودم خریده براش من که بود پوشیده رو شرتی تی خوردن

 ست کتی کادوی -

 مگه طور چه نه -

 دارم سرشو از منم اخه -

 گفت و داد غورت ئهنشو توی لقمه کتی

 بردی حیثیتمو مردی می این جلوی پوشیدی نمی اینو خب کامی -

 چی برای طور چه:  کامی

 دیگه فهمید خب:  کتی

 فهمیدم رو چی:  کیان

 خرید کیان برای من جای به بخره کادو کامی برای بیرون رفت سایه وقتی بود شلوغ خیلی سرم من خب:  کتی

 درنیوردی صداشو هم تو بعد باحال چه:  کامی

 که نبود الزم:  کتی

 جمع رو میز خانوم زهرا کمک منم بره تا شه اماده باال رفت هم کیان رفت و کرد خداحافظی کامی نشد بحثی دیگه

 مه واقعا بودم خریده من که بود پوشیده رو شرتی تی کیان ناباوری کمال در پایین اومد ها پله از کیان وقتی کردم

 رفتم رعص.  ظهر از بعد کالس برای کنم طرح امتحان تا اتاقم تو رفتم و ام سلیقه به گفتم ایولی دلم توی میومد بهش

 یم فکر عشقم سرانجام به داشتم شدم ولو تختم روی خونه برگشتم و دادم درس هم کمی و گرفتم امتحان اموزشگاه

 گفت عجله با شد وارد کتی اون سر پشت اومد در صدای که کردم
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 پایین بریم شو اماده اومدن شام واسه اینا عمو پاشو سایه -

 اومده جونم ناهید -

 راهه تو میاد -

 الش یه پوشیدم هم ای سورمه بلند تونیک یه پوشیدم و اوردم در زرد تنگ شلوار یه کمدم توی از و شدم بلند سریع

 ناهید شدم خارج اتاق از عطر زدن و ای سورمه های صندل پوشیدنم از بعد و پیچیدم سرم دور زیبایی طرز به هم زرد

 رمبگی ازش رو سهیل تا رفتم جون ناهید طرف به ای کلیشه پرسی احوال کمی و کردن سالم از بعد بود رسیده جونم

 کرد تابی بی بغلم تو یکم نشستم کتی کنار رفتم و اغوشم توی گرفتم بغلم توی بیاد تا کرد باز دستاشو هم سهیل

 ماعال ای سرفه تک با پیام که کردم می بازی باهاش داشتم حیاط تو بردمش و شدم بلند خواست می شیطونی دلش

 االچیق زیر که کردم اشاره خاطر همین به بزنه حرفی خواد می که بود پیدا اش قیافه از سمتش برگشتم کرد حضور

 همین برای کنه شروع راحت میخواستم کنارش نشستم میدادم جا بغلم تو رو سهیل که طور همین هم خودم بشینه

 گفتم

 بگی میخواستی چیزی -

 اره -

 بگو خب -

 دارم ازت سوال یه فقط ولی خوای نمی منو که فهمم می من کنی دور خودت از منو داری سعی همش تو سایه -

 بپرس -

 میکنی رد منو که دلته و ای دیگه کس عشق -

- ....... 

 نه یا اره بگو فقط برسی عشقت به تا کنم می کمکتم باش مطمئن سایه بزن حرف -

- ...... 

 میشه چی عشقم سرانجام بدونم بزار بگو نمیگم کسی به کن اعتماد بهم سایه -

 تو به بگم چی اخه پیام بگم چی -

 نه یا اره -

 اره -
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 دنشگر دور بار چند دستشو کشید موهاش تو دست عصبی بار چند شد بلند جاش از و بیرون داد صدا با نفسشو پیام

 کنممی گریه دارم دید تا پیام کرد خیس صورتمو اشکام میخورد بهم لحظه اون خودم از حالم بود کالفه حسابی کشید

 کرد زمزمه گوشم کنار اروم و گرفت دستاش تو دستامو و نشست کنارم اومد

 واسه تالشمو همه باشی خوشبخت که هرکی با حاال میخوام رو تو خوشبختی عشقم خوام می برات رو ها بهترین -

 میمیرم اشکات دیدن با نکن سایه میکنم خوشبختیت

 خوبی خیلی -

 نکن گریه عزیزم سایه تو خوبی به نه -

 گفت صداش بغض همون و کرد شاد صداشو لحن

 هست کی اون حاال -

 نگم میشه -

 نمیگم کسی به باش مطمئن ولی نگو -

 ... عاشقشم من که اونی ولی ماهی تو میدونم -

 بگو چی -

 اس دیگه یکی عاشق -

 بزنه زانو پات جلوی کنم می کاری باشه هم امریکا جمهور رئیس اگه حتی کرده غلط -

 نیست الزم پیام -

 چرا -

 بخواد منو اون خوام می من -

 دیگریه عاشق نمیگی مگه -

 اره -

 چی پس -

 کنم کار چی منتظرشه ام دیوونه دل این -

 داری دوستش ندونه اصال اون شاید سایه بشینی طور همین خوای می -
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 بهتره اینطوری نمیزنیم حرف راجعش اصال پیام کن بس -

 تو ببر رو سهیل پاشو باشه -

 مردی خیلی پیام راستی باشه -

 طور چه -

 گذری می خودت عشق از -

 حاالم کی هر با حاال باشه شاد عشقم خوام می من باشه دلش تو ای کسدیگه مهر زنم خواد نمی دلم وقت هیچ من -

 تو برو پاشو

 چشم -

 حال در همه شدم خونه وارد و زدم بهش لبخندی کرد می نگاهم عشق با که انداختم پیام به نگاهی شدم بلند جام از

 پرسید سریع دید منو تا کامی بودند گفتگو و بحث

 سایه کجاست پیام -

 حیاط تو -

 داریم برنامه کن صداش برو -

 ای برنامه چه -

 کن صداش برو تو -

 باشه -

 که تگذش دقیقه چند بگه رو اش برنامه کامی تا بودیم نشسته همگی تو اومد خودش پیام که کنم صداش برم خواستم

 گیتارو امیک ولی بنوازه برامون قراره پیمان که کردیم فکر همگی پایین برگشت گیتارش با و باال رفت و شد بلند کامی

 خوندن به شروع نواختن با همراه و داد قرار ها سیم روی دستاشو و بست چشماشو کیان نشست خودش و کیان به داد

 کرد

 ستاره پر شب شب

 میباره بارون داره باز

 تاره اشکا از چشمام

 بیچاره دل وای ای
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 تنهاست چه دلم وای ای

 هاست غم میون اینجا

 باماست که خدا میگم بهش

 رویاست یه داشتنش میگم بهش

 نداره باور دل این ولی

 میاره چشمام جلو اونو همش

 نداره طاقت اون بی میگه

 بیاره خبر ازش خواد می یکی

 میدونم کن بس من دل

 تونم نمی من اون بی دیگه

 ام دیوونه اون بی میدونم

 .... دوننننننننننننننننننننم می

 میباره اشکام بارون

 نداره اروم امشب

 بیزاره من از اون چرا

 نداره رو کسی اون جز دلم

 غریبه باهام میگه بهم

 نشنیده حرفامو انگار اصال

 ندیده اشکامو سیل اون

 چشیده رو عشق مزه مگه

 تنهام دیگه من میره داره

 هام غم میون تنها

 هام شب تاریک میره داره
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 ....میییییییییییییییییره داره

 پرسید عسل زدیم دست براش همه

 بود کی اهنگ این خواننده کیان اقا -

 سرودم خودم نداره خواننده:  کیان

 واقعا:  کتی

 بله:  کیان

 شاعر بابا:  غزل

 سراید می هم شعر عشق از همینجوری عاشق:  علی

 و من گذشت روز چند گذشت شب اون خونده کی واسه اینو که گرفت می اتیش داشت دلم من جز به خندیدند همه

 بعد نم و بود دوشنبه اونروز بود تولدش چهارشنبه بودیم دیده ترتیب رو کتی تولد برای الزم های ریزی برنامه کامی

 اونجا تداعی اقای شدم داخل و زدم در برم تونم نمی شنبه چهار برای بگم خواستم می مدیریت دفتر رفتم کالس از

 گفت و داد جواب کردم سالمی لب زیر بود نشسته میز یک پشت

 داشتین کاری بفرمایید -

 نداره مشکلی بیام شنبه چهار نمیتونم من بگم خواستم می استاد بله -

 نمیایین چی برای -

 داریم تولد جشن -

 نامزدته تولد حتما نیست که خودت تولد -

 میبارید حرفاش از کنایه

 ندارم نامزد من استاد -

 خورد بهم نامزدیتون اه -

 شدید مزاحمم شما کرد فکر چون گفت طوری اون شما به کیان نداشتم هم اول از اصال -

 هستند کی کیان اقا وقت اون -

 بردارم دوست اشناهامون از -
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 بله -

 خواهرمه تولد چهارشنبه -

 داری جایگزین -

 دعوته هم سارا نه -

 کنم می جایگزین خودم باشه -

 استاد ممنون -

 کنم می خواهش -

 سایه -

 استاد بله -

 گفت زیر به سر اروم خیلی

 دارم دوستت -

 نهصبحو برسم کارام همه به تا شدم بیدار زود خیلی صبح چهارشنبه روز.  شدم خارج اتاقش از و انداختم پایین سرمو

 تمگذاش تخت روی مناسب کفش همراه به و کردم انتخاب رو بپوشم خواستم می مه لباسی و رفتم اتاقم به و خوردم رو

 داخل رو ها میوه داشت امینی اقا چیدند می رو ها صندلی و میزها داشتند کامی و کیان کردم نگاه رو بیرون پنجره از

 یک حدود شدم حمام روانه بعد و کردم نگاه رو اونها کمی میداد نظر وسایل چیدن مورد در هم جون محبوبه و میورد

 همه و بود شده تموم کارها سالن توی رفتم و کردم خشک موهامو شدم خارج اینکه از بعد بودم حمام توی ساعت

 باال موهامو شم اماده تا رفتم اتاقم به ناهار صرف از بعد و پیوستم جمعشون به بودند نشسته میز دور ناهار برای

 کوتاه پیراهن یه لباسم پوشیدم رو لباسم کردم هم مالیمی خیلی ارایش ریختم صورتم توی کج جلوشو کردم شینیون

 ات چند فقط و بود برهنه کامال کمرم پشت نداشت حرف خدایی و بود شده دوخته کشی پارچه از که بود قرمز چسبون

 موهامو از کمی هم که کردم کار سرم روی هم قرمز تور یه پوشیدمش مشکی ساپورت یه با داشت طالیی زنجیر

 دمیش پیداشون کم کم مهمونا دیگه بود هفت انداختم ساعت به نگاهی شه پیدا کمتر کمرم برهنگی هم بپوشونه

 زده تاتقم در که کردم می مرتب لباسمو جلوی داشتم کردم گوشم هاشو گوشواره و کردم گردنم مرواریدی سرویس

 مرتب ور لباسم پشت تور " گفتم بکشم کار ازش که کردم استفاده فرصت از بفرمایید گفتم کامیه کردم فکر شد

 ویر رو لباهایی اتیشین گرمای اون از بعد و شد مرتب لباسم تور بعد و شنیدم پاشو شدن نزدیک صدای " میکنی

 گهمن نیرومندش دستای که بیفتم پشت از بود نزدیک که برگشتم شتابی چنان با کردم حس کمرم برهنه قسمت

 حفظ تعادلم وقتی بکشم عذاب بیشتر که کنه عاشق بیشتر منو که کرد اینکارو چرا بود خودش بود کیان اره داشت

 کمرم روی بوسش جای چرا رفت حرف بی چرا بود اومده که داشت چیکار شد خارج اتاق از و کرد رها منو کردم
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 داشت که شنیدم رو کیان صدای که میشدم خارج اتاقم از داشتم شم دور افکار ایت از تا دادم تکون سرمو میسوزه

 میگه چی ببینم کردم صبر کرد می صحبت باگوشیش

 کرد سقط میگی راست خدا رو تو جون عمه -

- ******* 

 بشم عذادارش میرسه وقتش کی ببینم تا بشمارم رو روزها روز هر بود سخت جون عمه -

-********** 

 محفوظه من پبش مژدگونیت -

_ *** 

 خوبه اونم -

- ******* 

 میگم بهش امشب احتماال -

 و فتمر حیاط طرف به بهش توجه بی و شدم خارج اتاق از میگه چی ببینم نایستادم دیگه رفتم وا جمله این شنیدن با

 امشب که گشتم می شخص اون دنبال داشتم ذهنم توی کردم پرسی احوال و سالم بودند اومده که نفری چند با

 احوال و سالم مهمونا همهی با هم با کرد صدام کتی که بودم افکار همین توی میشناستش کیانم و دعوته مهمونی

 یکم امش از بعد کردیم صحبت هم با شام از قبل تا نشستم پیشش رفتم و جداشدم کتی از اومد که سارا کردیم پرسی

 تهبس یه که بزرگ نهایت بی پشمالو خرش یه داد کادوشو کامی نفر اولین شد ها کادو نوبت بعد و رقصیدیم هم با

 کادوی سفید خوشگل و نو تبلت یه بود امینی اقا مال بعدی کادوی بود زیبا گردنبد یه اون توی و بود دستش کوچولو

 وشونکاد یک هر هم بقیه و طالیی کفش و کیف ست یه من قیمت گرون عطر یه کیان پرنسسی لباس یه جون محبوبه

 سارا رقصیدن می دو به دو همه بود تانگو رقص بود متفاوت رقص ایت ولی کردن رقص شروع همه دوباره بعد دادن رو

 ونج محبوبه های فامیل از نفر یک که ارزو با کامی برقصه که رفت نمیشناختمش من که فامیل پسرای از یکی با هم

 که دختری با هم کیان که بودم منتظر رقصید می شدم اشنا باهاش سامان فارغالتصیلی مهمونی توی من و بود

 طوس برد و کشید منو دستم اومد کیان و نبود رقص اهل عسل مثل هم اون اینکه مثل ولی برقصه و وسط بره عاشقش

 حلقه مرمک دور دستش کیان رفتیم پیست وسط هم با بیفتم زمین روی بود نزدیک که بود یهویی اینکار انقدر پیست

 کرد

 نیست ما سزای فاصله... بشکن نگاه سردی

 نیست ما حق جدایی این...همیشه واسه بمون تو
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 تو بی میرم می لحظه، یه واسه حتی...آرزومه تو بودن

 حلقه و بست چشماشو ناگهان کیان بودیم شده خیره هم چشمای به خوردیم می تکون اهنگ همراه که طور همون

 کرد می زمزمه اهنگ همراه اونم گرفتم قرار اغوشش در دیگه من و کرد تر تنگ و دستش

 است عاشقونه سرود یه است، بهونه یه من خوندن

 باهاتم که بدونی تا گم، می ترانه برات من

 تو بی میرم می شه، نمی سحر شب تو بی بودنم، دلیل خود تو

 شد خیره چشام توی و کرد باز چشماشو

 دم نمی دنیا همه به رو عشقت من

 همیشه واسه مونم می تو با دم، نمی دریا و کوه به رو یادت حتی

 همیشه واسه مونم می تو با دم، می رو دنیا جواب میرم، می واست بمونیم، تنها تو و من بخواد دنیا اگه

 کرد نوازش موهامو و گذاشت اش سینه روی سرمو

 

 همیشه واسه مونم می تو با کنم، می فکر تو به فقط هام تنهایی توی کنم، می حک بد چه خوب چه رو تو خاطرات

 ادوک امینیداشتند اقا و جون محبوبه و کامی و کتی رفتن مهمونا کیک خوردن از بعد نشستیم رفتیم و شد تموم اهنگ

 محرکت از مانع کرد می صحبت تلفن با داشت که کیان صدای که کمکشون برم خواستم منم کردند می جا جابه رو ها

 شد

 نمیتونم ولی کردم تالشمو تمام جونم عمه -

-***** 

 نمیتونم سخته گفتنش خودم واسه بگه بهش بره بگم یکی به خوام می نمیدونم -

- ***** 

 دیگه غروره کنم چیکار خب -

- ***** 

 بای فعال مرسی جون بهنواز باشه باشه -
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 مانعم نکیا گیتار صدای که بکشم دراز تختم روی خواستم بخوابیم تا رفتیم اتاقامون به همه ها کادو کردن جمع از بعد

 کردم گوش خوب و شدم نزدیک پنجره به شد

 دریا موج مثل ، اومدی روز یه

 رویا و خواب مثل ، پیرهنت بوی

 ساحل شنهای رو ، نو های سایه

 تمنا غرق پا به پا

 سردم سکوت تو ، اومدی روز یه

 گردم دوره ،دل شدی براه سر

 شی جدا خوای می که ، شده چی حاال

 ؟؟؟ کردم چه من بگو تو ، شده چی

 دریا و موج و نسیم و من باز حاال

 تنها و غریب تو بدون مونیم می

 بخدا ، شکستم صدف یه تو بی بخدا

 دریا و موج و نسیم و من باز حاال

 تنها و غریب تو بدون مونیم می

 بخدا ، شکستم صدف یه تو بی بخدا

 کن رها موهاترو ، باد تو دوباره

 کن ها قصه شب راهی منو

 لبهات تند تب واسه میرم می

 کن صدا رو اسمم لب زیر دوباره

 من ی گونه از ، کن پاک رو اشکم

 من ی شونه روی ، بازم بذار سر

 تازه دروغ با ، کن سیاه منو
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 من ی بهونه ، گیری می که بگو

 دریا و موج و نسیم و من باز حاال

 تنها و غریب تو بدون مونیم می

 بخدا ، شکستم صدف یه تو بی بخدا

 صدای که کردم می فکر بودم کردم پیدا که ارامشی به داشتم بود بخش ارامش برام همیشه صفوی بهنام های اهنگ

 بود کیان از کردم باز و پیام و رفتم طرفش به کرد دور افکارم از منو گوشیم اس ام اس زنگ

 " حیاط تو بیا بیداری اگه جان سایه "

 گفت و کرد نگاه بهم و کرد بلند سرشو نشستم کنارش حیاط تو رفتم و پوشیدم مناسب لباس سریع

 داشتم باهات کاری یه -

 میشنوم بگو -

 .... میخوام سایه -

- ...... 

 میخوام -

 بگو میخوای چی -

 بیام بزارم گیتارمم بخورم اب تو برم کن صبر لحظه یه -

 برو باشه -

 نه نمم عاشقش بگه عشقش به بره بگه بهش خواد می که کسی اون نکنه شد روانه ذهنم توی افکار از سیلی رفتنش با

 ندارم طاقت من میشم پرپر من وقت اون نه کنه دل و درد عشقش راجع میخواد شاید میشم دیوونه من نمیتونم من

 وسیله دچن شدم بلند ببرم انباری توی رو وسایل از تکه تا چند کیان اومدن تا گرفتم تصمیم افکار این شدن دور برای

 تهبس انباری در و وزید باد بیرون برگردم خواستم تا ولی گذاشتم سرجاهاشون رو وسایل شدم انباری وارد برداشتم

 ااااااااکیااااااااااااااا " گفتم بلندی نسبتا صدای با تونستم تنها کنم باز رو در قفل تونستم نمی من و بود تاریک شد

 افتادم زمین روی بعد و "ااااااااان

 صحبت صدای بیمارستانم فهمیدم میودمد که بوی از ولی کنم باز رو اونا ذاشت نمی و کرد می اذیت رو چشمام نور

 رسید گوشم به بود دکتر کنم فکر که مردی با کیان

 طوره چه حالش میشه چی باالخره دکتر -
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 نیست نگرانی جای البته کرد صبر باید پسرم -

 خوبه حالش یعنی -

 ایدب نشده صبح تا بیماریش بخاطر دیده ضربه سرش افتادن موقع کرده اوت بیماریش اینکه بر عالوه میدونی خب -

 بکنیم فکری یه باید موقع اون که ضربه به میشه مربوط نیاد بهوش اگه ولی بیاد بهوش

 کنیم کار چی االن خب -

 کنیم صبر فقط هیچی االن -

 حتما کنیم صبر باید صبح تا -

 کنیم می خبرت صبح برو تو نباش نگران نیست مهمی چیز پسرم اره -

 مونم می دکتر نه -

 برس زندگیت به برو نمیاد بر ازت کاری بمونی چی برای -

 گفت مانند فریاد صدایی با کیان

 تخته این روی اینجا من زندگی -

 داد ادامه اهسته صدای با بعد

 میمیرم اون بدون نفسم -

 جوونا شما دست از -

 رفتمگ تصمیم کنم نمی باور خدایا گفت من به رو اینا کیان یعنی خدایا وای شنیدم رو میشد دور که دکتر پای صدای

 و رفتگ دستاش تو دستامو نشست کناریم صندلی روی اومد کیان میشه چی ببینم تا بزنم بیهوشی به خودمو بازم تا

 گفت بغض از سرشار صدایی با وار زمزمه و اروم مالید هاش گونه به

 چرا یگهد پاشو من نفس انبار تو بری گفت تو به کی اخه تابم بی که ببین پاشو عزیزم دیگه کن باز چشماتو سایه -

 ایهس زندگیمی همه بگم بهت خواستم که االن کنم اعتراف کردم پیدا جرئت که االن اخه بیفته اتفاق این باید االن

 بزار نک باز چشماتو کن دلبری پاشو کن لج هام با بازم پاشو گلکم نفسم سایه ندارم بودنتو اینجوری طاقت من پاشو

 تو میشم رپرپ دارم ببین هیچم تو بی که ببین عسلم گلم عزیزم نفسم عشقم عمرم سایه ببینم هاشو قشنگی دوباره

 شربتم از که موقع اون بگم خوام می کنم دل دل در برات خوام می سایه سایه پاشو شکنی می دلمو داری مهربونی که

 وشرت تی اون فهمیدم وقتی سایه میومد من سر به چه میزدی حرف پیام با وقتی کشیدم چی خوردی نمی مهمونی تو

 هاگ گفتن پاشو من عشق میشه صبح داره سایه خوابیدم روش کردمو پهنش بالشم رو خواب موقع شب هر خریدی تو
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 قوی وت کن ثابت بهشون پاشو کن کم رو همشون روی پاشو سایه اومده پیش برات مشکلی یعنی نیای بهوش صبح تا

 حرفایی این از تر

 گفتم اروم کنم باز چشمامو اینکه بدون کنم گوش اعترافاتشو نداشتم طاقت دیگه

 کیان -

 گفت شادی و شوق از پر صدای با کیان

 نفسم جانم عزیزم جانم -

 .. من -

 اومدی بهوش که شکر رو خدا سایه خوبه حالت عزیزم بگو سایه چی -

 کیان -

 بگو عسلم جانم -

 ددددودو من -

 خوای می چی بگو نفسم بگو سایه -

 دارم..  دوست -

 در شکستگی احساس که داد فشارم خودش به محکم انقدر گرفتم قرار کیان اغوش در جمله این شدن تموم با

 گفت و زد زل چشام تو کرد جدا خودش از منو کردم می ها استخوان

 بگو دیگه بار یه سایه شنیدم درست سایه -

 دارم..  ست...دو کیان -

 نمیشه باورم خوابم کنم می فکر سایه -

 میخوام..  اب...  ام تشنه -

 میدم اب بهت االن -

 هبگ دکتر به رفت کیان کشیدم دراز تختم روی و خوردم اب از یکم کرد نزدیک دهنم به و ریخت لیوان توی اب یکم

 وارد بود هشت ساعت خونه رفتیم هم با بعد بیاد جا خوب حال تا موندیم بیمارستان ساعت چند اومدم بهوش که

 اشودست کرد نزدیک خودش به منو کیان اتاقمونیم تو ما کردن می فکر شدن خیره ما به بوهت با همه شدیم که سالن

 کرد بیشتر رو بقیه بوهت حرفش با و کرد حلقه هام شونه دور
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 جونم از و عاشقشم که شخصی کنم می اعالم االن من و کردیم می صحبت هم با داشتیم و بودیم بیرون سایه منو -

 است سایه عزیزتره

 میگی راست داری کیان: جون محبوبه

 بله:  کیان

 عاشقشی میگی بعد همه این کردی اذیت منو خواهر:  کامی

 " دارم دوست زیاد خیلی اونو من دوستم متاسفم " االت شی الو ای فرند مای ساری:  کیان

 گفت و کشید اغوشم در و کشیدم بیرون کیان اغوش از اومدم طرفم به و کشید کل بلند و شد بلند میز پشت از کتی

 خواهری باشه مبارک -

 ماشین وت افتادیم راه سریع برگردیم عصر جمعه تا و شمال بریم گرفتیم تصمیم کیان و منو کردیم صحبت دیگه یکم

 بود همدیگه دستای تو که دستامون فشار فقط بود شوک هردومون برای عشق این انگار بودیم ساکت دو هر

 رفح باالخره و رفتیم ساحل لب هم با لباسامون کردن عوض از بعد رسیدیم که بود غروب کرد می بیان رو احساسمون

 شکست رو ساعتمون چند سکوت که بود کیان

 دارم دوست خیلی سایه -

 طور همین منم -

 کن انتخاب ذهنت تو چیزی یه سایه -

 چی -

 چیزی یه -

 کنی بازی سوالی بیست خوای می -

 تقریبا -

 کردم انتخاب خب -

 بود چی بود رنگ اگه -

 ها بازی این از اهان -

 بده جواب حاال اره -

 قرمز -
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 بود میوه اگه -

 سرخ سیب -

 باشه هوا وضعیت اگه -

 بارونی -

 باشه درخت اگه -

 بهار همیشه -

 باشه مکان اگه -

 اغوش -

 ؟ مکانه اغوش -

 دیگه اره -

 باشه شغل اگه قبول باشه -

 نوازشگر -

 دیوونه -

 دیگه شغله -

 باشه شخص اگه -

 شوهر -

 باشه عشق اگه -

 کیان -

 گفت گوشم کنار اروم شدم گم اغوشش تو لحظه یه در

 کنی می فکر من به که برم قربونت -

 کیان دارم دوست -

 نفسم طور همین منم -
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 بعد روز گفتیم اینده از و کردیم می نگاه دریا به ساحل لب رو شب کل گذشت کیان منو های عاشقانه با اونشب

 ...... و عقد مراسم برای بیاد میگه پدرش به که گفت کیان راه توی افتادیم راه ظهر نزدیکای

 اخر میشه اماده بعد هفته تا گفتن هم اونا و دادم پدر بدون ازدواج اجازه خواست در رفتیم کامی و من بعد روز سه

 نکیا از غذا سفرش از بعد و نشستیم میز سر رستوران رفتیم هم با بیرون بریم شام هم با خواست ازم کیان هفته

 پرسیدم

 میاد پدرت -

 اره -

 میاد کی -

 میاد زود نتیجه در پس داره هم دیگه کار یه و زدن زنگ ایران احوال ثبت از گفت زود خیلی زود -

 شکر رو خدا -

 من مال فقط میشی خودم مال فقط دیگه روز چند تا عسلم -

 اره -

 بهم کیان داشتم زیادی استرس رسید می کیان پدر ظهر روز اون گذشت روزی چند خونه رفتیم شام خوردن از بعد

 ستا خسته پدرت گفتم من هرچی عقد جشن برای باغ دیدن برای بیرون بریم سریع رسید پدر باشم اماده بود گفته

 و ینج شلوار با رنگ یاسی مانتوی یه من بریم زود باید میشه دیر نیست خسته اومده هواپیما با گفت و نکرد قبول

 و کیان شدن وارد و در شدن باز با بودم منتظر سالن توی و بودم پوشیده یاسی شال با مشکی ست کفش و کیف

 شدم اطالعاتم انسجام به شروع پدرش

 نم پدر که کرده زندگی همونجای منه چشمای مثل چشماش یکیه من پدر با پدرش اسم یکیه من با کیان فامیلی "

 شده شکسته کمی فقط زنه نمی مو پدرم عکسای که که رومه به رو پدرش عنوان به مردی هم حاال و کرده می زندگی

 گفت پدرش اینکه تا داشتم شک اینا ی همه با "

 منی سایه تو نکنه رویایی شبیه چقدر تو رویا -

 ها پله زا کالفه چیه ماجرا بود فهمیده تازه که کیان بدم شدن سرازیر اجازه اشکام به و بشینم زمین روی تونستم فقط

 هکن ارومم حرفاش با کرد سعی و نشست کنارم هست منم پدر فهمیدم حاال که کیان پدر رفت اتاقش به و رفت باال

 جبران رو گذشته اومده ببرتت اومده بده نجاتت ها سختی همه از اومده اینجاست پدرت نکن گریه دخترکم دخترم -

 نمک جبران اومدم کن نگاه رو بابایی نکن ترش سخت هات گریه با بود سخت برام دوری سال همه این من دخترک کنه
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 ور بابا نزدی دم تو و کلفت گفتن بهت خودت خونه تو سال همه این کشیده که همهزجرهایی هاتو سختی همه دخترم

 نکن گریه میکنم جبران من سایه ببخش

 قطف من برای نیست مهم پدریم بی و تنهایی نیست مهم بودنم کلفت نیست مهم نبودش من برای نمیدونست اون

 چند گرفت شدت بیشتر اشکام.  برادرمه فهمم می حاال و همسرم بشه بود قرار روز چند تا که کیانی مهمه کیانم

 بلند سرمو کیان پای صدای با گذشت امینی هخانواد کردن نگاه مبهوت و پدرم های دلداری من های گریه در دقیقه

 گفت و اومد پایین ها پله از کردم

 بریم پاشو سایه -

 گفتم گریه میون

 بریم کجا -

 گفت فریاد با داشت می بر مبل روی از رو کیفم که حالی در

 بریم شو بلند گفتم سایه -

 اخر لحظه در کشید خونه از خارج خودش دنبال به و گرفت محکم دستمو رفتم طرفش به و شدم بلند جام از سریع

 گفت که شنیدم رو کامی صدای

 ندی انجام ای احمقانه کار کن فکر درست کیان -

 رسمبپ ازش تونستم نمی میره کجا نمیدونستم اورد در حرکت به رو ماشیم زیاد سرعت با کیان و شدیم ماشین سوار

 سرعت ینا با خواستم می دادم تکیه صندلی پشتی به و بستم چشمامو بود عصبی شدت به اش قیافه نداشتم جرئتشو

 به امه گریه هق هق میون که چیشد نفهمیدم میشد بیشتر ثانیه به ثانیه بود برعکس ولی بره هم من ناراحتی زیاد

 موسر خوابیدم زیاد چقدر من وای بودیم دریا از متری چند فاصله به کردم باز چشمامو ماشین ایستادن با رفتم خواب

 دلم داغ کارش این با خواست می کیان اومدیم عشقمون به اعتراف از بعد روز که بود ویالیی همون چرخوندم اطراف به

 پلی گیاهن و رفت ماشین طرف به بعد و زد قدم کالفه یکم اول شدم پیاده دنبالش به منم شد پیاده کیان کنه بیشتر

 دادیم گوش پخش حال در اهنگ به و نشستیم دریا به رو و گرفت دستامو من طرف اومد و کرد

  موندن واسه دیره دیگه

  میرم تو پیش از دارم

 دستامه سهم جدایی

  نمیگیرم دستاتو که

  تنهایی بارون این تو
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 خداحافظ میرم دارم

 تقدیرم قصه این شده

 خداحافظ دلگیرم چه

 میرم دارم دیره دیگه

 سخته ها لحظه این چقد

  کابوسه تو از جدایی

 وقته بی مرگ شبیه

  چشمات ساحل تو دارم

  میشم گم آهسته دیگه

 نیست دنیا تو جایی برام

 میشم گم قصه اوج تو

 دستامو بود کرده اعتراف عشق به اینکه از بعد اونم بود سخت برام واقعا کیان دادن دست از گرفت شدت هام هق هق

 کردم گوش بعدی اهنگ به و گرفتم دهنم جلوی

 رازقی و سیب کنار

 عاشقی عطر نشسته

 خستگی تبار از من

 دلبستگی از خبر بی

 عاشقم

 شدی صدا شدم ابر

 شدی گدا شدم شاه

  شدی قلم شدم شعر

 شدی غم تو شدم عشق

 من دریای من، لیالی
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 من رویای در آسوده

 تو هوای در لحظه این

 تو صدای در گمشده

 عاشقم من

 تو مجنون

 تو بارون در گمگشته

 خبر بی لیلی مجنون

 در به در های کوچه در

 خراب و پریشون و مست

 آب بر نقش آرزو هر

 عاقبت روزی که شاید

 دلت در بگیرد آروم

 ای ستاره هر کنار

 ای پاره ابر نشسته

 سادگی تبار از من

 دلدادگی از خبر بی

 عاشقم

 شدی ابر شدم ماه

 شدی صبر شدم اشک

 شدی آب شدم برف

 شدی خواب شدم قصه

 من دریای من لیالی

 من رویای در آسوده
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 تو هوای در لحظه این

 تو صدای در گمشده

 عاشقم من

 تو مجنون

 تو بارون در گمگشته

 خبر بی لیلی مجنون

 در به در های کوچه در

 خراب و پریشون و مست

 آب بر نقش آرزو هر

 عاقبت روزی که شاید

 دلت در بگیرد آروم

 گفت بغض با اروم و نشوند سرم روی ای بوسه کشید اغوشش تو منو کیان

 نداشت سودی برامون وقت هیچ اوزرد ما روز به چه میبینی سایه بینی می -

 بخشمش نمی واقعا متنفرم ازش -

 وت شباهت بخاطر شاید چیه بودم خبر با وجودش از فقط که خواهری اسم بود گفته من به زودتر اگه طور همین منم -

 نگفت ولی کردم می شک رویا عکس به

 گفت فشرد خودش به محکم منو

 متقدی رو عشقم باید من حاال کرد بد باهامون دنیا دیدی نداشت سرانجام دیکه نداشت خوشی ما عشق سایه دیدی -

 کنم کی

 خوام نمی تو جز کس هیچ من -

 انویر بود ما بین که عشقی و برادریم و خواهر ما که کنیم قانع رو خودمون تونستیم و شدیم اروم تا زدیم حرف یکم

 گفت کیان بشه

 کن ازدواج زود تو سایه -
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 چرا -

 عشقمی تو که پره می سرم از اونجوری -

 کن ازدواج تو کیان -

 بگذرم ازت دارم رو تو هنوز وقتی تونم نمی من سایه نه -

 میتونم من کنی می فکر -

 هست پیام ندارم من داری رو شخصش تو خب -

 تهس کتی کیان تازه باهامه دوست مثل گفت ایم دیگه کسی عاشق فهمید وقتی خواد نمی منو دیگه پیام کیان -

 کنه قبول منو کنی می ففکر -

 ماهه کتی اره -

 دیگه اول تو سایه -

 تو کیان نه -

 هم با که میکنیم ریزی برنامه رو کارا فکری یه اصال -

 خوبه -

 یخاص شیطنت با کنم منتقل کیان به رو غمم خواستم نمی ولی فرجام نا عشق این از غصه از ر بود درد از پر دلم تو

 گفتم

 کرد گل بازیم شوهر خواهر شدم بد باهاش کتیه عشقت کردم فکر وقتی چرا میفهمم حاال -

 خوادت نمی دیگه پیام واقعا یعنی سایه میگم اره -

 نه -

 ........................... دارم سراغ رو نفری یه من ولی -

 توی رو خودمون داشتیم دو هر بردیم می رو همه دل ارایش اون و عروس لباس توی بودیم دیدنی کتی و من اونشب

 داشتم دوست چقدر شدن ارایشگاه وارد تداعی استاد همون یعنی فرزاد و کیان موقع همون کردیم می نگاه ایینه

 به شدیم خارج ارایشگاه از تایی چهار و گرفت دستمو فرزاد عکس بر ولی گرفت می دستمو و میومد طرف به کیان

 گفت فرزاد راه تو بشه انجام فیلمبرداری بود قرار که رفتیم باغی طرف
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 ماز داراییم همه رفتم نمی اگه چون بود خودت بخاطر برگردم تا کشیدی که انتظاری اون دارم دوست واقعا من سایه -

 عزیزم دارم دوست سایه کنم ازدواج مادرم انتخابی دختر با میشدم مجبور البته و پدرم توسط میشد گرفته

 قتیو بود زندگیم شب ترین سخت من برای ولی باشه شب بهترین عروسی شب دخترا همه برای شاید نگفتم چیزی

 قول خودم به که بود شب همون ولی بشم خونه اون زن داشتم ارزو من که رفت ای خونه به همسرش همراه به کیان که

 برادرمه کیان کنم باور و باشم داشته دوست رو همسرم دادم

 به که امدگی بر میداد گلم دختر وجود از خبر که امدگی بر میومد خوشم برامدگیش از کشیدم شکمم روی دستی

 فترد کنه شاد رو کیانش دایی همه از بیش و بشه متولد بعد ماه بود قرار که دختری بود اومده وجود به مادر ترنم خاطر

 بستم متن این نوشتم از بعد رو خاطراتم

 بی حرفهای اینجا.…میخواهد بهانه ماندن اینجا

 که اینجا.…اند غریب برایم غرب خیابانهای…میدهند تنگی دل بوی من منطق

 از من.…میکند کور را دل و درد حس نیست، پائیزی بارانهای برای گودالی

 تلخ، کافی خاکستری، ابر.…آموختم ساده نحو پیچیدهترین در را صبر اینجا،

 … ترین غرب در وقتی…نیست بیش افسردهای دل برای تزئینی سیگار، به زدن پک

 بودن حس برای است امیدی زن چشمک نور تنها ،سیگار میشوی خاکستری غرب ٔ  گوشه

 .…نباشی تو وقتی نمیخواهد، بهانه مردن اینجا.… تو

 تمام

12/3/2331 

 عربی.  ه

H. ARABI  
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