
 

  : خالصه ای از رمان

موضوع راجب دختری به اسم ماراِل که درگیر عشق یک طرفه میشه 

 ....و
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 !با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم

 : کش و قوسی به بدنم دادم و گوشیو از روی میز برداشتم و جواب دادم

 

 الو؟؟؟ _

 

 آزاده : مارال معلوم هست کجایی؟؟؟

 

 مارال : معلوم نیست؟؟؟

 

 آزاده : چی داری میگی؟؟؟

 

مارال: این سوال های احمقانه چیه که میپرسی،خوب انتظار داری ساعت 

 ..صبح کجا باشم؟؟معلومه تو تختخوابمم ۷

 

ظهره،مثال قرار بود با بچه  ۱۲صبح؟؟؟ دختره ی دیوونه ساعت  ۷آزاده : 

 کافه ی همیشگی باشیمااا ۱۲ها ساعت 

 

 : فتمبا شنیدن حرفش جیغی کشیدم و گ

 

 مارال :قطع کنننن اومدمممممم

 

گوشیمو پرت کردم روی تخت و بعد از شستن دست و صورتم مستقیم رفتم 

سمت کمد لباسام و چندتا از لباسای مورد عالقمو برداشتم و یکی یکی 

 .جلوی آینه امتحانشون کردم

باالخره بعد از نیم ساعت تالش و بررسی مانتویی به رنگ بنفش همراه با 

 .ار و شال مشکی انتخاب کردم و پوشیدمشلو

آرایش خیلی مالیمی انجام دادم و بعد از اتمام کار با دیدن نتیجه لبخندی 
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 .روی لبام نشست

با سرعت از اتاق رفتم بیرون و خودمو به سالن رسوندم...مامان و بابا 

مشغول تماشای سریال مورد عالقشون بودن...برای اینکه متوجه حضور 

 ...ه ای کردم که هردوشون به سمت من برگشتنمن بشن سرف

 

 مامان : مارال دخترم جایی قراره بری؟؟؟

 

 ...مارال : بله مامان،قراره با دوستام برم کافه

 

 بابا : کدوم دوستات؟؟؟

 

 مارال : واییی بابا تو که دوستامو میشناسی،مثله آزاده و داداشش آراد

 

 خونه باش ۳ مامان : باشه دخترم،برو ولی قبل از ساعت

 

از راه دور برای مامان و بابا بوس فرستادم و با عجله از خونه رفتم 

 ...بیرون

 

••• 

 

 .وارد کافه شدمو به دورو ورم نگاهی انداختم

 ...از پشت سرم صدای آشنایی شنیدم که خیلی زود به سمت صدا برگشتم

 

 آراد : چرا نمیری پیشه بچه ها؟؟

 

تا اینجا اومده بودم...آراد پسری بود که خودش بود...همونی که بخاطرش 

من با تمومه وجودم عاشقش بودم...البته اون از حسی که بهش داشتم بیخبر 

 ...بودو من براش یک دوست معمولی بودم
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من هیچوقت نمیتونستم احساسمو بهش بگم و باید تا اَبد این عشو تو دلم 

 ...حبس میکردم

 حتما میپرسید چرا؟؟؟

اد یک فرق بزرگ وجود داشت،اونم این بود که من چون بین منو آر

عاشقش بودم و اونم عاشقش. آراد عاشق سوگول بود،دختری که یک سال 

پیش با بی رحمی تنهاش گذاشت،ولی آراد هنوزم که هنوزه به یادش بود و 

 ...نشده بودذره ای از عشقش کم

 

 : با دیدنش استرس سر تا پامو گرفت و به ِمن ِمن کردن افتادم

 

 ...مارال : چ...چیزه..م..من همین...االن او...اومدم

 

 ..آراد : اوکی...با من بیا...میزو بهت نشون میدم

 

 ...آراد رفت و منم پشت سرش راه افتادم و رفتیم کنار بقیه بچه ها

 .به همشون سالم کردم و کنار آزاده نشستم

تری داشتم،  تو این جمع با همشون خوب بودم اما با آزاده حسه صمیمی

آزاده خواهر آراد بود و ما از بچگی کنار هم بزرگ شدیم،نسبت فامیلی 

 ...نداریم فقط باهم همسایه ایم

 

 ...بردیا : مارال خانوم ببخشید از خواب نازت بیدارت کردیم

 

 ...مارال : بخشیدم ولی دیگه تکرار نشه

 .آزاده : اگه بهش زنگ نمیزدمااا تا االن میخوابید

 

ندیدنو من با اخم به آزاده نگاه کردم که متوجه نگاهم شد و سرشو همه خ

 ...انداخت پایین

تمومه مدت چشمام رو آراد قفل شده بود، اصال حواسش به ما نبود،به 
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 ...فنجون قهوش خیره شده بود و حرفی نمیزد

دلم براش کباب شد، آراد هرروز داشت حالش بدتر میشد و از دست من 

تو یک سال نبود سوگول، آراد تبدیل به یک آدم دیگه  کاری ساخته نبود،

شده بود، کم حرف شده بود...زیاد نمیخندید...همش عصبی بود...اصال 

 ...خشک و بی روح شده بود

 

 :با قاشق چند ضربه به فنجون قهوش زدم و گفتم

 

 مارال : چرا انقدر ساکتی؟؟؟

 

 ...آراد : فقط یکم خستم

 مارال: شرکت بودی؟؟

 

 ...: آره...کارا تو شرکت زیاد شده منم بیشتر روزو اونجام آراد

 

 ...مارال: آها خوبه موفق باشی

 

آراد لبخند کم جونی زد و دیگه چیزی نگفت،دلم میخواست ساعت ها بشینم 

 ...و باهاش حرف بزنم اما اون خیلی کم حرف بود

 

 بردیا : بچه ها نظرتون چیه همه باهم بریم تو شهر بگردیم؟؟؟

 

 ...زاده : وای عالیههههه بریمآ

 

 ...امیر : من که موافقم

 

 ...نگار : منم که پایم

 ...آراد : من خستم...شما برید،بهتون خوشبگذره
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 آزاده : داداش بیا دیگه

 

 آراد : نمیشه

 

 بردیا : مارال تو میای دیگه؟؟؟

 

وقتی آراد نمیخواست بیاد پس دلیلی برای رفتن من وجود نداشت،عذر 

 : هی کردم و گفتمخوا

 

 ...مارال: نه بردیا جان...من یکم کار دارم،باشه واسه یک وقت دیگه

 

آزاده : پس امروز مجبوریم چهارتایی بریم بیرون اما دفعه بعدی باید 

 ...مارال و داداشمم بیان

 

لبخندی زدم و از جام بلند شدم،بعد از برداشتن کیفم به سمت در خروجی 

 ...کافه رفتم

 .فتادم به سمت خونه که با صدای آراد وایستادمراه ا

 

 ...آراد : بیا سوار ماشین شو...خودم میرسونمت

 

تو دلم از خوشحالی جیغی کشیدم و بدون هیچ مخالفتی سوار ماشین آراد 

 ...شدم

 AUXیه آهنگ غمگین پخش شده بودو سکوت بینمون حکم میکرد. کابل

بعدشم یه آهنگ شاد خفن گذاشتم برداشتم و به گوشیه خودم وصلش کردم ، 

 ...و شروع کردم به بلند خوندن آهنگ

آراد اصال توجهی بهم نمیکرد، انگار تو یه عالم دیگه به سر میبرد، صدای 

آهنگو بیشتر کردم و دوباره برگشتم به سمت آراد که دیدم داره با تعجب 
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 .بهم نگاه میکنه

 : خندیدمو گفتم

 

 ...شاد ندیدی؟؟؟ همه که مثله تو دپرس نیستنمارال :چیه؟؟؟تاحاال یه آدم 

فکر کنم از حرفی که زدم ناراحت شد، آخه بدون اینکه چیزی بگه روشو 

 .ازم برگردوند

 :صدای ظبطو کم کردم و گفتم

 

مارال : م...من خیلی...متاسفم...نمیخواستم این حرفو بزنم...فقط یک 

 .شوخی بود

 

رال احمق،تو که درد این پسرو بازم آراد سکوت کردو چیزی نگفت،هی ما

میدونی جای اینکه باهاش هم دردی کنی داری بیشتر حالشو بد میکنی. تو 

 .کرده بودیم و چیزی نمی گفتیمکوله مسیر هردومون سکوت

 : قبل از اینکه پیاده بشم روبه آراد کردم و گفتم

 

مارال : آراد بازم بابت حرفی که بهت زدم عذر میخوام،تورو خدا ازم 

 ...دلگیر نشو

 

 ...آراد : برو خونه،بیرونم واینستا هوا سرده

 

این پسر استاد این بود که حرصمو در بیاره، االن حرف من چه ربطی به 

 .سردیه هوا داشت،مثال میخواست یجوری حرفمو بپیچونه

شده بود،  ۲:۳۰ازش خدافظی کردم و پیاده شدم. نگاهی به ساعت انداختم، 

 .یدم دقیقا به موقعبه خونه رس ۳قبل از 

 .وارد خونه شدم و بدون توجه به مامان و بابا وارد اتاقم شدم

بعد از اینکه لباسامو عوض کردم خودمو روی تخت ولو کردم و هزار تا 

 فحش نثار خودم کردم، آخه این چه حرفی بود که بهش زدم؟؟؟
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کوله این شهر میدونستن که آراد چقدر سوگولو دوست داره و بعد از 

فتنش چه ضربه ی روحیه بدی بهش وارد شده. اونوقت منه احمق دست ر

 .گذاشتم رو زخمش و مسخرش کردم

 .باید هرجور شده خیلی زود از دلش در میاوردم

همینطور که مشغول سرزنش کردن خودم بودم کم کم چشمام رفت روی 

 .همو خوابم برد

••• 

د نگاه به ساعتی که روی میز بغل تختم بو چشمامو باز کردمو

بود، من این همه خوابیدم؟؟؟؟چرا کسی بیدارم  ۸کردم،یاااااخداااااا ساعت 

نکرد؟؟؟؟ خیلی زود از جام بلند شدمو به طرف پنجره اتاقم رفتم و نگاهی 

به بیرون انداختم،واییی هوا تاریک شده بود،همینکه خواستم از پنجره 

ایستاده بودو فاصله بگیرم چشمم افتاد به آراد که جلوی در خونشون 

 .مشغول کشیدن سیگارش بود

یهو مغزم جرقه ای زد، االن بهترین فرصت برای حرف زدن باهاش 

 ...بود

از کمدم یه هودی به رنگ مشکی برداشتم،به همراهه شال مشکی و شلوار 

سفید پوشیدم و جلوی آینه ایستادم نگاهی به خودم انداختم،تیپم که خیلی 

 .صورتی اونم خیلی کمرنگ داشتم خوب بود فقط نیاز به یک رژ

بعد از زدن رژ از اتاق رفتم بیرون و وارد سالن شدم،مرحله ی سختش 

همینجا بود،باید مامان و بابامو یجوری رازی میکردم تا بتونم از خونه برم 

 : بیرون. رفتم کنار مامان و گفتم

 

م باهام ...راستش آزاده بهم زنگ زده،گفته یک کار خیلی مهمارال : مامان

 ...داره،خواستم ازت اجازه بگیرم تا برم و زودی برگردم

 

 مامان : چیکارت داره؟؟؟

 

 ...مارال : مادر جان من که هنوز نرفتم تا بدونم
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 مامان : باشه برو ولی زود برگردیااا باباتم یکم دیگه از سرکار برمیگرده

 

 ...مارال : باشه مامان خوشگلم

 

یرون و با آراد روبه رو شدم، حاال باید بهش چی خیلی زود از خونه رفتم ب

 بگم؟؟؟

 : رفتم نزدیکش و گفتم

 

 ...مارال : سالم آقای بد اخالق

 

 آراد : اینجا چیکار میکنی؟؟

 

مارال : همینجوری حوصلم تو خونه سر رفته بود،خواستم بیام یکم هوا 

 ...بخورم

 

 آراد:، آها اونوقت این وقته شب؟؟؟

 

 اینجا چیکار میکنی؟؟ مارال :اصال خودت

 

 ...آراد : میبینی که، دارم سیگار میکشم

 

 مارال : میدونی چقدر ضرر داره؟؟؟

 

 آراد : آره میدونم

 

 مارال :پس چرا میکشی؟؟؟
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 آراد :چون آرومم میکنه

 

دلم میخواست بهش بگم سیگار نکش کولی نصیحتش کنم ولی االن وقت 

کار امروزم عذر خواهی  مناسبی نبود،باید هرچی زودتر ازش بخاطر

 : میکردم، سرمو انداختم پایین و با شرمندگی گفتم

 

 ...مارال : آراد؟ من بابت کار امروزم ازت

 

 : نزاشت حرفمو تموم کنم و گفت

 

آراد : از دستت ناراحت نشدم،نیاز نیست عذرخواهی کنی،از اولم 

این وقت میدونستم واسه عذر خواهی کردن اومدی پایین حاالم برو باال،

 ...شب بیرون نمون

 

 ...تو نمیخوای خوبشی؟؟؟پس کی قراره مثله قبلشی؟؟؟مارال : آراد

 

 : کرد بعدشم گفت آراد لبخند تلخی زدو دود سیگارشو به سمتم فوت

 

آراد : این صبحایی که بی انگیره از خواب بیدارمیشمو میبینی؟ این شبایی 

که اگه یک دقیقه بهشون که با قرص خودمو میخوابونم،این موزیکایی 

گوش بدی حتی شادترین آدم روی زمینم باشی حالت بد میشه ، این منی که 

 ...هیچی نمیتونه خنده روی لباش بیاره

 .همه ی اینا با اومدنش دود میشه میره تو آسمون

 

از حرف آخری که زد دلم شسکت،یعنی سوگول انقدر براش با اررش بود 

بستگی داشت؟؟؟بهش حسودیم میشد،اون  که زندگیه آراد به وجود اون

 ...صاحب قلبی بود که من آرزوم داشتنش بود

 : به زور جلوی سرازیر شدن اشکامو گرفتم و گفتم
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مارال: اما تو بازم میتونی زندگیتو بسازی،بدونه اونم میتونی زندگی 

 ...کنی

 

 : آراد سیگارشو انداخت روی زمین و بازم بدون توجه به حرفم گفتم

 

 اد : دیگه دیروقته،برو خونهآر

 

 ...مارال : اما من میخوام باهات حرف بزنم

 

 آراد : باشه واسه یه وقته دیگه

 

دیگه نتونستم تحمل کنم و جلوی اشکامو بگیرم،با چشمای خیس دوییدم 

سمت خونه. واسه اینکه مامان اشکامو نبینه با عجله رفتم تو اتاقم و درو 

 .بستم

شتام روی تشک چنگ مینداختم،پس کی قراره روی تخت نشستم و با م

 همه چی درست شه؟؟

نیست من به آراد برسم یا نرسم،مهم اینه حال اون خوب باشه،دلم اصال مهم

میخواد مثله قدیما وقتی کنارشم از ته دلش بخنده،وقتی میبینم حالش بده و 

 ...من نمیتونم حالشو خوب کنم از خودن متنفر میشم

ِگله کردن از عالم و آدم بودم با صدای پیامک گوشیم همینطور که مشغول 

 .به خودم اومدم

 : . پیامو باز کردمگوشیمو برداشتم و با دیدن اسم آراد با گریه لبخندی زدم

 

 آراد : اشکاتو پاک کن و بیا پارک سرکوچه

 

با خوندن این پیام اشکامو پاک کردمو از خوشحالی ده متر از جام پریدم و 

لباسای قبلیمو پوشیدم...همینکه به سالن رسیدم بابا و مامانو  دوباره همون
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دیدم که مشغول صحبت کردن باهم بودن و حواسشون به اطراف نبود، 

االن بهترین موقعیت بود که بدون اینکه متوجه من بشن از خونه برم 

بیرون... باالخره بعد از کولی استرس از خونه رفتم بیرون و خودمو به 

 .وندماون پارک رس

آراد با یک تیشرت مشکی و کتونی سفید روی یکی از نیمکت ها نشسته 

 .بودو دستاشو توی هم گره زده بود

بدون هیج حرفی رفتم کنارش روی نیمکت نشستم و به اطراف نگاهی 

 .انداختم، هیچکس جز منو آراد اونجا نبود

 : آراد نگاهی بهم انداخت و گفت

 

باشه، اصال تو چرا یهو با حرفم زدی زیر آراد : دیگه نبینم چشمات سرخ 

 گریه؟؟؟

 

االن بهش چی میگفتم؟؟؟میگفتم چون دوست دارم؟؟کاش میشد بهش همه 

 .چیزو بگم و خودمو خالص کنم اما این غیر ممکن بود

 

 ...مارال :چون دلم نمیخواد تورو تو این حال ببینم

 

 آراد : من به این حالم عادت کردم،توهم عادت کن

 

نمیخوام به این آراد جدیدی که از خودت ساختی : نمیخوام...من مارال

عادت کنم...اصال نمیشه باهات حرف زد،زود عصبانی میشی،همش تو 

 ...خودتی اصال نمیتونم بفهمم االن حالت خوبه یا خوب نیست

 

آراد : راستش حس میکنم تعادل احساساتمو از دست دادم،یا انقدر بی حسم 

صبیم کنه یا انقدر حساسم که کوچیکترین چیزی میره که هیچی نمیتونه ع

 ...روی اعصابم...این فتارام اصال دست خودم نیست
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دلم واسش سوخت،اونم حق داشت،من داشتم زیاده َروی میکردم،نباید انقدر 

 بهش فشار میاوردم،باید کاری میکردم که بفهمه درکش میکنم

 

گه،بد ُخلقی کن...عصبانی مارال : اما از حق نگذریم این رفتاراتم قشن

شو...تلخی کن،تلخیت به دل میشینه،با اصال سرد باش،سرمات مثله اونور 

 ...بالشت وسط تابستون جذابه

 

 : آراد خندیدو گفت

 

 آراد : دیوونه شدی مارال؟؟؟

 

با این حرفش تازه به خودم اومدم،واییی این چه حرفایی بود که زدم،اصال 

م دهن باز کرده بودو داشت به جای من حرف نفهمیدم چی گفتم انگار قلب

 : میزد، واسه اینکه چیزی نفهمه گفتم

 

 مارال : خوب آدم باید یکم به رفیقش روحیه بده مگه نه؟؟؟

 

 :آراد با همون لبخند دلنشینش گفت

 

 ...آراد : آره حق با توعه خیلی ازت ممنونم

 

مهربون میدیدم،آراد شاید باورتون نشه ولی اولین باری بود که آرادو انقدر 

همیشه یک شخصیت سرد داشت که اصال نمیشد باهاش حرف زد، اگه 

 ...میدونستم اشک ریختنم انقدر تاثیر گذاره زودتر اینکارو میکردم

 

 مارال :آراد میخوام ازت یک سوالی بپرسم

 

 آراد : خوب میشنوم

https://4skin98.ir/


 

مارال : چرا رفت؟؟ تو هیچوقت راجبش باهام حرف نزدی،کنجکاو شدم 

 ...بدونم

 

 : آراد نفسشو محکم فوت کردو گفت

 

 ...آراد : چون دلش جای دیگه گیر کرده بود

 

مارال :چی؟؟؟؟ داری شوخی میکنی؟ یعنی سوگول بهت خیانت کرده و تو 

 هنوزم منتظری برگرده؟؟؟؟

آراد : آره بهم خیانت کرده، ولی تقصیر من چیه؟؟دلم به نبودش رازی 

 ...ونه ها دوستش دارهنمیشه،چون هنوزم مثله دیو

بعضی وقتا با خودم میگم شاید اونم پشیمونه و نمیدونه باید از کدوم راه 

 برگرده

همیشه با خودم میگم شاید اونم مثله من دلتنگه، اونم بهم فکر میکنه،اونم 

مثله من سعی میکنه فراموشم کنم اما نمیشه...اونم مثله من شبا خوابش 

 ...میادو این فکرا داره جونمو میگیرهسرم نمیبره و....هزار تا فکر تو

 

وقتی آراد داشت با آب و تاب از حسی که نسبت به سوگول داشت حرف 

میزد من از اعماق وجودم داشتم نابود میشدم، دلم میخواست محکم بغلش 

دیگه چیزی نگو،بگم من وقتی اسم اونو میاری وقتی میفهمم  کنم و بگم

 ....چقدر دوستش داری دیوونه میشم

 

 ...کنممارال : آراد من میخوام بهت کمک

 آراد : چه کمکی؟؟؟

 

 ...مارال :کمکت میکنم تا حالت خوبشه
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 : آراد لبخند سردی زدو گفت

 

 ...آراد : این غیر ممکنه...من خوب نمیشم

 

مارال: به من اعتماد کن، فقط یک مدت خودتو بسپار به من،قول میدم 

 دی باهام همکاری کنی،باشه؟؟حالتو خوب کنم،فقط باید قول ب

 

 :آراد نگاهی بهم انداخت و گفت

 

آراد : باشه خانوم دکتر...اگه بتونی منو از این دنیای سیاهم بیرون بکشی تا 

 ...اَبد مدیونت میشم

 

 مارال : قول دادیااااا

 

 آراد : حله

 

 : بعد از کمی حرف زدن آراد نگاهی به ساعت مچیش انداخت و گفت

 

 شبه، بیا ببرمت خونه ۱۰آراد :ساعت 

 

 مارال : مگه خودتم نمیخوای بری خونه؟؟

 

آراد : نه...من شبا نمیتونم تو خونه بمونم، حدوداً تا سه یا چهار صبح 

 .بیرون میمونم بعدشم میرم خونه و تا هفت میخوابم،بعدشم که میرم شرکت

 

 ...مارال : باید رو تایم خوابتم کار کنیم

 

 ...کتر حاال بعداً راجبش حرف میزنیم،زودباش بیا بریمآراد : باشه خانوم د
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 .آراد منو تا خونه رسوند و بعدشم رفت

وقتی وارد خونه شدم تازه یادم افتاد که چه گندی زدم،اگه بابا و مامان االن 

 منو ببینن من چی باید بهشون بگم؟؟؟

فاده با قدمای آهسته به سمت سالن رفتم،بابا و مامان نبودن،از فرصت است

کردم و خیلی زود به سمت اتاقم رفتم،همینکه درو باز کردم با مامان و بابا 

 ...که توی اتاقم منتظر من بودن روبه رو شدم. دیگه باید فاتحمو بخونم

 

 بابا : مارال به ساعت نگاه کردی؟؟؟

 

 ...شبه ۱۰مارال : آره باباجون ساعت 

 

ب بیخبر از ما کجا مامان : آخه تو چرا انقدر پرویی؟؟؟این وقته ش

 رفتی؟؟؟؟

 

مارال : مامان راستش چیز شد...آزاده...حالش بد شد دوباره...زنگ زد 

 ...گفت بیا خونمون

 

 ...مامان : تو که همین چند ساعت پیش ازم اجازه گرفتیو رفتی پیشه آزاده

 

بابا : اصال اون گوشیو بیار، به آزاده زنگ میزنیم ببینیم مارال داره راست 

 یا دروغمیگه 

 

 ...دیگه واقعا داشتم سکته میکردم

 

 مارال : یعنی چی؟؟؟؟به من اعتماد ندارین؟؟؟

 

مامان : ما بهت اعتماد داریم،ولی اینکه بدون اجازه ی منو پدرت از خونه 

https://4skin98.ir/


 ...بری بیرون یکم غیر عادیه

 

 ...مامان گوشیشو برداشت و به آزاده زنگ زد

 ..قلبم شروع کرد به تند زدن

 

 ...: الو آزاده جان سالممامان 

_... 

 

مامان : بله رسیده خونه منم اتفاقا زنگ زده بودم راجب مارال ازت 

 ...بپرسم

 

_..... 

 

مامان : آخه بدون اجازه ی ما از خونه بیرون رفته بود واسه همینم یکم 

 ...نگران شدیم

 

_ .... 

 

 ...مامان : ممنون دخترم...خدانگهدار

 

 :که مامان گفتخواستم بزنم زیر گریه 

 

مامان : دخترم ببخشید، بیخودی بهت گیر دادیم،اما خوب به ما حق 

 ...بده،بدون اجازمون این وقت شب رفتی بیرون ماهم نگرانت شدیم

 :خودمو زدم به ناراحتی و گفتم

 

 ...مارال : اینکارتون درست نبود
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 ...بابا : دخترگلم...همه ی اینکارامون از روی دوست داشتنه

 

ی مامان و بابا از اتاق بیرون رفتن،نفس راحتی کشیدم و به آزاده زنگ وقت

 ...زدم تا بفهمم چی به مادرم گفته که انقدر زود قانع شده

 

آزاده: )با خنده(سالاام دختره ی بی ادب...حاال انقدر گستاخ شدی که بدون 

 اجازه ی پدرو مادرت میری از خونه بیرون؟؟؟

 

مو نجات دادی...حاال چی گفتی به مادرم؟؟؟اصال مارال : وایییی آزاده جون

 یه لحظه وایسا ببینم تو از کجا میدونستی که من بیرون رفتم؟؟؟

 

آزاده : داداشم بعد از اینکه تورو رسوند خونه بهم زنگ زد،گفت ممکنه 

این وقت شب خانوادش بهش گیر بدن،صددرصد هم نمیتونه بگه با من 

یشه آزاده بودم،اگه اتفاقی افتاد بگو مارال با رفته بیرون،واسه همینم میگه پ

 ...تو بوده

 منم قبول کردم

 

 ....واییییییی این آراد هم خیلی زرنگه

 

 ...مارال :باشه...ازت ممنونم

 

 ...آزاده: قابلی نداشت

 

 ●《 از زبان آراد 》●

 

 ...روی یکی از نیمکت های پیاده رو نشستمو سیگارمو روشن کردم

میومد،چون فکروخیاال راهشونو تو سرم پیدا میکردن و همیشه از شبا بدم 

دست بردار نبودن. گوشیمو برداشتم تا آهنگ غمگینی بزارم که متوجه پیام 
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 : مارال شدم و خوندمش

 

 ...مارال : آراد ازت ممنونم

 

مطمئن بودم که با رضایت خانوادش بیرون نیومده، آخه مارال یک پدرو 

تن مارال این وقت شب بیاد بیرون،واسه مادر حساس داشت،قطعاً نمیزاش

همینم برای محض اطمینان سپرده بودم به آزاده که اگه چیزی شد بگه 

 ...مارال با اون بوده

مارال دختر دلنازکی بود،وقتی ازم خواست بهش قول بدم تا با همکاریه هم 

حالمو خوب کنیم نتونستم نا امیدش کنم و قبول کردم،اما من بهتر از 

 ...یدونستم حالم دیگه خوب نمیشههرکسی م

 

کوله شبو تو خیابونا قدم زدمو به سوگول فکر کردم،اونقدری که پاهام از 

راه رفتن خسته شده بودن،نگاهی به ساعت انداختم، چهار صبح بود،دیگه 

 ...بهتر بود برگردم خونه

••• 

 ....روی تخت دراز کشیدم و چشمامو بستم

واست مغزمو از جاش در بیارم و داد بزنم و نه...اینجوری نمیشد...دلم میخ

 ...بهش بگم انقدر تو سر من حرف نزن...خفه شو و ساکت بمون

از جام بلند شدم و چند تا از قرصای آرامبخشمو خوردم...دوباره برگشتم 

روی تختو محکم چشمامو روی هم فشار دادم تا باالخره قرصا روم اثر 

 ...گذاشت و خوابم برد

 :دای مامان چشمامو باز کردنروز بعد با ص

 

 مامان : پسرم...ساعت هفت صبحه،نمیخوای بری شرکت؟؟

 

 ...آراد : صبحت بخیر...باشه بیدار شدم،یکم دیگه میرم
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 .مامان : بیا اول صبحانتو بخور بعدش برو عزیزم

 

بعد از رفتن مامان از جام بلند شدمو آبی به سرو صورتم زدم.از تو کمد 

مراه با شلوار مشکی برداشتم و همراه با کتونی سفیدم یک تیشرت سفید،ه

 .پوشیدم

جلوی آینه ایستادم و دستی تو موهام کشیدم،بعدشم ادکلن تلخ مورد عالقمو 

 ...برداشتم و به خودم زدم و رفتم پایین

همه دور میز جمع شده بودن و درحال خوردن صبحانشون بودن، آزاده با 

 : دیدن من گفت

 

 .یر آقای خوشتیپ...بیا کنار ما بشینآزاده : صبح بخ

 

 ...آراد : صبح بخیر...نه من اشتها ندارم

 

 ...مامان : اما پسرم با شکم گرسنه که نمیشه رفت سر کار

 

 ...بابا : راست میگه...باید واسه کار کردن جون داشته باشی

 

 آراد : ممنون...گشنم نیست...من دیگه برم...خدافظ

 

••• 

ه سمت شرکت راه افتادم. تنها سرگرمیه من این روزا سوار ماشین شدمو ب

شرکت بود،پدرم بخاطر باال رفتن سنش ریاست شرکتو به من سپرده 

 .بود،منم همه ی تالشمو واسه موفقیت شرکت انجام میدادم

 .ماشینو تو پارکینگ پارک کردمو وارد شرکت شدم

ن بلند شدن و با ورود من تمامه منشی ها و همکارا به احترام من از جاشو

 .سالم کردم
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 : کنار میز منشیم ایستادم و گفتم

 

آراد :خانوم خواهانی،لطفا با آقای شکوهی تماس بگیرید و بگید بیاد به 

 ...اتاقم

 

 ...خواهانی : چشم آقای رادمنش هرچی شما اَمر کنی

 

 .وارد اتاقم شدم و پشت میزم نشستم

جازه ی من باز شد و آقای بعد از پنج دقیقه در به صدا در اومد و با ا

 ...شکوهی وارد شد

 

 . شکوهی : سالم...صبحتون بخیر آقای رادمنش

 

 ...آراد : سالم آقای شکوهی،صبح شماهم بخیر...بفرمایید بشینید

 

 شکوهی : خواستید منو ببینید، اَمری داشتید؟

 

آراد : راستش آقای شکوهی، ازتون میخوام تا آخر این هفته با شرکت 

 .ی هماهنگ کنیدو جلسه ای جهت بستن قرار دادمون برگزار کنیدفاتح

 ...شکوهی : چشم سریعاً پیگیری میکنم

 

 ..دیگه صحبتی نیست،میتونید بریدآراد : متشکرم

 

 .بعد از رفتن آقای شکوهی از جام بلند شدمو رفتم کنار پنجره ایستادم

 ...سیگارمو روشن کردم و ازش کام گرفتم

 : گوشیم اومد.گوشیو برداشتم و نگاهی بهش انداختم صدای پیامکی از

 

 ...مارال : سالم...صبح بخیر،امیدوارم روزه کاری خوبی داشته باشی
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 ...آراد : سالم...صبح توهم بخیر

 

 همو ببینیم؟؟ ۴مارال : نظرت چیه ساعت 

 

 آراد : باشه...بمون خونه خودم میام دنبالت

 

 ...مارال : منتظرتم

 

 ●《ارالاز زبان م 》●

 

بعد از یه دوش آب گرم،خیلی سرحال رفتم جلوی آینه و با سشوار موهامو 

خشک کردم،بعدشم موهامو بافتم و رفتم سراغ انتخاب لباسام...از کمد 

مانتو لیمویی به همراه شلوار سفید و شال سفید برداشتم،به نظرم یک

 .ترکیب خیلی خوبی میشد

 :اتاقم باز شدو مامان وارد شدهمینطور که مشغول آماده شدن بودم در 

 

 مامان : دخترم،داری چیکار میکنی؟؟؟

 

 ...مارال : مامان جونم قراره همراه آزاده بریم خرید،دارم حاضر میشم

 

بخاطر این همه دروغی که این روزا به مامان میگفتم حس عذاب وجدان 

 ...گرفته بودم

 

 که یادتهمامان : باشه دخترم،دیگه سفارش نکنم حرف همیشگیمو 

 

 ...مارال : بله مامان جونم،زود برمیگردم
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مامان خندیدو از اتاق رفت بیرون، منم کم کم حاضر شدم و کنار پنجره 

 .منتظر اومدن آراد موندم

مشکی داشت،خیلی BMW ده دقیقه بعد ماشین آرادو تو کوچه دیدم،یک

 : زود کیفمو برداشتم و از خونه رفتم بیرون و سوار ماشین شدم

 

 مارال : سالم آراد

 

 آراد : سالم جوجه

 

 : این االن به من گفت جوجه؟؟؟با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 

 مارال : با من بودی؟؟؟

 

 آراد :مگه کسه دیگه ای هم اینجاست؟؟؟

 

 : با حرفش اخمامو تو هم کشیدم و گفتم

 

 ۲۲مارال : من جوجه نیستم،یه نگاه به قدم کنی میفهمی تازشم،من 

 ...سال از من بزرگتری ۳قط سالمه،ف

 

آراد از این همه حرص خوردنم خندید و بدون اینکه دیگه حرفی بزنه راه 

 .افتاد

حتی نمیدونستم قراره کجا بریم،اصال هم واسم مهم نبود،تنها چیزی که مهم 

 ...بود وجود آراد کنار من بود

 .بعد از نیم ساعت باالخره رسیدیم

 .جایی که نمیدونستم کجاست حرکت کردیماز ماشین پیاده شدیمو به سمت 

 :با تعجب از آراد پرسیدم
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 مارال: داریم کجا میریم؟؟؟

 

 ...آراد : یکم دیگه میفهمی

 

رسیدیم به یک در خیلی بزرگ که بیشتر شبیه در کاخ بود، آراد از جیبش 

 .یک کیلید در آورد و درو باز کرد

 

 آراد : برو تو

 

منتظره ی روبه روم حسابی شوکه شده وقتی از در وارد شدم با دیدن 

 .بودم

 .که آدم دلش میخواست سال ها همینجا بمونه انقدر اونجا قشنگ بود

متری که پر شده بود از گل های ۵۰۰یک خونه ی بزرگ با حیاط حدواً 

شمعدونی و درخت های سرو ، وسط حیاط هم یک حوضچه بود که 

 .دورش تخت های سنتی قرار گرفته بود

چه های خونه پر از گلدون های کوچیک بود که توش گل های روی طاق

 ...محمدی کاشته شده بود

از دیدن این همه زیبایی جیغ بلندی کشیدم که آراد دستاشو محکم روی 

 : گوشاش گذاشت و گفت

 

 ...آراد : آروم باش مارال...کر شدم

 

ُمردم و منو آوردی مارال : وایییییی آراد اینجا کجاست؟؟؟نکنه من

 بهشت؟؟؟؟

 

 ....آراد : اینجا جاییه که من بچگیمو گذروندم...خیلی برام با ارزشه

 

 مارال : کسی اینجا زندگی نمیکنه؟؟؟

https://4skin98.ir/


 

 ...آراد : بریم بشینیم تا برات تعریف کنم

 

روی یکی از تخت های کنار حوض نشستیم، بعدشم با هیجان زول زدم به 

 ...آراد تا برام همه چیزو تعریف کنه

 

اینجا خونه ی پدر بزرگ و مادر بزرگم بود،اونا بخاطر عالقه ی  آراد :

 .سالگیم به نامم کرده بودن ۳زیادی که به من داشتن اینجارو تو روز تولد 

کوله تابستونو اینجا کنار اونا میموندم و روزایی هم که مدرسه داشتم از 

 .اینجا میرفتم

ر بزرگ و این خونه همیشه پر میشد از سروصدای فامیل،آخه پد

مادربزرگم عاشق دورهمی های خانوادگی بودن و هرروز مهمون دعوت 

سالم شد پدر بزرگم بخاطر بیماری قلبیش فوت کرد و  ۱۸میکردن. وقتی 

سه ماه بعدشم مادربزرگم از داغ اون از دنیا رفت.بعد از فوتشون دیگه 

هیچکس به این خونه نمیومد،دیگه خبری از دورهمی های پر سروصدا 

بود،خونه سوتوکور و دلگیر شده بود...اما من گاهی اوقات به یاد گذشته ن

ها میام اینجا،هنوزم بوی چای ِهل مادربزرگم توی خونه میپیچه،هنوزم 

 .صدای خنده هاشونو حس میکنم...واسه همینم اینجا واسم خیلی با ارزشه

 

 .....معلومه خیلی آدمای خوبی بودن.مارال : روحشون شاد باشه

 

 ...آراد : آره خیلی

 

آراد برام کولی از خانوادش گفت،منم با اشتیاق به حرفاش گوش میدادم، از 

 ...اینکه آراد حالش یکم بهتر شده بود خیلی خوشحال بودم

همینطور که مشغول حرف زدن بودیم آراد بی مقدمه سوالی ازم پرسید که 

 : با شنیدنش دستام شروع به لرزیدن کرد
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 تو تاحاال عاشق شدی؟؟ آراد : مارال

 

نمیدونستم باید چی بگم،اما این بهترین فرصت بود تا حرفای دلمو بزنم و 

 ...خودمو خالی کنم،اما جوری که چیزی نفهمه

 

 ...مارال : آره عاشق شدم

 

آراد :واقعا؟؟؟؟پس چرا این همه مدت راجبش حرفی نزدی؟؟؟خوب چیشد 

 االن باهمین؟؟؟

 

 ...ی که دارم نمیدونهمارال : اون چیزی از حس

 

آراد : دختر چی داری میگی...یعنی باهاش راجب این موضوع حرفی 

 نزدی؟؟

 

 ...مارال : نه...ترجیح دادم این عشقو مثله یک راز توی دلم حفظ کنم

 

 آراد : خوب چرا؟؟؟

 

 ...مارال : چون اون عاشق یکی دیگه بود، من اصال به چشماش نمیومدم

 

 .....میشنومآراد : خوب تعریف کن.

 

مارال : کوله زندگیم شده اون...حتی تو خوابمم اونو کنار خودم میبینم،با 

اینکه میدونم قرار نیست هیچوقت منو اون ما بشیم ولی بازم با ناامیدی 

میخوامش...اینکه بهم توجهی نمیکنه عذابم میده،ولی انگار هرچی این دردا 

ن دردو حاضرم به جون عمیق تر میشن دوست داشتنی تر میشن...من ای

...اون واسم فراموش نشدنیه،آخه بخرم حتی اگه باعث مرگ احساساتم بشه
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تو که ندیدی چطور میخنده،حتی اخماشم به دل میشینه،من اونو هرجوری 

 ...که باشه دوست دارم

 

 : دیگه نتونستم تحمل کنم و به هق هق کردن افتادم، آراد با نگرانی گفت

 

 ...خوبه؟؟؟ آروم باش...نفس عمیق بکشآراد : مارال حالت 

 

نمیتونستم جلوی سرازیر نشدن اشکامو بگیرم وقطره های اشکم روی 

 : . آراد از جاش بلند شدو با عصبانیت گفتگونه هام میچکید

 

آراد : مارال اون اشکاتو پاک کن...بخدا قسم اون پسرو پیداش میکنم و یه 

 ....بالیی به سرش میارم

 

شیدم، کاش میدونست اون پسری که داره اینجوری راجبش تو دلم آهی ک

 .حرف میزنه خودشه

 : با پشت دستم اشکامو پاک کردم و گفتم

 

 ...مارال: چیزی نیست...من حالم خوبه

 

 : آراد کالفه دستی تو موهاش کشیدو گفت

 

 ...آراد : پاشو...از اینجا میریم

 ...مارال : اما ما که تازه اومدیم

 

 ض نکن...برو سوار ماشین شوآراد : اعترا

 

از جام بلند شدمو بعد از برداشتن کیفم از خونه بیرون رفتمو سوار ماشین 

 .شدم
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آراد هم بعد از بستن در خونه سوار ماشین دو راه افتادیم... کاش چیزی 

 ...نمیگفتم،هم اونو ناراحت کردم هم خودمو

 

 :کمی بعد کنار یک بستنی فروشی ایستاد و گفت

 

 چه طعمی دوست داری؟؟؟ آراد :

 

 مارال : میخوای بستنی بخری؟؟؟

 

آراد : خوب فکر کنم شما دخترا وقتی ناراحتید خوردن بستنی بتونه 

 ...حالتونو بهتر کنه

 

 : لبخندی زدمو گفتم

 

 ....مارال : توت فرنگی

 

 ...آراد از ماشین پیاده شدو چند دقیقه بعد با دوتا بستنی توی دستش برگشت

 

بیا، بستنیتو بخور و دیگم خودتو بخاطر اون پسر ناراحت آراد : 

نکن...اصال به من معرفیش کن خودم میرم باهاش حرف میزنم...کاری 

 ...میکنم بیاد به پاهات بیوفته واسه دوستی با تو

 

 : خندیدمو گفتم

 

 مارال : مگه با زورم میشه کسیو عاشق کرد؟؟

 

 ...بستنیشآراد بازم سکوت کردو شروع کرد به خوردن 

بعد از اینکه بستنیمو خوردم نگاهی به آراد کردم تا بابت بستنی ازش 
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 ...تشکر کنم،اما همینکه چشماش به من افتاد شروع کرد به خندیدن

 این یهو چش شده بود؟؟؟ چرا میخندید؟؟؟

 

 مارال : چرا داری میخندی؟؟

 

ا این کارش آراد از تو داشبورد دستمالی در آوردو آروم روی لبام کشید. ب

 ...قند تو دلم آب شد

صورتم داغ شده بودو گونه هام سرخ،واییی این چه قیافه ی ضایعه ای بود 

 : که به خودم گرفته بودم...آراد بعد ز پاک کردن لبام دوباره خندیدو گفت

 

آراد : مثله بچه ها میمونی...وقتی هم که بهت میگم جوجه بهت بر 

 ...میخوره

 

لت دلم میخواست آب شم برم توی زمین،االن تو دلش با این حرفش از خجا

 ....میگفت این دختر چقدر دستو پا چلوفته

مثله خودش که همیشه واسه پیچوندن حرفام سکوت میکرد، سکوت کردمو 

 ...که دیدن آقا اصال کم نمیاره چیزی نگفتم

 

 ...آراد : سکوت عالمت رضاست

 

 : واسه اینکه بحثو عوض کنم گفتم

 

 ...ال : کاش آزاده هم باهامون میومد،خیلی دلم براش تنگ شدهمار

 

 ...آراد که متوجه اینکارم شد نیشخندی زدو به سمت خونه راه افتاد

 

••• 
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از ماشین پیاده شدم و برای آراد به نشنه خدافظی دستی تکون دادم و وارد 

 ...خونه شدم

 

 مامان : مارال...برگشتی؟؟؟

 

 ...گشتممارال : آره عزیزم...بر

 

 : مامان از تو آشپزخونه اومد بیرون و با دیدنم گفت

 

 مامان : پس خریدات کو؟؟؟

 

 مارال : کدوم خریدا؟؟

 

 مامان : مگه نگفتی با آزاده قراره بری خرید؟؟؟

 

.واییی بدبخت شدم...اصال یادم نبود...حاال باید چطور مامانمو قانع میکردم

.. 

 

شست،واسه همینم خرید نکردم،فقط آزاده مارال : راستش چیزی به دلم نن

 ...واسه خودش چندتا مانتو خرید همین

 مامان : بازار به این بزرگی چطور چیزی با دلت ننشست؟؟؟

 

 ...مارال : واییی مامان خوب چیزی مورد عالقه ی من نبود دیگه

 

مامان : باشه...حاالم برو لباساتو عوض کن بعدشم بیا پایین باهم یکم حرف 

 ...یمبزن

 

 : نفس راحتی کشیدم و گفتم
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 ...مارال : چشم مامان خوشگلم

 

••• 

بعد از پوشیدن لباسای راحتیم رفتم تو سالن و کنار مامان روی مبل 

 ...نشستم

 

 مارال : جانم مامان...میخواستی چیزی به من بگی؟

مامان: راستش دخترم...منو بابات به همراهه خالت و شوهر خالت قراره 

 ....فرتبریم مسا

 

 ...مارال : پس من چی؟؟فکر کنم یادت رفت اسم منو بگی

 

مامان : یادم نرفته، ما برای دو هفته قراره بریم مسافرت،اما تو یک هفته 

دیگه دانشگاهت شروع میسه،واسه همینم نمیتونیم تورو با خودمون 

 ...ببریم،توهم که دیگه بزرگ شدی،میتونی تنها خونه بمونی

 

 : گفتم پوفی کشیدم و

 

 مارال : حاال ِکی قراره برین؟

 

 مامان : امشب

 

 مارال : چی؟؟؟؟؟امشب؟؟؟اونوقت تو اینو االن داری به من میگی؟؟؟؟

 

مامان : خیلی یهویی شد دخترم،خودمم همین یک ساعت پیش فهمیدم،توهم 

 ...که همین االن برگشتی خونه
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ردید،دلتنگتون مارال : باشه...مشکلی نیست ولی سعی کنید زودتر برگ

 ...میشم

 

 ...مامان : قریون دخترم بشم...چشم مادر هرچی زودتر برمیگردیم

 

••• 

 * روز بعد*

 

برای خودم یک فنجون قهوه درست کردمو همراه با کیک 

خوردم...خوردن صبحانه اونم تنهایی اصال خوب نبود، بدون مامان و بابا 

 ...ن شده بودمخونه دلگیر شده بود،از همین االن دلتنگشو

واسه اینکه خودمو سرگرم کنم زنگ زدم به آزاده تا بیاد پیشمو باهم وقت 

 ...بگذرونیم.آزاده هم بدون هیچ مخالفتی قبول کردو اومد

 

آزاده : دختر...خونه خالی گیر آوردیاااا،نظرت چیه زنگ بزنیم به بچه ها 

 بگیم همه اینجا جمع بشن؟؟؟

 

 ...موافقممارال : فکر بدی هم نیست،

 

آزاده گوشیشو در آورد و به آراد و بردیا و نگار و امیر خبر داد تا یک 

 .ساعت دیگه خونه ی ما باشن

منم خیلی زود،قبل از اینکه برسن به کمک آزاده غداهارو آماده 

کردم.بعدشم رفتم توی اتاق و از تو کمد یه تیشرت آستین بلند سفید به 

اشتم و پوشیدم،جلوی آینه ایستادمو یک همراه شلوار لی و شال مشکی برد

رژ قرمز خوش رنگ هم به لبام زدم،محشر شده بودم،حیف که آراد 

 .چشماش کور بودو این همه زیباییو نمیدید

با شنیدن صدای زنگ خونه،دوییدم به سمت سالن که دیدم آزاده زودتر از 

 ...من درو برای نگار و امیر و بردیا باز کرده
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 : شون رفتم و سالم کردمبا لبخند به سمت

 

 ...مارال : سالم به همگی

 

 ...بردیا : سالم...چه عجب یادی از ما کردیو دعوتمون کردی

 

 ...امیر : این خونه خالی جون میده واسه چیز

 

 ...جلو دخترا از این حرفا نزنبردیا : زشته امیر...

 

 ...نگار : سالم مارال جون

 

 براتون قهوه میارم مارال : خوب بشینید منم االن

 

آزاده : مارال جونم،تا تو قهوه هارو میریزی منم با اجازت برم تو اتاقت و 

 .از تو کمدت یه دست لباس راحت بردارم و بپوشم

 

 ...مارال : برو عزیزم

 

آزاده یک دختر خوشگل و خوش هیکل بود که هرچیزی که میپوشید اونو 

 ...زیبا نشون میداد

بود که باهم دوست شده بودن،البته آراد از این قضیه  بردیا و آزاده مدتی

بیخبر بود،آزاده بهش چیزی نگفته بود چون میدونست آراد حساسه و به 

 ....رابطشون گیر میده

 

 .قهوه هارو توی سینی گذاشتم و براشون بردم

 : از جیبم گوشیمو در آوردم و به آراد پیام دادم
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 کجا موندی؟؟؟مارال : آراد 

 

 : دقیقه بعد جواب دادپنج 

 

آراد : منتظر من نمونید،یکم تو شرکت کار دارم،وقتی انجامشون دادم 

 ...خودمو میرسونم

 

 ...هوفففف حاال نمیشد یه امروزو به کارات نرسی

 : انقدر هوفو بلند گفته بودم که امیر خندیدو گفت

 

 ...امیر : چیشده مارال...چرا انقدر کالفه ای

 

یست...فقط یکم حوصلم سر رفته،نظرتون چیه یه فیلمه مارال : چیزی ن

 خوب بزارم و ببینیم؟

 

 ...بردیا : لطفا اکشن باشه

 

 ...نگار : نه بابا عاشقانه باشه

 

 ...باشه ۱۸امیر : بابا اصال +

 

 : آزاده از تو اتاقم اومد بیرون و گفت

 

 ...آزاده : یه فیلم طنز بزار تا همه بخندیم

 

تی همراه با شلوار مشکی جذب پوشیده بود که خیلی آزاده یک لباس صور

 ...بهش میومد

بعد از اینکه همه با نظرش موافقت کردیم،یه فیلم با موضوع طنز انتخاب 
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 ...کردمو گذاشتم

همه روی مبل جمع شدیمو مشغول تماشای فیلم شده بودیم که صدای در 

 ...بلند شد

 : آزاده خواست درو باز کنه که گفتم

 

 ...تو بشین عزیزم خودم میرم مارال :

 

دستی به لباسام کشیدم و بعد درو باز کردم، با دیدن آراد از خوشحالی 

 .لبخندی کنار لبم نشست

 

 ...مارال: سالم...خوش اومدی

 

 .....چه خوشگل شدیآراد : سالم جوجه.

 

 ....واییییی این االن با من بود؟؟؟؟؟؟وایییی یکی منو بگیره دارم قش میکنم

 :دمو به زور کنترل کردم و با خونسردی گفتمخو

 

 .....بیا داخلمارال : ممنونم.

 

آراد کنار امیر و بردیا روی مبل نشست،منم خیلی زود رفتم توی 

 ...آشپزخونه تا برای آراد قهوه درست کنم

همینطور که داشتم فنجون قهوه رو توی سینی میزاشتم ناگهان دستی دور 

 .کمرم حلقه شد

 .م و سینی رو انداختم روی زمینترسید

 : . با تعجب گفتموقتی برگشتم با چهره ی عصبیه امیر روبه رو شدم

 

 مارال : داری چیکار میکنی احمق؟؟؟؟
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 : امیر دستاشو محکم روی دهنم گذاشت و گفت

 

امیر : صدا در نیاد مارال...وگرنه مجبور میشم با خشونت باهات رفتار 

 ...این لحظه ها لذت ببریمکنم...بزار هردومون از 

 

 ...با تمامه قدرتم هلش دادم اما بی قائیده بود، زورم بهش نمیرسید

زدم زیر گریه و با چشمای پر از اشکم با التماس نگاهش کردم تا کاری 

 .باهام نداشته باشه اما انگار از خود بی خود شده بود

ی فریاد های خواست ببوستم که چشمامو محکم بستم،نفهمیدم چیشد که صدا

امیر بلند شد، چشمامو باز کردن که دیدم آراد با افتاده روشو داره تا حد 

 ...مرگ کتکش میزنه

جیغی کشیدم که بردیا و نگار و آزاده اومدن تو آشپزخونه و اونام با دیدن 

 .این صحنه حسابی شوکه شده بودن

 .برد بیرونبردیا به هر زحمتی بود آرادو از امیر جدا کردو از آشپزخونه 

امیر غرق خون شده بودو روی زمین افتاده بود،آرادم از تو سالن داشت به 

 ...امیر فحش میداد

 : بردیا دوباره برگشت تو آشپزخونه

 

بردیا : امیر چه غدطی کردی که آراو انقدر عصبانی شد؟؟؟ دستامو بگیرو 

 ...بلندشو،باید ببرمت بیمارستان

 

دتش بیمارستان،نگارهم بعد از چند دقیقه کیفشو بردیا امیرو بلند کردو بر

 ...برداشت و رفت.حاال فقط من و آزاده و آراد مونده بودیم

آراد از شدت عصبانیت چشماش کاسه ی خون شده بودو رگ گردنش باال 

 ...اومده بود

 .نه من نه آزاده هیچکدوممون حتی جرات نداشتیم از ترس حرفی بزنیم

 : بلند شدو فریاد زدناگهان آراد از جاش 
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آراد : داشتی تو آشپزخونه چه غلطی میکردی؟؟؟؟ چرا وقتی اون 

 حرومزاده داشت اذیتت میکرد صدام نزدی؟؟؟؟؟؟

 : با ِمن ِمن گفتم

 

مارال : خ..خواستم ب...برات قهوه بیارم...او...اون جلوی...دهنمو گرفته 

 ...بود...نمیتونستم...نمیتونستم حرفی بزنم

 

 : تشو محکم به دیوار کوبیدو گفتآراد مش

 

 آراد : توف تو ذات کثیفش...کاری که نکرد؟؟؟؟

 

 : مارال : سرمو انداختم پایین و با گریه گفتم

 

 ...مارال : ن...نه...خواست ببوستم که تو اومدی

 

...ببین چقدر آزاده : داداش بهتر نیست از این حرفا نزنی؟؟ قیافشو نگاه کن

 ...طفلک ترسیده

 

 اد : پدرو مادرش کجان؟؟؟آر

 

 ...آزاده : رفتن مسافرت...دوهفته ای نیستن

 ...آراد : همین االن وسایلتو جمع میکنی

 

 مارال : چرا باید وسایلمو جمع کنم ؟؟؟؟

 

آراد : تا وقتی خانوادت برگردن خونه ی ما میمیونی.هرچیزی که نیاز 

 .خونه تنها بمونی داشتی به خودم میگی.اما من بهت اجازه نمیدم تو این
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 ...مارال : من جایی نمیام

 

 ...آزاده : لج نکن دیگه،میای پیش خودم میمیونی

 

مارال : نه من خجالت میشکم...نمیتونم دوهفته به پدرو مادرت زحمت 

 ...بدم

 

 ...آراد : مشکلت اینه؟؟؟باشه...میریم خونه ی من

 

 آزاده : مگه تو خونه داری؟؟؟

 

 تو؟؟؟؟ مارال : بیام خونه ی

 

 ......زودباش وسایلتو جمع کنآراد : آره دارم

 

 .همراه آزاده رفتیم توی اتاق و با کمکش لباسامو توی ساکم ریختیم

 .آراد ساکمو برداشت و برد توی ماشین گذاشت

بعد از خدافظی کردن با آزاده سوار ماشین شدیمو رفتیم به سمت خونه ای 

 ...که آراد دربارش حرف میزد

نفسای عصبیشو با صدای بلند فوت  کوله مسیر سکوت کرده بودیم، آرادتو 

 .میکرد

نمیدونستم االن باید خوشحال باشم یا ناراحت،ولی بازم من باعث حال بد 

آراد شده بودم،مثال قرار بود حالشو بهتر کنم،نه اینکه خودم باعث حال 

 ....بدش بشم

ولش فکر میکردن قراره باالخره رسیدیم به جایی که آراد میگفت خونم،ا

 .بریم خونه ی قدیمیه پدربزرگ و مادربزرگش ولی اشتباه میکردم

 

 .آراد : از ماشین پیاده شو، وسایلتو خودن میارم
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به حرفش گوش دادمو از ماشین پیاده شدم،آراد هم ساکمو برداشت و به 

 .سمت خونه رفت،منم پشت سرس راه افتادم

 .طبقه بود ۱۲ن خونه ی آراد توی یک ساختما

رو فشار داد...یا خداااا چرا  ۱۱وارد آسانسور شدیمو آراد دکمه ی طبقه ی 

 ...خونس این همه باالست،من شدیداً از ارتفاع میترسیدم

 ...باالخره رسیدیم و بعد از اینکه آراد درو باز کرد رفتیم داخل خونه

ا سالن خیلی وایییی هرچی از زیبایی های خونه بگم کم گفتم،یه خونه ب

بزرگ و سه تا اتاق خواب بود،پنجره ی های بزرگی دورتا دور سالن 

قرار داشت که کوله شهرو میشد دید.دکوراسیون خونه هم خیلی خوب 

 ...بود،معلومه آراد خیلی خوش سلیقس

 

 مارال : وسایلمو باید کجا بزارم؟؟

 

 ...آراد : اتاق دومی برای توعه،اینجا راحت باش

 

 ...منونمارال : م

 

متریه بزرگ بود،یه  ۳۰رفتم توی اتاق تا وسایلمو جابه جا کنم. یه اتاق 

تخت دونفره ی سفید کنار پنجره قرار داشت و بغلشم یه میز بود که آیینه 

 ...ای بزرگ روش بود

رفتم سمت کمد و لباسامو توش چیدم،بعدشم لباسامو با یه لباس گشاد به 

گ عوض کردم ،اما شالمو از روی رنگ زرد و شلوار راحتی مشکی رن

 ...سرم برنداشتم

از اتاق رفتم بیرون تا با آراد حرف بزنم که دیدم روی مبل دراز کشیده و 

 : دستاشو روی سرش گرفته. رفتم باال سرش ایستادمو گفتم

 

 مارال : حالت خوبه؟؟

https://4skin98.ir/


 

 ...یکم دیگه میرم،تو اینجا راحت باشآراد : خوبم

 

 ...ب من اینجا تنهایی میترسممارال :میشه نری؟؟خو

 

 .آراد : باشه...تو بگیر بخواب،نگران چیزی هم نباش

 

 ...مارال : مرسی از اینکه مراقبمی

 

 : آراد لبخندی زدو گفت

 

آراد : تو یخچال همه چی هست،هروقت گشنت شد برو و یچیزی بردار 

 ...بخور

 ...مارال : باشه

 

••• 

امروز فکر کردم،واقعا برام عجیب  روی تخت دراز کشیدمو به اتفاقات

بود،امیر یکی از دوستای قدیمیمون بود و ما همیشه کنار هم 

بودیم،هیچوقت فکر نمیکردم همچین کاریو باهام کنه،اگه آراد نبود حتما یه 

 ...بالیی سرم میاورد

اما با وجود این اتفاقات قسمت خوبش اومدن من به اینجا و نزدیک بودنم به 

فکر اینکه فاصلمون تنها یک اتاق خواب بود لبخند کنج لبام  آراد بود،با

 ...نشست

از خوشحالیه زیاد خوابم نمیبرد،از جام بلند شدمو نگاهی به گوشیم انداختم 

تا تماس از طرف مامان داشتم که جواب ندادم، وایییی پس چرا ۳۰که دیدم 

 ...نشنیدم

رای اینکه نگرانم شب بودو نمیشد این وقت بهش زنگ بزنم.ب ۲ساعت هم 

 : نشه بهش پیام دادم
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مارال : سالم مامان...ببخشید گوشیم رو سایلنت بودو نشنیدم،نگران منم 

نباش،حالم خوبه.فردا که از خواب بیدار شدم بهت زنگ میزم،کولی بهتون 

 ...خوشبگذره عزیزای من...شب بخیر

 

••• 

شدم... دست و  روز بعد با برخورد بوی سیگار به بینیم از خواب بیدار

صورتمو شستم و بعد از تو کمد یه لباس آستین بلند مشکی رنگ به همراه 

 ..یه شلوار مشکی جذب و شال قرمز رنگی برداشتم و پوشیدم

از اتاق رفتم بیرون که آرادو کنار پنجره سالن دیدم،داشت سیگار میکشیدو 

 ...فکر میکرد.این بدبختم همش ذهنش درگیر بود

 

 ...آراد...صبح بخیرمارال :سالم 

 

 ...آراد : سالم...چرا انقدر زود بیدار شدی؟؟؟ یکم بیشتر استراحت کن

 مارال : ساعت چنده؟؟

 

 ۶:۳۰آراد : 

 

مارال : واییییی چرا انقدر زود بیدار شدم...اصال تو چرا انقدر زود بیدار 

 شدی؟؟؟؟

 

 آراد : باید برم شرکت

 

کی سر صبح سیگار  مارال : گرسنه میخوای بری شرکت؟؟؟ آخه

 میشکه؟؟؟؟

 

 ...آراد در جواب سوالم اشاره ای به خودش کرد و نیشخند زد
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 ...مارال : فعال جایی نرو تا من برگردم

 

 ...با عجله رفتم توی آشپزخونه و شروع کردم به درست کردن صبحانه

دو تا لیوان چای ریختم و همراه با نیمرو و نان و پنیر و گردو روی میز 

 .مگذاشت

وایییی یعنی االن من برای آراد صبحانه آماده کرده بودم؟؟؟؟واییییی باورم 

 ...نمیشد،همیشه تو خیاالتم این روزا رو میدیدم

 : رفتم توی سالن و آرادو صدا زدم

 

 ...مارال : آراد بیا سر میز

 

 : آراد با تعجب اومد تو آشپزخونه و نگاهی به میز انداخت و گفت

 

ال خانوم چه کرده...کاش خودتو خسته نمیکردی...آخه من آراد : به به مار

 ...عادت به خودرن صبحانه ندارم

 

مارال : باید این عادت زشتتو بزاری کنار...مگه میشه آدم صبحانه 

 ....نخوره

 

 .آراد از این همه سیاستم خندیدو سر میز نشست

و از همینطور که داشت غذا میخورد مثله آدم ندیده ها نگاهش میکردم 

دیدنش کنار خودم لذت میبردم،کاش میشد هرروز صبح با دیدن اون 

 ...صبحمو شروع کنم

 

 آراد : چرا صبحانتو نمیخوری؟؟؟

 

 : با این حرفش به خودم اومدمو گفتم
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 ...مارال : چرا...چرا دارم میخورم

 

 :یکم از چاییم خوردم و گفتم

 

 مارال : آراد...بعد از شرکت برمیگردی اینجا؟؟؟

 

 ...آراد : آره...نمیتونم اینجا تنهات بزارم

 

 ....مارال : ببخشید...نمیخواستم مزاحمتشم

آراد : تو مزاحم نیستی...من خودم آوردمت اینجا...تا وقتی هم که من بگم 

 ....اینجا میمونی،وقتی پدرو ممادرت برگشتن خودم میبرمت خونه

 

 ...مارال : ولی من یک هفته دیگه دانشگاهم شروع میشه

 

 آراد : مشکلی نیست...خودم میبرمت و میارمت

 

 ...مارال : اما تو

 

 .....صبحانتو بخورآراد : دیگه ادامه نده.

 

سکوت کردم و چیزی نگفتم،آراد هم بعد از خوردن صبحانش پاشد و 

رفت،منم میزو جمع کردم و چرخی توی خونه زدم تا بیشتر با فضاش آشنا 

 ...بشم

کردم،خالی بود، اتاق دوم هم که اتاق خودم بود، رفتم در اولین اتاقو باز 

 ...درشو باز کردم سراغ اتاق سوم که اتاق آراد بود و

اتاقش مرتب تر از اون چیزی بود که فکرشو میکردم. دیوارای اتاق به 

 .رنگ مشکی بود،یه تخت دو نفره ی بزرگ هم وسط اتاق قرار داشت
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 .رفتم داخلو بیشتر به اطراف نگاه کردم

 ...روی میزش انواع ادکلن های مردانه و ساعت های مچی بود

روی دیوار عکس های خودشو آویزان کرده بود،از این فرصت استفاده 

کردمو از تک تک عکسای روی دیوار با گوشیم عکس گرفتم تا وقتی 

 ...دلتنگش میشم با عکساش خودمو آروم کنم

ی مدال طال و جام های گوشه ای از اتاق وسایل ورزشی قرار داشت و کول

بزرگ هم توی قفسه بود... خودمو روی تخت آراد انداختم و سرمو روی 

بالشت گذاشت...بوی عطر تلخ آراد روی بالشت مونده بود،خواستم بالشتو 

تو از زیر سرم بردارم و تو آغوشم بگیرم که چشمم افتاد به چند قطعه 

 ....عکسی که زیر بالشت بود

 ...گاه کردمعکسارو برداشتم و ن

هنوزم عکساشو نگهداشته بود...چقدرم باهم شاد بودن. به سوگول حسودیم 

میشد،به عشقی که آراد به سوگول داشت،به گذشته ای که باهم داشتن...آخه 

 سوگول چطور دلش اومد به آراد خیانت کنه؟؟؟

با شنیدن صدای در ترسیدمو عکس هارو زیر بالشت گذاشتم و از اتاق 

 ...رفتم بیرون

 

 مارال : کیه؟؟؟

 

 : مردی که پشت در بود گفت

 

 سالم خانوم...خریداتونو آوردم _

 

 ...داشت از کدوم خرید حرف میزد؟؟من که خرید نکرده بودم

 

 .مارال : حتما اشتباه آوردید...آخه من خریدی نکردم

 

 .خانوم...آقای رادمنش گفتن این خریدارو بیارم اینجا _
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و از دست اون مرد گرفتم.یا خداااا کولییییی خوراکی درو باز کردم و وسایل

  .و مواد غذایی خریده بود

 

 ...مارال : ازتون ممنون...صبر کنید تا حساب کنم

 

 .نیازی نیست آقای رادمنش همشونو حساب کرده _

 

 ...مارال: باشه ممنونم

 

وسایلو بردم تو آشپزخونه و تو یخچال و کابینت چیدمشون. دیگه وقت این 

ده بود که یه ناهار درست حسابی درست کنم تا آراد با هنرای من ش

. تصمیم گرفتم برای ناهار قیمه درست کنم بادمجون درست کنم تا آشناشه

انگشتاشو همراه غذا بخوره...موهامو محکم باال بستم و آستینامو باال زدم و 

 ...شروع کردم

 

••• 

 

 .ونهبود...دیگه کم کم باید میرسید خ ۱:۳۰ساعت 

غذاهارو تزئین کردم و روی میز چیدم،بعدشم رفتم توی اتاقمو لباسامو 

 ....عوض کردم

یه لباس کوتاه قرمز با شلوار سفید پوشیدم،شال قرمزمم سرم گذاشتم و جلو 

 ...به چشمش بهترین به نظر بیام .دلم میخواستآینه رژ قرمزمو هم زدم

و برداشتم و بهش زنگ نیم ساعت گذشت،بازم خبری از آراد نشد،گوشیم

 .زدم که صدای زنگ خوردن گوشیش از پشت در اومد

 ...دوییدن سمت در و بازش کردم

 

 ...مارال : سالم آراد...خسته نباشی
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 ...آراد : سالم جوجه...چه بوی غذایی راه انداختی

 

 : بالبخند گفتم

 

 .مارال : بیا داخل دستاتو بشور و بشین سر میز

 

 ...ردو بعد از شستن دستاش اومد سر میز نشستآراد لباساشو عوض ک

 ...بشقابشو گرفتم و براش غذا کشیدم،اونم با لذت از غذاش میخورد

 

 ...آراد : دستت درد نکنه مارال...خیلی خوشمزه بود

 

 مارال : نوش جانت...بازم میخوای؟؟

 

آراد : نه سیر شدم...من میرم توی اتاقم تا یکم استراحت کنم...اگه چیزی 

 .یاز داشتی صدام کنن

 

 ...مارال : باشه برو

 

 .وقتی آراد رفت منم ظرفارو جمع کردم وبعد رفتم توی اتاقم

 : گوشیمو برداشتم و به مامان زنگ زدم

 

 ...مارال : سالم مامان

 

 مامان : سالم دختر خوشگلم...خوبی؟؟

 

 مارال : مرسی خوبم شما خوبید؟؟
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 و خوردی؟؟...ناهارتمامان : ماهم خوبیم عزیزم

 

 ...مارال : بله مامانم خوردم

 

مامان : آفرین...منو از خودت بیخبر نزاریااا،زود زود بهت زنگ 

 ...میزنم،گوشیت دستت باشه

 

 ......از دور میبوسمتمارال : باشه مادر گلم

 

 ...مامان : منم میبوسمت عزیزم

 

••• 

 

...معموال تو این حوصلم حسابی سر رفته بود و نمیدونستم باید چیکار کنم

شرایط میرفتم تلویزیونو روشن میکردمو آهنگ گوش میدادم،االنم بهنرین 

 ...کار همین بود

رفتم توی سالن و تلویزیونو روشن کردم،بعد باال و پایبن کردن شبکه ها 

باالخره شبکه ی مورد عالقمو پیدا کردم که هرروز کولی آهنگ خفن 

 ...توش پخش میشد

کردمو از جام بلند شدم،اصال تو گوش دادن آهنگ صدای آهنگو زیاد 

 ...تعادل نداشتم و حتما باید می رقصیدم

یهو یه آهنگ عربی پخش شد، منم که قِر تو کمرم فراُون بود شروع کردم 

 .به پیچ و تاب دادن کمرم

انقدر رقصیدم که پاهام دیگه توان ایستادن نداشت اما بازم از رقصیدن 

 ...دست نکشیدم

به سمت پایین ریختم و همینکه سرمو باال آوردم با آراد چشم تو  موهامو

 .چشم شدم

گذاشتم جلوی صورتم واییییی این یهو از کجا ظاهر شد، از خجالت دستامو
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و خودمو پرت کردم روی مبل...تازه یادم اومده بود که شال رو سرم نبود، 

 ...یعنی قشنگ گند زدم به همه چی

 :برداشت و گذاشت روی سرم و گفتآراد شالمو از روی زمین 

 

آراد : خوب حاال نمیخواد خجالت بکشی،من که همه چیو دیدم،کار از کار 

گذشته، اومده بودم بهت بگم صدای آهنگو یکم کم کنی...ولی االن ن دیگه 

نیاز نیست راحت باش،برام تو شرکت کار پیش اومده باید برم،به 

 .رقصیدنت ادامه بده جوجه

 ت به من تیکه مینداخت؟؟؟این االن داش

وقتی صدای بسته شدن در خونه اومد،خیالم راحت شد که از خونه رفته و 

دستامو از رو صوتم برداشتم.حاال چطوری باید تو صورتش نگاه 

میکردم؟؟؟حتما کولی هم تو دلش به من خندیده...ضد حال بدی خورده 

 .بودم

م توی اتاقم و لباسامو دیگه تحمل تو خونه موندن نداشتم واسه همینم رفت

عوض کردم،بعدشم زنگ زدم به آزاده و تو کافه همیشگیمون باهاش قرار 

 ...گذاشتم

کیلید خونه رو از رو اُپن برداشتم و رفتم بیرونو بعد با یه دربست خودمو 

 ...رسوندم به کافه

 

 ...آزاده : سالم خوشگلم خوش اومدی

 

 مارال: سالم عزیزم...خیلی منتظرم موندی؟

 

 .آزاده : نه منم یک پنج دقیقه ای میشه که رسیدم

 خوب بیخیال این حرفا از خودت بگو، تو خونه ی داداشم راحتی؟؟؟

 

 ......فقط یکم حوصلم سر میرهمارال : آره خیلی راحتم
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آزاده: حق داری...راستی امیر بهم زنگ زده بود،ا کاری که کرده خیلی 

 ...ه اما روش نشدهپشیمونه،گفت میخواست به تو زنگ بزن

 

 :کیفمو محکم پرت کردم روی میزو گفتم

 

مارال : اون عوضی خجالت نمیکشه؟؟؟چطوری میخواست با من حرف 

 ... بزنه؟؟؟میخواست اصال چی بگه؟؟بگه ببخشید که یهو خواستم بهت

 

 ...ادامه ی حرفمو نزدمو یه نفس عمیق کشیدم تا آرومشم

 

 ...فتمآزاده : دقیقا،منم بهش همینارو گ

مارال : بیا راجبش حرفی نزنیم...تو بگو ببینم،میونت با بردیا چطور پیش 

 میره؟؟

 

آزاده : خیلی خوبه...اتفاقا امروز قراره باهم بریم خرید،من یه تشکر 

 ...اساسی هم به تو بدهکارم

 

 مارال : به من ؟؟؟واسه چی؟؟؟

 

ونم با بردیا برم آزاده : این مدت که داداشم خونه نیست با خیال راحت میت

 ...بیرون

 

 : خندیدمو گفتم

 

 ...مارال : دیوونه ای بخدا

 

یک ساعتی تو کافه موندیم و بعدش آزاده مجبور شد بخاطر قرارش با 

 .بردیا بره، منم دیگه اونجا نموندم و برگشتم خونه
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 ...برای شام حسابی تدارک چیده بودم

شغول درست کردن قرمه بعد از عوض کردن لباسام رفتم تو آشپزخونه و م

سبزی شدم.همینطور که داشتم آسمزی میکردم تو خیاالتم تصور میکردم 

که منو آراد باهم ازدواج کردیمو االن داریم تو خونه ی خودمون زندگی 

میکنیم،منم دارم واسه شام برای شوهر جونم قرمه سبزی درست میکنم و 

 ...اونم از سرکار برمیگرده و کولی قربون صدقم میره

 :با صدای زنگ گوشیم از تخیالت خوشگلم اومدم بیرون و جواب دادم

 

 مارال : الو؟؟

 

 آراد : سالم مارال...کجایی؟؟

 

 مارال : خونم...تو کجایی؟؟

 

آراد : من یه ده دقیقه دیگه کارم تو شرکت تموم میشه و برمیگردم 

 خونه،خواستم بدونم چیزی نیاز نداری موقع برگشت برات بگیرم؟؟

 

 ...مارال : نه فقط خودتو نیاز دارم

 

 آراد : چی؟؟؟؟

 

 : وایییی این چه حرفی بود زدم...خیلی زود جمعش کردم و گفتم

 

 مارال :یعنی چیزی نیاز ندارم مواظب خودت باشو بیا

 

 ...آراد : باشه...تو خونه میبینمت

 

 ...خیلی زود میز شامو آماده کردمو چشم به راهش نشستم
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عد صدای باز شدن در خونه اومد و صدای آراد تو خونه پخش نیم ساعت ب

  : شد

 

 ...آراد : مارال؟؟؟من اومدم

 

 : از تو آشپزخونه با صدای بلند گفتم

 

 مارال :خوش اومدی...دستاتو بشور و بیا سر میز

 

 :کمی بعد آراد با دیدن میز خوش رنگی که چیده بودم لبخندی زدو گفت

 

 ری به رخم میکشی مگه نه؟آراد : امروز هنراتو دا

 

 ...مارال : دقیقا...حاالم بشقابتو بده تا واست غذا بکشم

 

بعد از خوردن غذا آراد کمکم کردو ظرفارو باهم جمع کردیم.بعدشم 

 .هرکدوم رفتیم توی اتاق خودمون

 

••• 

صبح بود. گلوم حسابی  ۳از خواب بیدار شدمو نگاهی به ساعت انداختم،

ت،شالمو از تو کمد برداشتم و از اتاق رفتم خشک شده بودو میسوخ

بیرون،همه جا تاریک بودو جاییو نمیتونستم ببینم،فقط یه لحظه صدای خش 

 ....خش یچیزیو توی آشپزخونه شنیدم،انگار صدای باز شدن چیزی بود

ترسیدم و خیلی زود برقارو روشن کردم که دیدم آراد با یه خشاب قرص 

 ...توی آشپزخونه ایستاده

 

 مارال : آراد...ترسوندی منو...داری چیکار میکنی؟
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 ...آراد : چیزی نیست...داشتم قرصامو میخوردم

 

 مارال : چرا؟؟؟ نکنه مریض شدی؟؟؟؟

 

 ...نه فقط شبا بدون خوردن آرامبخش خوابم نمیبره : آراد

 

 ....مارال :اما اونا عوارض خوبی نداره

 

کنم میدونستم...ولی چاره ای جز آراد : اینارو قبل از اینکه بهشون عادت 

 ...اینا ندارم

 

آراد دوتا از اون قرصارو خورد و بعد از کنارم خیلی بی تفاوت رد شدو 

 ...رفت توی اتاقش

 : زیر لب گفتم

 

 ...مارال : حالت خوب میشه...همه این روزای سخت میگذره

 

••• 

عدشم از خواب بیدار شدمو برای آراد صبحانه حاضر کردم،ب ۶:۳۰ساعت 

 ...تا قبل از اینکه بیدارشه رفتن جلو آینه و کمی به خودم رسیدم

 : پنج دقیقه بعد آراد از اتاق با قیاقه ای بامزه اومد بیرون و گفت

 

 ...آراد :باز که تو زود بیدار شدی

 

 ...مارال : صبح بخیر

 

 : آراد دستی تو موهای ژولیدش کشیدو مرتبش کرد و گفت
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 بیدار شدی؟؟ آراد :چرا انقدر زود

 

 ...مارال : برو تو آشپزخونه میفهمی

 

آراد با چشمایی که هنوز غرق خواب بود رفت تو آشپزخونه و با دیدن میز 

 : صبحانه ای که آماده کرده بودم گفت

 

 ...آراد : معلومه خیلی خودتو خسته کردی...ازت ممنونم

 

 ...مارال : نه بابا اصال خسته نشدم،نوش جانت

 ...شو خوردو دوباره برگشت تو اتاقش تا حاضرشهآراد صبحان

 ...کمی بعد هم از اتاق اومد بیرون و من محو تماشاش شده بودم

یه لباس لی که دکمه هاشو باز گذاشته بودو زیرش یه تیشرت سفید پوشیده 

بود با یه شلوار لی که اونو محشر کرده بود،مثله همیشه بوی ادکلن تلخش 

 ...ودتو کوله خونه پیچیده ب

آراد واقعا خنگ بود که به نگاهای ضایع من شک نمیکرد،خوب خودت 

نباید یجوری بفهم که من دارم برات قش و ضعف میرم دیگه،حتما که من

 ...وایستم تو روت بگم میخوامت

 

 ...آراد : خوب دیگه مارال،من دارم میرم...پشت سرم درو قفل کن

 

 ...مارال : باشه...مواظب خودت باش

 

که پاشو از خونه گذاشت بیرون دوییدم سمت پنجره تا رفتنشو تماشا همین

 ...کنم

بعد از دو دقیقه آراد از در حیاط رفت بیرونو همون لحظه یه دختر جلو 

 .راهشو گرفت

قلبم شروع کرد به تند زدن،این دیگه کی بود...نمیتونستم واضح قیافشو 
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 .ببینم...آخه پشت به من ایستاده بود

کرده بودو داشت با حالت ُگنگی نگاهش میکرد..واییی این آراد تعجب 

 ...دختر چرا پشت نمیکرد تا بتونم ببینمش

چند دقیقه آراد تو شوک بود که نمیدونم اون دختر بهش چی گفت که آراد 

  .عصبانی شدو با مشت کوبید توی دیوار

الهی بمیرم حتما خیلی دستش درد گرفت،این دختره ی بیشعور کی بود که 

 ...این وقت صبح سرو کلش پیدا شد

دستاشو روی ته ریش آرادو میکشیدم آراد همینطور زول زده بود به 

چشمای اون دختر،دیگه داشتم دیوونه میشدم،تو دلم همش به خودم امید 

 ...میدادمو میگفتم نه...اون چیزی که تو فکرمیکنی نیست...حتما فامیلشه

رو به آغوشش کشید دیگه نتونستم اما با دیدن صحنه ای که آراد اون دخت

.لباسامو عوض کردم و بعد از برداشتن کیلید ..تحمل کنمو رفتم توی اتاق

 ...از خونه رفتم بیرون

و با همون صحنه روبه رو شدم.آراد با دیدن من کمی  در حیاطو باز کردم

 : از اون دختر فاصله گرفتو گفت

 

 آراد: چرا اومدی بیرون؟؟؟

 

...چیزه...من میخواستم...میخواستم برم یکم بیرون و مارال : راستش.

 ....بگردم،آخه حوصلم تو خونه سر رفته بود

 

زول زده بودم به اون دختر و همینکه اون دختر روشو برگردوند با دیدنش 

 ....اشک تو چشمام جمع شد

همه ی امیدو آرزوهام تو یه لحظه روی سرم خراب شد...سوگول برگشته 

کسی که االن تو آغوش آراد بود سوگول بود...دلم  بود...یعنی اون

میخواست همون لحظه بمیرم و راحتشم از این همه عذابی که فقط من باید 

 ...تحملشون میکردم
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 : سوگول با دیدن من رو به آراد کردو گفت

 

 سوگول : این کیه؟؟؟تو خونه ی تو چی میخواد؟؟

 

 ......یه مدت اینجا میمونهآراد : دوستمه.

 

سوگول : از کی تاحاال دوستاتو میاری خونت؟؟نکنه اینجارو پاتوق 

 دخترای بی سرپرست کردی؟

 

 : با شنیدن این حرفاش قلبم آتیش گرفت و با صدای بلند داد زدمو گفتم

 

مارال : با من درست صحبت کن،با چه حقی این حرفارو به من 

 میزنی؟؟؟؟؟

م...مارال توهم برو تو آراد : سوگول آروم باش خودم بهت توضیح مید

 ...خونه

 

 : با اشکایی که روی گونه هام سرازیر شده بود گفتم

 

 ....مارال : باشه میرم خونه...اما نه خونه ی تو...خونه ی خودم

 

 ...آراد : تو حق نداری جایی بری...همینجا میمونی

 

بدون توجه به حرفاش برگشتم توی خونه و همه ی لباسامو ریختم توی 

 .دوباره برگشتم پایین ساکم و

 

  : آراد با دیدنم گفت

 

آراد: کجا داری میری؟؟؟زودباش برو خونه مارال ببشتر از این عصبانیم 
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 ...نکن

 

 : دستای سوگولو گرفتمو کیلید گذاشتم تو کف دستش و گفتم

 

 ...مارال : من نمیخوام سر بار کسی باشم...خونه ی خودم راحت ترم

 

ایی بهم میگفت اما من انقدر تو سرم صداهای آراد با صدای بلند یچیز

 ...عجیب و غریب پیچیده بود که صداشو نمیشنیدم

 ...سر کوچه ایستادمو یه دربست گرفتم و مستقیم رفتم خونه

 

••• 

 

ساکمو پرت کردم روی مبل و خودم روی زمین افتادم...انقدر حالم بد بود 

 ....که فقط جیغ میزدمو گریه میکردم

جوری شد؟؟؟؟همه چی که داشت خوب پیش میرفت...چرا تا چرا یهو این

 میام خوشحال باشم یهو همه ی غم های عالم رو سرم خراب میشه؟؟

خدایا مگه من چیکار کردم؟؟؟؟به کی بدی کردم که اینجوری داری ازم 

 تقاص پس میگیری؟؟؟

 چرا آرزوهامو برای یکی دیگه بر آورده میکنی؟؟

اونو دوست نداره،پس چرا ازم دورش  تو که میدونی هیچکس قدر من

 میکنی؟؟؟؟

 

ناگهان دستی روی شونه هام قرار گرفت،رومو برگردوندم که با آزاده 

روبه رو شدم،بدون لحظه ای مکث کردن خودو پرت کردم تو آغوششو 

 ...زدم زیر گریه

 

آزاده : چیشده مارال ؟؟؟ یهو دیدم در خونتون بازه...ترسیدم...اومدم داخل 

 ...رو تو این حال دیدمکه تو
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 : چیزی نگفتم،فقط زیر لب زمزمه میکردم

 

 ...مارال : دارم میمیرم...دارم میمیرم

 

 ......زبونتو گاز بگیر...بیا بشین روی مبل ببینم چتشدهآزاده : خدا نکنه گلم

 

آزاده از جام بلند شدمو روی مبل نشستم.اشکام یه لحظه هم اَمونم با کمک

 ...درد میکردو نفسم باال نمیومد نمیداد...قلبم

 

 آزاده : خوب یچیزی بگو دختر...حرف بزن...چیشده؟

 

 .دیگه نتونستم تحمل کنمو همه چیزو بهش گفتم

 : با شنیدن حرفام اونم گریش گرفتو محکم منو آغوشش کشید

 

 آزاده : چرا اینارو زودتر به من نگفتی ها؟؟؟

 

راجبش خجالت آور بود...من  مارال : نمیتونستم...حتی حرف زدن هم

 ...عاشق پسری شده بودم که میدونستم عاشق یکی دیگس

 

آزاده : واسه چی باید از عشقی که تو قلبت به وجود اومده خجالت 

 بکشی؟؟؟تقصیر تو چیه؟؟؟

 ...مگه قلب آدم این حرفا حالیشه؟؟وقتی عاشق بشه چشماش کور میشه

 

ن دلو قانع کنم؟؟؟چطور باید بهش مارال : )با گریه( حاال چطوری باید ای

 بفهمونم بیخیالشه؟؟؟

 

آزاده : باید بگذری...بعضی وقتا گذشتن از کسی که دوستش داری خیلی 
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بهتر از اینه که کنارش باشیو شاهد صحنه ها و حرف هایی باشی که قلبتو 

 ...به درد میاره

 

 ...مارال : کاش منم مثله تو این حرفارو میفهمیدم

 

 ...ورو خدا آروم باش...گریه نکن...با گریه کردن آراد بر نمیگردهآزاده : ت

 

مثله دیوونه ها چنگ انداخته بودم به موهامو با تمومه قدرت میکشیدمشون 

 ...و جیغ میزدم

 

مارال : آراد االن خوشحاله مگه نه؟؟؟آراد باالخره بعد از یک سال انتظار 

نابود شد من بودم...این کشیدن به خواستش رسید،تنها کسی که این وسط 

 ...من بودم که زندگیم بخاطر احساسی که به آراد داشتم نابود شد

همیشه وقتی کنارش بودم دلم میخواست یه دل سیر تو بغلش گریه کنم اما 

واسه اینکه اون دلش غصه نگیره میخندیدم...من ...من حنی یکبارم اونو 

گرفتم و با گریه از خواب لمس نکردم اما بارها تو خوابم اونو تو آغوشم 

 نابود شدم...دیگه هیچوقت خوب نمیشممیپریدم...آزاده من

 

آزاده : خوشگلم حق داری...هرچی بگی حق داری...اصال انقدر گریه کن 

 ...تا آروم بگیری...منم تنهات نمیزارم...تا آخرش کنارت میمونم

 

ارم و کمی باالخره بعد از خوردن چندتا قرص تونستم چشمامو روی هم بز

 ...آروم بگیرم

 

 ...چند ساعت بعد به سختی چشمامو باز کردم و به اطرافم نگاهی انداختم

 ...با دیدن آراد باالی سرم بازهم چشمام پر از اشک شد

 

  آراد : بهتری؟؟؟
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 :رومو ازش برگردوندم و سکوت کردم

 

آراد : بخاطر حرفای سوگول ناراحتی؟؟؟ خوب من ازت از طرف اون 

ت میخوام...ولی باید به اونم حق بدی...وقتی تورو کنار من دید یکم معذر

 ...عصبانی شد

 

 : لب باز کردم و با صدای ضعیفی گفتم

 

 ...مارال : م...م...مهم..نیست

 

آراد : خانوم دکتر...پاشو باهات کولی حرف دارم...باید ماجرا های 

 ...امروزو برات تعریف کنم

 

 نو داشت؟؟؟این واقعا قصد عذاب دادن م

کاش میشد بهش بگم...کاش میشد بهش بگم نمیخوام راجب عشق دوبارتون 

چیزی بشنوم...کاش میشد بگم با شنیدن اسم اون دختر دیوونه میشم...اما 

مجبور بودم جلوی آراد خودمو بزنم به بیخیالی،تا چیزی از احساساتم 

 ...ی مننفهمه....آراد قلبش ماله یکی دیگه بودو حسرت تا اَبد برا

 : اشکامو با دستم کنار زدم و با لبخند کم جونی گفتم

 

 ...مارال : خوب...تعریف کن...میشنوم

 

 ...آزاده : داداش مارال حالش خوب نیست

 

 ....آراد : مطمئنم با خبرای خوبی که براش دارم حالش بهتر میشه

 

 مارال : راجب سوگول؟؟؟
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..بعد از یک سال ه اون برگشته..باورت میشه؟؟؟باالخرآراد : آره مارال..

 ...و زندگیم داد بازم برگشت و جونی دوباره به من

اولش نخواستم قبوب کنم،چون ترسیدم...ترسیدم بازم ازش ضربه بخورم 

اما همینکه اونو تو آغوشم گرفتم فهمیدم چقدر دلتنگشمو چقدر بی اون 

ن شده و ازم زندگی کردن واسم بی ارزشه...اون از کارای گذشتش پشیمو

 ...یک فرصت جدید خواسته...منم نتونستم بگم نه...با کمال میل قبول کردم

 

 :با بغضی که توی گلوم نشسته بود گفتم

 

مارال : آراد...خیلی خوشحالم که بازم لبخندی روی لبات میبینم...امیدوارم 

 ...دیگه هیچوقت از هم جدا نشید

 

راسم نامزدی بگیریم...اولین نفری هم ...آخر این هفته قراره مآراد : نمیشیم

که دعوتش کردم تویی...بودنت تو اون مراسم برام خیلی مهمه،آخه تو 

 ...بودی که تو این مدت کنارم بودی

 

زیر چشمی نگاهی به آزاده کردم که داشت پنهونی اشک میریخت...اما من 

با تمومه وجودم سعی کردم جلوی سرازیر شدن اشکامو بگیرم و نزارم 

 ...آراد چیزی از حالم بفهمه

 

 ...مارال : باشه...حتما میام

 

 ...آراد : االن پاشو وسایلتو جمع کن،میریم خونه ی من

 

 ...مارال : نه نمیشه...مزاحم تو و سوگول نمیشم

 

.من نمیزارم تو این خونه تنها بمونی...من آراد : همچین اجازه ای نمیدم..
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وجه اشتباهی که کرد شدو از حرفایی راجبت با سوگول حرف زدم،اونم مت

 ...که بهت زده پشیمونه

 

زورم به آراد نمیرسید، بعد از کولی اسرار و نه شنیدن از من باالخره 

 ...خودش دست به کار شدو وسایلمو جمع کردو گذاشت توی ماشین

 یعنی قرار بود شاهد عشق سوگولو آراد توی اون خونه باشم؟؟؟

 

 ■پایان جلد اول ■

 

 ♡مهسا هستم،امیدورم از جلد اول رمان فراموشی لذت برده باشید،منسالم

 

حتما همراه من باشید که به زودی جلد دوم این رمان با کولی اتفاقات 

 ...هیجان انگیز در خدمت شما دوستان قرار میگیره
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