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  part_1#

#تنهات_نمی زارم��♥ 

با شنیدن صدای سشوار آراد بیدار شدم. 

پتو رو روم کشیدم و با صدای گرفته ای غریدم: 

- آی آراد مگه خودت اتاق نداری! 

چرا هر صبح باال سر منی؟! 

بی اعتنا به من باز هم به کارش ادامه داد. 

خواب از سرم پرید، از بس حرص خوردم. 

پتو رو کنار زدم، بلند شدم نشستم و با اعصبانیت نگاهش 

کردم. 

نیم نگاهی از توی آینه بهم انداخت، سشوار رو از برق کشید، 

درخواست شما



همون جا گذاشت و رفت بیرون؛ 

خدای من انگار فقط می خواست من بیدارشم...! 

یک معذرت خواهی هم نکرد انگار الله...! 

نفسم رو محکم بیرون فرستادم و از اتاق اومدم بیرون و به 

سمت دستشویی رفتم. 

دست و صورتم رو شستم و بیرون اومدم. 

رو به آراد که سرش تو گوشیش بود و حاضر شده بود بره 

بیرون گفتم: 

- کجا میری؟ 

از گوشه ی چشم نگاهم کرد و  گفت: 

- به توچه! 

چشم غره ای بهش رفتم و گفتم: 

- بی ادب! مامان کجاست؟ 

من چه  می دونی گفت و رفت؛ 

هی خدایا مردم داداش دارن، من هم داداش دارم! 

یک ذره اخالق نداره این پسر...! 



به آشپزخونه رفتم و در یخچال رو باز کردم. 

کره و مربا آلبالویی که مامانم  درست کرده بود رو بیرون 

آوردم و شروع کردم بخوردن؛ 

خداروشکر تابستون بود و دانشگاه نداشتم. 

بابام که حتما رفته بنگاه(بابام بنگاه موتور داشت). 

آراد که یا رفته باشگاه یا رفته بوتیکش؛ 

ولی مامانم رو نمی دونم کجا رفته! 

ظرف ها رو جمع کردم و شستم. 

به اتاقم رفتم و طبق معمول گوشیم رو از روی میزعسلی 

برداشتم و خودم رو پرت کردم رو تخت که سرم خورد به 

دیوار؛ 

با دست سرم رو ماساژ دادم و زیر لب شروع به غر زدن کردم: 

- هزار بار می گم من  هم مثل آراد تخت دونفره می خوام، آخ... 

در همین حین رمز گوشیم رو باز کردم. 

داده های تلفن همراه رو روشن کردم و وارد تلگرام شدم. 

چند پیام از آیسان داشتم. 

�ملکه  سیاه 
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#تنهات_نمی زارم��♥ 

جوابش رو دادم ، آنالین نبود. 

نیم ساعتی سرم تو گوشی بود که مامانم باالخره پیداش شد . 

خسته بود انگار، که با صدای تقریبا گرفته ای گفت: 

- مارال؟ 

گوشی رو کنار گذاشتم و از اتاق بیرون اومدم: 

- بله مامان؟ 



- چه عجب بیدار شدی!  

بیا کمک که امشب مهمون داریم! 

به سمت اتاقم رفتم و گفتم: 

- صبر کن موهام رو ببندم االن میام! 

مامان شب مهمون داریم بعد تو از االن می خوای شروع کنی؟ 

برس رو برداشتم و موهام روشونه زدم. 

- آره نمی بینی خونه چطوره؟ 

موهام رو محکم باال بستم و پرسیدم:

- حاال کیا هستند مهمون هامون؟ 

نفسش رو کالفه بیرون فرستاد و گفت: 

- اوف دختر، تو چقدر سوال می پرسی! 

عموت این ها می خوان بیان! 

رفتم توی راهرو دست هام رو شستم و رفتم آشپزخونه؛ 

یک جوری گفت چقدر سوال می پرسی که دیگه روم نشد بگم 

کدوم عموم! 



مامانم دستمال تمیزی رو به دستم داد و گفت: 

- کابینت ها رو پاک کن تا بگم بعدش چی کار کنی! 

به همین ترتیب کل خونه رو من بدبخت تمیز و مرتب کردم و 

مامانم فقط ناهار درست کرد. 

دیگه خسته شدم...! 

معترض گفتم: 

- وای مامان خسته شدم، گرسنمه! 

نگاهی به قیمه بادمجان انداخت و گفت: 

- غذا دیگه آماده اس! 

فقط یکم صبر کن داداش و بابات بیان.

�ملکه سیاه 
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#تنهات_نمی زارم��♥ 

اخم هام رو توی هم کشیدم و روی مبل نشستم. 

من باید منتظر باشم و ببینم آرادخان کی برمی گرده خونه...! 

با صدای زنگ  آیفون، بلند شدم و به سمتش رفتم. 

- کیه؟ 

با صدای آراد که گفت: 

- منم! 

آیفون رو زدم و به پیشوازش رفتم. 

در رو باز کرد و داخل شد. 

سالمی کرد که گفتم: 

- سالم آراد، دارم می میرم از کنجکاوی! 



بگو کدوم عمو می خواد بیاد خونمون؟ 

- عمو محمد و عمو مرتضی... 

 فضول! 

عمومحمد بزرگترین عموم بود و دوتا پسر داشت و عمو 

مرتضی هم یک  دختر داشت فقط، که رابطه ی خوبی هم 

باهاش نداشتم. 

هوفی کشیدم. 

از کنارم که گذشت بوی عطرش دیوونه ام کرد. 

آخ من همیشه میگم اگه داداشم نبود، حتما عاشقش می شدم. 

با این فکر خندیدم و پشت سرش رفتم. 

 سالمی به مامان کرد و رو به من پرسید:  

- چرا از مامان نپرسیدی؟ 

خواستم جواب بدم که باز صدای آیفون بلند شد. 

به سمت آیفون رفتم بدون این که بپرسم کیه در رو باز کردم. 

 آراد سوالی نگاهم کرد که گفتم: 

- حتما باباست! 



به سمت در رفتم که یه استقبال جانانه ازش کنم، که در باز 

شد و رادین یا ا� گویان داخل شد .  

مات مونده بودم. 

با یک تاب و شلوارک خرسی و صورتی جلوش ایستاده بودم. 

آراد از کنارم گذشت و باسقلمه ای که بهم زد به خودم  اومدم. 

بدون هیچ گونه جلب توجه ای با سرعت به سمت اتاقم رفتم، 

در رو بستم و بهش تکیه دادم. 

نفس آرومی کشیدم. 

صداشون می اومد که در حال احوال پرسی بودند. 

رادین پسر کوچیکه ی عمو محمد بود. 

�ملکه سیاه 
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#تنهات_نمی زارم��♥ 

بیست و پنج سالشه، یعنی یک سال از آراد بزرگتره! 

به سمت کمد رفتم، لباسهام رو عوض کردم. 

روبه روی آینه ایستادم، شالم رو روی سرم مرتب کردم. 

در اتاق رو باز کردم و آروم بیرون رفتم. 

- سالم! 

با صدای من برگشت و گفت: 

- سالم خوبی؟ 

لبخندی زدم و گفتم: 

- مرسی تو خوبی! 

- بخوبیت! 

به سمت آشپزخونه رفتم که مامان سینی شربت رو به دستم 

داد و گفت: 



- ببرشون؛ گرمه می چسبه! 

بهشون تعارف کردم و سینی رو روی میز گذاشتم. 

روی مبل یک نفره ای نشستم. 

مگه قرارنبود شب بیان؟ 

چرا االن اومده؟ 

گذاشتم بودم، چون زیاد با هم صمیمی نبودیم! 

منظورم این که اونجوری که با آیهان پسرعمو مهدی صمیمی 

هستم با رادین نیستم! 

با صدای مامان که صدامون کرد واسه ناهار بلند شدیم و به 

آشپزخونه رفتیم. 

بابا دیر می اومد و گفته بود که منتظرش نمونیم. 

ناهار رو در سکوت خوردیم، میز رو جمع کردم و ظرف ها رو 

شستم . 

حداقل یکم کمک هم نکردن... 

نفسم رو بی حوصله بیرون فرستادم، به سمت سالن رفتم. 

روی مبل کنار مامان نشستم. 



 مامان بلند شد و گفت: 

- من برم یکم استراحت کنم، سرم درد می کنه! 

آراد هم باشه ای گفت! 

مامانم براشون میوه و چای گذاشته بود. 

نگاهی به رادین انداختم، اون هم نگاهم کرد. 

من چقدر رنگ چشم هاش رو دوست داشتم! 

گاهی قهوه ای چشم هاش به عسلی می زد و گاهی تیره   

می شدن... 

وقتی به خودم اومدم متوجه شدم که مدتی هست که به 

چشم هاش خیره شدم. 

�ملکه سیاه 
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#تنهات_نمی زارم��♥ 

نمی دونم این چه حسیه که به رادین دارم، وقتی می بینمش 

تپش قلب میگیرم... 

انگار دوست دارم؛ من رو دوست داشته باشه... 

جلوش هول میشم! 

این پسر واسم خیلی خاص! 

توی فکر بودم که رادین لبخندی زد و گفت: 

- امشب عمو مرتضی این ها هم میان؟ 

آراد خواست چیزی بگه، که من سریع گفتم: 

- چطور مگه؟ 

با تعجب به من نگاه کردند. 

رادین شونه ای باال انداخت و گفت: 



- همین جوری! 

خیلی وقته ندیدمشون! 

ناخودآگاه گفتم: 

- دلت براشون تنگ شده؟ 

وای چه سوتی دادم من... 

لبم رو به دوندون گرفتم. 

آراد سوالی نگاهم کرد و رادین هم انگار نفهمیده بود منظورم 

چیه، که متعجب گفت:

- برای کی؟ 

خنده ی مصنوعی کردم و گفتم: 

- هیچی ولش کن! 

نگاه هاش رو به دلربا دیده بودم، ولی نگاه های زیرزیرکی اش 

به خودم رو هم دیده بودم! 

نمی تونستم احساساتش رو از چشم هاش بخونم؛ 

عجیب بود برام، این پسر ساکت و مرموز؛ 



آهانی گفت، ولی می دونستم هنوزم ذهنش درگیره! 

عجب حرفی زدم من!

دستی به مو هام که از شال بیرون زده بودند بیرون کشیدم . 

خواستم ذهنشون رو از این حرفم دور کنم، پس گفتم: 

- حوصله ام سر رفت! 

آراد گفت: 

- من هم! 

رادین گفت: 

- مهمون هاتون که شب میان و االن  هم ساعت دو هست! 

بیاید بریم  بیرون یه دور بزنیم! 

نمی دونستم برم یا نه؟! 

 منتظر به آراد نگاه کردم که گفت: 

- بریم، یک پارک سرخیابون هست یکم قدم بزنیم! 

�ملکه سیاه 
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#تنهات_نمی زارم��♥ 

رادین رو به من گفت: 

- خب برو آماده شو تا بریم دیگه! 

باشه ای گفتم ، بلند شدم و به اتاقم رفتم. 

یه حس خوب داشتم. 

یک مانتو طوسی که تا روی زانوم بود رو از کمد درآوردم و با 

شال و شلوار مشکی پوشیدم. 

زیاد اهل آرایش نبودم، ولی یکم رژ زدم. 

مثل همیشه موهام رو  یک طرفه روی صورتم  ریختم. 



بیرون رفتم، آراد هم همزمان با من از اتاقش بیرون اومد. 

رادین بلند شد و گفت: 

- خواهر و برادری ست کردین؟! 

می دونستم بازهم بدون هیچ گونه هماهنگی لباس هامون ست 

شدن، نیم نگاهی به آراد انداختم. 

شلوار کتان مشکی و تیشرت جذب طوسی! 

آخ که من فدای این همه جذابیتت بشم! 

البته به خودش نمی گم چون پررو می شه؛ 

آراد نگاهی به من انداخت و گفت: 

- پس من برم... 

با اعصبانیت نگاهش کردم که دیگه ادامه نداد؛ می گم خیلی 

بیشعوره، کسی قبول نمی کنه...! 

رادین خندید و گفت: 

- اگه نمی خوای بکشت، راه بیافت! 

آراد هم  خندید و گفت:  



- خب می گم فکر می کنن تو زنمی، دیگه هیچ  دختری نگاهم 

نمی کنه! 

جلوی خنده ام رو گرفتم و با لحن خشنی گفتم: 

- غلط می کنن نگاه داداش من کنن! 

رادین با خنده ای که برلب داشت، روبه آراد گفت: 

- اوه اوه بد بخت زنت آراد! 

عجب خواهرشوهر خشنی داره! 

خندیدم و گفتم: 

- راه بیافتید دیگه، چقدر فک می زنید! 

رادین کال پسری نبود که زیاد با کسی صمیمی بشه یا رفیق 

زیاد داشت باشه! 

فقط با آراد خیلی صمیمیه و به قول خودش آراد با بقیه 

براش فرق می کنه! 

کتونی هامون رو پوشیدیم و بیرون رفتیم. 

تا سرخیابون در سکوت راه رفتیم. 



�ملکه سیاه 
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#تنهات_نمی زارم��♥ 

به سمت پارک رفتیم و روی یک نیمکت بزرگی که تقریبا 

انتهای پارک بود، نشستیم. 

من، آراد و بعد رادین با فاصله از هم نشستیم. 
  

آراد بلند شد و گفت: 

- بچه ها من برم یکم خوراکی بگیرم! 



بعد از رفتن آراد، بلند شدم و روی چمن ها رو به  روی نیمکت 

نشستم. 

رادین با تعجب گفت: 

- چرا اونجا نشستی؟! 

- اینجا بهتره! 

اومد و کنارم نشست و گفت: 

- ببینم چطوره؟ 

یک تای ابروم باال پرید؛ این نوع حرف زدن و این کار ها از 

رادین بعید بود. 

با دستی که دور گردنم پیچید؛ سرم رو بلند کردم ولی نور 

آفتاب به چشمم زد و مجبور شدم دوباره سرم رو پایین 

بندازم. 

آراد که نبود چون بوی عطر آراد رو می شناختم! 

چه قدر بوی عطرش آشنا بود. 

برگشتم و از پایین به باال نگاهش کردم؛ 

کتونی های سفید، شلوار لی آبی تیره و تیشرت سفید و به 



صورتش رسیدم، وای آیهان بود! 

تند بلند شدم و گفتم: 

- آیهان تویی؟ کی اومدی؟ وای پسر چقدر دلم برات تنگ شده 

بود! 

محکم بغلش گرفتم. 

بغلم کرد و بعد از خودش جدام کرد و گفت: 

- من هم دلم برات تنگ شده بود، عشقم! 
  

موهاش رو زده بود، ولی کاله کپ سفیدی رو روی سرش 

گذاشته بود. 

آیهان داداش آیسان؛ کوچک ترین عضو خانواده است و تنها 

کسی که از من کوچک تره؛ 

واقعا خیلی دوستش دارم! سربازه ولی دیگه داره تموم میشه! 

رابطه ی خوبی با آراد و رادین نداشت، ولی با رادان، داداش 

بزرگه ی رادین حسابی جور بود. 

با به یادآوردن رادین نگاهی بهش انداختم. 

اوه اوه چه اخم هاش توهم بود. 



�ملکه سیاه 
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چش شد این؟! 

آیهان و رادین یک سالم و احوالپرسی خشک کردند و بعد هم 

آیهان رفت که ببینه چرا آراد دیر اومده! 

بازهم من موندم و رادین... 

خواستم بلندشم که با اعصبانیت مچ دستم رو گرفت . 

با تعجب نگاهش کردم و گفتم: 



- چی کار می کنی؟ 

- بشین باید باهم حرف بزنیم! 

از لحنش خوشم نیومد، ولی نشستم. 

- خب می شنوم 

دستی بین موهاش کشید و گفت: 

- بین تو و آیهان چیزی هست؟ 

با تعجب نگاهش کردم؛ یعنی نمی دونست آیهان یک سال از من 

کوچک تره؟! 

خندیدم و گفتم: 

- چی می گی تو؟ آیهان مثل آراده واسم!  

اون یکسال ازم کوچک  تره، بعد تو می گی  چیزی بینتون 

هست؟! 

- ببین مارال من دوست ندارم اونقدر با اون صمیمی باشی که 

بغلش کنی...! 

حرصم رو در آورده بود: 



- رادین تو چرا بدت میاد؟ ها؟ 

همون نسبتی که تو با من داری، اون هم باهام داره! 

دوست داشتم بگه من دوستت دارم! 

ولی با این حرفی که گفت، احساس کردم چشم هام سیاهی 

رفت: 

- تو مثل خواهر نداشتمی! 

می دونی که همون قدر که رادان واسم عزیزه! 

 تو و آراد هم هستید! 

با ُبهت گفتم: 

- خواهر؟ 

- آره پس چی؟  

با اعصبانیت بلند شدم: 

- من فقط یک داداش دارم اون هم آراده! 

نگذاشتم حرفی بزنه و راه افتادم. 

می خواستم برم، دورشم از رادینی که من عاشقش بودم...! 



چی گفتم من؟ 

عاشقش بودم؟! 

یعنی این حس لعنتی عشقه؟ 
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قدم هام رو سریع برمی داشتم. 

به خونه که رسیدم سریع به سمت اتاقم رفتم. 



روی تخت نشستم و بالشم رو محکم بغل کردم، 

 حرصم رو روی بالش  بدبخت خالی کردم. 

بغض کرده بودم؛ ولی من نباید گریه کنم! 

من به این سادگی ها نمی شکنم!  

من گریه نمی کنم! 

بالشت رو پرت کردم رو تخت؛  

بلند شدم و روبه روی آینه ایستادم. 

با باز شدن در اتاق با اخم نگاهی به آراد انداختم و گفتم: 

- مگه طویله  است؟ 

با شیطنت ابرو باال انداخت و گفت: 

- نیست؟ 

چشم غره ای بهش رفتم که گفت: 

- چرا تنها برگشتی خونه؟ 

وای حاال چی می گفتم؟! 

لبخند مصنوعی زدم و گفتم: 

- یک  کاری برام پیش اومد و مجبور شدم  زود برگردم! 



آیهان هم به جمعمون اضافه شد و گفت: 

- مرض داری بدون هیچ اطالعی سرت رو می ندازی پایین... 

نگذاشتم حرفش رو ادامه بده و پس گردنی بهش زدم و گفتم: 

- بی تربیت من ازت بزرگترم این چه طرز حرف زدنه؟ 

دستش رو پشت گردنش کشید و گفت: 

- چرا می زنی وحشی؟ 

ابروهام رو باال انداختم و گفتم: 

- بیش تر از اینا حقته! 

آراد خندید و گفت: 

- بچه ها بسه! 

مارال، مامان عمومحمد این ها رو هم دعوت کردن! 

عشقت میاد امشب! 

آیهان لبخند دندون نمایی زد و به خودش اشاره کرد و گفت: 

- عشقش که اومده! 
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می دونستم منظورش آیسان؛ آیهان خواست چیزی بگه که 

مامانم صداش زد و مجبور شد بره. 

برگشتم سمت آراد و گفتم: 

- چته خان داداش ؟  

کبکت خروس می خونه! 

لبخند جذابی زد و گفت: 



- آخرشب واست میگم!

وای یعنی یه چیزی هست. 

دستم رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم: 

- تو که می دونی من تا آخر شب نمی تونم تحمل کنم!  

بوسه ای روی موهام زد و گفت: 

- باید تحمل کنی موش کوچولوی فضول من! 

معترض لب زدم: 

- اه آراد بگو دیگه! 

- می دونی که تا وقتی نخوام نمیگم! 

مظلوم  نگاهش کردم. 

که در سکوت نگاهم کرد. 

آخه مگه چی می خواست بگه؟! 

من میمردم تا وقتی بگه! 

با قهر ازش رو گرفتم و گفتم: 

- اصال نگو! 



بغلم کرد و گفت: 

- االن نمی تونم بگم، آخر شب بهت میگم خواهر خوشگلم! 

لبخندی زدم و گفتم: 

- باشه! 

برو بیرون تا لباس هام رو عوض کنم، االن که مهمون ها بیان! 

باشه ای گفت و بیرون رفت. 

لباس هام رو عوض کردم و دستی به موهای بلندم کشیدم. 

فر درشت بودند من عاشق موجشون بودم. 

جلوی آینه نشستم و یک آرایش خیلی مالیم روی صورتم 

نشوندم. 

 ایستادم و شیشه ی عطرم رو برداشتم و همه اش رو روی 

خودم خالی کردم وبا لبخند در اتاق رو باز کردم. 
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سالمی کردم  که همه با هم جواب دادند. 

به سمت آیسان رفتم و کنارش نشستم. 

خونه خیلی شلوغ شده بود. 

بیشتر سر و صداها هم متعلق به آیهان و رادان بود. 

آراد و رادین هم آروم  باهم حرف می زدند و دلربا هم تقریبا تو 

جمع آیهان و رادان بود. 

آیسان و من هم در سکوت به بقیه نگاه می کردیم. 

عمو و زن عمو و مامانم این ها هم جدا داشتند حرف می ز دند. 

آراد بلند شد و رو به جمع گفت: 



- دختر و پسرا بلند شید که بریم بیرون بشینیم! 

هوا خیلی خوبه، من هم به کارم می رسم. 

همه بلند شدیم، پشت سر آراد و رادین به حیاط رفتیم. 

آراد سیخ های جوجه رو روی منقل گذاشت و همه دور منقل 

جمع شدیم. 

هرچند ثانیه یک بار نیم نگاهی به رادین می انداختم. 

رادینی که فقط به چشم خواهر نگاهم می کرد. 

 آراد یک سیخ جوجه رو باال گرفت و گفت: 

- بردارید بچه ها...! 

من میلی به خوردن نداشتم، اما بقیه یکی یدونه برداشتن؛ 

من خوب نبودم! 

 میان خنده های بقیه، من فقط یک لبخند مصنوعی می زدم و 

به زمین چشم دوخته بودم. 

بعد آماده شدن جوجه کباب، به داخل رفتیم و سر میز شام 

نشستیم. 

سرمیز بچه ها کلی باهم شوخی کردن و من همچنان سکوت 

کرده بودم. 



دیگه آخر شب شده بود و خیلی خسته بودم. 

از بس کار کرده بودم دیگه جونی تو پاهام نبود. 

همه رفته بودند و فقط دلربا امشب مونده بود. 

همراه دلربا با اتاق من رفتیم، به محض این که وارد اتاقم 

شدیم، آراد هم از اتاقش بیرون اومد و با لبخند خاصی که 

روی لبهاش بود به اتاقم اومد. 

روی تخت در سکوت نشسته بودیم که گلوم رو صاف کردم و 

روبه آراد گفتم: 

- تو برای چی اومدی اینجا آراد؟ 

چشمکی زد و گفت: 

- گفته بودم می خوام یه چیز مهم بهت بگم...! 
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با کنجکاوی نگاهش کردم و گفتم: 

- خب، بگو دیگه آراد! 

نیم نگاهی به دلربا انداخت و روبه من گفت: 

- من و دلربا باهم وارد رابطه شدیم! 

لبخندی از روی خوشحالی زدم و گفتم: 

- ِا بسالمتی!  

شیطونا شما دو تا کی جفت شدین و من ندیدم! 

دلربا خندید و گفت: 

- دیروز، قرار نیست فعال به کسی چیزی بگیم؛ ولی خان 



داداشت گفت حتما باید به تو بگه! 

لبخندی زدم. 

خیلی وقت بود که آراد بهم گفته بود دلربا رو دوست داره و از 

این که دلربا هم دوستش داره و باهم وارد رابطه شدن خیلی 

خوشحال شدم. 

خوشحالی آراد برای من کافی بود. 

چی می شد رادین هم من رو دوست می داشت؟ 

- خب یعنی االن من اینجا اضافه ام؟ 

آراد دستش رو دورم حلقه کرد و گفت: 

- شما تاج سرمایی! 

- چاکر خان داداش! 

دلربا با ناراحتی ساختگی گفت: 

- پس  من چی؟ 

آراد دست دیگه اش رو باز کرد و گفت: 

- تو که عشق من! 



بیا اینجا بینم! 

دلربا هم با لبخند به جمع ما پیوست. 

سه تایی خندیدیم. 

از بغل آراد بیرون اومدم و گفتم: 

- می خواید من میرم بیرون شما راحت باشید! 

دلربا سریع گفت: 

- نه نرو! 

سوالی نگاهش کردم که گفت: 

- عمو و زن عمو می بینن بعد زشت میشه من و آراد تنها توی 

اتاق! 

با لبخند نگاهشون کردم، بهم می اومدن آروم باشه ای گفتم 
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چرا نمی خواست کسی بفهمه؟ 

سوالم رو به زبون آوردم که آراد گفت: 

- نمی دونم من هم دلربا دوست نداره 

دلربا هم خودش رو زد به کوچه علی چپ و جواب ندادکه 

چرا نمی خواد.
 .....

دو، سه ماهی از اون شب می گذره و امشب همه مهمون 

مادربزرگم این ها هستیم. 

مامانم، مامان جونم و زن عموها توی آشپزخونه بودند؛ 



مردها جدا نشسته بودند و درباره ی کار حرف می زدند و من و 

آیسان و دلربا هم کنارهم نشسته بودیم. 

چون آیهان نبود جمع آروم بود. 

آیسان و دلربا رابطه ی خوبی با هم نداشتند و برای همین 

هیچ کدوم حرفی نمی زدند. 

حوصله ام سر رفت. 

بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. 

خواستم داخلشم که با صدای زن عمو فاطمه(مادر رادان و 

رادین) ایستادم: 

- خالصه که دل رادینِ  ما رو بدجور برده! 

وای یعنی چی؟ 

رادین عاشق شده؟ 

ما که دیگه دختری نداشتیم! 

من و آیسان و دلربا؛ 

آیسان که نامزد داره! 

 دلربا هم نیست که؛ یعنی رادین... 

با فکر کردن به این که رادین من رو دوست داره، لبخند بزرگی 

روی لبم نشست. 



ذوق زده لبم رو گاز گرفتم. 

صدای مامان جون رو شنیدم که گفت: 

- منتظر چی هستید دیگه؟ 

امشب که همه هم  هستن بگید و خواستگاری کنید دیگه! 

لبخندم عمیق تر شد، وای که مامان جونن چه حرف خوبی زد. 

دیگه زشت می شد بایستم اونجا؛ شاید یکی می دید. 

پس تک سرفه ی مصلحتی کردم و وارد شدم. 

همه به طرفم برگشتند؛ لبخند خاصی روی لب هاشون بود. 

من هم لبخندی زدم و به سمت صندلی خالی کنار زن عمو فاطمه 

رفتم  و نشستم. 

�ملکه سیاه 
 🦋

 🦋🦋
 🦋🦋🦋

 🦋🦋🦋🦋
 🦋🦋🦋🦋🦋

 🦋🦋🦋🦋🦋
 🦋🦋🦋🦋



 🦋🦋🦋
 🦋🦋

 🦋
 part_14#

#تنهات_نمی زارم��♥ 

مامان سینی لیوان ها رو به سمتم گرفت و گفت: 

- برو سر میز بچینشون! 

چشمی گفتم و سینی رو برداشتم. 

از آشپزخونه بیرون رفتم و سینی رو روی میز گذاشتم. 

با حوصله لیوان ها رو روی میز چیدم، بعد به آشپزخونه 

برگشتم و بقیه چیزها رو آوردم و روی میز گذاشتم. 

مامان همه رو صدا زد که سرمیز شام بیان؛ 

دل تو دلم نبود برای خواستگاری امشب... 

اون قدر استرس داشتم، که نتونستم زیاد غذا بخورم و زود 

کنار کشیدم. 

بعد از صرف شام و جمع کردن ظرف ها به سالن برگشتم و 

رفتم پیش آیسان نشستم. 



که عمو محمد(بابای رادین) گلوش رو صاف کرد و روبه جمع 

گفت: 

- خوب حاال که همه هستن، بهتره که بریم سر اصل مطلب و 

این موضوع رو زیاد کش ندیم!  

عمومرتضی(بابای دلربا)سری تکون داد و گفت: 

- بفرما خان داداش! 

دست  و پاهام از استرس یخ زده بودند. 

با دیدن آراد اون هم با قیافه ای درهم با تعجب بهش خیره 

شدم. 

داداش من چش شده بود؟! 

چشم و ابرویی براش رفتم که لبخند مصلحتی زد، نگاهش رو 

ازم گرفت و سرش رو پایین انداخت. 

با صدای عمو نگاهم به سمتش چرخید: 

- خوب داداش راستش رادین بدجور دلش پیش دلربا گیر 

کرده! 

و تا جایی که می دونم دلربا هم پسر ما رو می خواد! 

پس اگه اجازه بدید این دوتا رو برای هم نامزد کنیم؟ 



عمو چی گفت؟! 

دلربا برای رادین؟ 

همون دلربایی که داداشم دیوانه وار دوستش داشت؟ 

همون رادینی که امشب دل تودلم نبود که از من خواستگاری 

کنه؟! 

برای لحظه ای نفسم رفت... 

شاید این پایان زندگی بود! 

شاید این پایان نفس کشیدنم بود... 

�ملکه سیاه 
 🦋

 🦋🦋
 🦋🦋🦋

 🦋🦋🦋🦋
 🦋🦋🦋🦋🦋

 🦋🦋🦋🦋🦋
 🦋🦋🦋🦋

 🦋🦋🦋
 🦋🦋

 🦋
 part_15#



#تنهات_نمی زارم��♥ 

دلش پیش دلربا گیر کرده...! 

نگاهی به دلربا انداختم که با لبخندی سرش رو پایین انداخته 

بود. 

نگاهم رو به سمت رادین کشوندم که کنار آراد نشسته بود، به 

عمومرتضی نگاه می کرد و بعد آراد... 

آرادی که نمی دونم چرا سکوت کرده بود تا عشقش با 

پسرعموش، با صمیمی ترین دوستش ازدواج کنه...! 

داداشم حالش خوب نبود! 

سعی می کرد لبخند بزنه، ولی من داداشم رو می شناختم! 

من غم توی چشم هاش رو می دیدم! 

من نگرانش بودم! 

با حس گرمی دست آیسان ، نگاهش کردم. 

من باید محکم می بودم، من نباید اشک می ریختم! 

نباید غرورم رو به خاطر رادین می شکستم. 

لبخندمصنوعی زدم و دوباره به روبه رو خیره شدم. 



نمی خواستم به چشم های آیسان نگاه کنم؛ نمی خواستم بفهمه 

چقدر داغونم 

بغض بدی به گلوم چنگ می انداخت؛ 

کاش می تونستم بلندشم دست تک داداشم رو بگیرم و از 

اینجا دورش کنم. 

پس دلربایی که از عشقش به آراد برای من می گفت، االن 

داشت با رادین نامزد می کرد! 

 دلربایی که می گفت: 

- داداشت بدجور دل من رو برده! 

هه...! 

 من احمق رو بگو، که باور می کردم. 

فکر می کردم دیگه تمومه، داداشم به عشقش می رسه!

دوباره به آراد نگاه کردم. 

لبخندروی لبش نشونه ی خوشحال بودنش نبود! 

من این لبخند رو می شناختم! 

این لبخند نشونه ی درد بود! 
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دیگه هیچ صدایی نمی شنیدم. 

فقط سرم رو پایین انداخته بودم تا کسی برق اشک توی 

چشم هام رو نبینه... 

خدایا من چی فکر می کردم و چی شد؟ 

با صدای دست همه سرم رو بلند کردم و من هم آرون شردع به 

دست زدن کردم. 

زن عمو حلقه ای رو از کیفش بیرون آورد و به دست رادین داد 



و گفت: 

- رادین جان بکن تو دست دخترم به عنوان نشونه فعال... 

رادین چشمی و گقت و بلند شد و کنار دلربا روی مبل نشست. 

نفسم باال نمی اومد. 

اون همه رویاپردازی؛ اون همه آرزو همه اش به باد رفت . 

لبخند تلخی روی لبم نشست . 

سعی کردم من هم مثل بقیه لبخند بزنم تا اشکم نریزه! 

با صدای ِکل و دست زدن مامان و زن عموهام، سر بلند کردم. 

دیگه توان اینجا ایستادن رو نداشتم... 

با صدای مامان بخ خودم اومدم: 

- مارال؟ 

سر بلند کردم و گفتم: 

- بله مامان؟ 

با رادین و دلربا اشاره کرد و گفت: 

- برو تبریک بگو دخترم، زشته اینجا نشستی 

چشمی گفتم و بلند شدم. 

آروم به سمتشون رفتم، بغضم رو قورت دادم و روبه رادین و 



دلربا گفتم: 

- تبریک می گم! 

رادین لبخندی زد و گفت: 

- ممنون 

حتی نتونستم به دلربا نگاه کنم، اون چندش اور ترین دختری 

بود که توی عمرم دیده بود. 

از کنارشون رد شدم و به سرجام برگشتم، دیگه کم کم همه 

خداحافظی کردن و رفتند. 

نگاهم به آراد افتاد که بعد از رفتن مهمون ها، تند به اتاق 

مهمان رفت. 

پشت سرش رفتم و در زدم: 

- بیا تو 

داخل رفتم، که دیدم روی تخت دراز کشیده و ساعد دستش 

رو روی چشم هاش گذاشته... 

به طرفش قدم برداشتم و روی تخت نشستم. 

دستم رو روی بازوش گذاشتم و گفتم: 

- خوبی آرادم؟ 
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با صدای گرفته ای گفت: 

- خوبم! 

این چند وقت که با دلربا بود، کمتر می دیدمش و مثل قبال 

نبودیم. 



برای همین هم خبر نداشتم که از دلربا جدا شده! 

نمی خواستم اذیت بشه. 

آروم  کنارش دراز کشیدم، دستش رو باز کرد و من  هم سرم رو 

روی بازو هاش گذاشتم. 

دستش رو الی موهام برد و در سکوت موهام رو نوازش 

می کرد. 

- مارال؟ 

سرم رو بلند کردم، به نیم رخش خیره شدم و آروم لب زدم: 

- جونم؟ 

دستش رو برداشت، نگاهم کرد و گفت: 

- خوبی؟ 

اوهومی گفتم که گفت: 

- مطمئنی؟ 

سرم  رو تکون دادم و گفتم: 

- تو خوب باشی، من هم  خوبم! 



آروم لب زد: 

- من خوبم! 

- نیستی آراد...نیستی! 

حرفی نزد و باز هم به سقف خیره شد. 

- ولی مارال تو یه چیزیت هست! 

حرفی نزدم؛ همون جوری که من آراد رو می شناختم، اون هم 

من رو می شناخت! 

حوصله نقش بازی کردن رو نداشتم. 

من هم  به سقف خیره شدم. 

یک ترک بزرگ  روش بود، که اعصابم رو بهم می ریخت. 
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نیم نگاهی بهش انداختم که دیدم چشم هاش بسته  است. 

دیگه حرفی نزدم و من هم سعی کرد تا پلک هام رو ببندم.  

با بلند شدن یهویی آراد، ترسیده بلند شدم. 

دستش رو سمت قلبش گذاشته بود و به زور نفس می کشید... 

بغض لعنتی به گلوم هجوم اورد. 

 نتونستم جلوی بغضم رو بگیرم و اشک هام روی گونه هام 

سرازیر شدند. 

لیوان آبی از روی میز برداشتم و به دستش دادم:

- داداش خوبی؟ 

با چشم هایی که پر شده بود از اشک بهم خیره شد و گفت: 

- خوب نیستم مارال!  



برو تنهام بزار! 

رفتم مقابلش ایستادم و با لرزشی که توی صدام بود، گفتم: 

- تنهات نمی زارم! 

هیچ وقت تنهات نمیزارم! 

قلبم درد می کرد، من امشب دوبار شکستم... 

یک بار برای رادین شکستم و یک بار برای آرادم! 

اما درد خودم رو فراموش کرده بودم، چون آراد مهم ترین 

شخص زندگیم بود حتی از خودم مهم تر. 

آراد تک برادرم بود! 

برادری که خیلی زود قلبش شکست... 

 با صدای در اتاق از افکارم خارج شدم و نگاهم به سمت در 

چرخید. 

در اتاق باز شد و بابا داخل اومد: 

- بچه ها بلند شید بریم! 

هردو از روی تخت بلند شدیم و بدون هیچ حرفی پشت سر 

بابا از اتاق خارج شدیم. 



با مامان جون و آقاجون خداحافظی کردیم؛ 

به سمت ماشین بابا این ها رفتن که آراد صدام کرد: 

- مارال؟ 

برگشتم و سوالی نگاهش کردم که گفت: 

- من  امشب شاید دیر بیام یا اصال نیام!

منتظرم نباش! 

می دونست که نگرانش میشم! 

سری تکون دادم و رفتم در عقب ماشین رو باز کردم و سوار 

شدم . 

بابا استارت ماشین رو زد و از حیاط بیرون رفتیم. 
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سرم رو به شیشه تکیه دادم و تا رسیدنمون به خونه هیچ 

حرفی نزدم. 

به محض این که رسیدیم از ماشین پیاده شدم و با قدم هایی 

تند به سمت خونه رفتم. 

همین که وارد خونه شدیم به اتاقم رفتم، لباس هام رو عوض 

کردم و خودم رو روی تخت انداختم. 

اراد هم که خونه نمی اومد، مطمئنن امشب میره پیش فریاد! 

هوف کالفه ای کشیدم و گوشیم رو از روی کیفم درآوردم. 

به قسمت اهنگ ها رفتم و موزیکی رو پلی کردم. 
 •••

یادش بخیر یه روز تورو دوست داشتم و دلتو یه 

 جای دیگه بود هرکاری کردم با تو باشم اما عشق من یه طرفه 



بود انقد میخواستمت خدا میدونه که باور نکردی هنوز باور 

کن ای دل ساده که رفته به پاش نشین و نسوز... 

چشمای من خیره به در میمونه تا برگردی نفهمیدی با رفتنت 

قلبمو پرپر کردی منتظرت میمونمو کنار این خاطره ها دلم 

گرفت دلم شکست از غم این حادثه ها 

گفتی به من برو پی کارت تو نمیدونی دلم از این حرف تو 

چقد شکست گفتی میری و آخرش با خنده رفتی خنده ی 

آخرتم باز به دل نشست خیره نشو انقد به جای خالی اون 

دیگه رفت پیش تو نمیاد ای دل ساده بسه دیگه اون دیگه یاد 

تورم نمیخواد 

چشمای من خیره به در میمونه تا برگردی نفهمیدی با رفتنت 

قلبمو پرپر کردی منتظرت میمونمو کنار این خاطره ها دلم 

گرفت دلم شکست از غم این حادثه ها 

(عشق یک طرفه*مهدی احمدوند) 
 •••

بعد از تموم شدن آهنگ متوجه  اشک های جاری شده روی 

گونه هام شدم. 

از بس امشب گریه کرده بودم چشم هام سوز می زد. 



گوشی رو کنار گذاشتم و اشک هام رو پاک کردم. 

سرم درد می کرد، ولی اهمیتی ندادم. 

باید می خوابیدم، شاید یکم حالم بهتر بشه. 

چشم هام رو بستم. 
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با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم. 



پلک هام سنگین بودن و باز نمی شدن. 

با چشم بسته موبایلم رو از روی عسلی کنار تخت برداشتم و 

بدون نگاه کردن به صفحه اش تماس رو وصل کردم: 

- الو مارال؟ 

حوصله حرف زدن نداشتم، پس گفتم: 

- هوم؟ 

تک خنده ی مردونه ای کرد که دلم غنج رفت براش... 

آروم گفت: 

- تو هنوز خوابی؟ 

خوابم  میاد... 

حرصم دراومد: 

- نه به لطف شما! 

صدای پسری اومد، که گفت: 

- آراد بیا دیگه دیر شد! 

با صدای ارومی به اون پسره گفت صبر کن و بعد بلندتر به من 



گفت: 

- موش کوچولو مامان این ها رفتن شهرستان! 

با تعجب گفتم: 

- چی؟ 

چرا رفتن باز؟ 

- برای ادامه ی کارهای تقسیم  ارث و میراث! 

آهانی گفتم، پتو رو روم کشیدم و توی خودم جمع شدم. 

پس چرا به من  نگفتن می خوان برن؟ 

- آراد چی کار داشتی؟ 

من رو از خواب نازم بیدار کردی؟  

احساس کردم مردده بگه، شاید می خواست چیزی رو بگه 

که... 

با حرفش رشته افکارم پاره شد: 

- من فعال نمیام؛ شب با فریاد میام! 

وای من اصال حوصله مهمون داری رو نداشتم ولی خب به 



خاطر آراد مجبورم قبول کنم: 

- باش داداشم خوش اومدید! 

خداحافظی کردیم و گوشی رو قطع کردم و سر جاش 

گذاشتم. 

خواب از سرم پریده بود، نشستم و به آیینه ی روبه روی تختم 

نگاه کردم. 

موهام بهم ریخته بودن و چشم هام هم ورم داشت. 

فریاد رو هیچ وقت ندیده بودم ولی می دونستم رفیق صمیمی 

آراده... 
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نفسم رو کالفه بیرون فرستادم و بلند شدم. 

باید دوش می گرفتم، ولی گرسنه ام بود و اگر صبحونه 

نمی خوردم و می رفتم حموم ضعف می کردم و دوباره سردرد 

می گرفتم . 

به آشپزخونه رفتم، مامان میز صبحونه رو جمع نکرده بود. 

نشستم و صبحونه ام رو کامل خوردم. 

بعد میز رو جمع کردم و ظرف های نشسته  رو شستم . 

حاال نوبت دوش گرفتنه بعد بقیه کارهارو انجام میدم. 

به حموم رفتم و دوش کاملی گرفتم. 

حوله  تن پوشم رو پوشیدم و بیرون اومدم. 

دلم می خواست بخوابم. 

ولی این دل خیلی  چیزها می خواد نمیشه به حرفش گوش 

کرد. 

دستی به موهای خیسم کشیدم و به سمت گوشیم رفتم تا یک 



زنگ به آیسان بزنم.  

شماره اش رو گرفتم، اولین بوق جواب داد. 

خنده ام گرفت این دختر بیست و چهارساعته سرش توی 

گوشیه و با آرش چت می  کنه. 

نمی دونم آرش چطور به کارهاش می رسه؛ حاال آیسان بی کاره ! 

یکم گپ زدیم و بعد گوشی رو قطع کردم. 

قرار شد که آیسان همین االن بیاد، خونه هامون فاصله زیادی 

نداشتند... 

آیسان از عشقم به رادین خبر داشت و نگرانم بود؛ ولی من 

خوبم! 

یعنی دیگه نمی خوام به رادین فکر کنم... 

کاش حداقل رادین عاشق دلربا نمی شد... 

اه بازهم رفتم تو فکر این ها؛  

بلند شدم، تاب و شلوارک ست زرد و مشکی پوشیدم و موهام 

رو خشک نکردم و فقط یه شونه زدم و باز گذاشتم بمونن. 

برعکس همه عاشق موی خیس بودم! 

با صدای زنگ آیفون از اتاق بیرون  اومدم. 



حتما آیسان بود بدون برداشتن آیفون دکمه رو زدم. 

با صدای یاا� گفتن آیسان خندیدم به پیشوازش رفتم: 

- سالم گلم! 

ابرو باال می انداخت و با اشاره می گفت که برو... 

وا چش شده این؟ 

با تعجب نگاهش کردم که یک پسر قدبلند پشت سرش ایستاد 

و با تعجب به من  نگاه کرد. 

یاخدا این دیگه کی بود؟ 

آیسان   ببخشیدی گفت و سریع به سمتم  اومد با دست هلم داد 

داخل... 

به خودم اومدن و سریع به سمت اتاقم رفتم .  

وای خدا بازم آبروم رفت. 
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یاد اون روز افتادم، که رادین اومد خونمون و من با تاب و 

شلوارک به پیشوازش رفتم. 

آه رادین... 

خواستم در اتاق رو ببندم که آیسان هم اومد. 

داخل شد و در رو بست، من هم به سمت تخت رفتم و روش 

نشستم. 

آیسان هم  به در تکیه داد. 

خنده اش گرفته بود با حرص گفتم: 

- این پسره کی بود؟ 



لبش رو گاز گرفت و گفت: 

- نمی دونم با آراد اومد! 

پس فریاد اینه! 

این ها که قرار بود شب بیان؛  

بلند شدم و به سمت کمد رفتم. 

تونیک  و شلوار سفید مشکی بیرون آوردم و خواستم بپوشم، 

که آیسان گفت: 

- من میرم بیرون، زود بیا! 

باشه ای گفتم، که بیرون رفت. 

لباس هام رو عوض کردم و موهام رو محکم باالبستم و شالی 

روی سرم انداختم. 

خجالت می کشیدم حاال با چه رویی برم جلوش ...

با صدای آراد، که صدام می کرد عزمم رو جزم کردم و در رو باز 

کردم و بیرون رفتم. 

سالم کردم، که آراد و دوستش که حدس می زدم فریاد باشه 

هردو به سمتم برگشتن. 

آراد جواب سالمم رو داد ولی اون نه! 



پسره ی بی ادب! 

نشسته بود روی مبل و یه پاش رو روی پای دیگه اش انداخته 

بود و لبخندکجی روی لب هاش بود و خیره نگاهم می کرد. 

حرصم گرفت. 

لبخند مصنوعی زدم و به آشپزخونه رفتم.  

آیسان پشت به من ایستاده بود و داشت شربت درست 

می کرد: 

- در یخچال بود فکر کنم! 

- نگاه کردم نبود! 

آراد هم  اومد، به سمت آیسان رفت و گفت: 

- حالتون چطوره؟ 

سعی می کرد طوری رفتار کنه که انگار خوبه ولی من 

می شناختم تک برادرم رو... 

لبخند آیسان رو حس کردم، شربت آماده شد به دست آراد 

دادش و گفت: 

- خوبیم تو چطوری؟ 



آراد خوبمی گفت و رفت. 

انقدر تو فکر بودم که حوابش رو ندادم. 

آیسان رو به من گفت: 

- آجی آرش زنگ زد گفت که داره میاد سراغم بریم خونه 

مامانش این ها دعوتم کردن! 

- حاال نمی شد امروز رو نری؟ 

آرش هم می اومد این جا دور هم بودیم... 
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روی صندلی نشست و گفت: 

- مرسی، من زودتر بهشون قول دادم ولی یادم رفته بود. 

باشه ای گفتم. 

با صدای زنگ آیفون بلند شدم.

حتما آرش بود ولی من دیگه بمیرم هم بدون اینکه بفهمم کیه 

در رو باز نمی کنم. 

به سمت آیفون رفتم و برش داشتم، آخه آیفونمون تصویری 

نبود. 

- کیه؟ 

- آرشم، میشه به آیسان بگید بیاد؟ 

آیفون رو زدم. 

آیسان رو صدا کردم و به سمت در رفتم. 

- کی بود مارال؟ 



با صدای اراد به سمتش چرخیدم و گفتم: 

- آقا آرش بود! 

بلند شد با هم به حیاط رفتیم و نیم ساعتی مشغول تعارف و 

احوال پرسی بودیم. 

آرش و آیسان که رفتند، با هم  وارد خونه شدیم. 

فریاد هم سرش تو گوشی بود. 

به آشپزخونه رفتم؛ دوساعتی وقت داشتم تا نهار درست کنم. 

می خواستم مرغ سوخاری بپزم که آراد از توی سالن صدام 

کرد: 

- مارال؟ 

- جانم ؟ 

- غذا درست نکن؟، سفارش دادم. 

باشه ای گفتم که آراد اومد توی آشپزخونه. 

- مارال شاید کار بابا این ها طول بکشه و یک مدتی هم فریاد 

بمونه اینجا! 



نه امکان نداره یک مرد غریبه تو خونه ی ما. 

آراد کامال زده به سرش...! 

خواستم چیزی بگم که از آشپزخونه بیرون رفت . 

هوف خدایا از دست این آراد؛ 

اصال پیش فریاد راحت نبودم! 

پسر پرو و رو مخی بود؛ با اینکه تا حاال باهاش حرف نزدم 

ولی نگاه هاش خیلی دقیق و خیره بودن و من رو معذب 

می کرد... 
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- هی دختر یه چای یا قهوه ای بیار 

با صدای فریاد، از جام بلند شدم و به سمت سماور رفتم. 

بی تربیت! 

دوتا استکان برداشتم و روی سینی گذاشتم. 

چایی داخلشون ریختم و ظرف شکالت روهم روی سینی 

گذاشتم و از آشپزخونه بیرون رفتم. 

سینی رو روی میز گذاشتم و گفتم:

- بفرمایید 

فریاد سرش رو از گوشیش در آورد و گفت: 

- ممنون 

دیگه چیزی نگفتم و به اتاقم رفتم. 

نگاهم به برنامه ی کالسیم که روی میز بود افتاد. 

امروز کالس داشتم! 

وای خدا نیم ساعت دیگه کالسم شروع می شد! 



سریع به سمت کمدم رفتم و مانتو کرم رنگم به هم رنگ 

شلوارجین تیره ای پوشیدم. 

مقنعه ام رو سرم کردم و جزوه هام رو داخل کیفم گذاشتم. 

حوصله آرایش نداشتم، فقط کرمی زدم و واس اینکه مثل 

روح نباشم، رژی کالباسی کم رنگی هم روی لبام زدم. 

ادکلنم رو برداشتم و ازش زدم. 

از اتاق بیرون رفتم و دوییدم سمت در خونه که آراد صدام 

زد: 

- کجا با این عجله؟ 

درحالی که داشتم کفش هام رو می پوشیدم، گفتم: 

- دیرم شده داداش، نیم ساعت دیگه کالس دارم کال یادم 

رفته بود... 

فریاد از جاش بلند شد و گفت: 

- من هم برم داداش، باید برم باشگاه بعد عصری باز میام! 

آراد سری تکون داد و گفت: 

- باشه، اگه می تونی مارال روهم برسون دیرش شده! 



نیم نگاهی به من انداخت و روبه آراد گفت: 

- چشم  

که سری به نشونه منفی تکون دادم و گفتم: 

- خودم می رم داداش! 
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آراد یه جوری نگاهم کرد، که یعنی حرف نباشه... 

که دوباره سری تکون دادم و گفتم: 

- باشه، ممنون 

بعد پشت سر فریاد از خونه بیرون رفتم. 

فریاد وضع مالیش نسبت ما خیلی بهتر بود! 

ماشین زیر پاش رو تاحاال از نزدیک ندیده بودم، چه برسه به 

این که سوارش بشم... 

به سمت ماشین رفتم. 

نمی دونستم عقب بشینم یا جلو؛ اون که راننده شخصیم نبود 

عقب بشینم، ولی جلو نشستن واسم سخت بود. 

 آروم درجلو رو واسم باز کرد و سوار شدم، خودش هم 

ماشین رو دور زد و سوار شد. 

عینکش رو زد و استارت زد. 

فریاد پسر خوشتیپ و جذابی بود! 

از لحاظ تیپ و قیافه اصال کم و کسری نداشت. 

تازه اضافی هم داشت...! 

دستش رو سمت ضبط برد و آهنگی رو پلی کرد و گفت: 

- خوب مارال، بگو دانشگاهت کجاست؟ 



مارال؟! 

چه قدر این زود صمیمی می شه! 

آدرس رو بهش گفتم و نگاهم رو بیرون از پنجره ماشین 

دوختم. 

تا رسیدنمون به در دانشگاه، حرفی بینمون رد و بدل نشد. 

همین که رسیدیم، از ماشین پیاده شدم و گفتم: 

- ممنون، ببخشید به زحمت انداختمتون! 

لبخندی زد و گفت: 

- این چه حرفیه دختر جون، وظیفه است! 

برو سر کالست، موفق باشی 

- بازم ممنون 

بعد در ماشین رو بستم و به طرف دانشگاه قدم برداشتم. 

نگاهی به ساعت توی دستم انداختم، دقیقا پونزده دقیقه دیر 

کرده بودم. 

مطمئنم باز تاخیری می خورم! 

قدم هام رو تند کردم و سریع وارد سالن شدم و به سمت 



کالس رفتم. 

همین که به کالس رسیدم، نفس عمیقی کشیدم و تقه ای به 

درم زدم، دستم  رو سمت دستگیره بردم. 

آروم پایین کشیدم و وارد کالس شدم. 

استاد فاطمی عینکش رو از روی چشمش برداشت و گفت: 

- خانم سهیلی باز که دیر کردید! 
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دستی به موهای بیرون زده از مقنعه ام گشیدم و گفتم: 

- استاد عادت کردم سر کالس شما دیر برسم! 

ترک عادتم که موجب مرضه... 

ابروهاش رو باال انداخت. 

بچه ها هم ریز می خندیدن؛ به جز محمد که با صدای بلند قهقه 

میزد... 

این پسر چه قدر رو مخیه! حرف من اون قدر هم خنده 

نداشت ...! 

چشم ازش گرفتم و رو به استاد گفتم: 

- می تونم بشینم؟ 

نفسش رو کالفه بیرون فرستاد و گفت: 

- بله بفرما! 

به سمت صندلی خالی ای که ته  کالس بود رفتم و اول کوله ام 

رو گذاشتم و بعد هم خودم نشستم. 

دفتر و خودکارم رو در آوردم و روی میز گذاشتم. 

استاد  هم شروع به درس دادن کرد. 



با حس سنگینی نگاه محمد چرخیدم  و نگاهش کردم. 

با لبخند نگاهش رو ازم گرفت. 

با خسته نباشید استاد، خودکارم رو روی دفتر ول کردم و 

خسته به صندلی تکیه دادم. 

کالس شلوغ بود؛ تصمیم گرفتن یکم چشم هام رو ببندم  تا یکم 

خلوت تر بشه بعد برم. 

چشم هام رو بستم؛ 

دلم برای رادین.. . 

نه نباید تنگ می شد، اون االن نامزد داره و نامزدش هم  دختر 

عمومه...! 

من  نباید بهش فکر کنم! 

 با ایستادن کسی باالی سرم چشم  هام رو باز کردم که 

بله...عذاب الهی! 

نمی دونم چرا انقدر بدم از میاد؟! 

شاید واسه همین کنه بودنشه؛ 

بی توجه بهش وسایلم رو جمع کردم و توی کیفم جا دادم. 

تقریبا همه بچه ها حواسشون به ما بود و من هن از این قضیه 

عصبی... 

خواستم بلندشم که دستش روی بازوم نشست. 
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با اعصبانیت و حرص نگاهش کردم که خودش دستش رو 

عقب کشید و ببخشید آرومی گفت. 

در مقابل من عجیب حرف گوش کن و آروم می شد، این 

پسرشرور دانشگاه... 
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با همون اخم های درهم گفتم: 



- کاری داشتید؟ 

- می شه حرف بزنیم؟ 

ایستادم و کوله ام رو روی شونه  ام انداختم و گفتم: 

- در چه مورد؟ 

- بهت می گم! 

از کنارش گذشتم طوری که یک سانت فاصله بینمون بود، ولی 

برخوردی باهاش نداشتم و گفتم: 

- من با شما حرفی ندارم! 

امروز همین یک کالس رو داشتم. 

قدم هام رو بلند برداشتم، ولی محمد هم دنبالم می اومد. 

اون قدر غرور داشت که جلوی بچه های دانشگاه آبروریزی 

نکنه ! 

پس من  هم بدون توجه و بی خیال محمد از دانشگاه بیرون 

زدم. 

وای این این جا چی کار می کنه؟ 



فریاد دست هاش رو توی جیبش فرو کرده بود و به ماشین 

گرون  قیمتش که حتی نمی دونم اسمش چی بود تکیه داده 

بود. 

همزمان با من چندتا گروه دختر پسر بیرون اومدن؛ 

پشت سر دوتا دختر راه می رفتم. 

یکیشون که قدش بلند تر از دیگری بود، سقلمه ای به دوستش 

زد و گفت: 

- اوه ببین چه جیگریه! 

خنده ام گرفت از لفظی که به کار برد. 

جیگریه...! 

با شنیدن اسمم از زبون محمد، تند به عقب برگشتم. 

وای فریاد این جاست، لعنتی اگه چیزی بشه به آراد می گه و... 

وای خدای من االن چی کار کنم؟! 

دوباره اخم هام رو توی هم کشیدم که گفت: 

- به من که می رسی اخم هات رو تو هم می کشی؟! 

لعنتی این پسر انگار دلش کتک می خواست! 



- آقای امیری دیگه ایجاد مزاحمت نکنید و لطف کنید 

هیچ وقت توی خیابون اسم یک دختر رو بلند صدا نزنید! 

خواستم برگردم که دستش رو کوله ام نشست و گفت: 

- فقط به حرف هام گوش کن! 

مارال می دونی که من چند ساله دوست دارم و پیگیرتم! 

خواستم برگردم که محکم خوردم به یکی و آه از نهادم بلند 

شد. 

�ملکه سیاه 
 🦋

 🦋🦋
 🦋🦋🦋

 🦋🦋🦋🦋
 🦋🦋🦋🦋🦋

 🦋🦋🦋🦋🦋
 🦋🦋🦋🦋

 🦋🦋🦋
 🦋🦋

 🦋
 part_28#



#تنهات_نمی زارم��♥ 

وای این دیگه کی بود؟! 

بوی عطر تلخش مشامم رو پرکرد. 

چه خوش بو...! 

خواستم عقب بکشم، کامال یادم رفته بود که دقیقا پشت سرم 

محمد ایستاده. 

که دستی دور کمرم حلقه شد و من رو به خودش فشرد. 

با اخم سرم رو بلند کردم، ای وای من! 

این  که فریاده... 

متعجب نگاهش می کردم، ولی نگاه خشن و عصبی اون خیره 

به پشت سرم بود که مطمئن بودم محمد ایستاده؛ 

این  دفعه عقب نرفتم، ولی از آغوشش بیرون اومدم کنار 

ایستادم. 

دقیقا وسطشون...! 

نگاه هاشون بهم بود.  

چه وضعیت متشنجی بود. 

بیشتر نگاه ها رومون بود. 



فریاد با نگاهش واسه محمد خط و نشون می کشید. 

نگاه عصبیش رو به من دوخت و گفت: 

- مارال بشین تو ماشین، من االن میام! 

طوری محکم و جدی گفت که دیگه نتونستم حرفی بزنم. 

آروم به سمت ماشینش رفتم و درجلو رو باز کردم و نشستم. 

نمی شنیدم که چی می گفتند، ولی فریاد مدام دستش رو 

تهدیدوار تکون می داد .

روی پاشنه پاچرخید و با پوزخندی به سمت ماشین اومد. 

زیاد هم برام مهم نبود که فریاد بهش چی گفته؛چون 

می دونستم فریاد فقط به خاطر رفاقتش با آراد این  کار رو 

کرده و حاال گفته من داداششم و از این حرف ها... 

سوار شد که گفتم: 

- من می خوام برم  خونه، یکم پایین تر پیاده می شم! 

استارات زد و راه افتاد. 

دستش رو به گوشه ی لبش کشید و گفت: 

- من هم میام اونجا، می رسونمت. 



نمی شناختمش...یکم مرموز بود، ولی از برخوردهایی که 

باهاش داشتم، می شه گفت هم مغرور و هم شیطون 

نمی دونم... 
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یاد رادین افتادم. 

مغرور بود؛ چه قدر دوستش داشتم. 

چه شب ها که با اون خیال بافی نکردم. 

دلم برای روزهایی که می تونستم رویا پردازی کنم تنگ شده... 

کاش  دوستم داشت! 

با یادش دلم گرفت... 

االن فقط اتاقم رو می خواستم، تا بتونم راحت گریه کنم! 

دلم براش تنگ شده! 

نمی تونم بهش فکر نکنم! 

با صدای فریاد به خودم اومدم: 

- نمی خوای پیاده  بشی؟ 

ببخشیدی گفتم و پیاده شدم. 

سریع با کلید در رو باز کردم و منتظر شدم بیاد. 

زشت می شد من جلوتر داخل می رفتم؛ 

ماشینش رو پارک کرد و باالخره اومد. 

حالم خوب نبود...می خواستم تنها باشم. 

فقط یکم تنها بودن می خواستم.  

داخل شد و من  هم پشت سرش داخل رفتم. 



کوله ام رو روی زمین گذاشتم و کفش هام رو درآوردم. 

خواستم داخل بشم، که صدای داد آرار که گفت: 

- لعنتی  

رو شنیدم و بعد شکستن چیزی... 

با سرعت دویدم سمت اتاقش، در اتاق باز بود. 

نگاهی بهش انداختم، خداروشکر خودش خوب بود، البته از 

لحاظ جسمی...! 

فریاد هم پشت سرم قرار گرفت. 

خواستم داخل بشم، که با صدای گرفته ای آروم گفت: 

- نیا...شیشه می ره تو پات! 

درست می گفت، گوشیش رو به آینه کوبیده بود و خورد شده 

بود. 

بدون هیچ حرفی با جارو شیشه ها رو جمع کردم. 

فریاد و آراد در سکوت روی تخت نشسته بودند. 

باالخره تموم شد. 

به سمت آراد رفتم و کنارش نشستم. 

خودم حالم خوب نبود و این حال بد آراد من رو داغون تر 



می کرد... 
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فریاد روبه من گفت: 

- می شه تنهامون بزاری؟ 

با حرصی که کامال از لحنم هویدا بود، گفتم: 

- نه نمیرم، من داداشم رو تنها نمی زارم. 



نفس کالفه ای کشید و گفت: 

- می خوایم دوکلوم مردونه حرف بزنیم. 

شونه ای باال انداختم و گفتم: 

- خب به من چه؟ 

دندون هاش رو روی هم سابید و گفت: 

- اصال تو اینجا باشی چی می شه مثال؟ 

این پسر خیلی رو مخم بود . 

من نمی خواستم آراد رو تنها بزارم و نمی دونستم چطور به این 

پسر بفهمونم. 

سعی کردم به اعصابم مسلط باشم. 

خواستم چیزی بگم که آراد گفت: 

- مارال لطفا برو... 

بگم قلبم شکست؟! 

بگم چقدر ناراحت شدم؟! 

نه نیازی نیست فقط باید بگم من خوبم... 



مثل همیشه خوبم... 

هیچ وقت هم حالم بد نمیشه! 

عادت کردم. 

باشه ای که خودم هم به زور شنیدم رو گفتم و بلند شدم و 

بیرون رفتم. 

من فقط می خواستم کنارش باشم که احساس تنهایی نکنه؛ نه 

این که معذبش کنم... 

به سمت اتاقم که دقیقا روبه روی اتاق آراد بود رفتم، در رو باز 

کردم و داخل شدم. 

همین که وارد شدم اشک هام جاری  شدن... 

در اتاق رو بستم و بهش تکیه دادم و آروم سر خوردم روی 

زمین؛ 

سعی کردم صدای هق هق ام رو خفه کنم. 

دست هام روی دهنم گذاشتم و زار زدم. 

به حال خودم... 

به حال داداشم... 

که نمی دونم توی اون گوشی لعنتی چی دید؛ که این جوری 

عصبیش کرد. 
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با صدای گوشیم به خودم اومدم. 

به سمتش رفتم بابا بود. 

جوابش رو ندادم، چون می دونستم تا صدام رو بشنوه، 

می فهمه گریه کردم. 

صداش رو قطع کردم. 

 چشمم توی آینه به خودم افتاد . 

من گریه کردم؟ 



من؟ مارال؟  

خنده ی هیستریکی کردم و سعی کردم به خودم مسلط بشم. 

من مارال بودم، اون مارالی که حق گریه کردن نداره... 

همون مارالی که هر چه قدر هم بشکننش، باز هم گریه نمی کنه! 

آره من مارالم، همون دختر قوی که همه فکر می کنند 

خوشبخت ترین دختر روی زمینه و هیچ مشکلی نداره. 

تصمیم گرفتم یه دوش بگیرم تا حالم سر جاش بیاد. 

حوله ام رو برداشتم و به حموم رفتم. 

دوش کاملی گرفتم و بیرون اومدم. 

لبا  س هام رو تنم کردم و به سمت میز آرایشم رفتم . 

سشوار رو از کشوش در آوردم و مشغول خشک کردن موهای 

بلند شدم. 

یه لحظه به سرم زد که برم کوتاهشون کنم، ولی دوباره 

پشیمون شدم آخه آراد عاشق موهام بود و اگه می فهمید حتی 

فکر کوتاه کردنشون از سرم هم گذشته، ناراحت می شد. 

آه سردی کشیدم و سشوار رو سرجاش گذاشتم. 

موهام رو با کش باال جمع کردم و بستمشون. 

خب حاال نوبت درس خوندن بود. 

فردا کالس داشتم، رشتم طراحی لباس بود. 



برای درس طراحی هم می خواستم یک طرح بکشم و فردا 

تحویل بدم. 

طراحی...آرام بخش ترین کاری بود که وقتی انجام می دادم 

حالم خوب می شد. 

به سمت کولم که روی تخت بود رفتم، دفتر طراحیم رو از 

کولم در آوردم و روی تخت نشستم. 

قلم به دست گرفتم و مشغول طراحی شدم. 

نمی دونم چه قدر گذشته بود که با صدای در اتاق به خودم 

اومدم. 

- بیا داخل... 

در اتاق باز شد و فریاد داخل شد. 
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جا خوردم آخه انتظار داشتم آراد باشه، نه فریاد! 

سوالی نگاهش کردم و گفتم: 

- آراد خوبه؟ 

سری به عنوان تایید تکون داد. 

تک خنده ای کرد و گفت: 

- خوابوندمش اومدم. 

خنده ام گرفت که ادامه داد: 

- قرصی باال انداخت و گفت که می خواد تنها باشه! 

اهایی گفتم، که گفت: 

- حوصله ام سر رفته... 



با تعجب گفتم: 

- خب من چی کار کنم؟ 

به سمتم اومد و نگاهی به طرح لباسی که کشیدم انداخت و 

گفت: 

- خوبه بد نیست 

با حرص گفتم: 

- نظر نخواستم! 

مردونه خندید و گفت: 

- حاال چرا عصبی می شی؟ 

آروم گفتم: 

- عصبی نشدم! 

نمی دونم چرا می تونست به هم این راحتی حرصیم کنه... 

لبخند کجکی که روی لب هاش بود، عصبیم می کرد. 

انگار از این که رو مخم بره لذت می بره. 

برعکس قیافه اش که خیلی جذاب بود، اخالقش واقعا رو 



مخم بود، ولی معلوم بود که حسابی رفیق خوبیه! 

با حرص ازش رو گرفتم که گفت: 

- چرا انقدر زود عصبی می شی؟ 

بلند شدم و روبه روش ایستادم و گفتم: 

- من عصبی نیستم! 

لبخندش عمیق تر شد. 

خدایا به من صبر بده... 

- خب گفتم که حوصله ام سر رفته! 
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پوفی کشیدم و کالفه گفتم: 

- خوب من چی کار کنم؟ 

خودمم حوصلم سررفته... 

که دست هاش رو بهم کوبید و گفت: 

- فهمیدم... 

نظرت چیه ps4 بازی کنیم؟ 

سری تکون دادم و گفتم: 

- بازی کنیم! 

که به سمت در اتاق رفت و گفت: 

- من میرم دستگاه رو روشن کنم، توهم از آشپزخونه یکم 

خوراکی بردار بیار... 



لبخندی زدم و گفتم: 

- باشه، برو اومدم... 

تو زندگیم پسر به پرویی فریاد ندیدم! 

اون قدر که این تو خونه ما راحته، من راحت نیستم! 

بعد رفتن فریاد بلند شدم. 

دفترم و قلمم رو جمع کردم و توی کیفم گذاشتم. 

شالم که از سرم افتاده بود رو روی سرم انداختم و از اتاق 

بیرون رفتم. 

از گوشه در نگاهی به آراد انداختم که غرق خواب بود. 

آه سردی کشیدم و به سمت آشپزخونه رفتم. 

از کابینت یکم تخمه در آوردم، چیپس و پفک ها رو هم توی 

ظرفی خالی کردم و روی سینی گذاشتم. 

از آشپزخونه بیرون رفتم و سینی رو روی میز گذاشتم و کنار 

فریاد نشستم. 

دسته رو به سمتم گرفت و گفت: 

- آماده باخت هستی موش کوچولو؟ 

پوزخندی زدم و گفتم: 



- من هیچ وقت توی فوتبال باخت نمیدم... 

ابرویی باال انداخت و گفت: 

- می بینیم! 

بازی رو شروع کرد... 

با هیجان بازی می کردیم. 

گل اول رو زد، بعد گل دوم... 

اعصابم بهم ریخته بود! 

- چی شد موش کوچولو؟ تو که باخت نمی دادی! 

از روشی که آراد یادم داده بود جلو رفتم، از وسط زمین 

ضربه زدم و گل شد. 

خوشحالی نکردم، باید گل مساوی رو هم می زدم! 

رقابت جذابی بود!  
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حاال یکی نیست بهش بگه چطور خجالت نمی کشی از عشق 

میگی؟ 

تو تا دیروز توی بغل آراد بودی حاال از عشق با رادین میگی؟! 

عصبی از برنامه بیرون اومدم هندزفریی که همیشه با گوشی 

همراهم بود رو وصل کردم و توی گوشم گذاشتم. 

آهنگ شنیدم از ایمان غالمی رو پلی کردم. 

چه  قدر این  آهنگ رو دوست دارم... 

آرنجم رو روی پاهام گذاشتم   و سرم رو به دست هام  تکیه 



دادم. 

چشم هام رو بستم، غرق آهنگ بودم که ایستادن کسی رو باال 

سرم حس کردم. 

سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم. 

یه پسر بود که با لبخندی مضحکی نگاهم می کرد. 

قد متوسطی داشت و نه زشت بود و نه جذاب؛ در کل بد 

نبود... 

هندزفریم رو از گوشم بیرون آوردم. 

اخم هام رو توی هم کشیدم  و سوالی نگاهش کردم. 

با چابلوسی گفت: 

- حیف نیست دختری مثل تو تنها باشه؟ 

من می تونم از تنهایی دربیارمت! 

پوزخندی زدم و گفتم: 

- حیف نیست دختری مثل من با تو از تنهایی در بیاد؟! 

تو رو با تمسخر و تحقیر گفتم. 

من خودم اعصاب درستی نداشتم؛ حاال این هم می خواد رو 

مخم بره... 



تک خنده ی پرتمسخری کرد و گفت: 

- چه قدر خودت رو باال می بینی! 

واسه همینه که تنهایی و معلومه هیچ کس دوست نداره ... 

من هیچ کس دوستم نداشت؟ 

درست می گفت! 

هیچ کس نمی تونست من رو دوست داشته باشه؛ 

ولی چرا؟ 

مگه من چی کم داشتم؟ 

من مغرور نبودم یا اعتمادبه نفس الکی و زیادی نداشتم. 

االن هم فقط واسه این که دست از سرم برداره اون طور 

گفتم... 

از فکر بیرون اومدم نباید جلوش کم می آوردم. 

ابرویی باال انداختم و گفتم: 

- افرادی مثل تو باعث شدن من خودم رو باال ببینم! 
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بلند شدم  و با پوزخند از کنارش رد شدم . 

دوباره هندزفری ام رو توی گوشم گذاشتم.

این  هم از بیرون اومدن من... 

چون زیاد از خونه دور نشده بودم و خیلی زود به خونه 

رسیدم. 

در رو با کلید باز کردم و داخل شدم. 

آهنگ عوض شده بود؛ آهنگ شادی درحال پخش بود. 

با ریتم آهنگ سرم  رو تکون می دادم. 

همون توی حیاط شالم رو برداشتم. 



دکمه های مانتوم رو هم باز کردم. 

در کل پاییز بود و هوا سرد، ولی من عجیب گرمم شده بود. 

کفش هام رو بیرون آوردم. 

وارد راهرو شدم مانتوم رو هم در آوردم.

تیشرت جذب مشکی تنم بود. 

همیشه عاشق تیپ های پسرونه بودم ، ولی چون بیرون نمی شد 

بعضی اوقات توی خونه لباس پسرونه می پوشیدم. 

داخل شدم ، چشمم به آشپزخونه که خورد، یادم افتاد ناهار 

نخوردم و االن هم موقع عصرونه  است. 

گرسنه ام هم نبود، پس همون شام رو درست می کردم  و 

می خوردم. 

هم چنان در حال تکون دادن سرم بودم  که به جسم محکمی 

برخورد کردم. 

با بهت سرم رو باال آوردم. 

آراد؟ 

آراد مگه قرار نبود برن بیرون؟ 

نکنه فریاد هم خونه باشه... 

توی همین فکر بودم که آراد هندزفری رو از گوشم بیرون 

کشید و با چشم و ابرو به پشت سرم اشاره کرد. 



وای پس فریاد هم هست... 

آخه من چرا انقدر بدبختم؟ 

باز هم آبروم رفت... 

با سرعت به عقب برگشتم که فریاد رو دست به سینه دیدم. 

سرش رو پایین انداخته بود و سعی داشت خنده اش رو کنترل 

کنه... 

شانس آوردم که آراد اینجاست و نمی تونه با اون نگاه هیزش 

نگاهم کنه... 

سریع آراد رو کنار زدم و به اتاقم رفتم. 
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خدایی من چرا این قدر بدشانسم؟ 

هودی و شلوار مشکی از کمد بیرون کشیدم و پوشیدمشون؛ 

موهام رو باز کردم و شالی روی سرم انداختم. 

باید زودتر می رفتم شام درست می کردم. 

به سمت در رفتم و در اتاق رو باز کردم. 

آراد و فریاد هر دو سرشون توی لپ تاب بود. 

به سمت آشپزخونه رفتم. 

یکم فگر کردم و تصمیم گرفتم قرمه سبزی درست کنم. 

آخه دلم خیلی قرمه سبزی می خواست. 

لبخندی زدم و مشغول شدم؛ زیاد طول می کشید ولی ارزشش 

رو داشت. 

هوا تاریک شده بود و غذا هم آماده بود. 

ساالد و ژله هم درست کرده بودم. 

آراد و فریاد هم توی سالن بودن و نمی دونم چی  کار می کنند. 

میز رو چیدم و آراد رو صدا زدم: 

- آراد داداش شام آماده   است! 



با صدای تقریبا بلند گفت: 

- االن میایم. 

یکم میز رو مرتب تر کردم که اومدن... 

آراد با لبخند نگاهم کرد و گفت: 

- ببین چی کار کرده موش کوچولوم! 

نفس عمیقی کشید و گفت: 

- به به چه بویی داره! 

لبخندی از ذوق زدم و به صندلی ها اشاره کردم گفتم: 

- بفرمایید... 

همه نشستیم؛ فریاد با شیطنت گفت: 

- آراد نظرت چیه اول زنگ بزنیم به اورژانس؟ 

بعد لیوان آبی ریخت و با لبخند باال کشید. 

با حرص نگاهش کردم و گفتم: 

- آره آره حتما زنگ بزن حداقل خودت به داد خودت برسی! 

بعد خم شدم روی میز و با صدای آروم، لبخند شیطانی زدم و 



گفتم: 

- چون سم موش ریختم توی غذای تو! 

با این حرفم آب توی گلوش پرید و شروع کرد به سرفه کردن. 

با لبخند پیروزمندانه ای نگاهش کردم که چشم غره ی بدی نثارم 

کرد. 

آراد سریع به پشتش زد، که یکم بعد حالش بهتر شد. 
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سعی کردم خنده ام رو کنترل کنم. 



مشغول غذا خوردن شدیم. 

شام رو در سکوت خوردیم. 

آراد بشقاب و لیوانش رو برداشت و روی سینک گذاشت و 

بیرون رفت. 

فریاد هم  غذاش تموم شد و با لبخندی که مدام روی لب هاش 

بود، گفت: 

- خیلی خوشمزه بود، حتی اگه می مردم هم ارزشش رو 

داشت... 

خندیدم و آروم گفتم: 

- خدانکنه دیوونه! 

نمی دونم چرا انقدر با این پسر احساس راحتی می کنم. 

درسته یکم هیزه، ولی خب واقعا پسر خوبيه و همین که آراد 

رو تنها نگذاشته این رو ثابت می کنه... 

با سنگینی نگاهش از فکر بیرون اومدم. 

وا این چرا این طوری نگاه می کنه؟ 

االن هاست که چشم هاش از حدقه بزنه بیرون؛ خندیدم و با 

اشاره گفتم چته؟ 



چندبار پلک زد و با ناباوری گفت: 

- از این حرف های قشنگ هم بلدی بزنی؟ 

با صدای بلند خندیدم و خواستم بگم کجای این حرفم قشنگ 

بود، که بلند شد و به سمتم اومد. کنارم به میز تکیه داد و 

گفت: 

- اوه پس خندیدن هم بلدی و رو نمی کنی؟! 

من هم بلند شدم و روبه روش ایستادم. 

به چشم های نافذ و گیراش خیره شدم وگفتم: 

- کجاش رو دیدی؟! 

تکیه اش رو از میز گرفت و صاف ایستاد. 

برای دیدن صورتش سرم رو باال گرفتم، فاصلمون خیلی کم 

بود؛ طوری که گرمای نفس هاش رو روی پوست صورتم حس 

می کردم. 

خم شد و با شیطنت گفت: 

- نشون بده ببینم چی توی چنته ات داری! 



خندیدم و گفتم: 

- خرج هر کسی نمی کنمشون! 

�ملکه سیاه 
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با ابروهای باال رفته ای گفت: 

- من هرکسی ام؟ 

یک قدم عقب رفتم و با لبخند شونه ای باال انداختم و گفتم: 

- نیستی؟ 



 یک قدم جلو اومد؛  

- این ها رو ول کن...  

تو بگو چرا این قدر ناز می کنی؟ 

- من؟ ناز می کنم؟ اون هم واسه تو؟ 

تک خنده ای کردم و گفتم: 

- عمرا...! 

- چرا دیگه االن هم داری ناز می کنی! 

تک سرفه ای کردم و سعی کردم جدی باشم. 

اخم هام رو توی هم کشیدم و گفتم: 

- همینه دیگه...می گن نباید به شما پسرها رو داد! 

- لعنتی حتی اخم هم بهت میاد! 

یکم نزدیک تر شد که یک قدم عقب رفتم و چشم غره ای نثارش 

کردم. 

خواستم چیزی بگم که با صدای آراد که داشت با تلفن حرف 

می زد حواسم پرت شد: 



- الو رادین؟ 

رادین؟ 

خیلی وقت بود ندیده بودم با آراد تماس بگیره! 

- خوبم ممنون 

خیلی خشک و سرد حرف می زد حتی نپرسید که حال تو 

چطوره؟! 
 ... -

- خونه ایم 
 .... -

- باش خوش اومدی! 
 ...-

- پس می بینمت خداحافظ 

اوه پس رادین می خواهد بیاد اینجا. 

با صدای آراد که صدام می زد به خودم اومدم: 

- مارال بیا اینجا! 

نگاهی به جای خالی فریاد انداختم؛  

وا ِکی رفت که من نفهمیدم؟ 
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از آشپزخونه خارج شدم و به سمت آراد که روی کاناپه نشسته

بود، رفتم. 

فریاد نبود؛ 

- جانم داداش؟ 

دستی توی موهاش کشید و گفت: 

- مهمون داریم، رادین داره میاد اینجا! 



- باشه، خوش اومد! 

لبخندی زد و به کنارش اشاره کرد و گفت: 

- نمی خوای بشینی پیش داداشت؟ 

با کمال میل قبول کردم و کنارش نشستم که دستش رو دور 

گردنم انداخت. 

سرم رو باال گرفتم و خیره به نیم رخ جذابش گفتم: 

- خوبی عشق من؟ 

نیم نگاهی بهم انداخت و گفت: 

- مگه می شه تو پیشم باشی، من حالم بد باشه؟ 

این پسر شیشه ی عمر منه! 

لبخند روی لب هام نقش بست. 

با صدای فریاد، همزمان برگشتیم و نگاهش کردیم. 

دست به سینه ایستاده بود. 

- این ها رو باش...انگار لیلی و مجنونن! 

بعد به سمتمون اومد و کنار آراد نشست. 



آراد خندید و گفت: 

- حسودیت می شه تو از این موش کوچولوها نداری؟ 

فریاد خم شد، ساعد دستش رو روی زانوهاش گذاشت و 

دست هاش رو توی هم قفل کرد و خیره به من گفت: 

- ندارم، ولی پیدا که می کنم! 

منظورش رو نفهمیدم. 

ولی مطمئن بودم، منظور خاصی داشت... 

چشم هام رو ریز کردم و نگاهش کردم که خنده ی نامحسوسی 

کرد، که مطمئن بودم آراد ندید. 

بعد به کاناپه تکیه داد. 

با صدای آیفون خواستم بلند بشم، که فریاد زودتر از من بلند 

شد و گفت: 

- من باز می کنم! 

بعد به سمت آیفون رفت و بعد از کمی گفت: 

- رادینه! 



رادین رو می شناخت...؟! 

با آراد بلند شدیم و به پیشوازش رفتیم. 
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رادین داخل شد، مثل همیشه خوشتیپ بود. 

بعد از رادین، دلربا وارد شد که واقعا متعجبم کرد. 

بعد از کلی سالم و احوال  پرسی، همه به سمت سالن رفتیم.  

همه نشستند و من هم به آشپزخونه رفتم تا وسایل پذیرایی 

رو آماده کنم. 



کنار هم دیدنشون واقعا برای من سخت بود، چه برسه به 

آراد... 

آخ از دست این دلربا...بگو آخه خجالت نمی کشی؟! 

صدای خنده هاشون می اومد . 

چای ریختم و قوری رو سرجاش گذاشتم. 

خواستم برم شیرینی بیارم، که با فریاد رو به  رو شدم. 

به اپن تکیه داده بود و به من نگاه می کرد. 

هینی کشیدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم. 

این کال بی صدا میاد و میره؛ 

آروم خندید و گفت: 

- ترسیدی موش کوچولو؟ 

آراد کم بود این هم اضافه شد. 

- چرا عین جن ، یهو ظاهر می شی؟ 

آروم خندید و با حالت بانمکی که مثال می خواست ترسناک 

باشه، گفت: 

- من عین جن نیستم، من خوِد جنم! 



می دونستم رادین روی این که با پسرها صمیمی بشم حساسه؛ 

هه...من احمق فکر می کردم غیرتش به خاطر عشقشه! 

برای این که حرص رادین رو در بیارم بلند و با صدا خندیدم. 

فریاد هم با لبخند به من نگاه می کرد. 

فریاد لیوان آبی واسه خودش ریخت و مشغول خوردن شد. 

من شیرینی ها رو از کابینت در آوردم  و توی ظرف چیدم  . 

میوه هایی که عصری حاضر کرده بودم رو از یخچال در 

آوردم. 

با صدای فریاد نگاهم به سمتش چرخید: 

- کمک نمی خوای؟ 
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- نه ممنون همه چیز آمادست، فقط مونده ببرمشون. 

به سمتم اومد و گفت: 

- خب زیادن، بزار من کمکت کنم! 

باشه ای گفتم و سینی چای رو به دستش دادم که به سالن 

رفت. 

خودم هم بشقاب ها و چاقوها رو برداشتم و به دنبالش رفتم. 

بعد از کارهای پذیرایی، به سالن رفتم. 

دلربا و رادین روی یک مبل دونفره نشسته بودند. 

آراد و فریاد هم رو به  روی اون ها روی یک مبل سه نفره 

نشسته بودند. 

من هم با لبخندی که می دونستم حسابی حرص رادین درمیاد 

رفتم و کنار فریاد نشستم. 



نگاهم رو به رادین دوختم که با لبخند به دلربا خیره شده بود. 

لبم رو به دندون گرفتم و ازشون رو گرفتم. 

با حس سنگینی نگاهی سرم رو برگردوندم که متوجه نگاه 

فریاد به خودم شدم. 

اخم هاش حسابی توی هم بود. 

رادین و دلربا آروم حرف می زدند و می خندیدن... 

این بار نگاهی به آراد انداختم که سرش رو پایین انداخته بود 

و دستش مشت شده بود. 

یهو بلند شد و آروم گفت: 

- من برم باال یه زنگ بزنم برمی گردم. 

رادین باشه ای گفت و آراد رفت؛ 

فریاد سرش رو نزدیک گوشم آورد و آروم پچ زد: 

- حوصله ام سر رفت، این ها هم اومدن اینجا به دل و قلوه 

دادن... 

خندیدم و من  هم مثل اون آروم گفتم: 

- تو هم هر وقت حوصله ات سر میره گیر میدی به من...! 



تک خنده ای کرد و خواست چیزی بگه که دلربا گفت: 

- خیر باشه! چیزی بین شما دوتا هست؟ 

نگاهش کردم که با لبخند و مشکوک نگاهمون می کرد. 

خواستم بگم نه که رادین با اخم های درهم و با لحنی خیلی بد 

گفت: 

- چرا چرت و پرت می گی دلربا، امکان نداره چیزی بینشون 

باشه، مارال با ایشون؟ 

و با دست به فریاد اشاره کرد. 

دلربا جاخورد، البته من هم جا خوردم. 
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یه جوری گفت ایشون، انگاربه یک چیز کم ارزش اشاره 

می کرد. 

حاال خوبه هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ ظاهری از اون 

بهتره فریاد... 

خواستم چیزی بگم که فریاد با اعصبانیتی غیر قابل انکار 

گفت: 

- چرا امکان نداره؟ فعال که شده... 

رادین هم عصبی شد. 

وای این چی بود فریاد گفت؟! 

االن فکر می کنند بین من و فریاد... 

وای آراد بشنوه چی می شه؟! 

رادین با ناباوری به من خیره شد و گفت: 

- چی می گه این؟ 



دلربا دستش رو روی دست رادین گذاشت و گفت: 

- وا رادین تو چکار داری؟ 

سرم رو پایین انداختم و حرفی نزدم. 

این سکوتم مهر تاییدی می زد به حر ف های فریاد؛ 

فریاد هم با صدایی که سعی می کرد کنترلش کنه گفت: 

- سوال من هم هست واقعا! 

این وسط چه کاره ای تو؟ ها؟ 

اصال به تو چه ربطی داره؟ 

رادین دست دلربا رو پس زد بلند شد و با گام های بلندی 

خودش رو به فریاد رسوند. 

فریاد هم بلند شد و ایستاد. 

قد فریاد خیلی از رادین بلندتر بود. 

رادین یقه ی فریاد رو گرفت و تقریبا داد زد: 

- آراد می دونه توی پست فطرت با خواهرشی؟ 

دیگه نمی شد سکوت کنم. 



اگه سکوت می کردم دعوا می کردند و این وسط آبروی من 

می رفت. 

فریاد به شدت دست های رادین رو پس زد و خواست چیزی 

بگه که با صدای بلندی گفتم: 

- بس کنید دیگه! 

هردو به من نگاه کردند. 

دلربا هم متعجب فقط نگاه می کرد. 

با صدای آراد همه به سمتش برگشتیم: 

- چه خبره اینجا؟ 
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و به رادین و فریاد که دقیقا روبه روی هم ایستاده بودن اشاره 

کرد. 

رادین خواست چیزی بگه که سریع گفتم: 

- هیچی چه خبر باشه؛ کلکل های پسرونه! 

آراد با شک نگاهم گرد و گفت:

- کل کل های پسرونه؟ 

دلربا می دونست اگه آراد بفهمه شر به پا  می کنه؛ برای همین به 

کمک من اومد و گفت: 

- آره می خوان مسابقه بدن، ولی هنوز تصمیم نگرفتند مسابقه 

چی؟! 

آراد به سمت مبل اومد و نشست و بعد روبه فریاد گفت: 

- به جای مسابقه بیا برو یه فکری واسه کار هات کن؛ فردا 

جنس ها می رسند... 

داداش من این جوری نبود! 



همیشه پایه کلکل و دیوونه بازی بود، ولی یهو بعد از اون 

جریان ها انگار چندین سال بزرگ تر شد ... 

می شه بی حوصلگی رو از تمام کارهاش تشخیص داد. 

فریاد و رادین هم نشستند . 

فریاد گفت: 

- فکر چی کنم؟ 

بچه ها کارهاش رو انجام میدن... 

آراد سری تکون داد و چیزی نگفت. 

بعد از کمی سکوت آراد گفت: 

- حاال می خواستید چی بازی کنید؟ 

همه به هم نگاه کردیم، نمی دونستیم چی بگیم. 

دلربا گفت: 

- گفتم که هنوز تصمیم نگرفته بودند. 

آراد آهانی گفت. 

فریاد و رادین یه جوری بد بهم نگاه می کردن، انگار با هم پدر 

کشتگی داشتند. 



برای این که مطمئن بشم رادین چیزی به آراد نمی گه، بایدیه 

کاری می کردم برای همین رو به دلربا گفتم: 

- یه لحظه میای کارت دارم. 

بلندشدم که اون هم  بلند شد و اومد. 

به آشپزخونه رفتیم. 

صندلی رو عقب کشیدم و نشستم به دلربا اشاره کردم 

بشینه... 
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نشست و منتظر نگاهم کرد. 

- ببین دلربا حرف های امشب رو نباید کسی بفهمه، مخصوصا 

آراد... 

سری تکون داد و گفت: 

- خیالت راحت من به کسی نمی گم! 

به صندلی تکیه دادم و گفتم: 

- ولی رادین می گه... 

و تو باید راضیش کنی نگه داری!  

- باشه نگران نباش من حلش میکنم! 

بعد با شوخی خندید و گفت: 

- چه چیزی هم تور کردی بال... 

منظورش فریاد بود. 

آروم خندیدم و گفتم: 

- یعنی ما باهم... 

با اومدن فریاد حرفم رو قطع کردم. 



دلربا هم بلند شد و مثال می خواست مارو تنها بزاره آروم 

گفت: 

- من برم دیگه برای اون قضیه هم خیالت راحت، باشه 

بسپرش به من! 

سعی می کرد خودش رو آدم خوبی جلوه بده ولی من دیگه 

شناخته بودمش. 

سری تکون دادم که رفت. 

بلند شدم و رو به فریاد گفتم: 

- چرا به رادین گفتی ما باهمیم؟ 

آروم خندید و گفت: 

- االن نیستیم ولی شاید... 

نذاشتم ادامه بده و تند گفتم: 

- هی...شایدی در کار نیست! 

پوزخندی زد و خواست چیزی بگه که گفتم: 

- آقا فریاد فکرش رو کردی که اگه رادین به آراد بگه آراد 

چی کار می کنه؟ 



با بیخیالی شونه ای باال انداخت و گفت: 

- مثال می خواد چی کار کنه؟ 

حاال این ها رو ولش قلیون کجاست؟ 

پوفی کشیدم و کالفه گفتم: 

- االن موقع قلیون کشیدنه آخه؟ 

- من چه می دونم، آراد گفت! 

 به سمت کابینت رفتم و که صدای آرومش رو شنیدم: 

- من رو از آراد می ترسونه! 
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قلیون رو درآوردم. 

مال آراد بود و بابام خبر نداشت، اگه می فهمید دیوونه 

می شد. 

به دست فریاد دادمش، که رادین اومد و گفت: 

- مارال تو برو، ما درست می کنیم! 

 این  دوتا تنها بمونن باز دعواشون می شه! 

- نه بابا تو زحمت نکش ما خودمون... 

قاطع گفت: 

- مارال برو! 

با تردید به فریاد نگاه کردم و گفتم: 

- اما... 

فریاد بین حرفم اومد و آروم و با لبخند گفت: 

- برو نترس! 



با لبخند آرامش بخشی انرژی منفی و نگرانی ام از بین رفت. 

از لج رادین لبخندی زدم و گفتم: 

- چشم... 

چرخیدم، صدای نفس حرصی رادین رو شنیدم و لبخندی روی 

لب هام نشست. 

واقعا نمی تونم درک کنم، آدم واسه ی یک دخترعمو این قدر 

غیرتی بشه...! 

به سالن رفتم، دلربا داشت میوه می خورد و آراد هم سرش 

توی گوشی بود. 

سرجام نشستم. 

بعد از ده دقیقه فریاد و رادین اومدند. 

قلیون رو گذاشتن روی زمین و جمع شدند دورش... 

حوصله ام حسابی سر رفته بود. 

دلربا هم به جمعشون پیوست، ولی من اصال قلیون دوست 

نداشتم و حتی بلد نبودم بکشم. 

فریاد گوشیش زنگ خورد. 

روی میز بود، سریع بلند شد و به سمتش اومد. 



با دیدن اسم شخص، لبخندی روی لبش نشست. 

کی بود که این جوری لبخند زد رو خدا می دونه... 

تماس رو وصل کرد و به گوشه ای از سالن رفت.  

ناخودآگاه تموم حواسم جمع شد که شاید بفهمم کیه... 

- جانم؟ 

جانم...! 

مطمئنن دوست دخترش بود که این طور جوابش رو می داد. 

یاهم...اصال به من چه؟! 

من چرا کنجکاو شدم؟! 
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آراد رو به من گفت: 

- چرا نمیای اینجا؟ 

- می دونی که اهل قلیون نیستم! 

- نگفتم بیا بکش، گفتم بیا بشین اینجا! 

باشه ای گفتم و رفتم کنارش نشستم. 

فریاد هم بعد از اینکه تماسش تموم شد به جمعمون پیوست. 

کالفه شده بودم دیگه؛  

آراد سرش رو روی شونه ام گذاشت. 

با لبخند نگاهش کردم. 

من حاضرم برای خوب شدن حالش هرکاری کنم؛ هرکاری... 

زمزمه وار طوری که فقط خودش بشنوه گفتم: 

- آرادم، خوبی؟ 



مثل خودم آروم  گفت: 

- چندبار می پرسی، وقتی جوابم رو می دونی! 

وقتی تو کنارمی مگه می شه بد باشم؟ 

- مطمئن باشم دروغ نمی گی؟ 

سرش رو برداشت و نگاهم کرد.

سرش رو به عنوان آره تکون داد. 

دوباره سرش رو روی شونه ام گذاشت. 

سرم رو پایین انداختم و مشغول بازی کردن با موهام که باز 

گذاشته بودم و حاال جلو افتاده بودند، شدم. 

با صدای فریاد نگاهش کردم: 

- دوستم یه مهمونی به مناسبت رفتنش از ایران گرفته، میاید 

بریم؟ 

دلربا با شوق گفت: 

- آره بریم رادین؟ 

رادین سری به عنوان تایید تکون داد. 



آراد هم گفت: 

- بریم یکم خوش بگذرونیم، خسته شدیم تو خونه! 

فریاد بلند شد و گفت: 

- خب پاشید آماده شیم بریم دیگه، دیر می شه! 

همه بلند شدیم که دلربا به سمت من اومد و گفت: 

- بیا بریم باال من آرایشم رو تمدید کنم. 

در جوابش، سری تکون دادم و گفتم: 

- بریم من هم حاضر بشم. 

آراد هم به اتاقش رفت تا آماده بشه؛ 

فریاد و رادین تنها توی سالن منتظر ما ایستاده بودند. 

در اتاق رو باز کردم و کنار ایستادم تا دلربا وارد بشه... 
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داخل شدیم و در رو پشت سرم بستم. 

دلربا به سمت تخت رفت و نشست. 

من هم شالم رو برداشتم. 

هردو مشغول آرایش کردن شدیم . 

البته آرایش مالیم من کجا و آرایش غلیظ دلربا کجا...! 

لباس مجلسی آستین دار سرمه ای رنگ رو از کمد درآوردم و 

جلوی خودم نگه ش داشتم و از توی آینه نگاه کردم. 

همین خوب بود، ساپورت رو هم بیرون آوردم. 

رو به دلربا گفتم: 

- می خوای یکی از لباس های من رو بپوش! 

- نه مرسی، دیشب مهمونی دوست رادین که رفتیم لباسم توی 

ماشین رادین جا مونده بود، اون هست می پوشمش! 



باشه ای گفتم که بلند شد و بیرون رفت. 

لباس هام رو پوشیدم و پالتوی مشکی رنگم رو هم روی تخت 

گذاشتم تا وقتی می خواستیم بریم بپوشمش؛ 

موهام رو شونه زدم و باز گذاشتم بمونه. 

شالی روی سرم انداختم. 

در اتاق باز شد و دلربا داخل شد. 

ساک لباسی دستش بود که مطمئنن لباسش بود. 

دلربا مشغول عوض کردن لباسش شد؛ من هم  

گوشیم رو برداشتم و یه دور توی اینترنت زدم.

- بریم! 

با صدای دلربا سرم رو باال گرفتم. 

تعجبی نداشت، تیپ های دلربا همیشه باز بودن... 

سری تکون دادم و گوشیم رو توی کیفم گذاشتم و بلند شدم. 

پالتوم رو برداشتم از توی آینه نگاهی به خودم انداختم. 

به سمت در اتاق رفتم و در رو باز کردم. 

دلربا بیرون رفت و من هم پشت سرش؛ 

فریاد نبود...! 



رادین با لبخند به دلربا نگاه کرد که دلربا با ناز گفت: 

- چطور شدم؟ 

رادین چشمکی زد و گفت: 

- مثل همیشه عالی...! 

نگاهم رو به سختی ازشون گرفتم و سرم رو پایین انداختم. 

با صدای قدم های کسی چرخیدم، آراد و فریاد در کنارهم راه 

می اومدن؛ 
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بغضم رو به سختی قورت دادم و رو به آراد لبخندی زدم، که 

فریاد گفت: 

- اگه می خوای اینطوری بیای بگو تا ما اول زنگ بزنیم 

اورژانس! 

همه خندیدن به جز آراد که با چشم های ریز شده نگاهم 

می کرد. 

فهمیده بود... 

حال بدم رو فهمیده بود... 

بغض تو صدام رو شنیده بود! 

اشک جمع شده ی تو چشم هام رو دیده بود... 

ولی من نمی زارم پی به چبزی ببره، نمی خوام ناراحت بشه... 



همه راه افتادیم. 

رادین و دلربا و آراد اول بیرون رفتند. 

من هم برق ها رو خاموش کردم و بیرون رفتم. فریادهم پشت 

سرم اومد. 

آروم طوری که فقط خودم بشنوم گفت: 

- چه قدر دلبر شدی! 

لبم رو به دندون گرفتم و آروم گفتم: 

- تو هم شیک  شدی! 

کفش هامون رو پوشیدیم. 

فریاد در حالی که بلند می شد گفت: 

- من همیشه شیکم! 

خندیدم و چیزی نگفتم. 

به سمت پارکینگ رفتیم  و سوار ماشین ها شدیم. 

رادین و دلربا باماشین رادین، من و آراد هم با فریاد رفتیم. 

آخه آراد حوصله ی رانندگی نداشت. 

راه که افتادیم فریاد ضبط رو روشن کرد و صداش رو آخر زد. 



با سرعت خیلی باال می روند و من هم عاشق سرعت... 
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بعد از حدود چهل و پنج دقیقه اون هم با سرعتی که فریاد 

داشت، ماشین از حرکت ایستاد. 

فریاد صدای آهنگ رو کم کرد و به خونه ی ویالیی اشاره کرد 

و گفت: 

- اینجاست! 

رادین این ها هم رسیدند. 



 ماشین ها رو توی کوچه پارک کردند و پیاده شدیم. 

فریاد زنگ آیفون رو زد. 

بدون هیچ حرفی، در با صدای تیکی باز شد. 

فریاد در رو هل داد و با ببخشیدی اول داخل شد؛ بعد من و 

دلربا، بعد هم رادین و آراد... 

حیاط خیلی بزرگی داشت، پر بود از درخت های سر به فلک 

کشیده؛ 

برگ درخت ها روی زمین ریخته شده بود و صدای خش  

خششون زیر پاهام رو با وجود صدای بلند آهنگی که از 

ساختمون وسط حیاط می اومد به خوبی می شنیدم. 

باالخره به اون ساختمون رسیدیم. 

در توسط خدمتکاری که توی این سرما کنار در ایستاده بود باز 

شد. 

وارد شدیم؛ 

چندتا خدمتکار به سمتمون اومدن و لباس های اضافه و 

کیف هامون رو گرفتند. 

اوه چه قدر تجمالتی... 

اصال از همچین جاهایی خوشم  نمیاد، االن میری همه دنبال 

این هستن، که بگن لباس  من گرون قیمت تره ... 



از راه رو گذشتیم و وارد سالن اصلی شدیم. 

وای من همیشه می گفتم لباس های دلربا کوتاه و بازن... 

دختر خیلی خوشگل و قدبلندی به سمتمون اومد. 

با فریاد دست داد و با صدای بلندی که سعی می کرد به گوش 

فریاد برسونه، گفت: 

- خیلی خوش اومدی فریاد! 

کم پیدا شدی؟ 

تو که توی همه ی مهمونی ها بودی!  

توی این مهمونی های چند وقت نبودی! 

فریاد خیلی کوتاه و خشک گفت: 

- ممنون، درگیر کار هام بودم! 

دخترکه انگار از سردی کالم فریاد جاخورد، آهانی گفت و به 

سمت ما چرخید. 

 به میزی اشاره کرد و گفت: 

- بفرمایید اونجا وایسید... 
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به سمت میزی که اشاره کرد رفتیم. 

خودش هم باهامون اومد. 

- فریاد جان معرفی نمی کنی؟ 

فریاد خواست چیزی بگه که پسر جوون و خوشتیپی از پشت 

زد روشونه اش... 

چرخید و شروع به سالم و احوالپرسی کردند. 

پسره با آراد و رادین دست داد و برای دلربا هم بالبخند سر 

تکون داد و خوش اومد گفت. 

از حرف هاشون فهمیدم که این مهمونی مال همین پسره  است. 



به من که رسید کمی مکث کرد و با خنده گفت: 

- اگه زودتر می فهمیدم اینجا همچین دختری هم هست، عمرا 

تصمیم به رفتن می گرفتم...! 

به وضوح متوجه مشت شدن دست های آراد و رادین و فریاد 

شدم. 

ولی فریاد چرا؟! 

ادامه داد: 

- من آرمین هستم، از آشنایی باهاتون خوش حال هستم بانوی 

زیبا! 

اصال از نگاهش و نحوه برخوردش باخودم خوشم نیومد. 

خواستم چیزی بگم که دستم توسط کسی کشیده شد. 

تا نگاهم رو چرخوندم دیدم که توی پیشت رقصیم و فریاد 

دست هاش رو دور کمر حلقه کرده . 

با چشم های گرد شده نگاهش کردم و گفتم: 

- چی کار می کنی؟ دیوونه شدی تو! 

از اون لبخند های جذابش زد وگفت: 



- آره، این حجم از خوشگلی و جذابیتت داره دیوونم می کنه! 

مطمئن بودم که لپ هام گل انداخته بود. 

سرم رو پایین انداختم و سکوت کردم. 

قلبم از هیجان به تپش افتاده بود. 
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آروم می رقصیدیم؛ تا حاال دونفره نرقصیده بودم و این اولین 

رقص دونفره ام بود. 



چرخیدیم، طوری که آراد دقیقا روبه روم بود. 

عصبی بود و این رو از همه ی رفتارهاش می تونستم تشخیص 

بدم.  

کنار گوش فریاد طوری که بشنوه، گفتم: 

- این چه کاری بود که کردی؟ 

 ببین آراد چه قدر عصبیه! 

از خوش شانسی ما آهنگ هم تموم شد و کنار رفتیم. 

دلربا و رادین اونجا ایستاد بودند، ولی آراد نبودش...! 

به سمتشون رفتیم . 

رادین حسابی اخم هاش توی هم بود  . 

کنار دلربا ایستادم و فریاد هم کنارم ایستاد، آروم رو به دلربا 

گفتم: 

- آراد کجا رفت؟ 

به سمتم چرخید و گفت: 

- گفت که میره بیرون... 

باید با آراد حرف می زدم، نمی خوام از دستم ناراحت بشه. 



به سمت در رفتم و خارج شدم. 

حیاطش خیلی بزرگ  بود و می ترسیدم گم بشم! 

هرچی این طرف و اون طرف رو نگاه کردم، پیداش نکردم. 

لباسم نازک بود و باد سردی که می وزید؛ تنم رو لرزه  انداخت. 

از پله ها پایین رفتم... 

به سمت آالچیقی که ته باغ بود و فکر کردم شاید اونجا باشه، 

رفتم. 

باید از بین درخت ها می رفتم. 

حسابی تاریک بود، گوشی هم همراهم نبود، که فلشش رو 

بگیرم تا روشن بشه یکم... 

آروم قدم برمی داشتم تا زمین نخورم که یهو دستم از پشت 

سر کشیده شد. 

تا خواستم جیغ بزنم، دست بزرگی روی دهنم گذاشته شد. 

با صدای همون پسره، که فهمیده بودم اسمش سامانه ترسم 

دو برابر شد: 

- جیغ نزن منم! 

یه طوری میگه منم...انگار خیلی مورد اعتماده! 

هر کاری کردم دستش رو برنداشت؛ می گفت قول بده که جیغ 



نمی زنی... 

خودش مجبورم کرد. 

محکم دستش رو گاز گرفتم، دستش رو سریع برداشت. 
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با غضب گفت: 

- چی کار می کنی؟ دیوونه شدی؟

من هم با صدای تقریبا بلندی گفتم: 



- حقته... 

خواستم برگردم، که دوباره دستم اسیر دست های بزرگش شد. 

- صبر کن، کاری باهات ندارم، فقط می خواستم یکم حرف 

بزنیم. .. 

 می خواستم یه چیزی بهت بگم! 

دستم رو محکم از دستش بیرون کشیدم و گفتم: 

- من با شما حرفی ندارم... 

سرش رو آروم تکون داد و گفت: 

- باشه آروم باش من نمی خواستم اذیتت کنم؛ فقط می  

خواستم یه چیزی بگم! 

چیزی نگفتم و به سمت ساختمون به راه افتادم که تند پشت 

سرم اومد. 

دوباره دستم رو کشید و گفت: 

- نمی خوای بدونی که فر... 

 این دفعه دیگه واقعا اعصابم رو بهم ریخته بود. 



میون حرفش پریدم و با حرص و تهدید گفتم: 

- دستم رو ول کن تا جیغ نکشیدم... 

یهو سریع دستم رو ول کرد و با ترس سرش رو پایین 

انداخت. 

تعجب کردم، ولی شاید از این ترسید که جیغ بزنم.  

خواستم برگردم، که به جسمی محکم برخورد کردم. 

یک قدم عقب رفتم و سرم رو بلند کردم با دیدن رادین و فریاد 

آه از نهادم بلند شد. 

دعوا نشه باید نذری داد...! 

کنار رفتم و خواستم چیزی بگم که فریاد اولین مشت رو توی 

صورت سامان پایین آورد. 

 ناخوآدگاه جیغی کشیدم. 

بعدش هم رادین به سمتش رفت و شروع به دعوا کردن... 

 با صدای داد و بیداد همه ریختن بیرون... 

اشک هام بند نمی اومدن... 

به زور از هم جداشون کردند. 

فریاد و رادین رو به زور نشوندن روی سکوی سنگی. 

 دست سامان رو هم گرفتند و بلندش کردند و داخل بردنش. 
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اشک هام رو پاک کردم و سعی کردم آروم باشم. 

انگار پسره با مشت زده بود تو دهن رادین، آخه کنار لبش 

خونی بود. 

دلربا کناش نشسته بود و با دستمالی لبش رو تمیز کرد. 

با دیدن دوباره خون حال رادین دوباره اشک هام سرازیر شد. 

 فریاد فقط لباس هاش خاکی شده بود و خداروشکر خودش 

چیزی نشده بود. 

سرش رو پایین انداخته بود و با گوشی حرف می زد. 



ولی به خاطر سروصدای زیاد نمی شنیدم. 

این همه خونسردیش حرصم رو در می آورد! 

بعد از کمی گوشیش رو قطع کرد و به سمت من اومد و گفت: 

_ آراد حالش بد بوده رفته، ما هم دیگه بریم... 

باشه ای گفتم و به سمت رادین و دلربا رفتم. 

اشک هام رو پاک کردم و گفتم: 

- بچه ها بلندشید بریم دیگه...! 

هردو بدون هیچ حرفی بلند شدند. 

من و دلربا رفتیم داخل و به یکی از خدمتکارها گفتم که 

کت هامون رو بیاره... 

کت هامون رو پوشیدیم و کت فریاد و رادین رو هم گرفتیم. 

به سمت در خروجی رفتیم. 

کت هاشون رو بهشون دادیم و از حیاط بیرون زدیم . 

رادین و دلربا با ماشین خودشون رفتند؛ من و فریاد هم با 

ماشین فریاد... 

آخه فریاد بهم اشاره کرد که باهاش برم! 

سوار شدیم.



استارت زد که گفتم: 

- این چه کاری بود کردید؟ 

شونه ای باال انداخت و گفت: 

- مگه چی کار کردیم؟ 

با حرص گفتم: 

- زدید پسر مردم رو داغون کردید... 

می گی چیکار کردیم؟ 

با فکی قفل شده گفت: 

- حقش بود...! 
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حرفی نزدم.  

بعد از کمی سکوت گفت: 

- االن تو چرا انقدر ناراحتی؟ 

سرم رو تکون دادم و گفتم: 

- ناراحت نیستم! 

بعد از کمی مکث آروم گفتم: 

- فریاد به نظرت بهتر نبود رادین رو ببریم درمانگاه؟ آخه کنار 

لبش بد پاره شده بود!

دستی توی موهاش کشید و با حرصی که نمی دونم از کجا 

نشات می گرفت، گفت: 

- پس برای رادین انقدر ناراحتی! 

با تعجب سرم رو تکون دادم و گفتم: 



- یعنی چی؟ نباید ناراحت باشم؟ پسرعموم به خاطر من دعوا 

کرده و لبش پاره شده! 

 توقع نداری ناراحت باشم؟ 

- ناراحت باش من چه کارت دارم! 

ولی بدون که اون رادین فقط مثل یه خواهر به تو نگاه 

می کنه و این همه له له زدن براش الکیه... چون اون اصال و 

اصال دوست نداره! 

با تعجب و عصبانیت به سمتش برگشتم و گفتم: 

- حاال که گفته من دوستش دارم؟ 

چون نگرانشم یعنی عاشقشم؟ 

چی میگی تو؟ 

دنده رو عوض کرد گفت: 

- نیاز نیست کسی بگه و کامال مشخصه...! 

- فریاد می گم دوستش ندارم، چرا باز حرف خودت رو میزنی؟ 

- مارال خودت نمی دونی چه قدر ضایع رفتار می کنی! حتی 



آراد هم فهمیده...! 

نگاه کردن هات بهش عصبیم می کنه! 

بغض کردن هات برای توجه  هاش به دلربا... 

نفسم رو به زور بیرون فرستادم و آروم گفتم: 

- اشتباه می کنی! من دوستش ندارم... 
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محکم روی فرمون کوبید و گفت: 

- داری دروغ می گی! 



جاخوردم و با بهت و اعصبانیت گفتم: 

- اصال من دروغ می گم، تو چرا این قدر حرص می خوری؟  

صدای نفس های عصبیش رو به وضوح می شنیدم 

خواست چیزی بگه که نور ماشینی توی چشممون خورد. 

دقیقا از روبه رو داشت می اومد. 

ناخودآگاه جیغ کشیدم و فریاد هم فرمون رو کج کرد. 

ولی انگار دیر شده بود. 

سرم به شیشه برخورد کرد و گرمی خون رو روی پیشنویم 

حس کردم. 

چشم هام سیاهی رفت و... 
 ....

(آراد) 

دیگه واقعا نمی تونستم این َجو رو تحمل کنم. 

رادین دستش رو روی کمر دلربا گذاشت و بوسه ای روی 

لب هاش کاشت. 

با حرص رو برگردوندم. 

به سمت در رفتم به خدمتکار گفتم که کتم رو بیاره. 



بعد از دو دقیقه باالخره اومد. 

کالفه کتم رو از دستش کشیدم. 

خارج شدم و باالخره تونستم نفس بکشم. 

دستی به سیبک گلوم که راه تنفس هام رو بسته بود، کشیدم. 

ماشین همراهم نبود و اصال حوصله ی برگشت به اون فضای 

خفقان آور رو نداشتم. 

توی این هوا هم یکم قدم زدن خوب بود. 

از حیاط بیرون زدم. 

دلربا... 

هه... چی شد واقعا؟ 

چرا آخه؟ اون که می گفت دوستم داره؟ 

لعنتی اون همه خاطره رو چطور یه شبه فراموش کرد؟! 

چطور خجالت نمی کشه جلوی من با رادین... 

من ...من لعنتی که هنوزم دوستش دارم پس چطور بودنش 

کنار یکی دیگه رو تحمل کنم؟! 
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نفسم رو کالفه بیرون فرستادم. 

به خیابون اصلی رسیده بود، تا کجا می خواستم پیاده برم؟ 

هوا حسابی سرد بود. 

دست هام رو توی حیب شلوارم فرو کردم. 

یه حسی بهم می گفت کاش می موندم و به دلربا نشون می دادم  

که... 

که برام مهم نیست؟ 

چرا برام مهمه خیلی هم مهمه... 

پس چرا الکی خودم رو زجر می دادم. 

کار خوبی کردم که بیرون زدم. 



ولی کاش به مارال می گفت، نگرانم نشه... 

با یادآوری مارال به یاد گار فریاد افتادم  و حرصم در اومد 

باید یه گوشمالی خوب بهش می.دادم. 

توی این مدت فهمیده بودم که حس هایی به مارال داره و این 

عصبیم می کرد... 

درسته توی سختی هام کنارم بود ولی نباید دست می گذاشت 

روی نقطه ضعفم... 

فریاد پسری نبود که به درد موش کوچولوی من بخوره... 

فریاد به شدت اهل خوش گذرونی و تفریح بود و برای همین 

اصال نمی شد از این لحاظ بهش اعتماد کرد. 

کنار حیابون ایستادم تا تاکسی بگیرم.

بعد از چند دقیقه تاکسی یکم جلوتر ایستاد. 

به سمتش رفتم و مقصد رو گفتم. 

حوصله ی خونه رفتن رو نداشتم ولی می خواستم اول برم 

خونه ماشین رو بردارن بعد برم بام. 

شوار شدم بعد از حدود چهل و پنح دقیقه فکر کردن به خودم 

و به زندگیم... 

به اینکه چی کم داشتن که دلربا ولم کرد... 

و خیلی فکر.های مزخرف دیگه باالخره ماشین از حرکت 



ایستاد.  

سرکوچه بود کرایه  رو پرداختم و پیاده شدم. 

در حیاط رو باز گردم و داخل شدم. 

سوییچ توی جیب کتم بود. 

به سمت ماشین رفتم و سوار شدم. 

سوییچ رو از جیب کتم درآوردم و استارت زدم. 
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ماشین رو از حیاط بیرون بردم . 



پیاده شدم ، در حیاط رو بستم و دوباره سوار ماشین شدم. 

باید می رفتم  جایی، که با خودم  تنها باشم. 

ضبط ماشین رو روشن کردم. 

صدای علی یاسینی توی ماشین پیچید. 

با دیدن صفحه روشن گوشیم که زنگ می خورد؛ صدای آهنگ 

رو کم کردم و گوشی رو برداشتم. 

مارال بود. 

تماس رو وصل کردم و گوشی رو کنار گوشم گذاشتم. 

- الو؟ 

- سالم اقا؟ شما برادر مارال خانم هستید؟ 

 گوشی مارال دست کی بود؟ 

پس خودش کجاست؟ 

سوالم رو به زبون آوردم که گفت: 

- شما برادرشون هستید دیگه نه؟ 

- بله، جواب سوال من رو بدید لطفا... 

صدای نفس عمیقش رو شنیدم، مکثی کرد و گفت: 



- ایشون با فریاد توی یک ماشین بودند و تصادف کردند. 

آه... بازهم شوخی های مسخره ی فریاد... 

امکان نداشت فریاد با اون دست فرمونش تصادف کنه! 

هوف کالفه ای کشیدم و گفتم: 

- به اون فریاد بگو بس کنه این مسخره... 

نذاشت ادامه بدم و گفت: 

- لطفا زودتر خودتون رو به بیمارستان برسونید. 

ادرس رو براتون میفرستم فعال باید برم.  

و بعد تماس رو قطع کرد. 

مارال و فریاد... 

نکنه چیزیشون شده باشه؟! 

 تصورش هم قلبم رو به درد می آورد. 

از دوبرگردون دور زدم. 

سرعتم رو زیاد کردم و نمی دونم چطور خودم رو و به آدرسی 

که فرستاده بود، رسوندم. 

از ماشین پیاده شدم و دوییدم سمت بیمارستان؛ 

همین که رفتم داخل، خواستم سمت پذیرش برم که باصدای 



ظریف خانومی سر جام ایستادم. 

- آقا آراد؟ 

به سمتش برگشتم و گفتم: 

- بله، شما هم باید همون خانومی باشی که با من تماس 

گرفتن! 

االن کجان تو چه وضعیتی هستند؟ 

سری تکون داد و گفت: 

- نگران نباشید، حالشون خوبه خداروشکر 

یعنی مارال دستش شکسته و فریاد هم دست و پاش ... 
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- االن کجان؟ 

به سمت راهروی سمت چپ چرخید و با دست اشاره کرد به 

آخرین اتاق و گفت: 

- مارال اونجاست! 

بعد هم به اتاق روبه روش اشاره کرد و گفت: 

- فریاد هم اتاق روبه روییش! 

سریع به سمت اتاقی، که گفته بود مارال هست، راه افتادم. 

آروم الی در رو باز کردم و داخل شدم. 

سرم بهش وصل کرده بودن... 

دستش رو هم با آتل بسته بودند، تا دکتر که اومد گچش 

بگیرن؛ 

چشم هاش بسته بود، ولی بیدار بود. 

به سمتش رفتم  و کنارش ایستادم. 

پیشونیش زخم شده بود و چسب زده بودند روش... 



رنگش حسابی پریده بود؛ 

آخ که دیدن عزیزترین کسم، خواهر یکی یدونم، توی این 

وضعیت چقدر حالم رو بد می کرد. 

روی پیشونیش رو بوسیدم که چشم هاش رو باز کرد. 

با لبخند نگاهش کردم و گفتم: 

- خوبی موش کوچولو؟ 

بدون توجه به سوالم با نگرانی گفت: 

- فریاد...یعنی آقا فریاد خوبه؟ 

از پرستارها پرسیدم، ولی چیزی بهم نگفتن! 

سرم رو تکون دادم و گفتم: 

- اون هم خوبه، فقط انگار دست و پاش شکسته... 

انگار حرفم رو باور نکرده بود، که گفت: 

- اون دستش رو جلوی من گرفت تا سرم به شیشه برخورد 

نکنه، خودش به جلو پرت شد. 

خودم دیدم آراد... 

دستی به سرش کشیدم و گفتم: 



- نترس فریاد هیچیش نمیشه! 

از این بدتر رو هم گذرونده؛ 

فعال من برم پیشش و بعدش بر می گردم. 

با صدای ضعیفی جواب داد: 

- باشه... 

لبخندی براش زدم و به سمت در اتاق رفتم و از اتاق بیرون 

رفتم. 
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در اتاق رو بستم و به سمت اتاق روبه رویی رفتم. 

در رو باز کردم. 

همون دختره کنار فریاد روی صندلی نشسته بود. 

انقدر نگران مارال و فریاد بودم، که اصال یادم رفت پرسم این 

کیه؟! 

شاید دوست دختر فریاد بود! 

تقه ای به در زدم و داخل شدم . 

دختره بلند شد و فریاد هم سرش به سمتم چرخید. 

- چطوری داداش؟ 

لبخندی که همیشه روی لب هاش بود رو به نمایش گذاشت و 

گفت: 

- خوبه خوبم! 

مارال چطوره؟ 

کنارش ایستادم و رو به دختره گفتم: 

- راحت باشید، بفرمایید 

و بعد رو به فریاد گفتم: 

- اونم خوبه... 



لبخندی زد و خواست چیزی بگه که به دختره اشاره کردم و 

گفتم: 

- معرفی نمی کنی؟ 

با تردید نگاهی بهش انداخت و گفت: 

- آتوسا... 

خواهرمه! 

و بعد با لبخند به آتوسا نگاه کرد و اون هم  در مقابل لبخندی 

تحویلش داد. 

پوزخندی روی لبم نشست: 

- تو که خواهر نداشتی...! 

فریاد تک خنده ای کرد و گفت: 

- بهترین دوستمه، مثل یه خواهر می مونه برام! 

هوم با تمسخری گفتم، که با حرص گفت: 

- آراد اونطوری که تو فکر می کنی نیست! 

با صدای در همه برگشتیم. 



مارال بود...! 

با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: 

- چرا بلند شدی مارال؟

به زور قدم برمی داشت. 

بی حال بود و هرلحظه ممکن بود پخش زمین بشه، ولی 

همیشه سعی می کرد قوی باشه؛ 

 🦋
 🦋🦋

 🦋🦋🦋
 🦋🦋🦋🦋

 🦋🦋🦋🦋🦋

 🦋🦋🦋🦋🦋
 🦋🦋🦋🦋

 🦋🦋🦋
 🦋🦋

 🦋
 part_63#

#تنهات_نمی زارم��♥ 

به سمتش رفتم و بازوش رو گرفتم تا یه وقت نیافته؛ 



آتوسا بلند شد و گفت: 

- بیاریدش اینجا بشینه! 

باشه ای گفتم و مارال رو به اون سمت بردم. 

مارال نگاهش به فریاد بود. 

با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می اومد گفت: 

- خوبید؟ 

روی صندلی نشست. 

فریاد لبخندی زد و گفت: 

- ممنون خوبم! 

تو خوبی؟ ببخشید دیگه به خاطر من... 

مارال میون حرفش پرید و گفت: 

- من هم خوبم و... 

موبایلم  زنگ خورد و بقیه حرفش رو نشنیدم. 

از جیبم درش آوردم و صداش رو قطع کردم. 

بابام بود... 

نگران شدم، آخه ساعت سه نصف شب بود! 



ببخشیدی گفتم و از اتاق بیرون زدم تا جواب بدم؛ 

توی سالن ایستادم و تماس رو وصل کردم: 

- بله بابا؟ 

-سالم  آراد، کجایید شما؟ 

ما هرچی در می زنیم در رو باز نمی کنید! 

کلید رو یادمون رفته بود! 

چرا خبر ندادن که می خوان برگردن؟ 

حاال چطور بهشون بگم مارال با فریاد تویک ماشین بودند و 

تصادف کردن؟! 

صدام رو صاف کردم و گفتم: 

- باباجان مارال یکم حالش بد بود، آوردمش بیمارستان! 

با نگرانی گفت: 

- االن حالش خوبه؟ کدوم بیمارستان؟ 

آدرس رو بفرست ما االن میایم...! 

خواستم مخالفت کنم که تماس رو قطع کرد. 

دستی بین موهام کشیدم و همزمان نفسم رو کالفه بیرون 



فرستادم. 

باید زودتر به مارال می گفتم. 

خواستم برم  داخل اتاق که چشمم به آتوسا افتاد. 

حالش بد بود و این رو از طرز راه رفتنش فهمیدم... 

از سالن بیرون زد. 

به سمتش رفتم ، کنارش که رسیدم خواستم بپرسم چی شده 

که یهو خواست بیافته، که گرفتمش؛ 

انگار نفس کم آورده بود، چون سعی می کرد نفس بکشه و 

دستش روی قفسه سینه اش مشت شده بود. 

 🦋
 🦋🦋

 🦋🦋🦋
 🦋🦋🦋🦋

 🦋🦋🦋🦋🦋

 🦋🦋🦋🦋🦋
 🦋🦋🦋🦋

 🦋🦋🦋
 🦋🦋

 🦋
 part_64#

#تنهات_نمی زارم��♥ 



نفس عمیقی کشید، صاف ایستاد و گفت: 

- ببخشید...! 

- حالتون خوبه؟ 

بیا بریم پیش دکتر! 

سرش رو پایین انداخت و گفت: 

- من خوبم، فقط وقتی ناراحت می شم نفسم می گیره؛ 

االن داروهام رو می خورم. 

خیلی خجالتی بود، قرمز شده بود و با انگشت هاش بازی 

می کرد. 

فریاد و رفیق خجالتی؟! 

عجیبه...! 

از فکر بیرون اومدم و گفتم: 

- برای چی  ناراحتی؟ 

سرش رو بلند کرد، اشک رو توی چشم هاش دیدم و به این پی 

بردم که دختر شکننده ای، درست برعکس مارال! 



با بغضی که تو صداش مشخص بود، گفت: 

- فریاد... 

یعنی  االن هیچ کس نیست ازش مواظبت کنه، من سرکارم 

خانواده اش هم که... 

حرفش رو ادامه نداد. 

االن به حرف فریاد که می گفت مثل خواهرم می مونه پی 

بردم؛ 

 من با اطمینان گفتم: 

- من و مارال هستیم! 

مکثی کردم و ادامه دادم: 

- حاال هم خودتون رو ناراحت نکنید! 

لبخندی زد و گفت: 

- باشه ممنون! 

یهو یادم افتاد که بابا اینا دارن میان... 

با دست، آروم به پیشونیم کوبیدم و گفتم: 

- نمیاید داخل؟ 



 باید یه چیزی بگم! 

بریمی گفتو هردو به سمت اتاق رفتیم. 

باهم وارد اتاق شدیم. 

آتوسا کنار فریاد رفت و دستش رو گرفت. 

آروم گفت خوبی و فریاد هم با لبخند جوابش رو داد. 

من هم کنار مارال ایستادم. 

نگاه مارال به یه جا خیره شده بود، ردش رو که گرفتم به 

دست های فریاد و آتوسا رسیدم. 
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پوزخندی زد و نگاهش رو ازشون گرفت. 

االن این چش شد؟!

لعنتی یادم رفته بود برای چی اومده بودم توی اتاق؛ گلوم رو 

صاف کردم و گفتم: 

- مارال بابا اینا دارن میان اینجا! 

که رنگ نگاهش عوض شد. 

- چی؟ وای چرا بهش گفتی آراد! 

دستی به ته ریشهام کشیدم و گفتم: 

- نمی دونم، اما نباید بفهمه با فریاد تو یه ماشین بودید! 

نباید بفهمه با اون تصادف کردید! 

فریاد خودش رو روی تخت باال کشید و گفت: 

- من یه نظری دارم! 

الزم نیست بابات بفهمه با من تصادف کرده! 

االن زود برگردید اتاق مارال وبگید امروز وقتی داشته از 

دانشگاه برمی گشته تصادف کرده و ماشینه هم فرار کرده! 



بشکنی زدم و با انگشت به فریاد اشاره کردم و گفتم: 

- ایول رفیق، این عالیه! 

دستی به پشت گردنش کشید و گفت: 

- قابلت نداشت... 

بعد رو به مارال گفتم: 

- بلند شو بریم! 

دستش رو گرفتم و بلندش کردم. 

بعد آروم از اتاق فریاد بیرون رفتیم و به اتاق مارال 

برگشتیم.   

روی تخت گذاشتمش و پتو رو روش کشیدم . 

خواستم برم روی صندلی کنار تخت بشینم که بادیدن بابا و 

مامان، سر جا ایستادم. 

با نگرانی وارد اتاق شدند. 

مامان که با دیدن مارال طاقت نیاورد، اشکاش جاری شدند. 

بابا اول مارال رو بغل کرد وگفت: 

- خوبی پرنسس بابا؟ 



مارال لبخندی زد وگفت: 

- خوبم بابا، خوبم نگران نباش 
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بابا ازش جدا شد و گفت:

- من برم کارای ترخیصت انجام بدم.

بعد مامان رفت روی تخت و مارال رو بغل گرفت.

مارال همش چشم و ابرو می رفت و نمی گرفتم منظورش چیه!



که لب خوانی کردم و فهمیدم جریان فریاد رو می گه؛

قبل این که بابا از اتاق بیرون بره صداش زدم و گفتم:

- بابا؟

به سمتم برگشت و گفت:

- جانم؟

- راستش من با دوستام قراره برم مسافرت، مارال هم قراره 

ببرم.

چون اوناهم خواهرهاشون رو هم میارن!

بابا سری تکون داد و گفت:

- باشه، اما مارال فکر نکنم بتونه بیاد!

که مارال تند گفت:

- می تونم بابا، یعنی خیلی دوست دارم باهاشون برم!

خسته شدم از تو خونه موندن...

بابا لبخندی زد و گفت:

- باشه، چند روز می مونید؟



دستی به پشت گردنم کشیدم و به دروع گفتنم ادامه دادم.

- یک هفته ای می مونیم!

- باشه پس برید خوش بگذره...

من برم توهم کمک کن خواهرت بلند بشه، که وقتی اومدم 

بریم

باشه ای گفتم و به سمت مارال رفتم.

از روی تخت پایین اومد و اون دستش که سالم بود رو گرفتم 

و آروم کتش رو روی شونش انداختم و وقتی بابا اومد بلند 

شد و باهم بیرون رفتیم .

بابا اون قدر هول شده بود با تاکسی اومده بودند بیمارستان؛ 

مارال رو سوار ماشین کردم و مامان هم کنارش نشست.

بابا هم جلو نشست؛ خودم هم رفتم سوار شدم و استارت زدم 

و به خونه برگشتیم.
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"فریاد"

بعد از این که چکاب کامل انجام دادم تا خیالم از سالمت 

بودنم راحت بشه، آتوسا کارهای ترخیصم رو انجام داد و 

مرخص شدم.

آتوسا خانوادش به شدت سخت گیر بودند و نمی تونست شب 

هم اینجا بمونه و از من مواظبت کنه؛

خداروشکر که آراد و مارال هم قرار بود بیان اینجا، وگرنه از 

تنهایی دیوونه می شدم.

کال عادت نداشتم زیاد تو خونه بمونم.

با صدای زنگ خونه، با کمک عصا از جام بلند شدم و به سمت 

آیفون رفتم و در رو برای آراد باز کردم.

صدای الستیک های ماشینش رو شنیدم که وارد حیاط شد.



نگاهی به آیینه انداختم و دستی به موهای بهم ریختم  

کشیدم.

در خونه رو باز کردم که آراد داخل اومد و گفت:

- حالت چطوره؟

سری تکون دادم و گفتم:

 - خوبم

بعد پشت سرش، مارال وارد شد.

با دیدنش لبخند روی لبام پررنگ تر شد.

چه قدر دیدن این دختر حالم رو خوب می کرد!

با دیدن دست آتل شده اش، اعصابم بهم ریخت.

همش تقصیر من بود...

فردا باید می رفتیم برای گچ گرفتن دست و پای من و دست 

مارال؛

مارال دستش چون با ضرب شدید به در ماشین خورده  بود، 

شکسته بود و من هم چون گیر کرده بود  بین فرمون...

با صدای آروم و ناز مارال از فکر بیرون اومدم.



- سالم!

تکیه ام رو به دیوار دادم و گفتم:

- سالم خوش اومدین، بفرمایید داخل!

آراد به سمت سالن رفت.

مارال هم آروم تشکری کرد و به سمت سالن رفت.

به سمت اتاقم رفتم، باید می رفتم حموم اما اول یکم پذیرایی 

از مهمون هام کنم بعد...

االن به همین لباس عوض کردن هم راضی بودم.
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تیشرت و شلوار خونگی توسی مشکی رو از کمدم درآوردم.

لباس هام رو با هزار بدبختی و دردسر عوض کردم.

حاال خوبه پام فعال آتل شده، گچ بشه می خوام چی کنم؟!

به سمت میز توالت رفتم و خودم رو بهش تکیه دادم و از توی 

آینه به خودم نگاه کردم؛

موهام رو که مرتب رو به باال بودن رو پریشون کردم  و روی 

پیشونیم  انداختم.

از بین ادکلن هام، یکی رو برداشتم و زدم.

رو تخت نشستم.

فکرم درگیر مارال بود...

یه حسی بهم می گفت رادین رو دوست داره یا داشته!

ولی یه حسی هم بهم می گفت شاید من اشتباه می کنم و اون 

به عنوان یه پسرعمو که نگاهش می کرد و نگرانش بود.

نفس کالفه ای کشیدم و سعی کردم این فکر های مزخرف رو از 

خودم دور کنم، چون حتی اگه رادین رو هم دوست داشته، 



مال قبال بوده و االن باید کاری می کردم که رادین رو کامال 

فراموش کنه و...؛

با صدای آراد از فکر بیرون اومدم و مثل همیشه لبخندی روی 

لبم نشوندم.

- فریاد کجا رفتی؟

عصام رو برداشتم و زیر بغلم  زدم، در حینی که بلند می شدم، 

گفتم:

- اومدم!

به کمک عصا به سمت در اتاق رفتم.

دراتاق رو باز کردم و آروم بیرون رفتم.

اصال بلد نبودم با این عصا راه برم و حسابی اذیت می شدم.

خونه خیلی بزرگ بود و برای اینکه به سالن برم کلی راه در 

پیش داشتم.

همین که به اولین مبل رسیدم خودم روپرت کردم  روش...

مارال و آراد کنارهم روی مبل روبه رویی نشسته بودند.

دستی به شکمم کشیدم، حسابی گشنه ام شده بود.



- بچه ها چی می خورید سفارش بدم؟

مارال لبخندی زد و گفت:

- چرا سفارش بدی؟

من درست می کنم!

سریع گفتم:

- نه، تو خودت دستت درد می کنه!

آراد هم تایید کرد، که با خنده گفت:

- نکنه می ترسید دست  پخت من رو بخورید؟
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تک خنده  ای کردم و گفتم:

- اون هم هست...

آراد لبخندی زد و روبه مارال گفت:

- قربونت برم تو االن نمی شه کار کنی، دستت اذیت می شه!

حرفش تایید کردم و گفتم:

- داداشت راست میگه، وایسید من به رستوران زنگ بزنم...

شماره رستورانی که نزدیک خونم بود رو گرفتم و برای سه 

تامون غذا سفارش دادم.

گوشی رو که قطع کردم، آراد از جاش بلند شد و نگاهی به 

ساعتش انداخت.

- من باید تا یه جایی برم، اما زود برمیگردم.

من که فقط می خواستم با مارال تنها باشم، پس لبخندی زدم 

و گفتم:

- برو داداشم...



سری تکون داد و از خونه بیرون رفت.

خواستم پام رو که اتل شده بود، از روی زمین بردارم بزارم 

روی مبل که اینبار دستم درد گرفت...

مارال از جاش بلند شد و گفت:

- بزار کمکت کنم!

با دست راستش، که سالم بود کمک کرد پام رو روی مبل 

بزارم. 

بعد بلند شد ایستاد و گفت:

- چیزی نمی خوای؟

سری به سمت پایین تکون دادم و گفتم:

- چرا می خوام!

اون که اصال نگرفته بود من چی می گم، پس سری تکون داد و 

گفت:

- هرچی می خوای بگو بهت بدم!

لبخند شیطانی زدم و گفتم:

- واقعا هرچی بخوام میدی؟



اینبار گرفت چی میگم، کوسنی از روی مبل کناری برداشت و 

پرت کرد سمتم...

- به تو خوبی نیومده!

 مرتیکه منحرف!
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خندیدم و گفتم:

- خیلی بانمک می شی، وقتی عصبی می شی!



حرصی صدام زد و گفت:

- فریاد...

خواستم جوابش رو بدم که با صدای زنگ آیفون با همون 

حالت عصبی که بود سمت آیفون رفت.

بعد آیفون رو زد و از خونه بیرون رفت، بعد با ظرف های غذا 

برگشت.

شماره آراد رو گرفتم که بعد چند بوق جواب داد:

- سالم، کجایی تو؟

- تا پنج دقیقه دیگه اونجام...

بعد قطع کرد.

گوشی رو روی میز گذاشتم و روبه مارال گفتم:

- بی زحمت میز رو آماده کن، که مردم از گرسنگی 

آراد هم نزدیکه داره میاد!

باشه ای گفت و سمت آشپزخونه رفت.

با کمک عصا از جام بلند شدم و به آشپزخونه رفتم.



مارال داشت ظرف هارو خالی می کرد و شالش از سرش افتاده 

بود.

آروم طوری که متوجه نشه به سمتش رفتم و از پشت با 

دست سالمم، شالش رو روی سرش انداختم...

به سمت من برگشت و با لبخندی که دلم رو بیشتر از قبل 

دیوونش می کرد، نگاهم کرد و گفت:

- تو چرا از جات بلند شدی!

پات اذیت میشه...

دستم رو به لبه کابینت باالیی تکیه دادم و درحال که خم شده 

بودم روی صورتش، گفتم:

- تو نگران من نباش موش کوچولو!

صدای ضربان تند قلبش رو می شنیدم...

هول شدنش وقتی بهم نزدیک می شد.

اینا عالئم خوبی داشت و حدس می زدم اون هم از من 

خوشش میاد.

دستش رو روی سینم گذاشت و گفت:



- چی کار می کنی!

برو کنار فریاد...

بوسی روی گونش کاشتم و ازش فاصله گرفتم.

آروم ضربه ای روی سینم زد و گفت:

- یبار دیگه به من نزدیک بشی اون یکی دست و پاتم که 

سالمه رو می شکنم!
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تک خنده ای کردم و گفتم:



- تهدید می کنی خانوم کوچولو؟

با اعصابنیت ازم رو گرفت و ظرف غذا رو از روی کابینت 

برداشت و روی میز غذا خوری گذاشت.

بعد از اومدن آراد روی میز نشستيم و در سکوت مشغول 

خوردن شام شدیم.

بعد از غذا من و آراد به سالن برگشتیم.

مارال هم بعد جمع کردن میز، پیش ما برگشت.

آراد خمیازه  ای کشید و گفت:

- من خیلی خستم، می خوام بخوابم

بعد رو به مارال گفت:

- یا تو اون یکی اتاق که باال هست بمون یا بیا پیش خودم!

مارال باشه ای گفت و آراد با گفتن شب بخیر با اتاق رفت.

مارال کولم رو که همراه خودش آورده بود، کتابی از کیفش در 

آورد و مشعول خوندن شد  .

نمی خواستم مزاحم درس خوندنش بشم، پس گوشیم رو از 

روی عسلی برداشتم و یک ساعتی سرگرم گوشی بودم؛



بی حوصله گوشی رو خاموش کردم و کنار گذاشتم که نگاهم 

به مارال افتاد.

خوابش گرفته بود و سرش به مبل تکیه داده بودم.

با کمک عصا از جام بلند شدم و به سمتش رفتم.

- بلندشو مارال، بلند شو برو تو اتاق بخواب

پلکاش رو باز کرد و بلند شد.

 دستی به چشم هاش کشید و گفت:

- ساعت چنده؟

نگاهی به ساعت مچی ام انداختم و گفتم:

- دو نصفه شب!

ناله  وار گفت:

- من دیگه خوابم نمی گیره...
 

لبخندی روی لبم نشست و گفتم:

- بهتر، من هم  خوابم نمی گیره بیا یه کاری کنیم؛ حوصلم سر 

رفت!
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به دست خودش و من اشاره کرد، گفت:

- با توجه شرایط دست هامون، به جز فیلم دیدن کار دیگه ای 

برای سرگرمی نمیشه انجام داد!

سری تکون دادم و گفتم:

- فکر خوبیه...

به میز تلویزیون اشاره کردم و گفتم:

- توی کشوی اون پر از فیلم!



البته بیشتریا اکشن و یکی دوتا عاشقانه هم هست

هرکدوم دوست داری بزار!

به سمت میز رفت و گفت:

- همون اکشن میزارم...

بعد این که فیلمی رو انتخاب کرد و گذاشت.

اومد بشینه که کنترل رو ازش گرفتم و فیلم رو استپ کردم.

- یه زحمت برات دارم!

که لبخند دلنشینی زد وگفت:

- راحت باش، بگو!

- دو لیوان قهوه برای دوتامون بریز بیار!

باشه ای گفت و به سمت آشپزخونه رفت.

با صدای زنگ گوشی و دیدن شمارش، بی حوصله رد کردم و 

جوابش رو ندادم.

گوشی رو روی سایلنت گذاشتم.

صداش روی اعصابم میرفت...!



زیاد طول نکشید که مارال با سینی قهوه بیرون اومد.

سینی روی میز گذاشت و اومد کنار من روی مبل نشست.

فیلم رو پلی کردم و درحالی که قهوه  هامون رو می خوردیم 

فیلم تماشا می کردیم.

البته بیش تر حواس و نگاهم به مارال بود تا فیلم...

تا حاال کسی، این قدر من رو تحت تاثیر خودش قرار نداده 

بود!

معلوم بود خوابش می اومد، چون همش خمیازه می کشید و 

سرش به مبل تکیه داده بود.

نگاهم روی صفحه تلویزیون بود که سنگینی چیزی رو روی 

شونه ی چپم حس کردم.

خوابش گرفته بود و سرش روی شونم گذاشته بود.

دلم نیومد بیدارش کنم و پس تلویزیون رو خاموش کردم و 

خودم هم سرم رو به سرش تکیه دادم و پلک هام رو بستم...

نمی دونم چقدر طول کشید، خوابم برد.
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- فریاد...مارال!

با صدای آراد پلک هام رو باز کرد م.

همین که سرم رو بلند کردم، مارال هم چشم هاش رو باز کرد.

گردنم درد گرفته بود .

دستی به گردنم کشیدم...

آراد اخم هاش توی هم بود؛ که بهش هم حق می دادم.

وقتی مارو تو این حالت دیده بود، عصبی شده بود.

مارال هول شده از جاش بلند شد و گفت:

- وای اینجا خوابم گرفته!



آراد با همون  اخم های درهمش به اتاقش اشاره کرد و گفت:

- برو تو اتاق بخواب، اینجا جای خوابیدن نیست!

مارال چشمی گفت و به سمت اتاق رفت.

گلوم رو صاف کردم و گفتم:

- ما داشتیم فیلم می دیدیم نمی دونم چطور خوابمون گرفته...

عصا رو به سمت گرفت و گفت:

- توام بلندشو برو اتاقت بخواب!

با کمک عصام بلند شدم.

- تو مگه نگفتی خوابم میاد!

چرا نخوابیدی؟

دستی به پیشونیش کشید و گفت:

- خوابم نگرفت...

برو بخواب پسر، برو!

سری تکون دادم و سمت اتاق رفتم.

نگاهی به اتاقی که مارال رفته بود، انداختم.



لبخندی زدم و در اتاق خودم رو باز کردم و وارد شدم.

سمت تخت رفتم و روی تخت نشستم.

عصا رو روی زمین گذاشتم و دراز کشیدم.

لعنت بهت آراد، که نذاشتی دوساعت بیش تر کنار مارال باشم!
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توی کل عمرم این طوری با آرامش نخوابیده بودم.

وقتی یاد مارال افتادم، لبخندی عمیقی روی لبم شکل 

گرفت...



این دختر تموم فکرم رو درگیر خودش کرده بود...

 تمام فکر  و خیال هام رو پس زدم و سعی کردم بخوابم.
...

 بعد این که رفتیم بیمارستان و من دست و پام و مارال هم 

دستش رو گچ گرفت، برگشتیم خونه دوباره؛

بخاطر وضعیتی که داشتم نمی تونستم برم شرکت...برای 

همین آراد رو فرستادم شرکت که باال سر کارها باشه؛

خودم هم خونه با مارال وقت می گذروندم. 

شلوارم رو با هزار بدبختی که بود پوشیدم، اما خواستم لباسم 

رو بپوشم که درد بدی توی گردنم و کتفم پیچید...

نشستم روی تخت و دوباره سعی کردم بپوشمش، ولی 

نمی شد.

واقعا دردش طاقت فرسا بود!

مارال رو صدا زدم:

- مارال؟

مارال یک لحظه بیا!

زیاد طول نکشید که هول شده وارد اتاق شد.



با دیدن نیم تنه لختم، سرش رو پایین انداخت و گفت:

- چی  می خوای؟

لباسم رو باال گرفتم و گفتم:

- کمک کن این رو بپوشم!

باور کن اگه می تونستم صدات نمی زدم...

یکم مکث کرد و بعد به سمتم اومد.

تیشرت رو ازم گرفت و با چشم های ریز شده گفت:

- چرا تیشرت؟

خب بلوز بپوش تا خودت بتونی!

سابقه ی خیلی افتضاحم باعث می شد فکر کنه، برای این که به 

اون نزدیک بشم می گم که اون برام بپوشه...!

تک خنده ی تلخی که فقط تلخی اش رو خودم می فهمیدم، کردم 

و گفتم:

- خانم باهوش! 

آخه آستین بلوز که از این گچ باال نمیره!

اما تیشرت کشیه رد می شه   ...



متفکر نگاهم کرد و گفت:

- راست می گی ها!
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یکم اذیت کردن و بهش نزدیک شدن بد نمی شد.

درحالی که داشت کمکم می کرد لباسم رو بپوشم، پام رو پشت 

پاش بردم و جلو اوردم که باعث شد پرت بشه روی تخت و 

من چون دست هاش دور گردنم بود پرت شدم روش هردو 

افتادیم روی تخت...



سرم رو از کنار سرش برداشتم و لب هام رو روی لب هاش 

گذاشتم...

عجیب بود که مخالفت نکرد!

ولی همراهی هم نکرد...

لب هام رو که از روی لب هاش برداشتم، نگاهش رو از 

چشم هام گرفت و برخالف تصوری که داشتم گفت:

- بلند شو از فریاد!

از روش بلند شدم و با لبخند خاصی بهش خیره شدم.

دیگه نمی تونستم تحمل کنم و حرف دلم رو بهش نگم...

همین که بلند شد نشست، دستم رو روی دستش گذاشتم و 

گفتم:

- من ازت خوشم میاد مارال...

البته بهتره بگم دلم گیرته...

 می خوام با هم باشیم!

من دوست دارم مارال...

فقط یک جواب بهم بده!

آره یانه؟



از جاش بلند شد و گفت:

- بهم وقت بده که فکر کنم!

پس اون هم از من خوشش می اومد.

چراغ امیدی توی دلم روشن شد.

لبخندی زدم و گفتم:

- من صبرم کمه...فوقش یک ساعت بهت زمان میدم!

متفکر نگاهم کرد و اومد دوباره نشست.

- باشه قبوله!

اما من مثل بقیه دخترایی که باهاشون بودی نمی تونم باشم!

دختری نیستم که خودم رو کامل در اختیارت بزارم!

اصال انتظار شنیدن بله رو ازش نداشتم.

چند لحظه شوکه شده نگاهش کردم...

به خودم اومدم و گفتم:

- تو فقط مال من شو!

هرچی تو بگی!
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تردید داشت و این رو از نگاهش می فهمیدم.

برای اینکه مطمئنش کنم گفتم:

- مارال...

می دونم شاید عاشقم نباشی!

ولی به من وقت بده خودم رو بهت ثابت کنم!

من درسته سابقه ی درستی نداشتم....

خودم هم خنده ام گرفت، سرم رو خم  کردم و مظلوم گفتم:

- ولی به خدا دوستت دارم مارال!



اونقدری دوستت دارم که هر چی بگی بدون چون و چرا قبول 

کنم!

لبخند دلبری زد و من با خودم فکر کردم که تا حاال واسه ی 

هیچ لبخندی اینجوری دلم نرفته...

با همون لبخند کنج لبش گفت:

- باشه!

حاال هم اینجوری نگاهم نکن که اصال بهت نمیاد!

لبم رو به دندون گرفتم و گفتم:

- چطور نگاه کردم مگه؟

چشم هاش رو توی کاسه چرخوند و خواست چیزی بگه که 

زنگ آیفون به صدا دراومد.

و من هزار بار کسی رو که پشت در هست رو لعنت کردم.

عصام رو برداشتم خواستم بلندشم که مارال زودتر بلند شد و 

گفت:

- تو بشین من میرم در رو باز می کنم!



خواستم مخالفت کنم که با شیطنت چشمکی زد و چرخید و 

رفت.

این دختر داشت با من چی کار می کرد؟!

این حسم به مارال یه حسی فرای یه دوست داشتنه و من این 

رو به خوبی حس می کردم.

با صدای سالم کردن آتوسا از فکر در اومدم و سرم رو باال 

گرفتم.

توی چهارچوب در ایستاده بود و با لبخند شیطونی نگاهم 

می کرد.

تنها کسی که می دونست من مارال رو دوست دارم، آتوسا بود.

برای همین هم می دونست که االن خوش بحالم شده؛

ابرویی باال انداخت و گفت:

- جواب سالم واجبه ها آقا فریاد!
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لبخندی زدم و گفتم:

- سالم خوشگلم!

بیا داخل...

داخل شد و کنارم رو تخت نشست و آروم گفت:

- چی کار کردی؟

خواستم چیزی بگم که مارال خیلی خونسرد توی چارچوب در 

ظاهر شد و گفت:

- من دارم میرم بیرون آقا فریاد.

آقا فریاد رو با تحکم گفت.

لبم رو به دندون گرفتم چشم هام رو ریز کردم.

دلیل تغییر کردن لحن و آقا گفتنش رو نفهمیدم.



بعد از مکثی حرصی گفت:

- آتوسا خانم هم که فعال هستند...

و من تازه فهیمدم که مارال خانم حسادت می کنه...!

اخم هام رو توی هم کشیدم و بی توجه به حسودی کردن هاش، 

گفتم:

- کجا میری؟

تک خنده ای کرد و ابروهاش رو باال انداخت و با حرص گفت:

- باید جواب پس بدم؟

آره ای گفتم، که گفت:

- اون وقت چرا؟

از اذیت کردنش لذت می بردم.

- آراد تورو سپرده به من!

خنده ی با تمسخری کرد و گفت:

- آراد خودش هم نمی تونه از من حساب پس بگیره چه برسه 

به...



حرفش رو ادامه نداد. 

خیلی دیگه عصبی شده بود و اگه چیز دیگه ای می گفتم چهار 

تا فحش خوب نثارم می کرد.

سعی کردم خنده ام رو پنهون کنم.

رو به آتوسا گفتم:

- یه لحظه من االن میام.

عصام رو زیر بغلم زدم و بلند شدم.

به سمت در رفتم که مارال کنار رفت.

با دست سالمم دستش رو گرفتم و کشیدم.

با حرص پشت سرم می اومد.

گوشه ی سالن ایستادم و دست مارال رو هم رها کردم.

- ببین من رو مارال، از لحظه ای که به من جواب بله دادی و 

دوست دخترم شدی!

یعنی مال من شدی دیگه!

پس دیگه بدون اجازه من حق نداری یه لیوان آب هم 

بخوری...
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- که اینطور...

همون طور که من مال تو شدم، تو هم مال من شدی!

یعنی حق نداری جلو چشم هام با دخترای دیگه الس بزنی!

چند لحظه مات چشم های خاکستریش شدم.

لبم رو به دندون گرفتم وبا چشم های ریز شده، گفتم:

- وای مارال خانوم حسودیشون شده؟

محکم به بازوم زد و با اخم و خیلی جدی گفت:



- نخند فریاد!

خدایی ندیده بودم هیچ دختری این قدر دستش زور داشته 

باشه...!

خندم رو جمع کردم و با لحن جدی گفتم:

- مارال من و ببین...آتوسا بهترین دوست من و مثل خواهر 

نداشتم می مونه!

پس این فکرهای مزخرف از سرت بیرون کن.

بیش تر بهش نزدیک شدم و گفتم:

- من به جز تو لعنتی کسی تو قلبم نیست!

اخم های روی پیشونیش از بین رفت و لبخند محوی زد.

دست سالمم رو پشت کمرش بردم و به خودم نزدیکش کردم .

سرم رو نزدیک صورتش بردم و خواستم ببوسمش که با 

صدای آتوسا، دستام رو برداشتم و مارال سریع ازم فاصله 

گرفت.

لعنت به این شانسی که من داشتم!

- گوشیت زنگ می خوره فریاد!



به سمت آتوسا رفتم و گوشیم رو ازش گرفتم.

آتوسا از رابطم با مارال ناراضی بود و دالیل خودش رو 

داشت.

اما من دیگه هیچی برام مهم نبود، الی مارال؛

با دیدن شماره فرزاد، وارد اتاقم شدم و در رو بستم و جواب 

دادم.

- الو

- سالم داداش، من اومدم تهران آدرست رو برام بفرست. 

- سالم، برای چی اومدی تهران؟

- داداش هم داداش های قدیم، دلم برات تنگ شده خب؛

 اومدم ببینمت!

من که می دونستم از طرف کی اومده بود.

- نه این چه حرفیه، خوش اومدی...

االن آدرس رو برات می فرستم.

- ممنون، فعال



تماس رو قطع کردم و آدرس رو براش فرستادم.

بعد عصبی گوشی رو پرت کردم روی تخت؛

االن موقع اومدن بود داداش من؟!

اگه یک کلمه حرف  می زد، عزیزام و همه کسایی که اطرافم 

بودند رو از دست می دادم.
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واقعادیگه خسته شده بودم، اگر این بار باعث بشن مارال و 

آراد رو از دست بدم، کاری می کنم که مرغ  های آسمون به 



حالشون گریه کنند.

حاال باید می گفتم مارال کیه؟!

این جا چی کار می کنه؟!

روی تخت نشستم و سرم  رو بین دست هام گرفتم .

این پای لعنتیم هم که اجازه نمی داد از خونه زیاد برم بیرون 

ک مارال رو ببینم، از طرفی هم نمی تونم نبینمش...!

باید یه بهونه ای برای بودن مارال توی خونه ام پیدا می کردم.

با صدای باز شدن در از فکر بیرون اومدم و دستم رو از روی 

صورتم برداشتم.

مارال توی چارچوب در ایستاده بود.

دست خودم نبود، انگار عصبانیتم از فرزاد و اومدن یهوییش 

رو می خواستم روی مارال خالی کنم، که با اخم های درهم 

گفتم:

- این اتاق در داره!

اول خیلی تعجب کرد، ولی بعد اون هم مثل من یا شاید بدتر 

از من عصبی گفت:

- چته تو؟ چرا پاچه می گیری؟!



کالفه نفسم رو بیرون فرستادم و طاق باز روی تخت دراز 

کشیدم.

چشم هام رو بستم...

نباید مارال رو ناراحت می کردم!

باید فکر می کردم؛

با فرو رفتن تخت فهمیدم که مارال کنارم نشسته...

دستم که روی شکمم گذاشته بودم رو گرفت و آروم با لحنی 

که آرامش ازش چکه می کرد گفت:

- چی شده فریاد؟

کی بود زنگ زد؟ 

اصال چی گفت که این طوری بهم ریختی؟

از گوشه چشم نگاهش کردم.

منتظر بهم خیره شد.

لبخندی زدم...

امان از دست این لبخندهای مسخره و بی دلیل...

بلند شدم و نشستم روبه روش؛

سرم رو کج کردم و سعی کردم مظلوم جلوه کنم.

- چیه چرا این جوری نگاه می کنی؟



- مارال؟

می شه یه چیزی ازت بخوام؟

سرش رو به عنوان آره تکون داد.

حوصله ی مقدمه چینی نداشتم، پس مستقیم رفتم سر اصل 

مطلب؛

- مارال داداشم داره میاد اینجا. ..

نمی خوام متوجه چیزی که بینمون هست بشه، یعنی بهتره 

بگیم تو پرستار منی و برای همین اینجا می مونی!
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- باشه...

اما چرا می خوای پنهون کنی؟

دستی به ته ریشم کشیدم و گفتم:

- چون که اون بفهمه به آراد هم می گه!

باالخره تو که نمی خوای آراد چیزی بفهمه!

که تند سری به سمت باال تکون داد و گفت:

- وای نه آراد نباید چیزی بفهمه...

باصدای زنگ آیفون، از جاش بلند شد و گفت:

- فکر کنم داداشت باشه، من برم بیرون من و اینجا نبینه

در جوابش فقط سری تکون دادم، که با عجله از اتاق بیرون 

رفت.

با کمک عصا از جام بلند شدم.

نفسم رو حبس کردم و بی حوصله بیرون فرستادم.

آهسته از اتاق بیرون رفتم.



که همزمان فرزاد در خونه رو باز کرد و داخل شد.

به سمتش رفتم.

- َبه داداشم، دلمون واست تنگ شده بودها!

نگاهش به عصای توی دستم افتاد و نگران به سمتم اومد.

- چی شده پسر؟ تصادف کردی؟

سری به سمت پایین تکون دادم و گفتم:

- آره، یه تصادف کوچیک بود.

بعد دستم رو پشت شونش گذاشتم و با عصا به پذیرایی 

اشاره کردم و گفتم:

- بیا بریم داخل..

سری تکون داد و به سمت پذیرایی رفت.

مارال رو صدا زدم و گفتم:

- مارال خانم می شه برای ما دوتا قهوه بیارید؟

مارال از اتاق بیرون اومد.

باشه ای گفت و به سمت آشپزخونه رفت.



فرزاد نگاهی به مارال انداخت و روبه من گفت:

- این دختره کیه؟

- خواهر دوستم، پرستاره...

وقتی من اینطوری شدم، همراه خواهرش اومدن اینجا...

و از من مواظبت میکنه!

با تعجب ابرویی باال انداخت و گفت:

- فقط اینم دستش توی گچ!

جریان چیه؟
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به مبل تکیه دادم و گفتم:

- از شانس بد خانم پرستارمون هم دست و پاچلفتی در اومد 

و از روی پله ها سر خورد پایین و دستش شکست...

اصال متوجه حضور مارال نشده بودم.

سینی رو با حرص محکم روی میز گذاشت و گفت:

- نوش جان.

بعد گذاشت رفت.

اوه...کارم ساخته شد!

نگاه های خیره فرزاد به مارال داشت اذیتم می کرد.

فرزاد خم شد و با لبخند لیوان قهوش رو برداشت.

- سالم!

باصدای آتوسا فرزاد سری تکون داد و گفت:

- سالم

بعد روبه من با کنایه گفت:



- ماشا� چه قدر هم اطرافت دختر هست!

برای همینه برنمی گردی نه؟!

آتوسا خندید و اومد نشست.

لبخند مصنوعی زدم و گفتم:

- آتوسا دوستم

بعد روبه آتوسا گفتم:

- داداشم فرزاد، همون دیوونه که بهت گفتم!

آتوسا روبه فرزاد لبخندی زد و گفت:

- خوشبختم فرزاد

فرزادی هم با لبخند جوابش رو داد.

لیوان قهوم رو از روی میز برداشتم و مشغول حرف زدن 

شدیم.

" مارال "

دلم برای خونه و الخصوص بابام خیلی تنگ شده بود.



دوست داشتم زودتری از اینجا بریم، اما از یه طرف اگه 

می رفتیم دیگه نمی تونستم زیاد فریاد رو بیینم...

یاد فریاد و بوسه ی امروزمون افتادم.

ناخواسته دستم رو سمت لبام بردم.

که لبخند عمیقی روی لب هام اومد.

🦋
🦋🦋

🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋

🦋🦋🦋🦋🦋

🦋🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋
🦋🦋
🦋

part_82#
#تنهات_نمی زارم��♥

با صدای آتوسا از جا پریدم؛ با لبخند داشت نگاهم می کرد.

- جانم؟

چیزی گفتی؟



شیطون خندید و گفت:

- زیاد بهش فکر نکن!

- به کی؟

بازهم خندید و گفت:

- هیچی ولش کن!

می خوام غذا درست کنم؛ به نظرت چی بپزم؟

سری تکون دادم و گفتم:

- خودم درست می کنم تو زحمت نکش!

- تو که با این دستت نمی تونی؛

 بعدش هم ما این حرف  ها رو با هم نداریم!

درست می گفت، آخه من با این دستم  چطور می خواستم 

آشپزی کنم؟

سری تکون دادم و خواستم  از آشپزخونه خارج بشم که با 

داداِش فریاد روبه رو شدم.

خواستم از کنارش رد بشم که گفت:



- ببخشید خانم پرستار؟

ایستادم  و سوالی نگاهش کردم، که گفت:

- اسمت چیه خانم پرستار؟

از این همه راحتیش خنده ام گرفت.

لبخندی زدم و گفتم:

- مارال!

متقابل لبخندی زد و گفت:

- چه اسم قشنگی!

دقیقا مثل خودت زیبا!

منم فرزاد هستم!

با لیخند جوابش رو دادم:

- ممنون، شما لطف داری!

- بهتر نیست برگردی سر کارت خانم پرستار؟!

با صدای عصبی فریاد با اخم نگاهش کردم و خواستم  چیزی 

بگم، که فرزاد از کنارم رد شد و وارد آشپزخونه شد من هم رو 



به فریاد با صدایی که سعی می کردم کسی نشنوه، گفتم:

- تو با من بیا بریم حرف بزنیم!

خواست چیزی بگه که با تحکم گفتم:

- فریاد بریم حرف بزنیم!
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به سمت اتاقش راه افتادم.

پشت سرم می اومد، ولی با اون پاش نمی تونست بهم برسه.



سعی کردم قدم هام رو آروم تر بردارم، که اذیت نشه!

به اتاقش که رسیدیم، در اتاق رو باز کردم و داخل شدم.

به میزتوالت تکیه دادم که اون هم داخل شد و در اتاق رو 

بست.

با عصا راه رفتنش خیلی خنده دار بود.

به سمتم اومد و دقیقا روبه روم با فاصله ی کمی ایستاد.

با خنده گفت:

- چی کار کردی با من دختر، که نمی تونم رو حرفت حرف 

بزنم؟

اصال کی می تونست به فریاد دستور بده که تو می دی؟

خیلی بهم  نزدیک  شده بود، خواستم  پسش بزنم که لب های 

داغش رو روی گونه ام حس کردم .

ناخودآگاه لبخندی رو لبم نقش بست.

سرش رو پایین تر برد و بوسه ای روی گردنم کاشت.

بعد یک طرف شالم رو گرفت و روی شونه ام انداخت و گفت:

- دیگه هم نبینم این طوری این گردن خوشگلت رو به نمایش 

بزاری!



باز لبخند زد و سرش رو بلند کرد و بوسه ای روی چشم هام زد 

و گفت:

- اینجوری هم نگاهم نکن!

مسخ کارهاش شده بودم.

این پسر داشت با من چی کار می کرد؟

آروم به عقب هولش دادم و گفتم:

- برو عقب!

 به سمت تخت رفت و روش نشست .

دست سالمش رو تکیه گاهش قرار داده بود.

دستی به گرنم، که عرق کرده بود کشیدم.

 زیر لب بیشعوری نثارش کردم، که عمیق شدن لبخندش 

نشون می داد که شنیده.

چشم غره ای نثارش کردم که صدای خنده اش بلند شد.

سریع به سمتش رفتم و دستم رو روی دهنش گذاشتم.
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- ساکت شو فریاد، زشته االن فک می کنن بینم تو اتاق داریم 

چیکار می کنیم!

دستش رو روی بازوم گذاشت، دراز کشید و من رو روی 

خودش کشید.

سرم رو از کنار گردنش برداشتم و سعی کردم بلند بشم، که 

دستش رو روی کمرم گذاشت و گفت:

- انگاری خیلی خوشت میاد خودتو بندازی روی من!

آروم روی صورتش زدم و گفتم:

- بیشعور تو دستم رو کشیدی!



حاال هم دست هات رو بردار می خوام بلند بشم...

لبخند شیطانی زد و گفت:

- میزارم بری اما شرط داره!

حرصی نگاهش کردم و گفتم:

- چه شرطی فریاد!

االن موقع شرطه؟

تو رو خدا بزار برم االن یکی میاد می بینه!

دستش رو از روی کمرم برداشت.

از روش بلند شدم و خواستم به سمت در برم که صدام زد.

- مارال وایسا!

بعد عصاش رو برداشت و بلند شد.

به سمتم اومد و دستش رو به سمت شالم آورد و روی سرم 

انداختش؛

بعد لبخند دلبری زد و گفت:

- خیلی دوست دارم موش کوچولو!



لبخند عمیقی روی لبم نشست...

دیگه نتونستم حسم رو مخفی کنم.

روی پنجه پا بلند شدم و بوسه ای روی گونش کاشتم و بدون 

اینکه نگاهش کنم از اتاق بیرون رفتم.

برای اولین بار همچین حسی داشتم.

ضربان قلبم روی هزار بود.

- مارال خوبی؟

با صدای آراد، ازجا پریدم و ترسیده سر بلند کردم.

دستی به موهام که توی صورتم افتاده بود کشیدم و گفتم:

- خوبم داداش، تو کی اومدی؟
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با قیافه ای گرفته، دستی به موهاش کشید و گفت:

- همین االن اومدم.

فردا صبح اماده باش برمی گردیم خونه...

سری تکون دادم و گفتم:

- باشه

خواست بره که به سمتش رفتم و صداش زدم:

- آراد تو خوبی؟ چیزی شده؟

سری به سمت باال تکون داد و گفت:

- خوبم موش کوچولو، تو نگران من نباش!

بعد خم شد و گونم رو بوسید و رفت.

با رفتن اراد، صدای باز شدن در اتاق فریاد رو شنیدم.

تا قبل این که باهاش روبه رو می شدم، باید فرار می کردم...



از کاری که کرده بودم، خجالت می کشیدم.

به آشپزخونه برگشتم و با کمک آتوسا میز رو آماده کردیم.

پسرهارو صدا زدیم و مشغول خوردن غذا شدیم.
...

رابطه ام با فریاد خیلی عالی داشت پیش می رفت.

حسم به فریاد رو هنوز نفهمیده بودم، اما هرچی بود، کمتراز 

عشق نبود...

بعد از این که آرایشم رو انجام دادم، لباسم رو هم پوشیدم.

 با صدای زنگ گوشی، از روی میز برش داشتم و با دیدن 

شماره فریاد، سریع تماس رو وصل کردم و گوشی رو کنار 

گوشم گذاشتم؛

صدای جذاب و نفش گیرش توی گوشم پیچید:

- سالم عشقم.

آماده ای؟

لبخند روی لبم پررنگ تر شد.

- سالم عزیزم، آره آماده ام

فقط دیوونگی نکنی بیای دنبالم!

من با آراد میام...
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- باشه، پس می بینمت عشقم!

وای با هر کلمه عاشقانه ای که می زد دلم بیش تر براش ضعف 

می رفت.

- خداحافظ

گوشی رو قطع کردم و بلند شدم.



برای بار اخر نگاهی به آیینه انداختم و کیفم رو از کمد در 

آوردم.

گوشی رو توی کیف گذاشتم که صدای آراد بلند شد:

- وای مارال کجا موندی!

زود باش بیا دیر شد دختر.

در اتاق رو باز کردم و بیرون رفتم.

- اومدم داداشی، اومدم بداخالق...

آراد من بعد دلربا، دیگه آراد قبل نشد.

رفتار و اخالقش کامل تغییر کرد.

قدم هام رو تند کردم و خواستم از خونه بیرون برم، که مامان 

صدام زد و گفت:

- دخترم دیر نکنیدها!

لبخندی زدم و گفتم:

- چشم مامان

بعد براش دستی تکون دادم و از خونه  بیرون رفتم.

خداروشکر از گچ  دستم هم خالص شده بودم.



به سمت ماشین رفتم و سوار شدم.

استارت زد و بدون هیچ حرفی راه افتاد.

چند روزی بود که با فریاد فقط تلفنی حرف زده بودیم و 

خیلی دلتنگش بودم.

هرچند از خودش سلفی می  انداخت و می فرستاد اما دلم برای 

اون عطر تلخ و آغوش گرمش تنگ شده بود. 

با ایستادن ماشین، پیاده شدم.

ماشین رو دور زدم و به سمت آراد رفتم.

پیاده شد و در ماشین رو بست.

همراه آراد وارد ویال شدیم، گوشه ی حیاط رفتیم و پشت 

میز هایی که گذاشته بودن ایستادیم.

فریاد به سمتمون اومد و گفت:

- خوش اومدید بچه ها!

بعد رو به آراد گفت:

- آراد فرزاد و میثم اون گوشه ایستادن کارت دارن!

آراد سری تکون داد و رفت.

بعد رفتن اراد، فریاد به سمتم اومد و گفت:



- اوف چه خوشگل شدی جیگر!

لبخندی زدم، سرم رو پایین انداختم و آروم گفتم:

- مرسی 
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کنارم ایستاد و دستش رو به میز تکیه داد و خیلی جدی گفت:

- بهم برسی!

ناخودآگاه صدای خنده ام باال رفت.



فریاد با اخم گفت:

- آرومتر هم می تونی بخندی!

همیشه از غیرتی شدن هاش خوشم می اومد.

چشمی گفتم و ریز خندیدم.

با صدای آراد که با خنده فریاد رو صدا می زد سرم رو بلند 

کردم.

گیالسی که روی میز بود رو برداشت و باال کشید.

همیشه از مشروب و الکل و این چیز ها بدم می اومد.

با حرص از آراد رو گرفتم.

فریاد دستی برای آراد تکون داد، که یعنی االن میام.

همزمان آهنگ هم پلی شد.

فریاد رو به من باصدای بلند گفت:

- عشقم همین جا بمون آراد رو میارم میایم اینجا!

سری تکون دادم خواست بره که بازوش رو گرفتم سرم رو 

نزدیک گوشش بردم و گفتم:

- فریاد نری مشروب بخوری!

نزار آراد هم زیاد بخوره!



لبخندی زد و چشمی گفت.

بعد به سمت خدمتکاری که داشت رد می شد، رفت و گیالسی 

از روی سینی برداشت.

برگشت و چشمکی زد، که چشم غره ای نثارش کردم.

بیخیال خندید و رفت.

حوصله ام سر رفته بود .

گوشیم رو از کیفم در آوردم که با صدای دختری سرم رو باال 

گرفتم و نگاهش کردم.

دختر تقریبا قد بلند و خوشگلی بود.

یعنی در نگاه اول این طوری به چشم می اومد.

لبخندی زد و گفت:

- من شما رو تا حاال توی مهمونی ها ندیدم!

می تونیم آشنا بشیم؟
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منم متقابال لبخند زدم و گفتم:

- آره چرا که نه؟!

دستم رو به سمتش دراز کردم و گفتم:

- مارال هستم!

دستم رو فشرد و گفت:

- نازنین خوش وقتم!

دوست دختر فریاد هستی؟

 سرم رو به عنوان نه تکون دادم و گفتم:

- نه؛ خواهر آرادم!

این دختر فریاد رو از کجا می شناخت؟!



خودم هم از سوال خودم خندم گرفته بود.

مگه می شه کسی این فریاد رو نشناسه!

ولی واقعا دوست داشتم بدونم فریاد رو از کجا می شناسه؛ 

پس سوالم رو به زبوت آوردم، که با ناز موهاش رو پشت 

گوشش زد و گفت:

- من...

یعنی فریاد دوست پسرم بوده!

ناخودآگاه ابروهام باال پرید و حرص سراسر وجودم رو 

دربرگرفت.

لبم رو به دندون گرفتم و سعی کردم طبیعی رفتار کنم.

خواستم چیزی بگم که صدای آهنگ قطع شد. 

باصدای فرزاد نگاه دوتامون به سمتش کشیده شد، جلوی میز 

ایستاده بود.

با صدای گرفته و بمی که معلوم بود مست هست، گفت:

- مارال میشه بیای؟

با تعجب گفتم:

- بله؟



میز رو دور زد به طرفم اومد.

دستم رو گرفت و پشت سرش کشید.

هنگ کردم؛ 

پشت سرش کشیده می شدم.

ایستاد منم مجبور شدم بایستم .

جایی بود که همه بهش دید داشتن.

مقابلم  ایستاد و با صدای بلندی گفت:

- مارال بدجور دلم رو بردی...

رسما خشکم زده بود.

مکثی کرد و ادامه داد:

- با من دوست میشی ملکه ؟
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اخم هام رو توی هم کشیدم و گفتم:

- آقا فرزد شما االن مستی، حالت خوش نیست...

با صدای آراد، نگاهم رو از فرزاد گرفتم و ترسیده به آراد 

دوختم.

- فرزاد داری چه غلطی می کنی؟

فریاد هم که یکی از پسرهای جمع نمی دونم چی در گوشش 

گفت، به سمت فرزاد اومد.

آراد انگار چیزی نشنیده بود و فقط فرزاد رو کنارم دیده بود.

فریاد با عصبانیتی که تا به حال ازش ندیده بودم، به سمت 

فرزاد حمله کرد و گفت:

- مرتیکه تو غلط می کنی از دوست دختر من خواستگاری 

می کنی!



بعد مشتش رو باال برد، که صدای جیغم بلند شد. 

اون لحظه به این فکر نمی کردم که آراد همه چیز رو می فهمید، 

فقط می ترسیدم به فریاد و آراد آسیبی برسه.

ترسیده یکم عقب کشیدم، دعواشون اوج گرفت و اراد و 

فریاد به جون فرزاد افتادند.

دوستاشون رسیدن و از هم جداشون کردند.

آراد با غضب به سمتم اومد.

مچم رو توی دستش گرفت و بدون هیچ حرفی پشت سر 

خودش کشید.

نگاهم روی فریاد بود.

فریاد پشت سرمون اومد و آراد رو صدا زد.

- وایسا داداش!

آراد ایستاد و رو به فریاد گفت:

- من بهت اعتماد داشتم فریاد، خواهرم رو وقتی مریض بودی 

کنار تو گذاشتم...

تنها توی یه خونه؛ چون بهت اعتماد داشتم.

اما نگو تو...



فریاد وسط حرفش پرید و گفت:

- داداش من عاشق مارال شدم!

باور کن قصدم فقط ازدوجه!

من نمیخواستم با مارال بازی...

آراد دستش رو باال آورد و سیلی محکمی کوبوند توی صورت 

فریاد.

که هینی کشیدم، دستم رو روی بازوی آراد گذاشتم و 

ملتمسانه نگاهش کردم.

- داداش...
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صورتش کج شد؛

بمیرم برای فریادم.

همه این ها تقصیر من بود.

بدون توجه به من داد زد:

- ِد عوضی من که دیگه تو رو می شناسم!

با انگشت روی سینه اش کوبید و گفت:

- ولی مارال مثل اون دخترهایی که تا حاال باهاشون بودی 

نیست!

صاحب داره!

نمیزارم دلش رو بشکونی...!

بازهم ملتمسانه گفتم:

- آراد...

نمی خواستم از این بیشتر غرور فریاد رو بشکنه.

فریادی که به خاطر من حتی با برادرش هم دعوا کرد.



آراد نیم نگاهی به من انداخت.

بازوش رو از توی دستم بیرون کشید.

مچ دستم رو گرفت و به سمت ماشین برد و گفت:

- سوار شو مارال...

دوباره به فریاد نگاه کردم.

نازنین به طرفش رفت و دستش رو روی بازوش گذاشت.

ولی اون فقط به من خیره شده بود.

با فشار دست آراد مجبور شدم سوارشم.

نازنین کنارش بود، اون به خاطر من دعوا کرده بود ولی من 

نمی توسنتم کنارش باشم.

سرم رو پایین انداختم و اشک هام رو که نمی دونستم کی 

جاری شده بودن، پاک کردم. 

آراد هم ماشین رو دور زد و سوار شد.

چند دقیقه ای توی سکوت گذشت.

نگاهم رو از خیابون گرفتم و به نیم رخ عصبی آراد دوختم.

با صدای که از بغض می لرزید اروم صداش زدم:

- آراد؟



دستش رو به عالمت سکوت باال آورد و گفت:

- هیس هیچی نگو مارال...

عصبی دنده رو عوض کرد و هیچی رو دوباره با تاکید گفت.

سکوت کردن کار من نبود، نمی تونستم ساکت باشم.

سعی کردم ترسم رو کنار بزارم دستی به پیشونیم کشیدم و 

گفتم:

- آراد این رفتارت با فریاد اصال درست نبود 
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هیستریک خندید و محکم روی فرمون کوبید و گفت:

- رفتار من درست نبود؟

مارال می فهمی چی کار کردی؟

من به تو اعتماد داشتم مثل دوتا چشم هام؛

ولی تو...

ماشین رو کنار جاده نگه داشت و پیاده شد، در رو محکم بست 

که باعث شد از جا بپرم.

سابقه نداشت آراد انقدر عصبی و ناراحت بشه از دستم.

خسته بودم...

چرا درک نمی کرد من هم به کسی نیاز  داشتم، که بهم محبت 

کنه؟

چرا نمی فهمید من با فریاد حالم خوب بود؟

شاید چون اون نمی دونست هربار که فریاد یهم محبت 

می کنه، چه حالی بهم دست میده!

به ماشین تکیه داده بود.

انگار اکسیژن توی ماشین کم بود.

پیاده شدم و آروم در رو بستم و به سمت آراد رفتم.



امشب خیلی ناراحتش کرده بودم.

با دیدن سیگار توی دستش سرجام خشک شدم.

آراد، سیگار؟

داداش من سیگار می کشه؟

لعنت به من که انقدر توی رابطه ام با فریاد غرق شده بودم که 

نمی دونستم حال برادرم چطوره...!

لعنت به دلربا که این کار رو با آراد کرد...

دستم رو روی شونه اش گذاشتم.

پک آخر رو به سیگار زد و پرتش کرد روی زمین و با پا لهش 

کرد.

نیم نگاهی هم بهم انداخت، به ماشین هایی که با سرعت از 

کنارمون می گذشتند خیره شده بود.

لبه ی بلوار نشست و سرش رو بین دست هاش گرفت.

- خسته شدم مارال دیگه واقعا نمی کشم!

دیگه بریدم...

نمی تونم یه طوری رفتار کنم که یعنی حالم خوبه!

بخدا خوب نیستم؛

نمی تونم عشقم رو با یکی دیگه ببینم و دم نزنم.



بمیرم من برای دل خون برادرم.

دست خودم نبود اشک هام جاری شده بودن. 

بلند شد به سمتم اومد.

اشک هام رو پاک کرد و دست هام رو توی دست های سردش 

گرفت و با لحنی که سعی می کرد آروم باشه، گفت:

- مارال من با رابطه تو و فریاد مشکل دارم، چون نمی خوام تو 

هم درگیر این دردی بشی که من شدم!
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می خواستم دفاع کنم از فریادم...



می خواستم بگم اونی نیست، که تو فکر می کنی!

ولی فقط می خواستم، نمی تونستم...

واقعا نمی تونستم مقابل برادرم بایستم و از دوست پسرم 

دفاع کنم.

با ناراحتی سرم رو پایین انداختم.

وقتی فهمید قصد حرف زدن ندارم، سری به نشونه تاسف 

تکون داد و فقط آروم گفت:

- بریم سرده مریض می شی!

دستم رو از توی دست هاش بیرون کشیدم و به سمت ماشین 

برگشتم.

سوار شدیم، استارت زد و راه افتاد.

سرم رو به شیشه تکیه دادم و به جاده ای که انگار انتهایی 

نداشت؛ خیره شدم.

فردا کالس داشتم و استاد قرار بود امتحان بگیره؛

 ولی من هیچی نخونده بودم...

نفسم رو کالفه بیرون فرستادم و نگاهم رو به سمت آراد 

چرخوندم.



آرنجش رو به شیشه تکیه داده بود، انگشت اشاره اش رو به 

دندون گرفته بود و حسابی غرق فکر بود.

کالفه از سکوت بینمون، ضبط رو روشن کردم و آهنگی رو 

پلی کردم.
•••

گوش کن...

اینا حرف های دلمه!

مواظبه دلم نبودم...

که این بال سرش اومد!

مالم و سفت نچسبیدم...

تا رقیبم آخرش اومد!

جوونیمو ازم گرفت...

وقتی، دستای عشقمو گرفت!

رفتو تو بغلش آروم گرفت...

تو بغلش آروم گرفت...

تو بغلش آروم گرفت...

چقدر به هم می اومدیم!

به قلبم...ضربه ی محکمی زدی!

ای بابا...چی شد یهو بهم زدی؟



چی شد بهم زدی؟

حاال برگشتی بعد سه سال!

کی به کی میگه بی معرفت؟!

کی به کی میگه تو سنگدلی؟!

کی باید از کی بخواد معذرت؟!

مراقب دلم نبودم...

که اینجوری شکسته شد!

هیچی و الم تا کام نمیگم...

چجوری پیر و خسته شد!

خراب شدن آرزوهام...

خندیدی!

سفید شدن تار موهام...

دیدی!

غمت چکار کرده باهام...

غمت چیکار کرده باهام...

(محمدرضا عشریه_کی  به کی می گه بی معرفت...)

•••

این آهنگ به حال روز آرادم می اومد.



همین که آهنگ تموم شد، یاد چشم های غمگین و عصبی فریاد 

افتادم.
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فقط منتظر بودم زودتر برسیم به خونه و بهش زنگ بزنم.

باالخره رسیدیم.

آرار ماشین رو داخل پارکینگ پارک کرد.

من هم سریع از ماشین پیاده شدم و منتظرش نموندم.

 به طرف خونه راه افتادم.



آخر شب بود و حتی مامان و بابا خواب بودن؛

در خونه رو آروم باز کردم، کفش هام  رو در آوردم و داخل 

شدم.

بی  سر و صدا به سمت اتاقم پرواز کردم، تا به منبع آرامشم 

زنگ  بزنم.

در اتاق رو بستم، به سمت تخت رفتم و روش نشستم.

گوشیم رو از کیفم در آوردم و شماره ی فریاد رو گرفتم.

بوق اول...دوم...سوم...

جواب نمی داد!

قطع شد...نگرانش شدم و دوباره شمارش رو گرفتم.

 داشتم از جواب دادنش نا امید می شدم، که باالخره صدای 

گرفته  و سردش توی گوشم پیچید:

- بله؟

تمام تنم از سردی کالمش یخ بست.

 چی کار کرده بودم که االن این طوری سرد می گفت، بله!

من عادت کرده بودم به جانم گفتن هاش؛

با بغضی که نمی دونم، کی توی گلوم ظاهر شده بود، گفتم:

- فریاد خوبی؟



- من خوبم، تو چطوری؟

آراد که حرفی بهت نزد...کاریت که نداشت؟

برای این  که بتونم حرف بزنم، بغضم رو قورت دادم و گفتم:

- نگران من نباش، فقط مطمئن باشم تو خوبی؟

- خوبم عشقم، خوبم خوشگلم...

فقط نمی خواستم رابطم  با تو اینطوری لو بره پیش اراد!

خودم می خواستم همه چی رو بهش بگم،

نه این که این طوری بفهمه!

همش هم به خاطر اون داداش َابله منه...
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همونطوری که مانتوم رو در می آوردم، گفتم:

- خودت رو ناراحت نکن دیگه...

که در اتاق باز شد و آراد داخل شد.

حرفم نصفه موند، با تعجب نگاهش کردم.

خشکم زده بود، این چرا همچین می کرد!

با غضب بهم خیره شده بود.

با صدا کردن های مکرر فریاد به خودم اومدم:

- مارال؟ الو؟ کجایی دختر؟ مارالم؟ قطع شد؟

فقط تونستم بگم:

- من باهات تماس می گیرم!

سریع تلفن رو قطع کردم.

- فریاد بود؟



نه می  تونستم بگم نه؛ نه می تونستم بگم آره... تصمیم گرفتم 

سکوت کنم.

با تحکم و اخم های درهم گفت:

- مارال دیگه حق نداری با فریاد حرف بزنی یا باهاش قرار 

بذاری!

واقعا دیگه نمی تونستم سکوت کنم:

- آراد می فهمی چی میگی؟

برادرمی درست!

بزرگ ترمی درست!

باید احترامت رو نگه دارم درست!

ولی نمی تونی واسم تعیین تکلیف کنی!

من دیگه دیگه بزرگ شدم...!

حرصی دستی بین موهاش کشید و گفت:

- مارال من رفیق خودم رو می شناسم!

تعیین تکلیف می کنم واست چون صالحت رو می خوام!

نمی خوام قلبت بشکنه؛ از همین االن جلوی این رابطه باید 

گرفته بشه!



انگشتش رو تهدیدوار جلوم تکون داد و گفت:

- دفعه ی دیگه هم ببینم با فریاد حرف می زنی گوشیت رو 

ازت می گیرم!

واقعا از این آراد عصبی و یک دنده می ترسیدم، پس سکوت 

کردم.
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تهدیدها، دستوراتش رو داد و بدون توجه به حال من از اتاق 

بیرون رفت.



با اخم خودم رو روی تخت پرت کردم و چند تا فحش خوب، 

نثار گذشته ی فریاد کردم.

ولی گذشته ای که من می گم، همون یک ماه پیش می شه!

تلفنم زنگ خورد.

فریاد بود؛ واقعا حوصله نداشتم، ولی باالجبار جواب دادم.

نگذاشت چیزی بگم، سریع گفت:

- مارال؟ چی شد؟ چرا قطع کردی؟ خوبی؟ چرا حرف 

نمی زنی؟

چشم هام رو طوری که انگار اون می بینیه توی کاسه 

چرخوندم و گفتم:

- خب مگه تو اجازه میدی حرف بزنم؟

خوبم! چیزی نشده...

وسط حرفم پرید و گفت:

- پس چرا قطع کردی؟

- وای فریاد...

صبر کن تا حرفم رو بزنم!



مکثی کردم و گفتم:

- آراد اومد تو اتاق و مجبور شدم قطع کنم، چند تا تهدید کرد 

که دیگه نباید باهات رابطه داشته باشم!

یهو دادش  باال رفت و باعث شد از جا بپرم:

- ِد غلط کرده آراد...

نذاشتم ادامه بده و سریع گفتم:

- مواظب باش داری چی می گی فریاد!

صدای دندون قروچه اش رو شنیدم و بعد صدای عصبی 

خودش:

- ها...جلوی اون هم اینطوری از من طرفداری می کنی؟

وای از دست حسادت های فریاد...

با لحن اعتراضی گفتم:

- فریاد؟

خواست چیزی بگه که صدای ظریف دختری مانع شد:

- فریاد بیا دیگه!
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و  بعد با صدای بلند خندید.

آب دهانم رو به زور فرو فرستادم و گفتم:

- فریاد اون دختر کی بود؟

صدای نفس عمیقش رو شنیدم؛

بعد برای این که بحث رو عوض کنه، گفت:

- مارالم یه کاری برای پیش اومد باید برم!



بعدا باهات تماس می گیرم.

و بدون خداحافظی قطع کرد.

ناخودآگاه ابروهام باال پرید و بغض بدی به گلوم چنگ 

انداخت.

از کی تا حاال فریاد انقدر برام مهم شده بود؟!

نفسم از فکر اینکه با یکی دیگه باشه، باال نمی اومد.

تا حاال همچین حسی به هیچ کسی نداشتم.

حتی رادین...

گرمم شده بود، وسط زمستون!

سعی کردم آروم باشم.

باید بادی به سرم می خورد...از روی تخت بلند شدم.

از اتاق زدم بیرون.

همزمان با من آراد هم از اتاقش بیرون زد.

سوالی نگاهم کرد.

بدون توجه به نگاهش به سمتش رفتم و گفتم:

- کجا می خوای بری نصفه شبی؟

با صدای آرومی گفت:



- بچه ها دور هم هستن.

 زنگ زدن اصرار کردن من هم برم!

با تعجب گفتم:

- بچه ها؟ توی این ساعت؟

سری تکون داد و با لبخند حرص دراری گفت:

- آره همه هستن!

حتی فریاد...

فریاد رو عمدا با طعنه گفت.

سعی کردم عادی باشم.

بغضم رو پس زدم!

از کی تا حاال انقدر زود بغض می کردم؟

آراد پوزخندی زد و گفت:

- می خوای تو هم بیای؟

یکم چشم هات رو باز کن دختر!

فریاد االن داره با دخترهای دیگه الس می زنه و تو اینجا برام 

آبغوره می گیری!
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سری به نشونه منفی تکون دادم و با لرزشی که توی صدام 

بود، گفتم:

- نه...امکان نداره!

تو همیشه دیدت به فریاد منفی هست!

نسبت به همه اینطوری هستی!

خودم هم شک داشتم ولی نمی خواستم به این حس لعنتی که 

افتاده بود به جونم بها بدم.



آراد عصبی شد، و داد زد:

- من دیدم منفی؟

از دادی که زد بغضم آب شد و اشک هام روونه شدن.

عادت نداشتم آراد اینطوری باهام رفتار کنه و سرم داد 

بزنه....

بدون توجه به اشک هام و حال خرابم دستم رو کشید و به 

سمت اتاقم رفت، پشت سرش کشیده می شدم، در همین حین 

گفت:

- بیا بریم ببینیم من دیدم منفی یا تو خودت رو زدی به 

احمقی!

در اتاق رو باز کرد دستم رو ول کرد و به سمت مانتوو شالم 

که روی تخت بود رفت و چنگ انداخت و برشون داشت و 

پرت کرد سمتم و دستوری گفت:

- بپوش!

با صدای بابا برگشتیم طرفش:

- چتونه شما دوتا؟

نصفه شبی کجا می رید؟



مانتوم رو پوشیدم  و شالم رو روی سرم انداختم.

آراد بدون توجه به عصبانبت بابا و نگرانی مامان خیره به من 

گفت:

- من و مارال میریم بیرون برمی گردیم!

نگران نشید!

بعد دست من رو پشت سرش کشید و راه افتاد.

هرچقدر بابا صداش زد دیگه جواب نداد و من با اشاره بهشون 

فهموندم که نگران نباشن.

کفش هامون رو پوشیدیم.

به سمت ماشین اراد رفتیم و سوار شدیم.

آراد استارت زد و تمام حرصش دو روی پدال گاز ریخت و 

ماشین از جا کنده شد.
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دستی به صورتم کشیدم و اشک هام رو پاک کردم.

اگه واقعا اینطوری باشه که اراد میگه چی؟

اگه فریاد به من خیانت کنه چی؟

طاقت دیدنش رو دارم؟

منی که تنها دلخوشی این روزهام فریاده می تونم، خیانتش رو 

تحمل کنم؟

می دونستم اگه بهم خیانت کنه قیدش رو می زنم ولی...

آراد با سرعت می روند و من بعد از اون تصادف دیگه از سوار 

ماشین شدن هم می ترسیدم و حاال با این سرعتی که آراد داره 

سکته نکنم خوبه!

سعی کردم ذهنم رو از فریاد و چیزی که احتمال داره امشب 

ببینم دور کنم .



با ایستادن ماشین از فکر بیرون اومدم و نگاهم رو چرخوندم.

از بیرون که ویالی بزرگی به نظر می اومد.

اراد پیاده شد و من هم به تبعیت از اون پیاده شدم.

چرا انقدر دلشوره داشتم؟

آراد نیم نگاه با اخمی بهم انداخت و گفت:

- راه بیافت بریم!

حرفی نزدم و فقط دستم رو از استرس مشت کردم و راه 

افتادم.

آراد هم پشت سرم می اومد.

 زنگ آیفون رو فشرد و بعد از کمی در با صدای تیکی باز شد.

داخل شدیم و در رو پشت سرمون بستیم.

از بین درخت ها رد شدیم و به ساختمونی که ته باغ بود 

رسیدیم.

من مونده بودم آراد این رفیق ها پولدار رو چطور پیدا کرده؟!

آراد در رو باز کرد و کنار کشید تا اول من واردشم.

با استرس نگاهی به آراد انداختم که همچنان اخم هاش تو هم 

بود و همچنان هم مطمئن بود که فریاد...



تعلل و ترید من رو که دید، دستش رو پشت کمرم گذاشت و 

گفت:

- برو دیگه مارال!

نفس حبس شده ام رو بیرون فرستادم و سعی کردم آروم 

باشم.

با قدم های محکم داخل شدم و صدای قدم های آراد رو هم 

شنیدم که پشت سرم اومد.

نگاهم رو بینشون به دنبال فریاد چرخوندم و دیدمش...
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لبخند عمیقی روی لبم نقش بست.

فریاد روی یک کاناپه نشسته بود، حسابی کالفه بود و با  پاش 

روی زمین ضربه گرفته بود.

با گیالس مشروب توی دستش مشغول بود.

به سمت آراد برگشتم، با تعجب به فریاد خیره شده بود.

خواستم بگم دیدی اشتباه کردی؟!

دیدی فریاد تغییر کرده؟!

ولی ترجیح دادم باز هم سکوت کنم و سری به تاسف براش 

تکون دادم و به سمت جایی که فریاد نشسته بود رفتم.

هم چنان سرش پایین بود و با ذوق اسمش رو صدا زدم که 

سریع سرش رو باال گرفت.

وقتی من رو دید، پلک هاش رو بست و دوباره باز کرد.

با تعجب نگاهم کرد، انگار فهمیده بود که توُهم نیستم.

بلند شد ایستاد...

با چندقدم بلند خودش رو بهم رسوند؛ وقتی مطمئن شد 

واقعی هستم، دستم رو کشید و من رو توی آغوشش انداخت.



مست بود وگرنه هیچ وقت جلوی این همه آدم و مخصوصا من 

رو بغل نمی کرد.

از بوی گند مشروب اخم هام توی هم شد.

از خودم جداش کردم، برای دیدن چشم هاش سرم رو بلند 

کردم و گفتم:

- من به تو نگفتم دوست ندارم دیگه مشروب بخوری؟

بدون توجه به حرف هام، گفت:

- فکر نمی کردم دیگه آراد بذاره ببینمت!

لبخندی زدم و گفتم:

- االن هاست که بیاد بزنه ناکارت کنه!

با صدای بمی که به  خاطر مستی شدیدا گرفته شده بود، آروم 

توی گوشم زمزمه کرد:

- من کتک خوردن به خاطر تو رو هم...

هنوز حرفش تموم نشده بود که دستم به شدت  کشیده شد.



کامال از فریاد جدا شدم و سریع سرم رو بلند کردم که آراد 

عصبی رو دیدم.
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دستم رو انقدر محکم گرفته بود، که حس می کردم االن مچ 

دستم له میشه.

دستم رو رها کررد و بدون این که از فریاد چشم برداره، 

سوییچ رو به سمتم گفت:

- مارال برو توی ماشین بشین، من هم االن میام!



خواستم چیزی بگم که طوری اسمم رو با تحکم گفت، که دردم 

خفه شدم.

با نگرانی به فریاد نگاه کردم که آروم پلک هاش رو به نشونه ی 

نگران نباش تکون داد.

سری تکون دادم و بیرون زدم.

به سمت ماشین رفتم و ریموتش رو زدم.

در رو باز کردم و سوار شدم.

نکنه دعواشون بشه؟!

اصال من چرا به حرف آراد گوش دادم؟!

از بس ناخون  انگشت اشاره ام رو جویدم که شکست.

کالفه نفسی کشیدم خواستم پیاده بشم که آراد در ماشین رو 

باز کرد و سوار شد.

می دونستم حتی اکه آراد فریاد رو بزنه، فریاد کاری باهاش 

نداره...

سریع با نگرانی چرخیدم سمتش و گفتم:

- کاریش که نداشتی؟

جوابی نداد، استارت زد و راه افتاد.



هوف مگه این قرار نبود بیاد مهمونی؟

پس چرا داشت برمی گشت؟

حتما برای اینکه من پیش فریاد نباشم.

با یادآوری فریاد لبخندی روی لبم نشست.

سرم رو به شیشه ماشین تکیه دادم و تا زمانی که به خونه 

رسیدیم حرفی نزدم.

قرار بود چی بشه از این به بعد؟!

یعنی دیگه فریاد رو نمی دیدم!؟

اما از یک چیز خوشحال بودم ...از یک چیز خیالم راحت بود.

اون هم این بود که فریاد ازم دست نمی کشه و بهم خیانت 

نمی کنه!

توی افکارم غرق شده بودم.

با صدای عصبی آراد از جا پریدم:

- مارال اگه بفهمم با فریاد در ارتباطی، حتی اگه فقط شماره ی 

فریاد رو روی گوشیت ببینم، توی خونه زندونیت می کنم!

به خودش هم گفتم، اگر واقعا دوِست داره و می خوادت، بیاد 

خواستگاری!
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نالیدم: 

- بس کن آراد! 

هنوز خیلی زوده آراد، من... 

دنده رو عوض کرد و وسط حرفم پرید: 

- همونی که گفتم!  

این بحث دیگه تموم شد.

کالفه سرم رو به شیشه تکیه دادم و چیزی نگفتم. 

چه شب طوالنی بود...! 

وقتی به خونه رسیدیم، سریع به اتاقم رفتم. لباس هام رو 

عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم. 



سعی کردم تمام فکر و خیاالتی که در سر داشتم رو کنار بزنم 

و فقط بخوابم. 
 ...

صبح با صدای آالرم موبایلم بیدار شدم. 

ساعت هشت و نیم  بود، ساعت ده کالس داشتم. 

خیلی خوابم می اومد ولی باالجبار بیدار شدم. 

حوله ام رو برداشتم  و به سمت حموم رفتم. 

یه دوش طوالنی گرفتم و بیرون اومدم. 

با همون حوله روی صندلی میز توالت نشستم و به خودم 

خیره شدم. 

خواب از سرم پریده بود، ولی بی حوصله بودم. 

 آروم آروم مشغول شونه زدن موهام شدم. 

در اتاق باز شد و مامان داخل شد. وقتی من رو بیدار دید 

تعجب کرد. 

- سالم دخترم صبحت بخیر! 

کی بیدار شدی؟ 

موهام رو محکم با کش باال بستم و گفتم: 

- صبح بخیر... 



نیم  ساعتی میشه! 

مواخذه گر گفت: 

- بدون صبحونه رفتی حموم؟ 

سرم رو به عنوان تایید تکون دادم که گفت: 

- بیا بریم صبحونه ات رو بخور! 

باهات حرف دارم. 

- باشه لباس هام رو بپوشم میام. 

سری تکون داد و بدون حرفی بیرون رفت. 

یعنی می خواست چی بگه؟! 

نکنه آراد چیزی گفته باشه؟! 
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کالفه نفسم رو بیرون فرستادم. 

نگاهی به ساعت انداختم، ساعت نه و ربع بود. 

داشت دیرم می شد، سریع به سمت کمدم رفتم و مانتوی 

سرمه ای رنگم رو با شلوار جینی رو از بین انبوه لباس هام 

بیرون کشیدم. 

چشمم به تاپ و شلوارک ست زرد و مشکی ام افتاد و یاد 

اولین روزی که فریاد رو دیدم افتادم. 

چقدر از اینکه با تاپ  و شلوار من رو دید خجالت کشیدم ولی 

حاال... 

خنده ام گرفت، من چرا انقدر تغییر کرده بودم؟ 

حوله ام رو روی دسته ی تخت انداختم  و لباس هام رو 



پوشیدم. 

 نگاهی توی آینه به خودم انداختم. 

مقنعه ی مشکی بلندی هم از کشو درآوردم و پوشیدم. 

از توی آیینه نگاهی به خودم انداختم. 

حوصله ی آرایش کردن نداشتم، فقط رژ کالباسی رنگی رو از 

روی میز برداشتم و روی لب هام کشیدم. 

کوله ام رو از توی کمد بیرون کشیدم و روی شونه ام انداختم و 

به سمت در رفتم. 

 در رو باز کردم و بیرون رفتم. 

بابا خونه نبود و آراد هم مطمئنًا خواب بود. 

مامان هم  توی آشپزخونه بود. 

به آشپزخونه رفتم و روی میز نشستم و به مامان که مشغول 

ظرف شستن بود گفتم: 

- مامان می خواستی چی بگی؟ 

بیا سریع بگو که می خوام برم! 

 نیم ساعت دیگه کالسم شروع میشه... 

بدون این که به طرفم برگرده، گفت: 



- حاال که عجله داری ولش کن، ظهر حرف 

می زنیم...صبحونه ات رو بخور دیرت نشه! 

مشخص بود ذهنش درگیره و این بیشتر کنجکاوم می کرد، 

ولی واقعا وقت نداشتم  و باید می رفتم. 
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لقمه ی کوچکی گرفتم و بلند شدم و گفتم: 

- پس من رفتم... 



خداحافظ 

در حینی که دستکش هاش رو در می آورد، گفت: 

- خدانگهدارت دخترم، مواظب خودت باش! 

باشه ای گفتم و به سمت در رفتم که چشمم به سوییچ ماشین 

آراد افتاد که روی ُاپن بود. 

دوباره برگشتم و آروم بدون جلب توجه، برش داشتم و از 

خونه بیرون زدم. 

کتونی هام رو از جاکفشی بیرون کشیدم و پوشیدمشون . 

سوییچ ماشین آراد رو باال آوردم و با ذوق نگاهش کردم. 

در حیاط رو باز کردم و سوار ماشین شدم.  

استارت زدم و ماشین رو روشن کردم، به بیرون از حیاط 

هدایت کردم. 

یک ربعی طول می کشید تا به دانشگاه برسم. 

سرعتم رو باالتر بردم . 

شماره ی فریاد رو گرفتم. 

حتما خواب بود، ولی تا ظهر کالس داشتم و دیگه نمی تونستم 

بهش زنگ بزنم. 



چند بوق خورد و بعد صدای مزخرف زن توی گوشم پیچید. 

" مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد ..." 

کالفه تماس رو قطع کردم گوشیم رو روی صندلی انداختم. 

باالخره به دانشگاه رسیدم. 

ماشین رو توی محوطه پارک کردم و کوله  و گوشیم رو از 

روی صندلی برداشتم و پیاده شدم. 

ریموت رو زد و نگاهی به ساعت انداختم پنج دقیقه دیگه 

کالس شروع می شد. 

نفس آسوده ای کشیدم و به سمت سالن دانشگاه راه افتادم. 

به در کالس که رسیدم، گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن. 

نکاهش کردم، اسم فریاد روش خودنمایی می کرد. 

لبخند شیطانی روی لبم نقش بست. 

حاال دیگه جواب من رو نمیدی؟

گوشی رو روی بی صدا گذاشتم و توی جیب مانتوم انداختم . 
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بی توجه به لرزش های مکرر گوشیم وارد کالس شدم. 

کالس خیلی شلوغ بود و صدای خنده همه ی کالس رو در 

برگرفته بود. 

به سمت صندلی که در ردیف سوم بود رفتم و نشستم. 

بعد از کمی باالخره پسر قد بلندی بعد از تقه ی کوتاهی که به 

درکالس زد داخل شد. 

همه کالس ساکت شد . 

کت و شلوار توسی کدر، بلوز مشکی، کیف اداری مشکی 

چرمش و چهره ی تقریبا خشنش باعث شده بود همه دختر ها 

محوش بشن. 



واقعا جذاب بود و چیزی کم نداشت، اما من چشمم کسی جز 

فریادم رو نمی دید. 

چشم چرخوندم، چشمم به دختری که خودش رو به غش 

کردن زده بود، افتاد. 

نتونستم جلوی خنده ام رو بگیرم و پقی زدم زیر خنده... 

با صدای خنده ی من همه به طرفم برگشتن و چند دختر دیگه 

هم شروع به خندیدن کردن  . 

خنده ام رو جمع کردم؛ فقط ردی از لبخند هنوزم روی لبم بود. 

استاد با اخم  نگاهی به من انداخت و با صدای رسا و محکمی 

گفت: 

- کافیه خانم سهیلی! 

لبم رو به دندون گرفتم و چیزی نگفتم. 

شروع کرد به تدریس کردن من هم با دقت گوش می دادم. 

یک ساعت از کالس گذشته بود، که استاد نگاهی به ساعت 

روی مچ دستش انداخت و روبه ما گفت: 

- دوستان فکر کنم یکم خسته شدید، یک ربع برید آنتراک و 

زود برگردید! 



کتاب آناتومیم رو بستم و از جام بلند شدم. 

انقدر شلوغ بود که همه بهم برخورد می کردن پس کنار 

ایستادم تا یکم راه بیرون رفتن خلوت تر بشه... 

یکم که خلوت تر شد از کالس بیرون زدم و توی محوطه رفتم. 

باید یکم استراحت می کردم و یه چیزی می خوردم و آماده 

می شدم برای ادامه ی کالس آناتومی؛

آناتومی یکی از درس های مورد عالقم بود. 

داشتم به سمت کافه  دانشگاه  می رفتم. 

که با صدای مردونه ای سرجام ایستادم: 

- خانم سهیلی؟ 

با تعجب برگشتم و دنبال صدا چشم چرخوندم، که نگاهم به 

فریاد افتاد. 
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وای این اینجا چی کار می کرد؟ 

سریع به سمتش رفتم و مچ دستش رو گرفتم به گوشه ی 

خلوتی از حیاط بردم. 

با تعجب پشت سرم می اومد. 

روبه روش ایستاده بودم و برای دیدن چشم هاش باید سرم رو 

باال می گرفتم . 

- فریاد اینجا چی کار می کنی؟ 

اخم هاش رو توی هم کشید و گفت: 

- تو چرا جواب تماس های من رو نمیدی؟ 

چشم هام رو توی کاسه چرخوندم و با لحن حرصی گفتم: 

- مگه تو نمی دونی کالس دارم؟ 



بعدش  هم  تو چرا جواب من رو نمیدی؟ 

دست هاش رو توی جیبش فرو کرد و گفت: 

- تو کالست ساعت ده شروع می شد من زودتر بهت زنگ زدم 

ولی جواب ندادی! 

اون موقع هم که تو زنگ زده بودی، خواب بودم بیدار شدم 

بهت زنگ  زدم جواب ندادی، نگرانت شدم. 

حاال مگه چی شده اومدم اینجا؟ 

- ماشین آراد رو بی اجازه برداشتم؛ احتمالش زیاده بیاد اینجا 

بعد اگه تو رو ببینه که... 

زد زیر خنده... 

با حرص نگاهش کردم: 

- به چی می خندی؟ 

- آخه چرا ماشینش رو برداشتی؟ 

خودم  هم خنده ام گرفت؛ آروم خندیدم: 

- خب دیرم شده بود! 



اگه می خواستم تاکسی بگیرم، دیر می شد! 

یکم نزدیک تر شد و سرش رو پایین آورد و با لحن اغواگری 

گفت: 

- چرا به خودم نگفتی بیام سراغت؟ 

دستم رو روی سینه ی ستبرش گذاشتم و کمی به عقب هولش 

دادم، که اصال تکون نخورد و با دلخوری گفتم: 

- تو که جواب ندادی! 
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خودش یکم عقب رفت. 

- کی کالست شروع میشه؟ 

وای کالس یادم رفت! 

سریع به مچ دستم نگاه کردم، ولی ساعت یادم رفته بود. 

مچ دست چپ فریاد رو گرفتم و باال آوردم. 

جلوی چشم هام ِنگهش داشتم و به ساعت مچی مارک 

استیلش خیره شدم. 

دو دقیقه دیگه  کالس شروع می شد. 

- وای فریاد دیرم شد!

دستش رو رها کردم و در حینی که به سمت سالن دانشگاه 

می رفتم، دستم رو به نشونه خداحافظ براش تکون دادم. 

در کالس باز بود...سریع داخل رفتم و سرجای قبلیم نشستم. 

استاد اومد و تدریس رو شروع کرد.

باالخره بعد از یک ساعت، کالس تموم شد. 



خیلی خسته شده بودم، دستی به مقنعه ام کشیدم و مرتبش 

کردم. 

بلند شدم و کوله ام رو برداشتم و از کالس بیرون زدم.  

توی دانشگاه دوستی نداشتم و این واقعا اذیتم می کرد. 

کنجکاو بودم که بدونم آراد دیشب به فریاد چی  گفته بود، 

ولی وقت نشد. 

به سمت جایی که ماشین رو پارک کرده بودم، رفتم. 

ریموت رو زدم و سوار شدم. 

گوشیم رو از جیبم بیرون کشیدم. 

آراد چندبار زنگ زده بود.

شماره اش رو گرفتم که بعد از چند بوق جواب داد: 

- کجایی تو مارال؟ 

چرا جواب نمیدی؟ 

ماشین من رو چرا بردی؟ 

�ملکه سیاه 
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خندیدم و گفتم: 

- یه نفس بکش بزار من هم حرف بزنم! 

کالفه نفسش رو بیرون فرستاد و گفت: 

- خب بگو...! 

- االن دانشگاهم. 

دیرم شد، مجبور شدم ماشین تو رو بردارم! 

حس کردم داشت آب می خورد. 

- خب کی میای خونه؟ 



استارت زدم و ماشین رو روشن کردم. 

- وای آراد چقدر سوال می پرسی! 

دارم میام دیگه... 

االن کالسم تموم شد. 

- باشه زود بیا می خوام برم بیرون! 

ماشین رو از پاک درآورم  و گفتم: 

- باشه خداحافظ! 

تماس رو قطع کردم و گوشیم رو روی داشبورد انداختم. 

از دانشگاه که بیرون اومدم، ضبط ماشین رو روشن کردم. 

قرار بود چی بشه؟! 

مالقات های من و فریاد، قراره همین طوری پنهانی و با ترس 

باشه؟! 

دلم برای دوتایی بیرون رفتنمون و خوش گذرونی هامون تنگ 

شده بود. 

در همین فکر ها بودم که دیدم به خونه رسیدم. 

 ماشین رو داخل حیاط بردم و خاموشش کردم. 

خواستم پیاده بشم که با دیدن روشن شدن صفحه گوشیم، 



گوشی رو از روی داشبورد برداشتم و با دیدن اسم فریاد، 

سریع پیام رو باز کردم. 

" سالم عشقم، امروز عصر به همون کافه همیشگی بیا!  

باید ببیمنت هرطور شده، منتظرتم " 

�ملکه سیاه 
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رفتنش  که راحت بود، چون آراد می خواست بره سرکار و بابا 

و مامان هم اصال سخت  نمی گرفتن... 



با یادآوری این که مامان  می خواست باهام حرف بزنه، سریع در 

جواب پیام فریاد، باشه ای تایپ کردم و فرستادم  . 

کوله ام رو برداشتم و پیاده شدم. 

هنوز به در خونه نرسیده بودم، که قامت آراد توی چهارچوب 

درب نمایان شد . 

لباس بیرون پوشیده بود. 

با لبخند گفتم: 

- سالم بر بهترین داداش دنیا! 

 تک خنده ای کرد و گفت: 

- سالم... 

چی می خوای که این قدر مهربون شدی؟ 

در حینی که کفش هام رو در می آوردم، گفتم: 

- حتما باید چیزی بخوام؟! 

کفش هام رو درآوردم و صاف ایستادم.  

شونه ای باال انداخت و چیزی گفت . 

فکر می کردم به رابطه ی من و فریاد پی ببره، ناراحت بشه 



ولی نه دیگه انقدر...! 

خیلی سرد رفتار می کرد و این واقعا من رو اذیت می کرد. 

سوییچ ماشین رو به دستش دادم. 

گرفتش و بدون هیچ حرفی مشغول پوشیدن کفش هاش شد. 

از کنارش رد شدم و داخل شدم. 

بابا جلوی تلویزیون روی کاناپه نشسته بود و چای می خورد. 

مامان هم کنارش نشسته بود و مشغول خوردن میوه بود. 

بلند سالم کردم که هردو جوابم رو دادند. 

به سمت اتاقم رفتم در رو باز کردم و داخل شدم. 

خواستم در رو ببندم، که مامان رو دیدم که داشت به سمت 

اتاقم می اومد. 

داخل که شد، به سمت تختم رفتم و نشستم. 

اون هم در اتاق رو بست و اومد کنارم نشست 

�ملکه سیاه 
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منتظر نگاهش کردم که لبخندی زد وگفت: 

- مارال فردا شب قراره برات خواستگار بیاد! 

مقنعه رو از سرم بیرون کشیدم و روی تخت انداختم.  

دستم رو سمت دکمه های مانتوم بردم و گفتم: 

- تو که می دونی من ازدواج نمی کنم! 

پس چرا قرار الکی می زاری؟ 

ابرویی باال انداخت و گفت: 

- این یکی رو نمی شد رد کنم! 

مانتو رو از تنم در اوردم و گفتم: 



- مگه کی هست که نمی تونی ردش کنی؟ 

لبخند روی لبش پر رنگ تر شد. 

- آیهان پسر عموت، می دونی که وضعیت مالیشون خوبه 

قربونت برم... 

آیهان که انگاری بد جور دلش برای تو رفته! 

به نظرم که زیر بختت نزن! 

چند لحظه ای شوکه شده به مامان خیره شده بودم. 

 آیهان خواستگاری من  رو کرده بود؟ 

آیهان مثل آراد بود برام... 

حسم بهش برادرانه بود... 

به خودم اومدم و روبه مامان گفتم: 

- زنگ میزنی و این خواستگاری رو کنسل می کنی! 

مامان من با آیهان ازدواج نمی کنم اون از من کوچیکتره! 

و اینکه من هیچ حسی نسبت به اون ندارم... 

سن بهونه بود و من عاشق بودم... 

عاشق فریاد بودم... 

فریادی که بد جور قلبم رو تسخیر خودش کرده بود. 



مامان اخم هاش رو توی هم کشید و گفت: 

- صدات بیار پایین دختر! 

نمیشه به عموت بگم بهت دختر نمیدم یا اینکه نیاید اینجا! 

فردا شب اونا میان تو حرف هات رو به ایهان بزن  

دیگه اون موقع حرفات به عموت بگو... 

بعد از جاش بلند شد و بدون اینکه منتطر جوابی از من باشه 

از اتاق بیرون رفت. 
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عصبی بالشی از روی تخت برداشتم و یه گوشه اتاق پرت  

کردم. 

می خواستم هر طور شده جریان خواستگاری رو به گوش 

فریاد برسونم... 

اما چطور بهش می گفتم؟! 

پوف کالفه ای کشیدم و خودم رو روی تخت انداختم. 

باید با آیسان حرف می زدم، شاید اون می تونست برادرش رو 

از این خواستگاری مسخره منصرف کنه؛ 

گوشی رو از توی کولم در آوردم و دوباره به روی تخت 

برگشتم. 

شمارش رو گرفتم که بعد چند بوق جواب داد. 

- الو... 

- سالم آیسان خوبی؟ 

و باز صدای پر از انرژیش توی گوشیم پیچید. 

- سالم عشقم، حالت چطوره؟ 

با اقا فریاد خوش می گذره؟ 



می بینم که مارو فراموش کردی دیگه سراغی از ما نمی گیری 

کل زندگیت شده فریاد... 

میون حرفش پریدم و گفتم: 

- وای آیسان چقدر حرف میزنی تو! 

بینم تو انگاری از هیچی خبر نداری؟ 

که آروم شد و گفت: 

- چی شده؟ 

 از چی خبر ندارم؟ 

- اینکه آیهان میخواد بیاد خواستگاری من... 

آیسان فدات شم تو میدونی که من دلم کجا گیره... 

نمیخوام دلخوری پیش بیاد. 

خودت با ایهان حرف بزن کاری کن منصرف بشه! 

- عجبا...

چند روز خونه نبودم ببین چی شده! 

من با ایهان حرف می زنم ببینم می تونم کاری کنم.... 



روی بالش دراز کشیدم و با خنده گفتم: 

- خوبه...گور به گور شده کجا بودی تو این چند روز؟ 
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- با آرش رفته بودیم کیش این هفته... 

تک خنده ای کردم و گفتم: 

- اوه آیسان خانوم پس کلی عشق و حال کردین... 

البته آرش خان بیشتر عشق کرده ها...  



 صدای جیغش بلند شد... 

- درد مارال، عشق و حال چیه بیشعور! 

با صدای بلند خندیدم و گفتم: 

- واال مگه دروغ می گم! 

اون آرشی که من می شناسم... 

وسط حرفم پرید و اعتراض وار اسمم رو صدا زد: 

- مارال! 

سعی کردم جلوی خندم رو بگیرم... 

- باشه دیگه چیزی نمی گم، فقط اون موضوع رو حل کن 

قربونت برم بعدش هم تونستی بیا اینجا که کلی دلم برات 

تنگ شده! 

- همه تالشم رو می کنم عشقم، منم دلم تنگ شده چشم 

قشنگم، امشب یا فردا میام حتما! 

- باش منتظرم، فعال خداحافظ 

با کلی مسخره بازی و دیوونه بازی های آیسان باالخره 



خداحافظی کرد و تماس رو قطع کردم. 

گوشی رو روی عسلی گذاشتم... 

این دختر دیوونه بود، هر وقت بهش زنگ می زدم کلی 

می خندوندم... 

باصدای مامان از جام بلند شدم و به سالن رفتم. 

بعد از خوردن ناهار در سکوت و آرامش، به اتاقم برگشتم. 

لباس هام رو عوض کردم و مانتو کرم رنگی که به تازگی 

خریده بودم رو پوشیدم. 

کلی به خودم رسیدم و حاضر و آماده از اتاق بیرون رفتم. 

خداروشکر کسی توی سالن نبود. 

آروم به سمت در رفتم و کفش هام رو پوشیدم. 

بابا که رفته بود سر کار و مامان هم خواب بود. 

آراد هم از ظهر که رفته بود، خونه نیومده بود. 

با ذوق دیدن فریاد از خونه بیرون رفتم. 
 ...

با دیدن ماشین فریاد مقابل کافه، از ماشین پیاده شدم. 

در ماشینش باز شد و فریاد با همون جذبه و ژست خاصی که 

داشت از ماشین پیاده شد. 



با دیدن من لبخند مغروری زد و عینک دودیش رو از روی 

چشم هاش برداشت. 
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 به سمتم اومد، ولی من همون جا ایستادم. 

توی چند قدمیم ایستاد با عطشی خاص گفت: 

- موش کوچولد حاال من چطور تو رو بغل نگیرم؟ 

با فکری که به سرم زد خندیدم و فکرم رو به زبون آوردم: 



- از این به بعد قرارهامون رو توی کافه و مکان های عمومی 

می زاریم! 

با تعجب و حرص دستم رو توی دستش کشید و به خودش 

نزدیکم کرد. 

کنارش ایستادم. 

- اون وقت چرا؟ 

راه افتادیم به سمت در کافه؛  

- چون تو پررو شدی! 

در رو باز کرد و کنار ایستاد تا من داخلشم لبخند تشکر آمیزی 

به صورت جذاب و ابروهای باال رفتش، زدم. 

به سمت پله هایی که به طبقه باال ختم می شدن اشاره کرد.  

من هم به همون سمت رفتم. 

پشت سرم بود، سرش رو خم کرد و کنار گوشم زمزمه کرد: 

- برای من فرقی نمیکنه کجا باشیم! 

فقط تو باشی کافیه! 

نفسش گرمم می کرد، نفسم توی سینه حبس شد.  



این مرد با من چه کار می کنه؟ 

لبخند روی لبم انقدر عمیق بود که هیچ طوره پاک نمی شد. 

به طبقه باال رسیدیم و به سمت میز دونفره ای که کنار پنجره 

بود، رفتیم . 

 خیلی خلوت تر از طبقه پایین بود. 

به جز ما فقط دو زوج دیگه بود. 

فریاد صندلی برای من عقب کشید و منتظر شد تا بشینم، 

نشستم. 

 خودش میز رو دور زد و روی صندلی روبه روم نشست. 
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دستم رو زیر چونه ام زدم و خیره نگاهش کردم. 

با خودم اعتراف کردم که توی این دنیا از هرچیزی بیشتر 

دوستش داشتم! 

با من چه کرده بود که این طوری می پرستیدمش؟ 

بشکنی جلوی صورتم زد، که باعث شد از فکر بیرون بیام . 

- چیه؟ خوشگل ندیدی؟ 

سری تکون دادم و صاف نشستم. 

- اون رو که هر روز جلوی آیینه می بینم! 

تک خنده ای کرد و چیزی نگفت. 

چرا حالش خوب نبود؟! 

آروم و کمی نگران، گفتم: 

- فریاد خوبی؟ 

لبخندی که از هزار کیلومتری هم مصنوعی بودنش مشخص 

بود، زد و گفت: 



- خوب بودم، تورو که دیدم عالی شدم! 

زیرلب با تمسخر معلومه ای گفتم، که نشنید یا شاید هم به 

روی خودش نیاورد. 

با ایستادن گارسون که پسر نوجوانی بود باالی سرمون، سرم 

رو بلند کردم لبخندی زد که جوابش رو دادم. 

- چی میل دارید؟ 

نگاهی به فریاد که منتظر داشت نگاهم می کرد انداختم و 

گفتم: 

- من اسپرسو! 

فریاد هم با اخم های درهم برای خودش قهوه تلخ سفارش داد . 

دلیل اخم هاش رو نمی فهمیدم! 

کال نمی دونستم امروز چرا انقدر گرفته اس... 

گارسون که رفت دست هاش رو روی میز گذاشت. به جلو 

متمایز شد و با اعصبانیت گفت: 

- دیگه نبینم برای کسی اینجوری لبخند بزنی! 

اول فکر کردم شوخی می کنه؛ ولی وقتی با اون اخم های 



درهم بهم خیره شده بود و منتظر بود چیزی بگم، فهمیدم که 

اصال باهام شوخی نداره! 
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من هم اخم هام رو توی هم کشیدم: 

- می فهمی چی میگی فریاد؟ 

اون فقط یه بچه  بود! 



به صندلی تکیه داد: 

- این بچه ای که تو میگی قدش از منم بلندتر بود! 

- قدش بلند بود، ولی بچه بود! 

بدم می اومد از اینکه کسی الکی غیرتی بازی دربیاره... 

حتی اگه اون فرد فریاد باشه، که نمی دونم از چی عصبیه و 

دنبال بهونه  است! 

با صدای زنگ گوشیش سریع از روی میز برش داشت و 

اخم هاش بدتر در هم رفت. 

بلند شد و با صدای آرومی گفت: 

- من برم جواب بدم، زود برمی گردم! 

رفت گوشه ای از سالن ایستاد و تماس رو وصل کرد. 

نگاهم رو ازش گرفتم. 

این هم از دوتایی بیرون اومدنمون بعد از مدت ها...! 

یه لحظه یه چیزی توی دلم افتاد. 

کی بود اونی که زنگ زد؟ 

فریاد از این عادت ها نداشت. 

خیلی وقت ها توی بغلش بودم و اون با دوست هاش حرف 



می زد و می دونست که من می شنوم! 

اون عکس العمل سریع و اون اخم های درهم  و دور شدن هاش، 

شک بدی رو در دلم انداخت. 

ولی سعی کردم پسش بزنم. 

مگه فریاد خودش رو بهم ثابت نکرده بود؟ 

ثابت کرده بود... 

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به چیز دیگه ای فکر کنم.

سرم رو باال آوردم. 

از عصبانیت قرمز شده بود و به زور جلوی باال رفتن تن 

صداش رو گرفته بود. 

فریاد خیلی کم عصبی می شد. 

یا شاید هم من کم عصبانیتش رو دیدم. 

ولی این همه عصبانیت از فریادی که من می شناختم بعید 

بود. 

با اومدن گارسون نگاهم رو از فریاد گرفتم، اسپرسوی من رو 

جلوم گذاشت و قهوه فریاد رو هم گذاشت و گفت: 

- چیز دیگه ای الزم ندارد؟ 

- نه ممنون 
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بعد از رفتن گارسون، فریاد برگشت سرجاش نشست و گفت: 

- ببخشید مارالم، باید جواب می دادم. 

لیوان اسپرسوم رو برداشتم و گفتم: 

- خواهش می کنم، کی بود حاال؟

لیوان قهوش رو برداشت، یکم ازش خورد و گفت: 



- دوستم بود... 

آهانی گفتم و نگاهی به ساعت گوشیم انداختم. 

باید زودتر می رفتم خونه، آیسان نتونسته بود آیهان رو 

پشیمون کنه! 

باید می رفتم و برای شب حاضر می شدم. 

شبی که پایانش نامشخص بود.

بعد از خوردن قهوه، گوشیم رو توی کیفم گذاشتم و روبه 

فریاد گفتم: 

- من باید برم فریاد، شب مهمون داریم! 

آراد هم خونست، وقتی بیدار بشه و من رو نبینه شر به پا 

میکنه... 

سری تکون داد و گفت: 

- باشه فداتشم، فقط می خواستم ببینمت. 

از جام بلند شدم که فریاد گارسون رو صدا زد و قهوه و 

اسپرسویی که سفارش داده بودیم، حسابشون کرد. 

باهم از کافه بیرون زدیم. 

که به ماشین اشاره کرد و گفت: 



- بفرمایید بانو! 

مخالفتی نکردم و رفتم سوار شدم . 

استارت زدم و ماشین رو دور زد. 

تا رسیدنمون به سر کوچه، کلی صحبت کردیم و خندیدیم. 

چه قدر کنار این مرد بهم خوش می گذشت... 

می خواستم همیشگی باشه... 

می خواستم تا ابد مال من باشه، تا ابد کنارش باشم و هیچ 

وقت ازش جدانشم. 

با ایستادن ماشین، بهش خیره شدم و گفتم: 

- مرسی عشقم، من دیگه برم. 
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که دستی به پشت گردنش کشید و با شیطنت نگاهم کرد و 

گفت:

- حداقل یک بوس بهم بده بعد برو...

خیلی دلتنگتم ها...

چشم هام و درشت کردم و درحالی که خندم  گرفته بود از لحن 

حرف زدنش گفتم:

- فریاد اینجا نمیشه!

یکی می بینه....

بی توجه به حرفم جلو اومد و بوسه کوتاهی روی لب هام 

گذاشت؛

ازم جدا شد و گفت:

- آخیش...حاال می تونی بری!



خجل سرم رو پایین انداختم و گفتم:

- خیلی دیوونه ای!

که مردونه خندید و گفت:

- خوب خوب، حاال نوبت تو!

تا بوسم نکنی نمی زارم بری موش کوچولو...

چشم غره ای به سمتش رفتم و گفتم:

- نمیشه فریاد...

بعدشم چرا هی به من میگی موش کوچولو؟

که با لحن بامزه ای جواب داد:

- چون دوست دارم این طوری صدات بزنم!

یاال ببوس دختر...

به سمتش رفتم و گونه اش رو کوتاه ولی عمیق بوسیدم و 

گفتم:

- من دیگه برم فریاد االنه یکی مارو باهم ببینه!

بعد دستم رو سمت دستگیره بردم.



- خیلی دوست مارال!

هیچ وقت این رو یادت نره...

با لبخند به سمتش برگشتم و گفتم:

- من هم دوست دارم فریادم!

بعد از ماشین پیاده شدم و خواستم در رو ببندم  که گفت:

- مواظب خودت باش، الزمت دارم   ...
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باهاش خداحافظی کردم و در رو بستم.

تا وقتی به در خونه رسیدم همش به پشت سرم نگاه کردم که 

ماشینش هنوز سرکوچه بود.

همین که به در خونه رسیدم، ماشینش با سرعت از کوچه رد 

شد. 

با کلید در رو باز کردم و داخل شدم.

آهسته به سمت خونه رفتم و همش فکرم پیش فریاد و 

دیوونه بازی هاش بود.

خودم هم از این که بوسش کرده بودم، حس خیلی خوبی بهم 

دست داده بود.

هر چند اولین بار نبود، ولی برای من باز هم تازگی داشت.

اگه این مرد نبود، من چی کار می کردم؟!
 

در رو باز کردم و وارد خونه شدم.

با دیدن بابا و اراد توی سالن با صدای بلند  و پرانرژی سالم  

کردم.

بابا با لبخند جوابم رو داد اما آراد با اخم بهم زل زد و گفت:

- تا االن کجا بود؟



نزدیک تر شدم و همون طور که سرپا ایستاده بودم، خواستم 

بگم به تو جواب پس نمیدم ولی به خاطر بابا؛ گفتم:

- با دوست هام بودم...

آراد پوزخندی زد و گفت:

- اون وقت کدوم دوستات؟ تو مگه دوست هم داری؟

خواستم جوابش رو بدم که بابا دستش رو روی شونه ی آراد 

گذاشت و گفت:

- ولش کن پسرم، چرا این قدر به این دختر گیر میدی جدیدًا؟!

اون قبل رفتن از من اجازه گرفته و خودم در جریان بودم.

آراد دیگه حرفی نزد و  فقط با غصب نگاهم کرد.

نگاهم رو ازش گرفتم و رو به بابا گفتم:

- بابا جونم من برم باال...

- برو قربونت برو حاضرشو که یکم دیگه عموت اینا میان...

با یادآوری عمو این ها اخم هام توی هم رفت .

باشه ای گفتم و به اتاقم رفتم.



وای آیهان ببین من رو تو چه وضعیتی قرار دادی!

پسره ی لجباز...
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باید یه روش می گرفتم.

حوله ام رو برداشتم و به سمت حموم رفتم.

موهام رو که باال بسته بودم، باز کردم دور شونه ام ریخت.

لباس هام رو در آوردم و داخل حموم شدم.

دوش حسابی گرفتم و بیرون اومدم.



حوله ام رو پوشیدم و خودم رو روی تخت پرت کردم.

چقدر دوست داشتم بخوابم ... 

تا شب کلی مونده بود و نیم ساعت هم هیچی نمی شد.

پتوم رو تا زیر چونه ام باال کشیدم و چشم هام رو بستم .

بین خواب و بیداری بودم، که تقه ای به در اتاق خورد.

جوابش رو ندادم و بیشتر توی خودم جمع شدم.

در اتاق باز شد و یکی داخل اومد.

ولی باز هم نتونستم چشم هام رو باز کنم .

با فرو رفتن تخت فهمیدم که کنارم نشسته و از بوی عطرش 

حدس زدم آراد باشه.

بیدار شده بودم، ولی دوست نداشتم چشم هام رو باز کنم.

دستی بین موهای خیسم کشید و گفت:

- موش کوچولو، از دست من ناراحت نشو!

من فقط نمی خوام تو ناراحت بشی...

نمی خوام درد از دست دادن عشقت رو بچشی...

نمی خوام هیچ وقت کسی که دوستش داری رو با کسی دیگه 

ببینی!



نمی دونی چه حس بدی داره.

مکثی کرد و آب دهانش رو با صدا قورت داد و ادامه داد:

- می دونی من وقتی شنیدم که می خوان به همین زودی عقد 

کنن چه حسی بهم دست داد؟

مارال هرچقدر با خودم می جنگم، می گم اون زن داداشت 

محسوب می شه...

اون االن نامزد داره...

اون دیگه مال تو نیست، نباید بهش فکر کنی، ولی دست 

خودم نیست، نمی تونم بهش فکر نکنم.

نمی تونم اون همه خاطره رو نادیده بگیرم و فراموش کنم!

هرشب تا صبح فکر می کنم و زجر می کشم.

 آخرش هم به خودم قول میدم که دیگه بهش فکر نکنم، ولی 

شب بعد باز همون فکرها...

و من یاد اون متن افتادم که میگه:

《 ا گر شب وجود نداشت خیلی راحت تر می شد خیلی ها رو 

فراموش کرد》
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چندثانیه ای سکوت کرد ، بعد بلند شد و گفت:

- می دونم بیداری؛ بلند شو باید آماده بشی دیرت میشه!

و از اتاق بیرون رفت... .

آروم پلک هام رو از هم باز کردم.

اولین اشک از چشمم پایین افتاد.

دلم خون بود برای تنها برادرم...

اشک هام رو پاک کردم، نمی خواستم آراد بفهمه گریه کردم.

بلند شدم و به سمت کمد رفتم.



شومیز کالباسی و شلوار سفیدم رو از کمدم بیرون آوردم و 

پوشیدم.

موهام رو سشوار کشیدم و محکم باالی سرم بستم و جلوش 

رو یک طرفه روی صورتم ریختم.

نمی خواستم آرایش کنم، ولی انگار روح شده بودم.

خط چشم کمرنگی توی چشم هام کشیدم و رژ کالباسی هم 

زدم.

مامان از آشپزخونه مدام صدام می زد.

بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم.

در رو باز کردم و زدم بیرون؛

- بله مامان؟

صداش توی کل خونه پیچیده بود...

- بیا دخترم، بیا یکم کمکم کن!

 از وقتی اومدی رفتی تو اتاق...

با کالفگی به آشپزخونه رفتم و مشغول شستن ظرف ها شدم  .
...



بابا در ورودی خونه رو باز کرد و کنار ایستاد.

عمو مهدی اول وارد شد.

پشت سرش زن عمو و آیسان داخل شدند.

بعد از سالم و روبوسی با عمو و زن عمو، آیسان به سمتم 

اومد و محکم بغلم گرفت.

با نگرانی کنار گوشم پچ زد:

- ماشین فریاد رو دیدم!
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ناخودآگاه با صدای خیلی بلندی گفتم:

- چی؟

همه نگاه ها به سمتمون برگشت.

آیسان مصلحتی خندید و سقلمه ای بهم زد و گفت:

- آروم دیوونه آبرومون رو بردی!

یعنی انقدر ازش می ترسی؟

و خندید...حرصی نگاهش کردم و خواستم چیزی بگم که 

آیهان با لبخند داخل شد.

- سالم دختر عمو!

خوبی خوشگلم؟

حرصم گرفت، ولی خیلی آروم و سرد گفتم:

- سالم، ممنون!

گل رو که به سمتم گرفت، باتردید ازش گرفتمش. آیهان که 

رفت، دست آیسان رو گرفتم و پشت سرم کشیدمش و به 

آشپزخونه رفتم.

نگرانی به تک تک سلول های بدنم رخنه کرده بود.



اگه فریاد می اومد اینجا باز دعوا به پا می کرد.

رو به آیسان که بالتکلیف وسط آشپزخونه ایستاده بود گفتم:

- آیسان مطمئنی ماشین خودش بود؟

مثل ماشین اون هزارتا هست!

کالفه چشم هاش رو توی کاسه چرخوند:

- مثل فریاد که هزارتا نیست دیگه!

من خودش رو دیدم .

دست هام رو به صورتم زدم و نالیدم:

- وای...

وای از دست فریاد...

سمت کابینت رفت و گلدونی رو بیرون کشید و گل هایی رو 

که روی میز گداشته بودم رو توش گذاشت و کمی آب ریخت 

داخلش.

- مارال جمع کن خودت رو...

بیا چای بریز بریم، االن که داد بابات در بیاد.

باشه ای گفتم و کالفه بلند شدم. 
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چای خوش رنگی داخل فنجون هایی که مامان روی سینی 

چیده بود، ریختم.

خواستم  شیرینی هایی که زن عمو آورده بود رو بچینم که 

دیدم آیسان در سکوت اون ها رو هم چیده...

لبخندی زدم و تشکر کردم.

مونده بودم چطور هم چای ببرم هم شیرینی...

آیسان ضربه ای به کتفم زد و گفت:



- خودم میارم شیرینی ها رو...

من خواهر تو هم حساب می شم!

با لبخند قدردان نگاهش کردم.

آیسان همیشه برام مثل خواهر نداشته ام بود.

چای ها رو برداشتم و با استرس از آشپزخونه بیرون زدم.

آیسان هم شیرینی ها رو آورد.

عمو محمد و عمو مرتضی با بچه هاشون زودتر اومده بودند.

چای رو اول برای عمو محمد که بزرگ تر از همه بود بردم و 

بعد هم بقیه و در آخر برای آیهان...

سینی رو روی میز گذاشتم و روی اولین مبل خالی که دیدم، 

نشستم.

زن ها با هم حرف می زدن و مرد  ها هم با هم، ولی من در 

سکوت نشسته بودم و سرم رو پایین انداخته بودم.

گوشی آراد زنگ خورد، ریجکتش کرد.

با سرفه ی مصلحتی آراد همه ی سرها به طرفش چرخید و 

منتظر نگاهش کردن که گفت:

- ببخشید من قرار بود دوستم بیاد اینجا...



من یادم رفت بهش بگم امشب نمیشه، االن پشت در....زشت 

میشه بگم بره!

عمو مهدی میون حرفش پرید:

- این چه حرفیه پسرم.

در رو باز کن بیاد داخل زشته...

آراد لبخندی به عمو زد که مامان با اخم گفت:

- کیه آراد؟

وای آراد، تنها هدف تو بیچاره کردن منه!

هر چقدر به آراد چشم و ابرو اومدم اصال نگاهم هم نکرد.

از استرس کف دست هام عرق کرده بود.

آراد از جاش بلند شد و گفت:

- غریبه نیست!

فریاد...
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مامان که عالقه خاصی به فریاد داشت وقتی فهمید فریاد 

هست لبخندی زد و چیزی نگفت .

ولی عصبانیت رو از چشم های رادین می شد خوند.

نمی دونم چرا از فریاد خوشش نمی اومد.

نگاهم رو به آراد دوختم و ملتمس خیره اش شدم.

ولی حتی نگاهم هم نکرد؛ خیلی سریع از سالن بیرون زد.

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم.

مگه می خواست چی بشه؟!

با تعارف های آراد اول فریاد داخل شد و بعد هم  خود آراد.

همه از جامون بلند شدیم.



فریاد حتی نگاهم هم نکرد و من فقط قفل بودم  روی صورت 

خونسردش...

به سمت مرد ها رفت و باهاشون دست داد و با سری پایین که 

از فریاد خیلی بعید بود به خانم ها سالم داد و جایی کنار بابا 

نشست.

بعد از کمی بحث های متفرقه، باالخره عمو مهدی با تک 

سرفه ی مصلحتی شروع کرد.

- خوب داداش می دونی که برای چی مزاحمتون شدیم.

پس می ریم سر اصل مطلب....

من می خوام دخترت مارال رو برای پسرم آیهان خواستگاری 

کنم!

البته اگر مارال هم موافق باشه، اول برن صحبت هاشون رو 

بکنن و بعد تصمیم نهایی با شماست. 

تمام حواسم به فریاد بود و زیر چشمی نگاهش می کردم.

طوری سرش رو باال آورد که مطمئن بودم مهره های گردنش 

جابه جا شدن.

بابا خواست چیزی بگه که فریاد با لحن آرامی گفت:



- مارال نمی تونه با آیهان ازدواج کنه!

چون که مارال...

آراد خشمگین وسط حرفش پرید و گفت:

- بسه فریاد...تمومش کن!

و فریاد با حرص اما آروم رو به آراد غرید:

- تو بس کن آراد!

می فهمی داری چی کار می کنی؟
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آراد از جاش بلند شد و دست فریاد رو کشید بیرون رفتند.

خواستم پشت سرشون برم که آیسان دستم رو گرفت و 

نگذاشت از جان بلندشم.

خدایا این دیگه چه نوعش هست؟

نگاه هاشون روم سنگینی می کرد.

منتظر یک توضیح بودن و من فقط به فکر اون همه عصبانیت 

فریاد بودم .

به زور جلوی خودم رو گرفته بودم، نزنم زیر گریه...

رادین عصبی با پاش روی زمین ضربه گرفته بود.

واقعا نمی دونستم این دیگه چه مرگشه!

با صدای عمو محمد سرم رو باال گرفتم  و نگاهش کردم.

- مارال دخترم این پسره چی می گفت؟ 

سکوت کردم، حرفی نداشتم بزنم.

چی می گفتم؟

بابا غرید:

- مارال عموت با تو بود!



سرم رو بلند کردم و خطاب به عمو آروم گفتم:

- نمی دونم.

آیهان عصبی خندید.

- یعنی چی نمی دونم؟

از دست اون بیشتر از همه عصبی بودم.

با اینکه آیسان بهش گفته بود که من حسی بهش ندارم، با 

اینکه گفته بود کس دیگه ای رو دوست دارم، ولی پا پس 

نکشیده بود.

فضای خفقان آوری بود...همه سکوت کرده بودند.

بی توجه به آیهان و آیسانی که دستم رو گرفته بود.

از جام بلند شدم و چرخیدم تا به سمت اتاقم برم.

 که با حرف عمو سرجام خشک شدم:

- مارال بین تو و این پسر چیزی هست؟
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چرا انقدر ساکت بودند؟

بدون هیچ حرفی به اتاقم رفتم.

در رو که پشت سرم بستم؛ اشک هام ریخت.

صدای همه بلند شد، ولی من بی توجه پشت در نشستم و 

گریه کردم.

تقه ای به در خورد ولی من توجه نکردم .

صدای آیهان بلند شد.

- در رو باز کن مارال!

باید باهم حرف بزنیم.



شاید باید حرف هام رو باهاش می زدم تا دست از سرم 

برداره...

اشک هام رو پاک کردم و توی آیینه نگاهی به خودم کردم.

خط چشمم پایین نیومده بود، ولی چشم هام عجیب قرمز 

شده بود.

 در رو باز کردم و کنار ایستادم تا بیاد داخل.

داخل شد در رو بست.

- کسی که آیسان گفت دوستش داری، فریاد؟

یعنی به خاطر این پسره من رو رد کردی؟

چقدر امشب با لحن بدی به فریادم گفته بودند، این پسره...!

باز هم شدم همون مارال جسور...

- اوال صدات رو بیار پایین!

بعدش هم اصال بحث فریاد نیست...

میون حرفم با حرص خندید و ابرو باال انداخت و گفت:

- فریاد؟

تو که به رادان هم میگی آقا رادان، حاال این شد فریاد؟



اخم هام رو توی هم کشیدم.

- به تو مربوط نیست آیهان!

من تورو دوست داشتم، اما مثل یه داداش!

مثل آراد...

من و تو با هم بزرگ شدیم. 

اصال تو از من کوچک تری!
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این دفعه دیگه نه داد زد و نه عصبانی شد.

با عجز توی چشم هام زل زد و گفت:



- مارال سن مهم نیست!

اصل دله...

مارال من هیچ وقت مثل یه خواهر به تو نگاه نکردم.

 من خیلی دوست دارم!

اگه تو پسم بزنی می میرم.

دلم سوخت برای همبازی بچگی هام...

باز هم اشک هام ریخت و نالیدم:

- آیهان من نمی تونم!

من...من دلم یه جایی دیگه  است.

یکم درکم کن!

می دونستم خیلی براش سخته، ولی نمی خواستم الکی 

امیدوار بشه.

اشک هام رو پاک کرد و خیلی ناگهانی خم شد و بوسه ی 

کوتاهی رو پیشونیم نشوند.

لب هاش داغ بود، اما تمام تنم یخ بست.

کسی جز فریاد نباید من  رو می بوسید !

با صدای بسته شدن محکم در اتاق از جا پریدم.



بعداز رفتن آیهان، خودم رو به تخت رسوندم و خودم  رو روی 

تخت انداختم.

گوشیم رو از روی عسلی برداشتم و شماره فریاد رو گرفتم ، 

اما جواب نمی داد.

 هق هق هام اوج گرفته بود...

با صدای جیغ الستیک های که از حیاط اومد، فهمید عمو اینا 

رفتن...

با شنیدن صدای آراد سریع از جام بلند شدم و از اتاقم بیرون 

رفتم.

پشت سرش که داشت اتاقش می شد، رفتم و داخل شدم و با 

صدایی که از بس گریه کرده بودم خیلی گرفته شده بودم 

گفتم:

- چرا آراد؟ چرا این کار رو کردی؟

به سمتم برگشت اول، با دیدن حالم تعجب کرد... بعد با 

نگرانی که به نظرم مسخره بود، به سمتم اومد.

بازوهام رو بین دست هاش گرفت و گفت:

- چی شده مارال؟ چرا گریه کردی؟



کسی بهت چیزی گفته؟
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دستم روی سینه اش گذاشتم و به عقب هلش دادم، اما تکون 

نخورد.

- آراد ولم کن!

اون ها به من حرفی نزدن.

دستش رو برداشت و قدمی عقب رفت و نفس عمیقی کشید.

- پس چته؟



- آراد چرا؟

چرا فریاد رو آوردی اینجا؟ 

که اخم هاش رو درهم کشید و گفت:

- اسم اون رو به زبونت نیار!

- چرا اسمش رو نیارم؟ تو چت شده؟

چرا انقدر باهاش بد رفتاری می کنی؟

مگه چی کارت کرده؟

روی تخت نشست و گفت:

- صدات رو بیار پایین؛ بابا این ها می شنون...

کالفه تر نگاهش کردم تا باالخره بگه دلیل این مسخره 

 بازی هایی که در میاره.

دستی به چونه اش کشید و گفت:

- مارال تو و فریاد نمیشه باهم باشید.

من داداشتم، یه چیزی میدونم که بهت می گم!

من مشکلی با فریاد ندارم، اما یه چیزی فهمیدم فهمیدم که 

اصال انتظارش رو از کسی که مثل داداشم  بود، نداشتم!



کالفه دستام رو روی صورتم کشیدم و گفتم:

- چی فهمیدی آراد؟

به من هم بگو، اون چیزی که فهمیدی اون قدر بد است که من 

فریاد رو از زندگیم کنار بزارم...

که سر بلند کرد و ابرویی باال انداخت و با لحن تندی گفت:

- بزودی با مدرک بهت نشون میدم فریاد واقعی کیه!

حاالهم برو که می خوام بخوابم، خیلی خستم.

�ملکه سیاه
🦋

🦋🦋
🦋🦋🦋

🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋🦋

🦋🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋
🦋🦋
🦋

part_127#



#تنهات_نمیزارم ��♥  

ازش رو گرفتم و با حرص به سمت در رفتم که گفت:

- المپ رو خاموش کن در رو هم ببند!

پریز برق جفت در بود.

بی توجه بهش پوزخندی زدم که چون پشتم بهش بود دید.

نه برق رو خاموش کردم و نه در رو بستم و سریع از اتاق زدم 

بیرون...

چون زیاد از اتاق دور نشده بودم صدای تک خنده ی حرصیش 

رو شنیدم.

به سمت آشپزخونه رفتم و قهوه ساز رو به برق زدم و قهوه ی 

نه چندان خوشمزه ای برای خودم درست کردم.

خوابم نمی اومد و با قهوه خوردن هم رسما قید خواب رو 

زدم.

روی میزناهارخوری نشستم و جرعه جرعه از قهوه ی داغم 

می خوردم و به این فکر می کردم که یهو چی شد که آراد و 



فریاد انقدر از هم فاصله گرفتن.

چرا آراد یهو آنقدر با فریاد سرد شد؟

اصال مگه چی کار کرده فریاد؟

آنقدر به چیزهای مخلتف فکر کردم که اصال نفهمیدم کی 

خوابم گرفت.
...

با صدای متعجب بابا که صدام  می زد از خواب بیدار شدم.

- مارال بابا چرا اینجا خوابیدی؟

سرم رو از روی میز سرد برداشتم. 

گردنم حسابی گرفته بود تکون دادنش خیلی سخت بود 

برام...

دستی به پشت گردنم کشیدم و گفتم:

- صبح بخیر بابا!

اصال نفهمیدم کی خوابم گرفت!

لبخندی زد و گفت:

- پاشو، پاشو برو تو اتاقت بخواب!



نگاهی به ساعت دیواریی گرد روی دیوار روبه روم بود، 

انداختم.

هفت صبح بود.

با بی حوصلگی از جام بلند شدم.

کمرم هم گرفته بود.

- بابایی االن می خوای بری؟

به سمت یخچال رفت و گفت:

- آره دختر بابا!

چرا؟

- شما بشین من صبحونه رو براتون آماده می کنم!

�ملکه سیاه
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در یخچال رو باز کرد و کره و عسل، صبحونه ی محبوبش رو 

بیرون آورد و گفت:

- من که چای نمی خورم صبح!

نیازی به میز چیدن نیست، همین هارو می خورم!

تو برو بخواب عروسک....

با این که دیشب هم دیر خوابیده بودم اما دیگه خوابم  

نمی اومد.

- خوابم نمیاد!

ظرف های کره و عسل رو روی میز گذاشت و یکی از صندلی ها 

رو عقب کشید و نشست.

- پس نون رو بیار، پدر دختری هم صبحونه بخوریم هم حرف 

بزنیم!



و من از حرف زدن درباره ی دیشب به شدت می ترسیدم.

نون رو از یخچال بیرون آوردم و برگشتم سرجام نشستم.

لقمه ای برایم گرفت و به دستم داد، که تشکر کردم و گرفتم.

برای خودش هم لقمه گرفت و مشغول خوردن صبحانه اش 

شد.

صبحانه  خوردن من زیاد طول نکشید.

اشتهایی نداشتم و سرم هم درد می کرد.

می خواستم بلندشم که بابا با دست اشاره کرد، که بشینم .

صبحانه خوردنش که تموم شد، جدی و متفکر بهم خیره شد.

از نگاه خیره  اش خجالت کشیدم و سرم رو پایین انداختم.

و باالخره بعد از چند ثانیه به حرف اومد:

- مارال من دیشب حرفی بهت نزدم و بهت وقت دادم تا فکر 

کنی!

سرم رو باال گرفتم که ادامه داد:

- چندتا سوال از ت می پرسم، فقط بهم دروغ نگو!

 تو دلیلت برای رد کردن آیهان چی بود؟

حسی به فریاد داری؟
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گفت بهم  دروغ نگو!

من می تونستم توی چشم های پدرم زل بزنم و بگم من فریاد 

رو حتی بیشتر از خودم دوست دارم؟!

سوال دومش رو نادیده گرفتم و گفتم:

- من دلیل های زیادی برای رد کردن آیهان دارم!

مثال اون از من کوچکتره، دوستش دارم اما مثل یک داداش نه 

چیز دیگه ای...!



کمی منتظر موند شاید جواب سوال دومش رو هم بدم اما 

وقتی سکوتم رو دید؛ ابروهاش باال پرید.

تک دخترش رو می شناخت...

دستی به پیشونی بلندش کشید زیر لب گفت:

- پس حدسم درست بود!

مارال من که هیچی از فریاد و خانواده اش نمی دونم.

با آراد حرف می زنم ببینم اون چی میگه!

اون فریاد رو کامل می شناسه  ...

پوزخندی روی لبم نشست .

آراد که اصال چیز خوبی درباره ی فریاد نمی گفت.

ولی خب می دونستم بابا هیچ وقت برای رسیدن به عشقم 

مانعم نمی شد حتی اگه می دونست اون مرد بدترین آدم روی 

زمین هست، پس از این بابت نگرانی نداشتم.

بابا که رفت من هم بعد از جمع کردن میز به اتاقم رفتم.

تقریبا ساعت ده بود که پیامکی برای گوشیم اومد، روی میز 

توالت بود برداشتمش.

اسم عشقم روش خودنمایی می کرد.



لبخندی زدم و پیام رو باز کردم.

- امشب میای خونه من!

لبخندم خشک شد و دهنم باز موند.

بدون هیچ سالم و علیکی و کامال دستوری گفته بود که شب 

برم پیشش...

حتما به خاطر اینکه دیروز بهش نگفته بودم، که خواستگار 

دارم ناراحت شده...

انتظار این جور پیام دادن رو از فریاد نداشتم.

نمی شد برم، اما اگه نمی رفتم هم کامل دورم خط می کشید .

باید می رفتم...

هرطور شده می رفتم و بهش می گفتم جریان خواستگاری 

کوفتی رو...

گوشی رو باال گرفتم و تایپ کردم:

- باشه، میام

مثل خودش براش جوابش رو فرستادم.

بدون هیچ سالم و علیکی!

هرطور شده بود باید بهونه ای می آوردم و اونجا می رفتم...



اما چه بهونه ای؟
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غروب بود و هوا کم کم  رو به تاریکی می رفت که شماره ی 

آیسان رو گرفتم.

بوق اول کامل نخورده بود که صدای نازش توی گوشم 

پیچید:

- آرش، دارم میام دیگه چقدر زنگ می زنی!



خنده ام گرفت، صدام رو کلفت کردم:

- ضعیفه دوساعته متتظرتم ها!

که با صدای بلند خندید و گفت:

- وای مارال تویی؟

فکر کردم آرشه، از بس پشت سرهم تند تند زنگ می زنه...

سعی کردم صدام مظلوم باشه.

- آیسان جونم؟

- باز چی می خوای موش کوچولو؟

وای این دیگه موش کوچولو رو از کجا شنیده...

غریدم:

- مرض و موش کوچولو...اه می دونید بدم میاد و همتون هی 

تکرار می کنید!

خندید و گفت:

- من تسلیم دیگه هیچی نمیگم!



صدای بسته شدن دری اومد و نمی خواستم زیاد وقتش رو 

بگیرم.

- باشه این  دفعه رو می بخشم ولی به یه شرطی!

- یه لحظه صبر کن مارال!

صداش ضعیف تر شد، ولی شنیدم که گفت:

- سالم عشقم!

صدای طرف مقابل که حتما آرش بود رو نشنیدم.

چند ثانیه منتظرش موندم که صدام زد:

- مارال؟

خب چه شرطی!

جلوی آینه ایستادم و درحالی که رژ لبم رو پررنگ می کردم 

گفتم:

- می خوام شب برم جایی!

به بابا این ها میگم شب میام پیش تو.

اگه بهت زنگ زدن، بگو پیش توام!
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رژ لب رو سرجاش گذاشتم و با انگشت شصتم دور لبم رو 

مرتب کردم.

صداش کنجکاو شد:

- مارال تو شب می خوای کجا بری که نمی خوای بفهمن؟

پیش فریاد نه؟!

چیزی نگفتم که گفت:

- خاک  تو سرت کنم!



خودت رو نذار دراختیارش، این مردها...

چون آرش پیشش بود خجالت کشیدم و اعتراض  وار گفتم:

- آیسان!

من آخر شب برمی گردم خونمون، فقط شب می خوایم بریم 

رستوران!

و آراد هم جدیدًا خیلی به فریاد گیر میده، نمی خوام بفهمه 

همین!

- مارال دردسر درست نکن!

برای این که سریع تر قبول کنه با بدخلقی گفتم:

- دردسر چی آخه؟

اصال ولش کن کمک نخواستم خودم حلش می کنم.

خواستم قطع کنم که سریع گفت:

- باشه، باشه!

چه لوس هم شده تازگی ها!

خندیدم و گفتم:



- صدقه سر آقا فریاده!

صدای عق زدن درآورد و گفت:

- َاه َاه چندش ها!

همون طور که به سمت شالم که روی تخت بود می  رفتم، گفتم:

- کجاش رو دیدی.

نگذاشتم دوباره غر بزنه و گفتم:

- مرسی آیسانی...

ایشا� جبران کنم برات.

فعال باید برم خداحافظ.

اون هم خداحافظی کرد و تماس رو قطع کردم.
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شالم رو آزاد روی موهام انداختم و کیف کوچیکم رو برداشتم 

و از اتاق بیرون زدم. 

مامان و آراد روی کاناپه نشسته بودن و فیلم می دیدند.

با صدای دراتاقم نگاه هردوشون برگشت طرفم.

آراد نذاشت مامان چیزی بگه و با اخم های درهم گفت:

- کجا به  سالمتی؟

واقعا حرصم می  گرفت از این گیردادن هاش...

مثل خودش اخم هام رو در هم کردم و گفتم:

- به تو چه!

عصبی خواست چیزی بگه که مامان  گفت:

- وا مارال؟

این چه طرز صحبت کردن با داداشته؟



با حرص رو گرفتم که این بار مامان پرسید که می خوام کجا 

برم.

با کالفگی گفتم:

- می دونید که عمو این ها رفتن شهرستان باز!

آیسان تنهاست می خوام برم پیشش!

اراد با چشم های ریز شده و عصبی نگاهم می کرد ولی من 

خیلی ریلکس به مامان خیره شده بودم و حتی نیم نگاهی هم 

بهش ننداختم.

مامان گفت:

- باشه دخترم برو مواظب خودت باش!

لبخند کمرنگی زدم و خداخافظی کردم.

از خونه که بیرون زدم باالخره نفس عمیقی کشیدم.

خواستم در حیاط رو ببندم که آراد خیلی سرد صدام زد:

- مارال ماشین من رو ببر!

- مرسی تاکسی می گیرم.

و در حیاط رو بستم...



به سر کوچه که رسیدم، همون لحظه تاکسی جلوی پام 

ایستاد.

سوار شدم و آدرس رو گفتم.

بعد از تقریبا نیم ساعت رسیدیم.

کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم.

به سمت خونه ی فریاد رفتم و زنگ ایفون رو فشردم.
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در با صدای تیکی باز شد، یکم هولش دادم و داخل شدم.



از حیاط که رد شدم از پله ها باال رفتم.

در سالن رو باز کردم  و داخل شدم.

در رو بستم که دستم از پشت کشیده شد و توی بغلش افتادم.

دست هاش رو دور کمرم حلقه کرد.

من بوی عطرش رو از صد کیلومتری حس می کردم.

شالم از روی سرم افتاده بود.

سرش رو خم کرد و الله ی گوشم رو بوسید.

نفسم برای لحظه ای حبس شد.

لب هاش رو پایین کشید و این دفعه گردنم رو عمیق بوسید.

به سختی بین دست هاش چرخیدم.

با چشم های خمار شده نگاهم می کرد.

روی پنجه ی پا بلند شدم و لب هام رو روی لب هاش گذاشتم.

باالخره هردو نفس کم آوردیم و از هم جدا شدیم.

آروم و مردونه خندید و گفت:

- خوش اومدی عشقم!

با شیطنت زبونی روی لب هام کشیدم و گفتم:



- مرسی عزیزم.

با ابروهای باال رفته لبش رو به دندون گرفت و گفت:

- برو بشین تا همین جا یه لقمه ات نکردم.

سرم رو عقب بردم و بلند خندیدم و گفتم:

- اگه تو این دست هات رو برداری و ولم کنی میرم می شینم!

به خنده ی من خندید و گفت:

- وقتی اینجوری دلبری می کنی من چطور ولت کنم؟

با لبخند نگاهش کردم و چیزی نگفتم که سیبک گلوم رو 

بوسید و دست هاش رو از دورم باز کرد.

یکم ازش دور شدم که آروم انگار که با خودش حرف می زد، 

نفس عمیقی کشید و زمزمه کرد:

- بوی خوبی میده...
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لبخند پر رنگی روی لب هام نشست.

سمت  مبل ها رفتم و روی مبل دونفره نشستم.

فریاد با سینی شربت آلبالو از آشپزخونه بیرون اومد.

سینی رو روی میز گذاشت و کنارم نشست.

لیوان شربت رو برداشتم و یکم ازش نوشیدم.

خودش رو بهم نزدیک کرد و دستش رو دور گردنم انداخت.

- خیلی دلتنگت بودم مارال!

دیگه طاقت این دوری و این فاصله ی بینمون رو ندارم.

سر بلند کردم و توی چشم های قهوه ایش خیره شدم و گفتم:

- من هم فریاد...من هم خسته شدم!

اما چاره ای جز این دیدار های پنهونی نیست.



شصتش رو نوازش وار روی گونم کشید و گفت:

- ازدواج می کنیم...

تورو مال خودم می کنم مارال!

می خوام از این به بعد هر لحظه و ثانیه پیشم باشی.

نفسم از این همه محبت و دوست داشتن، بند اومده بود.

لیوان شربت رو روی میز گذاشتم و نگاهم رو به چشماش 

دوختم و لبخندی زدم.

شالم رو از روی سرم برداشت و گفت:

- بوی موهات خیلی خوبه!

سرش نزدیک گردنم برد که تکونی خوردم.

از این همه نزدیکی، یه جوری شده بودم.

یکم ازش فاصله گرفتم و گفتم:

- چیزه...من گرسنمه چیزی هست بخوریم؟

درحالی که سعی داشت خنده اش رو کنترل کنه، از جاش بلند 

شد و گفت:

- اوهوم...از بیرون غذا سفارش دادم.



بیا بریم میز شام حاضره.

از جام بلند شدم و پشت سرش به آشپزخونه رفتم.

پشت میز نشستیم و در سکوت شام خوردیم.

بعد از خوردن غذا، از جام بلند شدم و ظرف هارو برداشتم و 

به طرف سینک بردم.

- اونارو ول کن...

بیا بریم کارت دارم.
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ظرف هارو روی سینک گذاشتم و بدون اینکه میز رو جمع کنم 

از آشپزخونه بیرون رفتم.

وقتی که وارد سالن شدم سرپا بود و با دیدنم به سمتم  اومد.

دستم رو گرفت و به سمت اتاق کشوند که ایستادم با تعجب و 

با چشم های گرد شده نگاهش کردم.

- چی کار می کنی فریاد؟

من و کجا می بری؟

یک تای ابروش رو باال انداخت و با لحن محکم و اطمینان 

بخشی گفت:

- نترس مارالم!

فقط می خوام کنارم باشی...

چند روزه اصال خوب نیستم و نیاز دارم به آرامشی که فقط 

توی آغوش تو هست.

دیگه چیزی نگفتم و پشت سرش وارد اتاقش شدم.

من واقعا دلباخته ی فریاد شده بودم.

پسری که هر لحظه با دیوونه بازیاش، با بد رفتاری هاش، با 

دلبری کردن هاش من رو بیشتر عاشق خودش می کرد.



تمام ترسم رو کنار گذاشته بودم.

مانتوم رو از تنم بیرون آوردم و کنارش دراز کشیدم.

دستش رو روی موهام  کشید و گفت:

- می خوامت مارال!

سر بلند کردم و دستم رو روی صورتش گذاشتم.

آروم صورتش رو نوازش کردم و انگشتم رو سمت لبش بردم.

شصتم رو آروم روی لبش کشیدم و گفتم:

- می دونم چی   می خوای پسر دیوونه!

اما امشب نمی شه! 

تا وقتی زنت نشم نمیشه...

از حرکت و کارایی که انجام دادم، حالش بیشتر بد شده بود.

باال و پایین شدن سیبک گلوش رو دیدم.

ناخودآگاه سرم رو خم کردم و بوسه  ای روی سیبک گلوش زدم 

که به وضوح لرزید.

با صدای بلند زدم زیر خنده و روی بالشت کناری افتادم...

به سمتم اومد و کامل روم خیمه زد.

- پس که منو اذیت می کنی موش کوچولو؟



دستام رو روی سینش گذاشتم و گفتم:

- برو کنار فریاد...فقط یه شوخی بودا!
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سرش رو بیش تر توی صورتم خم کرد، لب های داغش رو روی 

لب هام گذاشت...

طعم لب هاش برام لذت بخش بود.

دستام رو پشت سرش گذاشتم و همراهیش کردم.

سرش رو پایین تر برد و شروع به بوسیدن گردنم  کرد.



برای یک لحظه نفسم حبس شد و تمام عضله هام منقبص شده 

بود...

تاب حریر و نازکی که تنم بود رو توی یک حرکت از تنم جدا 

کرد...

ترسیده صداش زدم و گفتم:

- ادامه نده فریاد...من می ترسم!

دستش رو سمت دکمه های شلوار جینم برد و گفت:

- نترس مارالم...قراره امشب لذت بخش ترین شب زندگیت 

رقم بخوره.

قراره مال من بشی...

پس ترس نداره!

دیگه چیزی نگفتم...

در مقابل این مرد و خواسته هاش هیچ وقت مخالفتی نکردم 

و نمی تونستم بکنم...

انگار خودمم هم اون رو می خواستم.

بعد از کندن تمام لباس هام، خودش هم کامل لخت شد...

دوباره روم خیمه زد و من...مال فریاد شدم.



...

صبح با بوسه های ریز فریاد روی گردنم از خواب بیدار شدم.

زمزمه می کرد:

- عشق من!

عمر من!

زندگی من!

سرش رو باال آورد با دیدن چشم های بازم، بوسه ای روی 

گونه ام زد و گفت:

- صبحت بخیر نفسم!

آروم زمزمه کردم:

- مگر می شود، صبح باشد...

بوسه های ریز یار باشد...

زمزمه هایش کنار گوشت باشد و بخیر نباشد؟!

لبخند جذاب مردونه ای در جوابم زد و گفت:

- شاعر شدی خانومم...

با درد از جام بلند شدم و گفتم:



- عاشق که باشی شاعر هم میشی!

فریاد برو حموم، که بعدش من هم برم...

باید دوشی بگیرم و برگردم خونه!

از جاش بلند شد و گفت:

- باشه، پس تا تو صبحونت می خوری من هم دوشی می گیرم 

و میام.

حولش رو از کمد برداشت به حموم رفت.

از جام بلند شدم، شلوارم و تیشرت سفید رنگ فریاد رو 

پوشیدم.

قشنگ تا سر زانوهام می اومد.

موهام رو باکش باال بستم و به آشپزخونه رفتم.

میز صبحونه روهم حاضره کرده بود...

فدات بشم عشق مهربونم... 

لبخندی زدم و لیوان آب پرتقالی برداشتم و باال کشیدم.

خیلی گرسنم شده بود.

خواستم بشینم که صدای زنگ آیفون بلند شد.
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به سمت ایفون رفتم.

تصویر یک خانم بود ولی چهره اش معلوم نبود سرش رو 

پایین انداخته بود.

سریع به سمت اتاق رفتم و شلوارم رو از روی تخت برداشتم 

و با عجله پوشیدم و شالم رو روی سرم انداختم.

تیشرت فریاد انقدر برام بزرگ بود که نیازی به مانتو پوشیدن 

نبود.



دوباره صدای زنگ آیفون بلند شد.

سریع از اتاق بیرون زدم و به سمت در رفتم.

آیفون رو زدم و در رو باز کردم.

باالی پله ها ایستادم، که دختری قدبلند در حیاط رو هل داد و 

داخل شد.

صدای فریاد از داخل می اومد که صدام می کرد .

از پله های پایین رفتم و دختر هم روبه روم ایستاد.

دخترک با غضب نگاهم کرد، یک تای ابروم رو باال انداختم و 

گفتم:

- بفرمایید؟!

دستش رو روی بازوم گذاشت که کنارم بزنه، که محکم دستش 

رو پس زدم.

- بگو به فریاد بیاد!

چشم هام رو توی کاسه چرخوندم.

- شما؟

صدای داد فریاد بلند شد:



- مارال کجا رفتی حوله من رو بیار!

پوزخندی روی لب دختر نشست، که حرصم رو درآورد.

از کنارم رد شد و با سرعت از پله ها باال رفت.

من هم پشت سرش رفتم.

فریاد با باالتنه ای برهنه از اتاق بیرون اومد.

- مارال کجا رفتی تو؟

 دو ساعته دا ...

با دیدن دختر حرف توی دهنش ماسید و با بهت به دختره 

خیره شد. 

دختره یک قدم جلو رفت و با عصبانیت داد زد:

- دوست دختر جدیدته؟

الحق که خوشگله، از سرت زیادی!
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فریاد با عصبانیت گفت:

- به تو مربوط نیست!

تو چرا اومدی اینجا؟

بی توجه  به سوال فریاد گفت:

- تو خجالت نمی کشی فریاد؟ 

اصال خسته نشدی از این کارهات؟

کالفه از بحث کردن هاشون، یک قدم جلو رفتم.

- فریاد میشه بگی این زن کیه؟

فریاد کالفه لبش رو به دندون گرفت و دستی به موهای 

خیسش کشید و گفت:

- مارالم تو توی اتاق باش، االن میام!



دختر باز هم پوزخند زد:

- مارالم؟!

چشم  غره ای به دختر رفتم و خیره به فریاد گفتم:

- فریاد باتوام!

می گم این زنه کیه؟

احساس خوبی به دختر نداشتم.

زیرشکمم تیر می کشید و کمرم هم به شدت درد می کرد اما 

هنوز ایستاده بودم.

با صدای آراد همه به سمتش برگشتیم.

- مارال تو اینجا چی کار می کنی؟

وای خدای من، از این بدتر نمی شد.

- آراد من...

صداش باال رفت:

- تو چی؟

صدای آروم ولی محکم فریاد نگاهم رو به سمتش چرخوند:



- صدات رو بیار پایین آراد!

دختر با تمسخر رو به فریاد گفت:

- کارت به جایی رسیده، که با معشوقه رفیق هات میپری؟

دیگه نتونستم سکوت کنم و صدام رو باال بردم:

- به تو هیچ مربوط نیست؛ دخالت نکن!

اون هم صداش رو باال برد:

- به من مربوط نیست شوهرم چی کار می کنه؟
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شوهرم؟!

شوخی می کرد نه؟

دقیق نگاهش کردم، جدی بود!

آثاری از شوخی نبود.

قلبم لرزید و لرزشش رو به زانوهام منتقل کرد.

زیر شکمم تیر می کشید.

باناباوری و بهت لب زدم:

- چ... چی گفتی؟

شوهرم؟ 

- بله، شوهرم!

فریاد شوهر منه!

نگاهم رو ازش گرفتم و با ناامیدی نگاهش کردم.

اون فقط انکارش می کرد.

راست یا دروغش مهم نبود، فقط انکارش می کرد.

- فریاد این داره چی میگه؟

فریاد بگو داره دروغ میگه!



نگاهش رو ازم گرفت و سرش رو پایین انداخت. 

به سمتش رفتم و داد زدم:

- فریاد با توام!

یه چیزی بگو.

دستی بین موهاش کشید و قطر های اب توی صورتم ریخت.

غمگین لب زد:

- مارال...

صدای عصبی اراد بلند شد:

- لباست رو بپوش بریم!

انگار زیاد تعجب نکرده بود، اون می دونست؟

 به زور جلوی خودم رو گرفته بودم، که نزنم زیر گریه...!

تمام تنم از عصبانیت می لرزید.

سریع به سمت اتاق فریاد رفتم و مانتوم رو برداشتم و روی 

تیشرت فریاد پوشیدمش و دکمه هاش رو بستم.



از اتاق که بیرون زدم، چشمم به اون زن افتاد که با پوزخند 

نگاهم می کرد.
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فریاد سرجاش ایستاده بود و سرش پایین بود.

نگاهم رو ازش گرفتم ...

و آراد با دیدنم به سمت در رفت و در رو باز کرد، کنار ایستاد 

تا من خارج بشم، من که بیرون رفتم، خودش هم اومد  و در 

رو محکم بهم زد.



و بعدش صدای شکستن شی ای اومد...

آراد بی توجه به سمت ماشینش رفت و من هم پشت سرش 

رفتم .

ریموت رو که زد در رو باز کردم و نشستم . 

به محض نشستن سد اشک هام شکست و اشک هام جاری 

شد...

آراد هم نشست، خواست حرفی بزنه که با دیدن اشک هام 

ساکت شد و نفس کالفه ای کشید.

استارت زد و ماشین رو راه انداخت.

 من چی کار کردم با خودم و زندگیم؟!

خودم رو با چشم های بسته و کورکورانه در اختیار فریاد 

گذاشتم.

من مارالی که از خجالت حتی حسم رو به رادین ابراز نکردم.

خیلی راحت توی بغل فریاد یک شب رو تا صبح سر کردم.

من باز هم باختم!

انقدر لبم رو گاز گرفتم تا صدای هق هق ام بلند نشه، لبم زخم 

شد و طعم تلخ خون رو حس کردم.



اشک هام رو پاک کردم، اما اشک های بعدی با سرعت بیشتری 

ریختند.

نمی خواستم برم خونه!

به شدت به تنهایی نیاز داشتم...

اما مطمئن بودم که آراد من رو تنها نمی گذاره، اون هم توی 

این وضعیت!

چشم هام روبستم و باز هم تصویر خنده های فریاد جلوی 

چشمم نقش بست.

صدای زمزمه های عاشقانه اش در گوشم پیچید.

و بوی عطر منحصر به فردش رو به وضوح حس کردم.

تمام توانم رو جمع کردم و با صدایی که به زور شنیده می شد، 

گفتم:

- آراد من نمی خوام بیام خونه!

از عصبی بودن زیاد، رگ گردنش نبض گرفته بود و قرمز شده 

بود.

- من هم نمی برمت خونه!



�ملکه سیاه
🦋

🦋🦋
🦋🦋🦋

🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋🦋

تنهات نمیزارم:
🦋🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋
🦋🦋
🦋

part_141#
#تنهات_نمیزارم ��♥

توانش رو نداشتم که ازش بپرسم کجا میریم، پس چیزی 

نگفتم و سرم رو به شیشه ماشین تکیه دادم و چشم هام رو 

بستم.

آراد دستش رو به سمت ضبط برد و روشنش کرد

صدای آهنگ توی گوشم پیچید.
•••

من کوله بار دردم… کی قِد من بد آورد؟



دوباره خنجر از پشت… دوباره دل کم آورد…

من بی ستارگیمُو؛ به آسمون نمیگم

احساِس من، غریبه ست

کی می دونه چی میگم؟!

اصن زمونه می خواد؛ کسی نمونه باهام!

اونقد قدم می زنم؛ که درد بگیره پاهام…

من خونه ی غرورم...کسی نمیشه حالیش…!

خراب شه سقِف خونه؛ روی سر اهالیش
•••

چقد به حال و دل این روزای من می اومد این آهنگ؛

با متوقف شدن ماشین چشم هام رو باز کردم.

اینجا مرحم درد های من و آراد بود.

هروقت دلمون می گرفت به اینجا می اومدیم.

هروقت حس می کردیم می  خوایم تنها باشیم.

خونه ی پدربزرگم...

پدر بزرگم چهار سال پیش فوت کرده بود و هیچ کدوم از 

دایی ها و خاله هام دوست نداشتند اینجا رو بفروشند.

دایی بزرگم و آراد فقط کلیدش رو داشتند.



پیاده شدم...

روستای کوچک ولی دنجی در کرج...

حیاطش کوچک بود و جای ماشین رو نداشت.

آراد در حیاط رو باز کرد و داخل شد و من هم پشت سرش 

وارد شدم.

چشم هام به خاطر اشکهایی که پشت پلکم نگه داشته بودم تار 

می دید.

دستی به چشم هام کشیدم و نگاهی به حوض آبی رنگ، بدون 

ماهی انداختم.

از کنار درخت های بزرگ رد شدیم و به سالن رسیدیم.

آراد که در رو باز کرد، این بار کنار ایستاد تا من داخل بشم.

داخل شدم و عطر گل یاس هنوز هم اینجا حس می شد.

نگاهم رو چرخوندم توی خونه ی قدیمی که بهم آرامش می داد، 

هیچ تغییر نکرده بود. 

با بسته شدن در توسط آراد نگاهم رو از خونه گرفتم و به 

سمت اتاقی که هروقت می اومدیم با تنها دختر خالم، نیاز 

اونجا می خوابیدیم رفتم.



در رو باز کردم...

توی این اتاق هیچ تختی نبود، هیچ امکانات و تجمالتی نبود، 

اما عجیب آرام بخش بود.

جلوتر رفتم، پاهام دیگه تحمل وزنم رو نداشتند و چشم هام 

هم دیگه در برابر اشک های لجوج کم آورده بودند.

روی زانوهام افتادم، زیر شکمم تیر کشید.

اشک هام چکیدند و من زار زدم برای خودم!

برای زندگیم و برای عشقی که هیچ وقت نه بخشیده می شد و 

نه فراموش می شد!

من هیچ وقت اینطوری نشکسته بودم، هیچ وقت!
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فریاد بامن چی کردی؟!

چی کردی که من...

مارال مغرور و قوی، حاال به  خاطرت به این روز افتادم؟!

می دونستم آراد توی اتاق نمیاد.

خودم رو به سمت دیوار سرد کشیدم، بهش تکیه دادم و هق 

زدم  .

آنقدر گریه کردم که نفهمیدم چطور خوابم گرفت.

با صدای آراد بیدار شدم:

- مارال بیدارشو!

ناهار خریدم، بیا بخور...

سرد بود، سرد حرف می زد، سرد نگاهم می کرد، طوری که برای 

لحظه ای تمام تنم یخ بست.

اگر آراد هم تنهام می گذاشت چی؟!



من دوری از آراد رو نمی تونستم تحمل کنم!

چشم هام سوز می زد...

آراد وقتی دید بیدار شدم، بیرون رفت.

بلند شدم  و به سمت آیینه کوچک روی دیوار رفتم.

چشم هام سرخ بود، انگار چشم های توسی ام غرق در خون 

بودند.

موهای بهم ریخته ام رو با کشی که توی جیب مانتوم بود، 

جمع کردم.

هیچ لباسی همراهم نبود و خجالت می کشیدم، که با تیشرت 

فریاد جلوی آراد باشم.

 مانتوم رو در نیاوردم، ولی شالم رو همونجا گذاشتم.

از اتاق بیرون رفتم...

آراد روی مبل چوبی و قدیمی قهوه ای رنگی نشسته بود و 

جعبه  های پیتزا هم جلوش بود.

از سالن بیرون رفتم و باد سردی وزید و لرزی در تنم انداخت.

کتونی هام رو پوشیدم و به سمت دستشویی که گوشه ی 

حیاط کوچک، ولی باصفا بود رفتم.



شیر آب  رو با زحمت باز کردم و چند بار آب سرد رو به صورتم 

زدم .

کمی حالم جا اومد...

من باید مارال قبل می شدم، همون مارال سرسخت و قوی!

از دستشویی بیرون رفتم و به سمت خونه قدم برداشتم.

وارد سالن شدم، رفتم و کنار آراد نشستم.

اصال میلی برای خوردن نداشتم...

گرسنم بود، اما یه چیزی توی گلوم بود ک اجازه نمی داد چیزی 

از گلوم پایین بره...
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آراد که مشغول خوردن پیتزاش بود، نیم نگاهی بهم انداخت و 

گفت:

- چرا نمی خوری؟

زیر لب آروم گفتم:

- میل ندارم!

عصبی گفت:

- یعنی چی میل ندارم؟

بخور دیگه!

می دونستم دنبال بهونه می گرده، اما نتونستم سکوت کنم و 

گفتم:

- دوست ندارم بخورم!

تو چی کار با من داری؟

جعبه پیتزاش رو هول داد...

که از روی میز افتاد .



از جاش بلند شد و داد زد:

- خسته ام کردی مارال!

چرا این کار رو کردی؟

مگه بهت نگفتم به فریاد نزدیک نشو؟!

چرا دروغ گفتی و به جای خونه ی آیسان، رفتی خونه فریاد؟

حاال هم تمومش کن، اون زن داره مارال!

بغضم ترکید و نالیدم:

- بس کن آراد!

می دونم اشتباه کردم، اما من که نمی دونستم زن داره!

آراد من عاشق فریاد بودم!

بهش اعتماد کردم.

نمی دونستم که اون فقط برای...

ادامه ندادم، یعنی نتونستم ادامه بدم.

از جام بلند شدم و به حیاط رفتم.

به سمت حوض رفتم و کنارش نشستم و زانوهام رو بغل 

کردم .

به پهنای صورت اشک می ریختم.



تمام تنم بی حس بود.

سرم رو به سمت آسمون گرفتم و از ته دل نالیدم:

- خدایا دیگه خسته شدم...

دیگه نمی کشم...

من بدون فریاد نمی تونم، تو که بهتر از هر کسی می دونی!

حاال دیگه از تو هم خجالت می کشم...
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باد سردی می وزید.



خودم رو در آغوش گرفتم و اشک ریختم.

نگاهم به ابرهای سیاه بود.

انگار آسمان هم قصد باریدن داشت  .

صدای باز شدن در و بعدش قدم های آراد رو شنیدم اما 

نگاهش نکردم.

حداقل دلم می خواست اون درکم کنه، اما...

به طرف من اومد و با اخم های درهم گفت:

- برو داخل سرده!

من هم میرم خونه، اگه چیزی الزم داری بگو!

نگاهش نکردم و حرف نزدم کمی نگاهم کرد و منتظر موند، 

وقتی دید قصد حرف زدن ندارم لب زد:

- قهری؟

و باز هم جواب من سکوت بود.

دیگه حوصله حرف زدن نداشتم .

پوزخند صداداری زد و در حینی که به سمت در حیاط 

می رفت بلند گفت:

- به جهنم!



از حیاط که بیرون زد در رو محکم بهم زد .

چشم هام رو از آسمان گرفتم و به روبه رو خیره شدم.

باغ گوچیکی که هر وقت به اینجا می اومدیم با آقاجون و آراد 

به گل هاش رسیدگی می کردیم.

بارون نم نمک شروع به باریدن کرد.

عاشق بارون بودم، اما لباس همراهم نبود و توی این وضعیت 

حوصله ی سرماخوردگی رو نداشتم.

از جام بلند شدم و به اتاق پناه گرفتم.

به سمت پنجره ی خیلی کوچک رفتم و به بیرون خیره شدم.

باران کم کم شدت می گرفت و من عاشق صدای برخورد 

قطرات بارون با شیشه بودم.

توی افکار خودم غرق بودم که صدای زنگ گوشیم بلند شد.

توی کیفم بود، به سمتش رفتم و برش داشتم .

اسم فریاد روش خودنمایی می کرد.

پوزخندی زدم و رد تماس زدم.

دوباره زنگ زد...

کالفه گوشی رو خاموش کردم و کنار گذاشتم.
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به سمت تخت رفتم و خودم رو روش انداختم.

اون قدر اشک ریخته بودم که چشم هام سوز می زد و دوست 

داشتم برای چند ساعت هم، که شده پلک هام رو ببندم.

همین که دراز کشیدم باز یاد اون زن افتادم...

زیادی خوشگل بود...زیادی جذاب بود!

اما چرا؟

چرا فریاد با اینکه زن داشت اومد و این بال رو سر زندگی من 

آورد.



بغض توی گلوم رو پس زدم و چشم هام رو بستم و زیر لب 

گفتم:

- ازت متنفرم فریادم...متنفرم.

با احساس خستگی و کوفتگی زیاد چشم هام رو بستم و 

خوابیدم.
...

- بیدار شو مارال!

مارال با توام...

با صدای آراد، بدون این که پلک هام رو باز کنم گفتم:

- ولم کن آراد خوابم میاد!

با کشیده شدن پتو از روم، حرصی چشم هام روباز کردم و بلند 

شدم نشستم.

- دست از سرم بردار آراد!

بزار بخوابم! دوست ندارم بیدار بشم...

بدون اینکه توی چشم هام نگاه کنه، دستی الی موهاش کشید 

و با عصبانیتی که مشخص بود یک اتفاقی افتاده، گفت:



- باید برگردیم خونه، باید بریم و برای امشب حاضر بشیم!

سرم از درد داشت می ترکید.

سرم رو بین دستام گرفت و گفتم:

- مگه امشب چه خبره؟

با لرزشی که از صداش مشخص بود گفت:

- عروسی....عروسی دلربا و رادین!

و دلیل این ناراحتی و غم توی صورت آراد رو فهمیدم...

من که دیگه برام امشب مهم نبود، اما آراد...

اما آرادم از آتش این عشق سوخته بود...

امشب رو چطور می تونست دووم بیاره؟

سخت بود...

درکش می کردم، چون سخته...سخته کسی که دوستش داری 

جلوی چشمات مال یکی دیگه  بشه!

�ملکه سیاه
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عالقه ای برای رفتن به عروسی نداشتم...

نه حوصلش و نه اعصابش رو داشتم.

اما باید می رفتم...

عروسی دختر عمو و پسر عموم بود.

و سوالی که ذهنم رو درگیر کرده بود رو از آراد پرسیدم.

- آراد چرا االن به ما خبر دادن؟

من اصال آمادگیش ندارم!

درحالی که به سمت در اتاق می رفت گفت:

- نمی دونم...



مارال وقت نداریم، زود آماده شو برگردیم خونه.

باید برای شب آماده بشیم!

بعد از اتاق بیرون رفت.

از روی تخت بلند شدم و نگاهم به آینه قدی گوشه اتاق افتاد.

از بس دیشب گریه کرده بودم، چشم هام گود افتاده بود و 

رنگ و روم اصال خوب نبود.

اما مجبور بودم به این عروسی برم!

من مارالم...

مارالی که عادت کرده به شکسته شدن...!

عادت داره به زخم خوردن از کسایی که خیلی دوستشون 

داره...!

این هم می گذرا، باید قوی باشم...

آبی به دست و صورتم زدم و آماده شدم.

از اتاق بیرون رفتم و خواستم به آشپزخونه برم و چیزی 

بخورم که صدای بوق ماشین آراد بلند شد.

حوصله ی داد زدن و غر زدناش رو نداشتم.

بی خیال صبحانه شدم و از خونه بیرون رفتم.



قدم هام رو تند کردم و سوار ماشین شدم.

...

با ورود دلربا و رادین به سالن عروسی، صدای جیغ و دست 

زدن همه بلند شد.

هیچ حس بدی نسبت به این عروسی نداشتم، بلکه از ته دلم 

براشون خوشحال بودم .

همین طور که دست می زدم، نگاهم به آراد افتاد...

لبخند روی لبش کامال مصنوعی بود.

و این رو من فقط می فهمیدم.

بعد از اینکه روی صندلی هاشون نشستن، از جام بلند شدم و 

خواستم به سمت دلربا برم و بهش تبریک بگم...

که چشمم به تلخ ترین صحنه ی زندگیم، افتاد...
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فریاد و زنش دست توی دست هم با لبخند به سمت دلربا و 

رادین که توی جایگاهشون ایستاده بودند رفتند.

نفسم باال نمی اومد، دستی به گلوم کشیدم و سعی کردم 

بغضی که باز به گلوم هجوم آورده بود رو پس بزنم.

اون ها اینجا چی کار می کردند؟!

نگاهی به آراد انداختم، ولی انگار او حواسش نبود.

بلند شدم و خواستم به باغ برم، یه بادی به سروکله ام بخوره 

حالم جا بیاد که آیهان و آیسان و آرش به سمتمون اومدند.

آراد هم بلند شد و کنار من ایستاد.

یکم که به احوالپرسی گذشت، آیسان بغلم کرد و محکم 

بوسید که با خنده گفتم:

- نکن جای رژت میمونه!



آرش دستش رو کشید و گفت:

- بیا خودم رو ببوس، این لیاقت نداره!

همه خندیدیم و آیهان پس گردنی به آرش زد.

ناخودآگاه نگاهم باز به سمت جایگاه عروس داماد افتاد.

هنوز هم اونجا ایستاده بودند.

فریاد انگار دنبال کسی بود، که همش نکاهش رو می چرخوند 

بین مردم...

دلربا و رادین که وسط رفتند، باز صدای جیغ و سوت و دست 

باال رفت.

آهنگ مالیم و زیبایی پخش شد و رادین دستش رو دور کمر 

دلربا حلقه کرد و دلربا هم دست هاش رو روی شونه ی رادین 

گذاشت و آروم آروم شروع کردند به رقصیدن.

آیهان کنارم ایستاد و سرش رو خم کرد و کنار گوشم طوری 

که اراد بشنوه با خنده پچ زد:

- می دونی داداشت چی کار کرده؟



نگاهم رو از اون ها گرفتم و با تعجب به آراد دوختم.

- چی کار کرده؟

صدای دلربا رو شنیدم که زن فریاد رو صدا زد:

- هیلدا شما هم بیاید!

آراد دست آیهان رو کشید و به سمت خودش برد و گفت:

- هیچی یعنی...
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هیلدا...چه اسم قشنگی!

وقتی فریاد و هیلدا وسط رفتند، دیگه بقیه حرف آراد رو 

نشنیدم و نگاهم روی دست های فریاد که روی کمر هیلدا بود، 

خشک  شد.

خدایا درسته گناه کردم، ولی تقاصش رو اینجوری پس دادن 

به نظرت زیادی سخت نیست؟!

نگاه آراد و آیهان و آیسان چرخید سمت من...

لبخند تلخی زدم و نگاهم رو ازشون گرفتم ، گفتم:

- چی شده؟

چرا این طوری نگاهم می کنید؟

آیسان دست سردم رو توی دست هاش گرفت و با خنده گفت:

- خوشگل ندیدیم!

لبخند کجکی که بیشتر شبیه پوزخند بود زدم و چیزی نگفتم .

آیهان دستش رو به سمتم گرفتم و گفت:

- میشه با هم برقصیم بانوی من؟



دستم رو آروم توی دستش گذاشتم و گفتم:

- چرا که نه؟!

دستم رو کشید و توی پیست رقص رفتیم.

قصدم فقط رقصیدن با پسرعموم بود، پسرعمویی که مثل 

آراد بود برام...

اما انگار به خودمم دروغ می گفتم!

تنها دلیلم برای رقص با آیهان، حسادت فریاد بود که اشتباه 

کردم...

سرم رو پایین انداخته بودم.

با حس سنگینی نگاهی سرم رو باال گرفتم که نگاهم قفل 

نگاهش شد.

طوری با عصبانیت و چشم های سرخ شده نگاهم می کرد، که 

ترسیدم و سریع نگاهم رو ازش گرفتم. 

برق گردنبند نقره ی آیهان چشمم رو زد.

نگاهی به آیهان که بهم خیره شده بود انداختم و با لبخندی که 

فقط می خواستم فریاد ببینه گفتم:

- ببینم گردنبندت رو!



و از زیر یقه لباسش بیرونش کشیدم و با دیدن پالک زیبای 

گردنبند که "M" بود، لبخند روی لبم ماسید و خشکم زد.

آیهان آروم توی گوشم پچ زد:

- اول اسم تو!
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واقعا توی اون لحظه نمی دونستم چی بگم.

نگاه غمگینی به آیهان انداختم و گفتم:

- آیهان تو که می دونی من...



میون حرفم پرید و گفت:

- مگه به خاطر فریاد نبود؟

ها؟

ببین اون االن با یکی دیگه اومده!

اسم فریاد رو که آورد، ناخوآگاه باز نگاهم به سمتش رفت.

توی تاریک و روشنایی سالن گاهی رقص نور ها روی صورتش 

می افتاد و اخم های درهمش رو می دیدم.

بدون اینکه نگاهم رو از فریاد بگیرم، گفتم:

- هیچ ربطی به اون نداره!

نمی دونستم این لرزش ته صدام چیه...

آیهان پوزخند صداداری زد.

- مارال من دوست دارم!

هیچی هم واسم مهم نیست...

نه اختالف سنی و نه اینکه تو من رو دوست نداری!

تو به من یه فرصت بده، خودم رو بهت ثابت کنم، لطفا!

خودم بهم ریخته بودم، حرف های آیهان بدترم می کرد.



دست هام رو از دور گردنش باز کردم و بدون اینکه چیزی بگم 

ازش جدا شد و به سمت سرویس بهداشتی که در دورترین 

نقطه ی سالن بود رفتم.

همین که توی راهرو پیچیدم، دستم از پشت کشیده شد.

خواستم جیغ بزنم که دستی روی دهنم نشست و توی بغلش 

افتادم.

و من این عطر رو می شناختم...

برای لحظه ای نفسم بند رفت.

با صدای گرفته، ولی محکمی کنار گوشم زمزمه کرد:

- دستم رو بر می دارم، جیغ نزن!

نفس های داغش پوست گوشم رو می سوزوند.
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پچ زد:

- باشه؟

کالفه سرم رو به عنوان تایید تکون دادم که آروم دستش رو 

از روی دهنم برداشت.

خواستم ازش دور بشم که نگذاشت.

پشت سرم با فاصله ی نیم سانت ایستاده بود.

سرش رو خم کرد و کنار گوشم گفت:

- دیگه نبینم به اون پسره حتی نگاهم کنی! 

چه برسه به این که باهاش برقصی!

این همه نزدیکی اذیتم می کرد.

نفسم رو محکم بیرون فرستادم.

زبونم رو به زور به کار انداختم و گفتم:

- برو بابا!



 تو کی باشی که واسه من تعیین تکلیف کنی؟!

هیستریک خندید و دستش رو روی شونه ام گذاشت و محکم 

فشرد.

توانایی نداشتم که از خودم دورش کنم یا دستش رو پس 

بزنم...

صدای دندون هاش رو که به هم می سابید رو به وضوح 

شنیدم، که گفت:

- مارال تو مال منی!

 مال من!

می فهمی یا جور دیگه ای حالیت کنم؟

پوزخند عصبی زدم و گفتم:

- من مال تو نیستم فریاد!

دیگه نمی خوام ببینمت، برو کنار...

از کنارش رد شدم و هنوز خیلی دور نشده بودم که گفت:

- اگه جون پسر عموت برات مهمه، ازش دور باش!

سرجام خشک شدم.



ناباور به سمتش چرخیدم و با لحن تندی گفتم:

- تو نمی تونی من رو تهدید کنی!

من یک دختر مجرد هستم و با هرکسی دلم بخواد می تونم 

باشم و به هیچ کسی مخصوصا تو مربوط نیست!
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مجرد رو با حرص و طعنه گفتم؛ 

کالفه دستی به موهای خوش  رنگش کشید و تهدیدوار گفت: 

- حاال تو با هرکسی دلت خواست باش، ببین من چیکارت 

می کنم! 

خواستم چیزی بگم، که با صدای آراد سریع به سمتش 

برگشتم: 

- مارال دو ساعته کجا رفتی؟ 

مطمئنا هنوز فریاد رو ندیده بود. 

به سمتش رفتم و دستش رو گرفتم و گفتم: 

- هیچی...اومدم یه آبی به صورتم بزنم. 



دستش رو پشت کمرم گذاشت، چرخید و با خنده گفت: 

- االن تمام آرایشت اومده پایین... 

مشتی به بازوش زدم و چیزی نگفتم. 

به سمت جایی که قبال ایستاده بودیم، رفتیم. 

آیهان روی صندلی نشسته بود و باپاش روی زمین ضرب 

گرفته بود و حسابی غرق فکر بود. 

آرش و آیسان هم با هم حرف می زدند و گاهی آیسان بلند 

می خندید و آرش به لبخند به خنده هاش خیره می شد. 

چه عشق پاکی داشتند... 

روی صندلی کنار آیهان نشستم، ولی نگاهم روی راهروی 

سرویس بهداشتی بود. 

بعد از کمی فریاد با چهره ای که هیچ حسی توش دیده 

نمی شد، بیرون اومد. 

با استرس آب دهانم رو محکم قورت دادم. 

فریاد از کی تا حاال انقدر ترسناک شده بود؟! 

انگار سنگینی نگاهم رو حس کرد، که نیم  نگاهی بهم انداخت 

و چشمکی همراه با پوزخندی زد و رفت. 



نگاهم به مسیری که رفته بود، خشک شد. 

با حس گرمای دست کسی از جا پریدم. 

آیهان با با لبخند گفت: 

- نترس، منم! 

دو ساعته داریم صدات می کنیم. 
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با صدای آیسان نگاهم رو بهش دوختم. 

با چشم های ریز شده و شکاک به من خیره شده بود. 

- مارال تو امشب کجایی؟ 



آرش با خنده گفت: 

- بهش گیر ندید، من هم وقتی تازه عاشق شده بودم اینطوری 

بودم! 

صدای دندون غروچه ی آیهان رو شنیدم. 

صدای موزیک کم شد و دیجی همه رو به سالن غذاخوری 

دعوت کرد. 

تقریبا همه بلند شدند و ما یکم نشستیم تا یکم خلوت تر بشه 

بعد بریم. 

آراد کالفه بود و همش دستش رو بین انبوه موهاش فرو 

می کرد. 

سرم رو به سمتش خم کردم و طوری که فقط خودش بشنوه، 

گفتم: 

- آراد بس کن دیگه...تموم موهات رو درآوردی! 

چیزی شده؟ 

سرش رو به عنوان نه تکون داد و گفت: 

- یکم سرم درد می کنه. 



آراد میگرن عصبی داشت و بیشتر مطمئن شدم که چیزی 

شده...! 

- قرص  همراهت نیست؟ 

نچی کرد، کیف دستی کوچکم رو از روی میز برداشتم و 

نگاهی به داخلش انداختم. 

اما هیج قرصی نبود، معموال قرص توی کیفم بود. 

کالفه کیف رو روی میز کوبیدم . 

ذهنم رفت برای اون روز توی پارک..  . 

به خاطر اینکه شب قبلش تا صبح با فریاد چت کردم و صبح 

هم زود بیدار شدم رفتم دانشگاه، سرم شدید درد می کرد و رو 

به فریاد گفتم: 

- به نظرت این نزدیکی ها داروخونه نیست؟ 

دستش رو دور شونه ام انداخت و گفت: 

- داروخونه واسه چی عشق من؟ 

با لب های اویزون شده گفتم: 

- سرم درد می کنه! 
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دستش رو توی جیب شلوار جذبش کرد و قرصی بیرون آورد. 

با تعجب نگاهش کردم که گفت: 

- من چون بیشتر اوقات سر درد دارم، همیشه یه قرص 

همراهم هست. 

با صدای آرش، از فکر بیرون اومدم: 

- پاشید بریم سالن غذاخوری، االن این قوم مغول همش رو 

می خورن هیچی بهمون نمی رسه! 



همه خندیدیم و از جامون بلند شدیم . 

به سمت سالن رفتیم، هر کدوم بشقابی برای خودمون 

برداشتیم . 

به سمت میز وسط سالن رفتیم. 

آیهان بشقابم رو ازم گرفت و گفت: 

- چی می خوری خانمی؟ 

- جوجه. 

خندید و گفت: 

- خودتی بی تربیت! 

با خنده دیوونه ای نثارش کردم و به سمت مبلی که خالی بود، 

رفتم . 

باید یه طوری یک قرص از فریاد برای اراد می گرفتم. 

چشم هاش قرمز شده بود و من می دونستم که وقتی این 

سردرد لعنتی به سراغش میاد چه درد می کشه... 

بعد از کمی آیهان با دوتا بشقاب پر برگشت. 

تشکر زیر لبی کردم و مشغول خوردن غذام شدم. 

آهنگ مالیمی پخش می شد و بیشتر صدای خنده بود که 



شنیده می شد. 

با حس سنگینی نگاهی سرم رو باال گرفتم . 

هیلدا با پوزخندی نگاهم می کرد. 

همین رو کم داشتیم ... 

کالفه نفسم رو بیرون فرستادم و نگاهم رو ازش گرفتم. 
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بعد از تموم شدن غذام که با شوخی های آیهان و خنده های 

بلند من که همه اش برای درآوردن حرص فریاد بود از جام بلند 



شدم. 

به سمت حیاط رفتم... 

و فقط به خاطر آراد دعا می کردم که فریاد پشت سرم بیاد. 

باد سردی وزید و باعث شد توی خودم جمع بشم. 

با کشیده شدن دستم، لبخندی روی لبم نشست. 

باالخره  دعاهام مستجاب شد. 

به سمتش برگشتم. 

لبخندم رو که دید با تعجب بهم خیره شد که سریع لبخندم رو 

جمع کردم و اخم هام رو توی هم کشیدم . 

- باز چته؟ 

- داری چی کار می کنی مارال؟ 

توی چشم های جذابش خیره شدم و گفتم: 

- فریاد؟ 

با نفس بند رفته گفت: 

- جان فریاد؟ 

این فکر کرده می خوام ببخشمش؟! 



اینقدر ابله دیده میشم؟! 

- یکی از اون قرص  سردرد هات بده! 

با نگرانی گفت: 

- سرت درد می کنه؟ 

سرم رو به عنوان نه تکون دادم که گفت: 

- پس واسه چیته؟ 

کوتاه گفتم آراد... 

هیچی از نگرانیش کم نشد و این من رو به خنده وا 

می داشت. 

- باز هم از اون سردردها؟ 

سرم رو تکون دادم که سریع از جیب شلوارش بسته ای درآورد 

و به سمتم گرفت. 

از دستش گرفتم و آروم گفتم: 

- ممنون. 

- اگه خوب نشد بگو تا ببرمش دکتر! 



- نیاز نیست، خودم می برمش. 

تک خنده ای حرصی کرد و چیزی نگفت. 

سریع ازش دور شدم و به سمت سالن راه افتادم. 

سنگینی نگاهش رو روی خودم حس می کردم، اما توجه 

نکردم. 
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داخل که شدم، موجی از هوای گرم به صورتم خورد که باعث 

شد اخم هام رو توی هم بکشم. 



به سمت بچه ها رفتم و قرص رو به دست آراد دادم که با 

تعجب نگاهم کرد و گفت: 

- از کجا آوردیش؟ 

اصال فکرش هم نکردم همچین سوالی بپرسه، هول شده گفتم: 

- چیزه...توی کیفم پیداش کردم. 

با ابروهای باال رفته و چشم های ریز شده نگاهم کرد. 

زیر نگاه سنگینش تاب نیاوردم و سرم رو پابین انداختم. 

زیرلب تشکری کرد و قرص رو با لیوان آبی که آیهان به دستش 

داد، خورد. 

چشم هاش سرخ سرخ بود و این نگرانم می کرد. 

دلربا و رادین بین مهمان ها می چرخیدند و خوش آمد 

می گفتند. 

بعد از کمی که به میز ما رسیدند، همگی بلند شدیم و 

ایستادیم. 

بهم می اومدن... 

آیسان با لبخند با دلربا روبوسی کرد و گفت: 

- ماشا� چه زوج جذابی، خوشبخت شید! 



رادین هم با مردها دست داد و آراد رو در آغوش کشید. 

به من که رسید، باهاش دست دادم و تبریک گفتم . 

با دلربا هم روبوسی کردم و تبریک گفتم. 

دلربا با لبخندی که سعی می کرد دوستانه باشه رو به آراد 

گفت: 

- راستی فریاد هم اومده! 

دیدیش؟ 

يعنی من دوستم رو دعوت کردم گفت که ازدواج کردم و با 

شوهرم میام. 

وقتی فهمیدم شوهرش همون فریاد، اصال باورم نمی شد! 

آخه فکر می کردم فریاد مجرده  ... 

و بعد نگاهش رو به من دوخت. 

با لبخند کجکی که بیشتر شبیه به پوزخند بود به دلربا خيره 

شدم. 

سنگینی نگاه رادین و آیهان اذیتم می کرد. 
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آیسان با بهت و ناراحتی به من خیره شده بود. 

آرش که از هیچی خبر نداشت، گنگ نگاهمون می کرد و آراد 

کنارم ایستاده بود و نمی تونستم صورتش رو ببینم. 

آراد کوتاه جواب داد: 

- آره دیدمش! 

دلربا سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت. 

رادین دست دلربا رو گرفت و گفت: 

- می دونم دوست داری پیش دخترعمو و پسرعموهات 

وایستی، اما باید بریم سر بقیه ی میز ها! 



دلربا آروم و با ناز خندید و دستی تکون دادن و رفتند. 

دوباره همه نشستیم . 
 ... 

در کافه رو باز کردم و با قدم های کوتاهی وارد شدم. 

نگاهی به اطراف انداختم تا شاید آیهان رو ببینم که دستش 

رو برام تکون داد. 

پشت گوشه ای ترین میز کافه نشسته بود. 

به سمتش رفتم، که از جاش بلند شد. 

- چه عجب تشریف آوردین! 

لبخند کمرنگی زدم و صندلی روبه روش رو عقب کشیدم و 

گفتم: 

- علیک سالم پسرعمو! 

بی خیال سالمی گفت و هر دو نشستیم. 

گارسون با دوتا منو به سمتمون اومد و با احترام سر خم کرد . 

- خیلی خوش اومدید.

چی میل دارین؟ 



بدون اینکه منو بگیریم هردو اسپرسو سفارش دادیم . 

پام رو روی پای دیگم انداختم و خیره به آیهان گفتم: 

- خب کارت چی بود؟

 از دیشب تا حاال کشتی  من رو انقدر زنگ زدی! 

�ملکه سیاه 
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همونطور که نگاهش رو توی صورتم می چرخوند گفت: 

- بزار اسپرسوهامون رو بخوریم حرف می زنیم! 



- آیهان بگو! 

کالفه دستی به ته ریشش کشید و گفت: 

- مارال من از تو فقط یه فرصت می خوام! 

با توجه به اینکه فریاد زن داره، می فهمم که کسی توی 

زندگیت نیست. 

کالفه چشم هام رو توی کاسه چرخوندم. 

باز هم فریاد...! 

با اومدن گارسون، سکوت کرد. 

اسپرسوهامون رو جلومون گذاشت و رفت. 

دستش رو دور فنجون پیچید و خیره به اسپرسو گفت: 

- یعنی تنها شک من روی اون بود... 

به من یه فرصت بده تا خودم و عشقم رو بهت ثابت کنم! 

شاید باید بهش فرصت می دادم. 

اون هیچی کم نداشت. 

فنجون رو برداشتم و در حینی که به دهنم نزدیکش می کردم، 

گفتم: 

- و اگر عاشقت نشدم؟ 



سرش رو باال آورد و گفت: 

- اون موقع بدون هیچ حرف اضافی از زندگیت میرم! 

جرعه ای از قهوه ام نوشیدم و گفتم: 

- قول؟ 

محکم و بدون تردید گفت: 

- قول! 

فنجون رو روی میز گذاشتم  و با لبخند کجکی گفتم: 

- پس قبوله! 

لبخند پررنگی زد و ناباور گفت: 

- واقعا؟ 

جون من؟ 

بدون هیچ حرفی، فقط سرم رو تکون دادم. 

�ملکه سیاه 
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دستم رو که روی میز بود باال برد و بوسه ای روش زد. 

و من فقط به بوسه های گاه و بی گاه فریاد عادت داشتم...! 

 ...
"فریاد" 

روی مبل نشسته بودم و ماشین بازی می کردم . 

با صدای زنگ آیفون تمرکزم بهم ریخت و باختم. 

با عصبانیت گوشی رو روی میز عسلی انداختم و از جام بلند 

شدم و به سمت آیفون رفتم . 

چهره ی نگران و قرمز آتوسا صفحه آیفون افتاده بود. 



شاسی رو زدم و به سمت در رفتم و بازش  کردم. 

از چند پله پایین رفتم که اون هم رسید. 

به پهنای صورت اشک می ریخت.

با نگرانی گفتم: 

- چی شده آتوسا؟ 

چرا گریه می کنی؟ 

بدون هیچ حرفی خودش رو توی بغلم انداخت و بلند هق زد . 

نگرانی مثل خوره به جانم افتاده بود. 

یکمی که آروم تر شد، نشوندمش روی پله ها و گفتم: 

- نمیخوای بگی چی  شده؟ 

جون به لبم کردی دختر! 

دستی به چشم های اشکیش کشید و سرش رو به دیوار تکیه 

داد. 

- فریاد من یه کار اشتباه کردم. 

با کالفگی گفتم: 

- چی کار؟ 



در چه حد اشتباه؟ 

بی توجه به سوالم ادامه داد: 

- فریاد تو می دونی که من چقدر آراد رو دوست داشتم و صد 

البته دارم! 

- خب؟ 

- چندماهی هست که با هم هستیم یعنی تقریبا یکماه بعد از 

رابطه تو و مارال! 

یک تای ابروم رو باال انداختم و گفتم: 

- چرا به من نگفتی؟ 

- آراد نمی خواست کسی بدونه! 
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دستش رو گرفتم و بلند شدم. 

- پاشو بریم داخل حرف می زنیم. 

باز هم اشک هاش جاری شد. 

- فریاد من... 

هق زد و نتونست حرفش رو ادامه بده... 

دوباره نشستم و گفتم: 

- تو چی؟ 

با صدای لرزانی گفت: 

- حامله ام! 



وا رفتم... 

ناخودآگه ذهنم رفت سمت مارال! 

ماهم رابطه داشتیم، اگه اون هم حامله می شد چی؟ 

شاید به نفع من می شد! 

با صدای آتوسا، رشته ی افکارم از هم گسست و نگاهش کردم. 

- فریاد، آراد میگه نه من رو می خواد نه بچه ام رو! 

میدونی که اگر خانوادم بفهمند من رو می کشند ولی من 

نمی خوام بچه ام رو بکشم! 

کالفه دستی به ته ریشم کشیدم. 

دستم رو توی آغوشش کشید و نالید: 

- فریاد تنها کسی که می تونه آراد رو راضی کنه تویی! 

کمکم کن فریاد... 

و اون نمی دونست من چه گندی زدم... 

زیر بغلش رو گرفتم و بلندش کردم  . 

از بس گریه کرده بود نفسش باال نمی اومد . 

در خوته رو با پا هل دادم و داخلش بردم. 

روی مبل نشوندمش و به سمت آشپزخونه رفتم. 

در یخچال رو باز کردم و پارچ شربت رو بیرون آوردم. 



توی لیوان بزرگی ریختم و براش بردم و کنارش نشستم . 

- بسه دیگه گریه نکن! 

سری تکون داد و اشکهاش رو پاک کرد. 

لیوان رو به دستش دادم که با طمانینه گرفت و جرعه ای 

نوشید. 

�ملکه سیاه 
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با صدای قدم های هیلدا من و آتوسا نگاهمون به سمتش 



برگشت. 

آتوسا با بهت و من با عصبانیت... 

آتوسا از جاش بلند شد و سعی کرد خودش رو جمع کنه؛ 

- سالم. 

هیلدا لبخند کجی به آتوسا زد و زیر لب جوابش رو داد. 

بعد نگاهش به سمتم برگشت. 

- فریاد جان معرفی نمی کنی؟ 

آتوسا قبل از من سریع گفت: 

- آتوسا هستم! 

دوست فریاد... 

هیلدا سری تکون داد و دستش رو به سمت آتوسا گرفت و 

گفت: 

- خوش وقتم. 

منم هیلدا هستم، همسر فریاد! 

همسر فریاد رو با کنایه گفت...! 



اخم هام درهم شد، باید هرچه زودتر این مسخره بازی رو 

تمومش می کردم. 

تعجب آتوسا زیاد شد و طوری که ناخودآگاه گفت: 

- پس مارال رو چی کار کردی فریاد؟ 

هیلدا پوزخندی زد و با کینه به من خیره شد. 

- بعدا برات میگم! 

آتوسا دیگه حرفی نزد. 

هیلدا خواست بشینه که مچ دستش رو گرفتم و گفتم: 

- باید حرف بزنیم! 

سری به عنوان باشه تکون داد و همراهم شد. 

نیم نگاهی به آتوسا انداحتم که آرام پلکهاش رو بست. 

دستم رو از روی مچش برداشتم . 

کمی که از آتوسا دور شدیم. 

با عصبانیت غریدم: 

- هیلدا تو قرار بود تمومش کنی. 

قول دادی! 
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دستی به موهای لختش که روی صورتش افتاده بود، کشید و 

با غرور همیشگی اش گفت:

- سرقولم هم هستم!

فریاد خودت می دونی که من هم همچین خواستار با تو بودن 

نیستم.

پوزخندی زدم و گفتم:

- اون که بله به زور با من ازدواج کردی و...



میون حرفم پرید و کوتاه گفت:

- مجبور بودم!

هوم پر تمسخری گفتم.

چندثانیه ای با حرص بهم خیره شده بود، بعد آروم لب زد:

- فردا صبح میریم دادگاه!

- امیدوارم این دفعه دیگه زیر قولت نزنی هیلدا خانم.

کنارش زدم و دوباره برگشتم به سالن و جایی که آتوسا غرق 

در فکر نشسته بود.

آتوسا با صدای قدم هام سر بلند کرد و با دلخوری نگاهم کرد.

- چرا به من نگفتی؟

روی مبل روبه روش نشستم و یک پام رو روی پای دیگه ام 

انداختم و گفتم:

- تو هم به من نگفتی...

این به اون در!

نفسش رو کالفه بیرون فرستاد.



- مارال می دونه؟

- می دونه!

دوتا دست هاش رو روی سرش گذاشت و گفت:

- وای فریاد وای!

عکس العملش چی بود؟

چی شد که فهمید؟

این چطور یهو پیداش شد؟

وای خدای من!

- آتوسا چیزی نمیشه!

هیلدا رو که طالق دادم از دل مارال هم درمیارم.
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 دست هاش رو در هوا تکون داد و گفت:

- به همین راحتی؟

چیزی نگفتم که سری با تاسف تکون داد و ادامه داد:

- تو اگه می فهمیدی مارال قبال، دارم تاکید می کنم قبال شوهر 

هم نه نامزد داشته چی کار می کردی!

حتی تصورش هم سخت بود که کسی دست مارالم رو گرفته 

باشه یا بوسیده باشدش...

دستم مشت شد و با حرص گفتم:

- آتوسا می فهمی چی میگی؟

مارال چرا باید نامزد داشته باشه؟

- یه مثال بود انقدر بهت فشار اومد.

حاال خودت رو بزار جای مارال!



- می خوای به چی برسی؟

شونه ای باال انداخت و گفت:

- هیچ...

فقط میگم غیر ممکنه مارال تو رو ببخشه!

اون هم مارالی که من دیدم.

کالفه دستی به شقیقه ام کشیدم و گفتم:

- این بحث رو فعال ول کن!

باید با آراد راجب این وضعیت تو حرف بزنم.

برای من خوب بلده ادای مردونگی در بیاره حاال خودش...

دیگه نتونستم ادامه بدم و از جام بلند شدم.

- تو امشب رو همین جا بمون آتوسا، من میرم آراد رو ببینم و 

باهاش حرف بزنم...

ترسیده بلند شد و گفت:

- نرو فریاد! 

نمی خوام بخاطر من دعوا کنید و دوستیتون بهم بخوره!



درحالی که به سمت اتاقم می رفتم، گفتم:

- تو نگران دوستی ما نباش!

می خوام فقط باهاش حرف بزنم...

با خودم فکر کردم که آیا دوستی هم مونده؟
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با تردید گفت:

- باشه.



منم برم خونه بابام هی داره زنگ می زنه!

سری تکون دادم و چیزی نگفتم.

سوییچ ماشین رو از روی میز عسلی برداشتم .

- پس باشه بیا بریم می رسونمت!

سریع مخالفت کرد.

- نه می دونی که نمیشه!

کالفه باشه ای گفتم و با هم از خونه بیرون زدیم .

با آتوسا خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم.

 و یک راست به سمت بوتیک آراد روندم.

بعد ازنیم ساعت رانندگی باالخره رسیدم .

پیاده شدم و در ماشین رو بستم و با ریموت قفلش رو زدم.

با آراد همین جا آشنا شدیم.

داخل شدم، امیرعلی با دیدن من با لبخند از جاش بلند شد و 

گفت:

- چه عجب چشممون به جمال شما روشن شد آقا فریاد...

نیستت!



لبخند کمرنگی به روش زدم و گفتم:

- من که همیشه هستم!

با صدای آراد به سمتش برگشتم.

با اخم نگاهم می کرد.

آروم گفت:

- اینجا چی کار می کنی؟

- کارت دارم!

کالفه دستی بین موهاش کشید و گفت:

- ولی من دیگه با تو کاری ندارم.

فقط جلو چشم هام نباش فریاد!

با لحن محکمی گفتم:

- آراد باید باهم حرف بزنیم!

 به سمت میزش رفت و گفت:

- باشه حرف بزنیم!



امیرعلی با خنده بلند گفت:

- ای بابا... این دوتا باز هم رو دیدن ما رو فراموش کردن!
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بی توجه به امیر علی روی صندلی که آراد گذاشت، نشستم .

آراد منتظر بهم خیره شد که با صدایی که سعی می کردم کسی 

نشنوه غریدم:

- تو که ادعای مردونگیت میاد چرا همچین کاری رو با آتوسا 

کردی؟



چرا تقاص خیانت و عوضی گری دختر عموت رو از خواهر من 

گرفتی؟

پوزخندی زد و گفت:

- من که نخواستم باردار بشه!

- صدات رو بیار پایین آراد!

 تن صداش رو پایین آورد و پچ زد:

- خودش خواست باهام باشه، من قولی به بهش ندادم!

دست خودم نبود، آتوسا مثل خواهرم بود و اینکه آراد 

اینطوری درباره اش حرف بزنه عصبیم می کرد.

به زور جلوی خودم رو گرفتم که مشتی توی صورت بهترین 

رفیقم نزنم.

دستی بین موهاش کشید و به صندلی اش تکیه داد و گفت:

- حاال هم بچش رو سقت کنه...چیزی نشده که!

دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم .

از جام بلند شدم و مشتی توی میز کوبیدم و گفتم:



- چیزی نشده؟

می دونی اگه اون داداشه عوضی  تر از خودت بفهمه 

می کشتش؟

اونه احمق عاشق تو بود!

- فریاد اینجا محل کار منه صدات رو بیار پایین!

بی توجه به حرفش ادامه دادم:

- آخه آراد تو چرا آنقدر عوضی شدی ها؟

مرد باش و پشت  کاری که کردی وایسا!

عصبی خندید و گفت:

- فریاد تو یکی دیگه از مرد بودن حرف نزن!
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امیرعلی با تعجب داشت نگاهمون می کرد .

دست هام رو به میز تکیه دادم و خم شدم و آروم گفتم:

- بحث من و مارال رو وسط نکش آراد!

از جاش بلند شد.

- دیگه حق نداری اسم خواهر من رو به زبونت بیاری!

پوزخند تمسخرآمیزی زدم و گفتم:

- اون خواهری که میگی، عاشق منه!

یقه ام رو توی دست هاش گرفت چشم هاش از عصبانیت قرمز 

بود.

با حرفی که زد انگار سطل آب یخ ریختن رو سرم یا شاید هم 

نه آب داغ!

- همون دختری که میگی عاشقته، االن با یکی دیگه رفته سر 

قرار!



برای لحظه ای نفسم بند رفت.

دروغ میگه!

مارال من همچین کاری نمی کنه!

اصال مارال مال منه نمی تونه با کسی دیگه ای باشه...

تحلیل رفته دست هاش رو ازیقه ام پس زدم و گفتم:

- داری دروغ میگی!

مثل سگ داری دروغ میگی!

- من چرا باید دروغ بگم؟

فریاد اون نمی تونه تا آخر عمرش پای مردی که زن داره بمونه!

گُر گرفتم، دکمه ی اول پیراهنم رو باز کردم

دستی به سیبک گلوم کشیدم و گفتم:

- کجاست؟

با پوزخندی سرجاش نشست و گفت:

- توقع نداری که بهت بگم، بری باز شر به پا کنی؟!

اصال حوصله بحث و کلکل نداشتم.



با اخم بهش خیره شدم.

- آراد بگو!

لج کرده ابرویی باال انداخت و گفت:

- اینجوری نگاهم نکن، نمیگم!
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با صدای زنگ موبایلم چشم از آراد گرفتم و به صفحه گوشیم 

دوختم.



آتوسا بود...

رد تماس زدم.

نفسم درست باال نمی اومد ولی باید کار آتوسا رو حل 

می کردم، به مارال هم می رسیدم.

- می خوای با آتوسا و بچه اش چی کار کنی؟

آراد متعجب از تغییر موضع من؛ ابرویی باال انداخت و گفت:

- توقع نداری که بگیرمش؟

عصبی بودم و آراد هم بدترم می کرد.

- اتفاقا چرا همین توقع رو ازت دارم!

- فریاد من اصال ازش خوشم نمیاد!

- موقع عشق و حال که خوب خوشت می اومد .

اگر ازش خوشت نمی اومد چرا باهاش بودی؟

آراد اون دختر رو می کشن!

می فهمی؟

کالفه دستی توی موهای تقریبا بلندش کشید، که گفتم:



- اصال اون دختر هیچی!

اون بچه ی بی گناه توی شکمش چی؟

اون بچه ی تو هست آراد...

یکم فکر کن بعد تصمیم بگیر!

سری تکون داد و چیزی نگفت، کم کم داشت نرم می شد.

خودش هم می دونست کارش اشتباه هست.

بدون هیچ حرفی دیگه چرخیدم و خسته از بوتیک بیرون 

زدم.

چرا دیگه حس نفس کشیدن هم نداشتم؟

یعنی آتوسا درست می گفت، مارال دیگه من رو نمی بخشه؟ 

سرم رو به شدت تکون دادم، تا این افکار مزخرف از سرم 

بیرون برن.

مارال حتی اگر میخواست هم نمی تونست مال کسی جز من 

بشه!
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به سمت ماشینم رفتم و ریموت رو زدم و سوار شدم.

گوشی رو روی داشبورد انداختم و سرم رو روی فرمون 

گذاشتم.

من چم شده؟

چند تا نفس عمیق کشیدم و سرم رو از روی فرمون برداشتم 

و صاف نشستم، استارت زدم و ماشین رو از پارک بیرون 

آوردم.

به سمت خونه روندم.

تنها چیزی که االن آرومم می کرد یه دوش آب سرد بود.

احساس می کردم که کوه کندم، دیگه جون نداشتم.



دوست دارم دست مارال رو بگیرم و با هم بریم یه جای دور!

با صدای زنگ  گوشیم کالفه از روی داشبورد برش داشتم و 

نگاهش کردم.

اسم بابا روش خودنمایی می کرد.

خواستم که رد تماس بزنم، ولی پشیمون شدم.

انگار دوست داشتم، ذهنم از فکر مارال دور بشه!

همونطور که به روبه رو خیره شده بودم، تماس رو وصل 

کردم.

صدای پر ابهتش توی گوشم پیچید:

- کجایی پسره ی خیره سر؟

تک خنده ی خسته ای کردم و گفتم:

- قبرستون، آدرس بدم بیای؟

آروم و پرحرص بی ادبی گفت، که پوزخند روی لبم عمیق تر 

شد.

- فریاد ما خونتیم بیا خونه دیگه!

حتما هیلدا بهشون چیزی گفته بود که تا اینجا اومدن.



دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و داد زدم:

- د چرا شما دست از سر من بدبخت بر نمی دارید؟

چرا اومدید؟

با پیچیدن صدای بوق توی گوشم فهمیدم قطع کرده.

عصبی گوشی رو روی صندلی شاگرد انداختم و بیشتر گاز 

دادم.
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ماشین رو نگه داشتم و خاموشش کردم.

گوشی رو از روی صندلی شاگرد برداشتم و از ماشین پیاده 

شدم و درش رو محکم بهم کوبیدم.

با قدم های بلند به سمت خونه رفتم، درو که باز کردم دیدم بابا 

و مامان همراه هیلدا پشت میز شام نشسته بودن، که هیلدا با 

دیدن من لبخندی زد و گفت:

- اع باباجون فریادم اومد...

من برم غذاهارو بیارم.

کالفه دستی به پیشونیم کشیدم و درحالی که به سمت اتاقم 

می رفتم، سالم کردم.

وارد اتاقم شدم و سمت سرویس بهداشتی که توی اتاقم بود 

رفتم.

دکمه هایی آستینم رو باز کردم و باال دادم.

آب رو باز کردم و دستم رو زیر آب بردم و روی صورتم 

کشیدم.

نفس عمیقی کشیدم و به آینه خیره شدم.

فکر اینکه مارال با کسی دوست شده باشه...



دستای یکی دیگه رو گرفته باشه...

داشت دیوونم می کرد!

اگه چیزی بینشون اتفاق افتاده باشه چی؟

از اعصبانیت چونم میلرزید و نتونستم خودم کنترل کنم و 

مشت محکمی به آینه کوبیدم.

شیشه های آیینه روی زمین ریخت و خون از دستم جاری 

شد...

درد داشت، اما درد دستم به اندازه  دردی که این پنج سال 

قلبم تحمل کرده بود، نبود!

بخاطر یه اشتباه، بخاطر یه شب لعنتی به این روز افتادم!

بخاطر این زنی که هیچوقت نمی خواستمش، مارال رو از 

دست دادم...

اما اگه من فریادم اجازه نمیدم!

اجازه نمیدم مارالم مال کس دیگه ای بشه!

در سرویس با شدت باز شد و هیلدا نگران داخل شد.

- چی شده فریاد؟

با نفرت نگاهش کردم و گفتم:



- برو کنار...
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نگاهش به دستم افتاد، دست هاش رو روی دهنش گذاشت و 

هین بلندی گفت...

- وای فریاد دستت چی شده؟

چرا اینکار رو با خودت کردی؟

تنه ای بهش زدم و از کنارش رد شدم.



جعبه  کمک های آولیه رو آورد...

اعتراضی نکردم واجازه دادم باند پیچیش کنه؛

بعد لباسم رو از تنم درآوردم و روبه هیلدایی که داشت از اتاق 

بیرون می رفت، لب زدم.

- اینا رو بفرست برن...

فردا صبح میریم و با توجه به درخواستی که از قبل دادیم 

طالق می گیریم!

دستش رو روی دستگیره در گذاشت و با صدای که لرزشش رو 

به خوبی می شد حس کرد، گفت:

- خودم هم همین رو میخوام فریاد... نگران نباش فردا طالق 

میگیریم.

روی تخت دراز کشیدم و آرنجم رو روی چشم هام گذاشتم.

- انشا�...

صدای بسته شدن در رو شنیدم.

سرم به شدت درد می کرد و دلم فقط خواب می خواست...

خواب تنها چیزی بود که من دور می کرد از این دنیای بی 

رحم ...



دنیایی که فقط بدی هاش سهم فریاد شده بود.

از کشوی عسلی قرص خواب آوری در آوردم، خوردم و یک 

لیوان آب سرش خوردم.

سرجام برگشتم و طولی نکشید که پلک هام بسته شد.
...

از دادگاه بیرون اومدیم، هیلدا با لبخندی که  کامال مصنوعی 

بود دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت:

- امیدوارم که خوشبخت بشی، بدون من!

دستم رو توی دستش گذاشتم و لبخند کجی زدم و گفتم:

- میشم، مطمئن باش...

دستش رو از دستم بیرون کشید و عینک دودیش رو از الی 

موهاش بیرون آورد و به چشم زد.

- خداحافظ..
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باهاش خداحافظی کردم، به سمت ماشین رفتم و سوار شدم.

باید می رفتم پیش مارال!

وقتش بود عشقم رو برای همیشه مال خودم کنم.

با سرعت روندم به سمت خونشون...

دل توی دلم نبود برای دیدنش...!

عشق مارال من رو عوض کرده بود...

فریادی که با اینکه متاهل بود، هر شبش رو توی بغل یه زن 

صبح می کرد...



بعد از مارال، دیگه نگاهم سمت هیچ زنی نچرخید، چه برسه 

به اینکه دستم بهشون بخوره و...؛

جلوی خونه ی ویالییشون نگه داشتم و از ماشین پیاده شدم.

ریموت ماشین رو زدم و به سمت حیاط رفتم.

خواستم زنگ آیفون رو بزنم که در حیاط باز شد.

بادیدن مارال اون هم دست تو دست آیهان؛

برای لحظه  ای نفس کشیدن یادم رفت...

درد عجیبی توی قلبم پیچید...

باز هم قلب درد؟

نه االن نه!

نگاهم روی دست های قفل شده اشون خشک شد.

صدای آراد رو شنیدم که با بهت گفت:

- فریاد تو اینجا چی کار می کنی؟

اما نگاه من هنوز هم روی دست هاشون بود.

به مارال هشدار داده بودم که دیگه نباید به آیهان نزدیک بشه، 

اما جدی نگرفته بود.

چرا؟



شاید چون هنوز دیوونگی  من رو ندیده بود.

نگاهم رو تا روی صورت نگران مارال و بعد آیهان باال آوردم.

آراد به سمتم اومد و کنارم ایستاد.

آراد مثال می خواست جلوی من رو بگیره؟

رو به آیهان بالتکلیف، آروم و سرد غریدم:

- دستت رو بنداز!
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آیهان که مات شده داشت نگاهم می کرد، گیج شده پرسید .

- چی؟

یکی از دستام رو از روی کمر برداشتم و دستی به فک قفل 

شده ام کشیدم و برای بار آخر هشدار گونه لب زدم.

- دستت رو بنداز!

نیم نگاهی به مارال خشک زده انداخت، تک خنده ی مسخره ای 

کرد و گفت:

- چی میگ...

نزاشتم ادامه بده و دست مشت شدم رو توی صورتش فرو 

آوردم.

که سرش محکم به در خورد و روی زمین افتاد. 

مارال ترسیده هین بلندی کشید و عقب رفت...

نفسم رو سنگین بیرون فرستادم که آراد با اخم های درهم 

دستش رو روی دستم گذاشت و گفت:

- چیکار میکنی فریاد، دیوونه شدی!



آراد رو کنار زدم و بازوی مارال رو چنگ زدم، که ناله ای آرومی 

کرد.

به سمت ماشین کشیدمش، که آراد صدام زد.

- فریاد ولش کن!

به سمتش برگشتم، با لحنی جدی و محکمی گفتم:

- میخوام باهاش حرف بزنم!

زود برش می گردونم...

بعد ریموت ماشین رو زدم و در سمت شاگرد رو باز کردم.

مارالی که تاحاال ماتش برده بود و ساکت بود، آروم و ترسیده 

لب زد.

- ولم کن فریاد!

با اعصبانیت و فکی قفل شده غریدم.

- خفه شو!

یاال سوار شو...

ترسیده گوشه لبش رو گاز گرفت و سوار شد.
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نگاهی بدی به آیهان که با کمک آراد بلند شد انداختم و ماشین 

رو دور زدم.

سوار شدم و استارت زدم...

پام رو روی گاز گذاشتم و حرکت کردم.

هنوز اعصبانیتم فروکش نشده بود، دستم رو محکم روی 

فرمون کوبیدم و روبه مارال که به صندلیش تکیه داده بود و 

آروم اشک می ریخت لب زدم:

- گریه نکن...



که صدای هق هق هاش اوج گرفت.

هرچقدر که از دستش دلخور و عصبی باشم، طاقت دیدن 

اشک  هاش رو ندارم...

مشتی روی رون پام کوبیدم و تهدیدوار غریدم:

- مارال به خداوندی خدا اگر یه اشک دیگه بریزی، قید همه 

چیز رو می زنم و خودم و خودت رو از این زندگی کوفتی 

خالص می کنم!

می دونی که انجام میدم ...

ترسیده اشک هاش رو پاک کرد و فین فینی کرد که جعبه 

دستمال رو از روی داشبورد برداشتم و به سمتش گرفتم که 

یکی برداشت.

بعد از کمی به بام رسیدیم، ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم 

و در رو محکم بهم کوبیدم.

بعد از کمی مارال هم پیاده شد و بدون توجه به من به سمت 

لبه ی بام رفت.روی فرمون کوبیدم و روبه مارال که به 

صندلیش تکیه داده بود و آروم اشک می ریخت لب زدم:

- گریه نکن...



که صدای هق هق هاش اوج گرفت.

هرچقدر که از دستش دلخور و عصبی باشم، طاقت دیدن 

اشک  هاش رو ندارم...

مشتی روی رون پام کوبیدم و تهدیدوار غریدم:

- مارال به خداوندی خدا اگر یه اشک دیگه بریزی، قید همه 

چیز رو می زنم و خودم و خودت رو از این زندگی کوفتی 

خالص می کنم!

می دونی که انجام میدم ...

ترسیده اشک هاش رو پاک کرد و فین فینی کرد که جعبه 

دستمال رو از روی داشبورد برداشتم و به سمتش گرفتم که 

یکی برداشت.

بعد از کمی به بام رسیدیم، ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم 

و در رو محکم بهم کوبیدم.

بعد از کمی مارال هم پیاده شد و بدون توجه به من به سمت 

لبه ی بام رفت.

عصبی دستی به پیشونیم کشیدم و کمی صدام رو باال بردم:

- مارال بهت هشدار داده بودم، که اگر یک بار دیگه بهش 

نزدیک بشی...



میون حرفم پرید:

- فریاد، تو حق نداری توی زندگی من دخالت کنی!

اصال به توچه؟

چکارمی؟

تو زن داری برو پی زندگی خودت!

دست باندپیچی شده ام رو کالفه روی پیشونیم کشیدم.

- مارال من زن ندارم!

تموم شد، تمومش کردم...

اما نگاه مارال روی دستم ثابت مونده بود و من فهمیدم که 

هنوز هم براش مهمم و توی این شرایط این بهترین حس بود.

با نگرانی به سمتم اومد و دستم  رو توی دست های لطیفش 

گرفت.

- فریاد دستت چی شده؟
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خیره به چشم هاش که از نگرانی دو دو می زدند، لب زدم:

- چیزی نیست!

وقتی هنوز هم منتظر نگاهم می کرد، فهمیدم که باید برای این 

دختر سرتق همه چیز رو کامل تعریف کنم.

- عصبی شدم، با مشت زدم تو آیینه!

ناباور گفت:

- تو دیوونه ای؟!

لبخند کمرنگی زدم و مثل خودش آروم لب زدم:

- آره دیوونه  ای تو!



با این حرفم انگار به خودش اومد، سریع دستم رو ول کرد و 

با اخم به ماشين تکیه داد و به روبه رو خیره شد.

نمی دونستم باید چطور شروع کنم؛

یا اصال اولش چی بگم!

غرق در افکارم بودم که به صدای مارال سرم رو به طرف 

نیم رخ زیباش برگردوندم .

- فریاد من رو برگردون خونه!

کالفه دستی بین موهام کشیدم و گفتم:

- نمیشه، باید باهم حرف بزنیم!

اون هم سرش رو به سمتم برگردوند و تخس گفت:

- من حرفی با تو ندارم!

خیره توی چشم های ناراحتش گفتم:

- ولی من دارم...

کامل به سمت من چرخید و دست به سينه شد.

- خب، می شنوم.



نفسم رو کالفه بیرون فرستادم.

دستش رو گرفتم، خواست پسش بکشه که اجازه ندادم.

به سمت لبه رفتم که اون هم مجبور شد همراهیم کنه.

نشستم و بهش اشاره کردم بشینه، اون هم بدون هیچ حرفی 

نشست .

�ملکه سیاه
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بازخواست دستش رو از بین دستم بیرون بکشه که با اخم 

گفتم:



- نکن، این دست جاش همیشه توی دست های منه!

اون هم اخم کرد و گفت:

- فریاد...

نگذاشتم ادامه بده و با چرب زبونی وسط حرفش پریدم:

- آخ من فدای این فریاد گفتنت...

تک خنده ی حرصی کرد و گفت:

- خیلی پررویی!

باید امروز همه چیز رو بهش می گفتم.

باید تمومش می کردم، این دوری رو...!

بوسه ی  کوتاهی روی دستش نشوندم و خیره به روبه، انگار که 

دارم با خودم حرف می زنم شروع کردم:

- شاید خنده ات بیاد، ولی من توی بچگی ام و حتی نوجوانی ام 

و تا قبل از اینکه بیام اینجا کال بچه ی ساکتی بودم، آروم و 

تقریبا میشه گفت افسرده...

بی توجه به نگاه متعجب و خیره اش ادامه دادم:



- پنج سال پیش، یک شب مثل همیشه عصبی از خونه زدم 

بیرون...

اون موقع با خانواده ام زندگی می کردم و بیشتر اوقات با پدرم 

دعوام می شد، کال االن هم باهاش نمی سازم!

خالصه اون شب زنگ زدم به یکی از دوست هام که بیشتر 

شب ها مهمونی داشت، آدرس مهمونی رو ازش گرفتم.

بعدش هم  زنگ  زدم  به یکی از دوست دخترهام یعنی هیلدا و 

گفتم اون هم  بیاد!

اون شب هردو مست بودیم، ولی همه ی تقصیرها افتاد گردن 

من!

حامله شد...

خانواده ی سخت گیری داشت و من مجبور شدم باهاش ازدواج 

کنم!

دوستش نداشتم، همه اش عصبیم می کرد؛

کال دوماه باهم زندگی نکردیم.

�ملکه سیاه
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- پس بچتون چی شد؟

دستی الی موهام کشیدم و نفسم رو محکم بیرون فرستادم.

- یه روز که دعوامون شد، از پله ها پرت شد و پایین بچه 

سقط شد.

نگاهم رو سمت مارال چرخوندم و ادامه دادم.

- بعد از اون اونجا نموندم و اومدم تهران!

هیلدا طالق نمی گرفت و به گفته خودش می خواست عذابم 

بده...

باور کن مارالم ما زن و شوهری که تو فکر میکینی نبودیم!



امروز صبح طالق گرفتیم و تموم شد.

توام بیا و این دوری رو تمومش کن!

باور کن دیگه طاقت دور بودن تورو ندارم... 

بهت زده سری تکون داد و گفت:

- واقعا زندگی عجیبی داشتی!

فریاد ببین منو...

درسته شما زن و شوهر واقعی نبودید و اصال باهم نبودید اما 

هرچی هم که شده باشه!

اون زن تو بوده و حق نداشتی بهش خیانت کنی!

حق نداشتی تا وقتی اونو طالق ندادی با من باشی...

سخته فریاد، سختمه ببخشمش!

چطور از این به بعد بهت اعتماد کنم؟

کسی که یبار دروغ میگه اون هم دروغ به این بزرگی، باز هم 

میگه!

ِد آخه لعنتی چندتا بغض به یه گلو...!

- یعنی نمی خوای یه شانس دیگه بهم بدی؟

بهش نزدیک شدم...



به اون چشم های سرد آبی رنگش خیره شدم وادامه دادم.

- دیگه توان بی تو بودن و ندارم...

من بی تو میمیرم مارال!

سریع نگاهش رو از چشم هام گرفت و رفت سوار ماشین شد .

دستی به ته ریشم کشید و کالفه رفتم سوار ماشین شدم.

استارت زدم و قبل اینکه ماشین رو دور بزنم، روبه مارال 

گفتم:

- مارال از اون پسره دور باش!

به خداوندی خدا اگه یک بار دیگه کنارت ببینمش می کشمش!

قسم می خورم که این کار رو می کنم!

�ملکه سیاه
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نیم نگاهی بهم انداخت و حرصی نفسش رو بیرون فرستاد.

- حرکت کن فریاد...

یک تای ابروم رو باال انداختم و ناخواسته صدام بلند شد.

- شنیدی که چی گفتم؟

که اون هم عصبی تر از من به سمتم برگشت و با صدای بلندی 

داد زد.

- آره شنیدم!

بسه فریاد زودتر منو برگردون.

دیگه چیزی نگفتم و ماشین رو دور زدم...

پام رو روی پدال گاز گذاشتم و با سرعت حرکت کردم.

سرکوچه نگه داشتم، خواست پیاده بشه که یاد آتوسا افتادم.

- یه لحظه وایسا مارال!



به سمتم برگشت و منتظر نگاهم کرد.

ماشین رو خاموش کردم و کامل به سمتش برگشتم.

- آراد و آتوسا رابطه داشتند و...

که نزاشت ادامه بدم و متعجب گفت:

- چی؟

از کی؟

- نمی دونم، اما االن آتوسا حاملست...

آراد هم ولش کرده و پای گندی که زده نیست!

مارال باهاش صحبت کن!

اگه این جریان به گوش خانوادش برسه اون رو میکشن!

ناباور دستش رو جلوی دهنش گذاشت و گفت:

- وای آراد...وای!

فریاد داداش من این جور نبود!

همش بخاطر اون دلربای عوضی...

اون داداشم رو به این روز انداخت!

سرم رو به فرمون تکیه دادم و گفتم:



- خستم مارال...

تاکسی چیزی نفهمیده و آبروریزی نشده این جریان رو کمک 

کن حلش کنیم!

�ملکه سیاه
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هنوز کامل باورش نشده بود.

- کمکت می کنم.

سرم رو برداشتم و لبخند خسته ای به روش زدم.



- مرسی!

دستش رو روی دستگیره در گذاشت، که صداش زدم:

- مارال؟

به سمتم برگشت.

- هر اتفاقی هم بیافته تو مال منی!

نمی تونی با کس دیگه ای باشی.

کالفه نفسش رو بیرون فرستاد و گفت:

- فریاد اصال حوصله بحث ندارم.

چیزی نگفتم که در رو باز کرد و پیاده شد.

نیم نگاهی بهم انداخت و زیر لب خداحافظی کرد.

"مارال"

در حیاط رو با کلید باز کردم و داخل شدم.

در رو که بستم صدای جیغ الستیک  های فریاد که نشون از 

رفتنش می داد رو شنیدم .



از دست آراد عصبی بودم.

اصال مگه میشه آراد همچین کاری کنه؟

آخ آراد...

امیدوار بودم آیهان رفته باشه، اصال حوصله ی بحث نداشتم.

اما زهی خیال باطل...

کفش هام رو در آوردم و در خونه رو باز کردم.

آیهان و آراد توی سالن نشسته بودند و چای می خوردن.

زیر لب سالم کردم ، که نگاه دوتاشون به سمتم برگشت.

آیهان با دیدن من سریع از جاش بلند شد.

بی توجه  بهش به سمت اتاقم رفتم که از پشت دستم رو 

گرفت.

- مارال!
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کالفه به سمتش برگشتم.

- آیهان لطفا!

االن اصال حوصله ندارم.

- چی بهت گفت که این طوری بهم ریختی؟

نیم نگاهی به آراد که داشتم  نگاهمون می کرد انداختم و رو به 

آیهان گفتم:

- من بهت جواب پس نمیدم!

االن هم فقط می خوام استراحت کنم.

دستم رو از بین دستش بیرون کشیدم و در اتاق رو باز کردم و 

داخل شدم.

در اتاق رو بستم و بهش تکیه دادم.

نفسم رو خسته بیرون فرستادم.



کیفم رو روی تخت پرت کردم و خودم همونجا کنار در نشستم 

و پاهام رو بغل گرفتم.

فریاد...

آخ که من چقدر این مرد رو دوست داشتم.

اون به من دروغ گفت، اما من باز هم دوستش دارم.

بدون اون نمی تونم زندگی کنم، ولی بخشش هم سخته!

اگر باز هم دروغ می گفت چی؟

کالفه دستی به صورتم کشیدم .

آیهان چی می شد؟

وای آتوسا و آراد!

آراد باید با آتوسا ازدواج می کرد.

اما اگر قبول نمی کرد چی؟ باید قبول کنه!

اول باید با آراد حرف می زدم؛ البته بعد این که آیهان رفت .

با صدای زنگ موبایلم، از جام بلند شدم.

به سمت تخت رفتم و کیفم رو برداشتم، درش رو باز کردم و 

موبایلم رو بیرون آوردم .

اسم فریاد روش خودنمایی می کرد.



آیکون سبز رو لمس کردم و تماس متصل شد.

صدای خسته ی فریاد توی گوشم پیچید:

- الو مارالم؟

و من می دونستم این میم مالکیت رو از روی عادت گفت.
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چقدر دلم برای مارالم گفتن هاش تنگ شده بود.

سرم رو تکون دادم تا از فکر بیرون بیام .



ناخودآگاه گفتم:

- جانم؟

و خودم از چیزی که گفتم، تعجب کردم .

خواستم درستش کنم که گفت:

- جانت سالمت، نفسم!

مگر می شود، عاشق این مرد نبود؟

چیزی نگفتم که خندید و گفت:

- اوه یادم رفت می خواستم چی بگم!

امشب با آراد بیاید اینجا، تا با آتوسا حرف بزنه.

دستی به موهام که توی صورتم افتاده بودن، کشیدم.

- فکر نکنم بیاد، آخه...

- میاد تو بهش بگو!

- باشه.

برای چندثانیه فقط صدای نفس هامون شنیده می شد که من 

سکوت رو شکستم.



- پس فعال خداحافظ.

- خداحافظ!

تماس رو قطع کردم.

صدایی از توی سالن نمی اومد و احتمال می دادم، آیهان رفته 

باشه.

سرکی به بیرون کشیدم که آراد تنها روی مبل ها نشسته بود و 

سرش توی گوشی بود.

لباس هام رو با تاب وشلوار سرمه ای رنگی عوض کردم و 

موهام رو که محکم باال بسته بودم رو باز کردم.

در اتاق رو باز کردم و بیرون رفتم .

با صدای در اتاق نگاه آراد به سمتم چرخید.

می دونستم دوست داره بفهمه فریاد چی گفته، ولی مثل اکثر 

اوقات سکوت کرد تا اگر خودم خواستم بگم.
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به سمتش رفتم و کنارش نشستم.

- آراد میشه حرف بزنیم؟

گوشیش رو کنار گذاشت و گفت:

- حرف بزنیم.

- تو با آتوسا رابطه داری؟

لبخند کجی زد و گفتم:

- داشتم، چطور؟

نکنه فریاد چیزی بهت گفته؟

یک تای َابروم رو باال انداختم و گفتم:



- آره گفته!

آرادم فدات شم، چرا آتوسا رو ول کردی؟

چرا وقتی فهمیدی بارداره ولش کردی؟

بنظرت این نامردی نیست؟

دستی به شقیقش کشید و بی حوصله جواب داد.

- مارال من اون دختر رو دوست ندارم!

بفهم...

چطور با کسی که هیچ عالقه ای ندارم ازدواج کنم!

خودمم اذیتم بخاطر اون بچه، اما....

وسط حرفش پریدم و گفتم:

- اما چی؟

آراد االن بحث ما عشق و عاشقی تو نيست!

بحث  بچه ای که قراره بی پدر بشه؟

بحث دختری که بخاطر تو امکان داره بی آبرو بشه...

امشب همراه من میای و میریم خونه ی فریاد اونجا آتوسا هم 

میاد.



اگر این جریان رو درست نکنی همه چی رو به بابا می گم و 

دیگه برادر من نیستی!

قسم می خورم که این کار رو انجام می دم آراد! 

دستش رو سمت صورتم آورد و گونم رو کشید و گفت:

- نمی دونم چرا نمی تونم بهت نه بگم موش کوچولو!

ولی تو نمیای خونه ی فریاد!

اما کل ذوق من برای امشب رفتن، دوباره  دیدن فریاد بود...!

- من تنهات نمی ذارم!
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با چشم های ریز شده گفت:

- مطمئنی به خاطر کس دیگه ای نیست؟

اخم هام رو توی هم کشیدم و از جام بلند شدم.

- تو به من شک داری؟

لبخند کمرنگی زد.

- معلومه که نه!

دستم رو به سمت دستش گرفتم، که دستش رو توی دستم 

گذاشت و بلند شد.

 با لبخند گفتم:

- خوبه داداشی!

االن هم پاشو بر آماده شو تا بریم.

بوسه ای روی پیشونیم نشوند و زیر لب گفت:

- فقط به خاطر تو!



به چشم های قشنگش خیره شدم و اضافه کردم:

- و بچت!

چشم هاش رو توی کاسه  چرخوند و چیزی نگفت.

***

آراد ماشین رو پارک کرد، پیاده شدیم.

دستی به موهای بیرون زده از شالم کشیدم.

هر وقت می خواستم فریاد رو ببینم، هیجان خاصی بهم دست 

می داد مثل االن...!

آراد نیم نگاهی به من انداخت و زنگ آیفون رو فشرد.

بعد از کمی در با صدای تیکی باز شد.

آراد در رو کمی هل داد و کنار ایستاد تا من داخل بشم.

با قدم اولی که توی حیاط گذاشتم، آخرین باری که از این 

خونه رفتم رو به یاد آوردم.

قلبم فشرده شد، چقدر ناامید شدم اون روز...

چقدر شکستم وقتی آراد من رو در اون حال دید.

دست آراد که روی کمرم نشست از فکر بیرون اومدم.



- چیزی شده؟

تند سرم رو تکون دادم و گفتم:

- نه، هیچی نشده.

در خونه باز شد و فریاد در چارچوب در ظاهر شد.

با دیدنش باز به یاد اون روز افتادم.

اون روز هم مثل االن رفته بود حموم و موهای خیسش 

نامرتب روی پیشونیش افتاده بود.
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نفسم رو محکم بیرون فرستادم و سعی کردم عادی برخورد 

کنم.

از پله ها باال رفتیم.

فریاد با لبخند سالم کرد و با آراد دست داد.

آراد هم با لحن سردی جوابش رو داد.

آراد جلوتر از ما داخل رفت، فریاد دستش رو به سمتم دراز 

کرد که با تعلل دست های یخ زده ام رو توی دست های گرمش 

گذاشتم.

- خوبی؟

خوش اومدی!

ممنونی زیرلب گفتم و خواستم دستم رو از دستش بیرون 

بکشم که سرش رو نزدیک آورد.

متعجب سرم رو عقب بردم که خندید و گفت:

- گوشت رو بیار تا یه چیزی بهت بگم!

چشم غره ای بهش رفتم که دستم رو ول کرد.

- عیب نداره، بعدا بهت میگم.



بدون هیچ حرفی سرم رو تکون دادم و داخل شدم.

فریاد هم پشت سرم اومد و در رو بست.

با آتوسا که سر به زیر روی مبلی رو به  روی آراد نشسته بود، 

سالم و احوالپرسی کردم و کنار آراد نشستم.

فریاد هم روی مبل تک نفره ای نشست.

جو  سنگینی بود، هیچ کس حرف نمی زد و سکوت سنگینی 

بینمون حاکم بود.

سنگینی نگاه فریاد رو روی خودم حس کردم.

نگاهم رو به سمتش برگردوندم که چشمکی زد و از جاش بلند 

شد و رو به من گفت:

- مارال میشه بیای؟

کارت دارم!

من که فکر کردم برای تنها گذاشتن آراد و آتوساست، سریع از 

جام بلند شدم و گفتم:

- آره چرا که نه!

آراد نگاه چپ چپی به فریاد انداخت و با اخم ابرویی باال 

انداخت و چیزی نگفت .



از واکنش آراد خنده ام گرفت .

خنده ام رو کنترل کردم و پشت سر فریاد از سالن بیرون زدم.

فریاد به سمت آشپزخونه رفت .

🦋
🦋🦋

🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋

🦋🦋🦋🦋🦋

🦋🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋
🦋🦋
🦋

part_183#
#تنهات_نمیزارم ��♥

داخل آشپزخونه که شدم متوجه ی انبوه ظرف نشسته روی 

سینک ظرفشویی شدم.

اخم هام در هم شد.

- خودت که کار نمی کنی، حداقل یه خدمتکار بگیر!



خندید و گفت:

- به روی چشم!

حاال این ها رو ول کن، االن دلم بدجور هوس دست پختت رو 

کرده...

نگاهم رو از ظرف ها گرفتم و به فریاد دوختم .

- چرا تو انقدر خسیسی؟

بیخیال روی صندلی نشست.

- خسیس نیستم؛

 دلم برا دست پخت خانمم تنگ شده!

حرصی قدمی نزدیک رفتم و غریدم:

- من خانم تو نیستم!

- نمی خوام دعوا کنیم.

صدای حرف زدن اتوسا و آراد می اومد.

سرم رو تکون دادم و زیر لب گفتم:

- خوبه!



با نگاه مظلومی گفت:

- یعنی درست نمی کنی؟

- درست می کنم!

لبخند پررنگی زد.

- آخ من فدای خانمم بشم!

چشم غره ای حوالش کردم، که خندید و گفت:

- خوراک بادمجون!

از این همه پررویی اش خنده ام گرفت.

- مواد الزم رو داری؟

- آره همه رو خریدم.

- پس از اولش نقشه کشیده بودی!

خندید و چیزی نگفت.

بلند شد و تمام مواد الزم رو روی میز گذاشت.



از بادمجون گرفته تا روغن زیتون و آویشن...

- مرسی، حاال برو بیرون!
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با ابروهای باال رفته لب زد:

- چرا؟

- تمرکزم رو بهم می زنی!



تک خنده ای کرد.

صدای قدم هاش رو که شنیدم، فهمیدم که رفته...

به سمت میز رفتم .

کیسه ی بادمجون  ها رو برداشتم، سه تا بیرون آوردم.

یکیشون خیلی بزرگ بود.

بشقاب و چاقوی تمیزی از کابینت بیرون آوردم و بادمجون 

بزرگ رو برداشتم و با تعجب گفتم:

- وای چقدر کلفته!

صدای فریاد رو از پشت سرم شنیدم، که با لحن جدی گفت:

- خیلی بی ادب شدی مارال!

بدون اینکه به سمتش برگردم، پوست بادمجون رو کندم و 

گفتم:

- برای چی؟

که با همون لحن جدی ادامه داد:

- تو همش یه بار با من خوابیدی، چطور دیدیش که میگی...



نذاشتم ادامه بده و با همون بادمجون توی دستم به سمتش 

برگشتم.

بادمجون رو باال گرفتم و با اخمای درهم وسط حرفش پریدم 

و گفتم:

- این رو میگم بی شعور...

با دیدن بادمجون بزرگ توی دستم، با صدای بلند زد زیر 

خنده...

- صدات رو بیار پایین االن می شنون!

کمی که شدت خنده اش کم شد به طرفم اومد و کنارم ایستاد.

با صدایی که رگه های خنده هنوز هم توش بود، گفت:

- جدی نظرت درباره ی...

می دونستم می خواد چی بگه، با جیغ میون حرفش پریدم:

- فریاد!

آخه تو چرا انقدر منحرفی؟
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چاقو رو برداشتم و دوباره مشغول کندن پوست بادمجون 

شدم.

فریاد پشت سرم ایستاد و سرش رو خم کرد.

این همه نزدیکی خوب نبود.

نفس هام تند و کوتاه شده بودند.

شالم طبق معمول از سرم افتاده بود.

سرش رو خم کرد و همونطوری که موهای مزاحم رو از توی 

صورتم کنار می زد باصدای بم و جذابش پچ زد:

- دلم برات تنگ شده!



نفس های داغش پوست گردنم رو می سوزوند.

بزاقم رو با صدا قورت دادم و سعی کردم کمی به خودم بیام.

بادمجون و چاقو رو کنار گذاشتم، انقدر بهم نزدیک شده بود 

که نتونستم به سمتش بچرخم .

ناله وار لب زدم:

- برو کنار فریاد!

کمی عقب رفت، فقط در حدی که بتونم به سمتش برگردم.

به سمتش برگشتم و توی چشم هاش خیره شدم.

- چرا انقدر من رو اذیت می کنی فریاد؟

توقع این رو نداشت.

باتعجب گفت:

- من ِکی اذیتت کردم؟

آخه مگه دلم میاد؟

صدای زنگ موبایلم از توی سالن به گوشم رسید و بعد صدای 

گرفته ی آراد:

- مارال گوشیت داره زنگ می خوره!



فریاد رو کنار زدم و از کنارش رد شدم.

به سالن رفتم، موبایلم توی کیفم بود.

فریاد هم اومد، از صداش که آروم با آتوسا حرف می زد، 

فهمیدم.

به سمت کیفم رفتم و موبایل رو از توش بیرون آوردم.

اسم آیهان روش خودنمایی می کرد.

نگاهم چرخید و برای لحظه  ای روی فریاد ثابت موند.
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جواب بدم؟



مگر می شود جواب ندهم؟

من چکار کنم؟

می تونم از فریاد بگذرم؟ قطعا نه!

ولی خب نمی تونم ببخشمش هم...

با حس سنگینی نگاهم، فریاد سرش رو باال گرفت و نگاهم 

کرد که سریع نگاهم رو دزدیدم.

تماس رو متصل کردم و به سمت حیاط رفتم.

صدای بم و مردونه ی آیهان توی گوشم پیچید:

- مارال چرا جواب پیام هام رو نمیدی؟

- علیک سالم آقا آیهان!

کالفه سالمی گفت، که گفتم:

- ندیدم پیام هات رو!

- مامانم رو بردم خونتون، مامانت گفت با آراد رفتید بیرون و 

آخر شب برمی گردید؛

 کجا رفتید؟



ابروهام باال پرید:

- چطور مگه؟

- یعنی چی چطور مگه؟

- یعنی چرا...

با نشستن دستی روی شونه ام، هین بلندی کشیدم و به عقب 

برگشتم.

برای لحظه ای یادم رفت که آیهان پشت تلفن هست.

دستم رو روی سینه ام گذاشتم و همانطور که نفس نفس 

می زدم.

- وای فریاد اینجا چی کار می کنی؟

قلبم وایستاد!

وقتی یادم افتاد، آیهان پشت خط هست ،

گوشی رو باال آوردم و در گوشم گذاشتم .

صدای عصبیش همون لحظه توی گوشم پیچید:

- مارال گفتم کجایی؟

فریاد چرا اونجاست؟



من داشتم با احساسات آیهان بازی می کردم؟

من نمی تونم وقتی دلم با فریاده با آیهان باشم.

از روی عصبانیت درخواستش رو قبول کردم و این یک اشتباه 

محض بود.
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زیر نگاه سنگین و جدی فریاد، کالفه دستی به موهام کشیدم 

و گفتم:

- من باهات تماس می گیرم!



صداش از عصبانیت می لرزید یا من اشتباه حس می کردم؟

- مارال به جون خودت که می دونی عزیزتر ازت نیست، اگر 

درست جوابم رو ندی خودم پیداتون می کنم!

ناخودآگاه از دهنم در رفت و بین جمله ام اسم آیهان رو آوردم.

- بابا چه گیری دادی آیهان!

هر جا هستم آراد هم همراهم....

یهو گوشی از بین دستم کشیده شد.

و وای بر منی که انقدر حواسم پرتم...!

صدای بلند و عصبی فریاد باعث شد از جا بپرم:

- خونه منه!

مشکلیه؟

نشنیدم که آیهان چی گفت، ولی فریاد باز داد زد:

- اصال مگه من به توی ت*خم ح*روم نگفتم درو و بر ماراِل 

من نپلک، ها؟

بیشتر از این تعلل جایز نبود .



به سمتش رفتم و روی پنجه ی پام بلند شدم تا گوشی رو ازش 

بگیرم و همزمان با عصبانیت گفتم:

- گوشیم رو بده فریاد!

چنان اخمی بهم کرد که برای لحظه ای ماتم برد.

مگر فریاد همیشه خندان و سرخوش هم اخم کردن بلد است؟

ناله وار گفتم:

- وای فریاد توروخدا بده اون گوشی لعنتی رو...

با صدای آرومی که تهدید درش موج می زد، لب زد:

- حاال تو یه بار دیگه اسم مارال رو به زبون بیار ببین من 

چکارت می کنم!

به زور گوشیم رو ازش گرفتم و تماس رو قطع کردم.

- فریاد، دیوونه شدی؟

این چکاری بود؟

خیلی عصبی بود و این رو از فک قفل شده اش و  بیشتر شدن 

بوی عطرش که دلیلش هم باال رفتن نبضی بود که روش عطر 



می زد، می شد فهمید.
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پره های بینی اش از عصبانیت باز و بسته می شد.

صدای فریادش لرز بدی توی جونم انداخت:

- بهت گفتم می کشمش!

فکر کردی تهدید الکی بود؟

هنوز دیوونه شدن من رو ندیدی مارال!



و من تا حاال ندیده بودم، فریاد اونقدر عصبی بشه که سر من 

هم داد بزنه...!

نفس حبس شده ام را بیرون فرستادم.

و من آن همه جرئت را از کجا اورده  بودم، نمی دونم!

 رخ به رخش ایستادم و با اخم های درهم توی گوی های 

روشنش که غرق در خون بودن، خیره شدم و گفتم:

- فریاد، من ازتو نمی ترسم!

اصال نسبتت با من چیه؟ 

چرا راه به راه رگ غیرتت می زنه بیرون؟

سرش رو توی صورتم خم کرد و با صدای آرومی که ترس رو 

توی جونم می انداخت، لب زد:

- می خوای بهت ثابت کنم نسبتم باهات چیه؟

نفس های داغش پوست صورتم رو می سوزوند و من باز هم از 

این همه نزدیکی الل شدم.

دستم رو روی سینه ی محکمش گذاشتم و کمی به عقب هلش 

دادم که هیچ تکونی نخورد.



خواستم یک قدم عقب برم که دستش را دور کمرم حلقه کرد 

و من رو به خودش چسبوند.

- ازم دوری کن، سرد برخورد کن، ولی اسم اون عوضی رو به 

زبونت نیار!

که دیوونه میشم و...

با صدای آراد، نفسم  در سینه حبس شد.

با تشر گفت:

- مارال؟!

حاال اون چه فکری با خودش می کرد؟

فریاد آروم دستش رو از روی کمرم برداشت و به سمت آراد 

برگشت.

کاش فریاد کنار نمی رفت و من چشم های غرق در عصبانیت 

آراد رو نمی دیدم.
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ناله وار گفتم:

- آراد...

با تاسف سری برای من تکون داد و ناگهان دستش باال اومد و 

سیلی توی گوش فریاد زد...

که همزمان صدای جیغ من و آتوسایی که پشت سر آراد 

ایستاده بود، باال رفت.

آتوسا رو به روی آراد ایستاد و به عقب هلش داد.

فریاد سرجاش خشک شده بود و فقط با چشم هایی که 

شعله های آتش رو می تونستم درونشون ببینم، به روبه رو خیره 

شده بود.



همش تقصیر من بود.

می دونستم فریاد فقط به خاطر من کاری با آراد نداشت و این 

آراد رو یاغی می کرد.

آراد آتوسا رو کنار زد و به سمت من اومد و مچ دستم رو به 

شدت کشید.

ناخودآگاه هینی کشیدم؛

نیم نگاهی عصبی بهم انداخت که در دم خفه شدم.

نگاه بیچاره ام  رو به آتوسا دوختم.

اون می تونست کمی فریاد رو آروم کنه!

آتوسا پلک روهم گذاشت تا قوت قلبی برای من باشه...

آراد دستم رو پشت سرش کشید، رو به آتوسا با لحنی که 

سعی می کرد آروم باشه گفت:

- میشه مانتو و کیفش رو بیاری؟

آتوسا سری تکون داد و با قدم های تندی به سمت خونه راه 

افتاد.

خواستم چیزی بگم که غرید:

- ساکت شو مارال!



صدات رو بشنوم دیوونه میشم و همین جا می کشمت!

نفسم رو لرزون بیرون دادم.

مچ دستم زیر دست های بزرگش در حال شکستن بود.

با صدای فریاد نگاهم به سمتش برگشت.

- آراد خودت هم خوب می دونی مارال مال منه!

🦋
🦋🦋

🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋

🦋🦋🦋🦋🦋

🦋🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋
🦋🦋
🦋

part_190#
#تنهات_نمیزارم ��♥ 

آراد عصبی به سمتش چرخید و با فک قفل شده اش پرسید:



- منظورت چیه؟

با اومدن آتوسا وسایلم رو از دستش گرفتم و تشکرآمیز سری 

تکون دادم.

 دست آراد رو گرفتم و آروم نالیدم:

- آراد بیا بریم!

دستش رو از بین دست های یخ زده ام بیرون کشید و بی توجه 

به من منتظر به فریاد خیره شد.

دستی به پیشونی عرق کرده ام کشیدم .

چشمم به آتوسا خورد.

با ضعف داشت می افتاد و زیرپاهاش پرخون شده بود.

به سمتش خیز بردم و همزمان با جیغ گفتم:

- آتوسا!

خودم رو سپر تن آتوسا کردم تا نیفته!

اشک هام می ریختند.

آراد سریع به سمتمون اومد و دستش رو زیر زانو و زیر سر 

آتوسا گذاشت و بغلش کرد .



اون خونریزی داشت!

اگر بچه اش چیزی می شد، چی؟

فریاد به سمت خونه دوید.

سوییچ ماشین آراد رو از جیب شلوارش بیرون کشیدم و در 

حیاط رو باز کردم و به سمت ماشین دویدم.

در عقب ماشین رو باز کردم.

آراد آتوسا رو توی ماشین گذاشت و در ماشین رو باز کردم و 

سوار شدم .

آراد هم سوار شد و استارت زد.

ماشین روشن شد و پاش رو روی پدال گاز گذاشت و ماشین 

با صدای بدی از جاش کنده شد.

او نگران اتوسا بود یا بچه اش؟

عرق ریختنش، نفس نفس زدنش همه نشون از نگرانیش بود.

به عقب برگشتم.

رنگش پریده بود و هنوزم خونریزی داشت.

دست های یخ کرده اش رو توی دستم گرفتم.

اونطوری بیحال افتادنش دل هرکسی رو آب می کرد.



ناله ای کرد که با بغض گفتم:

- آروم باش؛ االن می رسیم .
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آراد از توی آینه نگاهی به آتوسا انداخت و با عصبانیت مشتی 

حواله ی فرمون بدبخت کرد.

چراغ قرمز رو رد کرد و بی توجه به مامور راهنمایی رانندگی 

که ایست داده بود سرعتش رو بیشتر کرد.

جلوی بیمارستان ماشین رو کنار زد.



پیاده شد و به طرف در عقب رفت و آتوسا رو باز بغل کرد . 

همونطور که آتوسا رو بیرون می کشید، گفت:

- ماشین رو بردار از اینجا!

سری تکون دادم و چیزی نگفتم.

آتوسا رو روی دو دستش گرفته بود و به سمت اورژانس 

دوید.

سریع پشت رل نشستم و ماشین رو توی پارکینگ بیمارستان 

پارک کردم.

پیاده شدم و ریموت رو زدم .

با قدم های بلند به سمت پذیرش رفتم .

پرستار جوانی اونجا در حال کار با کامپیوتر بود.

- ببخشید خانم؟

سرش رو بلند کرد.

- بله، بفرمایید!

- یه خانم باردار رو اوردن اینجا، خونریزی داشت!



- اسمشون؟

لب گزیدم، اسم فامیلش رو نمیدونستم .

- آتوسا...

صدای فریاد از پشت سرم اومد:

- اتوسا مستوفی!

به سمتش برگشتم.

نگران آتوسا بود و می دونستم چقدر دوستش داره!

پرستار چک کرد و رو به فریاد گفت:

- اورژانس، اولین راهرو سمت چپ!

فریاد سری به عنوانی تشکر تکون داد و با قدم های بلند به 

جایی که پرستار گفته بود رفت.

من هم پشت سرش رفتم.

خدایا خودت کمکش کن!

آراد روی صندلی های آبی رنگ نشسته بود و با پا روی زمین 

ضرب گرفته بود.
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به سمتش رفتم و کنارش نشستم.

دستم رو روی بازوش گذاشتم و گفتم:

- انشا� که هیچ کدوم چیزیشون نمیشه!

سرش رو به طرفم برگردوند، با نگاهی پر از پشیمانی پر از 

ناراحتی بهم خیره شد؛

بعد به فریاد که روبرومون ایستاده بود و با نگرانی به اتاقی 

که آتوسا رو برده بودند، خیره شد.



تند از جاش بلند شد و سمت فریاد خیز برداشت...

- همه ی اینا بخاطر تو!

از اینجا برو...

اما فریاد برعکس آراد آروم بود؛

تکیش رو از دیوار برداشت خیلی خونسرد لب زد:

- اتفاقا مقصر همه ی این اتفاقات تویی!

با این که می دونی چقدر مارال رو دوست دارم، می دونی هیچ 

وقت ازش دست نمی کشم سعی میکنی ازم جداش کنی!

به جای جار و جنجال راه انداختن ها باید مواظب آتوسا 

می بودی، مواظب بودی تا این همه غصه و ناراحتی رو تحمل 

نکنه!

اما تو مغروری...

خودشیفته ای...

فقط به فکر خودتی! فقط خودت!

حرف های فریاد واقعیت بود و سنگین...

آراد جوابی نداشت و فقط با عصبانیت از کنار فریاد رد شد و 

از اونجا دور شد.



خواستم پشت سرش برم، که فریاد بازوم رو گرفت  و گفت:

- تو بمون، من میرم پیشش!

امشب این خصومت مسخره بینمون رو تموم می کنم .

سر تکون دادم که پشت سر آراد از بیمارستان بیرون رفت.

این مرد زیادی ناب بود!

فریاد من زیادی خاص بود...

با صدای خانم دکتر، از افکارم خارج شدم و تند به سمتش 

رفتم.

لبخند مهربونی زد و گفت:

- خداروشکر حال هردوتاشون خوبه، فقط تا موقعی  زایمان 

باید استراحت مطلق باشند.

استرس، عصبانیت و ترس براش ممنوعه!

داروهایی هم که تجویز کردم تهیه کنید و فردا صبح می تونید 

مرخصش کنید.
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نفس آسوده ای کشیدم و با لبخند از دکتر تشکر کردم.

- خیلی ممنون، می تونم ببینمش؟

سری تکون داد و به اتاقی که آتوسا بود، اشاره کرد.

- بفرمایید.

با خوشحالی به سمت اتاقش قدم برداشتم.

امشب فقط یه چیز می خواستم!

اون هم خوب شدن آتوسا بود، خوب شدن برادر زادم بود!

برادر زاده...

چه لذتی داشت عمه شدن؛



دستگیره در رو آروم پایین کشیدم و داخل رفتم.

رنگ و روش بهتر بود ولی باز هم بی حال بود.

 با شنیدن صدام سرش رو به طرفم چرخوند.

 - خوبی آتوسا؟

آروم سری تکون داد و لب زد.

- خوبم.

با لبخند روی صندلی کنار تختش نشستم و گفتم:

- خداروشکر...

مارو خیلی ترسوندی!

یکم خودش رو باال کشید و گفت:

- پس اون دوتا کجان؟

- بیرونن، االن میان...

همزمان در اتاق باز شد و با دیدن مرد غریبه ابروهام باال پرید.

تا خواستم بپرسم شما! 

آتوسا با لحنی ترسیده و متعجب لب زد.



- داداش؟

ت...تو اینجا چیکار میکنی؟

مردی که حاال فهمیده بودم برادر آتوسا هست، در اتاق رو 

بست و داخل اومد.

- به تلفنت زنگ زدم، فریاد جواب داد گفت حالت بد شده 

آوردند بیمارستان!

االن خوبی یکی یدونم؟ خوبی خواهرم؟

آتوسا درحالی که چونش می لرزید و مشخص بود ناراحته 

بخاطر وضعیتش، سری تکون داد و با لبخند محوی گفت:

- خوبم داداش!

نگران نباش.

داداشش نیم نگاهی به من انداخت و سالم داد، من هم 

جوابش رو دادم.

کم سن و سال بود ولی ابهت خاصی داشت.

نگاهش هنوز هم روم سنگینی می کرد.
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همون لحظه در اتاق باز شد و آراد و فریاد باهم داخل اتاق 

شدند.

یعنی آشتی کرده بودن؟

البته آشتی بودن، اما اصال فقط درحدی که با هم سالم و 

علیک داشتن و من می خواستم مثل قبل بشن...

آراد با دیدن داداش آتوسا، سرد سالم کرد و رفت، گوشه ی 

اتاق ایستاد.

اما فریاد بهش دست داد و سمت آتوسا رفت.

- خوبی پرنسس؟



آتوسا با لبخند سری تکون داد و گفت:

- خوبم فریاد...

بعد نگاه آتوسا به سمت آراد چرخید...

چقدر دوستش داشت!

باچه حسرتی نگاهش می کرد!

عاشق بودم و عاشق ها رو خوب درک می کردم.

داداش آتوسا خیلی بد داشت، به آراد نگاه می کرد.

در اتاق باز شد و پرستار داخل اومد.

- خوب جواب آزمایش هم اومد خانمی!

بچه سالم سالم...

وای...

همه چی بهم ریخت...

نگاهم سمت داداش آتوسا چرخید که با تعجب و اخم های 

درهم تقریبا غرید:

- چی؟

بچه؟

از کدوم بچه حرف می زنی خانم دکتر؟



و اون پرستار ابله که اصال متوجه اشاره های ما نبود، همه چی 

رو خراب کرد.

- بچه ی آتوسا خانم رو گفتم، سالم هست.

ولی برای اطمینان دکتر گفت....

نذاشت ادامه بده و با عصبانیت رو به آتوسا داد زد:

- تو چه غلطی کردی دختر؟

این حروم زاده از کیه؟

پرستار که متوجه اوضاع شد، زود از اتاق بیرون رفت.

آراد از کوره در رفت و به سمت برادرش حمله کرد.

مشتی توی صورتش پایین آورد که صدای جیغ من و آتوسا 

بلند شد.

- حروم زاده خودتی مرتیکه!

اون بچه از منه، مال من!
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برادر آتوسا از بینی اش خون می اومد.

دستی به بینی اش کشید و با عصبانیت خواست به طرف آراد 

هجوم ببره که فریاد بینشون قرار گرفت.

- بسه!

آراد چته تو؟

یقه ی برادر آتوسا رو گرفت و به دیوار چسبوندش تا فرار نکنه 

و به آراد حمله کنه...

- امیر یک لحظه آروم بگیر!

امیر باز داد زد:

- من اون عوضی رو می کشم!



و به آراد اشاره کرد.

فریاد زیر لب غرید:

- ِد غلط می کنی!

و من می دونستم فریاد چقدر آراد رو دوست داره و روش 

حساسه...!

به سمت آراد رفتم و بازوش رو گرفتم.

- داداش بیا بریم بیرون، یه بادی به سر و کله ات بخوره!

بیا قربونت برم!

- آتوسا...

بازوش رو کشیدم و به سمت در رفتم.

- فریاد اینجاست!

امیر و آراد با نگاه برای هم خط و نشون می کشیدند.

در رو باز کردم و آراد رو بیرون فرستادم و خودم هم پشت 

سرش رفتم.



از راهروی بیمارستان بیرون رفتيم و به سمت نیمکتی که 

گوشه ی حیاط بین فضای سبز بود رفتيم و نشستیم.

آراد آرنجش رو روی زانوهاش گذاشته بود و با عصبانیت 

دستش رو بین موهاش چنگ می زد.

دستم رو روی دست های داغش گذاشتم و آروم گفتم:

- نکن فداتشم!

باز سرت درد می گیره...
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به نیمکت تکیه داد.



نمی خواستم باز خواستش کنم، ولی باید بهش می گفتم که 

کارش اشتباه بود.

- آراد، داداشم تو با خواهر اون بودی!

بعد تو بهش حمله می کنی؟

- مارال اون به بچه  من گفت حرومزاده!

- اون اشتباه کرد ولی خب بهش حق بده!

یهو فهمیده خواهر مجردش حامله است؛

سخت نیست؟

نفسش رو محکم بیرون فرستاد وچیزی نگفت.

من هم  منتظر نموندم چیزی بگه و از جام بلند شدم.

- کجا؟

- برم یکم خوراکی بگیرم!

از جاش بلند شد و دستوری گفت:

- تو بشین خودم میرم!

- همین نزدیکی ها یه بوفه هست!



تو یکم تنها باشی و یکم ریلکس کن تا من میام .

خواست چیزی بگه که با سرعت ازش دور شدم.

بین راه موبایلم زنگ زد.

نگاهی به صفحه اش انداختم .

آیهان بود، بی صداش کردم و دوباره موبایل رو به جیبم 

برگردوندم.

چندتا آبمیوه و کیک و رانی خریدم.

به سمت جایی که آراد نشسته بود رفتم.

- خوبی داداشی؟

- خوبم!

کیک و آبمیوه ای به سمتش گرفتم و گفتم:

- بیا بخور، من این ها رو ببرم برای آتوسا!

دستم رو کنار زد و قاطع گفت:

- نمی خورم!



سری تکون دادم و می دونستم هر چقدر هم اصرار کنم باز هم 

آراد قبول نمی کنه...!
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پس دیگه اصراری نکردم و بی حرف به سمت بیمارستان 

رفتم.

سمت اتاقی که آتوسا بود رفتم، که دیدم فریاد و امیر مقابل 

در ایستادند و درحال حرف زدن هستند.

 به سمت اتاق رفتم و که فریاد نگاهش به سمتم چرخید.



چند لحظه ای نگاه هردوتامون قفل هم شد...

با صدای سرفه ی مصلحتی امیر ازش رو گرفتم و داخل اتاق 

شدم.

 آتوسا روی تخت نشسته بود و زانوهاش بغل کرده و آروم 

اشک می ریخت.

دلم به حالش سوخت...

توی موقعیت سختی قرار داشت ...!

آراد من، داداش من اون رو به این حال روز انداخته بود!

چرا آتوسا باید تقاص گذشته ی آراد رو بده؟

دلم تاب نیاورد و به سمتش رفتم.

کیک و آبمیوه رو روی همون کمد کوچیک کنار تخت گذاشتم و 

دستم روروی شونش گذاشتم و گفتم:

- آتوسا؟

سر بلند کرد و با چشم هایی که زیرشون گود افتاده بود و 

رنگی که مثل گچ سفید شده بود، بهم خیره شد و با صدای بی 

جونی گفت:

- کاش بمیرم مارال...



دیگه این زندگی رو نمی خوام!

خسته شدم دیگه...

نای این همه درد کشیدن رو ندارم!

انگار دریای چشمانم خشک شده بود؛

هر وقت دیگه ای بود حتما بغضم می شکست، ولی االن انگار 

دیگه اشکی برام نمونده...

دستم رو قاب صورت نازش کردم و گفتم:

- میگذره فدات شم، همه ی این روزای سختی می گذره!

تو قراره بچه دار بشی! 

قراره مامان بشی!

حسی از این شیرین تر...؟

آراد...

می دونم بد کرد و دلت رو شکست ولی باور کن پشیمونه!

پاهاش رو روی تخت دراز کرد و دستش رو روی شکمش 

گذاشت و با لبخند تلخی گفت:

- اگه این بچه نبود...

در اتاق باز شد و حرف آتوسا نصفه موند.



امیر، با سری پایین افتاده داخل اومد و بدون این که به آتوسا 

نگاه کنه، گفت:

- فردا میرید محضر و عقد می کنید!

دیگه هم هیچوقت پات رو تو اون خونه نمیذاری...

تو دیگه برای من مردی...من خواهری به اسم آتوسا ندارم!
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آتوسا با عجز خواست چیزی بگه، که با لحنی محکم گفت:

- هیس...!

برو خداروشکر کن نزدم اون مرتیکه رو بکشم...



رفتی محضر بگو خانواده ندارم...

چون از این به بعد تو خانواده ای نداری!

تیر آخرش رو زد و رفت...

این مرد چرا این قدر بی رحم بود؟

شاید باید بهش حق می دادم...

خواهر مجردش حامله بود!

و این هضمش برای یک مرد، یک برادر خیلی سخت بود!

گریه های آتوسا شدت گرفت و صدای هق هق هاش توی کل 

اتاق پیچیده بود.

باالخره فریاد و آراد هم اومدند...

آراد با دیدن سر و وضع آتوسا، کالفه دستی بین موهای بلند 

شده اش کشید و به سمت اومد.

این زن به آغوش مردی نیاز داشت که به این حال روز 

انداخته بودش، مردی که تازگی های برای من هم غریبه شده 

بود...

آتوسا رو توی آغوشش کشید و من به فریاد اشاره کردم که 

بیرون بریم، نیاز دارن یکم باهم تنها باشند.



فریاد رفت و من پشت سرش از اتاق بیرون رفتم.

کنار فریاد نشستم و خسته سرم رو به دیوار تکیه دادم.

- مارالم؟

ضربان قلبم باال رفت و اما سعی کردم خودم رو عادی نشون 

بدم.

چطور بهش بگم اینجوری صدام نزنه...؟

میم مالکیتی که بهش می چسبوند بیش تر توی دلم قند آب 

می کرد...

سعی کردم سرد برخورد کنم.

سرم رو به طرفش برگردوندم و گفتم:

- بله؟

سرش رو کج کرد و با چشم هایی که برای اولین بار 

مظلومیتشون رو دیده بودم، گفت:

- کی قراره منو ببخشی...؟
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اصال حوصله ی این بحث رو نداشتم.

کالفه تکیه ام رو از دیوار گرفتم و گفتم:

- فریاد االن اصال وقت این  حرف ها نیست!

خواستم برم بیرون، که سریع از جاش بلند شد و مچ دستم رو 

گرفت.

- اتفاقا همین االن وقتشه مارال خانم!

لرزش موبایل توی جیبم کالفه ام کرده بود.

یه حالت تهاجمی گفتم:

- دستم رو ول کن!



دستم رو رها کرد و دست هاش رو به حالت تسلیم باال برد.

با لودگی سرش رو توی صورتم  خم کرد و لب زد:

- حاال شما نکش مارو!

با حرص دستم رو روی سینه ی عضالنی اش گذاشتم و کمی به 

عقب هلش دادم.

چرخیدم و در همون حین زیر لب زمزمه کردم:

- بیشعور!

بلند خندید، با صدای آرومی که فقط خودم بشنوم گفت:

- تو همین االنش هم بخشیدی، فقط خودت نمی دونی!

بی توجه به حرفش از سالن بیرون زدم تا جواب تماس های 

مکرر ایهان رو بدم.

گوشیم رو از جیبم بیرون کشیدم.

این بار آیهان نبود، مامانم بود...!

مضطرب دستی به دور لب هام کشیدم و تماس رو متصل 

کردم .

- مارال مادر کجایید شما دوتا؟



دوساعته دارم زنگ می زنم به تو و آراد، هیچ کدوم جواب 

نمیدید چرا؟

سعی کردم عادی برخورد کنم .

- گوشی هامون خونه بودن، نشنیدیم صدای زنگشون رو!
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- باشه، مامان جان...

 عموت این ها مهمونمون هستند، پس شما کجایید می  خوایم 

سفره بندازیم!



یکم باید الکی ابراز تاسف می کردم.

حوصله گیردادن های مامان رو نداشتم .

- اوه مامان شما که می دونید ما امشب مهمونیم!چرا زودتر 

نگفتی مهمون داریم تا کنسل می کردیم؟

حرصی گفت:

- خب االن بیاید دیگه!

واال من نمی دونم شما خواهر برادر دارید چه کار می کنید...!

جواب جمله دومش رو ندادم:

- مامان زشته شام پختن واسمون حاال ما جمع کنیم بیایم 

خونه؟

- دخترم آیهان به خاطر شما اومده!

روی نیمکتی نشستم و گفتم:

- حاال به نظرت چی کار کنم من؟

نمیشه  که بگیم یهو مهمون برامون اومده می خوایم برگردیم!

شام که خوردیم زود میایم...

فعال من باید برم، خداحافظ .



خداحافظی کرد و تماس رو قطع کردم.

نفسم رو کالفه بیرون فرستادم.

واقعا نمی دونستم باید چکار کنم .

فریاد رو چون عاشقش بودم، چون بهش اعتماد کرده بودم 

کارش برام قابل هضم نبود  و نمی تونستم به راحتی 

ببخشمش...!

لبم رو به دندون گرفتم و سرم رو به درخت پشت نیمکت 

تکیه دادم.

غرق در افکارم بودم که با صدایی، رشته ی افکارم گسست و از 

جا پریدم.

- نکن این کار رو با اون لب های خوشگلت...!

�ملکه سیاه
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جیغ خفه ای کشیدم و دستم روی قلبم که تند تند خودش رو 

به در و دیوار سینه ام می کوبید، گذاشتم. 

برگشتم و توی چشم های شیطونش غرق شدم. 

یک ثانیه... دوثانیه... نمی دونم چقدر شد، که نیشگونی از 

دستم گرفتم تا به خودم بیام. 

بعد خیره به لبخندشیطانی اش غریدم: 

- آخر تو من رو سکته میدی! 

حاال ببین کی گفتم... 

خندید و نگاهی به اطراف انداخت و بعد سریع بوسه ای روی 

گونه های داغم زد، که برای لحظه ای نفسم بند رفت و قلبم 

لحظه ای از حرکت ایستاد. 

زبونم از هر اعتراضی بند اومده بود.



نیمکت رو دور زد و کنارم نشست و نگاهم رو از موهای 

خوش حالتش گرفتم. 

موهایی که بدجور وسوسه  انگیز به نظر می رسیدند. 

موهایی که این چند وقت معبدگاه دستانم شده بودند. 

افکارم رو پس زدم و به روبه رو خیره شدم. 

مردی که با یک دست نوزادش را در آغوش گرفته بود و دست 

دیگرش را دور کمر همسرش حائل کرده بود. 

زن حرف می زد و مرد با لبخند و تکان دادن سر تایید می کرد. 

ناخودآگاه از خانواده کوچکشان لبخندی روی لبم نشست؛ 

 عشقشان از دور هم پیدا بود. 

فریاد در سکوت به نیم رخ من خیره شده بود. 

سنگینی نگاهش اصال معذبم نمی کرد و اتفاقا حس خوبی بهم 

می داد. 

نگاهم را از زوج جذاب روبه رو گرفتم و به فریاد غرق در فکر 

دوختم. 

- به چی فکر می کنی؟ 



نگاهش رو روی تک تک اجزای صورتم چرخوند و روی 

چشم هام ثابت موند. 

- به خدا! 

متعجب نگاهش کردم، که ادامه داد: 

- چطور این همه زیبایی رو فقط به یک نفر داده! 

چطور من رو، فریادی رو که همیشه عشق رو مسخره می کرد، 

این چنین به اسارت عشق کشید؟! 
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در برابر عشق این مرد کم می آوردم...! 



لبخندی ناخواسته ی روی لبم اومد و برای مشخص نبودن 

لبخندم، سرم پایین انداختم. 

کمی از فاصله بینمون رو کم کرد و دستش رو زیر چونم 

گذاشت. 

- تمومش کن مارال، این دوری... 

این شکنجه لعنتی رو تمومش کن! 

تاوان کتمان حقیقت و دروغی که گفتم، هرچی باشه 

میدم...الی دوری از تو! 

و اون بغض لعنتی باز مهمون گلوم شد...! 

باز یاد اون روز، یاد اون صبح لعنتی افتادم... 

کاش تموم می کرد این بحث رو... 

حالم خوش نبود. 

نمی تونستم، هنوزم جای زخمی که به قلبم بیچارم زده بود، 

پاک نشده بوود...! 

- فریاد بهم زمان بده...لطفا! 

اگر ادامه می دادم، اشک هام جاری می شدن و من ضعیف بودن 

رو نمی خواستم! 



تنها کاری که اون لحظه می تونست نجاتم بده رو انجام دادم. 

سکوت کردم و از جام بلند شدم از تیرراس نگاهش دور 

شدم... 

خداروشکر پشت سرم نیومد و صدام نزد... 

همون لحظه بغضم شکست و اشک هام جاری شد... 

دلیل این بغض و اشک هارو خودم هم نمی دونستم...! 

دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و از اونجا دور شدم. 
 •••

پتو روی پاهاش کشیدم و با لبخندی محوی گفتم: 

- بخواب استراحت کن، کل دیشب رو نخوابیدی! 

آتوسا لبخندی زد و گفت: 

- ممنون مارال، شرمنده از دیشب خیلی اذیتت کردم... 

- این چه حرفیه، تو زن داداشمی! 

با این حرفم، لبخند کمرنگی روی لباش نقش گرفت. 

خسته خودم رو روی کاناپه گوشه اتاق انداختم، که صدام زد. 

- مارال؟ 



سرم رو به طرفش برگردوندم... 

- جانم؟ 

با نگرانی نگاهم کرد و گفت: 

- خانوادت خبر دارن می خوایم عقد کنیم؟ 

اصال از وجود من خبر دارن...؟ 

سری به سمت باال تکون دادم و گفتم: 

- نه، ولی قراره االن که بریم خونه بهشون بگیم! 

تو نگران این موضوع نباش... 

فردا باهم میریم لباس عروس بخریم! 

باالخره چون جشنتون یکیه، باید لباس بپوشی دیگه... 
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برق خوشحالی رو توی چشماش دیدم. 

- آراد هم میاد؟ 

سری به سمت پایین تکون دادم و گفتم: 

- بله که میاد! 

امروز رو حسابی استراحت کن، که فردا کلی کار داریم زن 

داداش... 

که آروم خندید و گفت: 

- مرسی مارال، تو خیلی خوبی! 

آراد صدام زد، به سمت آتوسا رفتم و بوسه ای روی گونش 

کاشتم. 

- من دیگه برم، کاری داشتی باهام تماس بگیر... 

سری تکون داد و بعد از خداحافظی از اتاق بیرون رفتم. 



فریاد و آراد که در حال حرف زدن بودن، با دیدنم بهم دست 

دادند و آراد جلوتر از من بیرون رفت. 

به سمت در رفتم و نیم نگاهی سمت فریاد انداختم و گفتم: 

- خداحافظ... 

منتظر جوابش نموندم و سریع از اونجا بیرون رفتم. 

به سمت ماشین روشن شده ی آراد رفتم و سوار شدم. 

از حیاط که بیرون رفتیم، آراد سرعتش رو کم کرد و گفت: 

- مارال چطور یهویی بهشون بگم می خوام ازدواج کنم! 

چطور بگم آخر هفته عقدمه...؟ 

دستم رو روی بازوش گذاشتم و گفتم: 

- من کنارتم، نگران نباش! 

فقط با حوصله صحبت کن، اگه بابا برخورد تندی باهات 

داشت لطفا تو آروم باش... 

درحالی که حواسش به رانندگی بود، نیم نگاهی بهم انداخت 

و گفت: 

- فدای تو بشم، فقط اون جمله دومت یکم سخت میشه... 



دیوونه ای نثارش کردم و نگاهم رو به بیرون از پنجره دادم. 
 *

و من واکنش بابا بعد از تعریف ماجرا رو درست حدس زده 

بودم... 

- تو چه غلطی کردی پسر...ها؟! 

اول میگی می خوام ازدواج کنم...میگم بریم خواستگاری، 

میگی نمیشه! 

نکنه توقع داری بریم فردا عقدش کنیم، بیاریمش خونه؟ 

آراد مثل همیشه از کوره در رفت و همه چیز رو خراب کرد. 

- آره، اتفاقا آخر هفته هم می خوایم عقد کنیم! 
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هشدارگونه صداش زدم: 

- آراد! 

بس کن... 

بابا عصبی از جاش بلند شد. 

- نکنه... 

صدام رو باال بردم. 

- بس کنید، یکم به من گوش بدید! 

همه ی نگاه ها به سمتم برگشت. 

ماه همیشه پشت ابر نمی مونه، ترجیح میدم حقیقت رو از 

زبون خودمون بفهمند. 

رو به بابا گفتم: 

- بابا لطفا بشینید، آراد تو هم آروم باش! 

بابا پسرت یک گندی زده و پاش ایستاده، شما هم باید پاش 

بایستید. 



دختره خانواده ی خیلی خوبی دارن، شما هم می تونید تحقیق 

کنید. 

خانواده ی آبروداری هستند. 

اصل آراد و آتوسا هستن که هم رو دوست دارن... 

دلیلی هم نمیشه که شما مانع بهم رسیدنشون بشید، وقتی 

پای یک بچه وسطه! 

مامان هین می کشد و بابا در شوک کامل به سر می بره... 

بی توجه به چشم و ابرو اومدن های آراد، ادامه میدم: 

- آتوسا رو هم قضاوت نکنید، بی شک یکی از بهترین 

دخترهایی هست که دیدم! 

بابا هیستریک می خندد. 

- پسر تو آخر من رو سکته میدی! 

می خوای با آبروی من بازی کنی؟ 

کالفه دستی به صورتم می کشم . 

آراد پر تمسخر گفت: 

- اگر نمی خوای با آبروی چندین و چند سالت بازی بشه، باید 

بیاید جشنمون! 



خسته از این همه تنش به سمت آراد رفتم و دستش رو 

گرفتم. 

آروم پچ زدم: 

- پاشو بریم ، یکم بهشون وقت بده فکر کنند! 

بلند شد و با هم به اتاقش رفتیم. 

- مارال گند زدی! 

همه چیز رو گفتی که... 

- آراد عاقالنه ترین کار همین بود، باالخره که می فهمیدند. 
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روی تخت خوابش نشستم. 

کالفه موهایش را چنگ زد و نفسش را محکم بیرون فرستاد. 

- به نظرت قبول می کنن؟ 

- راه دیگه ای هم دارن؟ 

- خیلی بد شد اینجوری! 

نکنه مامان آتوسا رو ببینه به روش بزنه؟! 

- باهاش حرف می زنم. 

کنارم نشست و دستش رو دور شونه ام حلقه کرد. 

- آخه اگه من تو رو نداشتم چی کار می کردم؟ 

لبخندی زدم که بوسه ای روی گونم زد و گفت: 

- مرسی که هستی موش کوچولوم! 

با صدای در، نگاه دوتامون به سمت مامان که توی چارچوب 

ایستاده بود، چرخید. 



داخل اومد و در رو پشت سرش بست. 

آراد شرمنده سرش رو پایین انداخت. 

- آراد؟ 

مامان همیشه و در هر صورت آراد رو حمایت می کرد، چون 

می دونستم دعوا نمی کنند از جام بلند شدم. 

زیر لب بااجازه ای گفتم و از کنار مامان رد شدم. 

چون آراد پسر بود، خیلی راحت تر باهاش کنار می اومدند، ولی 

آتوسا چون دختر بود از خانواده طرد می شد. 

به اتاقم رفتم، خودم رو روی تخت انداختم. 

دستم رو روی شکمم گذاشتم که ناگهان یاد اون شب افتادم . 

ما جلوگیری نکردیم...! 

با بهت تند نشستم ... 

وای نه...! 

نفسم رو با ترس بیرون فرستادم. 

من عاشق بچه بودم ولی االن نه! 

نگاهی به ساعت کردم، ساعت سه ظهر بود. 

دیشب پیش آتوسا بودم، نخوابیدم. 



تصمیم گرفتم دوساعت بخوابم که بعدش هم بریم برای خرید 

لباس برای خودم، چون احتماال دیگه وقت نداشته باشم. 

موهام رو که خیلی محکم بسته بودم باز کردم تا راحت 

بخوابم. 
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 ***

موبایلم رو از روی میز عسلی برداشتم و شماره ی آیسان رو 

گرفتم. 

تنها کسی که می تونستم باهاش برم خرید، آیسان بود. 



دیگه از حواب دادنش ناامید شدم، خواستم قطع کنم که 

صدای خواب آلودش توی گوشم پیچید: 

- الو؟ 

- یه آیسان داشتیم، که اون هم آرش خان ازمون گرفتش... 

- مارال تویی؟ 

- بله دیگه معلومه وقتی سرت گرمه عشق بازی باشه، ما رو 

یادت میره...! 

خسته خندید و با اعتراض و کشیده صدام زد: 

- مارال! 

- پاشو دختر پاشو خواب بسه! 

آخر این هفته عروسی پسرعموته! 

بهت زده گفت: 

- ازدواج کردی؟ 

ضربه ای به پیشونیم زدم و با خنده گفتم: 



- وای من پسرعموتم؟ 

- اع فکر کردم گفتی دختر عمو!

عروسی کیه؟ 

- آراد! 

جیغ خفه ای کشید و گفت: 

- دروغ میگی؟ 

ایسگاه کردی! 

باالخره از تخت خوابم دل کندم و بلند شدم. 

- شوخی دارم باهات؟ 

آیسان تا یک ساعت دیگه میام سراغت آماده باش بریم خرید! 

خواست اعتراض کنه که سریع گفتم: 

- خداحافظ بوس بهت... 
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سریع تماس رو قطع کردم . 

موهام رو شونه زدم و بافتم. 

در اتاق رو باز کردم و بیرون رفتم. 

خونه ساکت بود، احتمال زیاد بابا سرکار رفته باشه و مامان 

خواب... 

به آشپزخونه رفتم و آب پرتقال رو از یخچال بیرون آوردم. 

کیک هم می خواستم بیارم، ولی هرکاری کردم نتونستم 

بخورم . 

لیوان رو برداشتم و به اتاق آراد رفتم. 

تقه ای به در زدم که جواب نداد . 

دستگیره در رو پایین کشیدم و سرم رو از الی در داخل بردم. 

روی تخت دراز کشیده بود و ساعدش رو روی چشم هاش 



گذاشته بود. 

فکر کنم خواب بود... 

آروم چند قدمی داخل رفتم و سوئیچ ماشینش روی میز 

توالت عجیب بهم چشمک می زد. 

در حالی که جرعه ای از آب پرتقال رو می خوردم به سمت 

میزش رفتم   و آروم سوئیچ رو برداشتم  و سریع از اتاق بیرون 

زدم . 

آخرین جرعه  رو سر کشیدم و لیوان رو روی اپن گذاشتم و با 

تمام سرعتم به سمت اتاقم رفتم. 

پالتوی کوتاه مشکی رنگم رو پوشیدم و شلوار جین یخی 

رنگم رو با شلوار راحتی ام عوض کردم. 

شال مشکی حریرم رو شل روی سرم انداختم. 

رژ لب و کرم ضد آفتابی زدم. 

نمی ساعتی آماده شدنم وقت برد . 

گوشیم رو توی کیفم گذاشتم و از بودن کارتم مطمئن شدم . 

با لبخند خبیثی سوئیچ رو برداشتم و از اتاق بیرون زدم که 

محکم به جسم سنگی برخورد کردم. 



با تعجب سرم رو باال آوردم که آراد با اخم های درهم و صدای 

گرفته  و خواب آلوی گفت: 

- به موش کوچولو کجا با این عجله؟ 

خودم رو لوس توی بغلش انداختم که دستش رو دورم حلقه 

کرد و محکم به خودش فشرد. 

- با اجازه ی داداش جونم می خوام برم خرید. 

دستش رو زیر چونه ام گذاشت و سرم رو باال آورد . 

یک تای ابروش رو باال انداخت و با لبخندی که سعی در پنهون 

کردنش داشت گفت: 

- هوم...پس چرا سوئیچ ماشینم رو دزدکی برداشتی؟ 

انگار عادت کردی به دزدیدن ماشین داداشت! 
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مظلومانه بهش خیره شدم و لب زدم. 

- بخدا نمی خواستم بدزدم که، فقط دیدم تو خواب بودی 

یواشکی... 

انگشتش رو باال آورد و مقابل لبام گذاشت. 

- هیش...سوئیچ رو بده من دزد کوچولو! 

اخم هام توی هم کشیدم و حرصی گفتم: 

- من دزد نیستم! 

در ضمن، چی میشه ماشینت یه چند ساعت بدی دست من 

باشه؟ 

گوشه لبش کش اومد و با لحن آرومی گفت: 

- فدات شم کار دارم... 

میدونی که آخر هفته عروسیه و هیچی حاضر نیست! 



حق کامال با اون بود و من می تونستم با تاکسی برم، اما خوب 

چی می شد یکم این برادر من مهربون می بود و ماشینش رو 

تقدیم من می کرد... 

فقط امروز رو...! 

پوف کالفه  ای کشیدم و کلید رو توی دستش گذاشتم.

- بگیر...نخواستم! 

بهش پشت کردم و خواستم از در برم بیرون که گفت: 

- قهر نکن، وایس من هم لباس بپوشم بیام ببرمت. 

با خوشحالی به سمتش برگشتم و گفتم: 

- باشه آرادم. 

توی حیاط منتظرتم... 

سری تکون داد و سمت اتاقش رفت. 

از خونه بیرون رفتم که باد تندی وزید و لرزی به بدنم افتاد... 

نگاهم به ابرهای تیره افتاد... 

عجیب حال و هوای امروز رو دوست داشتم... 

خداروشکر آراد برعکس فریاد بود و خیلی زود آماده می شد . 

بعد از اومدن آراد، سوار ماشینش شدیم و راه افتادیم سمت 



خونه ی آیسان اینا؛ 

 به مقابل خونشون که رسیدیم به گوشیش پیامک زدم که بیاد 

پایین؛ 

 زیاد طولی نکشید که در حیاط باز شد، با استایل شیک و 

خاص همیشگیش سمت ماشین اومد و با همون انرژی که 

همیشه در آیسان وجود داشت گفت: 

- سالم... 
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جواب سالمش رو دادیم، که سوار شد .. 



جلو اومد و گفت: 

- دستت درد نکنه آراد  ...باید مثل غریبه ها بفهمم که آخر هفته 

عروسیته؟! 

آراد به سمتش چرخید و گفت: 

- یهویی شد واال...یعنی هیچ مراسمی نداشتیم و قراره یه 

مراسم کوچیک داشته باشیم آخر هفته! 

آیسان مهربون دستش رو روی شونه اش گذاشت و گفت: 

- باشه جانم، ایشا� که خوشبخت بشید! 

آراد ممنونی گفت و ماشین رو به حرکت در آورد. 

به محض رسیدن به پاساژ، از ماشین پیاده شدیم و از آراد 

خداحافظی کردیم. 

هم قدم هم وارد پاساژ شدیم که آیسان بازوم رو گرفت و با 

لحن آرومی گفت: 

- خوب مارالم شما چی کردی؟ 

تو و آیهان رو میگم... 

یعنی من می دونم تو دلت جای دیگست، پس الکی این رابطه 

رو ادامه نده که آیهان همین طوریشم داغون... 



لبخند کمرنگی زدم و نیم رخ به طرفش برگشتم: 

- نگران نباش حلش می کنم! 

فعال بیا خرید کنیم و لذت ببریم، به یاد قدیما... 

چشماش برق خوشحالی زد و گفت: 

- حله عشقم... 

 وارد یک مغازه ی لباس مجلسی شدیم و یک لباس مخمل یقه 

دلبری بلند که خیلی هم باز بود رو انتخاب کردم. 

سایز خودم رو برداشتم و سمت پرو رفتم... 

بابا باهام کاری نداشت و اما اگه آراد بد اخالقم و الخصوص 

فریاد غیرتی این رو توی تنم می دیدند، دیوونه می شدن...! 

لباس رو تن زدم و سمت آیینه چرخیدم... 

همون لحظه در پرو باز شد و آیسان داخل اومد. 

- وای چقدر قشنگه...چه بهت میاد! 

انگشتم رو باال آوردم و گفتم: 

- هیس! 



چرا این قدر ولوم صدات باالست دختر...؟! 

این آرش بدبخت چی از دستت می کشه...؟! 
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چشماش رو ریز کرد و گفت: 

- کوفت...وای همین رو بیار عالیه! 

دوباره نگاهم رو به آیینه دادم و گفتم: 

- خیلی قشنگه، ولی تو آراد رو می شناسی بدش میاد همچین 

لباس هایی! 



الخصوص این که ببین هم یقش خیلی بازه ...از پشت که تا 

گودی کمر بازه. ..نمی خوام ضد حال بخورم تو عروسی! 

بزار یه لباس پوشیده تر انتخاب کنم. 

باشه ای گفت و از ُپُرو بیرون رفت. 

چندین مغازه  رو گشتیم و باالخره یک لباس شیک، پوشیده و 

با رنگ خاص قرمز پیدا کردم. 

پرو زدم و آیسان تاییدش کرد... 

بعد از خرید لباس یک جفت کفش هم گرفتم و آیسان هم که 

به تازگی برای عروسی دوست آرش لباس خریده بود، نگرفت 

و فقط یک دست مانتو شلوار شیک خرید... 

خسته از خرید و قدم زدن های زیاد توی بازار، وارد کافه 

بستنی شدیم و هردو آب هویج بستنی سفارش دادیم. 

- مارال پیش این دوستم وقت می گیرم برای عروسی بریم 

اونجا! 

کارش حرف نداره! 

گریم هاش الیت و خاص هستند. 

سری تکون دادم و گفتم: 



- باشه پس بریم همونجا! 

کمی از آب هویج خوردم. 

- راستی مارال؟ 

سوالی نگاهش کردم، که ادامه داد: 

- دانشگاهت چی شد تموم شد؟ 

سری به عنوان تایید تکون دادم و گفتم: 

- می دونی که من نیمه دوم قبول شدم و دیگه دی تموم شد! 

فقط پروژه ام مونده که قرار بود فریاد انجامش بده ولی با 

این اوضاع که پیش اومد دیگه نشد! 
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سرش رو به نشانه ی تفهیم  تکون داد و گفت: 

- می خوای چی کار کنی؟ 

- برای چی؟ 

- خب برای فریاد و رابطه اتون! 

آیهان! 

االن واقعا وقت فکر کردن به این دوتا رو نداشتم. 

حسابی گیج شده بودم و نمی دونستم چی کار کنم. 

پس سعی کردم بحث رو عوض کنم. 

- اون ها رو ولش کن! 

می خوام این چندساعت رو که با همیم خوش باشیم. 

شما چرا دیگه نمیرید سر خونه زندگیتون؟ 

نگاهی به معنای خر خودتی بهم انداخت و گفت: 

- عید دیگه تا برادر آرش بتونه بیاد ! 



- مگه کجاست این مستر؟ 

که یهویی دستی روی شونم قرار گرفت . 

هینی کشیدم و خواستم برگردم و ببینم کیه که سرش نزدیک 

گوشم آورد و زمزمه زد : 

- دلم برات تنگ شده بود عشقم! 

سر چرخوندم و با دیدن آیهان، اخم  هام رو توی هم کشیدم و 

بیشتر مطمئن شدم که همین امروز باید تمومش می کردم این 

رابطه ی مسخره رو... 

دلم برای آیهان می سوخت! 

حقش این نبود ولی خب فکر می کردم می تونم فریاد رو 

فراموش کنم...! 

 گفتم: 

- تو اینجا چی کار می کنی؟ 

کنارم نشست سری برای آیسان تکون داد و رو به من گفت: 

- آیسان بهم خبر داد... 

و وای اگر فریاد بود و لحظه ای که سرش روی شونم گذاشته 



بود رو می دید! 

و یا همین االن که کنارم نشسته بود و دستش رو دور گردنم 

انداخته بود . 

معذب نگاهی به آیسان انداختم که بی خیال در حال خوردن 

آب هویجش بود. 

دست آیهان رو کنار زدم و که معترض سرش رو نزدیکم آورد 

و آروم پچ زد: 

- چته تو؟ 

چرا همچین می کنی؟ 
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خواستم چیزی بگم که آیسان بلند شد... 

به سمتم اومد و خم شد و کنار گوشم گفت: 

- من دارم میرم... 

االن وقتشه که تمومش کنی مارال! 

بعد بدون هیچ حرف دیگه ای رفت؛ 

به سمت آیهان چرخیدم و مقابل نگاه متعجبش، زبونی روی 

لب های خشک شده ام کشیدم و آیهان با تعجب پرسید: 

- چی شد؟ 

چرا رفت؟ 

نفسم رو محکم بیرون فرستادم و گفتم: 

- باید حرف بزنیم! 

پرتردید لبخند زد و گفت: 

- بفرما عشقم...

بغض کردم، آخ که من چقدر احمقم! 



کاش وقتی که می دونستم یکی دیگه رو دوست دارم؛ 

هیچ وقت به آیهان امید واهی نمی دادم...! 

بغضم رو پس زدم و با صدایی که به زور به گوش خودم هم 

می رسید، گفتم: 

- آیهان ما نمی تونیم ادامه بدیم! 

یعنی...چطور بگم....ما امتحان کردیم! 

ولی نشد...نتونستیم! 

ناباور سر تکون داد و گفت: 

- یعنی چی نمی تونیم! 

مارال باز با اون مرتیکه آشتی.... 

وسط حرفش پریدم و گفتم: 

- به اون ربطی نداره آیهان! 

من به تو هیچ حسی ندارم... 

یعنی تو مثل آرا... 

که یهو روی میز کوبید و گفت: 

- لعنتی من داداشت نیستم!  

نمیخوام مثل داداشت باشم! 



من عاشقتم مارال...چرا نمی فهمی؟ 

�ملکه سیاه 
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نگاه همه کسایی که توی کافه بودند، سمت ما چرخید. 

چشم هام رو درشت کردم و با لحنی که سعی داشتم آروم 

باشه رو به آیهان گفتم: 

- آروم باش آیهان! 

زشته ببین همه دارن نگامون میکنن... 



از جاش بلند شد و گفت: 

- به جهنم... 

بعد از کافه بیرون زد؛ 

موقع ورود به کافه حساب کرده بودیم... 

کیفم رو با عجله برداشتم و با ببخشیدی به گارسون متعجب 

از کافه پشت سر آیهان بیرون رفتم. 

- وایسا آیهان! 

به سمتم برگشت و ایستاد. 

- هنوزم اون مرتیکه رو دوست داری مگه نه؟ 

هنوزم اون رو می خوای؟ 

اره می خواستمش... 

با تمام بدی و پنهون کاری هاش بازم دوستش داشتم! 

بازم عاشقش بودم...! 

سکوت کردم و سرم رو پایین انداختم. 

با صدایی که از بغض و ناراحتی می لرزید، آروم زمزمه کرد: 

- لعنتی اون لیاقت تو رو نداره! 



اون زن داشت... 

ولی من از وقتی یادم میاد عاشقت بودم، هیچ وقت نتونستم 

به دختری جز تو نگاه کنم. 

من به خاطر تو جلوی خانواده ام هم ایستادم! 

خودم همه این ها رو می دونستم ولی این دل لعنتی حرف 

حالیش نبود. 

آروم صداش زدم: 

- آیهان... 

محکم به سینه اش کوبید و سرش رو توی صورتم خم کرد، که 

قدمی عقب رفتم . 

انگار دیوونه شده بود، بی توجه به این که وسط خیابونیم، بلند 

بلند حرف می زد. 

- ببین این قلب من هنوز هم با هر نگاهت می لرزه! 

با این که می دونم هرکاری هم کنم دیگه هیچ وقت مال من 

نمیشی، ولی باز هم از هیجان می میرم و زنده میشم وقتی 

اینطوری اسمم رو صدا می کنی!  
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- من رو ببخش من... نمی خواستم اینطوری بشه! 

لبخند تلخی روی لبش نشست، چونه ام رو به دست گرفت و با 

نوازش آرومی زمزمه کرد: 

- یه عاشق نمی تونه کینه ای از عشقش به دل بگیره! 

مثل تو که نتونستی فریاد رو نبخشی! 

چونه ام رو رها کرد و عقب عقب رفت... 

 بعد چرخید و با سرعت از اون جا دور شد. 



دستی به صورتم کشیدم. 

می خواستم تاکسی بگیرم که موبایلم زنگ خورد. 

زیپ کیفم رو باز کردم و موبایلم رو بیرون آوردم. 

آراد بود... 

خسته تماس رو متصل کردم و گفتم: 

- جانم داداش؟ 

- کجایی؟

- چطور مگه؟ 

صدای در ماشینی که بسته شد به گوشم رسید و بعد صدای 

آراد: 

- بیام سراغت، بریم برا باغ بگیریم و کارها! 

آتوسا که خودش نمی تونه بیاد. 

- باشه بیا! 

لوکیشن می فرستم... 

تماس را قطع کردم و لوکيشن رو براش فرستادم. 



انقدر فکرهای متفاوت توی سرم بود که نمی تونستم به 

یکیشون فکر کنم. 

خسته روی نیمکت کنار خیابون نشستم و سرم  رو بین دستام 

گرفتم. 

بعد از نیم ساعت که من در افکارم غرق بودم، موبایلم زنگ 

خورد. 

آیکون سبز تماس رو لمس کردم که تماس متصل شد...موبایل 

رو کنار گوشم گذاشتم که صدای آراد توی گوشم پیچید: 

- من رو به روی کافه برمودام! 

تو کجایی؟ 

بلند شدم و نگاهم رو چرخوندم . 

ماشین پژوپارس سفید رنگ آراد رو که دیدم، با قدم های بلندی 

به سمتش رفتم . 

�ملکه سیاه 
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در رو باز کردم و نشستم، خریدها رو صندلی عقب گذاشتم. 

- علیک سالم مارال خانم! 

نگاهی به نیم رخش انداختم و گفتم: 

- سالم... 

استادت زد و ماشین رو راه انداخت. 

در حالی که آیینه رو چک می کرد، گفت: 

- چته؟ 

گرفته ای! 

- خوبم چیزی نیست... 



- بیشتر مطمئن شدم چیزی شده! 

- من خریدهام رو کردم! 

تک خنده ای کرد وگفت: 

- مبارکه. 

ولی نمی تونی از زیر جواب دادن در بری...! 

- چه گیری دادیا...

با آیهان تموم کردم. 

نفسش رو محکم بیرون فرستاد و گفت: 

- گناه داره... 

- می دونم! 

ولی دست خودم نیست که، از اولش مثل یه برادر بود برام، 

چون یک سال ازم کوچیک تر بود هیچ وقت فکر نمی کردم بهم 

حسی داشته باشه! 

اشک هام چکیدند: 

- آراد خسته ام! 



احساس عذاب وجدان می کنم، همش تقصیر منه! 

اگر من... 

هق زدم و نتونستم ادامه بدم ... 

- تقصیر تو که نیست خواهرم! 

چرا الکی خودت رو ناراحت می کنی؟ 

اشک هام رو پس زدم . 

به شوخی خندید و ادامه داد: 

- خوشگلی دردسر داره دیگه! 
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وسط گریه لبخندی زدم و مشت آرومی به بازوش زدم. 

که خندید و ماشین رو نگه داشت. 

نگاهی به اطراف انداختم، خیابونی بود پر از باغ های قشنگ و 

پردرخت...  

ترید داشت انگار، آروم گفت: 

- پیاده شو خوشگلم! 

چیزی نگفتم و پیاده شدم، خودش هم ماشین رو پارک کرد و 

پیاده شد. 

به سمتم اومد و با هم به سمت باغ بزرگی که در قهوه ای 

رنگی داشت رفتیم. 

آراد زنگ آیفون رو فشرد و در بدون هیچ حرفی با صدای 

تیکی باز شد. 

آراد کمی در رو هل داد و کنار ایستاد تا من داخلشم... 

باغ قشنگی بود، با درخت های زیبا... 

چون نزدیک بهار بودیم هوا نسبتًا بهتر شده بود. 

ولی به نظرم باغ برای اسفندماه سرد بود. 



نگاهم رو توی باغ می چرخوندم. 

که چشمم به سالن بزرگی افتاد، پس آراد به خاطر سالنش 

اینجا رو انتخاب کرده بود. 

زن و مردی کنار هم ایستاده بودند کمی که جلوتر رفتیم، 

چهره هاشون مشخص شد. 

با دیدن فریاد و دختر قدبلندی که کنارش ایستاده بود، برای 

لحظه ای سرجام خشک شدم. 

من به خاطر اون آیهان رو پس زدم و اون اینجا در حال الس 

زدن با این دختر بود. 

فریاد بیخیال و خونسرد به طرفمون اومد و با آراد دست داد 

و سالم کرد. 

خیلی سرد سالمی گفتم و کنار ایستادم. 

که فریاد هم مثل خودم سرد جوابم رو داد. 

دخترک خوش اندام به سمتمون اومد و من تونستم توی اون 

تاریک و روشنای باغ چهره ی عملی اش رو ببینم . 

پوزخندی روی لبم نشست. 

بدسلیقه ...! 



فریاد دستش رو دور گردن دختر حلقه کرد، که قلبم برای 

لحظه ای از تپش ایستاد. 

بعد لرزید و شکست و خورد شد و کسی نفهمید... 
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بغض لعنتی رو که راه نفس کشیدنم رو بسته بود رو پس زدم 

و سعی کردم عادی برخورد کنم. 

ولی نگاه لعنتی ام از دست حلقه شده ی دور گردن دخترِک 

عملی جدا نمی شد. 



دختر سالم کرد و آراد مثل بیشتر اوقات جدی جواب سالمش 

رو داد. 

فریاد دخترک رو جلو کشید و با لبخند محوی گفت: 

- باِغ پدر آتناست! 

باغ خیلی قشنگیه... 

چون هوا یکم سرده و اینجا سالن هم هست به نظرم مناسب 

اومد . 

دختریی که فهمیدم اسمش آتناست، با ناز لبخند زد و گفت: 

- اینجا متعلق به خودتونه! 

راحت باشید، خواستید چندنفری رو می شناسم تا براتون 

دکوراسیونش رو بچینند. 

خودم هم هستم خدمتتون! 

آراد لبخند نیم بندی زد و گفت: 

- ممنون مزاحم شما نمیشیم! 

آتنا مصلحتی ابرو در هم کشید و گفت: 

- این چه حرفیه، چه زحمتی بابا! 

ارزش فریاد بیشتر از این حرف هاست. 



ابروهام باال پرید. 

به زور جلوی خنده ام رو گرفته بودم. 

رو به آراد کردم و کامل اون ها رو نادیده گرفتم. 

- به نظرم اینجا خیلی کوچیکه! 

من که پسند نکردم باز هم نظر خودته! 

آتنا با ابروهای باال رفته خیره ام شده بود. 

سنگینی نگاه فریاد رو حس می کردم ولی نیم نگاهی هم بهش 

ننداختم . 

آراد چشم و ابرو می اومد که ادامه ندم ولی من با لجبازی تمام 

حرفم رو کامل گفتم. 

باصدای فریاد که خنده توش موج می زد با عصبانیت و 

اخم های درهم به سمتش چرخیدم: 

- ببخشید مارال خانم به نظرم شما هم مهمون زیادی نداشته 

باشید. 

یعنی خانواده آتوسا که نیستند و... 

میون حرفش پریدم و گفتم: 

- کال نپسندیدم! 



آراد هم پشتم در اومد و با لبخند زیبایی گفت: 

- هر چی مارالم بگه! 

لبخند پیروزمندانه ای زدم و نگاهم رو از چشم های عسلی  

فریاد گرفتم. 
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با صدای قدم هایی نگاه چهارتامون به عقب برگشت . 

پسری الغر اندام و با قد متوسط با لبخند عمیق روی لبش به 

سمت ما می اومد. 



- سالم خیلی خوش اومدید! 

آتنا با سرعت به سمتش رفت و خودش رو در آغوشش 

انداخت و با ذوق گفت: 

- سالم عشقم! 

فریاد تک خنده ای کرد و گفت: 

- سالم، داداش خوبی؟ 

پسر آتنا رو از بغلش بیرون کشید و بوسه ای روی موهایش زد. 

سپس جواب فریاد رو داد و با آراد و فریاد دست داد. 

فریاد اشاره ای به پسر کرد و گفت: 

- نیما، نامزد و پسرعموی آتنا! 

ابروهام باال پرید. 

من فکر کردم که دوست دختر فریاد هست؟! 

لبم رو به دندون گرفتم، چقدر بد برخورد کردم! 

بعد به آراد اشاره کرد و گفت: 

- ایشون هم آقا دامادمون آراد هستند؛ و ایشون هم 

خواهرشون مارال خانم! 



این خانم که جدیدا به اسمم اضافه می کرد اصال به مذاقم 

خوش نمیومد و باعث شد ناخودآگاه ابروهام درهم برن... 

پسر که حاال فهمیده بودم اسمش نیماست، لبخندی زد و گفت: 

- تبریک میگم آقا آراد! 

انشا� خوشبخت شی... 

آراد ممنونی گفت که نیما رو به من ادامه داد: 

- خوشوقتم مارال خانم! 

لبخند نیم بندی زدم و گفتم: 

- همچنین! 

- خب پسندیدید؟ 

آتنا با لحن غیردوستانه ای گفت: 

- انگار خواهر آقاداماد نپسندیدند... 
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به طرف آراد برگشتم و با لحن آرومی گفتم: 

- بنظرم وقت نداریم برای گشتن، همین رو بگیر خوبه! 

لبخند معناداری زد و روبه نیما گفت: 

- پسنیدیدیم، حاال بهتره یه جا بشینیم و راجب هزینه و بقیه 

چیزاش حرف بزنیم. 

نیما به ساختمانی، که آخر باغ بود اشاره کرد و گفت: 

- بفرمایید. 

حوصله نداشتم برم بشینم توخونه پس قبل اینکه آراد بره، 

گفتم: 



- تو برو من همینجا میمونم تا بیای! 

باشه ای گفت و رفت؛ 

نگاهی به فریاد که همونجا وایساده بود انداختم و برگشتم. 

قدم زنان به سمت درخت های زیبایی، که شکوفه زده بودن 

رفتم. 

- مارال؟ 

با شنیدن صدای فریاد، بدون اینکه به سمتش برگردم، گفتم: 

- بله؟ 

با قرار گرفتن دستش روی بازوم ایستادم.... 

به سمت تنه ی درختی کشیدم... 

در مقابل چشم های متعجبم، دستش رو باالی سرم به تنه 

درخت تکیه داد... 

با تمسخر و خنده گفت: 

- فکر کردی دوست دخترمه! 

از این همه نزدیک بودنش بهم، دمای بدنم باال رفته بود و 

نمی تونستم خوب نفسم بکشم... 



هروقت بهم نزدیک می شد، ضربان قلبم رو هزار می رفت... 

لعنت به این قلب بی جنبه! 

لعنت به این عطرش که آدم و دیوونه می کرد... 

دستم رو روی سینم گذشتم و با اخم گفتم: 

- برو کنار! 

که یهو سرش رو خم کرد و در یک حرکت غیر قابل پیش بینی 

از لب هام کام عمیقی گرفت ... 

لعنت به من که نمی تونستم پسش بزنم... 
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نفس کم آوردم ولی فریاد قصد جداشدن نداشت انگار... 

با مشت به جون سینه اش افتادم تا باالخره لب هاش رو از 

روی لب هام برداشت و من تونستم نفس بکشم.  

کمی به عقب هولش دادم که اصال تکون نخورد. 

با حرص و نفس نفس لب زدم: 

- ازت متنفرم فریاد! 

دیگه به من نزدیک نشو... 

لبخند کجی که روی لبش نشست بیشتر حرصی ام کرد . 

تنه ای بهش زدم و از کنارش گذشتم و با قدم های بلند به سمت 

بیرون از باغ رفتم. 

از باغ بیرون زدم و به سمت ماشین آراد رفتم . 

سوییچ ماشین همراهم نبود و به ماشین تکیه دادم. 

ناخودآگاه دستم سمت لب هام رفت و لبخند کمرنگی روی لبم 

نشست . 

لعنتی به خودم و این دل فرستادم. 

با صدای قدم هایی به خودم اومدم و صاف ایستادم . 

فریاد بود... 



با اخم های درهم گفت: 

- این موقع شب اصال خوب نیست اینجا وایستی!

ابرو باال انداختم و با لج و حرص گفتم: 

- خوب یا بد بودنش رو تو تعیین نمی کنی، آقا فریاد! 

حرصی نگاهم کرد و به سمتم اومد و کنارم ایستاد. 

هر دو در سکوت به آسمون پرستاره خیره شده بودیم.

کنارش بودن حتی با قهر و عصبانیت هم خوب بود! 
 •••

با ذوق روبه روی آیینه ایستادم و چقدر تغییر کرده بودم. 

صدای اعتراض آیسان باز بلند شد: 

- مارال بدو دیگه، آرش پایین منتظره! 

کیفم رو برداشتم و بالبخندی که از صبح جز الینفک هام شده 

بود، از اتاقی که لباس هام رو عوض کرده بودم، بیرون رفتم. 

آیسان سوتی کشید و گفت: 

- اوف مارال چه جیگری شدی! 

�ملکه سیاه 
 🦋
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لبخندی زدم و هیکل  بی نقصش رو با اون لباس ماکسی نقره ای 

از نظر گذروندم .

نگاهی به صورت خوشگلش انداختم و با ادعا گفتم:

- تو هم بد نشدی!

جیغ خفه ای کشید و حرصی اسمم رو صدا زد:

- مارال!

بلند خندیدم و مثال اصالح کردم حرفم رو:

- نه بابا شوخی کردم عالی شدی؛ 



البته به لطف شیدا خانم!

شیدا آرایشگرمون بود .

- مارال راه بیافت تا همین جا نکشتمت!

مظلوم نگاهش کردم و لب زدم:

- دلت میاد؟

بی توجه به من به سمت شیدا خانم که در حال اصالح صورت 

زنی بود رفت و تشکر کرد.

موقع ورود حساب کرده بودیم.

من  هم تشکر کردم و با خداحافظی کوتاهی پایین رفتیم .

ماشین آرش رو که دیدیم، به سمتش رفتیم که از پشت دستم 

کشیده شد.

به زور تونستم تعادلم رو با اون کفش های پاشنه بلند حفظ 

کنم...

با تعجب سرم رو باال آوردم که با اخم هام در هم فریاد مواجه 

شدم.



موهاش رو مرتب به باال مدل داده بود و کت و شلوار مشکی 

و بلوز سفید رنگی به تن داشت.

کراوات مشکی اش رو شل بسته بود.

عجیب جذاب شده بود...

بازوم رو از بین دست های داغش بیرون کشیدم و گفتم:

- اینجا چی کار می کنی؟

لبخندی زد و گفت:

- اومدم سراغ تو!

ایستادن آرش و آیسان پشت سرم رو حس کردم، به سمتشون 

برگشتم آرش با اخم رو به من پرسید:

- مارال مشکلی پیش اومده؟

نیم نگاهی به فریاد که با اخم به آرش خیره شده بود، انداختم 

و آروم گفتم:

- نه...



تردید داشتم برای گفتن ولی با هزار زحمت دروغی سرهم 

کردم و گفتم:

- آراد، فریاد رو فرستاده سراغم چندتا کار هست انجام بدیم، 

شما برید من با فریاد میام!
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آیسان که می دونست دارم دروغ میگم، سری به تاسف تکون 

داد و با حرص گفت:

- باشه عزیزم شما برید!



لبخند زورکی زدم که آرش با اجازه ای گفت و دور شدن...

نفسم رو محکم بیرون فرستادم و به سمت فریاد که با لبخند 

کجی بهم خیره شده بود، برگشتم.

خواستم چیزی بگم که گفت: 

- چقدر خوشگل شدی!

البته خوشگل بودی، خوشگل تر شدی...

لبخندی ناخودآگاه روی لبم نشستبرای این که لبخندم رو نبینه 

سرم رو پایین انداختم و گفتم:

- ممنون، تو هم خوشتیپ شدی!

با شیطنتی که توی صداش موج می زد گفت:

- اون که بودم!

تک خنده ای کردم که دستش رو زیر چونه ام گذاشت و سرم رو 

باال آورد و گفت:

- سرت رو بیار باالبابا!

آرتروز گردن گرفتی...



لبم رو به دندون گرفتم و تا جلوی خنده ام رو بگیرم که لبم رو 

از بین دندون هام بیرون کشید و گفت:

- نکن این  کار رو!

چونم رو از بین دست های داغش بیرون کشیدم و کمی ازش 

فاصله گرفتم.

- میشه بریم دیگه؟

دیر شد!

- چشم بفرمایید لیدی!

شونه به شونه ی هم به سمت ماشینش رفتیم.

در کنارش راه رفتن خیلی خوب بود، یه حس غرور بهم دست 

می داد وقتی اینطوری کنارش راه می رفتم.

 نگاه خیلی از دختر ها رو روش حس می کردم، که اون حتی 

نیم نگاهی هم به سمتشون نمی انداخت.

در رو برام باز کرد و اشاره کرد بشینم، زیر لب تشکر کردم و 

سوار شدم.

 خودش هم ماشین رو دور زد و سوار شد.
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استارت زد و موزیک شادی رو پلی کرد   ...

سرعتش باال بود و حقیقتا از فریاد این روزها، می ترسیدم...!

اما نمی تونستم بگم آروم برونه، فکر می کرد می ترسم و 

تمسخرم می کرد...!

می شناختم فریادم رو...

شیشه رو پایین دادم که باد سردی وزید و شال حریر از سرم 

افتاد...



- شالت رو سرت کن!

دلم می رفت برای غیرتی شدنش...

دلم می خواست لجاجت کنم، ولی هیچ وقت دوست نداشتم، 

با غیرتش بازی کنم...!

پس شالم رو سرم انداختم، که دوباره با همان لبخند جذاب 

مردونش، درحالی که حواسش به رانندگی هست زمزمه 

می کنه...

- آفرین عشقم!

در دلم کارخانه قند راه افتاده بود و لبخند کمرنگی روی 

لب هام نقش بست.

نیم نگاهی بهش انداختم و سریع ازش رو گرفتم.

ضربان قلبم باال رفته بود و حس می کردم االن که قلبم از 

سینم بزنه بیرون...!

دیگه تا رسیدنمون حرفی نزدیم و هردو سکوت کردیم.

وقتی به باغ رسیدیم، از ماشین پیاده شدم و همراه فریاد 

قدم برداشتم.



قدم کوتاه نبود، ولی در برابر فریاد حتی با کفش پاشنه  

بلندهم کوتاه به نظر می رسیدم.

دستش رو پشت کمرم گذاشت و از بین چند مرد که ایستاده 

بودند رد شدیم.

با دیدن آراد توی اون کت و شلوار مشکی دامادی، با ذوق به 

سمتش رفتم و گفتم:

- وای قربونت بشم، چه بهت میاد لباس دومادی!

آتوسا هم به سمتشون اومد و با نازی دستی بین موهاش 

کشید و بازوی آراد رو گرفت.

آراد سری تکون داد و گفت:

- مرسی، خیلی خوشگل شدی موش کوچولو!

فقط کاش یکم رژت...

که همزمان صدای معترض من و آتوسا بلند شد.

- ِا... گیر نده دیگه!
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خندید و دستاش باال آورد.

- آقا تسلیم!

بعد روبه فریادی که در سکوت کنارم ایستاده بود گفت:

- بیا ما بریم خوش آمدی به مهمون ها بگیم!

بعد رفتن اراد و فریاد، همراه آتوسا رفتیم و توی جایگاه 

مخصوص خودشون نشستیم.

صورتش توی هم بود و معلوم بود از چیزی ناراحته...

- چیزی شده آتوسا؟



اشاره ای به آراد که داشت سمت مهمون ها می رفت کرد و 

گفت:

- رفتاراش نمی بینی؟!

خیلی سرد باهام رفتار میکنه...

دستم رو روی بازوش گذاشتم و گفتم:

- درست می شه!

بعد برای بیرون اومدنش از اون حال و هوا...گوشی رو از 

کیف دستی کوچیکم بیرون آوردم و با لبخند گفتم:

- بیا چند تا عکس بندازیم!

بعد دوربین رو باز کردم و چند تا عکس انداختیم.

مانتویی که سر لباسم پوشیده بودم رو در آوردم و روی 

صندلی گذاشتم.

بعد دست آتوسا رو گرفتم و ماهم به جمع رقاص ها اضافه 

شدیم...

دی جی موزیک رقص رو عوض کرد و گفت حاال نوبت رقص 

ذوجین هست...



آراد به سمت آتوسا اومد و باهم شروع به رقص آروم و 

زیبایی شدند...

خواستم برم بشینم که دستی دور کمرم قرار گرفت.

- ما هم برقصیم؟

فقط یک رقص بود...مگه چی می خواست بشه...؟!

پس بدون حرفی همراهش به وسط رفتیم...

یک دستش دور کمرم حلقه کرد و دست دیگش دستم رو 

گرفت.

آروم می رقصیدیم و نگاهش رو روی صورتم تکون نمی داد...

سر بلند کردم و جوری که صدام بین شلوغی بشنوه گفتم:

- می شه اینجوری نگام نکنی...؟

گوشه لبش کشیده شد و با شیطنت گفت:

- چجوری...؟

ناخونام رو توی پهلوش فشار دادم و گفتم:

- فریاد...!
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کمرم رو فشار داد و بیشتر به خودش چسبوند...

- اینجوری برام چشای خوشگلت درشت نکن که همین جا 

می خورمت...!

همون لحظه آهنگ تموم شد، حلقه دستاش برداشت...

حرصی مشتی به سینش زدم و گفتم:

- خیلی بی حیا و بی ادبی!

بعد ازش فاصله گرفتم...



توی عمرم پسر به پروویی و بی حیایی فریاد ندیده بودم!

داشت باورم می شد عوض شده، با ادب شده!

ولی نه....فریاد هیچوقت عوض نمیشه...!

همین طور داشتم زیر لبی به فریاد فوش می دادم و سمت 

جایگاه عروس داماد می رفتم که محکم به چیزی برخوردم...

سر بلند کردم و خواستم معذرت خواهی کنم که با دیدن 

آیهان، اون هم توی اون سر وضع گفتم:

- این چه سر و قیافه ای آیهان؟

تو مست کردی؟

با این حرفم زد زیر خنده و دستاش دور گردنم انداخت...

- نه بابا عشقم...مست چیه...

وای چقدر دلم برات تنگ شده بودا!

و مطمئن شدم  کامال مست هست...

خواستم دستاش بندازم که سرش خم کرد، خواست گونم رو 

ببوسه که محکم به عقب هولش داد و بااخم های درهم گفتم:

- چیکار می کنی؟!

برو از اینجا ایهان، برو لطفا...!



آرش به سمتمون اومد و اومد گفت:

- چیزی شده مارال؟

نگاه بدی به آیهان انداختم و گفتم:

- اینو از اینجا ببر آرش!

مست کرده...االنه یه دردسر درست کنه!

باشه ای گفت و بازوی ایهان رو کشید و از اونجا دور کرد...
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نفس راحتی کشیدم و فکرم رو به زبون آوردم.

- خداروشکر که فریاد و آراد ندیدن!

وگرنه قیامت به پا می کردن...

که با شنیدن صدای هردوشون ترسیده، به سمتشون برگشتم.

- چی رو ندیدیم؟

دستم روی قلبم گذاشتم و گفتم:

- هیچ...بریم عاقد اومد...!

***

بعد از خوندن خطبه ی عقد...

مراسم تموم شد و آراد و آتوسا به خونه آپارتمانی که بابا 

براشون اجاره کرده بود، رفتند.

من هم سوار ماشین بابا شدم و به خونه رفتیم.

"فریاد"

ماگ قهوه رو روی میز گذاشتم و روبه آراد گفتم:

- خوب داداش...گفتی یه ایده داری!



بگو ببینم من چکار کنم؟

چیکار کنم اون خواهر لجبازت منو ببخشه؟

آتوسا با ظرف میوه اومد نشست و گفت:

- ایده ی آراد زیاد خوب نیست...

یعنی تو برای مارال گل بخری یا چه میدونم جواهرات 

فایده ای نداره!

من یه فکر بهتر دارم...

با اشتیاق به جلو متمایل شدم و گفتم:

- بگو دیگه زن داداش! 

بعد از گفتن ایده ی نابش، بشکنی زدم و گفتم:

- همینه!

بعد روبه آراد گفتم:

- من میرم همه چیز برای امشب اوکی کنم!

فقط زحمت کشیدن مارال به اونجا رو تو باید بکشی...

سری تکون داد و گفت:



- نگران نباش میارمش... 

از جام بلند شدم و بعد از خداحافظی با آتوسا و آراد از خونه 

بیرون رفتم.
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آراد شکه شده دوری توی شهربازی زد و گفت:

- یعنی کل اینجارو اجاره کردی؟

بعد نگاهش روبه من داد و گفت:

- تو دیوونه ای...یانه...درسته بگم عاشقی!



سری تکون داد و سرم پایین انداختم:

- همش برای مارالمه...امیدوارم امشب دست رد به سینم نزنه!

آتوسا با لبخندی که اکثر اوقات بر لب داشت، به سمتم اومد و 

گفت:

- با این تدارکاتی که تو دیدی...

 با کاری که قراره انجام بدی...

محاله نبخشتت!

چراغ امیدی در دلم روشن شد...

امیدوارم بودم همین طور که آتوسا می گفت باشه؛

با صدای زنگ گوشی آراد، سریع نگاهش کردم و گفتم:

- ماراله؟

با عجله سری تکون داد و گفت:

- آره...تو و آتوسا برید برقا رو خاموش کنید و اون شمع ها 

سریع روشن کنید.

منم یکم دم در معطلش میکنم تو شما آماده بشید!



سری تکون دادم و همراه آتوسا سمت شمع هایی که شمارشون 

از دستم رفته بود، رفتیم.

سریع شروع به روشن شدنشون کردیم و خداروشکر بادی هم 

نمی وزید که خاموشش کنه...!

دور کامل قلب و بعد کلمات انگلیسی که توی قلب بود رو 

روشن کردیم.

نفسم رو آسوده بیرون فرستادم و پیامکی برای آراد فرستادم.

بعد دستی الی موهام کشید و بعد روبه آتوسا گفتم:

- چطورم؟

خندید و گفت:

- بین این تاریکی که چیزی مشخص نیست، اما تو مثل همیشه 

عالی هستی داداشم!
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دستی به یقه کتم کشیدم و گفتم:

- مرسی...

همراه آتوسا رفتیم کنار ترن وایسادیم، که از دور آراد و مارال 

رو دیدم.

استرس کل وجودم گرفته بود...

اولین بار بود همچین کاری داشتم انجام می دادم!

- برو فریادم...

برو ببینم چی کار می کنی!

دستی به چونم کشیدم و به سمت مارال رفتم...

آراد از کنارم رد شد و با لبخند به سمت آتوسا رفت؛

مارال خیره شده بود به جمله ای که توی قلبی که با شمع و گل 

رز قرمز چیده شده بود.



 Princess The most beautiful Will you marry"
" ?me

(پرنسسم، زیباترینم، با من ازدواج می کنی؟ )

با چشم هایی که از خوشحالی می درخشید به سمتم برگشت و 

بهم خیره شد.

قدمی بهم نزدیک تر شد و خواست چیزی بگه که جعبه رو از 

جیب کتم در آوردم و زانو زدم...

در جعبه رو باز کردم و گفتم:

- عشقم...نفسم...معذرت می خوام!

با پنهون کاری که کردم، با دروغی که بهت گفتم اشتباه کردم!

اما تموم شد و االن می خوام همه ی اون روزها رو فراموشی 

بسپری و تا ابد مال من بشی!

می خوام زن من بشی! 

با من ازدواج می کنی مارالم؟

انگار زبونش قفل شده بود و انتظار همچین کاری از من 

نداشت...

که به سمتم اومد و گفت:



- بلند شو دیوونه...بلند شو فریاد!

سری به نشونه منفی تکون دادم و گفتم:

- تا جواب بله ندی بلند نمی شم!

که با همون ناز و عشوه ای زاتیش لبخندی زد و گفت:

- بلند شو تا جوابت رو بدم...
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با همون جعبه توی دستم بلند شدم و منتظر بهش خیره شدم.



- خب پرنسس....؟

گوشه لبش رو به دندون گرفت وبا لحن آرامی گفت:

- بله...

اون لحظه نفهمیدم چی شد که به سمتمش رفتم و با 

خوشحالی دستام دور کمرش انداختم که صدای جیغ خفیفش 

بلند شد.

بی توجه بلندش کردم و دور خودم چرخوندمش؛

- بزارم زمین فریاد....!

زمین گذاشتمش و با هیجان گفتم:

- چشم...چشم!

دستش رو جلو آورد با خنده ی زیبایی گفت:

- حلقم فریاد!

بال فاصله حلقه رو از جیبش در آوردم و انگشتش کردم.

- مبارک باشه!



با صدای آتوسا به سمتش برگشتم و گفتم:

- مرسی

آراد با نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:

- خوب بنظرم موقع شام داماد!

بریم که مردم از گشنگی   ...

دست مارال رو گرفتم و گفتم:

- پس بزن بریم.

امشب حال خوشبخت ترین مرد دنیا رو داشتم...!

درحالی که سمت ماشین می رفتیم و با لبخند گهگاهی به 

مارال خیره می شدم .

سمت ماشین ها رفتیم و آتوسا سوار ماشین آراد شد و ماهم 

سمت ماشین من رفتیم.

در ماشین رو براش باز کردم و گفتم:

- بفرما عشقم!

با لبخند سوار شد و گفت:

- مرسی
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ماشین رو دور زدم و سوار شدم.

استارت ماشین رو زدم و روی آهنگ پلی کردم...

قبل اینکه صداش رو زیاد کنم، رو به مارال گفتم:

- اینم به افتخارت دلبر!

بعد صدای موزیک رو زدم آخر و سرعتم رو زیاد کردم.
*

میبینمت دل میشه َپرَپر

این چه حسیه آی دلبر



این عشق میکُشه منو آخر

این چه حسیه آی دلبر

با تو آرومه دلم آرومه دلم

تویی قانون دلم به تو محکومه دلم

دلبر می بری هوش و حواس از سر

دلبر بیا بزنیم به سیِم آخر

دلبر نکنه نداری قلبمو باور

دلبر بیا که گذشته دیگه آب از سر

تو قلبت آتیشه تو دله من بیشتر

این چه حسیه آی دلبر

جنگ عقل و قلب نابرابر

این چه حسیه آی دلبر

با تو آرومه دلم آرومه دلم

تویی قانون دلم به تو محکومه دلم

دلبر می بری هوش و حواس از سر

دلبر بیا بزنیم به سیِم آخر

دلبر نکنه نداری قلبمو باور

دلبر بیا که گذشته دیگه آب از سر



*
آراد با سرعت اومد و شیشه اش رو پایین زد...

- مسابقه بدیم داداش؟

چشمکی زدم و گفتم:

- حله...بزن بریم!

- فریاد فداتشم مراقب باش!

با نیم رخ نگاهش کردم و گفتم:

- مراقبم قشنگم...
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آراد سرعت زیاد کرد و با سرعت از کنار ما گذشت.

آتوسا از پنجره سرش بیرون آورد و دستی برای ما تکون داد.

دیگه داشت اعصابم بهم می ریخت....

من باخت نمی دادم...!

مارال هم که انگار حرصش گرفته بود دستش رو روی بازوم 

گذاشت و گفت:

- گاز بده فریاد....داریم میبازیم ها!

پدال گاز رو بیشتر فشار دادم و سرعتم رو بیشتر از قبل 

شد ...

تمام تمرکزم برای عبور از تاکسی بود که جلوی راهم بود.

صدای آژیر پلیس رو از پشت سرم می شنیدم.

اما مهم نبود ...!

خیلی حرفه ای الیی کشیدم و به ماشین آراد رسیدم، دوتا بوق 

زدم و از کنارش گذشتم.



 دستم رو مشت کردم و با لبخند پیروزی به مارال نگاه کردم و 

گفتم:

- همینه....

امشب شب برد منه!

مارال نگاهی ترسیده نگاهم کرد و گفت:

- نگه دار...پلیس!

با دیدن ماشین پلیسی که جلوی راهمون وایساده بود نگه 

داشتم و ماشین آراد هم کنار من متوقف شد ...

مارال پوفی کشید و گفت:

- بخاطر جوگیری های شما دوتا زندان نیافتیم خوبه!

خندیدم و کمربندش رو باز کردم...

- چه زندانی فداتشم، بزار پیاده شم بینم چی میگه.

از ماشین پیاده شدم و همراه آراد سمتشون رفتیم.

بعد یک جریمه ی هنگفت با خنده به ماشین هامون برگشتیم و 

به رستورانی که از قبل میز رزرو کرده بودم، رفتیم.



کمی از نوشیدنی رو سر کشیدم و دستم رو دور گردن مارال 

انداختم.

 آراد و آتوسا رو به رومون نشسته بودند و آراد در حال 

پذیرایی از آتوسا بود.

صورتم رو مصنوعی جمع کردم و رو به آراد گفتم:

- بس کن دیگه حالمون رو بهم زدی با این زن ذلیلی  هات!
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مارال آروم به ساق پام کوبید و طوری که فقط خودم بشنوم 

زیر گوشم غرید:



- ولشون کن!

نفس های داغش رو پوستم اذیتم می کرد ناخودآکاه سرم رو 

کج کردم و زیر لب غریدم:

- کرم نریز!

اول با تعجب نگاهم کرد و بعد وقتی فهمید قصه از چه قرار 

است، با شیطنت ریز ریز خندید.

آراد با حرص نیم نگاهی بهم انداخت و در حینی که لیوان آبی 

برای آتوسا می ریخت، جدی خیره به چشم هام با حرص گفت:

- دستت رو از دور گردن خواهرم بردار و فاصله بگیر!

با چشم های گرد شده نگاهش کردم و مارال صاف نشست و به 

آراد خیره شد .

آتوسا هم آروم اسمش رو صدا زد که آراد دیگه نتونست جلوی 

خنده اش رو بگیره و بلد زیر خنده زد...

اول ما با تعجب نگاهش می کردیم و بعد هم بلند خندیدیم.

نگاهم سمت مارال کشیده شد، از ته دل می خندید.

کم کم خنده ام جمع شد و با لبخند محوی به خنده هاش خیره 

شدم.



 بد با خنده هاش دلبری می کرد...

 اولین بار بود که می دیدم اینطوری بی محابا و بلند 

می خنده...

با لذت سرم رو نزدیکش بردم و بوسه ی محکمی روی گونه اش 

کاشتم.

خنده اش جمع شد و معذب نگاهی به آراد و آتوسا انداخت.

گونه هاش رنگ گرفته بود و لبخند ملیحی روی لب هاش 

خودنمایی می کرد.

  آراد مشتش رو آروم روی میز کوبید و غرید:

- واقعا دیگه داره بهم برمی خوره!
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تک خنده ای کردم و دستم رو پشت صندلی مارال گذاشتم و 

گفتم:

- از این به بعد قراره زیاد از این صحنه ها ببینی، عادت کن 

داداشم!

دیگه چیزی نگفت و حرصی ازم رو گرفت...

بعد حساب غذا بلند شدیم؛

از رستوران بیرون رفتیم و بعد خداحافظی با آراد آتوسا، 

مارال سوار کردم و سمت خونشون حرکت کردم.

به سر کوچه رسیدیم، خواست پیاده بشه که گفتم:

- با مامانت اینا بگو برای فردا شب میایم خدمتشون!

با لبخند نگاهم کرد و گفت:

- چشم، شب بخیر



بعد به سمتم اومد، خواست گونم رو ببوسه که لباش هدف 

قرار دادم و بوسه کوتاهی روی لباش کاشتم.

از ماشین پیاده شده و بعد خداحافظی منتظر شدم وارد خونه 

بشه بعد برم...

همین که وارد حیاطشون شد، گاز ماشین رو گرفتم و حرکت 

کردم.
...

- من دیگه نمی دونم!

اگه فردا شب با من به این خواستگاری نیاید، دیگه هیچوقت 

منو نمی بیند...!

بابا بیش تر از من صداش رو باال برد و گفت:

- همین طوریش هم  نمی بینیمت فریاد خان!

- میاید یا نمیاید؟

صدای نفس های عصبیش رو از پشت گوشی می شنیدم...

- میایم.

باشه ای گفتم و قطع کردم...



گوشی رو روی عسلی کنار تخت گذاشتم و روی تخت ولو 

شدم .

برای مهرزاد، معاون شرکتم پیامکی فرستادم که این هفته رو 

بجای من کارهارو حل کنه؛
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لباس های جدیدی که برای عید تولید کرده بودیم، طرفدارهای 

زیادی داشتند و خداروشکر مشکلی از بابت شرکت نبود.



می دونستم بابا به خاطر مامان قبول کرده بود بیاد وگرنه 

هیچ وقت نمی اومد.

فرزاد یادم افتاد...

کاش نمی اومد!

اون شب بعد از این که باهم دعوا کردیم از اینجا رفت و به 

طرز عجیبی بعدش سر و کله ی هیلدا پیداش شد و فهمیدم 

اومدن هیلدا هم همش زیر سر اون بود.

این همه دوری از مارالم همش تقصیر فرزاد بود و اگر 

می دیدمش بعید می دونستم می تونستم عادی و خونسرد 

برخورد کنم.

تمام افکار مزخرفم رو کنار زدم و چشام هام رو بستم و خیلی 

زود پلکام بسته شد...

با صدای زنگ موبایلم نگاهی به صفحه اش انداختم و 

خواستم قطع کنم و وقتی اسم موش کوچولو رو دیدم انگار 

انرژی خاصی بهم منتقل شد.

زود از جام بلند شدم نشستم...



آیکون سبز تماس رو لمس کردم و گوشی رو کنار گوشم 

گرفتم .

صدای نازش که توی گوشم پیچید ناخودآگاه لبخندی روی لبم 

نشست:

- سالم!

- سالم همسر آینده!

خوبی عشقم؟

لبخدش رو حتی از پشت گوشی هم حس می کردم.

- خوبم قربونت برم....تو خوبی؟

- خوبم!

رفتی خرید؟

با شیطنت ادامه دادم:

- لباس خواب خریدی؟

می دونستم باز قرمز شده، با حرص کش دار صدام زد:

- فریاد...!
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- جون فریاد...؟

عمر فریاد...؟

نخریدی!

می خوای خودم بیام بریم بخریم؟

زنگ زدی رنگش رو ازم بپرسی؟

به نظرم قرمز قشنگه...

میون حرفم با جیغ گفت:



- بسه!

پسره ی بی حیا!

بلند خندیدم....

صدای خنده ی اون هم بلند شد؛

- تو کجایی فریاد؟

چرا از صبح می زنم جواب نمیدی؟

از صبح زنگ زده بود به من..؟!

مگه االن ساعت چند بود...؟!

گوشی رو از گوشم فاصله دادم و به ساعت گوشی نگاهی 

انداختم...

ساعت دو ظهر بود!

چطور این قدر خوابیده بودم...؟

گوشی رو دوباره پشت گوشم گذاشتم و گفتم و گفتم:

- نمی دونم چرا این قدر خوابیدم!

هوف مارال خیلی کار دارم من...کاری نداری فعال عشقم؟

- نه دیوونه...شب میبینمت!



باهاش خداحافظی کردم و تماس رو قطع کردم .

زودی از روی تخت پایین رفتم و بعد برداشتن حوله سمت 

حموم رفتم.

بعد یک دوش حسابی از حموم بیرون اومدم و حوله رو تن 

زدم.

همین که از حموم بیرون اومدم، صدای زنگ آیفون و زنگ 

گوشیم با هم بلند شد.

از بین لباس های بهم ریخته کف اتاقم رد شدم و باالخره به 

میز عسلی رسیدم گوشیم رو برداشتم، بابام بود.

همونطوری که تماس رو وصل می کردم با قدم های بلند به 

سمت در رفتم ...

- الو؟

- دوساعته پشت دریم، در رو باز کن دیگه پسر!

تو یه صفحه آیفون نگاه کردم، فقط چهره مامان معلوم بود؛ 

باشه ای گفتم و شاسی آیفون رو زدم و تماس رو هم قطع 

کردم.
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بدون این که لباس هام رو عوض کنم به سمت در سالن رفتم و 

در رو باز کردم.

مامان و بابا و پشت سرشون فرزاد داخل شدن...

فرزاد در رو پشت سرش بست.

مامان با نگرانی که فکر نمی کردم زیاد واقعی، باشه گفت:

- وای فریادم توی این سرما اینطوری چرا اومدی بیرون؟

برو داخل پسرم سرما می خوری!



بی توجه به حرفش گفتم:

- سالم عرض شد!

بابا فقط سرتکان داد و مامان و فرزاد جوابم رو دادند.

همین بود بدون هیچ احوال پرسی!

اصال مگر مهمه حال من چطوره..؟ 

کنار رفتم تا داخل بشن؛

داخل که شدند پشت سرشون داخل شدم و به سمت 

آشپزخونه رفتم.

چای ساز رو روشن کردم وبی توجه به حضورشون به سمت 

اتاقم رفتم .

بیخیال از روی لباس های کف اتاق رد شدم و در کمدم رو باز 

کردم و تیشرت شلوار اسلش سفید مشکی  ستم رو بیرون 

آوردم و پوشیدم .

بدون اینکه موهام رو خشک کنم، به سالن برگشتم و روی مبل 

تک نفره  ای نشستم.

فرزاد با چشم های ریز شده بهم خیره شده بود، نیم نگاهی هم 

بهش ننداختم و با اخم و طعنه آمیز گفتم:



- مرسی که منت گذاشتید و تشریف فرما شدید!

مامان با حرص خواست چیزی بگه که بابا با صدای محکمش 

گفت:

- همین امشب هستیم، برای جشن و چیزهات رو ما حساب 

نکن!

مامان سکوت کرد و من باز هم فکر کردم که شاید بچشون 

نباشم، توی ذهنم افتاد.

مگر می شود یک مادر به نبودن در جشن عروسی پسرش 

رضایت دهد؟!

مگر می شود سال ها همسرش جلوی چشمش پسرش را تحقیر 

کند و سکوت کند؟!

اصال مگر می شود مادری بچه اش را از بچه ی دیگر بیشتر 

دوست بدارد؟!
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با حرص افکارم را پس زدم و بلند شدم.

زیر لب زمزمه کردم:

- میرم چای بریزم!

این همه سال نبودند، حاال هم نباشند مهم نیست.

بی خیال مثل همیشه، ولی االن یه چیزی فرق می کنه و من 

حاال مارال رو داشتم.

امیدی برای نفس کشیدن و جنگیدن...

با فکر به مارال حس خوبی بهم دست داد.

ازدواج می کردیم و تموم می شد این همه دوری...

•••
"مارال"



دست هام رو در هم قفل کردم وسرم رو پایین انداختم که 

صدای پرصالبت بابا به گوشم رسید:

- همون فریاد دوست آراد؟

آرام سرم را تکون دادم و زیر لب بله ای گفتم.

آراد صدایش را با تک سرفه ای صاف کرد و گفت:

- بابا از لحاظ فریاد خیالت راحت باشه، پسر خیلی خوبیه!

بابا که هنوز از دست آراد و کارهاش ناراحت بود با تند خویی 

گفت:

- پسر خوب از نظر تو کیه؟

مثل خودت؟

آراد اخم کرد و گفت:

- مگه من چمه؟

از لحن حرف زدنش خنده ام گرفت، ولی جو بینمان سنگین تر 

از چیزی بود که بتونم بخندم .



لبم رو به دندان گرفتم و برای این که بابا چیزی نگه، سوالی 

صداش زدم:

- بابا؟

نگاهش رو از آراد گرفت و به من دوخت.

- اشکال نداره بگو بیان!

ولی مارال من باید در مورد خانوادشون تحقیق کنم.
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باشه ای گفتم و خواستم از جام بلندشم که گفت:



- دوستش داری؟

سرم توی یقه ام فرو رفت.

حاال چی می گفتم...!

زیر لب با صدایی که به زور شنیده می شد گفتم:

- پسر خوبیه...

تک خنده ای کرد و گفت:

- من که نگفتم پسر بدیه!

آیهان هم پسر خوبیه...

اخم هام درهم رفت و گفتم:

- مثل آراد می مونه برام!

من بهش فرصت هم دادم ولی نشد نتونستم.

دوباره پرسید:

- مارال فریاد رو دوست داری یانه؟

باید می گفتم وگرنه بابا دست بردار نبود.



آراد هم پا روی پا انداخته بود و با تفریح به من خیره شده 

بود.

گونه هام داغ شدند زیر لب خیلی آرام گفتم:

- دوستش دارم...

بابا و آراد هردو خندیدند و بابا به سمتم اومد.

به احترامش بلند شدم و ایستادم.

پیشونی ام رو بوسید و گفت:

- این که دیگه خجالت نداره، دختر بابا...

عشق افتخار داره، نصیب هرکسی نمیشه!

لبخند پررنگی روی لبم نشست.

مامان و آتوسا باالخره از آشپزخونه بیرون اومدند و مامان با 

دیدن من در آغوش بابا با لبخند مهربونی گفت:

- خیر باشه...!

چیزی شده و ما بی خبریم؟

بابا لبخندی زد و گفت:

- دخترت می خواد ازدواج کنه!
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آتوسا سینی حاوی فنجون های قهوه رو روی میز گذاشت و 

گنگ با استرس نگاهم کرد .

آراد با خنده دست آتوسا رو گرفت و پیش خودش نشوندش و 

گفت:

- مامان اشتباه گرفتی، دومادت آیهان نیست!

مامان با چشم های گرد شده، کوتاه گفت:

- پس کیه؟



آراد دستش را دور گردن آتوسا حلقه کرد و در حینی که او را 

به خودش نزدیک می کرد گفت:

- همونی که خیلی دوستش داشتی و همیشه دور از چشم 

مارال می گفتی همچین دامادی آرزوته!

با تعجب به آراد خیره شدم...

یعنی مامان واقعا آرزوش بود فریاد دومادش بشه؟

مامان لبخند متعجبی زد و گفت:

- فریاد؟

آراد فقط سرتکون داد و مامان با خوشحالی گفت:

- می دونستم دلش گیر ماراله!

آتوسا خندید و گفت:

- کیه که ندونه داداش ما، عاشق مارال!

بابا و مامان از ارتباط خوب بین فریاد و آتوسا خبر داشتند.

بابا و مامان کنار هم نشستند و من هم با برداشتن فنجون 

کوچک قهوه ای سر جام نشستم.



چون خانوادگی قهوه  دوست داشتن، بیشتر اوقات قهوه 

داشتیم.

آراد بیخیال بوسه ای روی گونه ی آتوسا زد که آتوسا سرخ شد 

و بابا گفت:

- حیا کن پسر!

دخترم خجالت کشید...

و آتوسا بیشتر قرمز شد.

این که اراد با آتوسا انقدر خوب برخورد می کرد و بهش محبت 

می کرد، خیلی خوشحالم می کرد.

لبخندی روی لبم بود.
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با صدای گوشیم از روی میز عسلی کنار دستم برش داشتم.

فریاد بود...

لبخندم عمق گرفت و بلند شدم و با ببخشیدی از جمع دور 

شدم که صدای خسته ی فریاد توی گوشم پیچید:

- شیری یا روباه عمرم؟

با ذوق گفتم:

- شیِر شیر!

خوبه ای گفت که پرسیدم:

- تو چی؟

- همه چی خوبه، بابا این ها اومدن!

شادی از صداش مشخص نبود و انگار داشت در مورد 

عادی ترین اتفاق حرف می زد.

بادم خوابید و آروم گفتم:

- فریاد، چیزی شده؟



خودش رو روی تخت پرت کرد و صدای فنر های بخت 

برگشته ی تختش حتی به گوش من هم رسید.

- نه عشقم چیزی نشده!

غر زدم:

- فریاد به من دروغ نگو!

- یکم عصابم بهم ریخته!

خندیدم.

- نکنه استرس گرفتی آقا دوماد!

بی حال خندید و من بیشتر نگران شدم.

سکوتم رو که دید انگار فهمید باید توضیح بده...

- مارال بابا این ها گفتن فقط امشب رو هستن؛

یعنی برای جشن و این چیزها...

میون حرفش پریدم:

- یعنی تو برای این ناراحتی؟
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- آره، خب من کلی نقشه کشیدم برای عروسی...!

اگه اینا نباشن خانوادت ناراحت میشن، زشته بین فامیال...

ریلکس گفتم:

- پس عروسی نمی گیریم!

اصال از این جشن و اینا خوشم نمیاد...

فقط یه مراسم عقد می گیرم و باهم می ریم ماه عسل جایی 

که من می خوام!

قبوله آقایی؟



- قربون آقایی گفتنت بشم، اما بدون عروسی میشه مگه؟

آروم در اتاقم باز کردم و وارد اتاق شدم.

به در تکیه دادم و گفتم:

- خدانکنه نفسم، من اینطوری دوست دارم!

- باشه خانومم، پس من برم که کلی کار دارم.

با خانومم گفتنش لبخندم پررنگ تر و دلم غش رفت...

- مراقب خودت باش فریادم!

شب میبینمت...

بعد خداحافظی تماس رو قطع کردم  و گوشی رو روی عسلی 

کنار تخت گذاشتم.
...

آروم صداش زدم و گفتم:

- فریاد؟

نگاه از انگشتان دستش گرفت و به من زل زد.



- هوم؟

سرم نزدیک تر بردم و پچ زدم:

- قبال اینقدر ساکت و سر به زیر نبودی!

حواست باشه ها من خوشم از مردهای آروم نمیادها...!

با این حرفم گوشه لبش کش اومد و آروم خندید...

آراد گفته بود حلقه ی نامزدیم رو پس بدم، که بابا و مامان گیر 

ندن و امشب جلوی همه فریاد دستم کنه؛

با صدای آتوسا نگاهمون به طرفش چرخید.

- نوبت حلقه است آقا دوماد!

بدو حلقه رو دستش کن...
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فریاد تکیه اش رو از مبل گرفت و کمی به سمتم چرخید.

جعبه رو در آورد از جیبش؛ حلقه رو از جعبه بیرون آورد.

دستم به طرفش گرفتم و که با لبخند حلقه رو دستم کرد و 

اروم بوسه ای روی انگشت های کشیده ام زد که باعث شد 

لبخند عمیقی بزنم.

 صدای دست زدن جمع بلند شد...

- مبارک باشه عروس، انشا� خوشبخت بشید.

با صدای مادر فریاد، لبخندی به روش زدم و گفتم:

- ممنونم!

پدر فریاد بلند شد و با همون اخمای درهم گفت:

- خوب دیگه ما رفع زحمت کنیم...

خدانگهدارتون!

همسرش و فریاد و فرزاد بلند شدن؛



بعد خداحافظی سمت در رفتن...

ماهم بلند شدیم و تا دم در بدرقشون کردیم...

گاهی نگاه های فرزاد رو روی خودم حس می کردم ولی 

بی اعتنا بودم و سعی کردم خوش باشم و بهش فکر نکنم.

فریاد زیاد سرحال نبود و دلیلش هم خانوادش بود.

بابا اینا هم از خانوادش خوششون نیومده بود و بابا هم مدام 

غز می زد...

کنار بابا نشستم و گفتم:

- بابا میشه یک لحظه به حرفم گوش کنید؟

با اخم های درهم و حرص گفت:

- بفرما مارال خانم!

دست هام رو توی هم قفل کردم و گفتم:

- ما نمی خوایم عروسی بگیریم!

با عصبانیت گفت:

- یعنی چی؟

مگه میشه؟

من آرزو دارم دخترم رو توی لباس عروس ببینم!



- لباس عروس که می پوشم ولی دیگه جشن نمی گیریم!

بعدش هم میشه بابا...

ما قراره بعد از عقدمون دوتایی بریم لندن ماه عسل!
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- چی بگم واال!

شما که خودتون قول و قرارهاتون رو گذاشتید...

با خجالت سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم.

آراد نگاهی به مامان انداخت و گفت:



- مامان من گرسنمه!

بابا چپکی نگاهی به آراد انداخت که صدای خنده هامون بلند 

شد.

بابا کال زیاد راضی نبود و فقط به خاطر من حرفی نمی زد و 

اندازه ی یه دنیا ممنونش بودم.

 بعد مامان با لبخند دندون نمایی و با شوخی گفت:

- خودت زن داری، بگو به زنت بهت غذا بده!

آراد بی حواس گفت:

- نه نمیشه، بچه ام اذیت میشه!

بابا و مامان هردو در بهت به سر می بردند که آتوسا برای جمع 

کردن موضوع، مشتی به بازوی آراد زد و با خنده ی مصنوعی 

گفت:

- بچه خودتی!

من هم برای تغییر جو بلند شدم و گفتم:

- آراد داداش از بس زیاد می خوری، داری شکم می زنی!

کم بخور خب...



مامان نگذاشت آراد اعتراض کنه، آهی کشید و با غم گفت:

- فکر کردم دارم نوه دار میشم!

آراد خندید و از جاش بلندشد، دست آتوسا رو گرفت تا 

بلندشه، گفت:

- برای نوه دار شدن شما هم برنامه دارم!

بابا زیر لب بیشعوری نثارش کرد که همه خندیدیم.

آراد به سمتم اومد و محکم لپم رو کشید و با حرص گفت:

- دیگه به غذا خوردن من گیر نده!

کالهمون میره توهم...

آون قدر لپم رو محکم کشید که چهره ام از درد جمع شد و با 

حرص دستش رو پس زدم.

لبخند حرص دراری زد و بوسه ای روی گونه ی دردناکم زد.
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دستم رو روی گونه ام گذاشتم و آروم ماساژش دادم و زیر لب 

غر زدم:

- وحشی!

آراد با خنده چپ چپ نگاهم کرد و دستش رو به سمت گونه ی 

دیگرم برد و گفت:

- بی ادب، بزرگ ترم ازت ها!

سریع سرم رو عقب بردم و با اخم خنده گفتم:

- دستت به گونه ام بخوره، میگم فریاد بزندت!

آراد حرصی خندید و گفت:

- فریاد؟



من رو بزنه؟

جرئتش رو نداره!

چشم غره ای بهش رفتم و خواستم چیزی بگم که

آتوسا در حینی که کیفش رو از روی مبل برمی داشت گفت:

- وای چتون شد شما دوتا؟

دست آراد رو گرفت و گفت:

- قربونت برم اگه لجبازیت تموم شده، بیا بریم سرم خیلی درد 

می کنه!

آراد با نگرانی دستش رو روی پیشونی آتوسا گذاشت و گفت:

- دورت بگردم، می خوای بریم دکتر؟

و من از ته دلم از نگرانی و قربون صدقه  ی آراد خوشحال 

شدم.

این یعنی آتوسا رو دوست داره...؟!

مامان در حالی که از جاش بلند می شد رو به اتوسا گفت:

- قرص مسکن بیارم برات؟



آتوسا با مهربونی ذاتیش لبخندی زد، سر تکون داد و گفت:

- نه مادرجون شما زحمت کشیدید.

برم خونه یکم بخوابم، خوب میشم!

بخاطر کم خوابیه...

مشتی به بازوی آراد که با نگرانی به آتوسا خیره شده بود زدم 

و آروم طوری که فقط خودش و آتوسا بشنون پچ زدم:

- بزار زن داداشم زود بخوابه، تا سرش درد نگیره!

آتوسا قرمز شد و اعتراض وار اسمم رو صدا زد که بلند 

خندیدم...
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آراد با لذت به سرخ شدن آتوسا نگاه کرد و آتوسا رو مخاطبش 

قرار داد.

- گیس بریده چقدر هم کیفش کوکه!

خندیدم، واقعا هم کیفم کوک بود ...

مگر لذتی باالتر از لذت وصال یار هم هست؟

با صدای زنگ  موبایلم که از روی میز عسلی می اومد با همون 

خنده به سمتش رفتم .

آراد چپ  چپ نگاهم می کرد .

فریاد بود...

با لبخند تماس رو وصل کردم:

- جانم؟

- خوبی عمر فریاد؟

لبخند پررنگی زدم و گفتم:

- عالی ام!



یک لحظه...

موبایل رو از گوشم فاصله دادم و رو به آراد و آتوسا که 

داشتند از سالن بیرون می رفتند، گفتم:

- خداحافظ، مرسی که اومدید!

آتوسا حتما رو برو دکتر...مسکن بدون تجویز دکتر نخور!

آتوسا سری تکون داد و گفت:

- باشه مرسی عزیزم، خداحافظ!

آراد هم جوابم رو داد و از خونه بیرون رفتند.

در حینی که به سمت اتاقم می رفتم، موبایل رو به گوشم 

چسبوندم.

- خب ببخشید...

- خواهش می کنم!

نظر بابات این ها چی بود؟

با شیطنت خودم رو روی تخت انداختم و گفتم:

- گفتن که من از سرت زیادی ام!



بلند خندید و گفت:

- اتفاقا خانواده من هم می گفتن، من از سر تو زیادی ام!
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دیوونه ای نثارش کردن و بعد مکث کوتاهی گفتم:

- فردا صبح می ریم بازار یا عصر؟

- من صبح باید یه سر برم کارخونه، نمی تونی صبح رو با 

آیسان بری؟

عصری خودم هستم خدمتت...



آیسان که ازدواج کرده بود و برای ماه عسل رفته بودن کیش 

و قرار بود برای روز عروسی بیان ؛

- فریاد آیسان اینا برای ماه عسلشون رفتن کیش!

پس من با مامان میرم چون کلی کار دارم...

- راس میگی ها یادم رفته بود، باشه پس من فردا عصر ساعت 

چهار میام دنبالت که بریم...

فعال کاری نداری عشقم؟

- نه جونم، فعال شب بخیر. 

بعد خداحافظی با فریاد، تماس رو قطع کردم  و گوشی رو 

روی عسلی انداختم.

دفترچه و خودکارم رو از کشوی میز برداشتم و دوباره سر 

تخت برگشتم.

شروع با نوشتن لیست چیزایی که الزم دارم شدم .

بعد تموم شدن لیست خرید فردام، سعی کردم افکارم رو کنار 

بزنم و زود بخوابم...

باالخره جمعه عقدمون بود و من فقط دو روز وقت داشتم!



...

در پرو رو باز کردم و با دیدن مامان توی اون لباس مجلسی 

مشکی و بلند، که خیلی بهش می اومد.

هینی کشیدم و گفتم:

- وای مامان چه خوشگل شدی!

خیلی بهت میاد...بنظرم همین رو بیار!

از توی آیینه نگاهی به خودش انداخت و گفت:

- پس همینو میارم!

سری تکون دادم و گفتم:

- مبارکت باشه.
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در حالی که در پرو رو می بستم، صدای آتوسا رو از پشت سرم 

شنیدم.

- مارال؟

به طرفش برگشتم و گفتم:

- سالم عزیزم...

نگاهی به پشت سرش انداختم و گفتم:

- تنها اومدی؟

که همون لحظه آراد با پالستیک های توی دستش وارد مغازه 

شد.

- به به عروس خانم!

لبخندی زدم و گفتم: 

- چطوری خان داداش؟



از برق توی چشم هاش می فهمیدم که چقدر حالش 

خوبه...چقدر خوشحاله و خوشبخت!

نگاهی به آتوسا انداخت و گفت:

- عالیم...

بعد از بیرون اومدن مامان از پرو، آراد اجازه نداد مامان 

حساب کنه و خودش لباس رو برای مامان خرید.

چهارتایی از مغازه بیرون رفتیم و اکثر خریده ام رو انجام 

دادم.

فقط لباس عروس و کفش مونده بود که می خواستم اون ها 

رو با سلیقه فریادم بخرم.

سوار ماشین آراد شدیم و به رستوران که نزدیکی همین پاساژ 

بود رفتیم. 

پالستیک های خرید رو کنار صندلیم گذاشتم.

گارسون اومد و از ِمنو، چلو مرغ زعفرانی سفارش دادیم.

مامان از جاش بلند شد و به سرویس بهداشتی رفت که همون 

لحظه آتوسا دستش سمت شکمش برد و با ذوق گفت:

- لگد زد آراد!



بچم لگد زد...

آراد با خوشحالی دستش رو سمت شکمش برد و گفت:

- چرا دیگه نمیزنه؟

قیافش توی هم رفت؛

سرش نزدیک شکم آتوسا برد و با لحن بامزه ای  گفت:

- نکنه با من لجی بابایی؟
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آتوسا دستی بین موهای پریشون آراد کشید و اون ها رو به باال 

هدایت کرد، که باز هم با سماجت سرجاشون برگشتند.

لبخندی به قاب زیبای آراد و آتوسا زدم و گوشیم رو از کیفم 

بیرون کشیدم.

یک پیام از فریاد داشتم، با ذوق بازش کردم.

"عشقم لباس نگیری ها باید خودم باشم، تاییدش کنم!"

لبخندی زدم و با شیطنت تایپ کردم:

" می خواستی خودت بیای، حاال که نیومدی خودم می گیرم! "

پیامم سین خورد و بعد از همون لحظه موبایلم شروع کرد به 

زنگ خوردن...

لبخندم عمق گرفت و همونطور که از جام بلند میشدم، تماس 

رو وصل کردم و صدای غر آراد رو شنیدم:

- نامزد بازی این دوتا تموم نمیشه!

بیست چهارساعته باهم حرف می زنن...

تک خنده ای کردم و موبایل رو کنار گوشم گرفتم و صدای 

گرفته ی فریاد توی گوشم پیچید:

- کجایی؟ 



با تمسخر گفتم:

- سالم عزیزم، مرسی منم خوبم!

سعی در کنترل خنده اش داشت که با صدایی که خنده  هم 

درش بود گفت:

- زبون نریز موش کوچولوم!

انگار که روبه روم باشه، چشم غره ای به فضای سرسبز رفتم و 

اعتراض وار و کش دار گفتم:

- فریاد!

با خنده گفت:

- جون فریاد؟

نگذاشت حرفی بزنم و سریع گفت:

- مارال فداتشم من کار داشتم نتونستم بیام!

تو که می دونی من دوست دارم هرلحظه کنار تو باشم!

ناراحت شدی؟

لباس گرفتی؟



لبخندی روی لبم نشست.

- نه بابا شوخی کردم، ناراحت نشدم!

می دونم تو هم درگیری...

نه هنوز لباس نگرفتم!
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- خوبه...

 من یه جلسه مهم دارم، بعد باهات تماس می گیرم!

- باشه عزیزم، پس فعال...



تماس رو قطع کردم  و گوشی رو توی کیفم گذاشتم.

سفارش هامون رو آوردند و روی میز چیدند.

در سکوت مشغول خوردن غذا شدیم.
 darkhast_romannn@

•••

نگاه از آیه های قرآن گرفتم و با لبخند نیم نگاهی به فریاد 

انداختم.

- عروس خانم وکیلم؟

سرم رو پایین و انداختم و گفتم:

- با اجازه بزرگ ترها...

بله!

که صدای دست زدنای همه بلند شد.

- آقای فریاد صدر، آیا وکلیم شمارو به عقد دوشیزه محترمه 

مکرمه خانم مارال سهیلی در بیاورم؟

فریاد بدون مکث لبخندی روبه من زد و گفت:

- بله!



قرآن رو بستم بوسه ای رو کتاب مقدس زدم و روی میز 

گذاشتمش؛

همراه فریاد بلند شدیم و شروع به امضا کردن شدیم.

امروز بهترین روز زندگیم بود.

روزی که به عشقم رسیده بودم...روزی که فریادم مال من 

شده بود!

عمو و زن عمو هام بلند شدند و یکی یکی بهم تبریک گفتند .

آیسان همراه آرش به سمتمون اومدند.

با لبخند زیبایی که روی لب داشت به سمتم اومد و بغلم کرد.

- مبارک باشه خواهرم، ایشا� خوشبخت بشی!

بعد ازم جدا شد، با لبخند نگاهش کردم و گفتم:

- مرسی فداتشم...
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آرش هم تبریک گفت و دوتایی خداحافظی کردند و رفتند .

من مونده بودم و فریاد    ...

دقیقا یک ساعت دیگه پرواز داشتیم.

صورتم رو توی قاب دستاش گرفت و بوسه ای روپیشونیم 

زد...

- حاضری خانمم؟ 

سری به سمتم پایین تکون دادم و گفتم:

- حاضرم نفسم!

بعد دستم رو گرفت و باهم از محضر بیرون زدیم.

سوار ماشین شدیم و فریاد استارت زد...

بهش خیره شدم و گفتم:

- به خودت نگاه کن که در کنار من چه زیباتری!



به من نگاه کن که در کنار تو چقدر بلندتر میخندم!

به ما نگاه کن که وقتی با همیم، انگار هیچ غصه ای در این 

جهان نیست! 

وقتی من با توام به من چه ربطی دارد که در کجای دنیا چخبر 

است...!

به من چه که دانشمندان چه چیزی کشف کردند یا در کجای 

دنیا زندگی دیگری متولد شد؟!

این ها نه که مهم نباشند....ولی وقتی تو هستی برای من هیچ 

چیز مهمتر نیست!
 darkhast_romannn@

فریاد لبخند دلبری زد و سرش نزدیک آورد.

بوسه ای روی گونم زد و گفت:

- اوه مارال خانم شاعر بودی و ما خبر نداشیتم؟

سری تکون دادم و ضبط رو روشن کردم...

به آهنگ مورد عالقم که رسیدم صداش رو زیاد کردم.

فریاد با شروع شدن آهنگ، همراه خواننده شروع به خوندن 

کرد...

چشام تا تو رو دید؛ هوش از سرم پرید!



فدات بشم به کی بگم که اینقدر عاشقت شدم؟!

جونم به تو بنده چشمات که میخنده!

حالم خوبه با تو

رو به عاشق شدن دل می کوبه…

من دارم کم کم دیوونه میشم!

میمیرم از غم تو نباشی پیشم…

همه وجودم فدای چشمات؛ که بعد تو دل هیچکسو نمیخواد!

چشام تا تو رو دید؛ هوش از سرم پرید!

فدات بشم به کی بگم که اینقدر عاشقت شدم؟!

جونم به تو بنده چشمات که میخنده!

حالم خوبه با تو

رو به عاشق شدن دل می کوبه…

من دارم کم کم دیوونه میشم!

میمیرم از غم تو نباشی پیشم…

همه وجودم فدای چشمات؛ 

که بعد تو دل هیچکسو نمیخواد...
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بعد تموم شدن آهنگ، صدای ضبط رو کم کردم و به صندلی 

تکیه دادم.

بعد رو به فریاد گفتم:

- اگه دیرمون نمیشه، یجا وایس یه چیزی بگیر بخوریم.

من خیلی ضعف کردم...

نگاهی به اطرافش انداخت و با دیدن فست فودی که از روی 

شانس یکم جلوتر بود، ماشین رو نگه داشت و گفت:

- دیر نیست فداتشم، ساندویچ می خوای بگیرم یا پیتزا؟

انتخاب من صد در صد ساندویچ بود...



زیاد عالقه ای به پیتزا نداشتم!

با لبخند نگاهش کردم و گفتم:

- ساندویچ

چشمی گفت و پیاده شد.

گوشیم رو از کیفم در آوردم و تا برگشتن فریاد نگاهی به 

واتساپم انداختم.

وضعیت دوست هام رو نگاهی انداختم و بعد به وضعیت دلربا 

رسیدم.

بیبی چکش را استوری کرده بود و نوشته بود "مامان شدم" و 

چند تا استیکر چشم قلبی؛

پاسخ استوری رو دادم و تبریک گفتم.

با صدای باز شدن در ماشین، اینترنتم رو خاموش و گوشی رو 

توی کیفم گذاشتم.

- بفرما عشقم!

پالستیک رو ازش گرفتم و گفتم:

- مرسی 



نگاهی به داخلش انداختم وقتی که دیدم یدونه  است با 

تعجب گفتم:

- پس برای خودت نخریدی؟

استارت زد و گفت:

- نه جونم، من گرسنم نیست.

تو بخور نوش جونت...

سری تکون دادم و با اشتها شروع به خوردن شدم.

همین که به فرودگاه رسیدیم، ماشین رو توی پارکینگ پارک 

کردیم و وارد فرودگاه شدیم.
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بعد از عبور از قسمت *چک این* چمدان ها رو تحویل دادیم 

و...؛

بعد از بازرسی امنیتی به سالن انتظار رفتیم.

خداروشکر زیاد منتطر نموندم و سریع سوار شدیم.

بار اولم نبود که سوار هواپیما می شدم و این بار برخالف قبل 

نمی ترسیدم.

بار اول که سوار شدم، همراه مامان و بابا به کربال رفتیم...

یادش به خیر...چقدر خوش گذشته بود بهم؛

با صدای فریاد از فکر بیرون اومدم.

- کنار پنجره می شینی؟

سری به عالمت تایید تکون دادم و رفتم نشستم.

فریاد کنارم نشست و دستش رو روی دستم گذاشت.

مشخص بود خسته است، چون همین که هواپیما پرواز کرد 

سرش رو به صندلی تکیه داد و خوابش گرفت...



الهی قربونش برم .

یک مرد چقدر می تونه جذاب باشه...؟!

چقدر میتونه خوشتیپ باشه...؟!

مرد من...فریاد من...بهترین آدم دنیا بود.

اون قدر دوستش داشتم که لحظه ای نمی تونستم به نبودش 

فکر کنم!

با لبخند سرم رو نزدیک بردم و به شونش تکیه دادم.

چشم هام رو بستم و سعی کردم کمی بخوابم...

...

شهر مونیخ واقعا زیبا بود.  ..

زیباتر از چیزی که تصورش رو داشتم.

با غرور دست فریاد رو گرفتم و وارد کافه  شدیم.

- خسته که نشدی؟

پشت میز نشستم و گفتم:

- یکم...



وای فریاد اینجا خیلی قشنگه، هنوزم باورم نمیشه اومدیم 

اینجا!

همون کافه ای که همیشه عکس هاش رو فقط می دیدم!

پشت میزش نشست و چشمک جذابی زد و گفت:

- سه روز دیگه مونده خوشگل خانوم! 

هنوز کلی جامونده که می خوام نشونت بدم...
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همون لحظه گارسون اومد و با زبان آلمانی چیزی گفت؛ من که 

چیزی نفهمیدم، ولی فریاد چون اینجا یکی دوسال درس 

خونده بود، بلد بود زبونشون رو...

به آلمانی جوابش رو داد و از روی منو برامون قهوه سفارش 

داد.

خیلی زود سفارش هامون رو آوردن؛

با لذت و در آرامش شروع به نوشیدن قهوه هامون کردیم.

با صدای زنگ موبایلم، فنجون قهوه رو روی میز گذاشتم و 

موبایلم رو از کیفم بیرون آوردم.

با دیدن شماره مامان، نگاهی به فریاد که سوالی نگاهم 

می کرد، انداختم و گفتم:

- مامانمه...

تماس رو وصل کردم که صدای آرامش بخش مامان توی گوشم 

پیچید:

- سالم دخترم حالت چطوره؟

 خوش می گذره؟

 فریاد چطوره؟



- سالم مامانم، حالمون خوبه شکر...

جاتون خالی اینجا خیلی خوبه؛

شما چطورین؟

- ماهم خوبیم قندعسلم...

من زیاد مزاحمتون نشم مراقب خودت و شوهرت باش، فعال 

دخترم!

- چشم مامان جونم، فعال...

تماس رو قطع کردم  و گوشی رو توی کیفم گذاشتم .

نیم نگاهی به فریاد انداختم به گوشه کافه خیره شده بود، 

نگاهش رو دنبال کردم و به دوتا دختر جذاب و خوشگل 

رسیدم که با لبخند داشتند، نگاهش می کردند.

اخم هام رو توی هم کشیدم و با حرص از جام بلند شدم.

نگاهش رو با لبخند کجی از اون ها گرفت و گفت:

- چی شد؟

چرا بلند شدی؟
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بغضی به گلوم چنگ انداخت، بزاقم رو به زور قورت دادم و با 

عصبانيت گفتم:

- من می خوام برم...

متعجب از جاش بلند شد و گفت:

- باشه بریم...

فقط چرا این قدر عصبانی؟

بی توجه بهش جلوتر رفتم و از کافه زدم بیرون؛



- وایسا مارال!

وایسا دختر...توچت شد یهو؟

به سمتش برگشتم و با عصبانیت گفتم:

- من چیزیم نیست...!

اصال مگه برات مهمه؟

برو به چشم چرونی ات برس!

چند لحظه مات برده نگام کرد و بعد یهو زد زیر خنده...

اخم هام رو بیش تر توی هم کشیدم و گفتم:

- به چی می خندی؟

با توام فریاد...!

بهم نزدیک تر شد صورتم رو توی قاب دست هاش گرفت:

- خانمم...عشقم...تو حسودی کردی؟   

ابرویی باال انداختم و با لحن جدی گفتم:

- آره!

من نمی خوام چشم هات همه جا بچرخه فریاد!



با شیطنت چشماش رو ریز کرد و گفت:

- عالوه بر حسود بودن، خانمم یکم غیرتی هم هست، نه...؟!

وقتی که اخم های من رو دید، لبخندش رو جمع کرد...

سری تکون داد و گفت:

- ببخشید عمرم...

تو که می دونی من چقدر تورو دوست دارم!

 باور کن تقصیر اون ها بود همش اشاره و این ها کردن منم 

گفتم ببینم چه خبره، همین!

بعد به سمتم اومد و دستم رو گرفت و گفت:

- حاال هم بیا بریم، بریم که امشب یه سوپرایز دیگه برات 

دارم!
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بدون حرف همراهش رفتیم و سوار تاکسی شدیم.

دستش دور گردنم انداخت و سرش نزدیک صورتم آورد.

خجالت زده نگاهی به فریاد انداختم و گفتم:

- فریاد تو تاکسی هستیم ها!

بی توجه بوسه ای روی گونم زد و گفت:

- خب باشیم.

کله شق و دیوونه...!

با نگه داشتن تاکسی، پیاده شدیم و همراه فریاد جلو رفتیم.

با دیدن دریاچه  و پل زیبا، با ذوق به سمت پل رفتم.

باورم نمی شد تو این دو روز کلی جای تفریحی رفته بودیم، 

اما اینجا فرق داشت...

منطقه زیبا و رمانتیکی داشت.

نفس عمیقی کشیدم و به دریاچه خیره شدم.



با قرار گرفتن دست های فریاد دور کمرم، دستام رو روی 

دستاش گذاشت و در سکوت به منظره زیبای جلومون خیره 

شدیم.

- خوشت اومد خانمم؟

با لبخند به نیم رخ به سمتش برگشتم و گفتم:

- عاشقش شدم!

اینجا خیلی قشنگه فریاد...

بعد کامل به سمتش برگشتم.

صورتش توی قاب دستام گرفتم و گفتم:

- مرسی نفسم...

امشب یکی از بهترین شبای زندگیم شد!

می دونی حتی فکرش هم نمی کردم روزی به اینجا بیام!

لبخند مردونه جذابی زد و من بعد مکثی کوتاه ادامه دادم.

- خیلی دوست دارم...
 darkhast_romannn@

که همون لحظه خم شد و بوسه  ای کوتاه روی لب هام کاشت.

گوشه لبم رو به دندون گرفتم و گفتم:



- وای فریاد...

خیلی دیوونه ای!

تو خیابونیم آخه...
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- مهم نیست.

دلم خواست...زنمو بوسیدم!

دیگه چیزی نگفتم و دوتایی یکم قدم زدیم.



روی صندلی های چوبی که کنار درخت ها بودند، رفتیم و 

نشستیم.

تکیم رو به صندلیم دادم و نگاهم رو به آسمون دوختم.

امشب آسمون پر بود از ستاره...

حال آسمون هم مثل حال دل من خوب بود!

وای...!

چه قشنگ...!

همون لحطه یک ستاره دنباله دار رد شد.

آروم به بازوی فریاد زدم و گفتم:

- توام دیدیش فریاد؟

اون هم که مثل من خیره آسمون بود گفت:

- اوهوم، دیدم!

- آرزو کردی؟

آخه میگن وقتی ستاره دنباله دار رد بشه و ببینیش، هر 

آرزویی کنی بر آورده میشه!

بهم خیره شد و با لحن جدی گفت:

- من دیگه آرزویی ندارم!



آرزوی من تو بودی، که بر آورده شدی...

قربان صدقه هایش...عشقم گفتن  هاش...ش

جان من...شما بودید عاشقش نمی شدید...؟!

سرمرو پایین انداختم و بهش نزدیک تر شدم.

سرم رو نزدیک بردم و روی شدنش گذاشتم.

دستش رو دور گردنم انداخت و بوسه ای روی سرم زد.

"یک سال بعد"

با صدای زنگ خونه، اشک هام رو پاک کردم و نگاهی به آینه 

انداختم.

اگر فریاد می فهمید گریه کردم، دعوام می کرد  .

دستی به صورتم کشیدم و از ازخانه بیرون رفتم.

در رو باز کردم و جلوی در منتظر ایستادم.

در رو باز کرد و با دیدنم لبخندی زد و گفت:

- عصر بخیر بانو!

تو چرا هنوز آماده نشدی؟



نکنه منصرف شدی؟
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تند سری به سمت باال تکون دادم و گفتم:

- نه...نه...

منصرف نشدم.

فقط کاش می تونستم بچه ای...

نتونستم ادامه بدم و بغضم ترکید...

از وقتی که فهمیدم باردار نمی شم!



روحیم کال بهم ریخت...

هرچند فریاد اصال براش مهم نبود، یعنی مطمئنم مهم بود 

چون اون عاشق بچه بود اما بخاطر من حرفی نزد... 

بعدش تصمیم گرفت که از پرورشگاه بچه بیاریم.

اولش موافق نبودم اما بعدش راضی شدم...

باور نمی شد...

امروز قرار بود مادر بشم!
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اخم هاش رو توی هم کشید و گفت:

- پاک کن این اشکات رو ببینم!

فداتشم آماده شو که دخترمون منتظرمون هست.

فریاد خواسته بود دختر بیاریم، چون اون عاشق دختر بود!

با لبخند سری تکون دادم و سمت اتاقم رفتم.

خیلی زود آماده شدم و به سالن برگشتم.

با عجله از خونه بیرون رفتیم و سوار ماشینش شدیم.

اون قدر استرس داشتم که نفهمیدم چطور به مقابل 

پرورشگاه رسیدیم.

اول فریاد پیاده شد و بعد من پیاده شدم.



فریاد داخل رفت و من منتظر اومدنشون شدم...

با دیدن فریاد و دختر بچه ی  یک ساله ی توی بغلش، با ذوق به 

سمتشون رفتم و ازش گرفتمش؛

چقدر خوشگل بود...

دستای کوچیک و صورت بامزش، بوسه ای روی سرش زدم و 

سمت ماشین رفتم.

- چه بوی خوبی میدی تو!

حتی اسم دخترمون هم انتخاب کرده بودیم.

اسم این فرشته کوچیک و خوشگلمون رو مرسانا گذاشته 

بودیم.
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فریاد در ماشین رو برام باز کرد و سوار شدم.

خودش هم ماشین رو دور زد و سوار شد...

- مارال مامانت اینا زنگ زدن برای امشب بریم اونجا!

آراد اینا هم هستند.

با لبخند نگاهم رو از مرسانا گرفتم و روبه فریاد گفتم:

- اینا چرا جدیدا به تو زنگ می زنن!

اصال به من زنگ نمیزنن ها...

خندید و گفت:

- بله دیگه دومادشون رو بیشتر دوست دارن!

- خودشیفته...

باشه بریم.

استارت زد و حرکت کرد.

دستش رو سمت ضبط برد که صداش زدم و گفتم:



- آهنگ نزار...

بچه خوابه!

ابرویی باال انداخت و گفت:

- اوه...حواسم نبود!

همین که مقابل خونه رسیدیم، در حیاط با ریموت باز کردن و 

ماشین داخل بردیم.

ماشین رو پشت ماشین آراد پارک کرد و پیاده شدیم.

توی باغ زیر انداز انداخته بودند و نشسته بودند.

با دیدن ما از جا بلند شدن و به سمتمون اومدند.

آتوسا، مرسانا رو از بغلم گرفت و سمت مامان این ها رفت.

- آروم آتوسا!

بچم رو نندازی دختر...

بعد سالم و احوال پرسی کفش هام رو آوردم و نشستم.

مرسانا دست همه جا به جا شد و آخر بغل فریاد گذاشتنش؛

بچم خواب بود و فریاد بردش داخل که راحت بخوابه؛

- پایه وسط بازی هستید؟



اولین نفر دست باال کردم و بعد آتوسا!

فریاد با عجله از پله ها پایین اومد و گفت:

- من هم هستم!

مامان با سینی چای پیش بابا نشست و گفت:

- خجالت بکشید دیگه نوبت بچه هاتون بازی کنن نه خودتون!
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آراد توپ رو برداشت و گفت:

- مادر جان گیر نده فدات بشم!



بعد وسط حیاط رفتیم...

به دوتیم تقسیم شدیم:

من و آراد، فریاد و آتوسا؛

من و آراد وسط رفتیم و بازی شروع شد.

بعد کلی بازی کردن، باالخره مارو زدن و تا خواستن اونا بیان 

وسط، آراز بیدار شد و آتوسارفت!

آراد دستش باال آورد و گفت:

- بزن قدش موش کوچولو!

ما بردیم...

با خنده دستم رو محکم به دستش زدم که دستش رو 

دورگردنم انداخت.

فریاد که پشت سرمون بود پس گردنی به آراد زد و با حرص 

گفت:

- دستت رو بکش!
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آراد با خنده محکم گونه ام رو بوسید و با قدم های بلند ازمون 

دور شد. 



فریاد با لبخند اومد کنارم و باهم به سمت زیرانداز رفتیم.

مامان برای سه تامون چایی ریخت؛

آراد دوتا از فنجون های چایی ها رو برداشت و با خنده گفت:

- چای فریاد رو هم می برم برای آتوسا!

فریاد چپ چپ نگاهش کرد و من با خنده فنجون دیگه ای رو 

برداشتم و به سمت مامان گرفتم تا چایی بریزه و رو به آراد 

گفتم:

- ببرش نوش جونتون!

سرم رو به بازوی فریاد تکیه دادم و خوشمزه ترین چایی عمرم 

رو نوشیدم.

مامان سفره رو انداخت و همراه آتوسا غذا ها رو روی سفره 

گذاشتیم.

در سکوت مشغول خوردن ناهار شدیم.

بعد از ناهار، بابا و فریاد و آراد مشغول حرف زدن بودند که 

آتوسا بلند شد و گفت:

- بیاین عکس بندازیم!

آراز رو بغل خودم گرفتم و گونش رو محکم بوسیدم.



- فدات بشم عزیز عمه!
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به دوربین خیره شدم و لبخند زدم.

عریاد دستش رو دور گردنم انداخت و من رو محکم به 

خودش فشرد.

لبخند روی لبم واقعی ترین لبخند عمرم بود...

عکس انداخت بعد خودش اومد و دوربین رو آراد گرفت؛

بعد کلی عکس انداختن، صدای گریه ی مرسانا بلند شد.

همزمان با فریاد بلند شدم و با عجله سمت خونه رفتیم.



 سمت مبل رفتم و بغلش کردم.

- گریه نکن مامانی، گریه نکن قربونت بشم!

فریاد با شیشه شیر از آشپزخونه بیرون اومد و شیشه رو 

دستم داد.

شیشه رو توی دهنش گذاشتم که ساکت شد و با اون لبای 

کوچیکش شروع به مکیدن شیشه شیر کرد.

به فریاد خیره شدم و با ذوق گفتم:

- ببین فریاد، ببین چه قشنگ شیر می.خوره!

یک دستش رو به کوسن مبل تکیه داد و دست دیگش رو روی 

صورت مرسانا گذاشت و آروم نوازشش کرد.

- اوهوم، خیلی دوست داشتنی!

باورکن مارال، اگر واقعا بچه ی خودم بود، این قدر دوستش 

نداشتم!

درسته کال بچه ها رو دوست دارم ولی مرسانا با بقیه خیلی 

برام فرق می کنه...!

بعد نگاهش رو به من داد و گفت:



- خیلی خوشبختم مارالم...

خوشبختم که تورو دارم، دخترم رو دارم!

دیگه چی می خوام از این زندگی؟!

من فدای دوتاتون بشم!

دستم رو روی گونش کشیدم و گفتم:

- خدا نکنه دیوونه!

منم خیلی خوشحالم، خوشحالم که خدا شما دوتارو بهم داد...

خیلی دوست دارم فریادم، خیلی بیشتر از اون چیزی که 

فکرش رو بتونی بکنی!

چه خوبه که تنهام نزاشتی چه خوبه با وجود همه چی کنارم 

موندی!

دست هام رو گرفت و با لحن محکم و اطمینان بخشی زمزمه 

کرد:

- هیچ وقت تنهات نمی زارم!

بعد با لبخند به مرسانامون خیره شدیم.
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چه قشنگه کنار تو بودن...



چه قشنگ به تو رسیدن...

چه قشنگه تو رو دوست داشتن و با تو به پایان رسیدن...

*پایان*

امیدوارم که لذت برده باشید❤��
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