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 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

  

 سیده پریا حسینی  |رمان متاهل )جلد اول( 

 این کتاب در سایت یک رمان آماده شده است

 

 (نام رمان:متاهل )جلد اول

 نام نویسنده:سیده پریاحسینی کاربر انجمن یک رمان

 ژانر: عاشقانه، تراژدی

 سبک:درام

 رمان:برگزیده سطح

 :خالصه داستان

هیچکس نمیدونه که عشق چهطور اونو پیدا میکنه و چهطور قلب سیاه شدهی 

 پسری که از همه چی

خسته هست رو دوباره زنده میکنه، پسر داستان ما معنی کلمهی خوشبختی رو 

 خیلی وقته یادش رفته و تا

ه چیز رو نابود میخواد اونو یاد بگیره خبری از گذشته و دروغی پوشالی هم

 میکنه... زنی که فیلسوف

بوده و طرد شده؟! پسر داستان ما آرمان وقتی حقیقت رو میفهمه که 

 ...!نازنینش... متاهله

*** 

نویسنده:سیده پریا حسینی فرزند سید ابوالقاسم حسینی :( از بس حسینی )

 زیاده دیگه مجبوریم این مدلی
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 (معرفی کنیم

*** 

 به نام خدا

 (روزگار پر رنج و سیاهفصل اول، )

 :مقدمه

 زخم زدی بر دل من

 آه از این زخم سیاه

 ریشه زدی تیشه زدی

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 3 

 وای از این بخت سیاه

 (شاعر: سیده پریا حسینی)

 :آرمان

توی خونه مشغول پیانو زدن بودم که چشمم به ساعت افتاد و دستام از 

 .حرکت افتاد

 !چهقدر دوست داشتم این ساعت نرسه و این روز اصال نیاد

با حرص از جا بلند شدم و رفتم طبقه باال تو اتاقم و چند دست از لباسامو 

 بیرون آوردم و نگاهی بهشون

 .انداختم

 م ختم قلبم بهتره؟کدومشون برای رفتن به مراس

 .پوزخندی زدم و یه بلوز و شلوار مشکی رو انتخاب کردم و پوشیدم

نگاهی تو آیینه به خودم کردم به به چیشد، خیلی خوبه آدم برای مهمونی 
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 عشقش اینطوری تیپ بزنه نه؟

 !مهمونی عشقش که نه مهمونی عشقش و معشوق عشقش

مشکی و فرم رو کمی مرتب یه زنجیر نقرهای دور گردنم انداختم و موهای 

 کردم؛ بعد سوییچ ماشین رو

 .برداشته و از خونه بیرون رفتم

 .سوار ماشین شده و روشنش کردم و راه افتادم

تا رسیدن به خونه مامان اینا کلی این پا اون پا کردم، همش با خودم میگفتم 

 یه جوری بپیچونم و نرم مثال

 !بگم سرماخوردم دارم میمیرم

 !ت داشتم ببینم الله دختردایی عزیزم و امیرسام چهقدر بهم میاناما نه! دوس

مگه میشه آدم اینو از دست بده؟ مگه میشه از فرصتی برای دیدن یار 

 گذشت؟

 !یار که البته چه عرض کنم یه جادهی یه طرفه بود

 .اونقدر افکارم درگیر بود که نفهمیدم کی رسیدم خونه مامان اینا

، به سمت زنگ در رفتم زدمش و وقتی در باز شد و پارک کردم و پیاده شدم

 داخل شدم چشمم به امیرسام

 .افتاد که عصبی تو محوطه حیاط راه میرفت و با تلفن صحبت میکرد

یه حس عجیبی توم ایجاد شد و خواستار این شدم که حتما بفهمم داره با کی 

 اینقدر عصبی صحبت

 !میکنه

 سینیسیده پریا ح |رمان متاهل )جلد اول( 
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از زمانی که وارد این خانواده شده بود حس میکردم کارایی زیرزیزکی انجام 

 .میده

 :کمی نزدیک شده و پشت یکی از ستونها ایستادم تا صداشو بشنوم

میاد  صد دفعه بهت گفتم اون موردا رو نپرون مگه چند تا زن اونجوری-

 پیشمون؟ دختر به اون نازی

 رو پروندی؟ من بعد این مهمونی کوفتی میخوام بیام با تو شبمو بگذرونم؟

 !چشمام گرد و دستام مشت شد، باورم نمیشد چیا دارم میشنوم

خیلی خب، دیگه دهنتو ببند فعال بذار من برم پیش الله بعد میام اونجا، به -

 بچهها بگو منتظر من نمونن

 .ر بیامشاید دی

اینو گفت و دیگه چیزی نشنیدم، فقط صدای قدماش بود که میاومد. سرمو 

 کمی خم کردم که دیدم داخل

 .خونه شده، منم از پشت ستون بیرون اومدم و داخل خونه شدم

داخل که شدم اومدن استقبال؛ با لبخندی مصنوعی بهشون جواب میدادم که 

 .مامان اومد پیشم

 .سالم پسرم خوش اومدی-

 !پلک زده و گفتم:ممنون مامان فقط من کار دارم زود میرما

 .مامان دلخور نگاهم کرد و گفت:قول داده بودی بمونی تا آخر

 ...کالفه گفتم:متاسفم، اما خب لحظه آخر یه کاری پیش اومد و برای همینم

 !خوش اومدی آقای خوشتیپ-
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تش، دوندم سمنفسم بند اومد، دوست نداشتم نگاهش کنم! به زور سرمو برگر

 الله با خوشرویی نگاهم

 .میکرد

 .گفتم:ممنونم

بالفاصله امیرسام هم کنارش اومد و دست دور کمرش انداخت؛ حس میکردم 

 گلومو دارن فشار میدن و

هر لحظه ممکنه خفه بشم. نگاهی نفرتانگیز به امیرسام انداختم و سالم کردم، 

 اونم جواب داد و نگاهشو

 .تونستم تحمل کنم؛ از کنارشون گذشتم و رفتم نشستمبه الله داد. دیگه نمی

 کشتیات غرق شدن یا خودت ؟-

سرمو بلند کردم؛ پریسا، دخترعموم، کنارم نشست. گفتم:فکر کنم هر 

 !دوتاش

 .تک خندهای کرد و گفت:بیخیال بابا الکی خودتو اذیت نکن

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 5 

نگاهش کردم؛ غمی که تو چهرهام بود حالتشو عوض کرد یه نگاه به الله و یه 

 نگاه به من کرد و با

 حرص بلند شد و رفت. خدایا اینو کجای دلم بذارم آخه؟

با حسرت به فامیالمون که کنار زناشون بودن نگاه کردم، کاش منم میتونستم 

 !داشته باشم یه خانواده

سرمو تو دستام گرفتم، نه که الکی تظاهر کنم، واقعا احساس بدی داشتم 
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 انگار با میخ داشتن تو سرم

 !میکوبیدن

 .نگاهی به الله و امیرسام کردم و نفرت وجودمو پر کرد

مرتیکهی بیشرف معلوم هست داری چه غلطی میکنی؟ این ور دستت دور 

 ...!کمر اللهاس اون ور

گم بلند بشم یقه شو بگیرم بکوبمش به دیوار بگم با کدوم کثافتی شیطونه می

 !داشتی اون حرفا رو میزدی؟

آه الله، من میتونستم عاشقت باشم، من میتونستم واقعا مرد زندگیت باشم، 

 آخه چرا مردی رو دوست

 داری که داره گولت میزنه و جز ه*و*س چیزی حالیش نیست؟

صحبت با بقیه میکردم تا نگاهم به الله تا آخر مهمونی فقط خودم سرگرم 

 نیفته، تا بیشتر از این خورد

 !نشم، با دیدن انگشتر نامزدی تو دستش و مردی که قراره شوهرش بشه

موقع رفتن حرفای امیرسام تو گوشم پیچید و اعصابم خرابتر شد از مامان و 

 بابا خداحافظی کرده و رفتم

ام رو دیدم. نمیخواستم بیشتر از این از خونه بیرون، تو حیاط الله و امیرس

 فکرم بره سمتشون، خواستم

 .برم که حرف امیرسام منو سرجام میخ کرد

یادت نره عاشق چشم و ابروت نیستم که دارم باهات ازدواج میکنم اگه به -

 خاطر اون برادرت و این بچه

 !تو شکمت نبود یه لحظه هم نمیموندم
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 !دهنم باز موند الله... حامله بود؟

به زور پاهامو حرکت دادم و جلو رفتم امیرسام با دیدن من حالتشو عوض 

 کرد و الله روشو گرفت اون

طرف تا اشکاشو نبینم حرصی رو به امیرسام گفتم:میبینمت. و دستشو محکم 

 فشردم که اخم غلیظی کرد

فتم. خیلی حرفا و خیلی سواال تو مغزم بود و فقط یه نفر منم سریع از اونجا ر

 !میتونست بهم جواب بده

سوار ماشین شدم و زنگ زدم به ساسان، باالخره اون باید توضیحی برای این 

 وضعیت خواهرش داشته

 !باشه

وقتی زنگ زدم قبول کرد بیاد پیشم، منم به سرعت به خونه رفتم. کمی بعد از 

 رسیدن من، ساسان هم

اومد. چهرهای بهم ریخته و آشفته داشت و حتی به مهمونی خواهرشم نیومده 

 بود، با یه دونه از اون

لبخندای مصنوعی که من همیشه میزنم نگاهم کرد و سالم داد. جوابشو دادم و 

 .به داخل دعوتش کردم

وقتی نشست گفتم:چیزی میخوری برات بیارم؟ نهای گفت، منم رفتم مقابلش 

 :منشستم و گفت

 ساسان چرا امروز نیومدی؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 6 
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 !سعی کرد بهونه جور کنه

 .حالم چندان خوب نبود-

پوزخندی زدم و گفتم:اونو که دارم میبینم؛ چرا نیومدی خواهرت حاملهاس! 

 دی؟نباید مراقبش میبو

سریع سرشو بلند کرد و با بهت بهم خیره شد، دهن باز کرد حرفی بزنه که 

 گفتم:از کجا میدونمش بماند،

فقط بهم توضیح بده این وسط چه خبره؟ فکر نکنم اونقدرا هم غریبه باشم که 

 .نتونی بگی

 .کالفه گفت:بعد فوت مامان و بابا، از تو به خودمون نزدیکتر ندیدم

 !ا چه خبرهپس بهم بگو اینج-

دستی تو موهاش کرد و با غم بهم زل زد و گفت: فرداش ِب فوت مامان و بابا 

 رو یادته که الله با من سر

 یه چیز الکی داشت بحث میکرد؟

سر تکون دادم که گفت:اون شب با بهونه این که من نذاشتم با دوستاش بره 

 شمال تا حال و هواش عوض

دنبالش اما گمش کردم دو روز بعد بشه، زد از خونه بیرون، منم رفتم 

 برگشت خونه با حالتی زار و

افسرده، اونقدر داغون بودم و عصبی، خودت شاهدی میخواستم بزنمش اما 

 نتونستم دست رو خواهرم

بلند کنم؛ فقط داد و فریاد میکردم و میپرسیدم کجا رفتی؟ که اونم میگفت: 

 این دو روز پیش دوستش
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 کنون یادته؟بوده و حاال اومده آشتی 

تایید کردم، ادامه داد:با هزار تا حرف و واسطهگری تو من بخشیدمش اما 

 نمیدونستم یه ماه بعدش قراره

 !خبر حامله شدن خواهرمو بشنوم

اخم غلیظی کردم که ادامه داد:با یه پسر به اسم امیرسام تا قبل این، رابطه 

 داشت که من اصال تاییدش

از که هیچی از عشق و احساس حالیش نمیکردم، یه مرد عوضی ه*و*سب

 نیست اما الله دیوانهوار

دوستش داشت و من همیشه منعش میکردم. بعد یه مدت اومد به من گفت 

 دیگه امیرسامو نمیبینه و منم

خوشحال شدم به خیال خودم گفتم، خواهرم به حرف من گوش کرده اما نه! 

 اینو گفت تا مخفیانه با

که دعوا راه انداخت و گذاشت رفت در واقع رفت امیرسام باشه و اون شبیم 

 سر قرارش با امیرسام و به

چه سادگی با شنیدن این حرف که من عاشقتم و تو هم بیا عشقتو به من ثابت 

 !کن باهاش ارتباط میگیره

دندونامو محکم رو هم فشار میدادم، دستام مشت شده بود، مطمئن بودم اگه 

 یه کلمه دیگه بگه صدای

 .فریادم بلند میشه

مکثی کرد و تو چشمام نگاه کرد و حرفشو ادامه داد:بعدشم که مشخصه! آقا 

 امیرسام ول میکنه و میره و
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الله حامله میشه، وقتی فهمیدم الله حاملهاس زمین و زمان رو بهم زدم، وسیله 

 شکوندم ولی دست به الله

اش هزار بدبختی پید نزدم فقط یه جمله گفتم: باید امیرسامو پیدا کنیم! با

 کردم، اونم مشغول مخ زدن یه

دختر دیگه! از دیدن من خیلی عصبی و متعجب شد؛ منم تهدیدش کردم که یا 

 ازت شکایت میکنم و پدرتو

در میارم یا مثه بچهی آدم میای و مسئولیت غلطی که کردی رو به عهده 

 میگیری! اونم قبول کرد و

اون چیزی که جلوی همه نشون میدن،  برگشت و با الله نامزد کرد. برعکس

 امیرسام هیچ حسی به الله

نداره و من و الله به وضوح میبینیم که چه غلطایی میکنه، منتهی الله هنوزم 

 عاشق امیرسامه و دلش به

 !اون تظاهرای امیرسام جلو بقیه خوشه

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 7 

مات و عصبی خیره ساسان بودم؛ تموم آرزوهام نابود شد، قلبم تیکه تیکه شد. 

 الله، کسی که از دوران

بچگی بهش عالقه داشتم، به کس دیگهای عالقه داره؟ اونم این آدم؟ من چیم 

 از امیرسام کمتره؟ چرا الله

نابود کنه؟ سرم تیر کشید،  عاشق اون شده؟ چهطور تونست به راحتی خودشو

 اللهای که تا حاال پاشو کج
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 !نذاشته بود؛ حاال از این آدم کثافت باردار بود

 .صدای ساسان ، منو از افکار درهمم بیرون کشید

بچه بودیم؛ چه آرزوهایی داشتیم، اما سرنوشت هیچ وقت اونی که ما -

 !میخوایم رو رقم نمیزنه

عد با پوفی عصبی از جا بلند شد و به آرومی سری تکون دادم، کمی ب

 گفت:خب من دیگه برم؛ راستی تو

 چیکار کردی واسه خوانندگی و اینا؟

 .به زودی کارمو شروع میکنم-

گره ابروهاشو باز کرد و گفت :مطمئنم موفق میشی؛ چون صدای فوقالعادهای 

 .داری

 .ممنون-

 :منم بلند شدم، خواست بره که برگشت طرفم و گفت

 .ان، یه خواهشی دارمراستی آرم

 .بگو-

دستش رو شونهام نشست و گفت :میدونم چند ساله دلت اسیره! منم دوست 

 داشتم اون فرد تو باشی، اما

 .نشد، سعی کن فراموش کنی

و بعد لبخندی زد و رفت. متعجب به در نگاه میکردم. کمی طول کشید تا 

 منظورش رو فهمیدم؛ روی

 ه الله عالقه دارم؟مبل افتادم، ساسان میدونست من ب

 !پوزخندی زدم، تو این چند سال همه فهمیده بودن، جز اونی که باید میفهمید
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 .حق با ساسان بود، باید فراموش میکردم

 .بلند شدم رفتم طبقه باال تو اتاقم، تلفنم زنگ خورد، مامان بود. جواب دادم

 الو جانم؟-

 سالم پسرم، حالت چطوره؟-

 !عالی

 خوبم مامان، بد نیستم، کاری داشتی؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 8 

 .آره عزیزم، یه تقاضایی داشتم-

 .بگو-

الله و امیرسام شنبه هفته دیگه میان پیش ما، یه جشن کوچیک داریم -

 میگیریم به مناسبت پایان

 مجردیشون و اینکه فرداش عروسیشونه، میتونی بیای برامون بخونی؟

گوشی از دستم افتاد، دستام مشت شد. خدایا فقط همین یکی کم بود. مامان و 

 بقیه هیچ کدوم جریان الله و

امیرسام رو نمیدونستن، همه فکر میکردن دو تا عاشق دارن بهم میرسن و 

 خوب شخص سومم که از

 !ره شدهقبل دلش تیکه پا

سرمو به اطراف چرخوندم، به خودم که اومدم گوشی رو برداشتم، قطع شده 

 بود و مامان داشت دوباره

 .زنگ میزد، جواب دادم
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 الو آرمان؟ چی شد یهو، حالت خوبه؟-

 .با صدایی آروم گفتم :آره مامان، خوبم نگران نباش

 .صدایی صاف کردم و ادامه دادم

 .باشه چشم، شنبه حتما میام-

 !آرمان-

 جانم؟-

 هنوزم دوستش داری؟-

 .دیگه نه مامان، من خیلی وقته حسم به الله تغییر کرده-

 !تو دلم پوزخندی زدم، دروغگوی خوبی شده بودم

 .خوبه، کال الله مناسب تو نبود، خیالمو راحت کردی-

 .نفسم به زور باال میاومد؛ خداحافظی کردم و گوشی رو پرت کردم یه گوشه

 .آروم باشم، اما نمیشد سعی میکردم

چشمم به گیتارم افتاد، موسیقی همیشه و تو هر شرایطی آرومم میکرد، به 

 سمتش رفتم برش داشتم و رفتم

 .طبقه پایین

 .روی مبل نشستم و شروع کردم به گیتار زدن و آروم خوندن

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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بگو بگو همنفسم، تو بگو چرا دیگه با دلم راه نمیای، قهر میکنی میری تنها "

 میشم هیچجوریم که کوتاه

نمیای، بهونه میگیری میگیره دلم تا میبینی که پیش تو گیر دلم، میری که بگم 
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 نرو عاشقتم، میری که

 .. همنفس، مرتضی پاشایی"بدونی اسیر دلم..

ه تموم شد گیتار رو کنار گذاشتم و بلند شدم رفتم کنار پنجره، آهنگ ک

 لبخندی عصبی زدم و زیر لب

گفتم: همه چی درست میشه، همونطوری که من میخوام!باید فراموش بشه، 

 !باید تموم بشه

 :یه هفته بعد، شنبه

در خونه که باز شد ، مامان با خوشرویی بغلم کرد و به داخل دعوتم کرد. 

 رفتم داخل، بابا تو سالن

نشسته بود و چند تا از دختر و پسرای فامیل هم اومده بودن به همراه دایی و 

 دو تا عموهای بزرگم، با بابا

و دایی و عموهام که سالم و احوالپرسی کردم؛ بقیه هم به سمتم اومدن و 

 خوشآمد گفتن، مشغول گپ

زدن با پسرعموم بودم که زنگ در به صدا در اومد. مامان رفت در رو باز کرد؛ 

 با دیدن الله و امیرسام،

 .رومو برگردوندم. تو افکار خودم بودم که صدای الله، منو برگردوند

 سالم، خوبی؟-

 .لبخندی مصنوعی زدم و گفتم:آره

یرفت انداختم و گفتم:شما اوضاعتون نگاهی به امیرسام که با گوشیش ور م

 چهطوره؟

 :چهرهاش حالتی مصنوعی گرفت و گفت
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خوبه فقط امیرسام زیاد کار میکنه که این یکم منو ناراحت میکنه، اما همین -

 .که دوستم داره کافیه

سرمو پایین انداختم و تو دلم پوزخند زدم؛ چهطور اینقدر راحت دروغ میگی 

 الله؟ چهطور این بال رو

 سر خودت آوردی؟

اومد و دستش رو به طرف بازوی الله برد و اون رو با  امیرسام هم کنارمون

 خودش برد و نشستن روی

یکی از مبال، از کارش حرصم گرفت، اما سعی کردم به روی خودم نیارم. 

 صدای مامان توجه همه رو

 .جلب کرد

امشب یه شب خاص برای همهی ماست و من هم برای این شب خاص -

 رنامههایی چیدم که امیدوارمب

 .دوست داشته باشین

همه دست زدن که سهیل پسرعموم گفت:آرمان افتخار میدی امشبم هنرت 

 رو نشون بدی؟

 !تایید کردم و گفتم:حتما

همه نشستن، منم گیتارم رو از جاش در آوردم و روی یه مبل تک نفره 

 :نشستم، گفتم

 چی بخونم؟-

 پریا حسینی سیده |رمان متاهل )جلد اول( 

 10 
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 !هر کسی نظری داد، آخر از همه الله گفت:آهنگ ادامه میدمت از شادمهر

نگاهی بهش کردم و دستم رو سیمای گیتار کشیده شد و شروع کردم به 

 :خوندن

 من دلم با موندنه ، که ادامه میدمت"

 ی؟ اینجوری نبینمتتو به چی شک دار

 میتونیم برگردیم ، اگه این راه َبده

 اگه نه تا پیشمی ، به دلت َبد راه نده

 م ِث هر رابطهای ، نه سیاه بود نه سفید

 اما این عالقه رو چهجوری میشه ندید

 رو ِی احساسم بهت مگه میشه پا گذاشت

 "هیشکی اندازهی من موندنو باور نداشت

 ادامه میدمت، شادمهرعقیلی

بقیه هم شروع کردن به آروم همخونی کردن، یه سریا هم فقط به یه گوشه 

 خیره شده بودن و تو فکر

 .بودن. آهنگ که تموم شد؛ همه دست زدن و تشویق کردن

از جا بلند شدم که پریسا گفت:بعله، االن نوبت شامه البته بعدش آقا آرمان 

 !بازم برامون میخونه

دست زدن و ابراز شادی کردن، منم سر تکون دادم و تشکر کردم که همه 

 نگاه پریسا بهم دوباره معذبم

کرد، سعی کردم از نگاهش فرار کنم برای همین زود به سمت میز غذاخوری 

 .رفتم
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بقیه هم اومدن و دور میز نشستن، مشغول خوردن شام بودیم که پریسا صدام 

 :زد

 شروع میکنی؟آرمان، کی کار خوانندگی تو -

نگاهش کردم، بقیه هم مشتاق بودن جوابمو بشنون گفتم:به زودی شروع 

 .میکنم

 !خندید و گفت:پس اولین عکس و امضا مال منه

 !جواب دادم:حتما

مامان هم به حرف اومد:آرمان ببین چهجوری بقیه خودشونو پیدا کردن، تو 

 هم که خودتو شناختی و به

میاری، بهتر نیست تو این راه یه نفر کنارت زودی موفقیتهای زیادی به دست 

 باشه؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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قاشق و چنگال رو کنار گذاشتم، اشتهام کور شد. از جا بلند شدم و با یه 

 عذرخواهی جمع رو ترک کردم،

 :دنبالم اومد. بازومو کشید و نگهم داشت پریسا هم بلند شد

 چی شد یهو آرمان؟-

 .نگاهش کردم و گفتم:چیزی نیست، برو شامتو بخور

 !اخم کرد و گفت:چرا نمیگی بگو دیگه

 .جواب دادم:ممنون که نگران منی، اما من نیاز دارم یکم هوا بخورم، ببخشید

 !حال من و رفتم تراس باد میوزید و ابرا در هم بودن، درست مثل
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 عموی بزرگم اومد پیشم ایستاد و گفت :به چی اینقدر عمیق فکر میکنی؟

 .پلکامو رو هم گذاشتم و گفتم :آینده و سرنوشتم

 !به نظر من حق با مادرته، تو باید ازدواج کنی-

 .اخمی کردم و برگشتم طرفش:اما من ضرورتی نمیبینم

آرمان، بعد مرگ پریا  اونم متقابال اخم کرد و گفت:اینقدر خودخواه نباش

 خواهرت، ما نباید بچهی تو رو

 و تداوم این خانواده رو ببینیم؟

 . کالفه شدم که ادامه داد:بهترین فرد برای تو هم دخترم، پریساس

 !پوزخندی زدم:حاال فهمیدم چرا اینقدر اصرار به ازدواج من دارین

 از اون بدتون نمیادهنوزم قضیهی ارث و میراث در میونه، نه؟ یا بهتر بگم جدا 

 که پریسا زن من بشه،

 !نه؟ چون اینجوری خیلی چیزا گیرتون میاد

 .کشیدهی عمو، صورتمو برگردوند

 .حرف دهنتو بفهم بچه، نگاه کن با کی داری حرف میزنی-

 برگشتم طرفش، گفتم:باورم نمیشه، چهطور میتونین اینقدر حریص باشین؟

عمو با عصبانیت بهم خیره شده بود، نگاهی حقیرانه بهش انداختم و رفتم تو 

 خونه، دستام مشت شد، از

زمین و زمان داره بهم فشار میاد؛ خدایا واقعا این حق منه؟ همه مشغول 

 صحبت بودن که مامان صدام

زد، رفتم کنارش و مشغول مرتب کردن میز شدم، دیدم مامان دوباره داره 

 ج رو پیش میکشه،بحث ازدوا
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 !سریع گفتم:مامان من فعال آمادگیش رو ندارم، لطفا تمومش کنین

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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مامان هم که متوجه عصبی شدن من شده بود دیگه چیزی نگفت که پریسا 

 به من هم اومد کنارمون، رو

کرد و گفت:آرمان قولت که یادت نرفته؟ بیا برامون بخون. نگاهش کردم و 

 .گفتم:االن میام

و رفتم بین جمع و شروع به گیتار زدن و خوندن کردم، عجیب بود که نگاه 

 من به الله و نگاه امیرسام به

 !گوشیش و نگاه پریسا به من بود

منم داشتم با یکی از  بعد از خوندن، همه نشستن و مشغول گپ زدن شدن

 فامیالمون صحبت میکردم و از

کارای هم دیگه میپرسیدیم، ناخودآگاه گاهی هم زیر چشمی به الله نگاه 

 میکردم، چهقدر عاشق این زن

بودم و چهقدر راحت از دستش دادم، حاال حسرت میخورم ای کاش بهش 

 میگفتم دوستش دارم، قبل از

 !اینکه اون عاشق کس دیگهای بشه

ونقدر غرق افکار و صحبتای دیگران شده بودم که نفهمیدم کی ساعت ا

 .دوازده شد

خسته و بیحوصله از جا بلند شدم، فامیالمون یکی یکی داشتن میرفتن، منم 

 عزم رفتن کردم و از
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 اطرافیان و مامان اینا خداحافظی کردم، موقع رفتن

ون رفتم، نگاه سنگین عمو رو روی خودم حس میکردم، از خونه که بیر

 خاطرات پریا، دوباره به ذهنم

 .هجوم آورد، سرم تیر میکشید، نمیتونستم راه برم؛ زنگ زدم آرسس

 الو، سالم خوبی؟-

 .نه آرسس، اصال خوب نیستم-

 چرا، چی شده ، کجایی االن؟-

 .نزدیک خونهی مامانم-

 .اوکی، من االن میام دنبالت، از جات تکون نخور من دارم میام-

 .نونباشه، مم-

 .چه تشکری، کاری نمیکنم که-

 :کمی بعد، آرسس اومد، سوار ماشین که شدم گفت

 !یا حسین، تو چته پسر، چرا اینطوری شدی-

پوزخندی زدم، صدام میلرزید:آرسس، الله رفت، پریا رفت، الله اینجوری، 

 !پریا هم من کشتم

آرسس حرفمو قطع کرد و گفت:ساکت آرمان، دوباره شروع نکن، االن 

 میبرمت خونه، تو هم میخوابی

 و استراحت میکنی، فهمیدی؟

 !حرفی نزدم، اونم حرکت کرد. پریا، ای کاش هرگز به شمال نمیرفتیم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 یاال داداش، میترسی نکنه؟"-

 .با خنده رفتم طرفش

 .پریا بیا بریم پیش بقیه-

اخمی کرد و گفت :بقیه کسل کننده هستن، من اینجا رو دوست دارم، کنار 

 .دریا

لبخندی زدم و گفتم :اما اونا منتظرن پریا، بیا دختر خوبی باش، داداشتم اذیت 

 نکن، بیا بریم االن نگران

 !میشن

قدر غر نزن، من میخوام تفریح کنم، خندید و گفت:میخواستی دنبالم نیای، این

 .دوست نداری برگرد

 .اینو گفت و رفت تو آب، کمی که جلو رفت گفتم:پریا زیاد دور نرو

 :برگشت سمتم

 .چیزی نمیشه، تو هم بیا آرمان-

 .خندیدم و گفتم:من عمرا خودمو خیس کنم

 .با شیطنت گفت:پس همون جا بمون و غر نزن

ه آب میزد و بازی میکرد، از حرکاتش خندهام بازم جلوتر رفت؛ با دستاش ب

 ساله20 گرفت، دختره

 .عین بچههای دو ساله بود! چیزی یادم افتاد

 :گفتم

 .پریا زود بیا بیرون، اینجا شنا ممنوعه-

 با خنده برگشت و گفت:مگه من دارم شنا میکنم؟
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 !عصبی شدم:پریا زود بیا بیرون

بعد با جیغ افتاد توی آب، فریاد به حرفم توجهی نکرد و جلوتر رفت که کمی 

 !زدم:پریا

و دویدم تو آب، موجهای آب بزرگتر شده بود، به سر و صورتم میخوردن و 

 نمیذاشتن حرکت کنم؛

هر چی جلوتر میرفتم عمق آب بیشتر میشد، پریا دست و پا میزد و صدام 

 ...میکرد :آرمان... آرما

 .ن

 کردم، از آب بیرون رفتم ووقتی بهش رسیدم بیهوش شده بود، سریع بغلش 

 بعد اطالع به خانواده، سریع

به بیمارستان رفتیم اما خیلی دیر شده بود، در اثر خفهگی، صبح جمعه، جونشو 

 از دست داد! من کشتمش،

نتونستم نجاتش بدم، نباید میگذاشتم بره تو آب، من کشتمش، من 

 "!کشتمش

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 14 

با فریاد اسم پریا، از خواب پریدم؛ به اطرافم نگاه کردم، همه جا تاریک بود. 

 بلندشدم برق رو روشن

 .کردم، تمام بدنم عرق کرده بود، نفسم باال نمیاومد

 .مگشترفتم پایین تو آشپزخونه، یه لیوان آب سرد خوردم و به اتاقم بر

دراز کشیدم روی تخت، اما چشمام بسته نمیشد؛ مدتی بود خودمو مشغول 
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 کرده بودم، اما یاد پریا دوباره

اومد و داغونم کرد، من کشتمش، من با دستای خودم خواهرم رو دو سال 

 !پیش، کشتم

پلکامو روی هم گذاشتم و سعی کردم بخوابم،اما خوابم نمیاومد؛ بلند شدم 

 وم عکسایی کهرفتم از بین آلب

داشتم؛ عکسای پریا رو در آوردم، بوشون کردم و ب*و*سیدمشون، بغض 

 گلومو گرفته بود. اما گریه

نمیکردم، حتی سر خاکسپاری پریا هم یه قطره اشک نریختم، فقط مات و 

 خشک شده به جسدی نگاه

 .میکردم که آروم توی خاک میگذاشتنش

عکسا رو توی آلبوم گذاشتم، از جا بلند شدم و رفتم پایین، روی صندلی مقابل 

 پیانوم نشستم و شروع کردم

 .به پیانو زدن و خوندن

 آغوشتو به غیر من به روی هیشکی وا نکن"

 منو از این دلخوشی و آرامشم جدا نکن

 من برای با تو بودن پر عشق و خواهشم

 جا پر میکشمواسه بودن کنارت تو بگو به هر ک

 منو تو آغوشت بگیر آغوش تو مقدسه

 "ب*و*سیدنت برای من تولد یک نفسه

 عادت، شادمهرعقیلی

بعد از تموم شدن آهنگ، رفتم روی مبل نشستم و به روبهرو خیره شدم،افکار 
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 .زیادی تو ذهنم بود

الله، پریا، خوانندگی، مادرم، عموم، بحث ازدواجم، پریسا، بیماری پدربزرگ! 

 در ذهنم درگیر بوداونق

 .که اصال نفهمیدم کی خوابم برد

صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم، اونقدر داغون بودم که حد 

 نداشت، کمی بعد آرسس

زنگ زد و گفت بیرون منتظرمه، قرار بود بریم یکم هواخوری و صحبت کنیم 

 .با هم

 .حاضر که شدم زنگ در به صدا در اومد

 .کردم، خواستم برم که گوشیم زنگ خورد، مامان بوددر خونه رو باز 

 الو، جانم؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 15 

 !آرمان فورا میای پیش ما، یه کار فوری باهات دارم-

 با تعجب گفتم:چیزی شده؟

 !بیا اینجا، متوجه میشی-

 .تلفن رو قطع کرد؛ چشمام گرد شد، خدایا و

 :رفتم بیرون، نشستیم تو ماشین که آرسس گفت

 حالت خوبه داداش؟-

ابروهامو باال دادم و گفتم:نمیدونم واال، هنگ کردم!با کنجکاوی 

 پرسید:چهطور! چی شده؟
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پوفی کردم و گفتم:ماشین رو روشن کن بریم خونهی مامانم اینا، تو راه برات 

 .میگم

ر تکون داد، ماشین رو روشن کرد و حرکت کردیم، پرسید:راستی، ماشینتو س

 کی از تعمیرگاه

 میگیری؟کاراش تموم شد؟

 !به طعنه گفتم:اگه مزاحمم میتونم پیاده برم

 !محکم زد تو سرم، جواب دادم:خیلی خب، چرا میزنی؟پسفردا

،چی  یبا حالتی که انگار عصبی باشه نگاهم میکرد، کمی بعد پرسید:نگفت

 شده؟ مگه قرار نبود بریم یکم

 پارک هواخوری؟

 !جواب دادم:واال خودمم نمیدونم

چشماش گرد شد که ادامه دادم:داشتم االن از خونه میاومدم بیرون، یهو مامان 

 زنگ زد گفت سریع بیا

پیشم کارت دارم، منم دقیقا نفهمیدم منظورش چیه!خندید و گفت:چه گندی 

 !زدی خودت اعتراف کن

 .منم تک خندهای کردمو گفتم:خدا شاهده کاری نکردم

 !خوب االن میری میبینی-

منم سر تکون دادم و تا رسیدن به خونه، هیچ کدوم دیگه حرفی نزدیم، وقتی 

 رسیدم و پیاده شدم ازش

تشکر کردم و رفتم سمت خونه زنگ در رو زدم، مامان هم در رو باز کرد که 

 با دیدن چهره عصبیش
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 ه مامان؟گفتم:چی شد

 .بیا تو حرف میزنیم-

باتعجب رفتم داخل که عمو و پریسا رو دیدم، روی مبل نشسته بودن، تعجبم 

 بیشتر شد که عمو بلند شد

 .اومد سمتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 16 

 به من میگفتی که پریسا رو میخوای؟ آرمان جان، بهتر نبود اول-

 :با گنگی نگاهش کردم، پریسا هم بلند شد اومد کنارم، گفت

دیشب بهم زنگ زدی و گفتی که بیا با هم باشیم و صبحمونو با هم باشیم، به -

 نظرت این رفتار درسته؟

 .با چشمایی گشاد و دهنی نیمه باز نگاهش میکردم

و زنگ زدم؟مامان با عصبانیت گفت:از چی میگی پریسا؟ من کی دیشب به ت-

 هر کسی همچین چیزی رو

 انتظار داشته باشم از تو یکی نداشتم، چهطور اینقدر بیحیا شدی؟

 عصبی شدم:چی میگی مامان؟ من به پریسا زنگ نزدم، این حرفا چیه؟

پریسا با عصبانیت گفت:پس یعنی من دروغ میگم آره؟خیره اون شدم، مامان 

 ید ودست پریسا رو کش

 :بردش سمت مبال تا آرومش کنه، عمو خم شد در گوشم گفت

 !حاال اینطوری بازی میکنیم آقا آرمان

 پوزخندی زدم:چیکار دارین میکنین؟
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اونم متقابال پوزخند زد و گفت: به نظرم بعد از الله، نوبت دختر منه که لباس 

 !عروس بپوشه

 !افتیعصبانی شدم، یقهی پیرهنش رو گرفتم و گفتم:خیلی کث

 .صدای داد مامانم و پریسا اومد

 مامان گفت:ولش کن آرمان چیکار میکنی؟

 !پریسا بلند شد اومد طرفم:چهقدر پررو هستی تو، باورم نمیشه

پوزخندی زدم و گفتم:ببین پریسا، من حوصلهی این بچه بازیا رو ندارم، تو که 

 میدونی من بهت زنگ

اینجوری باشی؟ مامان با ناراحتی نزدم و اون حرفا رو نزدم، چهطور میتونی 

 نگاهم میکرد گفتم:مامان

 چهطور حرف منو باور نمیکنی؟ من تا حاال دروغ گفتم؟

 !پریسا با نیشخند گفت:همین االن داری میگی

با حرص نگاهش کردمو گفتم:اگه تو راست میگی بهمون نشون بده من بهت 

 زنگ زدم، باید تو لیست

 اشه، نه؟کسایی که بهت زنگ زدن اسمم ب

 .سریع گفت:من از شوک حرفای تو، اونو یهویی پاک کردم

 !پوزخندی زدم و گفتم:تمومش کنین این مسخره بازیا رو من رفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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و بدون اینکه بذارم دیگه کسی حرفی بزنه از خونه بیرون رفتم، پریسا هم 

 اومد دنبالم و گفت:یعنی
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 !اینقدر بدم که باهام اینطوری میکنی؟

 !باحرص گفتم:من عاشقت نیستم چرا نمیفهمی؟

 .با ناراحتی روشو ازم گرفت نگاهی بهش انداختم و ازش دور شدم

خونه، در رو محکم بستم و روی مبل یه تاکسی سر خیابون گرفتم و رفتم 

 افتادم. خدایا آدمای این دوره

چهقدر کثیف شدن، یعنی یه انسان صاف و صادق پیدا نمیشه؟ شاید اگه مادر 

 پریسا، زن عموم مهال تو

دوازده سالگی پریسا فوت نمیکرد و پریسا با مادر بزرگ میشد االن اینطوری 

 نبود! خدایا باورم

بقیه تهمت میزنن بعدشم طوری نشون میدن، بیگناه نمیشه؛ چه راحت به 

 گناهکار میشه! پوفی کردم و

چنگ تو موهام انداختم، در حد انفجار عصبی بودم، گوشیم زنگ خورد، 

 ساسان بود، خواستم رد تماس

بزنم اما نمیدونم چی شد که دستم در جهت مخالف کشیده شد،جواب 

 دادم:الو، بله؟ صدای عصبیش تو

 ، متعجب گفتم : چی شده؟گوشم پیچید

 .آرمان همه چی بهم خورده، الله حالش خوب نیست و امیرسام رفت-

هنگ کردم، گفتم:یعنی چی رفت؟ کجا رفت؟ الله چش شده؟ با غم و صدایی 

 که حالت عصبیش به لرزش

 :افتاده بود گفت

الله از پلههای خونهمون افتاد و بچهاش سقط شده، امیرسامم بالفاصله وقتی -
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 ن خبر رو شنید گذاشتای

 !رفت

 :دهنم باز موند از جا پریدم و گفتم

 چی؟ بچهاش سقط شده؟ کجایی االن؟-

 )...(بیمارستان-

 .سریع االن میام اونجا-

اینو گفتم و تلفن رو قطع کرده، رفتم حاضر شدم و سریع زنگ زدم آژانس و 

 .رفتم بیمارستان

 !سرمو تو دستام گرفته بودم نه این نشد خدایا

 !قرار نبود اینطوری بشه! قرار نبود

*** 

ساعت دوازده شب بود، عروسی بهم خورده بود و حرفای زیادی پشت سر 

 الله تو خانواده افتاده بود،

 :حرفاشون زخم آدمو بدتر میکرد. ساسان با عصبانیت گفت

 !باورم نمیشه، آب شده رفته تو زمین-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 18 

 عصبی سرمو به عقب تکیه دادم، گفتم:ساسان حاال میخوای چیکار کنی؟

 !پلکاشو محکم روی هم فشار داد گفت: نمیدونم، نمیدونم

پوفی کردم که چشمش به الله افتاد به سختی اومد از اتاقش بیرون، ساسان با 

 :دیدنش داد زد و گفت

 اینجا چی کار میکنی؟ ها؟ نکنه دوباره میخوای بری پیش دوستت؟-
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 .از جا بلند شدم

 ...!الله گفت:داداش من... من فقط

 بلند ساسان فریاد زد:ببر صداتو، از جلو چشام دورشو و گرنه دستم روت

 .میشه، برو گمشو

الله سر جاش موند، ساسان خواست به طرفش حملهور بشه، گرفتمش و گفتم 

 :ساسان آروم، به خودت بیا،

 .آروم باش

و با نگاهم به الله اشاره زدم بره، اونم با گریه رفت تو اتاقش، ساسان دو زانو 

 روی زمین افتاد، منم

 !کنارش نشستم داد زد:خدایا

لیدم و سعی میکردم آرومش کنم، باصدایی که میلرزید خدا رو شونههاشو میما

 .صدا میزد

 .بلندش کردم و گفتم:ساسان، بیا بریم بیرون یکم هوا بخوری

و با خودم بردمش بیرون، رفتیم پارک نزدیک خونشون و روی یکی از 

 نیمکتها نشستیم؛ دستم رو

و گفت:یادته  شونهاش بود، دوران سختی رو میگذروند. به مقابل خیره شد

 بچگیامون چهقدر اینجا بازی

 میکردیم؟

لبخندی زدم و گفتم:پریا و الله همیشه میرفتن سمت گال، ما هم میدوییدیم و 

 .کشتی میگرفتیم

 !اونم لبخند زد و گفت:چه دوران قشنگی بود، کاش هرگز بزرگ نمیشدیم
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 .سری به نشونهی تایید حرفش تکون دادم

حاال خودمو اینجوری ندیده بودم، حتی زمانی که نفس عمیقی کشید و گفت:تا 

 باردار بودن الله رو فهمیدم

 !اینطوری نبودم

و سرشو پایین انداخت، شونهاش رو فشار دادم و گفتم:هر کسی جای تو بود، 

 ممکن بود بدتر از این رو

 .انجام بده

 :چشماشو بست و سرشو به عقب تکیه داد و گفت

 !نم، همهی این اتفاقا یه خواب باشهکاش االن که چشمامو باز میک-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 19 

 !با غمی که تو صدام بود، به تاریکی شب خیره شدم و گفتم:ای کاش

 .تادیفچشماشو باز کرد و گفت:تو دیگه برو خونه به اندازه کافی تو زحمت ا

 .سری تکون دادم و گفتم:نه داداش فعال هستم تا بهتر بشی

 .بلند شد و گفت:بهتر میشم، االن فقط باید برم خونه و فکر کنم

 .سر تکون دادم و گفتم:باشه داداش هر زمان چیزی خواستی بهم زنگ بزن

 .اینو گفتم و بعد از خداحافظی ازش از پارک بیرون و به خونه رفتم

ه شدم لباسامو عوض کردم و اومدم پایین یه مقدار تلویزیون داخل خونه ک

 ببینم تا ذهنم منحرف بشه که در

 .همین حین نفهمیدم کی به خواب رفتم

با زنگ گوشیم از خواب پریدم، بابا صبح اول صبحی چیکار دارین آخه؟ با 
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 بیحوصلگی گوشیم رو

 جواب دادم، بابا بود:سالم پسرم، خوبی؟

 !با صدایی خسته گفتم:واال خوب بودم اگه از خواب بیدار نمیشدم

 !خندید و گفت:پسر تو کی اینقدر تنبل شدی؟ ساعت یازدهه صبحه

 چشمام گرد شد، گفتم:جان من؟

 .و یاد دیشب افتادم و اتفاقاتش که صدای بابا منو از فکر در آورد

 حاال بیخیال اینا، وقت داری؟-

 پرسیدم:چهطور؟

 .یا پیش ما، بابابزرگتم داره میادناهار ب-

 !پوفی کردم و گفتم:اما مطمئن نیستم بودن من، جایز باشه

اگه به خاطر مادرت میگی؛ من باهاش حرف زدم ،بهش گفتم که تند برخورد -

 !کرده، اونم االن ناراحته

 .راستش منم به کیومرث )پدر پریسا( و کاراش اعتماد ندارم

م مامان غمی تو سینهاش داشته باشه، دلم گرفت، هرگز دوست نداشت

 .گفتم:باشه بابا، میام

 .با رضایت گفت:پس منتظرتیم آقای خوش صدا

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 20 

 شلبخندی زدم و بعد از خداحافظی گوشی رو کناری گذاشتم، رفتم یه دو

 گرفتم و روی مبل نشستم،

بالفاصله یه پیام برام اومد، گوشی رو برداشتم، آرسس بود:سالم داداش، برای 
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 شب باید بریم پیش

 !سرمایهگذارت و مدیر برنامهات، حواست باشه برنامه نذاری

بهش پیام دادم که برنامهای نمیگذارم و از جا بلند شدم رفتم اتاقم، خودمو تو 

 امروز باید آیینه نگاه کردم،

 !همه چی تموم میشد، باید به پدربزرگ اون چیزی که تو قلبمه رو بگم

رفتم پایین، یه صبحونهی مختصر خوردم و بعد رفتم روی صندلی پشت پیانوم 

 نشستم. دلم میخواست

یکم آرامش بگیرم و این آرامش،جز با موسیقی ممکن نبود. شروع کردم به 

 .پیانو زدن و خوندن

 قلبم یه حسی اومده نمیدونم چیهدوباره تو "

 شبیه عشقیه که از روزایه دور میمونه یادگار

 که میگفتم نرو منو تنها نذار، منو تنها نذار

 چهرهات مثه قلبم شکستهتر شده چشامون تر شده هوا بدتر شده

 دلم میخواد بگی کجا بودی و اون

 روزایه بیمنت چهجوری سر شده، چهجوری سر شده،

 اختیار، دیگه تنهام نذار بمون با من یه باراشکام جاری بی

 میخوام تموم شه انتظار

 روزا میگذره بیاعتبار، دیگه تنهام نذار بمون با من یه بار

 "بارون شو تو قلبم ببار

 .اشکام جاریه، مرتضی پاشایی

دستام میلرزید، دوباره بغض کرده بودم اما اشکم نمیاومد؛ یاد الله افتادم، 
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 یاییه، چراخدایا این چه دن

بندههات یکم، فقط یکم نمیشه شبیه تو باشن؟ یه نفس عمیق کشیدم. دوباره 

 شروع کردم به پیانو زدن،

بدون خوندن. اونقدر غرق پیانو زدن شدم که متوجه ساعت نبودم، گوشیم 

 زنگ خورد، باگفتن خاک بر

سرم، رفتم گوشیم رو برداشتم دیدم بله، پدر گرامی هستن. جواب 

 .دادم:سالم، خوبی بابا، االن زودی میام

 .خندید و گفت:باشه منتظریم

خداحافظی کردم و سریع زنگ زدم آژانس، رفتم خونهی مامان اینا، خوبه 

 ماشینمو به زودی میگیرم، چه

 !بدبختیه بدون ماشین

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 21 

جلو در خونه که نگه داشت، بعد از دادن پول، رفتم زنگ در رو زدم که در رو 

 پریسا باز کرد، لبخندی

 !زد و گفت:خوش اومدی

 سری تکون دادم و گفتم:اجازه هست بیام تو؟

 .کنار رفت و گفت:بفرمایین

م داخل شدم؛ با دیدن پدربزرگ که روی یکی از صندلیها نشسته بود، من

 لبخندی زدم و به طرفش رفتم،

با دیدن من خواست بلند بشه، سریع جلو پاش نشستم و دستشو ب*و*سیدم 
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 که لبخندی رو لباش نشست،

پدربزرگ برای من همیشه ارزش ویژهای داشت، هر زمان کمک میخواستم، 

 مبیشتر از پدر و مادر

کنارم بود، وقتی بعد مرگ پریا گفتم میخوام مستقل زندگی کنم، اون به من 

 .تو خرید خونهام کمک کرد

 !خوش اومدی-با همون لبخندش گفت: 

 .منم سر تکون دادم و گفتم:ممنون

از جا بلند شدم و روی یکی از مبال نشستم؛ نگاه مامان رو روی خودم حس 

 میکردم، نگاهش کردم و

م، یعنی من ازت ناراحت نیستم، اونم پلکاشو رو هم فشرد و بهش لبخند زد

 بهم لبخند زد، اما سر فرصت

باید با هم حرف میزدیم. پریسا اومد کنارم نشست که کمی خودمو 

 .جمعترکردم

 .پدربزرگ گفت:خوب حاال که همه هستن، بحث رو باز میکنم

 .گفتم:ببخشید پدربزرگ، من میخواستم چیزی رو بهتون بگم

 .ندی زد وگفت:بگولبخ

 .صدامو صاف کردم و گفتم:من ارث نمیخوام

 .چشمای مامان و بابا گرد شد؛ همه با تعجب نگاهم میکردن از جمله پریسا

ادامه دادم:من هر چیزی که تو زندگیم میخوام رو دارم، دیگه نیازی به ارث 

 نیست، تنها هدف و آرزوی

 !من خوانندگیه
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بخندش سر تکون داد و گفت:ارث اما بهت پدربزرگ برعکس بقیه، باهمون ل

 .خیلی کمک میکنه

سرمو به نشونهی مخالفت تکون دادم و گفتم:من ارثی رو که باعث بشه آدمای 

 اطرافم تغییر کنن،

 .نمیخوام

 .و نگاهی به عمو کردم که عصبی به نظر میرسید

 .پدربزرگ گفت:بسیار خب، هر جور تو بخوای

 .ونملبخندی زدم و گفتم:ازتون ممن

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 22 

پدربزرگ هم سر تکون داد و گفت:بسیار خب، با این اوصاف، نیازه تغییراتی 

 .انجام بدم

حرفاش که تموم شد، بابام و یه سریا راضی به نظر میرسیدن اما یه سریا نه، به 

 هر حال کسی

 .نمیتونست رو حرف پدربزرگ حرفی بزنه

بعد از تموم شدن حرفای پدربزرگ رفتیم سر میز ناهار. ناهار تو سکوت 

 خورده شد و منم بعدش بعد از

صدام زد. ایستادم اومد  اجازه گرفتن از پدربزرگ، عزم رفتن کردم که پریسا

 مقابلم و گفت:من هنوزم

 .دنبالتم، فکر نکن بیخیال میشم.حرفی نزدم که گفت :عاشقتم

و گونهام رو ب*و*سید، از حرکتش چشمام گرد شد، موندن بیشتر رو جایز 
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 .ندونستم و سریع رفتم

یه تاکسی گرفتم و رفتم خونه. روی مبل نشستم؛چشمامو بستم و سعی کردم 

 گیرم. حاال که ارث رواروم ب

قبول نکردم، دیگه عمو دلیل خاصی برای اینکه پریسا رو زن من کنه نداشت، 

 خودپریسا هم مطمئنن

وقتی ببینه حسی بهش ندارم بیخیال میشه. گوشیم زنگ خورد، برش داشتم، 

 الله بود. قلبم لرزید، من

 .چهجوری میخواستم عشق الله رو فراموش کنم؟ جواب دادم:الو سالم

 صداش میلرزید:الو سالم خوبی؟

 گفتم:من خوبم، توخوبی؟

با گریه گفت:نه، آرمان حالم خوب نیست بچهام نیست، آرمان ای کاش میشد 

 بغلش کنم، بگم مامانت خیلی

 .دوستت داره

 بغضم گرفت ،صدامو صاف کردم و گفتم :الله کجایی االن؟ ساسان کجاست؟

 .خیلی بد بود، منم االن خونهام گفت:ساسان رفته، نمیدونم کجا ولی حالش

 .پوفی کردم و گفتم:گریه نکن باید سعی کنی استراحت کنی

 .نمیتونم آرمان-

ببین الله میدونم خیلی سخته آدم بچهاش رو و کسی که دوستش داره رو یه -

 جا از دست بده، اما تو باید

اول  زقوی باشی به این فکر کن که اگر خوب بشی میتونی همه چی رو دوباره ا

 شروع کنی و زندگی
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 .خوب برا خودت بسازی

 .با صدایی آروم گفت: امیدوارم بتونم

 .حتما میتونی-

 .ممنونم که باهام حرف زدی، ببخشید مزاحم شدم-

جواب دادم :این حرفو نزن ما همه باید تو شرایط سخت کنار هم باشیم هر 

 .زمان خواستی بهم زنگ بزن

 ریا حسینیسیده پ |رمان متاهل )جلد اول( 

 23 

 .ممنونم، خدانگهدار-

 .خدانگهدار-

تماس که قطع شد دستم رو روی سینهام گذاشتم قلبم دیوانهوار به قفسه 

 سینهام میکوبید، دیگه به یقین

دم باقی رسیده بودم، باید از الله فاصله بگیرم و گرنه چیزی از من و وجو

 !نمیمونه

سری تکون دادم، تو افکار خودم بودم که آرسس زنگ زد، جواب دادم:الو 

 .سالم

 سالم آرمان خوبی؟-

 پلکامو رو هم فشردم و گفتم:بد نیستم، تو چی؟

 !منم بد نیستم، آرمان-

وقتی اینطوری اسمم رو میگفت یعنی خواستهای داره، گفتم:چی شده آرسس 

 چیزی شده؟
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جواب داد:راستش یکی از دوستام منو به مهمونی تولدش دعوت کرده، منم 

 حوصله ندارم تنها برم، باهام

 .میای؟ فرداس

 کالفه گفتم:مهمونی چیه آخه االن؟

 .خندید و گفت:خوبه دیگه، حال و هوامون عوض میشه

 .گفتم:نه آرسس حوصله ندارم

 .با ناراحتی گفت:خوب بیا دیگه حوصلهدار میشیا

 !فه جواب دادم:آرسس اصرار نکن، میگم نهکال

 ناامید گفت:خیلی خب بابا، نزن من برم فعال کاری نداری؟

 .نه مراقب خودت باش خداحافظ-

 .خداحافظ-

بعد خداحافظی رفتم تو آشپزخونه، یه قهوه درست کردم و رفتم طبقه باال، 

 گیتارم رو برداشتم و شروع به

 .نواختن کردم

*** 

 .یگه کار رو شروع میکنیم آقای رزاقپس، از هفتهی د-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 24 

 .بله حتما، منتظر آثار فوقالعادهی آقای فاتح هستیم-

لبخندی رو لبم نشست، آرسس هم لبخند زد، امیرعلی مدیر برنامههام بلند 

 آقای رزاق سرمایهگذارمشد با 

دست داد و بعد از بدرقه کردن آقای رزاق، رو به امیرعلی گفتم:بمون یه قهوه 
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 بخور چه عجلهای االن

 بری؟

با خنده زد رو شونهام و گفت:از االن کار من سخت میشه، باید یه سری چیزا 

 رو آماده کنم، کلی کار

 .یست آقای خوانندهدارم، بذار برای بعد، بعد این، فرصت سر خاروندن ن

تک خندهای کردم، بعد خداحافظی، من و آرسس رفتیم تو سالن اصلی و روی 

 .مبال نشستیم

 .آرسس گفت:اوف خداروشکر اینم حل شد

با رضایت نگاهش کردم، این بار دوم بود که مالقات کردیم و خوشحال بودم 

 که همه چی داره به خوبی

 .پیش میره

 ن این مهمونیه چیه؟رو به آرسس گفتم:راستی جریا

 .گفتم که تولد دوستمه-

 .آهان-

 چی شده نظرت عوض شده؟-

 :با اخم نگاهش کردم که گفت

 .هر سری اونجوری نگاه میکنی، حس میکنم االنه که به قصد کشت بزنیم-

 :تایید کردم و گفتم

 !کامال درست حس میکنی-

 :کمی به جلو خم شد و گفت

 تو نمیخوای بگی چته؟-
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 :نگاهش کردم و گفتم

 مگه این حالت من برای تو تازگی داره؟-

 :ابروهاشو باال داد و گفت

 .نه، اما بعضی وقتا بدجوری میری تو فاز غم-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 25 

 :خندهای از روی حرص کردم و گفتم

 !عضی وقتا؟ب-

 :مکثی کرد و گفت

الکی ذهنتو مشغول نکن کارامون شروع شده باید حواسمون رو متمرکز -

 .کنیم

 :نگاهش کردم و تو دل با تمسخر گفتم

 "!بعضی وقتا"

آرسس گفت:من امروز میرم تولد مطمئنی که نمیای؟ به خدا حالت بهتر 

 !میشهها

ی بنویسم نمیام تا بفهم نگاهش کردم وگفتم:حتما باید داغ کنم بدنمو روش

 نمیام؟

 :پوفی کرد و بلند شد و گفت

نخیر، نیازی نیست فقط کمتر خودتو اسیر کن، نمیفهمم چی به دست میاری -

 از این رفتارا و کارات،

 .انگاری دوست داری چیزایی رو بخوای که شدنی نیست



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 43 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 اینو گفت و رفت. از جا بلند شدم رفتم تو اتاقم،

در آوردم و یه بلوز مشکی پوشیدم، شلوارمم عوض کردم و بلوز آبی نفتیم رو 

 شلوار لی مشکی به تن

کردم و سپس یه کراوات برداشتم و بستمش. رفتم جلو آیینه قدی اتاق و به 

 خودم نگاهی انداختم، قدی بلند،

اندام خوب، چشم و ابرو مشکی با موهایی مشکیتر از چشمام، لبای کشیده و 

 سبابروهایی کشیده و متنا

با چشمام و بینی نسبتا کوچیک، با ته ریش چهرهی جذابتری داشتم، برای 

 همین معموال ته ریشمو

 .اصالح نمیکردم

دکمههای سر آستینمو بستم و ادکلونها رو برداشته و رو خودم خالی کردم؛ 

 خودمم نمیدونستم دارم

ن یچیکار میکنم سوییچ ماشین رو برداشتم و از خونه بیرون زدم، سوار ماش

 شدم و راه افتادم؛

نمیدونستم کجا، فقط میخواستم برم به یه فضایی آزاد احساس خفگی داشتم، 

 تا میام یکم لبخند بزنم و

ذهنم بره سمت چیزای دیگه خدا منو میندازه سمت مخالف و میگه حق شادی 

 !برای تو خیلی کمه

 وشاز حرفای آرسس عصبی بودم و این دقیقا وضعیتی بود که خودمو فرام

 !میکردم و نمیدونستم کیم

جلوی پارکی که تقریبا از خونه دور بود نگه داشتم و پیاده شدم؛ خواستم برم 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 44 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 سمت پارک که صدای یه

 .دختر منو برگردوند سمتش

 !آرسس انتظاری خیلی آدم کم طاقتی شدیا خوب دارم میام دیگه-

نیده متعجب نگاهش کردم این االن اسم آرسس رو آورد یا من اشتباه ش

 بودم؟
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 .آرسس دوست دختر داشت؟ دختره خواست بره که صداش زدم

 .ببخشید خانوم-

 :ایستاد و برگشت سمتم و گفت

 منو صدا زدید؟-

 .سر تکون دادم گفت:بفرمایید

خواستم سوال کنم اما پشیمون شدم نکنه بهش بر بخوره و فکر کنه من 

 میخوام مزاحمش بشم یا عمدا

 :حرفاشو گوش کردم؟ برای همین گفتم

 .معذرت میخوام با کسی اشتباه گرفتمتون-

 .سر تکون داد و با اجازهای گفت و رفت

 تا حاال این دختر رو ندیده بودم یعنی تازه با آرسس دوست شده؟

 .س عمیقی کشیدم و رفتم سوار بنزم شدم و راه افتادمنف

 .گوشیم رو در آوردم و زنگ زدم آرسس، با کمی تاخیر جواب داد

 چی شده داداش دلت برام تنگ شده؟-
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 :حرصی گفتم

 !آره اونقدر که اگه ببینمت خفهات میکنم از ذوق-

 متعجب گفت:چی شده؟

 :جواب دادم

 ؟دوست دختر گرفتی تو و من نمیدونم-

 :با سرگردونی گفت

 کی؟ من دوست دختر گرفتم؟ چی داری میگی تو حالت خوبه؟-

 :با حالتی عصبی گفتم

اگر دوست دختر نگرفتی پس البد این من بودم که با عشوه پشت تلفن گفتم -

 آرسس انتظاری خیلی کم

 !طاقت شدیا االن میام
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 :کمی سکوت بینمون برقرار شد که یهو با خنده گفت

 اون نازنین بود! وای خدا، تو نازنینو کجا دیدی؟-

 :پوفی کردم و گفتم

 زهرمار نخند، نازنین کیه دیگه ؟-

 :با همون صدای خندون گفت

له آرش دوستمه که نازنین دوست خانوادگی من و خانوادهام و دخترخا-

 امروز تولدشه دیگه، دوست

 دخترم کجا بود مرد حسابی؟
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 :ماشینو یه گوشه نگه داشتم و گفتم

 .که اینطور، من صداش زدم خواستم ازش بپرسم پشیمون شدم-

 :متعجب و خندون گفت

همون بهتر نپرسیدی؛ اون خیلی به پسرای غریبه میپره، میپرسیدی هزار تا -

 .فکر دیگه میکرد

 !بله خودم میدونم-

 .وای خدا، بذار نازنین بیاد ازش بپرسم چه خبره و بهش بگم تو کی هستی-

 :سریع گفتم

 .آرسس مسخره بازی در نیار اون چرا باید منو بشناسه؟ معرفیم نکن-

 :با خنده گفت

 .تا ببینم چی میشه، فعال-

 !آرسس-

 !لتو جا میارمقطع کرد بیشعور! تو باالخره از اون تولد برمیگردی که حا

گوشی رو انداختم رو صندلی و راه افتادم رفتم. اصال یادم رفت میخواستم 

 چیکار کنم، میخواستم برم

 !پارک، اه! لعنت بهت آرسس، تمام اعصابمو خراب کردی، گیرم بیای فقط

 .سرمو به طرفین تکون دادم تا از فکرش بیرون بیام

اخل شدم و رفتم سر یکی از جلوی یه رستوران نگه داشتم و پیاده شدم، د

 میزها نشستم، گوشیمو در آوردم

 .و مشغول ور رفتن باهاش شدم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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کمی بعد گارسون اومد سفارشمو گرفت و رفت، دوباره سرمو تو گوشی کردم 

 دختر باعث که صدای یه

 .شد سر بلند کنم

 ببخشید شما تنهایید؟-

 :سر تکون دادم که گفت

 پس مشکلی نیست این صندلیا رو ببرم؟-

 .نه ببرین-

 .اونم با رضایت تشکر کرد و صندلی رو برد

 نگاهی به جمعشون انداختم

 به نظر میرسید هر کی کنار دوست دختر یا زنشه

کی که خیلی وقته معنای و خیلی خوشحالن، خوش به حالشون، من ی

 خوشبختی و خوشحالی رو یادم

 .رفته

کردم و بعد از حساب کردن  سفارش رو که آوردن خودمو مشغول خوردنش

 رفتم از رستوران بیرون و

 .سوار ماشینم شدم

همونطور که به سمت خونه میرفتم، ذهنم رفت سمت آرسس، ای کاش منم 

 !باهاش میرفتم

همینم فقط مونده بود، من خیلی حوصله تولد  یهو چشمام گرد شد دیگه چی،

 داشتم؟ اونم تولد کسی که
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 اصال نمیشناسمش؟

 !من با این حال باید برم بشینم مجلس ختم نه تولد

جالبه که آرسس میگفت خودتو اذیت نکنو بیخیال!مگه دست خودمه که 

 چهجوری باشم؟ دست خودم بود

 !اصال عاشق الله نمیشدم

 !لعنت به این قلب و عشقش، لعنت

رفتم خونه و داخل اتاقم شدم، کراواتم رو باز کردم و بلوزمم در آوردم؛ 

 کراوات رو که تو دستم بود دور

 :گردنم پیچیدم و زیر لب گفتم

حیف جرئت خودکشی و مواجه شدن با گناهامو رو هم ندارم وگرنه خیلی -

 وقت پیش این کار رو

 !میکردم

 .و یه گوشه انداختم و لباسای عادی پوشیده رفتم پایینسپس کراوات ر

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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برای خودم اسموتی درست کردم و همونطور که میخوردمش ناخودآگاه ذهنم 

 رفت سمت پدربزرگ،

دی یکی از عزیزترین کسامو از دست بدم دیوونهام فکر اینکه قرار بود به زو

 .میکرد

من ناراحت چی بودم اون وقت یه سری از بچههاش نگران چی بودن، این که 

 چهقدر ارثیه بهشون
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 !میرسه

نمیفهمیدم چرا برای به دست آوردن پول اینقدر حریص بودن در حالی که ما 

 اصالتا پولداریم و حتی

 .زندگی کردبدون ارث پدربزرگ هم میشه 

 !اما خوب گرگ که میگن همینه، هر چی داره بیشتر میخواد

من اگه بودم سالمتیه پدرمو به هر چیزی ترجیح میدادم، اما اینا انگار میخوان 

 پدرشونو بکشن زودتر

 !ارث بهشون برسه

البته یه سریاشون، چون مثال پدر خودم اصال اینطوری نبود و سالمتی پدرش 

 شدغدغه فکری و ذهنی

 .بود نه به دست آوردن ارثیه

لیوان رو کنار گذاشتم و به آینده فکر کردم، پوزخندی رو لبم نشست؛ خوبه 

 من بچهای ندارم و نخواهم

 !داشت که بعدا سر پول بخواد منو کفن پیچم کنه

 .احساس درد کردم، دستم رو قفسه سینهام نشست و سعی کردم آروم باشم

 .ری قلبی، لعنت به این زندگیلعنت به من، لعنت به این بیما

لعنت به منی که با آوردن اسم بچه آرزوهای پرپر شدم تو صورتم کوبونده 

 .میشه

لعنت به منی که عشقی رو تو قلبم پرورش دادم که مثل تیغ تیز تو قلبم فرو 

 !میرفت

روی مبل افتادم و سرمو به عقب تکیه دادم، باید یه راهی باشه که از این قفس 
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 .رها بشم

باید یکی باشه که کمکم کنه، حاضرم هر کاری بکنم تا یه نفر بیاد و منو از این 

 !باتالق نجات بده

 :نازنین

 .ابرویی باال انداختم در عین حال خندمم گرفته بود

 :با خنده گفتم

 !بیچاره اصال سوالشو خورد، گفت منو با یکی دیگه اشتباه گرفته و رفت-
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 :آرسس خندید و گفت

اسم منو شنید فکر کرد تو دوست دختر منی، اتفاقا بعدشم سریع به من زنگ -

 زد و پرسید دوست دختری

 گرفتی و من نمیدونم؟

 !اون باید بدونه تو دوست دختر گرفتی؟ آهان، مگه چهقدر صمیمی اینکه-

 :لبخندی زد و گفت

خیلی صمیمی ما از بچگی با هم بزرگ شدیم و من کامل میشناسمش؛ اکثر -

 کارامونم با هم انجام میدیم،

 .حتی االنم که وارد کار خوانندگی شده ترانهسراش منم

 :ابروهامو باال دادم و متعجب گفتم

 خوانندگی؟-

 :تایید کرد و گفت
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 .صدای فوقالعادهای داره-

 :کنجکاو پرسیدم

 احیانا میشه صدای این آقای خوش صدا رو شنید؟-

 :کمی فکر کرد و گفت

آره، چرا که نه؟ قول میدم بهت، یه وقت بهش میگم یه آهنگ بخونه برات -

 .میارم صداشو گوش کن

 :با رضایت گفتم

 .مرسی-

 :کمی بعد با خنده گفتم

 دیدی چی شد آرسس؟-

 :با خنده گفتاونم 

 چی شد؟-

دستی دستی خواننده مملکت از کنارم رد شد! باید میگرفتمش تو این -

 !بیشوهری

 :بلند خندید که آرشم اومد پیشمون و گفت
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 !ده، به ما هم بگینبه به چه خبره اینجا! چی ش-

 :آرسس با خنده گفت

 !بعدم برات میگم داداش، حال ندارم دوباره از اول توضیح بدم-

 :آرش نگاهی بهش انداخت و رو به من گفت
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 .نازنین جان تو بگو-

 :شالمو کمی جلو کشیدم و گفتم

 !واال چی بگم پسرخالهی عزیز، شوهر ایدهآل رو پروندم-

 :تعجب و صورتی خندون گفتآرسس بیشتر خندید، آرش با 

عجبا، دختر چرا پروندی؟ بو ترشیت همه جا رو گرفته نمیخوای شوهر کنی -

 !آخه؟ تاریخت تموم شد

 :با کیف محکم زدم به بازوش که رو به آرسس گفت

 !دروغ میگم بگو دروغ میگی-

 :آرسس جواب داد

 .نه واال، همچینم دروغ نمیگی-

 :با حرص گفتم

 !آرسس من ترشیدهام، آره؟ حالتو جا میارم-

 :به قیافهاش حالتی ترسون داد و گفت

 !من جوونم توروخدا منو نکش-

 :سپس هر دو خندیدن، لبمو آویزون کردم و گفتم

خیلی انسانای بیشعوری هستین، خدایی یه دختر رو گیر آوردین و دارین -

 .اذیتش میکنین

 کی گفته، کی نازی؟-

 :م، آرش گفتشیدا اومد کنار

 .اوه اوه، خواهر گرامی هم وارد بحث شدن آرسس جمع کن بریم-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :آرسس نگاهی به شیدا کرد و گفت

 !آره واال، االن از جذبه ایشون میریم تو زمین-

 :ند، شیدا کم نیاورد و جواب دادو هر دو خندید

 !کرمای دندوناتون سرما نخورن دهناتون بازه-

 :هر دو خندههاشون رو خوردن، شیدا رو به آرسس گفت

 !شما که خودتو خیلی تحویل میگیری و برای من آدم حساب نمیشی-

 :خندهام گرفت، شیدا بالفاصله رو به آرش برادرش گفت

لی تو اون کلهات دست رو قرآن میذارم تو هم که فقط هیکل خرس کردی و-

 .چیزی جز جلبک نیست

 .اینو گفت و لبخند زد منم ریز میخندیدم

 :آرسس گفت

 وای، داداش حرفی داری برای گفتن؟-

 :آرش ریز خندید و گفت

 !نه واال-

 :شیدا هم ابروشو باال داد و گفت

نبایدم داشته باشی، مگه جرئت داری حرف رو حرف خواهر بزرگترت -

 بیاری؟

 :آرش با حالتی خندهدار که به چهرهاش داده بود گفت

حاال یه جوری میگه بزرگتر انگار چند سال اختالف داریم، همش سه سال -

 .بزرگتری دیگه
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 :شیدا با غرور جواب داد

 !سال تو رو میذاره تو جیبش۲۳ سه سال من-

 :آرش دیگه واقعا مونده بود چی بگه، بنابراین جواب داد

 !حیف نمیخوام تولدمو خراب کنم-

 :آرسس گفت
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 به نظر من بهتره خانوما رو به حال خودشون بزاریم، هان؟-

 .شیدا پوزخندی به آرسس زد که باعث شد آرسس عصبی بشه

 :آرش جواب داد

 نه همینجا هستیم دیگه، کی بهتر از شیدا خانوم میتونه حال آدمو بگیره؟-

 :شیدا بشکنی زد و گفت

 !آفرین داداش باهوشم-

 .دوتاشون به قصد کشت نگامون میکردن. واقعا حرفی برای گفتن نداشتن

کمی بعد یه دختر دیگه شیدا رو صدا زد و آرش و آرسس هم خواستن برن 

 که رو به پیش چند تا از پسرا

 :آرسس گفتم

 راستی اسمش چیه؟-

 کی؟-

 .همون پسره که فکر کرد من دوست دختر توام-

 .آهان، آرمان فاتح-
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آرمان، چه اسم قشنگی داشت، لبخندی زدم امیدوارم دوباره ببینمت آقای 

 !فاتح

 :آرمان

 مقابل آرسس نشستم که گفت:چه خبر شازده؟

 شت؟نگاهش کردم و گفتم:سالمتی، تولد خوش گذ

 .سر تکون داد و گفت:آره عالی، نازنینم بود

 خب؟-

 !خب به جمالت-

 !ابرویی باال دادم و گفتم:مسخره نشو، میدونم کلی مسخرهام کردی

 متعجب گفت:مسخره، چرا مگه من مریضم؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 !نگاهی بهش انداختم و گفتم:از اینجا که اینطوری به نظر میاد

 .طلبکارانه گفت:خودتو ندیده تو آینه آقای محترم

 !لیوان رو روی میز گذاشتم و گفتم : بسه دیگه، بگو چهقدر مسخرهام کردی؟

آرسس تو همون حالت گفت:میگم مریضی بگو نه ! آخه من چرا باید 

 مسخرهات کنم؟

 متفکرانه گفتم:پس داشتین از محامد من میگفتین؟

خندید و گفت:نه، نازنین برام گفت چی شده، منم گفتم چرا صداش زدی و 

 اونم براش جالب این بود که تا

اومدی سوالتو بکنی برداشتی گفتی اشتباه گرفتم و رفتی و چرا سوالتو 
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 .نپرسیدی

 .سر تکون دادم و گفتم : که اینطور

 :پزخونه که اومد مقابلم ایستاد و گفتو رفتم تو آش

 .فقط از من یه چیزی خواست-

 گفتم:چی؟

 .این که یه آهنگ از یه خوانندهای رو بخونی و ضبط کنی من براش ببرم-

 .چشمام گرد شد

 ...اون مگه میدونه من-

جملهام رو خوردم و عصبی آرسس رو نگاه کردم که گفت:ای بابا، خب چیه، 

 دختره کنجکاوه، بده؟

 با حرص نگاهش کردم که ادامه داد:االن یعنی این کار رو نمیکنی؟

 .نفس عمیقی کشیدم و گفتم:روش فکر میکنم

لیوان رو روی اپن گذاشت و گفت:چی چیو فکر میکنم، بگو انجام میدم دیگه، 

 !آفرین آبرو دوستتو بخر

 .جواب دادم:اتفاقا من میخوام آبروی تو رو ببرم

 یلی انسان بی سرت هنرمندیالبش آویزون شد و گفت:خ

 ِیر

 . شخصیتی هستی!خ

 تک خندهای کردم و گفتم:چه ربطی داره؟

 .جواب داد:هنرمند یاور دوستاشه

سری به طرفین تکون دادم که گفت:داداش همین یه بار رو کمک کن، قول 
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 .میدم دیگه قول الکی ندم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 ابرویی باال دادم و گفتم:بهش قول دادی؟

 .تایید کرد و گفت:واسه همینه دارم التماست میکنم انجامش بدی

 .کمی فکر کردم و گفتم:باشه انجام میدم

 .خندید و گفت:نوکرتم داداش

 .یششاینو گفت و رفت تو هال، منم آب برای خودم ریختم و رفتم پ

 :نازنین

 :سی دی رو به دستم داد و گفت

 !بفرمایید !اینم از صدای آقا آرمان-

 :با ذوق به سی دی نگاه کردم و گفتم

 .ممنونم واقعا زحمت کشیدی-

 :با شادی گفت

 !همین که خوشحالت کردم خودش کلیه-

 :سر تکون دادم و گفتم

 بهش گفتی من ازت اینو میخوام؟-

 :تایید کرد که ادامه دادم

 خب واکنشش چی بود؟-

 :دستشو پشت سرش گذاشت و گفت

 .میخواست منو خفه کنه که به تو قول دادم، میتونی صداشو بشنوی-
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 :لبخندم محو شد و گفتم

 چرا خوشش نمیاومد من صداشو گوش کنم؟-

 :تک خندهای کرد و گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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نه موضوع این نیست، چون هنوز معروف نشده و این که میترسه صداش بد -

 بشه یا بد بخونه، عصبی

 .شده بود

 :سر تکون دادم و گفتم

 .در هر حال ممنونم، از خودشم تشکر کن-

 :با لبخند گفت

 .چشم بانو-

 :و ادامه داد

 .برم خب دیگه من-

 :و رو به مادرم گفت

 .من دارم میرم خاله، ممنون بابت پذیرایی-

 :مامان اومد جلو و گفت

 .چه عجلهایه پسر، یکم بشین-

 :آرسس نگاهی به من کرد و گفت

 !نه دیگه ما ماموریتمونو انجام دادیم حاال باید بریم-

 .و بعد از خداحافظی رفت
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 :مامان با لبخند مقابلم نشست و گفت

 !ا پسر خوبیه، چه خوب میشد یه داماد اینجوری داشتمواقع-

 :به مامان خیره شدم و گفتم

مامان خانوم برای خودت خیال بافی نکن؛ چون من حاال حاالها قصد ازدواج -

 .ندارم

 :مامان لبشو آویزون کرد و گفت

 یعنی نمیخوای بذاری من نوههامو ببینم؟-

دونه بچه نیاری؛ من نمیخوام خندیدم و گفتم:تقصیر خودته، میخواستی یه 

 .ازدواج کنم

 :مامان شونهای باال انداخت و گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .خودت میدونی، من دیگه نمیدونم بوی تو رو چهجوری محار کنم-

 .و بلند شد و رفت

 :با تعجب دنبالش رفتم و گفتم

 کدوم بو؟-

 :جدی نگاهم کرد و گفت

 !ترشیدگیت-

 .یه لحظه خیره مامان شدم و بعد چند ثانیه زدم زیر خنده

 :مامان با همون جدیت گفت

 !نخند بچه من دارم جدی میگم-
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 :با لبخند گفتم

 اگه بوم اذیتت میکنه من وسایلمو جمع کنم و برم؟-

 :از بازوم گرفت و گفت با دلخوری یه نیشگون

 تو بری من چیکار کنم آخه تنهایی؟-

 :رفت سر وقت غذا که گفتم

آخ قربون مامان خوشگلم! خب منم همینو میگم دیگه، من ازدواج کنم برم -

 تو تنها میشی و ناراحت، من

 .دوست ندارم اینجوری بشه

 :با مهربونی گفت

 !شه کردمنو بهونه نکن بچه، ترشیده شدی کاریش دیگه نمی-

 :جلو رفتم و محکم بغلش کردم و گفتم

 .حتی اگه ترشیده باشم بازم دختر کوچولوی لوس توام-

 :دستام رو گرفت و گفت

 !آره، تا ابد کوچولوی لوس منی-

 .گونهاش رو ماچ کردم و ازش جدا شدم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :خواستم برم که گفت

 !اما فکر نکن االن با این ب*و*ست حواس منو پرت کردی! من نوه میخوام-

 .خندیدم و گفتم:چشم مامان خانوم، نوه هم برات میارم

اینو که گفتم لبخند عمیقی روی لباش نشست. رفتم تو سالن سی دی رو 
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 برداشتم و رفتم تو اتاقم لبتابمو

 .دم و سی دی رو گذاشتم توشروشن کر

 "!معذرت میخوام، با کسی اشتباه گرفتمتون"

ناخودآگاه لبخندی روی لبم نشست؛ خودمم نمیدونستم چرا، اما میخواستم 

 !مدام صدای این آدم رو بشنوم

چقدر صداش قشنگ بود؛ باورم نمیشه، واقعا صدای عالی داشت. هی آهنگ 

 رو دوباره پلی میکردم و به

صدای قشنگش گوش میدادم. نمیدونم چه مدت گذشت که مامان اومد پیشم 

 :و گفت

 داری چیکار میکنی دختر؟-

 :نگاهش کردم و گفتم

 دارم آهنگ گوش میدم چیزی شده ؟-

 :خندید و گفت

معلومه خیلی عمیقم داری گوش میدی که هر چی صدات میکنم جوابی -

 .نمیدی

 :گوشهی لبمو گاز گرفتم و گفتم

 .ای ببخشید، اصال حواسم نبودای و-

 :تک خندهای کرد، از جا بلند شدم و گفتم

 چرا صدام میزدین مامان؟-

 :جواب داد

 ...!من میخواستم برم خرید و چند تا وسیله بگیرم اما پام خیلی درد میکنه و-
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 :استرس گرفتم حرفشو قطع کردم و با نگرانی گفتم

 کردین؟اگه پاهاتون درد میکرد چرا این همه کار -

 :جلوتر رفتم و گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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امان از دست شما مامان خانوم واقعا که لجبازین، بمونین خونه استراحت -

 کنین، من براتون خریداتونو

 .میکنم

 :تلبخندی به چهرهی نگرانم زد و گف

 ممنون عزیزم اذیت نمیشی؟-

 :با دلخوری نگاهش کردم و گفتم

نه اذیت نمیشم، لطفا از این به بعد یا اجازه بدین من کارا رو بکنم یا -

 .خدمتکار بگیرین

 :با مهربونی گفت

 .من کارامو خودم انجام میدم، نگران نباش عزیزم-

 :به پای چپش خیره شدم و گفتم

 م بریم دکتر، اما و اگر هم نداریم باشه؟برگشتم براتون نوبت میگیر-

 :به آرومی سر تکون داد، متقابال لبخند زدم و گفتم

 خب حاال لیست خرید کجاست مامان خوشملم؟-

 :از طرز حرف زدنم خندهاش گرفت و گفت

 .رو اپنه وایسا بهت میدم-
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 :نشوندمش رو تختم و گفتم

ز این به بعد تو این خونه نخیر مامان خانوم، تا االنشم زیادی کار کردین ا-

 فقط من کار میکنم باشه؟

 ...!مامان گفت:آخه نمیشه که

 :انگشتمو جلو بینیم گذاشتم و گفتم

 !میشه مامان خانوم خوبم، میشه-

 و بعد رفتم لیست خرید رو از روی اپن برداشتم و

حاضر شدم؛ یه مانتو و شلوار سفید پوشیده بودم و شال مشکی رو سرم بود. 

 خواستم برم که مامان مثل

 .همیشه سفارش کرد مراقب باشم منم چشمی گفتم و بیرون رفتم

سوار توئیتام شدم و ماشین رو روشن کرده و راه افتادم. خانوادهی پولداری 

 بودیم ولی اصال از اونایی

وشم یا خودمو باالتر از کسی حساب کنم. همونطور که نبودم که فخر بفر

 داشتم رانندگی میکردم تلفنم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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زنگ خورد، گوشی روی صندلی کناریم بود صفحهاش رو نگاه کردم، مامان 

 بود اومدم گوشی رو

 .بردارم که یهو تق! زدم به ماشین جلوییم که یه بنز مشکی بود

ای خاک تو سرت نازنین، واقعا گل کاشتی فقط تصادف کردنت کم بود. با 

 درموندگی کمربندمو باز کردم
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و پیاده شدم پسره هم پیاده شد و اومد حرفی بزنه که حرف تو دهنش موند 

 منم خیرهاش شدم، اون اینجا؟

 !فتیم:شماییدهمزمان گ هر دو

 :آرمان

 .ای بابا همین کم بود فقط، تازه این ماشینو گرفتم از تعمیرگاه-

گوشیمو برداشتم و با عصبانیت پیاده شدم، دختره هم با ترس پیاده شد. 

 چهرهاش که جلوی چشمام قرار

 .گرفت یه لحظه قفل کردم، اونم متعجب بهم خیره شد

 !هر دو همزمان گفتیم:شمایید

 :ندیدبه آرومی خ

از این که دوباره میدیدمش لبخندی رو لبم نشست؛انگار تازه یادش اومده 

 باشه به ماشین زده با ترس

اومد جلو و پشت ماشین رو نگاه کرد، منم نگاهی به پشت ماشین انداختم اما 

 آسیب چندانی ندیده بود،

 .نگاهش کردم، مضطرب نگاهم میکرد

 :گفتم

 .ودتون رو نگران نکنیدمشکلی نیست، زیاد آسیب ندیده خ-

رنگ اضطراب از چشماش گریزون شد، لبخندی زد و دوباره به ماشین و من 

 :نگاه کرد و گفت

 .آره خداروشکر، زیاد چیزی نشده-

 :سر تکون دادم و گفتم
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بله این چیزیش نشد اما شما بیشتر مراقب باش، دفعهی بعدی ممکنه اتفاق -

 .بدتری بیفته

 :ه چهرهی بانمکش نگاه کردم و گفتمبه آرومی سرتکون داد، ب

 .مشکلی نیست سوار ماشین بشین و برین-

 :اینو گفتم و خواستم سوار بشم که گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .آقا آرمان-

 :برگشتم سمتش، سرشو پایین انداخت و گفت

 .صداتون واقعا قشنگه، امیدوارم بازم ببینمتون-

 .این رو گفت و خودش به سرعت سوار شد

با مهربونی نگاهش کردم، ماشین رو به حرکت در آورد و رفت. خندهام 

 گرفت، االن از دست من در

 !رفت؟

با لبخند نشستم تو ماشین و حرکتش دادم، یه جورایی خوشحال شدم ازم 

 .دمشتعریف کرد و دوباره دی

به سمت خونه میرفتم که یهو به جای حس خوبی که داشتم اخمی رو پیشونیم 

 نشست؛ من االن به یه

دختر لبخند زدم؟ منی که با همه سرد بودم؟ چرا از دیدن دوبارهاش 

 خوشحال شدم؟

 . هه، واقعا آدم عجیبی شدم دیگه خودمو نمیشناسم
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 .با سرعت بیشتری رانندگی کردم و رسیدم خونه

ن رو پارک کردم مقابل خونه و بعد ازش پیاده شدم و به سمت خونه ماشی

 رفتم، داخل شدم و نگاهی به

 .اطراف انداختم و رفتم تو اتاقم تا لباسامو عوض کنم

گیتارم رو برداشتم و نشستم رو تختم و بعد به اتاقم نگاه کردم؛ یه اتاق 

 .بزرگ با کاغذ دیواری خاکستری

 .تاریکه و مبهم درست مثل حال خودمکل فضای خونه همینطوره، 

 .دستام سیمای گیتار رو لرزوند و شروع کردم به گیتار زدن

 .تصادف و اون دختر چشم مشکی... عجیبه که از دیدنش خوشحال شدم

آرمان فاتح تو کی هستی؟ چی میخوای؟ دقیقا چه احساسی داری؟ چهطور 

 اینقدر سیاه شدی و خودتو

 نمیشناسی؟

 .گیر بود، همونطور که گیتار میزدم تلفنم زنگ خوردذهنم بدجوری در

 .رفتم پایین و برش داشتم، بابا بود

 .تماس رو وصل کردم و خواستم حرف بزنم که صدای لرزونش نگرانم کرد

 چی شده بابا چرا صداتون اینطوریه؟-

 ...آرمان... پدربزرگت-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 !قلبم اومد تو دهنم، نه، نباید اینجوری بشه

 ...بابابزرگ به من قول داده بود بجنگه. نه نباید
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 .لحن صدام عصبی شد بغض گلمو گرفت اما طبق معمول از گریه خبری نبود

 بابابزرگ چی؟ چه اتفاقی افتاده؟-

 :نکنه گفتهمون طور که سعی میکرد گریه 

 ...بابابزرگت... دیگه-

 .کنترلم رو از دست دادم و داد زدم

 .چی؟ نگین که مرده، تحمل این یکی رو دیگه ندارم... نه نمیتونم-

 .دو زانو رو زمین نشستم

 درد رو توی قلبم احساس کردم، خدایا این چه وضعیه؟

 :نفس عمیقی کشیدم و با صدای آرومی گفتم

 .متاسفم-

 .بابا گفت: عیبی نداره

 با صدایی شکسته و گرفته گفتم:کجایین االن؟

 .صداش هر لحظه لرزونتر میشد

 ...داریم پدربزرگت رو از تو خونه منتقل میکنیم به آمبوالنس که بعدش-

 .دیگه نشد، دیگه نتونست

 .نفس کم آورد، به وضوح حس میکردم داره گریه میکنه

 .من االن سریع میام اونجا-

 .و گفتم و تماس رو قطع کردماین

سریع حاضر شدم و از خونه بیرون زدم؛ آرسس زنگ زد که رد تماس دادم . 

 نشستم تو ماشینم و سریع

 .روشنش کرده و راه افتادم
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 .دستام داشت فرمون رو از جا در میآورد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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خدایا اینه خدا بودنت؟ اینه عدالتت؟ به چه جرمی داری یکی یکی عزیزامو 

 میگیری؟

 چه خطایی کردم که باید این همه زجر بکشم؟

 چرا من نمیتونم مثل آدمای دیگه باشم؟

 .تو راه دوباره مامان بهم زنگ زد و گفت برم بیمارستان الله

وقتی رسیدم پدربزرگ رو انتقال داده بودن  راهمو به سمت اونجا کج کردم،

 سردخونه، پاهام شل شد. به

زور خودمو به بابا رسوندم. رو صندلی نشسته بود و آروم گریه میکرد، همه 

 اونجا بودن، الله با دیدنم

دوید سمتم و با فاصلهی کمی مقابلم ایستاد؛ صورتش خیس اشک بود و بهم 

 زل زده بود. نگاهم به پریسا

 .که با اخم نگامون میکرد؛ پوف حوصلهی این یکی رو دیگه نداشتم افتاد

متقابال بهش اخم کردم و دستامو رو شونهی الله گذاشتم و تو چشماش زل 

 .زدم

 .ساسان با درموندگی نگاهم میکرد و مامان عصبی بود

بغض الله شکست ساسان اومد و اونو در آغوش کشید و زد به پشت الله که 

 :رد و گفتداشت گریه میک

 .آروم... آروم باش ... گریه نکن-
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نگاهم به بابا افتاد و رفتم مقابلش زانو زدم؛ دستاشو که جلوی صورتش گرفته 

 بود رو کنار زدم و با

 :صدای ضعیفی گفتم

 محل دفن پدربزرگ رو مشخص کردین؟-

 :آروم سرشو به طرفین تکون داد، ادامه دادم

 .پس باید این کار انجام بشه-

هاش رو گرفتم و بلندش کردم، عمو با بیتفاوتی رفت رو یکی از صندلیها شونه

 نشست، پوزخندی بهش

 زدم؛

 چهقدر حیوونی که مرگ پدرت اصال برات مهم نیست؟

حتم دارم االن داری محاسبه میکنی با ارثی که بهت میرسه چهقدر به کثافت 

 !کاریات اضافه کنی

با نفرت نگاهمو ازش گرفتم و همراه بابا رفتیم برای مشخص کردن محل 

 .دفن بابابزرگ

وقتی کارمون تموم شد بابا دیگه حال راه رفتن نداشت، حس کردم به زور 

 .داره پاهاشو حرکت میده

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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حال منم چندان تعریفی نداشت، قلبم به شدت درد میکرد؛ کمی که جلوتر 

 رفتیم بابام کامل تعادلش رو از

 .دست داد و رو زمین افتاد
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درد بدی رو توی قفسه سینهام حس کردم، لعنت به این زندگی و منی که 

 .هنوز دارم نفس میکشم، لعنت

دلی، حس کردم نیاز داره تنها کمک کردم بابا بلند بشه و نشوندمش رو صن

 باشه، مقابلش دو زانو نشستم

 :و گفتم

 میخوای تنهات بذارم تا یکم خودتو خالی کنی؟-

تو چشمام زل زد، چشمای مشکیش دریای خون شده بود؛ انگاری حرف دلش 

 رو زده بودم، با صدای

 .خیلی ضعیفی گفت:آره پسرم، من خودم برمیگردم

 :پیش بقیه که رفتم مامان با نگرانی گفتباشهای گفتم و بلند شدم، 

 بابات کجاس؟-

 .درد قلبم بیشتر شد، با اخم غلیظی که داشتم جواب دادم

 .گفت میخواد یکم تنها باشه-

 :پریسا با ناراحتی گفت

 .بمیرم حتما عمو االن خیلی عذاب میکشه-

 :با تمسخر نگاهش کردم و گفتم

 تو چی؟ عذاب نمیکشی؟-

 .گفت:مگه میشه نکشم؟ اون بابابزرگم بود متعجب نگاهم کرد و

 :به سر و وضعش اشاره کردم و گفتم

 !آره، حتما این همه آرایش رو هم برای شادی اون مرحوم کردی-

 :با خشم نگاهم کرد، مامان گفت
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 .بسه، االن زمان این نیست که بهم بپرین-

 .حرصی مامانو نگاه کردم و زبونمو گاز گرفتم تا حرفی نزنم

لبم بیشتر شده بود، ساسان با نگرانی بهم زل زد و گفت:آرمان حالت درد ق

 خوبه؟

 الله جلو اومد و گفت : قلبت درد میکنه؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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ر عشق تو با غم نگاهش کردم، تو چی میدونی که نصف دردام به خاط

 هستش؟

 :پریسا بهش پوزخند زد و گفت

 .الزم نکرده تو دایهی مهربونتر از مادر بشی براش-

 خونم به جوش اومد و با صدایی کنترل شده و عصبی

رو به پریسا گفتم: کاری نکن فکتو از جا در بیارم تا صورتت خوشگلتر از 

 !زشتی که االن هست بشه

 :عمو که تا االن ساکت بود گفت

 .همهمون االن داغداریم، بهتره بحث نکنید-

پوزخندی تحویلش دادم و به الله که سرش پایین بود چشم دوختم و 

 .گفتم:خوبم، نگران نباش

سرشو تکون داد، چشم غرهای به پریسا رفتم. صدای ماما توجهم رو به 

 خودش جلب کرد با عجز دوید

ستم تم پیش بابا و خواسمت بابا که به پهنای صورت اشک ریخته بود، منم رف
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 کمکش کنم راه بیاد که

دستشو به نشونهی بینیازی باال آورد و به برادرش چشم دوخت که خالی از 

 هیچ حسی به ما نگاه میکرد

 .و وجودش پر از ناراحتی مضاعف شد

*** 

دوباره گریه، دوباره ناله، دوباره شیون، چرا اینقدر این صحنهی خاکستری تو 

 ه؟زندگیم تکرار میش

خشکم زده بود، سر خاکسپاری پریا هم همینطور بودم؛ بیهیچ حرفی زل زده 

 بودم به جسد خواهرم که

 .آروم توی خاک میرفت

الله و ساسان کنارم ایستاده بودن، تو چشمای ساسان اشک جمع شده بود و 

 الله آروم گریه

 میکرد،نگاهمو به الله دادم؛ خوش به حالت که میتونی گریه کنی،

 .اونی که گریه نمیکنه بیشتر از همه داغون میشه، راستم میگنمیگن 

دلم میخواست خودمو خالی کنم اما نمیشد، انگار هیچ آبی تو بدنم نبود که 

 بخواد بخشیش تبدیل به اشک

 .روی گونههام بشه

آرسس هم پیش من بود و دستش رو شونه من بود و آروم در گوشم حرف 

 میزد، به قولی میخواست

 .ه اما من فقط زل زده بودم به مقابلآروم کن

مادر و پدر آرسس هم بودن و سعی داشتن مامان و بابا رو آروم کنن، چهقدر 
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 خوب بود که این رفیق و

خانوادهاش کنارم بودن، آرسس تنها کسی بود که از بچگی باهام بزرگ شد و 

 همیشه منو درک کرد و

 .همراهم بود

 حسینی سیده پریا |رمان متاهل )جلد اول( 
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 درد بدی رو تو قلبم حس کردم و همزمان باهاش

سرمم تیر کشید، دو زانو روی زمین افتادم که ساسان و آرسس با هول 

 :نشستن و ساسان گفت

 .آرمان-

 بیحرف نگاهش کردم، تو چشمام درد بود، فریاد بود،

میریختن تو مقبره، روی وجود مردی که تندیس عشق بود داشتن خاک 

 .داشتن خاک میریختن

 برای من چند نفر قراره گریه کنن؟ اصال برای کسی مهم هستم؟

 :درد قلبم بیشتر شد، روی سینهام خم شدم که ساسان نگرانتر از قبل گفت

 .داداش خوبی؟ بیا بریم از اینجا یه جای خلوت-

 .ساسان بلندم کردنآرسس بازومو گرفت و با 

بابا نگران اومد پیشم با دست اشاره کردم که خوبم ولی اون بازم نگران بود؛ 

 مامان هم نگران بود و با

عجز و غم نگام میکرد و کیومرث هم با بیتفاوتی به این صحنه و خاک کردن 

 .پدرش زل زده بود
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دستام مشت شد واقعا حیوونی کثافت، بچهات هم همین بال رو سر خودت 

 .میاره، میگی نه نگاه کن

 :این بار با شدت بیشتری درد رو توی قفسه سینهام حس کردم و گفتم

 .آخ-

 .ساسان دیگه واقعا نگران و عصبی شده بود

 :آرسس گفت

 آرمان قلبت درد داره؟ برم قرصاتو بیارم؟-

 :ون دادم، بازوهامو از حصار دستاشو بیرون کشیدم و گفتمسری به طرفین تک

 .من خوبم، نگران نباشید-

بااین حال راضی نشدن و با نگرانی کنارم ایستادن. دوباره مات و خشک بدون 

 هیچ اشک و نالهای زل

 زدم به قبر، چهقدر سخت بود برام دیدن این صحنهها،

 .ارن خاک میکننچهقدر سخت بود ببینم عزیزترین مرد زندگیمو د

 چهطوره خدایا؟ تا چه حد دیگه قراره منو زجرم بدی؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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بکش راحتم کن، بکش دیگه؛ به چه هدفی بهم زندگی دادی؟ تا هر چی غم و 

 ناراحتیه سر من امتحان

 کنی؟

اسان کمی جلوتر رفت. بغضش ترکید و آروم اشک ریخت؛ ساسان س

 شکست، دیگه اونم تحملش تموم
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 .شده بود

زل زده بودم بهش که یهو یکی تو بغلم افتاد، با استرس برگشتم، الله بیهوش 

 تو بغلم افتاده بود، آرسس با

 :دیدن این صحنه گفت

 .ساسان، الله-

تم رو زمین. پریسا با خشم نگاهم ساسان سریع برگشت و اومد سمت ما، نشس

 میکرد، چه،قدر دوست

 .داشتم اون چشماشو از کاسه دربیارم، اوف

نگاهمو ازش گرفتم و به الله دادم وبا دست آروم به صورتش ضربه زدم، 

 آرسس رفت آب بیاره،

 .مامان با اخم نگاهم میکرد، دلیلش هم خوب میدونستم

 صورت الله، چندی بعد آرسس اومد و آب رو پاسید رو

الله تکونی خورد و چشماشو آروم باز کرد و تو چشمام زل زد؛ لعنتی با اون 

 چشمای سبزت اونطوری

نگاهم نکن! من، من نمیدونم! من نمیخوام هیچ کاری با تو و این چشمای 

 افسونگرت داشته باشم... بسه

 .تا حاال هر چهقدر عاشقم کردی

اصله گرفت و خودش رو جمع و جور کمک کردیم بلند بشه با خجالت از من ف

 .کرد

 .تلفن آرسس زنگ خورد با یه ببخشید رفت یه گوشه و جواب داد

 :نازنین
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 سالم نازنین-

 :با شادی که تو صدام بود گفتم

 سالم حالت چهطوره، کجایی؟-

 .صداش گرفته بود

 .خوب نیستم-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :صدای شیون و ناله اومد با ترس و استرس گفتم

 آرسس این صداها چیه؟ کجایی؟-

 :تن صداش ضعیفتر شد و جواب داد

 .پدربزرگ آرمان فوت شده، تو مراسم تدفینشیم-

 حال بدی بهم دست داد، با ناراحتی گفتم:واقعا؟ خدا رحمتش کنه، حال آقا

 آرمان چهطوره؟

 :کمی مکث کرد و گفت

داغون، خیلی به پدربزرگش وابسته بود، یادمه هر زمان که با هم میرفتیم -

 پیشش منم مثل پسر خودش

 .میدونست... خیلی قلب پاکی داشت

 :قلبم به درد اومد و گفتم

 .بازم خدا بیامرزه، پیش آقا آرمان بمون، حتما االن خیلی بهت نیاز داره-

 !میشه حرف بزنیم؟آرمان -

صدای یه دختر که اسم آرمان رو آورد اخم رو پیشونیم آورد و با همون اخم 
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 :گفتم

 !این دیگه صدای کیه؟-

 :آرسس بعد کمی مکث گفت

 .پریساس دخترعموی آرمان، عوضی حالم ازش بهم میخوره-

 چهطور؟-

 یهی میخواد خودشو بچسبونه به آرمان، حتی اینجا هم ول کن نیست دختره-

 .عوضی

حرصی دستام مشت شد، چرا برام مهم بود؟ مهم نبود که... فقط از اینجور 

 .آدما بدم میاومد، آره همینه

 :آرسس گفت

من بعدا بازم زنگ میزنم حرف بزنیم، االن قطع میکنم برم پیش آرمان، -

 کاری نداری؟

 :با حرص گفتم

 .نه برو پیش آقا آرمان و تنهاش نذار-

اکید گفتم که آرسس هم تعجب کرد اما به روی خودش تنهاش نذار رو با ت

 :نیاورد و گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 49 

 .باشه، مواظب خودت باش، خداحافظ-

 .تو هم همینطور، خداحافظ-

و تخت، آخه تو کی هستی که تماس که قطع شد با حرص گوشی رو انداختم ر
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 بخوای خودتو به آرمان

نزدیک کنی دخترهی عوضی؟ یه لحظه تو دلم خالی شد، غم بزرگی بهم 

 :سرایت کرد و با خودم گفتم

 من کی هستم که این حرفا رو میزنم ؟! اصال چرا این چیزا تو ذهنمه؟-

 :آرمان

با شنیدن اسم نازنین برگشتم سمت آرسس، داشت با آرسس حرف میزد، 

 اخم ظریفی کردم، چی داشتن به

 هم میگفتن؟

نگاهمو دوباره دادم به الله، دیگه گریه نمیکرد اما نشسته بود رو زمین و به 

 روبهرو خیره بود، دلم

 هزار تیکه شد، الله حتی از منم بیشتر زجر کشیده،

تیز تو دستش گرفته و یکی یکی داره بندههاش رو از  انگاری خدا یه تیغ

 ریشه تیغ میزنه، هه. خدا؟

 !اصال خدا وجود داره؟

صدای آرسس دوباره توجهام رو جلب کرد؛ گفت مراسم پدربزرگ منه، یعنی 

 نازنین در مورد من ازش

 پرسیده؟

 نمیدونم چرا، اما ناخودآگاه لبخندی رو لبم نشست،

 ه پریسا صدام زد،خواستم برم سمت آرسس ک

 حرصی نفسمو بیرون دادم. اومد سمتم و گفت:میشه حرف بزنیم؟

 عصبی تای ابرویی باال دادم و گفتم :چه حرفی؟
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 :با صدایی عصبی گفت

چهطور از نمایش بازیگر عزیزت که یهو غش میکنه تو بغلت شکایتی نداری، -

 اما من بخوام باهات

 حرف بزنم عصبی میشی؟

 .گفتم:حرف دهنتو بفهم پریسا دستمو مشت کردم و

پوزخندی زد و گفت:باشه، بذار از خودش بپرسم دوست داره به این نمایشش 

 .چند بدم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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فتم مقابل الله و رفت سمت الله، الله از جاش بلند شد، جلوتر از پریسا ر

 ایستادم و تهدیدوار رو به پریسا

 :گفتم

 !جرئت داری یه کلمه چرت و پرت بگو تا حالیت کنم با کی طرفی-

پریسا یه قدم عقب رفت و زل زد به الله، ساسان هم با تعجب به ما خیره شده 

 بود، برگشتم سمت الله و

 :گفتم

 تو بهتر شدی؟-

سا دادم،اخم غلیظی داشت، متقابال اخم آروم سر تکون داد که نگاهمو به پری

 کردم و حرفم رو تکرار کردم

 .و بعد از اون رفتم پیش مامان اینا، مامان با غم زل زده بود بهم

 دستش رو محکم گرفتم و سعی کردم آرومش کنم
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 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .من نه، برو پیش پدرت-

رگ اشک میریخت، از مامان اینو که گفت نگاهمو دادم به بابا، کنار مزار پدربز

 فاصله گرفتم و رفتم

کنارش نشستم و شونههاش رو گرفتم. برام سخت بود پدرم اینطوری اذیت 

 .بشه

 ای کاش میتونستم با حرفی یا کالمی آرومش کنم،

 ...بعد از تموم شدن مراسم و خاک کردن جسد پدربزرگ و

 :هر کسی همراه خانوادهاش روونهی خونه شد، مقابل آرسس ایستادم و گفتم

 .مرسی داداش که اومدی-

 :با غمی که تو صداش بود گفت

 .خواهش میکنم، کاری نکردم-

از پدر و مادر آرسس هم تشکر کردم و بعد خواستم برم که الله صدام زد، 

 صدای این دختره چشم سبز و

 زیبا باعث شد برگردم

 :شماش نگاه کردم که گفتتو چ

 چندی پیش بین تو و پریسا چی شد که اونطوری کردی؟-

 .اخم کرده و دست به سینه نگاهش کردم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .یم میشدچیز مهمی نبود یه موضوع بود که باید برای پریسا تفه-
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لبخند زد، نکن دختر، اونطوری لبخند نزن، اونطوری نگاهم نکن، منو بیشتر از 

 !این تو سیاهی نبر

 .ممنونم که همیشه کنارمی-

 .اینو گفت و بعد از خداحافظی همراه ساسان رفت

کالفه چنگی به موهام زدم؛ من میخواستم بیشتر از اینا برات باشم! برگشتم 

 :فتمپیش مامان و بابا و گ

 .بیاین من ببرمتون خونه-

 .هر دوشون سر تکون دادن و سوار ماشینم شدن

 دستمو روی سینهام گذاشتم و پشت فرمون نشستم و

بعد از روشن کردن ماشین هم راه افتادم، دو تا دکمهی اول پیراهن مشکیم رو 

 باز کردم، احساس خفگی

 داشتم،

 .شیشه رو هم کمی آوردم پایین و حرکت کردم

 .ترافیک نگه داشتم و سرمو تو دستام گرفتمپشت 

 .مامان به بابا نگاه میکرد و بابا زل زده بود به یه نقطهی نامشخص

 .نگاهمو ازشون گرفتم و به سمت خونه مامان اینا حرکت کردم

مقابل خونه نگه داشتم و کمربندم رو باز کردم و پیاده شدم، در سمت مامان 

 رو باز کردم پیاده شد و پشت

ش هم بابا پیاده شد، همراهشون رفتم باال و در رو باز کردم؛ مامان و بابا سر

 اومدن داخل و بابا بدون

 .توجه به ما رفت تو اتاق
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چشمام میسوخت و قلبم درد میکرد، میشد گفت به زور رو دو تا پام ایستاده 

 بودم، مامان نگاهم کرد و

 .گفت:تو هم برو و استراحت کن

 ...اما آخه-

 .نباش من حواسم به بابات هستنگران -

باید تنها میشدن تا بهتر بشن، سرمو پایین انداختم و بعد از خداحافظی رفتم 

 بیرون، به سمت ماشینم رفتم

 .و سوار شدم و راه افتادم

 !تو کشتیش، تو کشتیش"

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 ...!"آرمان... آرمان... کم... کمک

 با ترس چشمامو باز کردم، ماشینای پشتی بوق میزدن،

نگاهمو به چراغ دادم، سبز شده بود؛ من کی رسیدم اینجا، کی پشت چراغ 

 قرمز موندم؟! سریع ماشینو

 .حرکت دادم و از اونجا گذشتم

... خواهرم... چهطور گذاشتم اون اتفاق براش بیفته؟ چرا نتونستم خدایا، پریا

 مراقب پدربزرگم باشم؟

پدربزرگی که هر زمان میخواستمش کنارم بود اما من هیچ کاری براش 

 .نکردم

دست مشت شدهام رو به فرمون کوبوندم، لعنت به من، ای کاش هیچوقت به 
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 .این دنیا نمیاومدم

از همه اونه که داره اذیت میشه، سرمو به طرفین تکون  بیچاره بابا، االن بیشتر

 دادم باید موقع رانندگی

 !حواسم جمع باشه وگرنه این دفعه من میزنم پشت ماشین یکی دیگه

با استرس یه نگاه به من و یه نگاه به ماشین انداخت و وقتی گفتم مشکلی "

 نیست میتونین برین برق

گفت صدام قشنگه و دوست داره  شادی رو واضح تو چشماش دیدم... بهم

 "...دوباره منو ببینه

با به یاد آوردن اون موقع بیاراده لبخندی زدم، انگار فکر کردن به این دختر 

 !منو آروم میکرد

تا رسیدن به خونه بهش فکر کردم که یهو به خودم اومدم، من دارم چیکار 

 میکنم، چهطور میتونم به

الله فکر نازنین رو از سرم بیرون کرد، اون فکر کنم؟ چشمای سبز و وحشی 

 گیج بودم و حالم دست

 .خودم نبود

وقتی رسیدم خونه با درموندگی ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم و به سمت 

 . خونهام رفتم

داخل خونه شدم، چشمام میسوخت و سرم درد گرفته بود، روی مبل نشستم و 

 .دستی به موهام کشیدم

گیج بودم برای همین روی مبل دراز کشیدم و دستامو نگاهی به اطراف کردم 

 زیر سرم گذاشتم، نگاهم
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 .رو سقف ثابت مونده بود

امروز یکی از بدترین روزای زندگیم بود و سرم به شدت درد میکرد، چند بار 

 پلک زدم و بعد نگاهمو

 .به پیانو دادم؛ پیانویی که حاال تنها همدمم بود

 :نازنین

وصل کردم و آهنگی که آرمان خونده بود و توی هندزفری رو به گوشی 

 گوشیم ریخته بودم رو پلی کردم

 سرمو روی بالش گذاشتم و چشمامو بستم که

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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وی تخت نشست که با کمی بعد مامان، در رو باز کرد و اومد داخل اتاق ر

 دیدن دسته گل قرمز بزرگی

 .که تو دستش بود لبخندی زدم

 اومد روی تخت نشست و دسته گل رو داد دستم

 گفتم

 باالخره آماده شدن؟-

 :جواب داد

 .خل شدی رفت-

 :متعجب گفتم

 یعنی چی؟-

 :خندید و گفت
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 .خودت برای خودت گل سفارش میدی؟ مردی از بیشوهری-

زدم زیر خنده، وای خدا، مادر منو نگاه کن همه چی رو میچسبونه به شوهر 

 !نداشتن من

 :مامان خندمو که دید متعجب گفت

 چرا میخندی؟-

 :جواب دادم

شما چرا همه چی رو میچسبونین به شوهر نداشتن من؟ گل سفارش دادم که -

 بذارم تو اتاقم، تازه

 .م بهترهاینطوری که خودم برای خودم میخرم خیلی ه

 :مامان اخم کرد و گفت

 !واقعا نمیدونم به تو چی بگم-

 :تک خندهای کردم و گفتم

 !شما جدی نگیرین، بیخیال-

 :مامان کالفه پوفی کرد و بلند شد و گفت

 .از دست تو دختر-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :دوباره خندیدم و گفتم

 .همینه دیگه، باالخره باید من خل باشم زندگیتون از یه نواختی در بیاد-

 :ابرو باال داد و با خنده گفت

 !نه تو واقعا از دست رفتی-
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 :بعد به گوشی و هندزفریم اشاره کرد و گفت

 یری؟ر ماحتماال دوباره با اینا مشغول بودی، نه؟ تو خسته نمیشی هی با این و-

لبخند پر رنگی زدم و به گوشیم نگاه کردم، تمام زندگیم شده بود صدای این 

 !مرد

 :مامان متوجه شد و گفت

 مگه چی تو گوشیته که اینقدر بهش وابستهای؟-

 :نگاهش کردم و گفتم

چیز خاصی نیست، فقط یه آهنگه که صدای خوانندهاش رو خیلی دوست -

 دارم و مدام به آهنگ گوش

 .میدم

 :روم سرشو تکون داد و گفتآ

 نمیری آموزشگاه؟-

 متعجب گفتم:امروز چند شنبهست؟

 .سه شنبهست -دست به سینه با خنده نگاهم کرد، منم خندیدم که گفت 

 :نگاهی به ساعت انداختم و گفتم

 .یه ساعت دیگه میرم-

 :باشهای گفت و ادامه داد

 .من برم، از آموزشگاه اومدی باهم غذا میخوریم-

 :باشهای گفتم و ادامه دادم

مامان، من که کارا رو کردم پس الکی خودتونو خسته نکنین تا پاتون خوب -

 بشه، باشه؟
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 :با مهربونی زل زد تو چشمام و گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .باشه عزیزم-

وقتی رفت از جام بلند شدم و گل رو گذاشتم روی میز کارم و بوشون  و رفت،

 کردم، چه بوی خوبی

داشتن خوب شد که برای اتاقم گرفتمشون، دوباره برگشتم و گوشیم رو 

 برداشتم و هندزفری رو توی

گوشم گذاشتم، پشت میز طراحیم نشستم و مداد طراحیم رو تو دست 

 .گرفتم

شروع کردم به کشیدن چهره آرمان... نمیدونم  با حس خوبی که داشتم آروم

 چرا اما دلم میخواست

 .صورتش رو بکشم

همون،طور به کشیدنم ادامه دادم؛ لباشو کشیدم و بعد چونهاش رو، موهای 

 فرش رو هم با ظرافت تمام

کشیدم، اونقدر غرق طراحی بودم که اصال نفهمیدم زمان کی گذشت، صدای 

 .مامان منو به خودم آورد

 .دختر نمیخوای بری آموزشگاه؟ دیر شد-

لبمو گاز گرفتم و به ساعت نگاه کردم؛ سریع از جا بلند شدم، هندزفری رو از 

 تو گوشم در آوردم و رفتم

سراغ کمدم، درش رو باز کردم مانتوی سفید و شال کرم رنگمو به همراه یه 
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 شلوار لی سفید در آوردم

تومو بستم موهامم بستم با کش و پوشیدمشون و بعد از اینکه دکمههای مان

 شالم رو گذاشتم. پشت میز

 آرایشم نشستم، کمی آرایش کردم و بعد از جا پا شدم،

 .گوشیم رو توی کیفم گذاشتم و وسایل طراحیم رو برداشتم

چشمم به طراحی آرمان افتاد، نباید مامان اینو میدید وگرنه میخواست کلی 

 سوال پیچم کنه، برش داشتم

وی ساکم گذاشتم، یکم به خودم ادکلون زدم و از اتاق بیرون رفتم؛ و اونم ت

 مامان نشسته بود روی مبل و

داشت تلویزیون میدید، لبخندی زدم و جلو رفتم و گونشو ب*و*سیدم، با 

 :لبخند سرشو بلند کرد که گفتم

 .من دارم میرم-

 :سر تکون داد و گفت

 .مراقب خودت باش-

رفتم؛ سوییچ ماشینم رو زدم و سوار شدم،  چشمی گفتم و از خونه بیرون

 روشنش کردم، ساک و کیفمو

 .کنار صندلی بغلم گذاشتم و حرکت کردم

ناخودآگاه ذهنم رفت سمت آرسس، از وقتی که اولین بار توی مهمونی تولد 

 آرش من و مامانم دیدیمش

متوجه شدیم که اون همون آرسس انتظاریه که دوستای خانوادگی بودیم، اما 

 دتی از هم دور شده بودیم وم
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از هم خبر نداشتیم به دلیل مشکلی که برای خانواده آرسس پیش اومده بود، 

 مثل برادرم دوستش دارم و

اونقدر خودشو تو دل مادرم جا کرد که مامان حتی بیشتر از من آرسس رو 

 !دوست داشت

ذهنم رفت سمت اون دو گوی مشکی، یعنی میشد دوباره ببینمش؟ میشد تو 

 دنیای ناآشنای چشمش غرق

بشم؟ با این که رنگ چشم خودم مشکیه اما حاال با دیدن چشمای آرمان 

 میفهمم که چه رنگ زیبایی

 .چشمانش دارن

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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لبخند پررنگی زدم، بعد مدتی جلوی آموزشگاه نگه داشتم؛ طراحی چهره 

 خونده بودم و بعد از تموم شدن

درسم عالقه زیادی به آموزش دادنش به بچهها داشتم و برای همین توی این 

 آموزشگاه مشغول به کار

 .شدم، در حالی که اصال نیازی به پولش نداشتم

شین رو پارک کرده و بعد از خاموش کردنش ازش پیاده شدم و داخل ما

 .شدم

ساله شاگردام بودن؛ در کالس ۱۱ و۱۰ به سمت کالسم رفتم، دختر بچههای

 رو باز کردم بچهها با دیدنم

سریع سر جاشون نشستن، لبخندی زدم و پشت میز نشستم و لیستم رو در 
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 آوردم، اونطوری که بهم گفته

 .به کالسمون اضافه شده بودبودن یه نفر 

 :نگاهی به بچهها کردم و از روی لیست اسمشو خوندم

 .ملیکا صالح-

و بعد نگاهمو به بچهها دادم؛ یه دختر بچهی تپل با چشمایی قهوهای بهم زل 

 :زد و گفت

 .منم خانوم-

 :چهرهی بامزهای داشت و همون لحظه به دلم نشست. سر تکون دادم و گفتم

 .کا جونخوش اومدی ملی-

 :با خوشحالی نگاهم کرد و گفت

 !مرسی خانوم معلم خوشگل-

تک خندهای کردم و از جام بلند شدم، بچهها شروع کردن با هم صحبت 

 کردن که آروم به تخته وایتبرد

 .ضربه زدم و همه برگشتن

 :گفتم

 .بسیار خب، میریم سراغ درس امروز-

تاد، با دقت تمام حواسشو همونطور که داشتم درس میدادم چشمم به ملیکا اف

 به من داده بود، لبخند

 :پررنگی زدم؛ بخش جدید رو که درس دادم گفتم

 .خیلی خب، حاال چیزایی که گفتم رو روی کاغذ پیاده کنید و سعی کنید-

همه با ذوق سر تکون دادن، با لذت به بچهها نگاه میکردم، همیشه دوست 
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 داشتم منم یه دختر داشته باشم

 .دم به طراحی عالقه داشته باشهکه مثل خو

 !حاال یکی نیست بگه تو شوهر داری به فکر بچهای؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .با این فکر خندهام گرفت که تلفنم زنگ خورد

 :از تو کیفم درش آوردم و رو به بچهها گفتم

 .من االن میام، شما کارتون رو ادامه بدید-

 .چشم-

سرمو تکون دادم و بیرون رفتم، پشت در ایستادم و تماس رو جواب دادم، 

 .آرسس بود

 سالم خانوم معلم، احوال شما؟-

 :با خنده گفتم

 خوبم، شما چطوری؟-

 :خندید و متعجب گفت

 علم، چه خبر؟خوبم خانوم م-

 :با همون لحن شاد گفتم

 .سالمتی آرسس جان، کار و آموزش دیگه-

 :خندید و گفت

 !ای کاش منم تو کالست بودم-

 :لبخند زدم و گفتم
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 .ساله کن و بیا۱۲ پس خودت رو-

 :دلخور گفت

 !نازنین-

 :ریز خندیدم و گفتم

 خوب پس زن بگیر و بچهات رو بفرست پیشم،-

واست چیزی بگه که صدای همهمه اومد و جیغ یکی چند لحظه مکث کرد و خ

 .از بچهها

 :با هول گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .آرسس من برم، بعدا زنگ میزنم-

 :با لحنی که انگار ناراحت بود گفت

 .باشه خانوم معلم، فعال-

 .س رو قطع کردم و داخل شدمتما

بچهها همه یکی رو دوره کرده بودن که با دیدن من سریع کنار رفتن اخمی 

 :کردم و گفتم

 اینجا چه خبره، مگه نگفتم کارتون رو بکنید تا من بیام؟-

 :یکی از بچهها گفت

 !خانوم ما داشتیم کارمونو میکردیم، همش تقصیر ملیکاس-

 :به ملیکا که با بغض کاغذی رو تو دستش گرفته بود نگاه کردم و گفتم

 مگه چی شده؟-
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 :همون بچه ادامه داد

رفت سمت وسایلتون و یکی از طراحیاتونو برداشت، ما هم هر کاری کردیم -

 اونو بهمون نداد االنم

 .خواستیم به زور بگیریم

 :ه گفتماخمم غلیظتر شد و با لحنی که سعی میکردم عصبی نباش

 .همتون بشینید، سریع-

 :همه سریع نشستن، مقابل ملیکا زانو زدم، لبخندی زدم و گفتم

 ملیکا منو نگاه کن؟-

 :آروم سرشو باال آورد که گفتم

 اون چیه برداشتی؟-

کاغذ رو برگردوند سمتم، ابروهام باال رفت طراحی چهره آرمان رو برداشته 

 .بود

 :با بغض گفت

و وسایلتون بیرون زده بود... منم وقتی چهرهی عمو آرمان راستش... این از ت-

 .رو دیدم برش داشتم

 !عمو آرمان؟! آرمان برادر داشت؟ اما فامیلیه این بچه که فاتح نبود

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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الن نمیشد حرف زد، با تعجبی که تو کالم و صورتم به بچهها نگاه کردم ا

 :هویدا بود گفتم

 .فعال برو بشین بعد کالس بیا پیشم حرف بزنیم-
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باشهای گفت و رفت سر جاش نشست، منم پشت میز نشستم و از بچهها 

 خواستم کارایی رو که طراحی

 .کردن بیارن تا ببینم

م یچی نبود! کالس که تموهر طرحی میدیدم میگفتم قشنگه، اصال حواسم به ه

 شد ملیکا اومد پیشم،

 :مقابلش زانو زدم و گفتم

بگو ببینم اون طراحی واقعا مربوط به عموت بود؟ یعنی تو برادرزادهاش -

 هستی؟

 :سرشو خاروند و گفت

نه، من دختر یکی از صمیمیترین دوستای عمو آرمانم، عمو آرمان خیلی میاد -

 پیش ما و چون بابام

 .ه و عمو آرمان خیلی باهام خوبه بهش میگم عموبرادر ندار

لبخندی زدم و سر تکون دادم، جز خوبی از دنیای اون دو گوی مشکیش 

 .انتظار نمیرفت

 :سوالی نگاهم کرد و گفت

 اما شما عمو آرمان رو از کجا میشناسید که چهرهاش رو کشیدین؟-

 :به چشمای خوشگل ملیکا زل زدم و گفتم

 .و آرمانت رو یه بار دیدم و چهرهاش رو کشیدمکس خاصی نیستم، عم-

 :مشکوک نگاهم کرد که خنده ام گرفت، شونهای باال انداخت و گفت

 .که اینطور-

 :صدای یه مرد رو از پشت سرم شنیدم
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 ملیکا دخترم؟-

ملیکا با ذوق نگاهشو به مرد داد و دوید، بلند شدم و برگشتم، مرد ملیکا رو 

 محکم در آغوش گرفت و

ب*و*سید حتما پدرش بود؛ ملیکا از پدرش جدا شد و با دست منو نشون داد 

 :و گفت

 .بابا ایشون خانوم معلم من هستن-

 :از لحن بامزهاش لبخند پررنگی رو لبم اومد، مرد جلو اومد و گفت

 .سالم، من کامران صالح هستم-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :سر تکون دادم و گفتم

 .خوشبختم آقای صالح-

 :نگاهی به ملیکا کردم و گفتم

 .خوشحالم که دختر خوشگلتون رو به کالسم آوردین-

 :لبخند محوی زد و گفت

ممنونم از تعریفتون، ایشاال از ملیکا راضی باشین و طراحی کردن رو که -

 بگیره، خیلیدوست داره، یاد 

دوست داره طراحی یاد بگیره و منم چون تعریف شما رو شنیده بودم 

 .آوردمش اینجا

 :سر تکون دادم و گفتم

 .حتما راضیم، ملیکا جون دختر خیلی خوبیه-
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 :پلک زد و گفت

 .لطف دارین، خب با اجازهتون ما دیگه بریم-

از آموزشگاه سر تکون دادم، اونم بعد از خداحفظی دست ملیکا رو گرفت و 

 .بیرون رفت

 :آرمان

ملیکا از راه دور دوید، دستامو از هم باز کردم تا بغلش کنم که یهو وسط راه 

 ایستاد و با لحن بامزهای

 :گفت

 .آخ، اول اینو باید بگم، خوش اومدی عموی خوشگلم-

 :لبخند نیمهجونی زدم و گفتم

 .تو که خوشگلتری عروسک، ممنون-

بغلش کردم، کامران با لبخند نگامون میکرد،  با ناز لبخند زد و بعد

 ب*و*سش کردم و ازش جدا شدم و

 :بلند شدم و روی مبل نشستم، کامران هم کنارم نشست و رو به ملیکا گفت

 به عمو گفتی امروز چی کارا کردی؟-

 :گفت با ذوق اومد جلو پام نشست و

رم، خانوم عمو من امروز رفتم کالس طراحی چهره، خیلی کالسمو دوست دا-

 .معلم خوشگلیم دارم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 61 

 :چشمامو ریز کردم و گفتم
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 !پس برای این کالس خوبه که خانوم معلم خوشگلی داری؟-

 :سرشو تکون داد و گفت

 .هم این هم اینکه واقعا طراح با استعدادیه-

 :کامران متعجب گفت

تو که تازه یه جلسه هست رفتی، از کجا اینقدر با اطمینان میگی که اون با -

 استعداده؟

 :ملیکا به من اشاره کرد و گفت

 .آخه چهرهی عمو آرمان رو خیلی خوشگل کشیده بود-

 :متعجب گفتابروهام باال پرید و چشمام گرد شد، کامران 

 چهره عمو آرمانت رو؟-

ملیکا تایید کرد و بلند شد رفت از توی کیفش یه کاغذ طراحی آورد و مقابلم 

 گرفت، دهنم نیمه باز شد تا

 .حاال ندیده بودم یکی این قدر دقیق و زیبا چهره منو بکشه

 :کامران کاغذ رو تو دستش گرفت و گفت

 .وای، واقعا کارش عالیه-

 :و به کامران گفتمبا همون حالت ر

 اسم معلم ملیکا چیه؟-

 .نازنین یزدانی-

 !نازنین؟! یعنی

 رو به ملیکا گفتم:ببینم عزیزم، کی دوباره با معلمت کالس داری؟

 .فردا هم دارم-
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 :ناخودآگاه لبخندی زدم و گفتم

 میخوام منو ببری پیش این خانوم معلم خوشگل و با استعدادت، میشه؟-

 .ن داد و گفت:حتماملیکا با ذوق سر تکو

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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یه حالی شدم، خودش بود؟ اگه خودش بود چرا چهره منو کشیده بود؟! چرا 

 برای دیدنش مضطرب شده

 بودم؟

 .زدم و نگاهش کردم کامران که دستشو جلو صورتم تکون داد چند بار پلک

 ملیکا با ذوق گفت:عمو با خانوم معلمم آشنایید؟

 .نگاهش کردم و گفتم:نمیدونم عزیزم، فکر نکنم

 !سرشو خاروند و گفت: شما هم مثه خانوم معلمم عجیبین

 تای ابرویی باال دادم و گفتم:چهطور؟

سه ازل زد تو چشمام و گفت: آخه وقتی از خانوم معلمم پرسیدم شما رو میشن

 یا نه؟ گفت: نه من کس

 !خاصی نیستم

متعجب سر تکون دادم با حالت بامزهای گفت: این همه سوال و جواب 

 .خستهام کرده، من برم شیر بخورم

کامران بلند شد که ملیکا با اخم گفت:بشین بابا، خودم میتونم بردارم، من 

 .دیگه بزرگ شدم

کامران لبخندی زد و سر جاش نشست و ملیکا رفت آشپزخونه یه لیوان شیر 
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 برای خودش ریخت و رفت

 .تو اتاقش

 .تکیه دادم که کامران متعجب گفت:این مدلیشو دیگه ندیده بودم

 .آره-

 آرمان؟-

 نگاهش کردم که مشکوک نگاهم کرد و گفت: نکنه خبریه و من نمیدونم؟

 .خم کردم که حالت خندون کامران از بین رفتاخمامو تو هم کشیدم، طوری ا

 .پوزخندی زدم و گفتم: فکرت خیلی مسخره بود

دستشو مشت کرد و عصبی گفت:مسخره بود؟! تا کی میخوای همش به فکر 

 الله باشی و تو آتیش عشقش

 بسوزی؟

 .دستام مشت شد

 ادامه داد: وقتش نیست که به فکر خودت باشی و بیخیال اون بشی؟

 :و از دست دادم و با ناراحتی و داد گفتمکنترلم ر
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تو تونستی از سارا دست بکشی؟! چند ساله زنت رو طالق دادی؟ تونستی -

 جای سارا زنی رو تو قلبت

 سر ملیکا بیاری؟راه بدی؟ تونستی نامادری باال 

اونم اخم کرد و عصبی شد، جواب داد: سارا زن من بود، با تمام مشکالتمون و 

 ناسازگاریهامون زنم
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 بود؛ اما الله چی؟ زنت بود؟

 .حرصی پا شدم و گفتم:انگار اشتباه کردم اومدم اینجا

کامران هم بلند شد و بازومو گرفت، در حالی که سعی میکرد به خودش 

 :خیلی خب،مسلط بشه گفت

 .باشه، دیگه هیچی ازش نمیگم؛ ببخش داداش نباید حرف الله رو میزدم

پوزخندی زدم و خواستم برم که ملیکا با بغض از اتاقش بیرون اومد و مقابلم 

 ایستاد، انگار صدای دادمون

 .رو شنیده بود

 .با همون صدای بغضدار گفت:عمو کجا؟ نرو

 .عصبی بودم

 .ید میاومدمگفتم: من برم عمو جون نبا

ملیکا نگاهی به پدرش کرد و گفت: من از طرف بابا معذرت میخوام، میشه 

 نرین؟

 .به چشمای بارونیش نگاه کردم

 "صدای قشنگی دارین امیدوارم ببینمتون دوباره آقا آرمان"

 !لعنتی نیا اینقدر تو ذهنم نیا... اینقدر درگیرم نکن

 .حس بدی داشتم

د قدم عقب جلو شدم که کامران سریع بازومو دستمو روی قلبم گذاشتم و چن

 گرفت و منو نشوند رو مبل و

 .ملیکا با نگرانی اومد پیش باباش

دستم رو قلبم بود و فشارش میدادم، دردش تا مغزم استخونم رفته بود؛ هر 
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 زمان بهم فشار وارد میشد،

 .اینجور میشدم یا بهتر بگم هر وقت حرف الله میشد اینطوری میشدم

 !تو دلم فریاد زدم :خدایا! بکش راحتم کن

 :نازنین

 .بعد از تموم شدن کالس بچهها، یکی یکی خداحافظی کردن و رفتن
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این؟ ا من تا پایین بیملیکا از جاش بلند شد و اومد سمتم و گفت:خانوم میشه ب

 بابام میخواد باهاتون حرف

 .بزنه

 تای ابرویی باال انداختم و گفتم: پدرت؟ چه کاری داره؟

 .شونهای باال انداخت و گفت: خب بیاین پایین ببینید

 .متعجب نگاهش کردم و آروم سر تکون دادم

کا یهمراهش پایین رفتم، مردی پشت به ما و مایل در خروجی ایستاده بود. مل

 دست منو ول کرد و دوید

 ...سمت مرد، ضربان قلبم باال رفت، اینکه

 .مرد برگشت، حدسم درست بود

چشمام قفل تو دو جفت گوی مشکی شد، لبخند کمرنگی داشت و نگاهم 

 میکرد. ملیکا نگاهی به ما کرد و

 :رو به آرمان گفت

 .من میرم تو ماشین عمو-
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تش، پاهامو حرکت دادم و رفتم آرمان سر تکون داد و سوییچ رو داد دس

 مقابلش ایستادم؛ سرشو برگردوند

 !و بهم خیره شد، قلبم داشت از جاش در میاومد. خدایا من چم شده؟

 .با صداش به خودم اومدم

 .حدسم درست بود، خودتونین-

 .لبخندی زدم، حتما ملیکا طراحی رو نشونش داده بود

 .ادامه داد: طراح خوبی هستین یعنی خیلی خوب

 .لبخندم عمیقتر شد و آروم گفتم:ممنون

 یهو اخم کرد و گفت: اما چرا چهرهی منو کشیدین؟

لبخندم محو شد و سرمو پایین انداختم، نفسهای عصبیش به صورتم میخورد، 

 انگار دوست نداشت

 .منتظر جواب باشه

 ...سرمو باال بردم و گفتم: خب چون شما... چون

 .اخمش غلیظتر شد

ازی گرفتم و گفتم: چون شما زیبایین و منم نتونستم با دیدن ناخونامو به ب

 .شما، چهرهتون رو نکشم
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جوابی نداد، بهش خیره شدم؛ اخم از بین رفته بود و جاشو به تعجب داده بود، 

 ی توی چشماشحس عجیب

 .بود
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 خودشو نشون داد و در حالی که ابروهاش باال بود گفت:من زیبام؟

سر تکون دادم که روشو ازم گرفت و بعد از کمی مکث نگاهم کرد و گفت: 

 لطف شماست و ممنونم از

 .طراحی زیباتون

چند لحظه صبر کرد و سرشو پایین آورد، وقتی سرشو باال آورد دیگه از اون 

 حس توی چشماش خبری

 .نبود

 .اخم غلیظی داشت و عصبی بود

ادامه داد:اما خواهش میکنم دیگه اینجوری نباشین... دیگه کاری نکنین که 

 ...من

 .این بار من متعجب نگاهش کردم

چشمام و گفت:لطفا کاری نکنین که حرصی نفسش رو بیرون داد و زل زد تو 

 آدم از کار و زندگیش بزنه

 .و مجبور بشه عالف بشه و بیفته دنبالتون

چشمام بزرگتر از این نمیشد، عالف؟ تو خودت اومدی منو ببینی اونوقت من 

 عالفت کردم؟

اخم کردم و جدی گفتم:این شما بودین که اومدین به دیدن من، اونوقت من 

 ما عالفچهطور باعث شدم ش

 بشین؟

عصبی چنگی به موهاش زد و گفت: با حرفات و طراحیات منو نکشون اینجا 

 پیش خودت، با اون
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 ...چشما

حرفش رو خورد و سریع از در خروجی بیرون رفت. دستام مشت شد، از این 

 رفتارش حرصم گرفته

 بود؛ یعنی من از این دخترام که عمدا پسری رو دنبال خودم راه بندازم؟

 .فکر کرده چون قراره خواننده بشه من میخوام آویزونش بشمحتما 

 .دستهی کیفمو فشار دادم و با عصبانیت از آموزشگاه خارج شدم

 :آرمان

 قلبم به درد اومد، این چی بود بهش گفتم؟ لعنتی، من چم شده؟

قدمامو تند کردم تا سریعتر از اونجا برم اما با صدای نازنین پاهام روی زمین 

 برنگشتمخشک شد. 

 .سمتش نمیخواستم تو اون چشمای افسونگر نگاه کنم

 .صدای پاشنه کفشش هر لحظه نزدیکتر میشد، حس کردم پشتم ایستاده
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 :با عصبانیتی که سعی میکرد کنترلش کنه گفت

شما فکر کردین من یه زن فاسدم؟ آره؟ که پسرای دیگه رو دنبال خودم راه -

 بندازم؟ شما فکر کردی کی

 هستی؟ چون قراره خواننده بشی میتونی به هر کسی خواستی توهین کنی؟

درد قلبم بیشتر شد، برگشتم سمتش، دیگه اخم رو صورتم نبود بلکه با عجز 

 .نگاهش میکردم

 .و اخماش محو شد حالت عصبیش از بین رفت
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 .با نگرانی به دستم نگاه کرد که روی قلبم فشارش میدادم

 :زل زدم به چشماش و گفتم

 .دیگه هرگز جلوی راهتون سبز نمیشم، ببخشید که ناراحتتون کردم-

اینو گفتم و پشت کرده ازش دور شدم، درد قلبم هر لحظه بیشتر میشد، به 

 .ماشین رسیدم و سوار شدم

 :ملیکا با نگرانی گفت

 حالت خوبه عمو؟-

 .سرمو بلند کردم و گفتم:آره عزیزم... خوبم

یکمی صبر کردم، درد قلبم کمی بهتر شد که ماشین رو روشن کردم و اول 

 ملیکا رو بردم خونه و بعد

 .خودم خونه رفتم

روی مبل دراز کشیدم و چشمامو بستم، قلبم دیوانهوار به قفسه سینهام 

 لعنت به تو که دلش رومیکوبید. 

شکوندی اون چه حرفایی بود زدی؟ چرا ناراحتیت رو از قلب شکسته و خورد 

 شدهات سر یکی دیگه

 !خالی کردی؟ آخه تو رفتی اینا رو بگی؟

چشمام میسوخت، به قول آرسس اشکی تو چشمام نمونده که بخواد بیاد 

 بیرون و برای همین فقط چشمام

 .میسوزه

 .ماس رو وصل کردم، آرسس بودتلفنم زنگ خورد، ت

 .سالم داداش یه استودیو خوب برای ضبط و تمرینت پیدا کردم-
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 .پلکامو محکم رو هم فشار دادم آرسس نباید میفهمید حالم بده

 چه خوب، کجاست؟-

 .نزدیکته-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :آدرس رو گفت و ادامه داد

بیا ببین چهطوره، از امروز دیگه باید کارت رو شروع کنی؛ باید یه آلبوم عالی -

 .منتشر کنیم

 سر تکون دادم و گفتم:به امیرعلی خبر دادی؟

 .آره، اون دیده استودیو رو و خوشش اومده تو هم بیا ببین-

 کمی مکث کردم و گفتم:االن بیام؟

 :تمتعجب گف

نه پس فردا بیا! پسر دارم بهت میگم امروز باید کارت رو شروع کنی، بدون -

 استودیو رو سر من

 !میخوای کار کنی؟

 .پوفی کردم و گفتم:خیلی خب، غر نزن، اومدم

 .باشه، منتظرم-

تماس که قطع شد از جام بلند شدم که کامران زنگ زد، اوف خدا، این رو 

 کجای دلم بذارم؟

 :ردم و گفتمتماس رو وصل ک

 کامران االن کار دارم بعدا حرف میزنیم، باشه؟-



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 107 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :یکم مکث کرد و گفت

 .باشه، پس من بعدا دوباره بهت زنگ میزنم-

 این رو گفت و بعد از خداحافظی تماس رو قطع کردم،

سوییچ ماشین رو برداشتم و خواستم برم بیرون که سرم گیج رفت، 

 دستگیرهی در رو گرفتم و فشار

دادم. چشمامو باز میکردم دنیا دور سرم میچرخید. چند قدم عقب جلو شدم، 

 به دیوار تکیه دادم و نفس

عمیقی کشیدم. چشمامو باز کردم و ساعت رو نگاه کردم، وقت خوردن 

 داروهام بود، رفتم اول داروهای

 .قلبم رو خوردم و بعد از خونه خارج شدم

ی آروم شده بود و حاال سرم سوار ماشین شدم و روشنش کردم، قلبم کم

 میکوبید به خدا این همه فشار

 .برای من زیادیه

ذهنم خیلی درگیر بود، شانس بیارم نرم زیر تریلی با این حال، به آدرسی که 

 آرسس داده بود رفتم، ماشین

رو پارک کردم و پیاده شدم که صدای نحس این دختر دوباره تو گوشم 

 :پیچید

 ا چی کار میکنی؟به به آقا آرمان! اینج-
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 این، اینجا چیکار میکرد؟
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بدون توجه به پریسا راهمو ادامه دادم که اومد جلوم ایستاد. با چشمای به 

 خون نشسته نگاهش کردم، این

 !ود؟دختر چرا دست بردار نب

 .با حرص گفتم: پریسا بکش کنار کار دارم

 :زل زد تو چشمام و گفت

 .خب مثه آدم جواب سوالم رو بده-

بیتوجه دستی به موهام کشیدم و از کنارش گذشتم و رفتم داخل. آرسس با 

 دیدنم اومد دستش رو دور

 :شونهام حلقه کرد و گفت

 چهطوری پسر؟-

 .نگاهش کردم و گفتم:خوبم

 .و لبم بود و سعی میکردم آرسس نفهمه حالم بدهلبخند فیکی ر

نگاهی به اطراف انداختم، استودیو بزرگی بود؛ فضاش خاکستری بود، تمام 

 دیوارها خاکستری بودند و

میز و صندلیها مشکی رنگ، اتاق ضبط هم ترکیبی از این دو رنگ رو داشت، 

 خوبه درست مثل حال

 .من، جای خوبی بود

 .، میپسندمرو به آرسس گفتم:خوبه

 :با شادی سر تکون داد و گفت

خیلی عالیه، پس من برم کاراشو انجام بدم تا تو بتونی بیای اینجا و کارمون -

 رو شروع کنیم؛ به
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 .امیرعلی و بچهها هم میگم بیان

سر تکون دادم، آرسس که رفت دوباره به اطراف نگاه کردم، دستم رو 

 پیشونیم نشست لعنتی درد سرم ول

 .ود، دوباره سرم رو بلند کردمکن هم نب

فضای خاکستری و مشکی استودیو رو خیلی دوست داشتم برعکس بقیه که 

 میگن اینجور رنگا انرژی

آدم رو میگیره، اما برعکس من دوست داشتم، انگار دلم میخواست هر چی 

 بیشتر تو تاریکی فرو برم

 .و این برام لذتبخش بود

 :رفتم پیش آرسس که گفت

با صاحبش هماهنگ کردم و قرار شد غروب بیاد پیشم تا اینجا  زنگ زدم و-

 .رو اجاره کنیم
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 :نگاهی به اطراف انداخت و گفت

 ...همه چیز استودیو خوبه فقط باید ترکیب رنگش عوض بشه و دوباره فضا-

 :نذاشتم حرفش رو تموم کنه و گفتم

 .نیازی به این کار نیست من این ترکیب رو دوست دارم-

 :آرسس بهم خیره شد و سرش رو پایین انداخت و زمزمه کرد

 .هنوزم دوستش داری، هم اون و هم تاریکی رو-

 .ش حسی درونم ایجاد نکرد فقط برای خودم تاسف خوردمعجیبه، این حرف
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 :نگاهش کردم که سرش رو بلند کرد و با لبخند زورکی که داشت گفت

 بریم یه چیز خنک بخوریم؟-

آروم سر تکون دادم، همراهش از استودیو خارج شدیم. به طرف ماشین رفتم 

 و خواستم سوار بشم که

 !برداشتم:خوش بگذره عزیزمدهنم باز موند، نوشته روی الستیک رو 

 .با حرص گفتم:دخترهی مریض

 :آرسس که دید سوار نمیشم متعجب اومد پیشم و گفت

 .چی شده داداش، سوار شو دیگه-

 .به الستیک سمت راننده اشاره کردم و گفتم:پنچره

 چشماش گرد شد و گفت:کی پنچرش کرده؟

 .غریدم:پریسا خانوم

 :پوفی کرد و گفت

 .ال بیخیالش شو، بیا با ماشین من بریماوف، خب حاال فع-

پوزخندی زدم و رفتم از تو صندوق عقب یه الستیک زاپاس برداشتم و کنار 

 .ماشین زانو زدم

 آرسس، وسایل رو میاری؟-

سر تکون داد و رفت وسایل مورد نیازم رو از صندوق عقب آورد، الستیک رو 

 در آوردم و الستیک

ه تموم شد از جا بلند شدم و الستیک پنچر زاپاس رو جایگزین کردم؛ کارم ک

 شده رو با وسایل تو صندوق

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 70 

عقب گذاشتم. آرسس هم سوار ماشینش شد و با هم به آیسپک فروشی 

 رفتیم؛ وقتی رسیدیم پشت هم پارک

 .یم و داخل شدیمکرد

تقریبا مکان شلوغ بود، البته تو این ساعت بعدازظهر بایدم شلوغ باشه، 

 نشستم پشت میز، آرسس

 :همونطور که داشت ِمنو رو نگاه میکرد گفت

 ببینم تو آب میوه نمیخوای؟-

 .سری به نشونه نه تکون دادم که گفت:بیسلیقه

ی، سفارش داد با یه آب طالب ابرویی باال دادم، مثه همیشه دوتا آیسپک وانیلی

 .سرم رو تو دستام گرفتم

 :آرسس اومد نشست و با صدایی نگران گفت

 چی شده حالت خوب نیست؟-

 .سرم رو بلند کردم و گفتم:هیچی نیست، فقط یکم خستهام

باور نکرده بود اما سر تکون داد و حرفی نزد و ترجیح داد سکوت کنه، نگاهم 

 به سه تا دختر افتاد که

پشت میز مقابل من نشسته بودن و بهم اشاره میزدن و ریز میخندیدن و با 

 .عشوه بهم خیره بودن

 .پوفی کردم واقعا باید به حال بعضی دخترا تاسف خورد

 :آرسس نیم نگاهی به پشتش انداخت و گفت

 ...باز نیومده کوالک کردی و-
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ایین انداخت، با اخم نگاهش کردم، حرفشو ادامه نداد و با تک خندهای سر پ

 حرصی نگاهمو به بیرون

 .دادم

 .سرم هنوز میکوبید و طاقتم داشت تموم میشد

 :نازنین

 .با حرص در رو بستم پسره پررو، منو بگو از کی خوشم میاومد

 !سر جام میخ شدم، خوشم میاد؟! دوستش دارم؟! دیگه چی؟

 نه قلبش درد می،کرد نکنه چیزیش بشه؟ اه اصال به من چه بره به درک!

 درک خوب نیست بعد نمیتونم

 !ببینمش

 .اه لعنت به تو نازنین، لعنت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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نگاهی به اطراف انداختم، خونه ساکت بود حتما مامان خوابیده بود. با بغضی 

 وکه تو گلوم بود رفتم ت

 اتاقم،

لباسامو در آوردم و پرت کردم یه گوشه و روی تخت نشستم و پاهامو تو بغل 

 گرفتم، چهطور تونست با

من اینطوری کنه؟ چهطور تونست اون حرفا رو بزنه؟ مگه من ازش خواستم 

 بیاد منو ببینه که حاال

 عالف بشه؟
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 .کنه طوری باهام حرف زد انگار میخواست یه دختر آویزون رو از سرش باز

با حرص کش موهامو کشیدم و موهامو باز کردم یه مقدار از موهام کنده شد، 

 سرمو مالیدم و کش رو

پرت کردم یه گوشه، من چم شده چرا حرفاش برام مهمه؟ چون ازش خوشم 

 میاد؟ یعنی این دوست

 داشتنه؟

 !نه، این دوست داشتن نیست، پس چیه؟

نمش؟ دلم میخواست خودمو چرا دوست دارم به هر بهونهای که شده ببی

 بکشم، چرا اینجوری شده بودم؟

 .ای کاش هیچوقت نمیدیدمش

 :برداشته به من میگه

 ...با حرفات و طراحیات منو نکشون اینجا پیش خودت... با اون چشما-

 ایش مغرور خب میخواستی نیای و منو نبینی، مگه بسته بودنت؟

 !خر حرفش چی بود؟جرقهای تو ذهنم زده شد، صبر کن ببینم تیکه آ

 ...گفت با اون چشما

 !منظورش چی بود؟ یعنی چشمای من چی کار میکرد؟

 سرم رو خاروندم، چرا نمیفهمیدم منظورش چیه؟

متفکر به روبهروم خیره شدم، یعنی ممکنه؟ یعنی منظورش این بوده که 

 چشمای من ذهنش رو درگیر

 کرده؟

 درست مثل من که با چشماش جادو شدم؟
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دیگه بغض نداشتم، قلبم تند میزد و حس خوبی داشتم. یعنی واقعا بهم فکر 

 میکنه؟ اونم مثه منه؟ از من

 خوشش میاد؟

 از جا بلند شدم، تلفنم رو از تو کیفم در آوردم و زنگ زدم به آرسس،

کمی معطل شدم، اخم ظریفی کردم سابقه نداشت دیر جواب بده، شاید 

 .دستش بنده

 سیده پریا حسینی |اول( رمان متاهل )جلد 
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 :باالخره تماس وصل شد سریع گفتم

چهطوری آرسس؟ ببینم میشه یه کار برام بکنی؟ میشه یه جوری، یه کاری -

 کنی بتونم آقا آرمان رو ببینم؟

دی که تو گوشم پیچید سکوت برقرار شد، وا این چرا حرف نمیزنه، صدای مر

 باعث شد خشکم بزنه

 چرا میخواین منو ببینین؟-

خاک تو سرم گوشی آرسس دست آرمان چیکار میکنه؟ هین، االن تمام 

 چیزایی رو که آرسس باید

 میشنید آرمان شنید؟

 .محکم زدم تو سرم خودم، خاک تو سرت نازنین

 :با من من گفتم

یم... میخواستم همو ببین... یم و من خب... ام... روز برخوردت... بدی داشت-

 یه ج... ورایی ازت... ون
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 .عذرخواهی کنم

 .با صدای خستهای گفت:نیازی نیست نازنین خانوم

 :اینو گفت و با صدای بلندی رو به آرسس که میپرسید کیه زنگ زده گفت

 .نازنین خانومه، بیا-

 آقا آرمان خواهش میکنم، باید ببینمتون-

 :دم با کمی مکث جوابمو داددوباره صداشو شنی

حاال که اصرار میکنین باشه، اما این آخرین دیدار باشه، تا شما رو ناراحت -

 .نکنم

 .قلبم درد گرفت من با دیدنت آروم میشم لعنتی

 باشه-

 .فردا صبح میام دم در آموزشگاه میبینمتون-

این رو گفت و چند لحظه سکوت برقرار شد که صدای آرسس تو گوشم 

 :پیچید

 چهطوری دخی جان؟-

صدای آرسس برام گنگ بود، فردا میاومد پیشم؟ فردا دوباره میدیدمش؟ 

 خیلی خوشحال شدم، حس

 .بینظیری داشتم

 آرسس با خنده گفت:دختر کجایی، پشت خطی؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .به خودم اومدم و گفتم:آره پشت خطم
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 چی شد زنگ زدی خانوم کوچولو؟-

 .حرصی گفتم:کوچولو خودتی

 :خندید و گفت

 خیلی خب باشه، حاال چی شد یادی از ما کردی؟-

 ای بابا، حاال چی به آرسس بگم؟

 :لبمو گاز گرفتم و گفتم

 .هیچی زنگ زدم حالت رو بپرسم-

 .گفت: خوبم دخی جان، نگران نباش

 آقا آرمان پیشته؟-

 :تایید کرد و گفت

رفته بودیم بیرون، بعدم اومدیم خونه آرمان، دستم بند بود زنگ زدی آرمان -

 .برداشت

 :سر تکون دادم و گفتم

 که اینطور، خب مراقب خودتون باشید، اگه کار نداری قطع کنم-

 .نه خانوم کوچولو کاری ندارم-

 !آرسس-

 :قهقهه زد و گفت

 .، برو مراقب خودت باشغلط کرد آرسس-

 :تک خندهای کردم و گفتم

 .تو هم همینطور، خداحافظ-

 .خداحافظ-
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 تماس که قطع شد سرم رو روی بالش گذاشتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .به خواب رفتم و با لبخندی که داشتم با فکر دیدن آرمان

 :آرمان

 دستام مشت شده بود و دندونامو رو هم فشار میدادم،

آرسس داشت میخندید معلوم نیست چی دارن به هم میگن، حسابی اعصابم 

 خراب شد، لبمو گاز گرفتم و

 .نفس عمیقی کشیدم

 .اصال به من چه؟ بذار با هم بگن بخندن، حاال انگار دوست دختر منه نگرانم

ن بود که االن گردن آرسس شکسته شده بود، وایسا ببینم، من دوست دختر م

 چرا حسودی کردم؟ به من

 !چه؟مگه من به نازنین حسی دارم؟

 قلبم تند میزد که متعجب دستمو روی سینهام گذاشتم،

یواش پسر این ضربان قلب برای چیه؟ آروم باش! انگار تا اسم نازنین رو 

 .میشنوی نامنظم میشی

 .آرسس تماسش رو قطع کرد و با خنده اومد پیشم

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 !نمیخوای تشریف ببری؟-

 :یه تای ابروشو باال داد و گفت

 !چیه، مزاحمم من؟-
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 سرمو مالیدم و گفتم

 .نه، فقط یکم خستهام و میخوام استراحت کنم، همین-

 رشو تکون داد وکالفه شد، گرچه دلیل یهویی اینطوری کردنم رو نفهمید س

 :گفت

 .باشه، من میرم تو هم استراحت کن-

اینو گفت و رفت کالفه به سمت اتاقم، رفتم و روی تخت دراز کشیدم چشمامو 

 بستم و با فکر این که فردا

 .قرار بود نازنین رو ببینم آرزو کردم که امشب زودتر تموم شه

*** 

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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مقابلش ایستادم، سرش پایین بود و جلو پام رو نگاه میکرد، خوشحال بودم که 

 مقابلم ایستاده بود؛ لبامو

 :حرکت دادم و صداش زدم

 نازنین خانوم؟-

 !سرش رو بلند کرد و تو چشمام زل زد، نکن دختر، اونطوری نگاه نکن

 میخواستین منو ببینین؟ برای چی-

 :همونطور که تو چشمام زل زده بود گفت

 .راستش دوست داشتم با هم حرف بزنیم-

 در مورد چی؟-

سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت، حس کردم راحت نیست، حقم داشت 

 بغل خیابون بودیم؛ به خودم
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 :جرئتی دادم و گفتم

 میخواین بریم یه کافیشاپ تا حرف بزنیم؟-

 :رو بلند کرد و نگاهم کرد و گفتسرش 

 .اگه اینطور میگین، باشه-

 :لبخند زدم و پرسیدم

 با ماشین اومدین؟-

 :سر تکون داد و آروم گفت

 .بله، ماشین آوردم-

 :ادامه دادم

 .پس بیاین دنبالم-

سر تکون داد و با گفتن با اجازه رفت سمت ماشینش و منم رفتم سمت 

 ماشینم و سوار شدم و ماشین رو

 .حرکت دادم، دنبالم راه افتاد

خوشحال بودم از اینکه میدیدمش، اینطوری میتونستم از دلش در بیارم و 

 خیال خودمو راحت کنم،

 .برام مهمه که ازم ناراحت نباشه

کمی بعد جلوی کافیشاپی که همیشه با آرسس میرفتم نگه داشتم. پشتم 

 پارک کرد و پیاده شد و

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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منم ماشین رو خاموش کردم و پیاده شدم، اومد کنارم و با هم رفتیم داخل، 
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 دستی به موهام کشیدم،

 تنازنین به یه میز که تقریبا گوشهی کافیشاپ بود نگاه کرد که به همون سم

 رفتم و اونم اومد دنبالم،

 :نشستیم پشت میز و بعد از دادن سفارشمون رو به نازنین گفتم

 کیک شکالتی دوست دارین؟-

 :خندید و گفت

 .آره خیلی، معموال هم با قهوه میخورم-

 :لبخندی زدم که با ناراحتی گفت

اما شما چرا مداوم اسپرسو سفارش میدید؟ اونطور که گارسون میگفت انگار -

 همیشه سفارشتون

 .همینه

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

 .درسته، اسپرسو میخورم چون تنها چیزیه که با درونم سازگاره-

 :اونم لبخند تلخی زد و سر تکون داد، کمی بعد گفتم

 خب نمیخواین چیزی بگین ؟ که چرا اصرار داشتین حرف بزنیم؟-

 :کمی مکث کرد بعد زل زد تو چشمام و گفت

 .... میخواستم ... عذر خواهی کنم بابت اون حرفامخب راستش..-

 سرشو پایین انداخت سرخ شدن گونههاش رو دیدم،

لبخندی پر رنگی زدم و نگاهش کردم، نفس عمیقی کشید و نگاهم کرد، 

 :سفارشامون رو آوردن. گفتم

مشکلی نیست، حله، منم بد حرف زدم و بابتش معذرت میخوام؛ اون موقع -
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 بود یعنیحالم زیاد خوب ن

دچار یه حالتی شده بودم که حالیم نبود چی میگم، اگه حرفام ناراحتتون کرده 

 واقعا متاسفم و عذر

 .میخوام

تو چشمام زل زد، باز ضربان قلبم باال رفت، نکن دختر، اونطوری نگاه نکن. 

 چت شده پسر؟ چت شده

 آرمان؟

 ...خواهش میکنم، مهم اینه االن جفتمون عذرخواهی کردیم و-

 دنبالهی حرفش رو گرفتم و گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 و دلخوری و ناراحتی نمونده درسته؟-

لبخند زیبایی زد و سر تکون داد، منم بهش لبخند زدم همونطور به هم نگاه 

 میکردیم که تلفنم زنگ

 :خورد درش آوردم و گفتم

 .ببخشید-

 .مشکلی نیست-

 .سر تکون دادم و به صفحه تلفن نگاه کردم؛ الله بود

 !یه حالی شدم، چیزی تو وجودم یخ بست، من اینجا چیکار میکردم؟

چشمم رو صفحه گوشی خشک شده بود، سرمو آروم بلند کردم این دختر 

 !دیگه کیه جلوی من نشسته؟
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 !چرا نمیشناسمش؟

جا پا شدم با نگرانی دنبالم اومد، رفتم بیرون دستم رو کشید منم ایستادم و  از

 دست دختر رو کنار زدم،

 .اخم غلیظی داشتم و چهرهام درهم بود

 :با نگرانی و تعجب گفت

 چیزی شده؟! چرا یهو اینطوری شدین؟ مورد بدی پیش اومده؟-

 به این دختر چه ربطی داشت؟! چرا دنبالم اومده؟

 .دوباره زنگ خوردگوشیم 

 :وایسا! این نازنینه، غریبه نیست، سرم شروع کرد به کوبیدن و گفتم

 .من باید برم، ببخشید-

 .این رو گفتم و سریع سوار ماشین شدم

از توی آیینه به چشمای متعجبش نگاه کردم، نتونستم طاقت بیارم و رومو 

 .برگردوندم و حرکت کردم

 :نازنین

تو چشماش دیدم، چرا هر زمان بهم خیره میشد دوباره اون حس عجیب رو 

 این حالت رو داشت؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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همونطور به هم زل زده بودیم و تو چشمای هم غرق شده بودیم که گوشیش 

 زنگ خورد، ببخشیدی گفت

دستش گرفت و به صفحه خیره شد، بهش نگاه میکردم که یهو  و گوشیشو تو



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 123 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 حالت چهرهاش عوض شد و

اخم کرد و عصبی شد، یهو از جا بلند شد و بدون توجه به من که متعجب 

 نگاهش میکردم رفت، دنبالش

رفتم و نگهش داشتم اما اون با خشونت و کالفگی منو پس زد، تو چشماش 

 بیگانگی رو حس کردم، انگار

 !نمیشناخت منو

با چشمایی گرد نگاهش میکردم، چنگی به موهاش زد و سوار ماشینش شد و 

 .رفت

از تو آیینهی ماشین نگاهم کرد، اما سریع نگاهش رو از من گرفت و رفت، 

 چی شده بود؟

پوفی کشیدم و کالفه رفتم تو کافیشاپ، حسابمون رو حساب کردم و بعد 

 رفتم بیرون و سوار ماشینم شدم

 .رو به عقب تکیه دادمو سرم 

خوش به حالم با این شانسی که دارم! انگار تا من و آرمان پیش همه هستیم 

 !یه چیزی باید این وسط

این چند وقتی که باهاش آشنا شدم همش میخوام ببینمش، چرا؟! خودمم 

 ...نمیدونم... شاید

 :آرمان

اصله بالفیه گوشه نگه داشتم و گوشیمو تو دستم گرفتم و زنگ زدم الله، 

 :جواب داد

 سالم کاری داشتی؟-
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 .آره-

 .بگو-

 :مکث کرد و گفت

خب راستش... من میخواستم بپرسم که به نظر تو... برای اینکه همه چیز رو -

 فراموش کنم و دوباره

خودم رو از نو بسازم، خوبه که به یه مسافرت برم؟ این اواخر خیلی بهم 

 .ریختم

 .ساسان هم موافقه اما خواستم از تو هم بپرسم

 :پلکامو محکم رو هم فشار دادم و گفتم

اگه حس میکنی بودنت تو این جا و این شهر داره خفت میکنه و خستهای، -

 آره به نظرم یه سفر برات

 .خوبه مثال بری شمال

 :صداش جون گرفت و گفت

 ه، تو بهترین داداشواقعا؟ یعنی بهتر میشم؟ خب اگه تو بگی حتما درست-

 .دنیایی

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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قلبم درد گرفت، داداش... آره... جز این معنای دیگهای نداشتم، لعنت به من، 

 .لعنت

 .با درد گفتم:ممنون

 :تن صداش نگران شد
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 ه؟آرمان حالت خوب-

 .درد قلبم بیشتر شد، آخ خدا

 به زور حرف زدم:آر... ه... کاری...نداری؟

 :نگرانتر شد و گفت

 وای خوب نیستی، بازم قلبت درد گرفته؟ کجایی؟-

 .نفس عمیقی کشیدم و گفتم:خوبم الله، فعال باید برم

 :با همون نگرانی گفت

ان یا من خیلی خب، باشه، اما مراقب خودت باش و چیزی خواستی به ساس-

 .زنگ بزن

 .خدایا... نفسم... نفسم گرفت

 .باشه، فعال-

قطع کردم و گوشی رو انداختم یه گوشه و از ماشین پیاده شدم، چرا حتی 

 هوای بیرونم حالم رو بهتر

 نمیکرد؟

میزدم به سینهام و دردم بیشتر میشد، لعنتی... درد... همش درد، لعنت به من 

 که عشق الله تو قلبمه و

نازنین رو میخوام و همش میخوام ببینمش، آخه تو چی میخوای لعنتی؟! نگاه 

 چی میخوای؟ لعنت به

 .من که همیشه زندگیم پر از سیاهیه

 بودن یا نبودنم برای بقیه چه فرقی داره؟

 .باید همین امروز به این بازی پایان بدم، بیخیال همه چی
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ز قرار بود برای دوباره سوار ماشین شدم و به طرف جایی رفتم که امرو

 .همیشه نفسم رو قطع کنه

 :نازنین

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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نگه داشتم ماشین رو و پیاده شدم، عاشق هوای این جا بودم، باد میوزید و 

 موهای مشکیم رو از شالم در

میآورد، موهامو دادم داخل و کمی جلو رفتم؛ عاشق این جا بودم؛ زیر پات 

 شهر بود و قشنگترین

 .منظره رو پیش چشمات میآورد

جایی که اومده بودم یه بلندی بود که شهر رو زیر پات میآورد، این جا خیلی 

 خطرناک بود و معموال

 م تا باد سردخلوت، دستامو تو هم حلقه کردم و جلوتر رفتم. چشمامو بست

 صورتمو نوازش کنه؛هر زمان

میخواستم آروم بشم به این جا میاومدم، با صدای ترمز و کشیده شدن 

 الستیک ماشین کنار خودم،

 متعجب چشمامو باز کردم و برگشتم که

 چشمام درشت شد، این آرمان نبود؟

از هم فاصله داشتیم گوشیشو انداخت تو ماشین و آروم آروم رفت لبهی 

 ی، چشماشو بست و دستشوبلند

 .رو قلبش گذاشت با درد چشماشو بسته بود و اخم غلیظی داشت
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خدای من، یعنی چی شده بود؟ مربوط به اون رفتن یهوییش بود؟ نکنه بیماری 

 قلبی داره؟

نگران نزدیکش شدم، چشماشو باز کرد و خواست خودشو بنداز پایین که با 

 جیغ بهش نزدیک شدم و

برگشت سمتم، عصبانیت و درد توی چشماش جاشو به دستش رو کشیدم، 

 :تعجب داده بود، زیر لب گفت

 !نازنین-

 :دستش رو کشیدم و آوردمش این ورتر و با داد گفتم

 معلومه داری چه غلطی میکنی؟-

 .اخم کرد و گفت:به تو ربطی نداره

 !حرصم گرفت و یهو از دهنم پرید:به پریسا ربط داره؟

 .ته برگشت و بهم زل زدبا چشمایی به خون نشس

 !تو پریسا رو از کجا میشناسی؟-

 ...به من من افتادم:خب... راستش

 .اخمش غلیظتر شد حس کردم اگه جواب ندم، فریادش بلند میشه

 :تو چشماش زل زدم و گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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تو مراسم ختم پدر بزرگت، زنگ زده بودم آرسس و داشتیم حرف میزدیم؛ -

 از تو و حالت پرسیدم، بعد

یهو صدای یه دختر رو شنیدم که اسمت رو صدا میزد، از آرسس پرسیدم اون 
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 کیه و آرسس گفت دختر

 .عموت پریسا

 .اخماش به یکباره محو شد، دوباره اون حس عجیب رو توی چشماش دیدم

 ومد نزدیک طوری که بینمون فاصلهی کمی بود،ا

 :سرم رو پایین انداختم که گفت

چرا پرسیدی؟ چرا از من پرسیدی؟ مگه مهمم من؟ چه فرقی داشت کی -

 داره من رو صدا میزنه؟

سرمو بلند کردم و نگاهش کردم، تو سکوت بهم زل زده بودیم، خواست 

 چیزی بگه اما یک دفعه اخماشو

کشید تو هم، سرشو به طرفین تکون داد و سریع چشمشو ازم براشت و 

 دوباره به طرف بلندی رفت با

 .جیغ رفتم جلوش

 :حرصی گفت

برو کنار، به تو چه ربطی داره من میخوام چیکار کنم؟ به خدا خسته شدم از -

 این زندگی، تو نمیدونی

 .من چه دردایی دارم، پس برو کنار

 :یه نفس گفتم

باشه و هر دردی هم که داشته باشی اجازه نمیدم بهت که خودت رو هر چی -

 .بکشی

 :چنگی به موهاش زد و داد زد

به تو چه، تو کی هستی که نمیذاری؟ هان؟ زنمی؟ دوست دخترمی؟ مادرمی؟ -
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 به تو چه ربطی داره

 لعنتی؟ دو روزه اومدی تو زندگیم فکر کردی خیلی آدم مهمی هستی؟

 :شنیدم با این حال بغض کرده گفتمصدای شکستن قلبم رو 

بازم به عنوان یه  هیچکس نیستم، تو حق داری؛ من هیچکس نیستم، اما-

 .انسان اجازه نمیدم خودکشی کنی

با عصبانیت برگشت و پاشو محکم به ماشین کوبید و دو زانو رو زمین نشست، 

 سرش رو تو دستاش

 :گرفت و داد زد

 !خدایا-

جلوش زانو زدم، خواستم دستم رو ببرم جلو که پاهامو حرکت دادم و رفتم 

 نگاهش به من افتاد و سریع پا

شد و عقب رفت، انگشت اشارهاش رو به نشونهی تهدید به سمتم گرفت و 

 :گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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ت رو بدون و نزدیک من نشو، تو هیچکسی نیستی، نزدیکم نشو، حد خود-

 هیشکی نیستی که بخواد به من

 .نزدیک بشه

 .بغضم شکست، ازم دور شد و سوار ماشینش شد و رفت

با صدای بلند گریه میکردم... آره این جوابم بود، این جواب منی بود که 

 سیاهی چشماشو دوست داشتم و
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 .حاال همون سیاهی من رو در برگرفته بود

 .حقم بود، باید اینو میشنیدم، من هیچکس نبودم... هیچکس

 :آرمان

مقابل در خونه نگه داشتم و پیاده شدم، پاهام میلرزید، نفسم باال نمیاومد و 

 درد قلبم بیشتر شده بود، به

طرف خونه رفتم؛ چشمام تار میدید، لعنت به من، دلم تیکه تیکه شد وقتی با 

 نازنین اون طوری حرف

ما چاره چی بود؟ نمیتونستم بذارم دنبال من بیاد و نگرانم بشه، زدم، ا

 نمیخواستم دنبال منی باشه که

هرگز نمیتونم خوشحالش کنم، منی که حتی خودمم نمیدونم چی میخوام و 

 .کجا ایستادم

درد قلبم هزار برابر شد، پاهام شل شد و چشمام سیاهی رفت و روی زمین 

 افتادم، آخرین چیزی که شنیدم

 .صدای آشنایی بود که اسمم رو فریاد زد

*** 

با درد چشمام رو باز کردم،همه جا سفید بود، به نظر میرسید بیمارستانم، سرم 

 رو برگردوندم که چشمم

 .به ساسان افتاد

 .با نگرانی سرشو تو دستاش گرفته بود و کنارم نشسته بود

 .با صدای خفیفی گفتم:ساسان

سرشو سریع بلند کرد و تو چشمام زل زد، دستم رو گرفت و گفت:خوبی 
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 داداش؟

 :آروم سر تکون دادم که گفت

 .وایسا برم دکترت رو بیارم-

و بلند شد و رفت بیرون از اتاق، کالفه چشمام رو بستم، قلبم درد خفیفی 

 داشت و وجودم آتیش بود،

میدونستم دارم چیکار  نازنین... دختر مهربون... ای کاش، ای کاش حداقل

 میکنم، اما تا زمانی که

 .ندونم چی میخوام و چیکار میکنم، نمیتونم کنارت باشم یا حتی ببینمت

چشمامو دوباره بستم که بعد از چند ثانیه اون گرما رو حس کردم، دوباره 

 دستاش رو دستم بود، اما مثل

 !سابق از وجودش هیجانزده نشدم

ختر نگران روبهروم نگاه کردم، الله با نگرانی و چشمام رو باز کردم و به د

 :استرس گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 83 

 حالت خوبه؟-

 .سر تکون دادم و گفتم:خوبم نگران نباش

تن دستاش آروم دستش رو از رو دستم برداشت، هیچ تالشی برای گرف

 !نکردم

 :کنارم نشست و با ناراحتی گفت

 دکتر گفته یه اسپاسم قلبی بوده، چه اتفاقی افتاد که اینطوری شدی؟-
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چیزی نگفتم و چشم ازش برداشتم؛ چی میتونستم بگم؟ بگم خستهام از 

 دردایی که کشیدم؟ بزنم زیر

 گریه؟ بزنم تو گوش خودم که اون طوری با نازنین حرف زدم؟

 .هرگز نمیتونستم این رو بگم، هیشکی هیچی نباید از من و قلبم بدونه نه، من

 :بیتوجه به سوالش گفتم

 کی میتونم برم خونه؟-

 .الله جواب داد:فردا صبح

 :پوفی کردم که الله دوباره دستام رو گرفت و گفت

 آرمان؟-

 :سرم رو برگردوندم سمتش که گفت

ا یکی در ِددل کنی من هستم، به اگه هر زمان اتفاقی افتاد و الزم داشتی ب-

 حرفات گوش میدم و سعی

 میکنم آرومت کنم داداش خوبم، باشه؟

 :نگاهم بیتفاوت بود، گفتم

 .باشه الله، هر چی شد بهت میگم-

لبخندی زد که ساسان با دکتر اومد داخل، دکترم اومد پیشم، دستم رو گرفت 

 و همونطور که داشت معاینه

 :میکرد گفت

 ره؟ دردی ندارین؟حالتون چطو-

 :سری به نشونهی نه تکون دادم، معاینهاش که تموم شد گفت

شما باید خیلی مراقب باشین، قلبتون مریضه و این فشارهای عصبی و روانی -
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 که به خودتون وارد

میکنین برای قلبتون خیلی بده، شما هنوز جوونین باید زندگی کنید، بیشتر 

 .مراقب خودتون باشید
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 پوزخندی زدم، بود و نبودم چه فرقی داشت؟

چیزی نگفتم که به طرف ساسان برگشت و با اونم حرف زد و بعد از اتاق 

 بیرون رفت، ساسان کنارم

م، چشمام رو بستم و روم رو نشست، حوصلهی هیچ چیزی رو نداشت

 برگردوندم، دست ساسان رو روی

 :دستم حس کردم، به شونهام زد و گفت

 .االن در رفتی؛ اما بعدا باید بهم بگی چی شده-

 .اینو گفت و بعد رفت

چشمم رو باز کردم، هیشکی تو اتاق نبود، حتما الله هم باهاش بیرون رفته 

 بود، دستم رو بلند کردم و

 :ذاشتم و زمزمه کردمروی قلبم گ

 .به این رفتارات ادامه بده، زودتر خالصم کن تا راحت بشم-

*** 

تراک اول و دوم رو ضبط کردم، البته با بدبختی، شیطونه میگفت بپرم سر 

 امیرعلی و تا میخوره

 !بزنمش، هی میگفت خوب نشد دوباره ضبط کنید

 .چنگی به موهام زدم و از اتاق ضبط بیرون اومدم
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 لی با لبخند گفتامیرع

 !کارت عالی بود داداش-

 :چپ چپ نگاهش کردم که آرسس خندید و گفت

 .امیرعلی من جات بودم همین االن مکانم رو به قطب جنوب انتقال میدادم-

 :امیرعلی تک خندهای کرد و گفت

 !عجب نمکدونی هستی تو-

آرسس اومد جواب بده که تلفنش زنگ خورد، درش آورد از جیبش و با 

 دن صفحهاش لبخندی زد ودی

 :جواب داد

 به به نازنین خانوم، در چه حالی؟-

حرصی دستام رو مشت کردم، اون چرا هی زنگ میزنه به آرسس، اصال به چه 

 حقی باهاش ارتباط

 !داره؟ کی بهش این اجازه رو داده؟

 :نازنین
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پوفی کالفه از دست مامان کشیدم و گوشی رو برداشتم و زنگ زدم آرسس، 

 آخر دیوونه میشم به خدا،

هی میگه آرسس رو دعوت کن اینجا، خوب مادر من مگه پسره بیکاره هی 

 بیاد؟ اصال من چرا زنگ

 .بزنم آخه؟ پوف
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 :بعد از خوردن چند تا بوق آرسس جواب داد

 .به به نازنین خانوم-

 :حوصلهاش رو نداشتم و بیحوصله گفتم

 .نمکدون حوصله ندارم، ترمز کن-

 لحنش یهو نگران شد و گفت:چرا چیزی شده؟

 .گفتم:چیز خاصی نیست، زنگ زدم چیزی بگم

 .بگو-

 .بیا مامان شام دعوتت کرده، برنامه نذار و با مادرت اینا-

 :دلخور گفت

 !انگار زنگ زده درآمد ساالنهی کشور رو اعالم کنه! چه بیاحساس-

 چشمام گرد شد، وا این چی میگفت؟

 حالت خوبه آرسس؟-

 .تک خندهای کرد و گفت:ولش کن

 آرسس کمتر حرف بزن میای بریم یا نه؟-

قلبم ضربان گرفت، لعنت به من که صداش هم قلبم رو میلرزوند؛ ازت 

 .آرمان، خیلی دلخور دلخورم

 .آرسس گفت:غر نزن االن میام

 .گفتم:برو به کارات برس و آرمان رو منتظر نذار

 هینی گفتم و دستم رو دهنم اومد، آرمان؟! کی اینقدر با پسره صمیمی شدم؟

 آرسس با بهت گفت:آرمان؟

 :سریع گفتم
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 .منظورم آقا آرمان بود، فعال خداحافظ، شب میبینمت-

 .گفت:باشه میبینمت، خداحافظ

تماس رو قطع کردم و رفتم تو اتاقم، روی تختم نشستم و پاهام روی تو بغل 

 .گرفتم

موهام رو که بسته بود از شر کش راحت کردم و بازشون کردم که رو شونهها 

 و صورتم ریخت و تا

پایین کمرم رسید، موی مشکی رنگم و تاپ و شلوار سفیدم تضاد جالبی با هم 

 .داشتن

ذهنم رفت سمت آرمان، ای کاش اون روز نمیدیدمش، ای کاش نمیشنیدم که 

 بهم میگفت تو هیچکس

 .نیستی تا کمتر خورد بشم

حالت خاص همش با خودم میگم که من برای اون هیچی نیستم اما وقتی اون 

 تو چشماش رو یادم میاد

 .نظرم عوض میشه

وقتی نگاهم میکنه برای چند لحظه کوتاه اون حس تو چشماشه و بعد سریع 

 محو میشه و جاشو به

 .خستگی و نفرت و بغض میده

 وای... قلبش... نکنه چیزیش بشه؟ یعنی حالش چهطور بود؟

کالفه سرم رو تو دستام گرفتم، کجای کاری نازنین خانوم، برای طرف هیچی 
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 نیستی اون وقت به فکر

قلبشی؟ اما نه، اون حالت خاص چشماش، یعنی چیه که سریع اون رو از بین 

 .میبره

 چرا میترسه؟

 از سر جام بلند شدم و رفتم جلو آیینه،

ده، چشمایی درشت و به صورت خودم نگاه کردم صورتی گرد و ابروهای کشی

 مشکی و مژههای نسبتا

ه نکنه زشتم ک بلند و لبای پهن و کشیده با بینی قلمی، سرم رو خاروندم،

 آرمان خوشش نمیاد؟

از این فکر خندهام گرفت و به پسر چشم مشکی فکر کردم که تمام فکر و 

 ذکرم شده بود، تا حاال به هیچ

 ان رو دوست دارم؟پسری همچنین حسی نداشتم، نکنه... نکنه آرم

سرم رو به طرفین تکون دادم، دوست داشتن نیست، امکان نداره، اگرم باشه 

 نباید بمونه تو قلبم، آرمان

 .منو نمیخواد

 :آرمان

مقابل پیانو نشستم و مشغول نواختن شدم، باید سرگرم چیزی میشدم، باید 

 خودمو سرگرم میکردم تا یادم

 .ای همینم اومده بودم پیش کامرانبره که نازنین االن پیش آرسسه، بر

سر فرصت باید حتما با نازنین حرف میزدم، ملیکا با ذوق روی زمین کنارم 

 نشسته بود و بهم خیره شده
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 .بود و کامران هم کنارم روی مبل بود و داشت قهوه میخورد
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گاهی چشماش رو میبست و گاهی انگار بغض داشت، میتونستم حالش رو 

 درک کنم. زن آدم یهو ول

کنه و بره خیلی سخته مخصوصا اگر حتی یکمم دلش برای یهدونه دخترش 

 .نسوزه

همونطور که داشتم مینواختم به ملیکا فکر کردم. بعد از رفتن مادرش تا مدت 

 بود و حتیزیادی بیتاب 

به جایی رسیده بود که میگفت من مادرم رو میخوام و اگه نباشه خودم رو 

 .میکشم

تو اون زمان کامران با دوتا بحران روبه،رو بود؛ طالقش از سارا و حرفای 

 ملیکا، چهطور ممکنه کسی

 که دم از عاشقی میزنه یهو بذاره و بره؟

دیگه اون رو نمیخواد و  اونطور که کامران میگفت، سارا بهش گفته بود که

 .عاشق مرد دیگهای شده

پوزخندی رو لبم نشست، حتی یه ذره حس مادر بودن هم نداشت که حداقل 

 .برای بچهاش بمونه

بعد از مدتی دستام از حرکت ایستاد، ملیکا با ذوق بلند شد و دست زد و 

 :گفت

 .خیلی عالی بود عمو، خیلی عالی بود-
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 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 .رسی خوشگل خانومم-

به کامران نگاه کردم، سرش رو تو دستاش گرفته بود؛ دوباره حالش بد بود و 

 اگه باهاش حرف نمیزدم

اوضاع خراب میشد، خیلی خراب، لعنت به من که حرف این آدم رو گوش 

 .دادم

 .برگشتم سمت ملیکا که با ناراحتی باباش رو نگاه میکرد

 با صدای غمگینی گفت:بابا خوبی؟

 :کامران سرش رو بلند کرد و به ملیکا نگاه کرد، لبخند مصنوعی زد و گفت

 .آره دخترم، خوبم-

ملیکا قانع نشده بود؛ اما میدونست اصرار کردن هم فایدهای نداره، بنابراین 

 نگاهش رو به من داد و

 :گفت

 .عمو من میرم یکم بخوابم-

باشهای گفتم و اون رو تا اتاقش بردم روی تختش دراز کشید، پتوش رو 

 روش کشیدم و چراغ رو

خاموش کردم در اتاقش رو بستم و از اتاق بیرون رفتم، تو سالن رفتم و به 

 کامران نگاه کردم که بغض

 :داشت، کالفه چنگی به موهام زدم و گفتم

 .عجب غلطی کردم حرف تو رو گوش دادما-

 سیده پریا حسینی |اهل )جلد اول( رمان مت
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 :سرش رو بلند کرد و در حالی که یه لبخند تلخ رو لباش بود گفت

 .سارا این آهنگ بیکالم رو خیلی دوست داشت-

 :حرصم گرفت و گفتم

ی کردم که به حرفت گوش بله اون رو منم میدونم؛ اما دارم میگم عجب غلط-

 .دادم و زدمش

کامران دکمههای اول پیرهنش رو باز کرد و در حالی که صداش میلرزید 

 :گفت

 من مرد بدیم آرمان؟-

 :هوف، رفتم کنارش نشستم و گفتم

 .نه داداش، تو مرد بدی نیستی؛ مردی هستی که هر دختری آرزوش رو داره-

 .حرصی خندید و گفت:سارا نداشت

ینطوری شده بود، وقتی تو این فاز میرفت هیچ جوره نمیتونستم کاری دوباره ا

 .کنم که آروم بشه

 .شونههاش رو گرفتم و گفتم:شاید اون در حدت نبود اصال

 :سری به طرفین تکون داد و گفت

آرمان تو خودت همه چی رو میدونی، میدونی چهقدر عاشقش بودم. همه چی -

 خوب بود؛ منم هرگز از

هش نگفتم. پس چرا؟ چرا دل به یه مرد دیگه داد و ما رو ول گل نازکتر ب

 کرد؟

 :به روبهرو خیره شدم و گفتم
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مادربزرگم میگه وقتی یه نفر نامردی میکنه؛ یعنی تو اونقدر بزرگی و اون -

 کوچیک و بیارزشه که

نتونسته این تفاوت رو تحمل کنه و رفته دنبال کسی که از خودش پایینتره. 

 زیاد نااهلآدما از محبت 

 .میشن و میرن دنبال یکی دیگه

عجیبه که وقتی میتونن هر روز صبح و هر شب در آرامش خاطر زندگی کنن، 

 تمام چیزایی که هست

 .رو رها میکنن و میرن دنبال محبت غریبه

 :کامران سری به طرفین تکون داد و گفت

کت من دوست دارم باور کنم سارا هنوزم هست، دوست دارم وقتی از شر-

 میام در رو برام باز کنه و

 .بغلم کنه تا کل خستگیهای روزم از بین بره

 :پوزخندی زد و ادامه داد
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 .اما من بندهی بدی بودم آرمان، آه مبینا زندگیمو نابود کرد-

 :اخم غلیظی کردم و گفتم

 .چه ربطی به مبینا داره؟ بیخود فکرای مسخره نکن-

 :سرش رو پایین انداخت و گفت

من ولش کردم، بهش قول داده بودم مردش بشم، سایهی باال سرش بشم؛ اما -

 بهخاطر سارا اون رو ول
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کردم. یادته بهم چی گفت؟ گفت یه روزی تو زندگیت هم سارا تو رو بهخاطر 

 دیگه ول میکنه ویکی 

 .همینطور هم شد

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

حتی اگه سارا نبود هم نمیذاشتم با مبینا بمونی، چون مبینا حالتای عصبی -

 داشت و خواستههاش متغییر

بود؛ کافی بود یه چیزی که میخواست رو فراهم نکنی تا ولت کنه یا باهات 

 بدرفتاری کنه، میگفت

رو هم داشت و همهی اینا به خاطر بزرگ شدن تو عاشقم اما این رفتارا 

 خانوادهای بود که مادرش فاسد

 .بود و پدرش با این زن و اون زن بود و بدتر از زنش بود

 :کامران کالفه گفت

دختر یه زن فاسد بود، مگه خودشم فاسد بود؟ فقط این رفتارا رو داشت که -

 .برای خیلیا طبیعیه

 :جواب دادم

رین الگو برای بچه هستن و خیلی از کارای بچه تو بزرگ مادر و پدر مهمت-

 سالیش بازتاب عواطف

سرکوب شده توی گذشته هست، به عالوه کی گفته اینا طبیعیه؟ اگه مبینا 

 زنت میشد حال و روزت با

 !االن فرقی نداشت

 :تو چشمام زل زد و گفت
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اییت اونوقت چرا خودت این رو برای الله حساب نمیکنی؟ زن داییت و د-

 مدام اختالف داشتن با هم، به

 گفتهی خودت گاهی اوضاع خیلی بد میشد، تاثیر نمیگیره، بدی نداره مثال؟

 .آوردن اسمش قلبم رو به درد نیاورد، نرنجیدم

 :با لحنی معمولی گفتم

من نمیگم الله تاثیری نپذیرفته، خیلی چیزا رو از مادرش و پدرش الگو -

 .گرفته، همه همینطورن

ن با چشمایی گرد نگاهم کرد، حقم داشت اینجوری نگاه کنه، من هرگز کامرا

 در مورد الله اینطوری

 .حرف نمیزدم
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 .گفتم:االن چشمات از حدقه در میادا

 :با همون حالت گفت

 در مورد الله حرف زدی یا گوشای من اشتباه شنید؟تو االن -

 :اخم ظریفی کردم و گفتم

 در مورد الله گفتم مشکلش چیه؟-

 :ابروهاشم باال پرید و گفت

 .هیچی-

و زیر لب چیزی گفت که متوجه نشدم، چند دقیقه تو سکوت گذشت که دیدم 

 دوباره به اون حالت برگشت؛
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 .دوباره داشت ناراحتیه سارا رو تو خودش میریخت

بلند شد و رفت اتاق ملیکا و برگشت اینجا،احتماال میخواست ببینه ملیکا خوابه 

 .یا نه

 :مقابلم ایستاد و گفت

 .یه سوال دارم-

 .بپرس-

 به نظرت االن شاده؟ یعنی من نگران حالشم، نکنه اون مرد اذیتش کنه؟-

ه درد اومد؛ جواب سوالش رو نمیدونستم، واقعا نگاهش ملتمس بود، قلبم ب

 نمیدونستم؛ اما اگرم االن

 .خوشبخت باشه، خدا یه جایی یه زمانی حتما این خوشبختی رو میگیره

کامران دوباره نشست و سرش رو تو دستاش گرفت که تلفنم زنگ خورد، از 

 تو جیبم درش آوردم و به

 :صفحه نگاه کردم، مامان بود. جواب دادم

 سالم مامان، چهطورین؟-

خوبیم پسرم، اما با اینجوری حال و احوال پرسی از پشت تلفن راضی -

 .نمیشیما

 :تک خندهای کردم و گفتم

 .ببخشید این اواخر کمی سرم شلوغ بود-

 :تایید کرد و گفت

 .آره دیگه از بچگیتم همین بودی، همیشه یه چیزی داشتی بگی-

 حسینی سیده پریا |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :با خجالت گفتم

 .مامان اینطوری نکنین دیگه-

 .باشه به یه شرط میبخشیم-

 مشتاق گفتم:چه شرطی؟

 .این که فردا بیای پیشمون، فردا برای ناهار-

ط اونا فقلبخند کمرنگی زدم، چهطور تونستم مادر و پدرم رو فراموش کنم؟ 

 من رو دارن، باید بیشتر از

 :اینا کنارشون باشم. گفتم

 .چشم مامان فردا میام-

 .مهربونی گفت:آفرین پسر خوب با

 تک خندهای کردم که گفت:خونهای؟

 .نه، خونهی یکی از دوستامم-

 ...مراقب خودت باش و-

 :یاد دوران دانشگاهم افتادم و گفتم

از آدمای بد و دختر باز و مشروبخور و معتاد و بیبند و بار دوری کن، هر -

 چهقدر ظاهرسازی کنن

 باطنشون ظاهر و باطن تو رو نابود میکنه. اینو میخواستین بگین؟

 :خندید و گفت

 ...آره االن دیگه برای خودت مردی شدی و-

 !فا، لطمیدونستم بقیهی حرف به کجا قراره برسه، پس سریع گفتم:مامان
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 :پوفی کرد و گفت

 .باشه، اما تا ابد که نمیتونی از قضیهی ازدواج فرار کنی-

 :کامران زل زده بود به روبهرو و داشت آب میخورد. گفتم

 ...کی گفته قراره تا ابد بیتفاوت به ازدواج باشم؟ من فقط-

 .آب پرید تو گلوی کامران و به سرفه افتاد

 ریا حسینیسیده پ |رمان متاهل )جلد اول( 

 92 

 :برگشتم و زدم پشت کامران و رو به مامان گفتم

 من فعال برم مامان، کاری ندارین؟-

 .نه پسرم، بعدا باید مفصل حرف بزنیم، خدانگهدار-

تماس رو قطع کردم و زدم بیشتر پشت کامران دستش رو باال آورد و 

 .فت:خوبم، خوبمگ

 حالش که جا اومد گفتم:چی شد داداش یهویی؟

 :با چشمایی گرد و حالتی متعجب گفت

 !تو چه غلطی داری میکنی خدا میدونه-

 :چشمای منم گرد شد و گفتم

 منظورت چیه؟-

 :ابرویی باال داد و گفت

 آرمانی که من میشناختم و از ازدواج فراری بود، حاال تمایل به ازدواج داره؟-

 .لبخند کجی زدم و گفتم:هنوز هیچی بینمون معلوم نیست

 .چشماش گردتر از این نمیشد
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 :مثه بچهها باذوق گفت

 با کسی هستی؟ کیه اون دختر؟ کیه که تونسته تو رو عاشق کنه؟-

 ...کی گفته من عاشقم؟ فقط-

 کامران با شیطنت گفت:فقط چی؟

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .نمیخوام از پیشم بره-

 .کامران گفت:خب همین یعنی دوستش داری دیگه دیوونه

 نگاهش کردم و گفتم:دوستش دارم؟

 :سر تکون داد و گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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تو دوس داری اون فقط پیش تو باشه و اگه سمت مرد دیگهای بره عصبی -

 میشی درسته؟

 .ناخودآگاه گفتم:گردن طرف رو میشکنم

 :بشکنی زد و گفت

 .خب همینه دیگه داداش من، دوستش داری، ازش خوشت میاد-

سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم، میترسیدم، از این که دوباره کسی رو 

 ون من رو نخوادبخوام و ا

 .میترسیدم

 کامران انگار متوجه شد به چی فکر میکنم که گفت:رفتارش با تو چهجوریه؟

 :جواب دادم
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 .خوبه، دختر خوبیه-

 :گفت

چشمای آدما هشتاد درصد حس قلبیشون رو بیان میکنه، چهجوری نگاهت -

 میکنه؟ یعنی حالت خاصی

 رو تو چشماش میبینی؟

 .اصی نگاهم میکنه. همونجور که من نگاهش میکنمنازنین؟ آره، با یه حالت خ

 :آروم سر تکون دادم که از جاش بلند شد و گفت

 پسر اونم از تو خوشش میاد نگران چی هستی دیگه؟-

 :گفتم

 ...نگران اینم که، یه زمان-

 :حالت چهرهی کامران گرفته شد و با غم گفت

 ولت کنه؟-

 .سر تکون دادم و ادامه دادم

 و صادقه و مثه آب زالل و صافه؛ اما من چی؟ یه پسر اون دختر پاک-

 سالهی زخم خورده با قلبی۲۹

 .سیاه و مریض... من... میترسم نتونم خوشبختش کنم

 :نازنین

 .شام رو خوردیم و خانوادهی آرسس بعد از کمی موندن عزم رفتن کردن

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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مامان کلی تعارفشون کرد که بیشتر بمونن، اما اونا رد کردن و عالوه بر اشاره 
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 به ساعت و دیر وقت

 .بودن گفتن بعدا دوباره میان

با آقا و خانوم انتظاری خداحافظی کردیم و اونا هم از خونه بیرون رفتن، 

 آرسس مقابل من و مامان ایستاد

 :به مامان گفت و رو

 .دستتون درد نکنه واقعا همه چی عالی بود، خیلی ازتون ممنونم-

 :مامان با لبخند جواب داد

 .خواهش میکنم پسرم من که کاری نکردم-

 :آرسس به طرف من برگشت و چشمکی زد و گفت

 خب نازنین خانوم، با ما کاری نداری؟-

 .لبخندی زدم و گفتم: نه، مراقب خودت باش

 .سر تکون داد و خداحافظی کرد و از خونه بیرون رفت

در رو بستم، رفتم سر میز و وسایل رو جمع کردم که مامان از تو اتاق بیرون 

 :اومد و با رضایت گفت

 عجب شب خوبی بود، نه؟-

 :نگاهش کردم و سر تکون دادم که ادامه داد

 .خیلی راضیم از اینکه آرسس و تو کنار همین و با هم خوبین-

 :بشقابا رو توی ظرفشویی گذاشتم و گفتم

بله، آرسس مثه یه برادر کنارمه، منم از اینکه برادری مثه اون دارم -

 .خوشحالم

یه حسی بهم میگفت مامان قراره از این حرفاش به چیزای دیگهای برسه، 
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 بنابراین این جواب رو دادم تا

 .همین خیالش راحت بشه که من آرسس رو فقط برادر خودم میدونم،

مامان ابرویی باال انداخت و سر تکون داد، آفرین مامان خوبم فکرای بیخود 

 .نکن

آشغاالی ظرفا رو جدا کردم و بعد رفتم تو سالن و مشغول مرتب کردن سالن 

 شدم؛ مامان بهم خیره بود و

 .حرفی نمیزد

 :نگاهش کردم و گفتم

 .شما برین استراحت کنین من همه چی رو مرتب میکنم-

 سیده پریا حسینی |ن متاهل )جلد اول( رما
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 .آروم سر تکون داد و اومد مقابلم

 .بغلش کردم و گفتم:شبتون بخیر

 :موهام رو بو کشید و گفت

 .شب تو هم بخیر دختر قشنگم-

 .این رو گفت و با لبخند ازم جدا شد و به اتاقش رفت

سالن رو که مرتب کردم دوباره رفتم تو آشپزخونه و دستکشا رو دستم کردم 

 و مشغول شستن ظرفها

 شدم. ذهنم رفت سمت آرمان، یعنی االن داره چیکار میکنه؟

خیلی دوست داشتم پیشش باشم و اون باهام در ِددل کنه تا کمی از 

 .ناراحتیاش کم بشه
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میتونستم االن باهاش حرف بزنم،  کالفه پوفی کردم، اگه شمارهاش رو داشتم

 وایسا ببینم، پسره برای چی

 باید شمارهاش رو به تو بده؟ مگه تو کی هستی؟

 ای خدا، من چیکار کنم؟ باید چیکار کنم؟

شستن ظرفها که تموم شد، دست کشا رو در آوردم و و رفتم تو سالن و روی 

 مبل نشستم، نگاهی به

تو خونه و تمام وسایلش بود واقعا خونه کردم، ترکیب سفید و مشکی که 

 زیبایی خاصی به خونه

 .میبخشید

بابام همیشه این ترکیب رو دوست داشت، مامان هم همینطور. مامان و بابام تو 

 بیشتر موارد هم عقیدهی

 .هم بودن و زندگیه خیلی قشنگی داشتن

آهی کشیدم؛ کاش بودی بابا، کاش هنوز زنده بودی و میتونستی راهنماییم 

 .کنی

دختر کوچولوی مو مشکیت که موهاش رو تو دستات میگرفتی و 

 میب*و*سیدیشون و با تمام وجودت

 .بهش محبت میکردی حاال خیلی به وجودت احتیاج داره

اتاقم رفتم، رفتم  موهام رو از جلوی صورتم کنار زدم و از جام بلند شدم و به

 مقابل پنجره و پردهی سفید

رنگ رو کمی کنار زدم؛ ماه کامل بود و شب و سیاهی همه جا رو فرا گرفته 

 بود، خوش به حال کسایی
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 .که تو این سیاهیها راهشون رو پیدا میکنن

من که گم شدم و نمیدونم کی میتونه کمکم کنه، پرده رو ول کردم که 

 سرجاش برگشت و رفتم

تختم دراز کشیدم. گوشیم رو تو دستام گرفتم و آهنگی که آرمان ضبط  روی

 .کرده بود رو پلی کردم

کجایی آقا آرمان؟ داری چی کار میکنی؟ نکنه دلت گرفته باشه، نکنه ناراحت 

 .باشی

 .کجایی آقا آرمان؟ کجایی تو این شب سیاه

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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و اونقدر به آرمان و خودم و حس مبهمم فکر کردم که خوابم برد و صبح که 

 از خواب بیدار شدم کمی

چشمام رو مالیدم و بعد از روی تخت بلند شدم، کشی به بدنم دادم و تخت رو 

 .مرتب کردم

گرفت، موهام رفته بود هوا، ایستادم جلوی آیینه که از قیافهی خودم خندهام 

 شده بودم عین این جادوگرای

 !مو مشکی و خبیث

شونه رو برداشتم و موهام رو شونه کردم، موهای شونه شدم رو با کش 

 صورتی رنگم بستم و از اتاق

 .بیرون رفتم

نگاهی به ساعت مچیم کردم؛ شش صبح بود، رفتم پایین تو آشپزخونه و مثل 
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 همیشه مشغول درست کردن

 .صبحونه شدم که مامان هم اومد تو آشپزخونه

لبخندی بهش زدم و صبح بخیر گفتم که با خوشرویی جوابم رو داد، 

 صبحونهی حاضر شده رو روی

 :میز گذاشتم و لیوان آب رو هم کنار مامانم گذاشتم که گفت

 .بشین دیگه عزیزم-

 .سر تکون دادم و گفتم:چشم

 .صبحونه شدیمو مقابل مامان نشستم و مشغول خوردن 

 :مامان یه لیوان آب خورد و گفت

 راستی عزیزم، امروز باید بری آموزشگاه؟-

 .سر تکون دادم که ادامه داد

 .اگه تونستی یکم میوه هم بگیر-

 با لبخند گفتم:چشم مامان، دیگه چیزی نمیخواین؟

 .کمی فکر کرد و گفت:نه عزیزم، همین فقط

 .چشم دارم میام می گیرم-

نه مون رو که خوردیم بلند شدم و ظرفای کثیف رو جمع کردم و بقیهی صبحو

 .تو ظرفشویی گذاشتم

 :مامان اومد پیشم و گفت

 .من میشورمشون تو برو به کارات برس-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :اخمی کردم و گفتم

 مگه من چالقم که مادرم کارای خونه رو بکنه؟-

 :مهربون نگاهم کرد و گفت

 .نمیشه که من همش بیکار تو خونه بشینیم-

 :موهای خوشگلش رو نوازش کردم و گفتم

خدمتکار که نمیذارین بگیریم، پس تا وقتی تو این خونهام تا ابد کارای شما -

 رو میکنم، یه عمر شما

 ه باید یه جوری جبران کنم یا نه؟کارای منو کردین؛ باالخر

حس کردم مامان بغض کرده، سرم رو ب*و*سید و از آشپزخونه بیرون 

 .رفت

 .اول پارچه برداشتم و روی میز غذاخوری رو پاک کردم و بعد ظرفا رو شستم

کارا که تموم شد برگشتم به اتاقم و وسایل طراحی و کتابام رو کنار گذاشتم تا 

 .اهبعدازظهر برم آموزشگ

 :آرمان

دستی به صورتم کشیدم و روی تخت نشستم، کالفه پوفی کردم، کم ذهنم 

 درگیر بود، نازنین هم اضافه

شد! تا صبح با فکر کردن بهش و اینکه کنار آرسس داره چیکار میکنه خوابم 

 .نبرد

 !آخه این زندگیه من دارم؟ این چه وضعیه؟

تخت کردم؛ ولش کن از حموم پتو رو کنار زدم و از جا بلند شدم، نگاهی به 

 اومدم مرتبش میکنم. با این
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 .فکر حولهام رو برداشتم و رفتم پایین تا یه دوش بگیرم و سرحال بیام

رفتم تو حموم و بعد از یه حموم حسابی اومدم بیرون، موهای فرم رو پیشونیم 

 بود، کنارشون زدم و رفتم

نه باید میرفتم باشگاه وگر باال، جلوی آیینه ایستادم و نگاهی به خودم کردم.

 این هیکل خراب میشد،

لباس پوشیدم. حولهی کوچیکم رو برداشتم و باهاش کمی موهام رو خشک 

 کردم و تخت رو مرتب کردم

 .و رفتم پایین

توی آشپزخونه رفتم و یه صبحونهی مختصر برای خودم درست کردم و 

 مشغول خوردن شدم، امروز

 .تراکهای آلبوم رو ضبط میکردمباید میرفتم استودیو و بقیهی 

 .صبحونه رو خوردم و از جا بلند شدم و پشت پیانو نشستم

دلم نواختن میخواست، تنها چیزی که همیشه بهم آرامش میداد، مشغول زدن 

 پیانو شدم و همزمان آهنگ

 :بغض مرتضی پاشایی رو خوندم

 بغضم گرفته وقتشه ببارم)

 سینیسیده پریا ح |رمان متاهل )جلد اول( 
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 چه بیهوا هوای گریه دارم

 باز کاغذام با تو خط خطی شد

 خدا این حس و حالو دوس ندارم
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 باز دور پنجره قفس کشیدم

 دوباره عطرتو نفس کشیدم

 قلم تو دست من پر از سکوته

 (.دوباره از ترانه دست کشیدم

 :ذهنم رفت سمت نازنین

 صدای خیلی قشنگی دارین

 .حق داری، من هیچکس نیستم

 پریسا چی؟ اون میتونه؟

 ...میخواستم عذرخواهی کنم و

صدای زیباش تو ذهنم بود و انگار به دستام قدرت میداد تا پیانو بزنم، چشمام 

 رو بستم و به چشمای

چشما من رو  مشکیش فکر کردم، چهقدر دوست داشتم کاری کنم که اون

 نگاه کنن، نگرانم بشن یا بهم

لبخند بزنن، عجیبه که آدمی مثه من دنبال خوشبختیه! اصال خوشبختی یعنی 

 چی؟

چشمام رو باز کردم، دستام از حرکت ایستاد. من کی از نازنین خوشم اومد؟ 

 اولین بار که دیدمش؟

 بار دوم؟ وقتی جلوی خودکشیم رو گرفت؟

ش، این حس دوست داشتنه؟ آره، وقتی به بودن هر دوست داشتم مدام ببینم

 مردی کنارش حسودیم میشه؛

یعنی ازش خوشم میاد، این میتونه به عشق تبدیل بشه و منم از همین 
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 میترسم. اگه دوباره عاشق بشم و

 من رو رد کنه چی؟ اگه بعد یه مدت ازم خسته شه چی؟

بفهمم اون چهقدر منو پوفی کردم و چنگ به موهام زدم، اصال چهطور میتونم 

 دوست داره؟

 ...مثه یه دوست؟ یه برادر؟ یا

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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از جا بلند شدم؛ باید ببینمش، باید بعد استودیو برم ببینمش، رفتم تو اتاق و 

 .مدر کمد لباسا رو باز کرد

یه بلوز مشکی با شلوار جین مشکی در آوردم و روی تخت انداختم. دکمههای 

 بلوزم رو باز کردم و

 .درش آوردم و لباسا رو پوشیدم

ساعت ورساچهام رو دستم کردم و شونهای به موهام زدم، یکم ادکلن زدم و 

 پایین رفتم؛ سوییچ ماشینم رو

 .م و روشنش کردمبرداشتم و از خونه بیرون رفتم، سوار ماشین شد

ساعت دو بعدازظهر باید برم استودیو، اما االن هم دوست نداشتم تو خونه 

 .باشم

راه افتادم، نمیدونستم کجا، اما همینطور میروندم. شیشه رو کمی پایین آوردم 

 بادی که تو موهام جریان

 .داشت و به صورتم میخورد بهم حس خوبی میداد

 ...ستهاس به جزاین موقع اگه هر جا بخوام برم ب
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 .فرمون رو کج کردم و رفتم بام تهران

وقتی رسیدم، ماشین رو پارک کردم و داخل رفتم. به اطرافم که نگاه میکردم؛ 

 خانوادهها و یا زوجهایی

رو میدیدم که اومده بودن برای تفریح، چند گروه دختر و چند گروه پسر هم 

 بودن که اومده بودن و با

 .با هم شوخی میکردنصدای بلند میخندیدن و 

 .لبخندی بهشون زدم و رفتم به جایی که همیشه میرفتم

مقابل بلندی ایستادم و به زیر پام نگاه کردم، تهران زیر پام بود؛ اما تو شب 

 .نمای قشنگتری داشت

چشمام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم، باد میاومد و به صورتم میخورد. حس 

 بینظیری داشتم. سعی

 کردم به هیچی فکر نکنم و فقط کمی آروم بشم،

شروع کردم به قدم زدن و باد تو موهام جریان داشت و صورتم رو خنک 

 میکرد، نگاهمو به آسمون

 .دادم؛ خورشید با اقتدار تو آسمون بود و به زمینیا نور و روشنایی میبخشید

ا رو پس بازم شروع کردم به قدم زدن، افکار زیادی تو سرم بود؛ اما اون

 .میزدم

دلم نمیخواست ذهنم سمتی چیزی بره؛ اما در برابر یه نفر ناتوان بودم؛ 

 .نازنین

 .هر کاری میکردم ذهنم میرفت سمتش یا چشماش جلو چشمام میاومد

یعنی میشه! منم میتونم خوشبخت باشم؟ و اونم منو بخواد؟ از کی تا حاال در 
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 !برابر الله سرد شده بودم؟

می دیگه هم ادامه دادم، همینطور توی فکر بودم که تلفنم قدم زدنم رو ک

 .زنگ خورد

درش آوردم و نگاهی به صفحهاش کردم، آرسس بود، ناخودآگاه اخم کردم، 

 اما نه، من نباید اینجوری

 .باشم؛ آرسس برادر منه. لعنت به من که اینجوری شدم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 100 

 .تماس رو وصل کردم که صدای شاد و خندونش تو گوشم پیچید

 سالم خواننده جان، صبحت بخیر در چه حالی؟-

 خوبم ترانهسرا جان، تو چهطوری؟-

 .خندید و گفت:عالی، عالی

 گفتم:کبکت خروس میخونه، خبریه؟

 .سی پسرعمهی منهبازم خندید و گفت:آره داداش، عرو

 .چه خوب، مبارک باشه-

 :با هموم لحن گفت

عروسی تو رو کی جشن میگیریم؟ آخ یادم نبود، تو کسی رو نمیخوای و -

 ...هنوزم عاشق الله

 .پوزخندی زدم و حرفش رو قطع کردم

 .نه داداش اینجا رو اشتباه کردی، اتفاقا منم قصد ازدواج دارم-

 :ق گفتچند لحظه مکث کرد و بعد با ذو
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 چی، جدی داداش؟ عروسخانوم کیه؟-

 :لبخند مرموزی زدم و جواب دادم

 !این یه رازه، به مرور زمان میفهمی-

 .که اینطور، بیصبرانه منتظرم داداش-

 منم همینطور، من دیگه برم، کاری نداری؟-

 .نه داداش، خداحافظ-

 .خداحافظت-

 .تلفن رو توی جیبم گذاشتم و قصد برگشتن کردم

 :ننازنی

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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با تکون دادنای کسی چشمام رو باز کردم، چشمام تو چشمای سیاهش قفل )

 شد، متعجب نشستم رو تخت و

نگاهش کردم، با لبخند بهم زل زده بود دستم رو گرفت و بلند کرد دستاش 

 رو تو موهام فرو برد و

 (...صورتش رو بهم نزدیک کرد

 نازنین بلند شو دیگه دختر، میخوای نری امروز؟-

چشمام رو نیمه باز کردم و به مامان نگاه کردم. حرصی از جام بلند شدم و 

 نشستم رو تخت، چشمام رو

 :م. نگاهم رو به مامان دوختم که گفتمالید

 .دوباره بخوابی من یکی بلندت نمیکنما، بلند شو برو آموزشگاه-
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 :آروم سر تکون دادم و گفتم

 .نگران نباشین کامل بیدار شدم، االن میرم-

 .سر تکون داد و از اتاق بیرون رفت، پوفی کردم و به موهام دستی کشیدم

ررنگی رو لبم اومد، عجب خوابی دیدما! ذهنم رفت سمت خوابم که لبخند پ

 پسره رو از دو کیلومتری

 !میبینم قلبم میلرزه، بعد چه خوابی دیدم

 .خندیدم و بلند شدم تا حاضر بشم و به آزمایشگاه برم

جلوی آیینه ایستادم و با شونه موهام رو شونه کردم و با گیره بستمشون. کمد 

 لباسام رو باز کردم و

رنگارنگم کردم؛ یه مانتوی طوسی با یه مقنعهی مشکی و یه نگاهی به لباسای 

 شلوار لی مشکی برداشتم

و پوشیدمشون، یکمم آرایش کردم، کیف دسته چرمم رو برداشتم و وسایل 

 طراحیمم برداشتم و از اتاق

 .بیرون اومدم

وسایل رو کنار گذاشتم و گونهی مامان رو ب*و*سیدم و ازش خداحافظی 

 وسایلم رو کردم و بعد دوباره

 .برداشتم و از خونه بیرون رفتم

سوار ماشینم شدم و روشنش کردم، حرکتش دادم و به سوی آموزشگاه 

 .حرکت کردم

تمام مدتی که تو راه بودم ذهنم درگیر خوابی بود که دیده بودم، چشمای 

 مشکیش بهم زل زده بودن. انگار
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رد، م نزدیک کمیخواستن چیزی بگن؛ اما نمیتونستن. وقتی صورتش رو به

 قلبم اینقدر تند میزد که

 .انگار میخواست از جاش در بیاد

تک خندهای کردم، به لطف مامان عزیز هم آخر نفهمیدم منو ب*و*سید یا 

 نه، وای خدا! عجب فکرایی که

 .نمیکنم

وقتی رسیدم یه گوشه پارک کردم و رفتم تو آموزشگاه، سر کالس که رفتم 

 همهی بچهها با ذوق سالم

دن که منم جوابشون رو دادم و نشستم. ملیکا با لبخند بهم نگاه میکرد، دا

 لبخند زیبایی بهش زدم و مشغول

به کار شدم. ملیکا کوچولو خوش به حالت که عمو آرمانت پیشته، منم پیشش 

 !میبری؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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با این فکر تو دلم خندیدم و بعد از درس به بچهها یه طرح دادم که اون رو 

 .بکشن

بچههای خیلی با استعدادی بودن و زود مطالب رو میفهمیدن و یاد میگرفتن 

 که این برای من یه نکته

 .مثبت بود

هر کسی که کارش تموم میشد باال سرش میرفتم و عالوه بر تشویقش نقاط 

 ضعفش رو هم میگفتم تا
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 .بهتر بکشه

یه جورایی با بچهها دوست بودم و خودمو خواهر اونا میدونستم تا معلم، وقتی 

 یه معلم اینجوری باشه

 .راحتتر میتونه درس بده. البته بستگی به بچههاشم داره که چهجوری باشن

لیکا صدام زد که رفتم پیشش، نگاهی به طراحیش کردم و لبخند پررنگی م

 :زدم و گفتم

 .خیلی قشنگه عزیزم، واقعا با استعدادی-

 با ذوق نگاهم کرد و گفت:جدی؟

 :سر تکون دادم که یهو بغلم پرید و گفت

 .مرسی-

بچههای دیگه برگشتن نگاهمون کردن، ب*و*سش کردم و بعد از خودم 

 :گفتمجداش کردم و 

 .کاری نکردم که خانوم خوشگل، همش کار خودته-

 .نگاهم میکرد که کمی بعد لبخندش محو شد و سرش رو پایین انداخت

 .اخم ظریفی کردم و چونهاش رو گرفتم و باال دادم

 چی شد عزیزم؟-

 :با بغض جواب داد

یه لحظه فکر کردم شما مادرمین، ای کاش منم مادر داشتم که اینجوری -

 میکرد و بغلم میکرد و تشویقم

 .میب*و*سیدم

 :قلبم به درد اومد، رو به بچههای دیگه گفتم
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 .به کارتون ادامه بدین-

 :همه برگشتن که آروم رو به ملیکا گفتم

 مادرت کجاست؟ فوت کرده؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :سرش رو به طرفین تکون داد و گفت

 .نه، من و پدرم رو ترک کرد-

پلکام رو محکم رو هم فشار دادم، چهطور یه انسان میتونه اینقدر پست باشه 

 که بچه و شوهرش رو ول

 کنه و بره؟

 :دستاش رو ب*و*سیدم و گفتم

 پس تو باید خیلی مراقب پدرت باشی، دختر خوبی که هستی، درسته؟-

ون داد، چشمای مظلومش پر از درد بود. درکش میکردم که نداشتن سر تک

 پدر یا مادر یعنی چی. هر

چند که پدر من سکته کرد و فوت کرد؛ اما منم نداشتمش. چشمام پر از اشک 

 شد و روم رو از ملیکا

 .گرفتم

 .درد بدی رو تو وجودم حس کردم، بابا کجایی که محتاجتم

 :آرمان

 .م تموم شد، حاال شیش تا تراک دیگه مونده بودضبط چهار تراک بعدی ه

 :از تو اتاق ضبط بیرون اومدم که امیرعلی گفت
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 .آفرین شیر پسر، عالی بودی-

لبخندی بهش زدم، آرسس ساکت به یه جا نگاه میکرد، امیرعلی چند تا 

 بشکن جلوی صورت آرسس زد

 که به خودش اومد و با گیجی گفت:ها؟

 امیرعلی ابرویی باال انداخت و گفت:کجایی پسر؟

 .لبخند زورکی زد و گفت:همینجا داداش

 .امیرعلی خندید و گفت:ولی روحت اینجا نیست

 .بعد با شیطنت ادامه داد

 !ببینم کجاست؟-

 :آرسس اومد حرف بزنه که تنظیم کنندهمون اومد پیشمون و رو به من گفت

 حسینی سیده پریا |رمان متاهل )جلد اول( 
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آقا آرمان تا اینجا آهنگای آلبومتون عالی شده و اگه همینطور پیش برین -

 میتونین یه آلبوم عالی رو به

 .بازار بفرستین

 :لبخندی بهش زدم و رو به امیرعلی گفتم

 .البته اگه بهش مجوز بدن-

 :و روی شونهام گذاشت و گفتامیرعلی دستش ر

تو غمت نباشه، همهی این کارا با منه، پس تو فقط تمرکزت رو به خوندن -

 .بده

سر تکون دادم و دوباره به آرسس نگاه کردم که تو فکر بود، یهو لبخند 
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 .عجیبی زد و سرش رو بلند کرد

ظیم تنتا حاال اینجوری ندیده بودمش، انگار یه آدم دیگه شده بود. امیرعلی و 

 کنندهام مهرداد مشغول

صحبت کردن بودن و من با اخم ظریفی به آرسس زل زده بودم که با لبخند 

 عجیب و مرموزی تو فکر

 بود، یعنی چی تو سرشه؟

نگاهم رو ازش گرفتم و به امیرعلی دادم، یکم دیگه هم صحبت کردیم و بعد 

 .از هم خداحافظی کردیم

یکی بازوم رو کشید، نگاهمو به دستش  از استودیو بیرون رفتم که حس کردم

 و بعد صورتش دادم آرسس

 :بود؛ ایستادم و منتظر نگاهش کردم که با حالت عجیبی گفت

 من دلم میخواد آزاد بشم یعنی بده آرمان؟-

 :متعجب نگاهش کردم و گفتم

 خب آزاد بمون، مشکل چیه! چیزی شده آرسس؟-

 .اختالف پیدا کردم،بیخیالشپوفی کرد و گفت:اوف، نه یکم با خانوادهام 

متعجب نگاهش میکردم، خیلی کم پیش میاومد آرسس اینطوری باشه، اما 

 وقتی اینجوری بود یعنی

 .مشکل جدی داره

وقتی رفت منم رفتم سمت ماشینم و سوارش شدم، ماشین رو روشن کردم و 

 راه افتادم، کالفه چنگی به

 .موهام زدم و یه گوشه نگه داشتم
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حرفاش نگرانم کرده بود، یعنی چی تو سرشه؟ چه اتفاقی  آرسس با این

 افتاده! ای کاش بهم بگه تا بتونیم

 .مشکلش رو حل کنیم

 .موهامو دستی کشیدم و نفس عمیقی کشیدم، دوباره راه افتادم

وسایل خونه کم شده بود و باید جایگزین میکردم؛ بنابراین اول رفتم میوه 

 فروشی برای خرید مقداری

 .میوه تا بعد برم سوپری و بقیهی چیزا رو بخرم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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مقابل یه میوه فروشی نگه داشتم و پیاده شدم رفتم سمت میوه فروشی و 

 داخل شدم؛ نگاهی به میوهها

یوه نمیخوام تنها زندگی میکنم و نیاز نیست کل یخچالم انداختم، من که زیاد م

 رو میوه پر کنم، پس یکمم

 .کافیه

سرم پایین بود و داشتم میوهها رو انتخاب میکردم و از هر کدوم یه مقدار 

 برمیداشتم که به یه نفر

 .برخورد کردم و یه پالستیک از دستم افتاد و سیبهای قرمز بیرون ریخت

ها رو جمع کنم که با شنیدن صدای کسی که بهم حرصی نشستم تا میوه

 .خورده بود خشکم زد

 .واقعا متاسفم، حواسم نبود-

سرم رو بلند کردم که اونم با دیدن من خشکش زد، قلبم ضربان گرفت؛ بازم 
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 نازنین مقابلم بود و قلبم

 .ضربان گرفته بود. یاد آخرین برخوردمون افتادم؛ اون حتما االن ازم ناراحته

رو پایین انداختم و سیبها رو جمع کردم، بلند شدم و خواستم برم که سرم 

 :گفت

 حالت... یعنی حالتون بهتره؟-

 .برگشتم سمتش، چشمای سیاهش نگران بودن، نگرانم بودن

 .لبخندی زدم و گفتم:بله. بهترم

لبخند پررنگی زد و سرش رو پایین انداخت با این که دوست نداشتم از 

 .م:با اجازهپیشش برم؛ اما گفت

و از کنارش رفتم و میوهها رو حساب کردم و از میوه فروشی بیرون زدم، در 

 عقب رو باز کردم و

پالستیکها رو گذاشتم پشت و در رو بستم. خواستم برم که پاهام از حرکت 

 ایستاد، چی میشد االن

 برگردم و چهرهی زیباش رو ببینم؟

دایا، االن قلبم میایسته، برگشتم که چهرهاش مقابل چهرهام ظاهر شد. خ

 .طاقت این همه نزدیکی رو ندارم

با لبخند گفت:خواهش میکنم از این به بعد بیشتر مراقب خودتون باشین تا 

 .دوباره دچار اون بحران نشین

 :خواست برگرده و بره که دوباره نگاهم کرد و گفت

 .بابت اون موقع هم که از حدم جلوتر رفتم، عذر میخوام آقا آرمان-

 :اینو گفت و خواست بره که این بار من گفتم
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مراقب خودم هستم، ممنونم ازتون که اون روز من رو به زندگی -

 برگردوندین، هنوز خیلی کارا هست

 .که باید انجام بدم

برگشت و با چشمای سیاهش بهم زل زد، دوباره اون حس تو چشماش بود، 

 یعنی ممکنه اونم دوستم داشته

 باشه؟

 سیده پریا حسینی |)جلد اول(  رمان متاهل
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 .سرش رو پایین انداخت و گفت:من که کاری نکردم

 :رفتم سمت در راننده و قبل از سوار شدن گفتم

 .مراقب خودتون و خوبیاتون باشین

 .و بعد سوار ماشین شدم و رفتم

قلبم دیوانهوار به قفسهی سینهام میکوبید، برای اولین باره که اینو میگم: خدایا 

 مرسی که بهم زندگی

 . دادی

 :نازنین

به رفتنش خیره شدم و لبخند پررنگی رو لبم نشوندم، چندی قبل حالم خیلی 

 گرفته بود؛ انگار هر زمان این

 .مرد رو میبینم انرژی میگیرم

پالستیک رو برداشتم، چرخی زدم و رفتم کمی برگشتم به میوه فروشی و 

 .میوه گرفتم
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 :آرمان

مقابل خونه نگه داشتم و پیاده شدم، پالستیکا رو برداشتم و رفتم سمت در و 

 بازش کردم و داخل شدم و

 .پالستیکا رو روی اپن گذاشتم و خودمم روی مبل افتادم

 دستی به صورتم کشید و چشمامو بستم که

 نگرش اومد جلو چشمام،دوباره چشمای افسو

 .لبخندی زدم و تصور کردم که االن اینجاست و کنار من نشسته

چشمام رو باز کردم و به کنارم نگاه کردم، نازنین خیالم کنارم نشسته بود و 

 .دستش رو دستم بود

موهای سیاهش رو که از شالش بیرون زده بود داخل کردم، بهم لبخندی زد و 

 .بعد دیگه ندیدمش

ری که کرده بودم لبخندی از ته دل زدم؛ چهقدر دوست داشتم این یه از تصو

 خیال نباشه و نازنین واقعا

 .کنارم باشه

حاال میتونستم حس کنم که قلبم کمتر درگیر الله میشه و از این خوشحال 

 بودم، اما از اینکه دوباره به

ه، یعنی تیکی دلبسته بودم میترسیدم، ترسی که الله ناخواسته تو وجودم انداخ

 همون عشق یه طرفه مثه

 .خوره منو نابود میکنه

 ...اما نازنین

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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دست از فکر و خیال برداشت و از جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم تا لباسام رو 

 عوض کنم، به چشمای

مشکیم توی آیینه نگاه کردم. هیچوقت فکر نمیکردم این رنگ چشم، زیبا 

 باشه تا زمانی که چشمای

 .نازنین رو دیدم

 :نازنین

زنگ در رو زدم و مامان در رو باز کرد یه سری از پالستیکا رو از دستم 

 گرفت و منم با بقیهی وسایالم

 :و پالستیکا اومدم داخل. مامان گفت

 .کلی خسته شدی الهی بمیرم حتما-

 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 .این چه حرفیه مامان کاری نکردم که-

پالستیکا رو گذاشتم رو اپن و کیف و وسایلم رو روی مبل گذاشتم رفتم تو 

 دستشویی و دستام رو شستم

 :که مامان اومد پیشم و گفت

 کالست چهطور بود؟-

 .با مهربونی نگاهش کردم و گفتم:خوب بود

دوست نداشتم بحث ملیکا رو باز کنم؛ چون اینجوری خودمم با غم نبود پدرم 

 به گریه میافتادم و حال

خوبم خراب میشد. با این حال خیلی دلم برای غمی که تو وجود ملیکا بود 
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 .میسوخت

 :حوله رو برداشتم و دستام رو خشک کردم. مامان گفت

 .ا هم بخوریمناهار رو حاضر کردم و منتظر شدم که بیای و ب-

 .اخم ظریفی کردم، همیشه روزایی که میرفتم آموزشگاه کارش همین بود

 :گفتم

مامان این چهکاریه آخه؟ شما اصال نباید ضعیف بشین؛ تازه با داروهایی که -

 میخورین پاتون قوت

 گرفته، حاال اگه به موقع غذا نخورین، چهطور میتونین نیرو داشته باشین؟

 :زد و گفتلبخندی به نگرانیم 

 .نگران نباش من مراقب خودم هستم-

پوفی کردم و رفتم تو سالن و مقنعهام رو در آوردم. مامان کنارم نشست و 

 .بهم نگاه کرد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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ا مادر جلوهگر عشق و محبت توئه. چی به چشمای نازش زل زدم، خدایا واقع

 میشه مادرا یه روزم برای

 .خودشون زندگی کنن؟ همیشه به فکرم بود، بیشتر از خودش

 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 .حاال که مامان خانومم منتظر مونده پس منم بیشتر از این منتظرش نذارم-

 :با عشق نگاهم میکرد که ادامه دادم

 .نم، زودی میاممیرم لباسام رو عوض ک-
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 .سر تکون داد و منم وسایلم رو برداشتم و رفتم تو اتاقم

مانتوم رو در آوردم و لباسام رو عوض کردم، جلوی آیینه ایستادم و یه شونه 

 به موهای سیخ شدهام زدم و

با همون گیره بستمشون بعد بهشون یه تل با پاپیونی مشکی سفید و گنده که 

 .روش بود زدم

 .ی تخت گذاشتم تا بعدا مرتبشون کنم و بعد از اتاق بیرون رفتملباسام رو رو

مامان داشت وسایل رو روی میز غذاخوری میچید، رفتم کمکش و وقتی دوغ 

 رو هم روی میز گذاشتم

 .مقابلش نشستم

غذای مورد عالقهام رو درست کرده بود؛ قیمه. با رضایت سر بلند کردم و 

 :گفتم

 .مرسی مامان مهربونم-

 :شحالی گفتبا خو

 .خواهش میکنم عزیزم، بخور تا سرد نشده-

 .چشمی گفتم و مشغول خوردن شدم که ذهنم ناخودآگاه رفت سمت آرمان

 "مراقب خودتون و خوبیاتون باشید"

لبخند پهنی رو لبم جاخوش کرد، خوبی رو باید از چشمای تو یاد گرفت؛ من 

 .که خوبی نکردم

سواالی همیشگیم اومد تو ذهنم. یعنی اونم میخواد؟ از من خوشش میاد؟ 

 دوستم داره؟ نکنه عاشق کس

 دیگهای باشه؟
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میشه ازش بپرسم که کسی رو دوست داره یا نه؟ و اگه دوست نداره منو 

 دوست داشته باشه؟ از این فکرم

اد خندهام گرفت و غذا پرید تو گلوم که مامان با هل برام آب ریخت و د

 .دستم

 :آب رو خوردم که مامان با خنده گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 !خدا مرگم بده، شوهرت ندادم دیوونه شدی و برای خودت میخندی-

 :خندیدم و گفتم

 .خندهام گرفت نخیر مامان خانوم، یاد یه چیزی افتادم و-

 .موزیانه و با حالت بامزهای ادامه دادم

اگه فکر کردی با این حرفات من شوهر میکنم خیال کردی، من با کسی -

 ازدواج میکنم که خودم بخوام،

 .هر وقت عاشق شدم به روی چشم

 .تو دلم گفتم در واقع هر وقت فهمیدم که آرمان چه حسی بهم داره

 :تمامان ابرویی باال داد و گف

سالته و کسی نتونسته نظرت رو جلب کنه، من چه امیدی داشته باشم ۲۸ -

 آخه؟

 .لبخندی بهش زدم و گفتم:نگران نباشین، همه چی درست میشه

 .بامزه نگاهم کرد و منم بقیهی غذام رو خوردم و بعد وسایل رو جمع کردیم

آشغاالی ظرفا رو جمع کردم و توی پالستیک ریختم و توی سطل آشغال 
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 نداختم، مشغول شستن ظرفاا

 :شدم که مامان هم پیشم ایستاد و با لبخندی که داشت گفت

بچگیات بابات تو رو تو بغلش میذاشت و میآوردت باال تا قدت برسه به ظرفا -

 و تو بتونی ظرف

بشوری؛ اما تو فقط با کفا بازی میکردی. اون موقع هم دوست داشتی همهی 

 کارا رو بکنی تا نه من

 .شم و نه از ماچای آبدار بابات محروم بشیخسته ب

 .برگشتم سمتش، سرم رو پایین انداختم و لبخند زیبایی زدم

 :نگاهم رو به مامان دادم و گفتم

 بابا عصبی نمیشد من فقط با کفا بازی میکردم؟-

 .خندید و گفت:نه، تا زمانی که اونا رو به سر و صورت خودش میمالوندی

 :خندهام گرفت و گفتم

 .س معلومه سابقه دارم که اینطوری میگینپ-

 :تایید کرد و گفت

 .شبیه بابانوئل میکردیش با کفا-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :خندیدم و گفتم

 به کی رفته بودم اینقدر شیطون بودم؟-

 !اونو منم نمیدونم-

 .دوباره خندیدم و بقیهی ظرفها رو شستم
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 :مامان با لحن متفاوتی گفت

 .اما االن همه چی رو یاد گرفتی و برای خودت خانومی شدی-

لبخند رو لبم خشک شد، صدای مامان میلرزید؛برگشتم سمتش که دیدم تو 

 حال و هوای نبود باباست و

 .کردم حالش داره بد میشه. سریع دستکشام رو در آوردم و بغلش

 :اونم بغلم کرد و لبخند زد؛ اما کمی بعد اشکاش سرازیر شد و گفت

 اگه بابات بود بازم به سر و صورتش کف میزدی؟-

 :بغض کرده گفتم

نه، شونههاش رو میمالیدم، بغلش میکردم، براش میوه میآوردم، سرمو رو -

 پاهاش میذاشتم، نمیذاشتم

 .خسته بشه

اشک ریخت. درکش میکردم، سخته آدم  مامان سرش رو تکون داد و بیصدا

 بدون همسر و کسی که

 .عاشقش بوده تنهایی بار زندگی رو به دوش بکشه

چیزی نگفتم و مامان رو محکمتر بغل کردم تا راحت گریه کنه؛ خیلی وقت 

 بود که این بغض نشکسته

 .بود. باید خالی میشد

ماخیلی دوستت  به خودم که اومدم، صورت منم از اشک خیس شده بود. بابا،

 داریم، تو چی؟ نمیخوای یه

 سر به ما بزنی؟ نمیخوای دختر کوچولوتو بغل کنی؟

 :آرمان
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 .لبخندی زدم و گفتم:واقعا؟ خیلی خوشحال شدم

 :مامان سر تکون داد و گفت

حاال که الله هم قبول کرده که با اون مرد ازدواج کنه، میتونه باالخره -

 خوشبختی رو احساس کنه و

 .جدیدی رو شروع کنهزندگی 

 :ساسان تایید کرد و گفت

 سیده پریا حسینی |اول(  رمان متاهل )جلد
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 .الله گفت فردا برمیگرده تهران و میاد اینجا-

 پریسا با شادی گفت:با همون مرده میاد؟

 :ساسان تایید کرد و گفت

اس، من باهاش حرف زدم؛ اونطوری که من دیدم مرد خیلی اسمش ساش-

 خوبیه و میتونن خوشبخت

 .بشن

تو دلم برای الله خیلی خوشحال شدم، که باالخره تونسته خودش رو پیدا کنه، 

 عجیب بود که دلم یه حالی

بود انگار خوشحال بودم، چون اگه الله ازدواج کنه و بره سراغ زندگی 

 وششخودش، منم راحتتر فرام

میکنم، مخصوصا که جدیدا از نازنین خوشم اومده، لبخندی از ته دل زدم و 

 :گفتم

خداروشکر، اینجوری الله هم میتونه دوباره به زندگی برگرده و خودش رو -
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 .کامل کنه

ساسان کمی جا خورد؛ اما به روی خودش نیاورد. خوب میدونستم چرا 

 اینجوری شد، حتما از کسی که

 .عاشق الله بوده انتظار این حرف رو نداشته

مامان و بابا و پریسا از این که من در مورد الله کامال معمولی هستم فهمیده 

 بودن که عشقش تو قلبم

 .تضعیف شده

 :پریسا گفت

وای خدا، عجب دنیاییهها! الله برای آرامش روح و خاطرش رفت شمال و -

 اونجا با یه مرد انگلیسیه

که اومده بود مدتی ایران باشه آشنا شد و طرف هم از اون فارسی تبار 

 خوشش اومده و ازش خواستگاری

 .کرده

 :چشمکی زد و گفت

 .مشخصه الله خانوممون حسابی دلبری کردهها-

 :خندیدم و گفتم

مرده به بتن عالقهمند نشده که، معلومه الله هم راضی بوده، زن ساشا مرده -

 بود، درسته ساسان؟

 :کون داد و گفتساسان سر ت

 .آره، قبل الله یه بار ازدواج کرده؛ اما زنش تو تصادف مرد-

 پریسا پرسید:بچه نداره؟
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 .ساسان نه گفت که پریسا ادامه داد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .پس خیلی خوبه-

 :رضایت گفتمامان هم با 

وقتی اومدن تهران، ترتیب خواستگاری و عروسی رو باید بدیم تا بعد ازدواج -

 .بتونن برن خارج

 :بابا هم تایید کرد که مامان رو به ساسان گفت

 .آقا ساسان بعد الله نوبت توئه-

 :ساسان نگاهی به مامان و بابا کرد و با خنده از جا بلند شد و گفت

 !زاحم شدم بهتره من برمعمه جان انگار خیلی م-

 .و سریع رفت که همهمون از این کارش خندیدیم

پریسا برگشت سمت من و با نیش باز بهم زل زد. حتما تو دلش پر شادیه، که 

 الله داره ازدواج میکنه و

برای خودش فرصت پیدا میکنه، بیخیال بذار خوش باشه به موقعش از تو هم 

 .در میاد

 :مامان رو به ما گفت

 .گی شام هستین دیگه، بهونه قبول نمیکنمهم-

 :و برگشت سمت من که با خنده دستام رو بردم باال و گفتم

 .من غلط بکنم بخوام جایی برم-

از حالت من خندهاش گرفت و سر تکون داد، از جا بلند شدم و رفتم سمت 
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 آشپزخونه تا آب بخورم که

 .متوجه پریسا شدم، اونم اومده بود آشپزخونه

 :یه لیوان برداشتم که گفت

 چه خبرا آقای خوش صدا؟-

 :نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم

 سالمتی، تو چه خبر ؟-

 :شالش رو روی سرش مرتب کرد، تو لیوان رو پر آب کردم که گفت

 .واال خبرا پیش تو هستش-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :نگاهش کردم و گفتم

 .نه من خبر خاصی ندارم، کار و باره دیگه-

 :تای ابرویی باال داد و گفت

 .منظورم الله ست-

 آب رو خوردم و گفتم:خب؟

 :ادامه داد

 برات مهم نیست داره ازدواج میکنه درسته ؟ یعنی، دیگه دوستش نداری؟-

 نه، که چی؟ تو چشماش زل زدم و گفتم:فرض کن

 :چشماش برق زد و گفت

 چهطور؟ کس دیگهای رو میخوای؟-

 .دلت رو خوش نکن دخترعموی عزیز، اون تو نیستی
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نه بابا مگه من مرض دارم دوباره برم دنبال کسی؟ فعال همین کارای -

 .خوانندگیم اینا رو ادامه میدم

 .بعدشم دیگه هر چی خدا بخواد

 :لبخند زد و گفت

دم رو برای خودت پیدا میکنی، کسی که مطمئن باشی دوستت حتما بهترین آ-

 .داره

 .سر تکون دادم و لیوان رو آب کشیدم و برگشتم تو هال

آره پریسا، درسته، اون بهترین آدمه، فقط هنوز مطمئن نیستم من رو 

 چهجوری دوست داره یا اصال

 .براش مهم هستم یا نه؛ اما به زودی میفهمم

 و گوشیم رو تو دستم گرفتم. کامران پیام داده بود نشستم روی یکی از مبال

 داشتم تو تلگرام با اون حرف

میزدم که صدای مرتضی رو شنیدم. سر بلند کردم و با دیدن چشمای آبی 

 .پررنگش مطمئن شدم خودشه

 :لبخندی زدم، بلند شدم و باهاش دست دادم و بعد گفتم

 به به احوال پسر عمه کوچیکه؟-

 :خندید و گفت

 ما خوبیم، شما چهطوری؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 خوبم تو خوبی؟-
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 ...آره، ما که فقط-

عمه شهال سرفهای کرد که نگاهم به سمتش و شوهر عمه کشیده شد. گوشهی 

 :لبم رو گاز گرفتم و گفتم

 .توروخدا ببخشید حواسم نبود-

 :عمه با خنده گفت

 .بله بله، دارم میبینم اصال ما رو ندیدی که بخوای حواست باشه یا نه-

 .و به مرتضی اشاره کرد

 :با شرمندگی گفتم

 .استغفراهلل، این چه حرفیه؟ حاال شما ببخشین دیگه-

 :عمه شهال یکم ناز کرد و بعد با خنده گفت

 .برادرزادهی خوشتیپ دارم، میبخشم باشه، فقط یهدونه-

لبخندی زدم و با شوهرعمه هم سالم و احوالپرسی کردم که بابا و مامان اومدن 

 و با عمه و شوهرخاله

 .مشغول صحبت شدن و اونا رو بردن یه گوشه

 :مرتضی برگشت سمت من و گفت

 کجا بودیم؟-

 :خندیدم و گفتم

 !دات نیستارو حال و احوالپرسی، چه خبرا شیر پسر؟ پی-

 :روی صندلی خالی کنارم نشست، منم نشستم که گفت

 .واال خودت که میدونی چهقدر سرمون شلوغه. ادارهی شرکت و اینا دیگه-

 :سر تکون دادم و گفتم
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 آره، حاال همه چی خوب هست؟-

 :تایید کرد و بعد آروم زد به بازوم و گفت

 .شنیدم باالخره سکان رو گرفتی دستت و خواننده شدی-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :خندیدم و گفتم

 .هنوز خواننده نشدم، در تالش برای شدنم-

 :از لحنم خندهاش گرفت و گفت

 .مطمئنم بهترین خواننده میشی؛ چون خیلی با استعدادی-

 .مرسی، امیدوارم-

ان دوباره پیام داد که نگاهم رفت سمت گوشی و اومدم جواب بدم که کامر

 :مرتضی گفت

 چیه، دوست دخترته؟-

 :با آرنج زدم تو پهلوش که آخش بلند شد و گفت

 .باشه بابا، ما که بخیل نیستیم-

 :با خنده نگاهش کردم و گفتم

 چی چرت و پرت برای خودت میگی؟-

 .گوشی رو برگردوندم سمتش و اسم کامران رو نشونش دادم

 :ابروهاش رو باال داد و متفکر گفت

 از کجا معلوم اسمش رو رد گم کنی ذخیره نکرده باشی؟-

 .نه دیگه این واقعا کتک میخواد



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 184 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :اومدم بزنمش که با خنده خودش رو جمع کرد و گفت

 .غلط کردم-

ادن به کامران گوشی رو گذاشتم تو از حالت بامزهاش خندیدم و بعد جواب د

 جیبم که پریسا اومد پیشمون

 :و انگار که اصال مرتضی رو ندیده باشه رو به من گفت

 آرمان میشه بعد شام یه دهن برامون بخونی؟-

نیم نگاهی به مرتضی انداختم تا متوجه حضورش بشه، مرتضی بلند شد و 

 :گفت

 سالم پریسا، چطوری؟-

 :اخت و گفتپریسا نگاهی بهش اند

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .خوبم، ممنون-

و دوباره با لبخند برگشت و من رو نگاه کرد، پوفی کردم؛ من چرا ناخواسته 

 باید تو یه مثلث عشقی باشم؟

نو دوست داره، منم که از نازنین مرتضی پریسا رو دوست داره و پریسا م

 خوشم میاد، عجب شیر تو

 !شیریه

 :با این فکر خندهام گرفت، خودم رو جمع کردم و رو به پریسا گفتم

 .باشه، حتما-

با رضایت سر تکون داد و رفت و مرتضی کالفه کنارم نشست، حسش رو کامال 
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 درک میکردم. خودم

 .چندین سال درگیر یه عشق یه طرفه بودم

تم رو روی شونهاش گذاشتم که سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد، ملتمس دس

 بهش نگاه کردم اونم لبخند

 :زوری زد و گفت

 .عیب نداره بابا، دیگه عادت کردم به این رفتاراش-

پوفی کردم و چیزی نگفتم. کمی سکوت کرده بودیم که تلفنم زنگ خورد. 

 .درش آوردم، الله بود

 :جواب دادم رفتم تو تراس و با خنده

 !به به عروس خانوم-

 :خندهی ظریفی کرد و گفت

 .هنوز عروس نشدم که-

 .با لبخند گفتم:به زودی میشی

 :بعد دست به کمر ادامه دادم

 دستت درد نکنه الله خانوم، داشتیم ما؟-

 متعجب گفت:چی شده؟

 من باید آخر از همه خبرت رو بشنوم؟-

 :بامزه خندید و گفت

 .ای وای اصال حواسم نبود، ببخشید-

 :ابرویی باال دادم و با خنده گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 !بله بله، عیب نداره، هی تف تو این زندگی-

 .آرمان-

 .جانم-

 .لوس نشو دیگه، ببخشید-

 :و گفتم لبخندی زدم

 .عیب نداره دختردایی جان، فقط زودتر بیا تا ما اون دامادمون رو ببینیم-

 !فردا میام دیگه، چهقدر عجولی-

 اخم ظریفی کردم و گفتم:من عجولم؟

 :بعد با خنده گفتم

 !بیا اینجا تا حالیت کنم کی عجوله-

 :با لحن به ظاهر ترسیدهای گفت

 .نه توروخدا من جوونم-

 :خندیدم که گفت

 .میبینم حالت خیلی بهتر شده-

 .تایید کردم و گفتم:آره، بهترم

خیلی خوشحالم، تو همیشه بهترین حامی و مثه برادرم بودی، اگه حالت -

 خوب نمیشد خیلی اذیت

 .میشدم

 .لبخندی زدم و گفتم:نگران من نباش، االن حالم خوبه

 ریز خندید و گفت:نکنه عاشق شدی؟
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 ی داره؟چشمام گرد شد، گفتم:چه ربط

 .آخه قبل رفتنم حالت خیلی بد بود؛ اما االن کبکت خروس میخونه-

قلبم ضربان گرفت، چیکار کردی با من نازنین که حتی وقتی فکرم میره 

 سمتت قلبم ضربان میگیره،

 .دختری که ازش خوشم میاد حاال ضربان قلب من رو هم دست کاری کرده

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .نه بابا، چه ربطی داره، من عاشق نیستم-

 .موزیانه گفت:حاال میام اونجا میفهمم

 .باشه باشه؛ ولی دارم میگم من عاشق نیستم-

 :خندید و گفت

 .باشه، ببینم میفهمم، خب دیگه من برم، فردا میبینمت داداش-

 .لبخندم پررنگتر شد و گفتم:مراقب خودت باش

 .باشه، خداحافظ-

 .خداحافظ-

 .تماس رو قطع کردم و نگاهی به آسمون انداختم

سال ۲۹ خیره به آسمون بودم که دستی رو شونهام نشست؛ دست مردی که

 من رو تربیت کرد و بهترین

 .پدر دنیا بود

 :برگشتم سمتش که با لبخند گفت

 شاه پسر؟کجاها سیر میکنی -
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 :خندیدم و گفتم

 .تو رویاهای خیسی که نمیدونم رنگ حقیقت به خودشون میگیرن یانه-

و بعد دوباره به آسمون نگاه کردم. نازنین دختر زیبای چشم مشکی، تو 

 ممکنه روزی رنگ حقیقت برام

 !بگیری؟

 .با صدای بابا از فکر در اومدم

 .اگه برای رویاهات تالش کنی حتما بهشون میرسی-

 برگشتم سمتش و گفتم:میرسم، مگه نه؟

 .سر تکون داد و گفت:میرسی، اگه بخوای حتما میرسی

 :لبخندی بهش زدم که گفت
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 .بیا بریم تو، بقیه منتظرن-

 .ل رفتمچشمی گفتم و همراهش داخ

 :نازنین

با صدای زنگ گوشیم کالفه چشمام رو باز کردم. دستم رو این ور و اونور 

 حرکت دادم تا گوشی رو

 !پیدا کنم، ای بر پدرت لعنت کجایی؟

 .باالخره پیداش کردم و برش داشتم

یه چشمم رو باز کردم و نگاهی به صفحه گوشی انداختم، روشنک بود. آخه 

 ؟دختر االن وقت زنگ زدنه
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 .پوفی کردم و تماس رو وصل کردم که صدای شنگولش توی گوشم پیچید

 چهطوری ناز نازی؟-

 :با صدای خواب آلودم گفتم

 !اگه از خواب بیدار نمیشدم بهتر بودم، دختر تو خواب و آروم نداری؟-

 :متعجب گفت

 االن ساعت نه شبه، تو از کی تا حاال این موقع میخوابی؟-

 :گفتم چشمام گرد شد و با بهت

 واقعا نه هستش؟ دوازده نیست؟-

 :خندید و گفت

 .منو باش به کی زنگ زدم حرف بزنیم، تو خودت از هفت دولت آزادی که-

 :تک خندهای کردم و گفتم

 .قطع کن من برم دست و صورتم رو یه آب بزنم بعد میام میزنگم بهت-

 :با خنده گفت

 .نیای دوباره بخوابی-

 !روشنک-

 .باشه بابا، منتظرتم، فعال-
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 .اوکی، فعال-

اینو گفتم و تماس رو قطع کردم، دستی به صورتم کشیدم و از جا بلند شدم. 

 در اتاقم رو باز کردم و رفتم
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و سالن دیدم؛ داشت کتاب میخوند. لبخندی بهش زدم و بیرون که مامان رو ت

 رفتم تو دستشویی و آبی به

 .سر و صورتم زدم که صدای مامان رو شنیدم

 بیدار شدی عزیزم؟-

 :با حوله صورتم رو خشک کردم و جواب دادم

 .بله مامان-

 .بیرون اومدم و رفتم پیشش تو سالن

 از جا بلند شد و گفت:شام میخوری؟

 :ین تکون دادم و گفتمسری به طرف

 نه گشنه نیستم، شما خوردین؟-

 .آره عزیزم، یکم خوردم-

 :لبخندی زدم و گونهاش رو ب*و*سیدم و گفتم

 .یکم نه، بیشتر بخورین که قوی بمونین-

 :با مهربونی گفت

 .باشه عزیزم هرچی تو بگی-

با لبخند پررنگی که داشتم، موهای مشکیش رو بهم ریختم و بعد با دو از 

 پیشش رفتم که صدای خندهاش

 .بلند شد. کار همیشگیم بود و واقعا کیف میداد

داخل اتاقم شدم و رفتم روی تخت نشستم، گوشیم رو برداشتم و زنگ زدم 

 به روشنک که بالفاصله جواب

 .داد
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 به به پرنسس خانوم، احوال شما؟-

 تک خندهای کردم و گفتم:خوبم تو خوبی؟

 استی تو چرا این موقع خوابیده بودی؟با شادی گفت:آره، عالیم، ر

شکر، نمیدونم سرم رو گذاشتم رو بالش تا یکم از فکر و خیال در بیام که -

 .خوابم برد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 121 

 بازم یاد پدرت افتادی؟-

 .آره-

 .خودت رو اذیت نکن، اون با دیدن ناراحتیه تو اذیت میشه-

 کمی مکث کردم و بعد گفتم:حاال تو چرا زنگ زدی؟

 :گفت

 .یه خبر عالی دارم-

 .لبخند نیمهجونی زدم و گفتم:بگو

 .کیان باالخره بهم گفت دوستم داره-

 چشمام گرد شد و گفتم:جدی؟ واقعا یعنی دوستت داره؟

 .ستم داره، وای نازی خیلی خوش،حالمآره، خیلی هم گفت دو-

 .لبخند زدم و گفتم:خیلی خوشحالم برات، ایشاال همیشه پایدار باشین

با شادی گفت:ممنون، حتی قراره باهاش برم بیرون و گفت که میخواد منو 

 .کلی بگردونه

 .خیلی عالیه خواهری-
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 لبخند پررنگی زدم، از این که کیان دوستش داره خیلی خوشحال بودم.

 باالخره بهم رسیدن و این خیلی

 .خوشحال کننده بود

 :آرمان

تلفنم زنگ خورد از رو میز پذیرایی برش داشتم و نگاهم رو به صفحه تلفنم 

 .انداختم، کیان بود

 لبخندی زدم و جواب دادم:جانم داداش؟

 با شادی که تو صداش بود گفت:سالم، چطوری داداش؟

 ه، خبریه؟خوبم، تو هم که عالی مشخصه، چی شد-

 :با رضایت گفت

 .آره، باالخره به روشنک اعتراف کردم دوستش دارم-

 :لبخند پررنگی زدم و گفتم
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 خیلی خوبه داداش، تبریک میگم بهت،اون چی گفت؟-

 .ت که دوستم داره، خیلی خوشحالم آرمانفدات، اونم گف-

 .خیلی خوبه داداش، خیلی خوشحال شدم-

 میگم، فردا وقت داری بیام پیشت؟-

 بیای خونه؟-

 .نه استودیویی که محل کارته، خیلی دوست دارم اونجا رو ببینم-

 :سر تکون دادم و گفتم



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 193 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .آره بیا، آدرسش رو برات میفرستم-

 .مرسی داداش-

 .ببینمت کلی حرف دارم باهات شاه پسر، باید بگی چه جوری اعتراف کردی-

 .با خنده گفت:منم برا همین دارم میام

 منم خندیدم و گفت:باشه، پس میبینمت فردا، کاری نداری؟

 .نه داداش، خدانگهدار-

 .خدانگهدار-

تماس رو قطع کردم و دوباره تلفن رو روی میز گذاشتم، همه مشغول حرف 

 بودن و ذهن من پیشزدن 

کیان بود. خوش به حالش که عالقهاش رو اعتراف کرده، من تا حاال روشنک 

 رو ندیدم؛ ولی به گفتهی

 .کیان که دختر خیلی خوبیه

 .ایشاال که خوشبخت بشن، دوباره ذهنم رفت سمتش

نازنین، میشه... میشه یه روز منم به تو بگم دوستت دارم؟ اگه بگم، واکنشت 

 چیه؟

 اومد کنارم نشست و گفت:کجایی؟ پریسا

 برگشتم سمتش و گفتم:هان؟

 با عشوه خندید و گفت:میگم کجایی؟ به چی داری فکر میکنی؟

 .یکم به سمتش متمایل شدم و گفتم:در مورد کارمه

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :تای ابروش داد باال و گفت یه

 تو فقط در مورد کارت فکر میکنی؟-

 :تک خندهای کردم و گفتم

 چیزه دیگهای هم هست که بخوام بهش فکر کنم؟-

 :پریسا یکم اومد جلوتر و گفت

 .خب اگه دقت کنی شاید پیدا کنی-

لبخند کجی زدم، پریسا یه کت زنونه و شلوار لوله تفنگی سفید پوشیده بود، 

 ال سفید هم روی سرشیه ش

بود؛ اما یکم موهاش رو بیرون ریخته بود و همینطور آرایش زیادی هم کرده 

 بود. میتونم بگم که از

 !تمام زنا و دخترای اینجا بیشتر آرایش کرده بود

 .نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم:تا ببینم چی میشه

حس کردم چشماش درخشید؛ از حسی که بهم داشت قلبم درد گرفت. 

 یکاش میشد بیخیال من و عشقا

 .من بشه و بره دنبال پسر دیگهای

 .من دوست ندارم وقتی نازنین زنم میشه با پریسا مشکلی داشته باشم

از تصور چیزی که تو ذهنم اومد لبخند عمیقی زدم. تصور اینکه نازنین زن من 

 باشه و بتونم اون رو در

 .ببرم آغوش بکشم و عطر موهاش رو با تمام وجود به ریه

دستی روی شونهام نشست. برگشتم که با چهرهی مرتضی روبهرو شدم، با 

 لبخند کم جونی که داشت
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 :گفت

 داداش اجازه میدی ما هم یکم با این خانوم زیبا هم صحبت بشیم؟-

پریسا ایشی کرد که صداش رو جفتمون شنیدیم، میدونستم پریسا از مرتضی 

 خوشش نمیاد؛ اما این دیگه

 زیاده. چشمام رو گرد کردم و به پریسا نگاه کردم که یعنی این چه رفتاریه؟

 .و بعد برگشتم سمت مرتضی و گفتم:آره داداش، حتما

بلند شدم که مرتضی نشست و منم داشتم میرفتم سمت آشپزخونه که یهو 

 یکی از بچه ها دوید و خودش

 .رو انداخت تو بغلم

م و موهاشو نوازش کردم و اونم محکم رزا کوچولوی چهار ساله بود، خندید

 بغلم کرد. تعجب کردم؛ چون

 .چهرهاش ترسیده به نظر میاومد
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ومد اوقتی مریم دختر خالهام و مادر رزا رو دیدم که با عصبانیت به طرفمون می

 تازه فهمیدم رزا چرا

 .ترسیده بود، حتما دوباره دسته گلی به آب داده

 :مریم با صدایی کنترل شده و عصبانی گفت

 .آرمان، رزا رو ول کن من کارش دارم-

 :سعی کردم آرومش کنم پس لبخندی زدم و گفتم

 .مریم یکم آروم باش دخترت خیلی ترسیده-
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 !عصبی گفت:بایدم بترسه

 چی شده مگه؟-

حس کردم رزا محکمتر من رو گرفته، بقیه هم ساکت بودن و ما رو نگاه 

 .میکردن

 :مریم پوفی کرد و گفت

 .به تو ربطی نداره، بچهی خودمه و من همه جور حقی نسبت بهش دارم-

 :و اومد به زور رزا رو جدا کنه که عصبی هلش دادم و گفتم

 .اول به خودت مسلط باش بعد بچه رو ببر-

 ه بود گفت: د آخه به تو چه ربطی داره؟مریم کالف

 :خاله سهیال هم بلند شد و بازوهای دخترش رو گرفت و گفت

 !مریم عزیزم آروم باش، چیشد یهو؟-

 .مریم با حرص مادرش رو پس زد که صدای پریسا رو از پشتم شنیدم

 !چی شده مریم خانوم؟ بازم آقا مهدیت با زنای دیگه میپره؟-

با عصبانیت و چشمایی گرد به پریسا نگاه کردم، با چشمای همه گرد شد، 

 پوزخندی که داشت جلوتر اومد

 :و گفت

دوباره افتاده تو بغل کدوم زن که داری حرصش رو سر بچهات خالی -

 میکنی؟

 .مریم لبش رو میجوید و با عصبانیت به پریسا خیره بود

ه، دهنت پریسا نذار حرفی بزنم که جلوی همه آبروت بره و گندات رو بش-

 .رو ببند و دخالت نکن
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 دهنم دیگه داشت از تعجب باز میشد، اینجا چه خبره؟

پریسا اومد چیزی بگه که صدای گریهی رزا قلبم رو لرزوند، با حرص به 

 جفتشون نگاه کردم و رزا رو

 .بردم تو تراس

مقابلش زانو زدم و موهای طالییش رو که دورش و روی صورتش ریخته بود، 

 کنار زدم و اشکاش رو

پاک کردم؛ سرش پایین بود و آروم گریه میکرد، چونهاش رو گرفتم و 

 باال دادم. چشمای سرش رو

 :عسلیش بهم خیره شدن، لبخندی زدم که دلش رو گرم کنه و گفتم

گریه نکن خوشگلم، مامانه دیگه، بعضی وقتا عصبی میشه، تو نباید به دل -

 بگیری؛ چون اونم

 .مسئولیتهای زیادی داره

 :با صدایی که میلرزید گفت

 .ع کنهمامانم کی میتونه به من برسه؟ همش باید بابام رو جم-

 .شیش، تو از این حرفا نزن، زشته-

 :دستاش رو از حصار دستام بیرون کشید و با ناراحتی گفت

چرا زشته؟ بابام خیلی مادرم رو اذیت میکنه، حتی یه بارم من خودم اونو با -

 پریسا جون دیدم. واقعا از

 .بابام بدم میاد
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کردم و با  ر بلندیه لحظه حس کردم قلبم نمیتپه، با چشمایی به خون نشسته س

 :صدایی عصبی گفتم

 !با پریسا جون دیدی؟-

تند تند سرش رو تکون داد، نفس عمیقی کشیدم و از جا بلند شدم و رزا رو 

 بردم داخل، مریم پیش مادرش

بود و پریسا هم داشت با مامان بحث میکرد؛ رفتم سمتش و بازوش رو 

 کشیدم که نگاهش رو به من داد و

 :به مامان گفتم لبخند چندشی زد رو

 .یه لحظه مامان-

 :و پریسا رو کشوندم تو تراس با عشوه نگاهم کرد و گفت

 چی شده؟-

 :برگشتم سمتش و با عصبانیت گفتم

 !تو با مهدی چه غلطی میکردی که این بچه تو رو دیده؟-

 :شکه شد، سکوت کرد که محکم زدم به دیوار و گفتم

 نیسیده پریا حسی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .جواب من رو بده یاال-

 .ترسیده سر پایین انداخت و یه قدم عقب رفت

 .پوزخندی زدم و اون یه قدم رو به سمتش برداشتم

 :صدام رو کنترل کردم و گفتم

 بد منم دوستاین بود عشق؟ برای تو دوست داشتن این معنا رو میده؟ هه ال-
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 داری؛ چون تا حاال نتونستی

 منو اسیر خودت کنی، آره؟

 :سرش رو بلند کرد و با ناراحتی و عصبانیت گفت

 .من، چون تو هرگز بهم توجه نکردی رفتم سمت بقیه-

 :دستام مشت شد و گفتم

 .دهن کثیفت رو ببند تا دندونات رو خورد نکردم-

 .من همیشه عاشقت بودم-

 .گفتم خفه شو-

 ...من حاضرم برای به دست آوردن چشمات-

 .امونم رو برید

بازوهاش رو گرفتم و محکم کوبوندمش به دیوار که آخش بلند شد، مطمئن 

 بودم چشمام به خون نشسته،

 .قلبم با سرعت باالیی میزد و فوقالعاده عصبی بودم

پریسا با ترس و عصبانیت نگاهم میکرد، نمیدونم چیشد که تن صدام اومد 

 .یین و زمزمه کردمپا

چهقدر یه آدم میتونه کثیف باشه؟ هان؟ چهطور میتونی اینقدر بدبخت -

 باشی؟

 .با حرص جواب داد

من کثیف نیستم، مهدی خودش اومد سمت من، چند بار من رو دیده بود و -

 ازم خوشش اومده بود. مطمئن

 .باش فقط با من نبوده که داری خودت رو میکشی
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 :پوزخندی زدم و گفتم

نگران نباش، اونم برگرده دندوناش رو تو دهنش خورد میکنم؛ اما اول باید -

 .حساب تو رو برسم

به بازوهاش فشار بیشتری وارد کردم درد رو تو چشماش میدیدم، دستاش رو 

 :به زور آورد باال و گفت
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 .ولم کن آرمان-

خوب گوش کن ببین چی میگم، اگه یک بار دیگه بری سمت مهدی یا -

 بخوای زندگی مریم رو به وضع

بدتری بکشونی و بخوای بازم هرزه بازی در بیاری، مطمئن باش زبونت رو از 

 حلقت میکشم بیرون و

؟ این خانواده آبرو اونقدر میزنمت که تمام استخونات خورد بشن، فهمیدی

 داره و با اصالته، کثافت

 .کاریت رو از این خانواده دور کن

 .بازوهاش خیلی درد گرفته بود و بیطاقت بود

 .منم جزء این خانوادهام-

 .پوزخندی زدم و فشار دستم رو بیشتر کردم

 گفتم فهمیدی یا نه؟-

ه رفتم، کتم از درد زیاد به اجبار سرش رو تکون داد که ولش کردم و تو خون

 رو برداشتم و بدون توجه
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 .به مامان اینا که صدام میزدن از خونه بیرون رفتم

درد رو توی قفسهی سینهام حس کردم؛ اما به اندازهای نبود که عصبانیتم رو 

 .یادم ببره

 .سوار ماشین شدم و با سرعت زیاد به طرف خونه روندم

*** 

ون از م و بیتوجه به بقیه رفتم بیربعد ضبط تراکها از تو اتاق ضبط بیرون اومد

 استودیو که کمی هوا

 .بخورم

هنوز اتفاقات دیشب تو ذهنم بود و باورم نمیشد که زندگی مریم رو خراب 

 .کرده باشن

مریم همیشه جلوی همه خودش رو خوب نشون میداد و وقتی برای اولین بار 

 دیشب تو اون حال دیدمش

 .قلبم به درد اومد

پوزخندی زدم، باورم نمیشد که پریسا اینقدر آدم عوضی باشه. من رو بگو که 

 دلم میسوخت، داره از

 !یه عشق یه طرفه رنج میبره

با حرص نفسم رو بیرون دادم که دستی روی شونهام نشست و صدای خندون 

 .کیان تو گوشم پیچید

 درود بر آقا آرمان وضعیت سفیده یا قرمز؟-

 !:باور میکنی خودمم نمیدونم؟برگشتم سمتش و گفتم

 .تک خندهای کرد که بغلش کردم و اونم بغلم کرد



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 202 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 128 

 :دستش رو به پشتم میزد و میگفت

 .درست میشه داداش خودت رو اذیت نکن-

 :دا شد و نگاهی به استودیو کرد و گفتپوزخندی زدم، ازم ج

 .به به اینجاست؟ مبارکت باشه-

 :سر تکون دادم و تشکر کردم که گفت

 اجازه هست بریم توش رو ببینیم خوانندهی گرام؟-

از حالتش و لحن صحبتش خندهام گرفت، واقعا یه دوست و یه برادر بود و 

 سعی میکرد من رو از اون

 .حالت در بیاره

 .بفرمایید داخل گفتم:حتما،

 .خندید و رفتیم داخل، همه جا رو از نظر گذروند و سوت کشداری زد

 .واو اینجا عالیه داداش-

 :بهش لبخند زدم و گفتم

 .ممنونم،بیا با بچهها و مدیر برنامهام آشنات کنم-

 باشه-

بردمش و امیرعلی و بچهها رو باهاش آشنا کردم. کیان اونقدر گرم و صمیمی 

 زود باهاشبود که همه 

جور شدن، داشت با امیرعلی میگفت و میخندید که صدای آرسس رو شنیدم 

 .که تازه اومده بود
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 .به به ببین کی اینجاست، آقا کیان-

کیان برگشت و به آرسس نگاه کرد، قرار بود کیان ترانهسرای من بشه؛ اما 

 چون یه مدت سرش شلوغ

 .داد بودبود این کار رو نکرد، باید بگم واقعا با استع

آرسس جلو اومد و دست کیان رو فشرد. خوب میدونستم که این دوتا بعد از 

 جریان مازندران باهم بد

شده بودن، طوری دست کیان رو فشار داد که اخمی رو روی پیشونی کیان 

 .نشوند

 .کیان هم دستش رو فشار داد و بعد دست هم رو ول کردن

 آرسس گفت:چه خبر از این طرفا؟

 .داد:اومده بودم محل کار داداشم رو ببینم و بهش سر بزنم کیان جواب
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 .آرسس لبخند کجی زد و گفت:هنوزم فقط میای تا به داداشت برسی

 .امیرعلی متعجب نگاهشون میکرد؛ اما من خوب میدونستم چه خبره

 .ترجیح دادم حرفی نزنم، فقط تو سکوت به جفتشون نگاه میکردم

 :کیان گفت

من به همه میرسم و با همه رفیقم؛ اما بستگی به طرفم داره که بخواد آدم -

 باشه یا نه و جفت کسی رو

 .ندزده

 .جفت داشتن به هم تیکه میانداختن
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 .آرسس پوزخندی زد و کیان هم ازش رو برگردوند

 :برگشت سمت من و با لبخند گفت

 .خب داداش، من دیگه میرم-

 .میموندی یکم کارم تموم شده میرفتیم یه جایی حرف میزدیم-

 :لبخندش پررنگتر شد و گفت

 ساعت نه وقت داری؟-

 :سر تکون دادم که گفت

رف بزنیم، االن به روشنک قول پس اون موقع بیا همون کافیشاپ همیشگی ح-

 .دادم که ببرمش بیرون

لبخندی بهش زدم و سر تکون دادم و بدون نگاه به آرسس از استودیو بیرون 

 .رفتیم

 .کیان کالفه دستی به موهاش کشید و گفت:دیگه اینجا نمیام آرمان

 متعجب گفتم:چرا؟

 :نگاهی به استودیو کرد، که اخمی کردم و گفتم

 .ت و پرتاشو، هر وقت خواستی بیابیخیال این چر-

لبخند زد و دستش رو روی شونهام گذاشت، یهو یاد چیزی افتاد و با هول 

 :گفت

 .وای آرمان بدبخت شدم-

 از حالتش خندهام گرفت و گفتم:چرا؟ چی شده؟
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 :با هول گفت

وای اصال یادم نبود، روشنک گفتش که چون اولین باره قراره بیرون بریم، -

 تنها نریم و یکی همراهمون

باشه خودت که میدونی هر زمان میخواستم روشنک رو ببینم خانوادههامون 

 که هم رو خیلی ساله

ه اولین باره کمیشناسن، قرار میذاشتن و همه با هم بیرون میرفتیم؛ اما االن 

 تنها میخوایم بریم، اون

 .داره با دوست صمیمیش میاد جان من تو هم بیا

یکم مکث کردم و فکر کردم کارام رو که کرده بودم و چیز دیگهای نمونده 

 بود، نگاهی بهش کردم و

 :گفتم

 .باشه میام-

 .با شادی گفت:مرسی داداش، پس بپر بریم

 .لبخندی زدم و دنبالش رفتم

 :نازنین

 .نازنین بدو دیگه-

 .دختر چهقدر هولی تو، دارم میام دیگه-

 .سوار ماشینش شدم و راه افتادیم

 :خیلی استرس داشت، با دیدن چهرهاش خندهام گرفت و گفتم

 .چته بابا، یکم آروم باش-

 .با حرص گفت:دارم با کیان میرم بیرونا، با کیان
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 .من فکر کردم با امیرحسین آرمان داری میری بیرون-

 باز اسم این بازیگر جلف رو آوردی؟-

 .اخم کردم و گفتم:کجاش جلفه؟ بیسلیقه

 .حاال ول کن اینا رو، ببین رسیدیم بام تهران از کنارم تکون نخورا-

 :خندیدم و گفتم

 .من نفهمیدم تو کیان رو دوست داری یا میترسی مثه یه هیوال بخورتت-

 :نفسش رو محکم فوت کرد بیرون و گفت

 سیده پریا حسینی |اهل )جلد اول( رمان مت
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 .نازنین حیف پشت فرمونم وگرنه حالیت میکردم-

 .اصال تقصیره منه که بلند شدم با تو دارم میام اونجا، نگه دار پیاده بشم-

 :ملتمس یه نگاه بهم انداخت و گفت

 .کردمباشه بابا، غلط -

 .خندیدم که گفت:ولی نوبت منم میشهها

 چه نوبتی؟-

 .چشمکی زد و گفت:که باهات بیام سرقرار

لبخند پررنگی زدم و سر پایین انداختم، سکوتم رو که دید، مشکوک شد و 

 :گفت

 ببینم این سکوت یعنی چی؟ نکنه با اون آقای مرموزمون قرار میذاری؟-

 متعجب گفتم:مرموز؟

از یکی خوشت میاد و اسمش رو که نگفتی، منم اینجوری  خب تو فقط گفتی-



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 207 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .صداش میکنم

 :گوشهی لبم رو گاز گرفتم و گفتم

 .آرمان-

 هان؟-

 .اسمش آرمانه-

 .لبخند زد و دیگه تا رسیدن به بام تهران حرفی بینمون رد و بدل نشد

تکیه دادم به عقب و چشمام رو بستم، یعنی میشه منم یه روز با آرمان قرار 

 ارم؟ یعنی ممکنه یه باربذ

 ازش دوستت دارم رو بشنوم؟

قلبم تند میزد و همون لحظه آرزو کردم که ایکاش ببینمش، نمیدونم چیشد 

 که خوابم برد و با تکونای

 .دست کسی چشمام رو باز کردم

 .پاشو زیبای خفته رسیدیم-

 .تک خندهای کردم و از ماشین پیاده شدم

همون لحظه یه سانتافهی سفید جلو پامون نگه داشت که روشنک با ذوق 

 :گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .اومدن-

مشتاق به ماشین نگاه کردم، شیشههای ماشین دودی بود و نمیتونستم 

 .سرنشینا رو ببینم
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 اننده ماشین رو خاموش کرد و هر دو پیاده شدنر

یه لحظه حس کردم قلبم ایستاد، اونی که پیاده شده بود همراه راننده، آرمان 

 بود؟

چشمای اونم با دیدنم گرد شد و سرجاش خشک شد، روشنک با ذوق رفت و 

 مقابل راننده که محتمال کیان

گاه میکردیم که آرمان بود و ایستاد جلوش؛ اما ما دوتا مات برده به هم ن

 :گفت

 نازنین؟-

 :منم گفتم

 آرمان؟-

 .سریع روشنک برگشت و به آرمان نگاه کرد و بعد به من لبخند محوی زد

قلبم با سرعت باالیی میزد، باورم نمیشد که آرمان دوست صمیمی کیان باشه 

 !و االن مقابلم ایستاده باشه

خون زیر پوستم دوید، لبخند اومد جلو و مقابلم ایستاد و به چشمام زل زد، 

 زیبایی زد و منم با خجالت سر

 .پایین انداختم که کیان و روشنک هم اومدن پیش ما

 :مشکوک نگاهمون کردن و کیان رو به آرمان گفت

 آرمان میشناسی ایشون رو؟-

 :آرمان سر تکون داد و گفت

 .قبال دیده بودمشون و میشناختمشون-

 :تکون داد و روشنک با ذوق رو به من گفت کیان ابرویی باال انداخت و سر
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 .نازنین، کیان ایشونن-

 لبخندی زدم حدسم درست بود

 .نگاهش کردم و گفتم:از آشناییتون خوشبختم

 .لبخند زد و گفت:همچنین

 :و رو به روشنک کرد و آرمان رو معرفی کرد
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 .ایشونم دوست صمیمی من آرمان هستن و البته یه خوانندهی خوش صدا-

 روشنک با ذوق گفت:جدی ؟ خواننده هستین؟

 .آرمان تک خنده ای کرد و گفت:هنوز نشدم، خدا بخواد میشم

 :روشنک لبخند زد و گفت

 .که اینطور، خوشحالم که باهاتون آشنا شدم-

 :بعد رو به من گفت

 .بعدا میتونم پز بدم که دوست صمیمی شوهرم خوانندهست-

هم لبخند پررنگی زد و آروم خندید،  من و آرمان ابروهام باال رفت و کیان

 روشنک تازه فهمید چی شد و

 چی گفته و با خجالت لبش رو گاز گرفت،

 شنککیان آروم در گوش روشنک چیزی گفت که متوجه نشدم، اما لپای رو

 گل انداخت و بیشتر خجالت

 .کشید و ما دوتا هم ریز خندیدیم

 :آرمان گفت
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 خب حاال قراره تا کی اینجوری اینجا وایسیم؟-

 :کیان خندید و گفت

 .ای وای حواسم نبود ببخشید! بیاین بریم-

سر تکون دادیم و راه افتادیم، روشنک و کیان جلو میرفتن و من و آرمان 

 .پشتشون بودیم

 فتم:حالتون خوبه؟آروم گ

 نگاهم کرد و با لبخند گفت:ممنونم، شما خوبین؟

 :سر تکون دادم و گفتم

 .همه چی مرتبه؟ دوباره نرین خودکشی کنینا-

 :آروم خندید و گفت

 .نگران نباشین، همه چی مرتبه-

 .لبخند زدم و نگاهمو ازش گرفتم و به جلو دادم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 راستی شما طراحی خوندین ؟-

 .نگاهش کردم و گفتم:بله، طراحی چهره

 .لبخندی زد و گفت:خیلی هنرمندین

 .لبخند پررنگی زدم و گفتم:شما هم همینطور

 تشکر کرد که گفتم:شما نمیخواین آلبومی چیزی بیرون بدین ؟

 .قا دارم کاراشو انجام میدم و همه چی خوبه تا ببینیم خدا چی میخوادچرا، اتفا-

 .مطمئنم موفق میشید-
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 .ممنونم نازنین خانوم-

وقتی اسمم رو به زبون آورد ناخودآگاه ضربان قلبم باال رفت، با اون چشمای 

 سیاه و زیباش زل زده بود

کنار هم راه بهم که نگاهم رو ازش گرفتم و به روشنک و کیان نگاه کردم، 

 میرفتن و مشغول صحبت

 .بودن و میخندیدن

 .خیلی خوشحالم که کیان باالخره به روشنک خانوم حس قلبیش رو گفت-

 .درسته، منم خوشحالم، روشنک آقا کیان رو خیلی دوست داشت-

 دوستای صمیمی هستین؟-

 اوهوم، شماها چی؟-

 .ما هم همینطور، کیان پسر خیلی خوبیه-

 سر تکون دادم و دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد،

 .صدای روشنک سکوت بینمون رو شکست

 من پشمک میخوام کیان-

 .کیان خندید و گفت:پشمک نخور چاق میشی

 .خیلی بدی کیان-

 .چرا خب، حقیقته-

 .من چاق بشمم خوشگلم-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :کیان خندید و گفت
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 .صد البته، اما اینجوری خوشگلتری-

 خب این یعنی چی، برام نمیخری؟-

 :من و آرمان خندمون گرفته بود که آرمان گفت

 .خب داداش بخر براشون دیگه-

 کیان برگشت و با خنده گفت:تو پشمک این،جا میبینی االن؟

 .رمون جایی نبود که پشمک بفروشنراست میگفت دور و ب

 .روشنک با ناراحتی گفت:قهرم باهات کیان

 .خوب تقصیر منه مگه، نیست خوب-

 کمی که جلوتر رفتیم آرمان گفت:آها اوناهاش، اونجا میفروشن

آرمان ایستاده بود و به گوشهی سمت چپ اشاره میکرد، کیان عین کره وا 

 :رفت و روشنک با ذوق گفت

 .ه کیان بیا بریم بخر برامآخ جون، دار-

 .کیان ناچارا گفت:باشه پرنسس، هر چی تو بگی

 .رفتن تا پشمک بخرن و ما هم رفتیم دنبالشون

 :کیان براش پشمک گرفت و رو به ما گفت

 .شماها منو نگاه نکنین بخرین و بخورین-

 :آرمان ابرویی باال داد و گفت

دم شمکم بخورم دیگه خدا به دامنو بیخیال شو کیان، یه مدته باشگاه نمیرم پ-

 .برسه

 .کیان خندید و گفت:خیلی خب بابا

نگاهی به اندام آرمان کردم، هیکلی بود حقم داشت نخواد هیکلش خراب 
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 .بشه

 :لبخندی زدم که روشنک با دهن پر گفت

 .نازنین... تو هم... ب... خور خیلی خوبه-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :تیکههای پشمک به لبش و باالی لبش چسبیده بود، خندیدم و گفتم

 .نه ممنون، بابانوئل من نمیخوام-

 .متعجب نگاهم کرد که گفتم:پشمک به سر و صورتت چسبیده

د که آرمان خندید و با خجالت لبش رو پاک کرد، صدای تیک مانندی اوم

 گوشیش رو در آورد و نگاهش

کرد، چند لحظه بعد لبخندش از بین رفت و اخمی کرد، سرش رو بلند کرد و 

 :رو به کیان گفت

 .داداش من یه دقیقه یه زنگ بزنم االن میام-

 کیان سر تکون داد و آرمان رفت یکم اونورتر،

 کنجکاو و نگران نگاش میکردم، یعنی چی شده بود؟

 :آرمان

لبخند به روشنک و کیان نگاه میکردم، میتونستم عشق رو تو چشمای  با

 جفتشون ببینم و این واقعا

 .خوشحال کننده بود

زیر چشمی به نازنین نگاه کردم، داشت منو نگاه میکرد که آروم سرش رو 

 برگردوند، انگار داشت
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آنالیزم میکرد؛ لبخند زدم و بهش خیره شدم، چهقدر دوست داشتم همینجا 

 حکم بغلش کنم و سرمو ببرمم

 .تو موهای سیاهش و آرامش بگیرم

تو این فکرا بودم که برای تلفنم پیام اومد، گوشیمو در آوردم و به صفحهاش 

 نگاه کردم، مامان بود و پیام

 .داده بود که فوری بهش زنگ بزنم

اخم کردم، چی شده دوباره؟ اوه اوه اصال حواسم نبود؛ االن حتما میخواد در 

 رد پریسا و مریم بپرسه،مو

 .اونطوری که من اون شب رفتم حتما متوجه شده که خبراییه

با به یاد آوردن اینکه الله هم امروز میاد تو دلم یه وای گفتم و بعد از اینکه به 

 کیان گفتم که باید یه

زنگی بزنم، رفتم اونورتر و شمارهی مامان رو گرفتم. نگاهم به نازنین افتاد که 

 گاهم میکرد،نگران ن

بهش لبخندی زدم که یعنی نگران نباش، چیزی نیست و اونم که انگار خیالش 

 راحت شده بود با لبخند

 .روشو برگردوند

 ...خوشحال شدم از اینکه حال من براش مهمه و نگران بود

 .صدای مامان من رو به خودم آورد

 .سالم پسرم-

 سالم مامان، چیزی شده؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 137 

آره عزیزم، میخوام ببینم که تو میدونی بین پریسا و مریم چه خبره و چرا -

 مریم اونقدر عصبی بود؟

آره مامان میدونم، اما قضیه خیلی مفصله و نمیتونم پشت تلفن توضیح بدم، -

 چندبذارید وقتی الله 

 .ساعت دیگه اومد و رفتیم استقبالش و برگشتیم خونه بهتون بگم

 .باشه، پس تو میدونی، فقط یه چیز رو بگو-

 چی رو مادر؟-

پریسا که باعث بهم خوردن زندگی مریم و مهدی نشده شده؟ حرفایی که تو -

 جمع زد باعث شد کلی

 .چیزای بد در مورد مریم از فامیل و... بشنوم

 دستم مشت شد لعنت بهت پریسا.، لعنت به تو

 :حرصی گفتم

 .مادر گفتم بذارید بیام اونجا پیشتون و توضیح بدم-

 :مامان آهی کشید و گفت

باورم نمیشه که پریسا این کار رو کرده باشه، حاال دیگه با این حرفت مطمئن -

 .شدم

 :ناراحت گفتم

، فکر نمیکردم اینطوری باشهمنم همچین انتظاری رو از پریسا نداشتم، یعنی -

 الله کی میاد؟

 .یه دو ساعت دیگه میرسن-
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 :سر تکون دادم و گفتم

پس من یکم دیگه راه میافتم و میام پیشتون که هم بریم استقبال الله و هم -

 .قضیهی پریسا رو بگم

 .باشه پسرم، مراقب خودت باش-

 :لحنش گرفته شده بود، با غم گفتم

 .چشم، شما هم همینطور-

و بعد تماس رو قطع کردم و برگشتم پیش بچهها و بدون توجه به نازنین و 

 :روشنک رو به کیان گفتم

 داداش یه لحظه میای؟-

روشنک با چشمای آبی و کنجکاوش نگاهمون کرد و رنگ نگاه نازنین هم 

 .نگران و کنجکاو شد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :کیان نگاهی به روشنک کرد و رو بهش گفت

 .با نازنین خانوم برید یکم بگردید و همین نزدیکیها باشین تا ما بیایم-

روشنک سر تکون داد و دست نازنین رو کشید و با خودش بردش، کیان 

 کنجکاو با اون چشمای قهوهایش

 :نگاهم کرد و گفت

 داداش؟چی شده -

 .پوفی کردم و گفتم:من باید برم

 نگران شد و گفت:چرا؟ چیزی شده؟
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 .نه، چیزی نیست، یعنی هم چیز بدیه هم خوب-

 کیان گیج شد و گفت:یعنی چی! باالخره خوبه یا بد؟

 .از حالتش خندهام گرفت و گفتم:هنگ کردی بدجور

 .آرمان مثه آدم حرف بزن-

 .ح میدمخندیدم و گفتم:بعدا کامل برات توضی

 .خب االن بگو دیگه-

 ...موضوع در مورد پریساست و-

 خب؟-

 .االن باید برم یه سری چیزا رو مشخص کنم و بریم استقبال الله-

 :کیان چشماش گرد شد و با حرص گفت

 الله؟! پسر تو هنوزم دنبال اللهای؟-

حس کردم یکی داره نگامون میکنه و نزدیکمونه، نگاهمو دادم سمتش اما 

 .کسی رو ندیدم

 :برگشتم سمت کیان و گفتم

چرت و پرت چرا میگی کیان؟ من االن مدتیه نسبت به الله بیحس شدم، -

 انگار احساسم تضعیف شده، به

 .عالوه اون خودش به زودی ازدواج میکنه

 :نفس آسودهای کشید و گفت

 سیده پریا حسینی |ن متاهل )جلد اول( رما
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خیالمو راحت کردی، واقعا میخواد عروسی کنه؟ حاال با کی میخواد عروسی -
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 کنه؟

رفته بوده شمال و اونجا با یکی آشنا میشه و طرف ازش خواستگاری میکنه و -

 ه،الله هم قبول میکن

 .حاال فردا اگه وقت کردی بیا خونهام تا حرف بزنیم کامل

 :سر تکون داد و گفت

 .باشه، پس برو مراقب خودت باش-

 :سر تکون دادم و گفتم

تو هم مراقب روشنک خانوم باش و ازشون خداحافظی کن و از نازنین -

 خانومم خداحافظی کن از طرفم،

 .ببخشید دیگه، فعال داداش

 :لبخند زد و گفت

 .نه بابا، ببخشید چرا! میبینمت، فعال-

وقتی روشو ازم گرفت و عزم رفتن کرد منم گوشیمو گذاشتم تو جیبم و عزم 

 .رفتن کردم

 :نازنین

منظور کیان چی بود که گفت هنوزم دنبال اللهای؟ اصال الله کیه؟ یعنی آرمان 

 دوست دختر داره و

 اونطوری به من نگاه میکنه و باهام مهربونه؟

 .شنیدن این حرف کیان سریع از اونجا دور شدمبعد 

بغض کرده بودم، چهقدر تو سادهای دختر، پسره یه بار بهت گفت تو 

 هیچکس نیستی، چرا فکر میکنی
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 میتونی قلب آرمان رو داشته باشی؟

دستهی کیفمو فشار دادم و با ناراحتی و عصبانیت و بغضی که هر لحظه ممکن 

 بود بشکنه سریع از

 .ماونجا رفت

وقتی رسیدم به مکان مورد نظر منتظر ماشین شدم و همونطور اشک میریختم. 

 یه ماشین نگه داشت که

سوار ماشین شدم و کیفم رو محکم بغل کردم. نگاهی به راننده کردم و 

 آدرس خونه رو دادم و اونم راه

افتاد کمی بعد بغضم ترکید و آروم اشک میریختم، تموم شد نازنین خانوم، 

 د آرمان، دوست دخترتموم ش

 .داره و کس دیگهای رو میخواد و دیگه هرگز نباید ببینیش

ماشین رو حرکت داد که تلفنم که تو کیفم بود زنگ خورد، نگاهی به کیف 

 کردم و بدون توجه بهش با

پشت دست اشکامو پاک کردم و نگاهمو به جلو دادم، اما صدای تلفن قطع 

 نمیشد و یه سره داشت زنگ

میخورد، حتما روشنک بود که نگران شده من یهو غیبم زد؛ بهش گفته بودم 

 میرم دنبال دستشویی و

 ...برمیگردم اما

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 اخم کردم صدای زنگ تلفن واقعا رو اعصابم بود
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شیمو در آوردم و به صفحهاش نگاه کردم، حدسم درست بود با حرص گو

 روشنک بود، جواب دادم که با

 :جیغ گفت

کجایی نازنین، کجا رفتی؟ میدونی چهقدر ترسیدم؟ چرا گوشیتو جواب -

 نمیدی؟

 :همون طور سکوت کرده بودم که گفتم

 الو نازنین پشت خطی؟ نازنین؟-

 حرف نمی!زنه؟و صدای عصبی کیان رو شنیدم:چی شده؟ چرا 

 .و صدای نگران روشنک هم پشت سرش اومد

 .نمیدونم کیان-

 .و دوباره گفت:نازنین یه چیزی بگو، االن قلبم میایستهها

 دیدم واقعا نگران و عصبیه صدامو صاف کردم و گفتم:بله؟

 کوفتو بله، کجایی تو؟ چرا حرف نمیزنی؟-

 .حالم خوب نیست روشنک-

 !تو که خوب بودی یکم پیش نگرانتر شد:چرا چی شده مگه؟

 بغض کرده گفتم:خب االن خوب نیستم، دیگه

 .صدای اونم میلرزید

 نازنین کجایی تو؟-

 .روشنک بذار تو حال خودم باشم، خواهش میکنم-

 .اینجوری که نمیشه، آخه الاقل بگو چی شده-

 .نمیتونم روشنک، االن واقعا نمیتونم تعریف کنم، بذار برای یه وقت دیگه-
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 ری میری خونه؟ بیام منم پیشت؟دا-

 .نه روشنک، گفتم میخوام تنها باشم-

کالفه پوفی کرد و گفت:باشه، اما هر زمان خواستی حرف بزنی زنگ بزن بگو 

 .بیام پیشت، فورا میام
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 .ند کم جونی زدم و گفتم:باشه خواهری، فعاللبخ

 .مراقب خودت باش، فعال-

تماس رو که قطع کردم گوشی رو توی کیفم گذاشتم و رومو برگردوندم 

 سمت پنجره و به بیرون خیره

 .شدم، اشکام دوباره شروع به ریزش کردن

 :آرمان

منتظر ایستاده بودیم که الله رو دیدم که همراه مردی به سمتمون میاومد و 

 .لبخند زیبایی داشت

 .ساسان گفت:اینم از خواهرم و شوهر خواهر آینده

با این حرفش فهمیدم اون ساشاس و همه با لبخند و شادی رفتیم سمتشون، 

 الله مامان رو بغل کرد و بعد

 :ساسان رو محکم بغل کرد و گفت

 .خیلی دلم برات تنگ شده بود داداش-

 .ساسان سر الله رو ماچ کرد و گفت:منم دلم برات تنگ شده بود

و بعد با ساشا دست داد و سالم و احوالپرسی کرد، نگاه الله به من افتاد و با 
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 :خنده گفت

 .به به آقا آرمان، تو آسمونا دنبالت میگشتیم-

 .ینطور خانوم خوشگلهخندیدم و باهاش دست دادم و گفتم:ما هم هم

ریز خندید و رفتم سمت ساشا و باهاش سالم و احوالپرسی کردم، مرد خوب و 

 سرزندهای به نظر

 .میرسید

مامان که داشت از خوشحالی بال در می آورد با ذوق گفت:بهتره بیشتر از این 

 سرپا نمونیم و بریم

 خونه، موافقین؟

 .م زنگ خورد، کیان بودهمه تایید کردن و راه افتادیم بریم که تلفن

 جانم داداش-

 .سالم آرمان، یه اتفاقی افتاده-

 اخم کردم و گفتم:چی شده کیان؟

کالفه گفت:درست نمیدونم؛ اما وقتی من برگشتم دیدم روشنک تنهاست و 

 نازنین خانوم نیست. روشنک

صد بار بهش زنگ زد تا برداشت و به نظر میرسید از چیزی ناراحته و حالش 

 حالی که چندبده در 

 دقیقه قبلش خوب بود، تو میدونی چی شده؟
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 :چشمام گرد شد و با عصبانیت و ناراحتی گفتم
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 !چی؟ یعنی چی؟ مگه میشه؟ اون که حالش خوب بود-

بقیه میرفت برگشت و نگران نگاهم کرد، خدایا، چی  الله که داشت همراه

 شده بود، نازنین چش شده

 بود؟

 .کیان ببین چی میگم-

 .بگو داداش-

 با روشنک خانوم در ارتباط باش و اگر خبری شد بهم بگو، باشه؟-

 !کیان باشهای گفت و ادامه داد:اما تو یه چیزی رو قایم میکنیها

وار میشدم گفتم:چی میگی تو کیان؟ چی رفتم سمت ماشینم و همونطور که س

 رو قایم میکنم؟

مشکوک گفت: تو این نازنین خانومو از کجا میشناسی؟ چرا حالش برات 

 مهمه؟

 .کیان چرت نگو و فقط چیزی فهمیدی خبرم کن-

ماشین رو روشن کردم و دنبال مامان اینا راه افتادم که گفت: نوچ، اینجوری 

 نمیشه، یه کشش خاصی بین

شما دوتا هست، فکر نکن من نفهمیدم امروز چهجوری همو نگاه میکردین، 

 پسر نکنه عاشق شدی؟

 !مچمو گرفت

 آره آره عاشق! مگه خرم پسر؟-

 پس چرا برات مهمه؟-

 !کیان میام میزنمتا-
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 .خندید و گفت:تصمیم با خودته، یا توضیح بده یا دیگه خودت میدونی

خوشم میاد، راحت شدی؟ دوستش دارم کالفه و با داد گفتم:خیلی خب، ازش 

 نفسم براش میره و نمیخوام

 ناراحتیشو ببینم، خوبه حاال؟

با لحن آروم و مهربونی گفت:آفرین پسر، حاال شد. من خبری شد بهت زنگ 

 میزنم، خودتو نگران نکن

 .همه چی درست میشه

 .پوفی کردم و گفتم:اوف، باشه پس منتظر خبرم، فعال

 .افظاوکی داداش، خداح-
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تماس رو قطع کردم و گوشی رو انداختم رو صندلی کنارم، نفس عمیقی 

 کشیدم تا کمی آروم بشم، اما

 .بیفایده بود، غم نازنین انگار داشت جیگرمو میسوزوند

 :نازنین

تختم دراز کشیده بودم و پتو رو کامل رو صورتم کشیده بودم؛ اونقدر گریه تو 

 کرده بودم که دیگه اشکی

 .برام نمونده بود، فقط مات و خسته به دیوار خیره بودم

 .تقهای به در خورد و در آروم باز شد، سرمو برنگردوندم، میدونستم مامانه

یخوای بگی چی شده؟ دستش روی موهام نشست و با غم گفت:آخه دخترم نم

 تو که موقع رفتن حالت
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خوب بود، چرا اینجوری شدی؟ نمیخوای به مادرت بگی؟ شاید بتونم کمکت 

 .کنم

 .آروم گفتم:چیزی نیست که شما بتونین کمکم کنین مامان

 .با ناراحتی گفت:اما اینطوری نمیشه که، بلند شو یکم غذا بخور

 .من چیزی نمیخوام-

 .نازنینم-

بود و با صدایی که میلرزید گفتم: مامان میشه بری؟ میخوام تنها  بغضم گرفته

 .باشم

 .اونم انگار بغض داشت چون صداش میلرزید

خیلی خب، باشه عزیزم. غذاتو رو عسلی گذاشتم، خودمم پایینم، غذاتو بخور -

 و بعد بیا حرف بزنیم،

 باشه؟

بیرون  چیزی نگفتم، خم شد روم و سرمو ب*و*سید و بعد آروم از اتاق

 .رفت

چشمامو بستم تا بلکه خوابم ببره اما جملهای که کیان به زبون آورده بود یک 

 لحظه از ذهنم خارج نمیشد

 .و تصور اینکه آرمان فرد دیگهای رو دوست داره دیوونم میکرد

بلند شدم و رو تختم نشستم، جرئت نداشتم خودمو تو آیینه نگاه کنم، حتما 

 مثه بادمجون باد کرده بودم؛

کالفه چنگ زدم به موهام و به هم ریختمشون، از حرص نمیدونستم خودمو 

 بکشم یا آرمان رو یا اون
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 !الله خانومو که اصال نمیدونم کی هست

 .بودم و لبم رو میجویدم همونطور مثه دیوونهها به مقابلم زل زده

مدتی بعد در اتاقم باز شد و روشنک اومد، وقتی منو دید انگار رنگش پرید، با 

 ترس اومد کنارم و رو

 .تخت نشست

صورتمو تو دستش گرفت و گفت:این چه بالییه سر خودت آوردی؟ چی شده 

 نازنین؟ هان؟
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فقط نگاهش کردم، حرصش گرفت و گفت:نازنین من تا یه حدی صبر دارم، 

 به خدا میافتم به جونت و

 !موهاتو میکنما

 !بازم بهش زل زدم، کمی گذشت که آروم گفتم:کس دیگهای رو دوست داره

 داره؟بهت زده نگاهم کرد و گفت: کی کس دیگهای رو دوست 

 .تو چشماش زل زدم و گفتم:آرمان

 ابروهاشم باال پرید و گفت:آرمان؟ همون که دوستش داری؟

سر تکون دادم که مشکوک گفت:احیانا همین آقا آرمانی نیست که امروز 

 باهاش آشنا شدم؟

 .خودشه-

چشماش تا آخرین حد ممکن گرد شد، نمیدونست چی بگه که یهو با هیجان 

 گلوگفت:تو اون پسر خوش
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دوست داری؟ وای، واقعا دوستش داری؟ چهجوری آشنا شدین؟ کی آشنا 

 !شدین، ها؟ زود بگو

 با حرص گفتم:روشنک االن وقت این حرفاست؟

 .اونم با هیجان گفت:بله که هست! یاال تعریف کن وگرنه کچل شدی با خودته

و پوفی کردم، این چرا همش با موهام منو تهدید میکنه؟! قلبم درد زیادی ر

 داشت تحمل میکرد، بنابراین

باید با یکی درددل میکردم، نگاهی به روشنک انداختم و همه چیز رو که 

 چهجوری با آرمان آشنا شدم و

بعد عالقهمندش شدم تا االن رو براش گفتم و در آخر هم گفتم که حرفاش با 

 .کیان رو شنیدم

 .اه شنیدیشتبلبشو گاز گرفت و گفت:تو مطمئنی کیان اینجور گفت؟ شاید ا

 .با غم سرمو پایین انداختم و گفتم:نه، همینو گفتن، مطمئنم

 .روشنک کمی فکر کرد و گفت:اما نمیشه که

 چی نمیشه؟-

من نگاههای آقا آرمان به تو رو امروز زیر نظر داشتم، اگه براش فقط یه -

 دوست یا حتی یه خواهر بودی

ری یه چیز خاصی در اونجوری بهت محبت نمیکرد و نگاهت نمیکرد، انگا

 مورد تو داره، من مطمئنم

 .اونم یه حسایی داره

با حرص گفتم:من میگم اون دنبال یکی دیگه هست، تو میگی منو دوست 

 !داره؟ خیلی مسخرهای
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روشنک دستامو گرفت و گفت: شاید حق با تو باشه اما نازنین، ممکن نیست 

 که تو چون کامل حرفاشونو

 نشنیدی دچار اشتباه شده باشی؟

کمی فکر کردم، آخه دیگه چی رو نشنیدم؟ کیان گفت هنوزم دنبالشی؛ یعنی 

 هنوزم اون دختر رو دوست

 .داره دیگه

یگه چی رو باید میشنیدم؟ آقا تو چشمای روشنک نگاه کردم و گفتم:آخه د

 ...کیان گفت هنوزم دنبالشی

 .خوب یعنی آرمان مدت زیادیه یه کسی رو دوست داره دیگه

 روشنک اخم کرد و گفت:مگه این جملهی کیان سوالی نبود؟

 نگاهش کردم که ادامه داد:یعنی مگه نپرسید هنوزم دنبالشی؟

 .چرا-

 ه؟خب تو جواب آقا آرمان رو شنیدی؟ گفت آر-

 .سری به طرفین تکون دادم و گفتم: من همون موقع رفتم

پوفی کرد و با حرص گفت: پس برای چی داری خودتو عذاب میدی؟ از کجا 

 معلوم؟ شاید آقا آرمان

جواب داده نه، باهاش نیستم یا نه دوستش ندارم و دنبالش نیستم. وقتی 

 همهی ماجرا رو نمیدونی چرا

 قضاوت میکنی؟
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نداختم که گفت: من امروز اون پسر رو دیدم، دیدم چهطور سرم رو پایین ا

 نگاهت میکرد و چقدر دوست

 .داشت مدام کنارت باشه؛ ببین من مطمئنم اونم به تو حسایی داره

 سرم رو آروم باال آوردم و گفتم:یعنی ممکنه؟

لبخندی زد و گفت:معلومه که ممکنه، بعدم از تو بهتر از کجا میخواد گیر 

 چلی هست دومی بیاره؟ خل و

 .نداره، هر روز میخنده باهات

خندهام گرفت و خواستم بزنم تو سرش که اونم با خنده بلند شد و گفت: وای 

 وای خطرناک، دوباره خندید،

آفرین بخند. دیگه صورتتو اینجوری نبینما؛ باد کرده و قرمز! با همدیگه 

 میفهمیم این آقا پسر چند چنده،

 .پس الکی فکر و خیال نکن

یعنی واقعا روشنک راست میگه؟ یعنی محبت و نگاههای آرمان معنای دوست 

 داشتن داره؟ یعنی میشه

اون منو بخواد و من اشتباه کرده باشم؟ برای اولین بار تو زندگیم دوست دارم 

 .که اشتباه کرده باشم

روشنک سینی غذا که روی عسلی بود رو برداشت و گفت:من االن اینو میبرم 

 رمش میکنم وپایین و گ

به خاله هم میگم که مشکلت حل شده، دیگه هیچ وقت من و مادرتو اینجوری 

 سکته نده فهمیدی؟ زن

بیچاره در خونه رو برام باز کرد کامل مشخص بود که چهقدر پریشون و 
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 .نگرانه

 .لبخند غمگینی زدم و گفتم:باشه، هر چی تو بگی
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 .خندید و گفت:اگه یه جملهی درست تو عمرت گفته باشی اینه

یه چیز دم دستم رو برداشتم پرت کنم که سریع با خنده بیرون رفت و منم 

 اون رو انداختم کنار تختم،

 .کمی بعد از جا بلند شدم

به خودم مسلط شدم و رفتم سمت در اتاق،  چند بار نفس عمیق کشیدم و بعد

 در اتاق رو که باز کردم

 :صدای شاد مامان رو شنیدم که رو به روشنک گفت

 .الهی خیر ببینی عزیزم، ایشاال خدا هرچی میخواد بهت بده-

من که کاری نکردم خاله، فقط یکم آرومش کردم یه اشتباهی شده بود که -

 .حل شد

لبخندی زدم و رفتم تو دستشویی شیر آب رو باز کردم و آبی به سر و صورتم 

 زدم، نگاهم که به خودم

تو آیینه افتاد، تک خندهای کردم اگه آرمان من رو با این وضع ببینه فکر کنم 

 همون حسی هم که بهم داره

بپره! عین بچههای تازه از شکم مادرشون در اومده قرمز بودم و زیر چشمام 

 کرده بود و موهامم رو پف

هوا بود و بهم ریخته و تو هم گره خورده بود؛ حوله رو از کنارم برداشتم و 
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 صورتم رو خشک کردم و

 بعد از دستشویی بیرون رفتم،

کمی بعد روشنک اومد و با سینی غذا بهم چشمک زد و رفت تو اتاقم، منم 

 رفتم تو اتاقم و بعد از شونه

نشستم، روشنک کنارم روی تختم نشست و  کردن موهام رفتم پشت میزم

 بهم نگاه میکرد که تلفنش زنگ

 :خورد، نگاهی به تلفنش کرد و رو به من گفت

 .کیانه، وایسا جوابش رو بدم االن میام-

 .با لبخند، سر تکون دادم که از جا بلند شد و رفت از اتاق بیرون

دم دروغ چرا مدتی گذشت، آخرین قاشق از غذام رو خوردم و حسابی سیر ش

 !گشنهام بود، اونم خیلی

لیوان آبی رو هم که تو سینی بود خوردم و با دستمال لبم رو پاک کردم، یاد 

 روشنک افتادم و نگاهی به

 !اطراف انداختم، این بچه کجا رفت؟

 .بلند شدم و اومدم از اتاق بیرون برم که در باز شد و با شادی پرید تو اتاق

 :به به روشنک خانوم، چی شده خبریه؟متعجب نگاش کردم و گفتم

 .خندید و گفت:به زودی میفهمی خانوم خانوما

 :بعد رفت سمت تختم و کیفش رو برداشت و گفت

 .خب، حالت که خوبه، پس من دیگه برم-

بازوشو گرفتم و نگهش داشتم، انگار داشت بال در میآورد، از خوشحالی با 

 .لبخند عجیبی نگاهم میکرد
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 .کجا، آخه چی شد یهو؟ روشنک االن اونقدر نمیفهممت که اندازه نداره-

 .خندید و گفت:عیب نداره، فعال نمیفهمی بعدا میفهمی

م دنبالش رفتو بعد صورتم ب*و*سید و بعد خداحافظی از اتاق رفت، بیرون 

 و تا دم در همراهیش کردم،

 .وقتی خواستم در رو ببندم یه چشمک زد و رفت

در رو بستم، بسم اهلل این چش شد؟ دو دقیقه رفت با کیان حرف زد االن رو 

 هواست، انگار چرا به نظرم

 !حالتش عجیب بود؟ از دست این دختر

 .مامان اومد کنارم و گفت:حالت بهتره عزیزم

 :دم و با لبخند گفتمسر تکون دا

 .خوبم مامان، نگران نباشید، ببخشید که اینجوری شد و نگرانتون کردم-

 :جلوتر اومد و محکم بغلم کرد و درحالی که موهام رو میب*و*سید گفت

 .فدای سرت عزیز من، تو خوب باش من دیگه هیچی از این دنیا نمیخوام-

 :منم محکم بغلش کردم و گفتم

 .چشم، مرسی که هستین، مامان شما عزیزترین دارایی منین-

ازم جدا شد و سرمو ب*و*سید و منم مثه بچهها دوباره خودمو تو آغوشش 

 .جا دادم و چشمامو بستم

حس خوبی داشتم، خدایا مرسی، مرسی که تو و مادرم همیشه کنارمین، هرگز 

 .منو تنها نذارین
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 :آرمان

بود فقط الکی سر تکون میدادم، الله مشغول  با لبخند مسخرهای که رو لبم

 صحبت بود و داشت از

چهجوری آشنا شدنش با ساشا میگفت و همهشون شاد بودن، اما من فکرم 

 .پیش نازنین بود

پام رو مضطرب میزدم به زمین و نگاهشون میکردم، با اینکه تمام سعیم رو 

 میکردم تا متوجه حالتم

 .که من عصبیام نشن، اما مامان اینا حس میکردن

دیگه واقعا داشتم دیوونه میشدم، خدایا این چه وضعیه آخه؟ چرا من نمیتونم 

 االن پیش دختر مورد

 عالقهام باشم و باید اینجا بشینم؟

همینجور توی فکر بودم که تلفنم زنگ خورد، سریع درش آوردم و به 

 .صفحهاش نگاه کردم، کیان بود

رو تراس و جواب دادم، سریع و با استرس  از جا پریدم و با یه ببخشید رفتم

 گفتم:چی شد کیان ؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .با لحن شادی جواب داد:نگران نباش داداش، همه چی حل شد

 ته بودن، لبخند پررنگیانگار بار سنگینی رو از روی قلب و شونههام برداش

 زدم و گفتم:واقعا؟ یعنی حال

 نازنین، نازنین خانوم خوبه؟
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خندید و گفت:خانوم چیه پسر؟ جلوی خودش این فیلما رو بیا نه من که 

 !میدونم دوستش داری

 ...با حرص گفتم:کیان اگه فکت در برهها

تی کی راسبازم خندید و گفت:نه بابا من چرا بگم؟ اون رو تو باید بهش بگی! 

 میری خواستگاریش؟

ابرومو باال دادم و گفتم: کیان تب داری تو؟ چون حس میکنم داری هذیون 

 !میگی

 تب ندارم، چرا اینو میگی؟-

پسر، دختره هنوز نمیدونه من دوستش دارم؛ تو میگی کی میری -

 !خواستگاری؟

 .با خنده گفت:خب یه احتمالی میتونی بدی که

 .سابی نیاز داریکیان به یه ضرب و شتم ح-

 !خیلی خب بابا، متحجر-

 !از حرفش خندهام گرفت و گفتم:متحجر خودتی

 اونم خندید که گفتم:یعنی االن حال نازنین خوبه دیگه؟ نه؟ مشکلی نیست؟

با مهربونی گفت:نه داداش نگران نباش، یه اشتباهی شده بود و ناراحت بود، 

 روشنک هم رفت و موضوع

 .رو حل کرد

شد و نفس راحتی کشیدم که گفت:تو جدی جدی نازنین خانوم  خیالم راحت

 !رو دوست داریا

و با شادی ادامه داد:خیلی خوبه داداش، مطمئنم این دفعه به خواستهات 
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 .میرسی

 !امیدوارم، فقط دعا کن اونم منو دوست داشته باشه کیان، وگرنه نابود میشم-

 !دهدار نبودخندهای کرد که برای من عجیب بود، چون حرف من خن

 و بعد گفت:نگران نباش داداش! خب، کاری نداری؟

 .ابروهام باال بود، گفتم:نه، مرسی که خبر دادی

 .فدایت، مراقب خودت باش، فعال-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 149 

 .خداحافظ-

 .تماس رو قطع کردم و گوشی رو توی جیبم گذاشتم

 !خدایا شکرت! شکرت خدایا که نازنین خوبه

نفس راحتی کشیدم و خواستم برگردم تو خونه که دوباره یاد این کیان 

 .دیوونه افتادم

این چرا من گفتم دعا کن نازنین هم منو دوست داشته باشه خندید؟ به من 

 خندید یعنی؟ وایسا ببینمش،

 .ش رو جا میارمحال

سری به طرفین تکون دادم و رفتم داخل و با لبخند پهنی که رو لبم بود سر 

 .جام نشستم

 .الله با مهربونی رو به من گفت:انگار مشکل حل شده

 .نگاهش کردم و گفتم:همینطوره

 .لبخند زیبایی زد و گفت:خداروشکر
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 ودی پسرمو بعد برگشت سمت ساشا، مامان در گوشم گفت: چرا اونجوری ب

 ؟ مشکل کاری بود؟

 !کار؟ نه بابا

آره مامان، راستش یه چیزا و مشکالتی در مورد کارم بود و ذهنم مشغول -

 شده بود. االن زنگ زدن

 .گفتن مشکل حل شده و منم خیالم راحت شد

 .لبخند زد و گفت:خداروشکر که حل شد

دخترتون  سر تکون دادم و بعد ساشا رو به مامان گفت:خانوم فاتح،من...

 یعنی... برادرزادتون رو دوست

 .دارم... میخوام زودتر خواستگاریش کنم... البته اگه اجازه بدین

 .لبخندم پررنگتر شد و الله با خجالت سر پایین انداخت

 مامان جواب داد:حتما پسرم، فقط خانوادهات چی؟ اونا نمیان؟

ردم تا بیان ایران و ساشا جواب داد:چرا، با مادر و پدرم و خواهرم هماهنگ ک

 تا زمان عروسی بمونن،

اونا هم خیلی کنجکاون که الله رو ببینن، بعد عروسی هم که با الله میریم 

 .انگلیس

مامان گفت:خیلی خوبه پسرم، پس بعد اینکه اومدن خانوادهات، یه قرار بذار 

 و ما رو با اونا هم آشنا کن

 .تا قرار خواستگاری رو بذاریم

 .سر تکون داد و گفت:چشم، هر چی شما بگین ساشا با رضایت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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مامان هم لبخند رضایتمندی زد، خوشحال بودم که باالخره شادی الله رو 

 .میبینم

مام گرد شد. نه این دختر آدم نگاهم به پریسا افتاد که خیرهی ساشا بود، چش

 نمیشه! باید یه دست واقعا

 استخوناشو خورد کنم، این خجالت نمیکشه همینجوری زل زده به ساشا؟

الله هم متوجه شد و اخم کرد و پریسا پوزخندی زد. خدایا من هنوزم جوونم 

 و یه دختر رو دوست دارم

 !جون بندههای عزیزت منو تو این سن قاتل نکن

 .نگاه تیزی به پریسا انداختم که متوجه شد و سریع روش رو برگردوند

نگاهمو ازش گرفتم و به ساشا دادم، یکم دیگه که صحبت کردیم قرار شد 

 .ناهار رو هم همه با هم بخوریم

ساشا بلند شد رفت دستشویی و الله هم از جاش بلند شد، رفتم پیشش و با 

 فاصله مقابلش ایستادم لبخندی

گفتم:خوشحالم که اینجوری شاد و خوشحال میبینمت، مطمئنم  زدم و

 .خوشبخت میشی

لبخندش پررنگتر شد و با مهربونی گفت:ممنونم آرمان، اگر هر زمان 

 خوشحال بودم مدیون تو و

 .ساسان هستم؛ هیچوقت تنهام نذاشتین

 .گفتم:اما حاال ساشا هست و از این به بعد نقش ما کمرنگ میشهها الله خانم

 !یزخندید و گفت:تا ببینم چی میشه آقا آرمانر
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 .با حالت بامزهای اینو گفت که خندیدم و ساشا هم اومد کنارمون

بهش نگاه کردم و گفتم:خیلی از آشناییت خوشحال شدم، مطمئنم که الله در 

 .کنار تو خوشبخت میشه

ساشا با لبخندی که زد چال گونههاشو به نمایش گذاشت و گفت:ممنونم، 

 ی ما آشنا شدیم؟راست

 !خندیدم و گفتم:نه

 .و دستمو دراز کردم سمتش و ادامه دادم:آرمان فاتح، پسرعمه اللهام

 .سرشو تکون داد و دستم رو فشرد و گفت:خوشبختم آرمان

 .منم همینطور-

اومد چیزی بگه که مامان صداشون زد و با گفتن ببخشید ازم دور شدن و منم 

 با لبخندی که داشتم رفتم

ر پنجره ایستادم و به بیرون نگاه کردم. هوا ابری بود و انگاری بارون کنا

 .میخواست بیاد

 .توی افکارم بودم که صدای پریسا رو کنارم شنیدم

 !حسودیت شد؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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نشست و برگشتم سمتش و گفتم:به چی باید حسودیم اخمی رو پیشونیم 

 بشه؟

 .لبخند زد و گفت:به اینکه به ساشا خیره بودم

جان؟! حرفش اونقدر مسخره بود که نتونستم خودمو نگه دارم و زدم زیر 
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 .خنده

با تعجب نگاهم میکرد، سعی کردم خودمو جمع کنم اما نمیشد، وای خدا این 

 دختر کی میخواد دست از

رت و پرت گفتناش برداره؟ من میخوام بدونم یه انسان چهقدر میتونه این چ

 پررو باشه؟ واقعا چهقدر؟

 !چهقدر میتونه بیشرم باشه؟ این قطعا تب کرده و داره هذیون میگه

باالخره به خودم مسلط شدم و صاف ایستادم. اشک از چشمام اومده بود که 

 اونا رو پاک کردم و

خدا، ایشاال خدا هر چی میخوای بهت بده. خیلی  همونطور با خنده گفتم:وای

 وقت بود اینجوری نخندیده

 !بودم

 اخم غلیظی داشت، دست به سینه شد و گفت: مگه من دلقک توام؟

لبخندی زدم و با تمسخر گفتم:دلقک من؟ نه پریسا خانم، ارزش یه دلقک هم 

 .از تو بیشتره

 .دستاش مشت شد و با حرص گفت:حرف دهنت رو بفهم

 .حقیقت تلخه پریسا جان-

اینجوریه؟ پس خوب گوش کن آرمان فاتح، من پریسا نیستم اگه بذارم این -

 .ساشا و الله ازدواج کنن

خندهام از بین رفت و عصبی گفتم: پریسا واقعا دارم هر روز بیشتر به این 

 میرسم که تو چهقدر حیوون

هستی، چهقدر یه آدم میتونه عوضی و بدبخت باشه؟ هان؟ چهطور میتونی 
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 راحت به این و اون آویزون

بشی؟ بهت چی میرسه بین الله و ساشا بهم بخوره؟ فکر کردی ساشا تو رو 

 میگیره؟ آهان بذار جواب

سوالم رو خودم بدم. تو االن که کامل متوجه موقعیت ساشا تو انگلیس و 

 ون شدیثروت خیلی زیادش

میخوای خودتو آویزونش کنی؟ دختر تو بدبختی مگه؟ نمیدونم شایدم هستی! 

 !حتما هستی

کم مونده بود جیغ بزنه، تن صدام رو آوردم پایین و گفتم:اما خیالت راحت، 

 ساشا الله رو دوست داره و

از الله خوشش میاد؛ مطمئن باش اگه تصمیمش قطعی نبود خانوادهاش رو از 

 میانداخت تاانگلیس راه ن

اینجا که با الله آشناشون کنه و ازدواج کنن، پس تو اگه میخوای خودتو بکشی 

 هم بکش. اون محل سگم

 .بهت نمیذاره

 .اینو گفتم و از کنارش رد شدم؛ شنیدم که زیر لب گفت: بیشرف

اما با این حرفش فقط پوزخندی رو لبم اومد و داشتم میرفتم سمت ساشا اینا 

 شد، دستای که بازوم کشیده

نجسش دور بازوم بود. با حرص دستمو از حصار دستای کیومرث در آوردم 

 که با اخم گفت: حواست

 .باشه داری چیکار میکنی

منم اخم کردم و گفتم: اینو به من نه به اون دخترت بگو که عین یه بدبخت 
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 خودشو آویزون این و اون

 .نکنه
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 اخمش بیشتر شد و گفت:به تو چه مربوطه که اون چی کار میکنه؟

پوزخندی زد و ادامه داد:وایسا ببینم، چی شده عاشق دلخسته؟ نمیتونی الله رو 

 داشته باشی، حداقل

 نمیخوای مانع خوشبختیش بشی؟ آره؟

م که ابروهاش باال پرید. دستمو رو شونهاش گذاشتم و با این حرفش خندید

 گفتم: پدر و دختر جفت

بدبختین، واقعا نمیدونم چهطور برادر پدرم هستی، چون انگار تو از یه رگ و 

 خون دیگهای! اخالق و

رفتارای تو و دخترت رو هیشکی تو این خانواده نداره، واقعا چیزی جز یه 

 .بدبخت نیستین

 !گفت: پدرتم اونقدرا که فکر میکنی آدم پاکی نیست و خواستم برم که

 .اخمم بیشتر شد اما بیتوجه بهش به طرف ساشا و مامان و الله رفتم

 :ساشا اومد دست انداخت دور شونهام و گفت

 دیگه چه خبر آرمان؟-

 لبخندی بهش زدم و گفتم:سالمتی، تو انگلیس زندگی سخته؟

 :خندید و گفت

 .اونجا بزرگ بشی، خیلی خوبهنه، دقیقا اگه از اول -
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همینطوره، راستش خوشحالم که با الله آشنا شدی؛ میدونم که هردو -

 .خوشبخت میشین

 :اونم لبخند زد و گفت

 !ممنونم، ولی اولین بار که همو دیدیم اینجور نبود-

 :خندیدم و گفتم

منظورت وقتیه که تعریف کردی که نزدیک بود ماشین به الله بزنه و -

 کشیدیش کنار و با خشونت سرت

 داد زد؟

 :سر تکون داد و گفت

با داد گفت تو دیگه کی هستی، گم شو اونور چهطور جرئت میکنی بهم دست -

 بزنی، اون موقع هم

 .فهمیدم یه دختر غمناکه که از همه چیو همه کس خسته هست

ید کردم که نگاهم به مامان و الله افتاد، مامان عصبی شد و سریع دست الله تای

 رو کشید و برد،
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 اخم کردم یعنی چی چی شده بود؟

 :ساشا هم برگشت و گفت

 ِا، الله کجا رفت؟ -

 .با مامان رفت تو اتاق، انگار کار داشتن-

 .سر تکون داد که بابا ساشا رو صدا زد و ساشا هم رفت پیشش
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چون الله پدر و مادر نداشت پدر و مادرم به نوعی میشدن مادر زن و پدر زن 

 .ساشا

نگاهم دوباره رفت سمت اتاق، مامان چرا یهو اونطوری کرد و سریع الله رو 

 برد؟

 شده بودم و باید میفهمیدم،بدجور کنجکاو 

 .نگاهی به دور و برم انداختم همه مشغول صحبت بودن

لبخندی زدم به بقیه و آروم از جمع فاصله گرفتم و رفتم سمت اتاق، در اتاق 

 کمی باز بود و میدیدمشون

 .و صداشون رو میشنیدم

 :الله با حالتی عصبی گفت

عمه؟ نفس خودشو به  پس من از کجا بفهمم که بچهی نفس مال کی بوده-

 خاطر اون بچه کشت، خواهرم

خودش رو برای بچهای که حامله شده بود کشت و فقط یه نفر میدونست کی 

 این کار رو با خواهرم

کرده؛ اونم بابابزرگ بود، حاال که نیست چهجور بفهمم، چهجور انتقام 

 ۴خواهرمو بگیرم؟بابابزرگ بعد 

 .ی توی دلم رو دنبال کنم فوت کردسال فهمید و تا خواستم نور روشن شده

شوکه شدم، چرا دوباره این موضوع رو پیش کشیده بودن؟ بابابزرگ 

 !میدونست کی این کار رو کرده؟

 :مامان با ناراحتی گفت

میدونم الله، همهی اینا رو میدونم، اما حاال چیکار میشه کرد؟ من میتونم پدر -
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 رو از زیر خاک

 باردار کرده؟دربیارم بگم بگو کی نفس رو 

 :الله کالفه شد و گفت

نمیشه، اما من میفهمم، باالخره همه چیز رو میفهمم و اون آدم رو زنده -

 .نمیذارم

ساله داری میگردی چی پیدا ۴ چهجور الله؟ تو از کجا پیداش میکنی؟-

 کردی؟

 :الله بغض کرده گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 عمه تو رو خدا کمکم کنین، بابابزرگ چیزی به شما نگفته؟ حرفی نزده؟-

 :مامان هم کالفه شد و گفت

 اگه میدونستم میذاشتم تو اینقدر آشفته باشی؟-

الله در حالی که اشک میریخت سر پایین انداخت. قدرت انجام کاری رو 

 .ن خیره بودمنداشتم و بهشو

 :مامان دستشو رو شونهی الله گذاشت و گفت

 .مطرح کردنش االن و اینجا درست نیست الله-

 :الله سرشو باال آورد و گفت

اما من میفهمم قبل اینکه برم از ایران، اول تکلیف اینو روشن میکنم و بعد -

 .میرم

فتم، ی ردیگه نمیتونستم اونجا بمونم، از اتاق دور شدم و به سمت دستشوی
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 اعصابم خراب شده بود،

 .دوباره درد چهار سال پیش تو وجودمون جریان پیدا کرد

نفس...دختر خوش خنده و محبوب فامیل، خودکشی کرده بود؛ چهار سال قبل 

 خودکشی کرد و بعد

خودکشی فهمیدیم حامله بوده، کی بوده که بابابزرگ میدونسته؟ خوب اگه 

 فهمیده چرا سریع به کسی

 تا جلوی خودکشی نفس گرفته بشه؟نگفته 

 "پدر توهم اونقدرا که فکر میکنی آدم پاکی نیست"

نه، تو دیگه کی هستی آرمان، این فکر چرت دیگه چیه؟ مگه میشه بابا هم 

 بدونه؟ به خودت بیا، به خودت

بیا پسر، شیر آب رو باز کردم و آبی به سر و صورتم زدم. کی! این کیه که 

 ه کرده؟زندگی نفس رو نابود

 کی؟

 :یه هفته بعد

 :نازنین

روشنک با استرس لباسا رو از تو کمد در آورد و ریخت رو تختش و بهشون 

 زل زد، نگاهی به لباسا

 .انداختم؛ همشون قشنگ بودن

روشنک در حالی که لبش رو میجوید گفت:وای کدومشون رو بپوشم؟ کدوم 

 مانتو خوبه؟ وایسا شاال رو

 .هم در بیارم
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هم در آورد و ریخت رو تخت و با استرس گفت:چرا اینا هیچ شاالش رو 

 کدومشون به اون یکی نمیاد؟

 اه! چرا هیچ کدوم به درد نمیخوره؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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د گفتم:آروم دختر، آروم بلند شدم و شونههای روشنک رو گرفتم و با لبخن

 باش؛ اول یه نفس عمیق بکش،

 .بعد به کارامون برسیم

سر تکون داد و نفس عمیقی کشید و چشماشو باز کرد، برگشتم سمت لباسا و 

 یه مانتوی سفید با یه شال

 کرم رنگ رو انتخاب کردم و جلوش گرفتم و گفتم: اینا چهطورن؟

خوش دوخت بود که تو لبههای نگاهی بهشون کرد، مانتوی سفید مانتویی 

 زیرینش نقش یه طاووس رو

 .داشت و شال کرم هم خیلی بهش میاومد

با ذوق مانتو و شال رو گرفت و بعد منو محکم بغل کرد و گفت:وای نازی 

 !عاشقتم! اینا خیلی خوبن

 .لبخندی زدم و گفتم: باید سریع بپوشی تا آقا داماد نیومده

سر تکون داد و مضطرب ازم جدا شد و منم از اتاقش رفتم بیرون تا لباساش 

 .رو عوض کنه

 امروز روز خواستگاری کیان از روشنک بود،

دو روز بعد از اولین بار بیرون رفتنشون کیان قضیه رو به خانوادهاش گفت که 
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 از روشنک خوشش میاد

مادر روشنک ترتیب  و اونا هم استقبال کردن و بعد از هماهنگی با پدر و

 .خواستگاری رو دادن

 :مادر روشنک اومد پیشم و با مهربونی گفت

 .عزیزم چرا اینجا ایستادی؟ بیا پایین و بشین رو مبال-

 .لبخندی بهش زدم و گفتم: روشنک آماده بشه میرم، آخه زیاد زحمت نمیدم

 .باشه عزیزم، چیزی خواستی ندیمهها رو صدا کن-

 .ظر روشنک شدمسر تکون دادم و منت

 .کمی که گذشت صداش بلند شد و گفت: بیا تو نازی

با لبخند در اتاقش رو باز کردم و رفتم تو، خودش با اون مانتو و شال یه شلوار 

 لی سفید هم پوشیده بود

که خیلی بهش میاومد؛ لبخندم پررنگتر شد و گفتم: خیلی خوشگل شدی 

 !دخی

غلم کرد. دستامو دور کمرش گذاشتم و اونم با لبخند زیبایی که داشت اومد ب

 .گفتم:مطمئنم خوشبخت میشی

 .تو هم-

 ازش جدا شدم و با خنده گفتم:من؟

چشمکی زد که متوجه شدم و گفتم:حاال تو بذار ما بفهمیم کی به کیه بعد نقشه 

 .بکش
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 .لبخندش پررنگتر شد و گفت:باشه گل دختر

رفتم سمت کیفم و برش داشتم و گفتم:اینم از این، دیدی کار راحتی بود؟ 

 حاال که حاضر شدی من دیگه

 .میرم؛ فقط مراقب باش کار دست خودت ندی

 .مضطرب شد و گفت:در اصل منم از همون قسمتش میترسم

 اش، فقط حواست رو جمع کن باشه؟خندیدم و گفتم:نگران نب

 .سر تکون داد و دوباره هم رو بغل کردیم و بعد از خداحافظی ازش جدا شدم

رفتم از مادر روشنک هم تشکر کردم و خداحافظی کردم و بعد از خونه خارج 

 .شدم

 .رفتم سمت ماشینم و سوارش شدم و به سمت خونه حرکت کردم

ه ماشین هم کنارم ایستاد، حس کردم کمی بعد پشت چراغ قرمز ایستادم و ی

 نگاه راننده روم قفل شده که

باعث شد اخم غلیظی بکنم؛ سعی کردم بیتوجه باشم، اما سنگینی نگاهش 

 خیلی اذیت میکرد. سرمو

 !چرخوندم که با تندی باهاش برخورد کنم که چشمام گرد شد، آرمان بود

د، با لبخند نگاهشو ازم نگاهامون بهم گره خورده بود که لبخندی رو لبم اوم

 گرفت و حرکت کرد؛ تازه

فهمیدم چراغ سبز شده و منم حرکت کردم. آرمان یکم جلوتر از من نگه 

 داشت و منم کنار ماشینش نگه

 داشتم و بهش نگاه کردم که گفت:سالم، حالتون چهطوره؟

 لبخندم بیشتر شد و گفتم:خوبم، شما چهطورین؟
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 نی مهمونتون کنم؟خوبم، ممنون. مایلید یک نوشید-

 .با رضایت سر تکون دادم و گفتم: چرا که نه

و یکم جلوتر نگه داشتم و پارک کردم و پیاده شدم که دیدم اون هم ماشین 

 .رو پارک کرده

رفتم کنارش و اونم حرکت کرد، شونه به شونهی هم راه میرفتیم که حس 

 خوبی رو بهم منتقل میکرد،

 .سکوت کرده بودیم که سکوت رو شکست

 !بدجور ازم عصبی شدینا که داشتم نگاعتون میکردم-

 .تک خندهای کردم و گفتم: من فکر کردم مزاحمه

لبخندش پررنگتر شد ولی چیزی نگفت؛ رفتیم تو یه آیسپک فروشی و بعد از 

 دادن سفارشامون گفتم:آقا

 کیان برای خواستگاری حاضرن؟

ت: پیشش بودم، از پیش اون میام؛ کلی استرس داشت، با سر تکون داد و گف

 بدبختی یه کت و شلوار

 .براش انتخاب کردم
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 .خندیدم و گفتم:منم پیش روشنک بودم، اونم خیلی استرس داشت

د و با لبخند، سر پایین انداخت. گوشیش تو دستش بود و پیام سر تکون دا

 میداد، بدجور فضولیم گل کرده

 .بود که ببینم با کی داره چت میکنه
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انگار متوجه شد بهش نگاه میکنم که سرشو بلند کرد و دوباره نگاهمون تو 

 هم گره خورد و لبخند آرمان

خوردن شدیم که یه  پررنگتر شد، برامون سفارشامون رو آوردن و مشغول

 دختر با عشوه اومد پیشمون

 و گفت: ببخشید دستمال دارین؟

آرمان سر تکون داد و بهش دستمال داد، دختر هم با ناز و لحن مسخرهای 

 .گفت:خیلی ممنونم از لطفتون

 .آرمان اخم کرد و گفت:خواهش میکنم

 به من انگار همین اخمش کافی بود تا دختره خودشو جمع و جور کنه، نگاهی

 کرد و برگشت پیش

 .دوستاش

با حرص آیسپک رو گذاشتم کنار و گفتم:دخترهی بیشعور پررو خجالتم 

 نمیکشه! این چه طرز حرف

 !زدنه؟

 .آرمان تک خندهای کرد و بهم زل زد، هین! فهمید حسودی کردم

 .برای اینکه بحث عوض بشه گفتم: چهقدر اینا خوشمزهان

 .سر تکون داد و گفت:همینطوره

و دوباره مشغول خوردن شدیم؛ آرمان زیر چشمی داشت نگاهم میکرد که 

 باعث شد حسابی ضربان قلبم

 .بره باال و مطمئن بودم که لپام گل انداخته. سریع سر پایین انداختم

 .آیسپکامون رو که خوردیم حرکت کردیم و به سمت ماشینامون رفتیم
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ب، خیلی خوشحال خ-آرمان برگشت سمتم و با لبخندی که داشت گفت: 

 شدم از دیدنتون، من دیگه برم؛

 باید برم استودیو و باقی آهنگای آلبوم رو ضبط کنم. شما کاری ندارین؟

 .نه کاری ندارم-

 ...برگشت بره که گفتم:فقط

 .برگشت سمتم که ادامه دادم:فقط مراقب خودتون باشین

 .لبخندش پررنگتر شد و گفت:شما هم همینطور، خدانگهدار

 .لبخند پررنگی زدم و گفتم:خدانگهدار
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سوار ماشینش شد و ماشین رو روشن کرد، یه تک بوق زد و منم براش دست 

 تکون دادم که رفت و منم

 .رفتم سوار ماشینم شدم

شن کردم و راه افتادم، خیلی حس خوبی داشتم و قلبم آرامش ماشین رو رو

 .داشت

حق با روشنک بود؛ آرمان هم یه حسایی داره، این نگاهها و این محبتا نمیتونه 

 .الکی یا بیدلیل باشه

از این فکر لبخند دندوننمایی زدم و گفتم:کم مونده آرمان، حاال که تو هم از 

 من خوشت میاد پس زود به

 .مهم میرسی

با حال خوبی که بهم دست داده بود ضبط رو روشن کردم و همونطور که 
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 آهنگ گوش میدادم به سمت

 .خونه رفتم

 .مدتی بعد که رسیدم خونه، جلوی خونه پارک کردم و رفتم تو خونه

مامان با خوشرویی اومد استقبالم که بغلش کردم و ب*و*سش کردم. ازم 

 جدا شد و گفت:چی شد دخترم؟

 ک حل شد؟کار روشن

سر تکون دادم و با رضایت گفتم:خیلی برای خواستگارش استرس داشت، 

 حاال من تا جایی که تونستم

 .کمکش کردم، خدا کنه فقط کار دست خودش نده

 .خندید و گفت:ایشاهلل که نمیده

 .سر تکون دادم و گفتم:ایشاهلل، من برم لباس عوض کنم

 .باشه دخترم-

 .به سمت اتاقم رفتملبخند زدم و ازش جدا شدم و 

در اتاقم رو باز کردم و رفتم داخل اتاقم و در رو که بستم تازه متوجه ضربان 

 قلبم شدم؛ تا ذهن و روحم

 .میرفت سمت آرمان این قلب هم محکم خودشو میکوبوند به سینهام

آرمان... آرمان... آرمان فاتح... ببین با من چیکار کردی! حاال دیگه بیقرارتم و 

 .کنارم باشیمیخوام 

همونطور که بهش فکر میکردم، مانتومو در آوردم و شالمم روش انداختم و 

 جفت رو انداختم رو تخت

و بعد از عوض کردن شلوارم روی تخت افتادم و چشامو بستم که چشمای 
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 .زیبایش جلوی چشمام اومد

 :آرمان

 و ماشین رو جلوی استودیو نگه داشتم و پیاده شدم، لبخند پررنگی داشتم

 انرژی وصف ناپذیر برای کار

 .کردن

وقتی رفتم تو تنظیم کننده و... دیدم و بهشون سالم کردم و بعد رفتم تو اتاق 

 .ضبط

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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خوندن، اتفاقا آهنگایی که بهم عالمت دادن شروع کنم و منم شروع کردم به 

 برای امروز باید ضبط

می،شد عاشقانه بود و من با تموم وجودم میخوندمشون؛ انگار که دارم برای 

 .نازنین میخونم

 .حس خیلی خوبی داشتم و همون طور با اشتیاق میخوندم و ضبط میکردم

دو تراک ضبط کردم و اومدم بیرون و یکم آب خوردم و نفس دوباره که 

 گرفتم دوباره رفتم تو اتاق ضبط

 .و مشغول ضبط شدم

 .چند ساعتی بود که داشتم ضبط میکردم

دو تراک دیگه هم ضبط شد،. نفس راحتی کشیدم و از اتاق ضبط بیرون اومدم 

 حاال دیگه دو تراک مونده

 .بود
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یبارید، اما حس خوبی داشتم. بچهها ضمن اینکه میگفتن خستگی از صورتم م

 مثل همیشه عالی بودم،

 .خسته نباشید هم میگفتن و منم ازشون تشکر میکردم

رفتم بطری آبم رو برداشتم و آبش رو داشتم میخوردم که صدای امیرعلی رو 

 .شنیدم، تازه اومده بود

:اومدم بهت سر با لبخند نگاهش کردم و بطری رو کنار گذاشتم که گفت

 بزنم، میگن چهار ترک رو ضبط

 .کردی! خسته نباشی

 .لبخندی زدم و گفتم:ممنونم داداش

اونم بهم لبخند زد و اومد چیزی بگه که تلفنم زنگ خورد، درش آوردم و 

 .نگاهش کردم، کیان بود

با همون لبخندی که داشتم جواب دادم و قبل از اینکه من حرفی بزنم با 

 وشنک زنمخوشحالی گفت:ر

 !میشه، زنم میشه، داداش زنم میشه

 خندیدم و گفتم:پس عروس خانوم بله دادن؟

 !با خوشحالی گفت:آره، خیلی خوشحالم داداش؛ خیلی

 .خیلی خوبه! خداروشکر-

آرمان وقتی رفتیم تو اتاق تا حرف بزنیم همونجا هم بهم بله گفت، اونقدر -

 .خوشحالم که حد نداره

 گفتم: عالیه! حاال کی قرار ازدواج رو گذاشتین؟ لبخندم پررنگتر شد و

پدر روشنک گفت که فعال نامزد باشیم و مدتی با هم باشیم و بعد ازدواج -
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 .کنیم

 .خیلی خوبه، اینجوری بیشتر وقت میکنین کنار هم باشین-

 .خندید و گفت:دقیقا، آرمان حس میکنم رو ابرام

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .خیلی براش خوشحال بودم

با خنده گفتم:رو ابرا بمون و اگر زمانی از ابرا اومدی پایین، بیا پیش ما یه 

 .سری بزن بهمون

 !اونم تک خندهای کرد و گفت:باشه داداش، اما حاال حاالها منتظر میمونیا

 .ب خودت باش فقطعیبی نداره، مراق-

 .چشم داداش، فعال-

 .فعال-

تماس رو قطع کردم و گذاشتم تلفن رو تو جیب کتم که امیرعلی گفت:چه 

 خبره؟

 خندیدم و گفتم:کیان رو یادته؟

 .سر تکون داد که گفتم: امروز رفت خواستگاری و جواب مثبت گرفت

 .امیرعلی لبخندی زد و گفت:چه خوب! ایشاال خوشبخت بشن

تایید کردم و نگاهی به ساعت انداختم و گفتم:من دیگه برم، فردا میام دو 

 تراک مونده رو هم ضبط میکنم

 .که تموم بشه

 .سر تکون داد و گفت:اوکی، مراقب خودت باش
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 .تو هم همینطور-

 .با هم دست دادیم و بعد از خداحافظی از بقیه از استودیو بیرون رفتم

سمت خونه و وقتی که رسیدم ماشین رو پارک  سوار ماشین شدم و راه افتادم

 کردم و رفتم سمت خونه

 .کلید انداختم و رفتم داخل

کشی به بدنم دادم و کتم رو در آوردم انداختم رو مبل و خودمم روی مبل 

 نشستم، ذهنم دوباره رفت سمت

نازنین، کم مونده دخترخانوم. به زودی تو هم از سمت من خواستگاری 

 ه بعد اینکه کاملخواهی شد، البت

 .از حست مطمئن بشم

دستی به سرم کشیدم و از جا بلند شدم و رفتم سمت پیانو، پشت پیانو نشستم 

 و مشغول پیانو زدن شدم؛

 .تمام حواسم پیش نازنین بود که باعث میشد لبخند زیبایی روی لبم بیاد

 بلند مدتی بود که داشتم پیانو میزدم که زنگ خونه به صدا در اومد، از جا

 شدم و رفتم سمت در و بازش

کردم که چهره شاد و پر ذوق کیان مقابلم ظاهر شد، لبخندی زدم و گفتم:به 

 .به ! سالم شادوماد

 خندید و گفت:سالم داداش، اجازه هست بیام تو؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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با لبخند کنار رفتم که اومد تو و رفت روی یکی از مبال نشست و منم مقابلش 
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 .نشستم

 نگاهی به اطراف کرد و گفت:چه خبر؟

 .ابرویی باال انداختم و گفتم:فعال از سمت من که خبری نیست، خبرا پیش توئه

 (با شادی گفت:گفتم که... )خبرا رو گفتم

 .خیلی خوشحالم برات-

 نم اینجوری برای تو خوشحال باشم؟کی من میتو-

نفس عمیقی کشیدم که گفت:خب، منتظر چی هستی؟ بهش بگو دوستش 

 !داری دیگه

 !اونقدرام ساده نیست کیان-

 چشمکی زد و گفت:چهطور؟ چهجوری خواستگاری کردنت؟

اخم ظاهری کردم و گفتم: مسخره من باید اول ببینم اونم منو دوست داره یا 

 !نه

روی زانوهاش گذاشت و صورتشو با دستاش قاب گرفت و  کیان آرنجاشو

 گفت:چند وقته میشناسیش؟

 یعنی هنوز نمیتونی بفهمی چند چنده؟

نهای گفتم و ادامه دادم:من از هیچی مطمئن نیستم؛ بعالوه اگر... اگر منو 

 نخواد چی؟ اونوقت چیکار

 کنم؟

 !یا... میترسم منو بخواد ولی بعد رهام کنه

 ت و گفت:اگه دوستت داشته باشه چرا باید ولت کنه؟کیان حرصش گرف

ابرویی باال دادم و گفتم:تو نمیشناسی، اما یکی از دوستای صمیمی من این طور 
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 شد، همو دوست داشتن

 .اما زنش گذاشت و رفت

کیان پوفی کرد و گفت:نازنین خانوم دختر خوبی به نظر میاد؛ فکر نکنم 

 !اینجوری باشه

 .بازم من ناامیدم-

 .خب دنبال راه چاره باش-

 چه راهی کیان؟ جلو راهشو بگیرم و بگم منو دوست داری یا نه ؟-

کیان کالفه شد و لبشو گاز گرفت، انگار چیزی میخواست بگه اما جلوی 

 خودش رو میگرفت. با حرص

 .گفت:با اینجا نشستن نمیفهمی که دختره دوست داره یا نه

 سینیسیده پریا ح |رمان متاهل )جلد اول( 
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 میگی چیکار کنم؟-

 .برو دنبالش-

 کجا؟ از کجا معلوم ردم نکنه؟-

 !در حال انفجار بود، چی میدونست و مخفی میکرد؟

 !گفت:ردت نمیکنه

 متعجب گفتم:از کجا میدونی؟

 .ت دارهیهو با حرص و صدای تقریبا بلندی گفت:چون دوست

یک لحظه خشکم زد و مات و مبهوت بهش زل زدم. خودشم انگار تازه فهمید 

 چی شده و یکی زد تو
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 .پیشونیش و زیر لب گفت: لعنتی

حرفشو چند بار تو ذهنم مرور کردم، نازنین منو دوست داره، از من خوشش 

 میاد؟ اگه اینطوره کیان از

 کجا میدونه؟

 نو... منو دوست داره؟ تو از کجا میدونی؟لبامو به زور حرکت دادم و گفتم:م

نفس عمیقی کشید و گفت:روشنک بهم گفت، چون نازنین خانوم باهاش 

 درددل میکرد، بهش گفته بود تو

 .رو دوست داره

قلبم دیوانهوار به قفسهی سینهام میکوبید. یک لحظه مات بهش زل زدم و بعد 

 از جا پریدم و گفتم: باید

 .ببینمش

شد که گفتم:زود به روشنک خانوم زنگ بزن و بگو نازنین رو کیان هم بلند 

 بیاره پارکی که کنار خونه

 .منه، به روشنک خانومم بگو به نازنین نگه چرا، فقط به یه بهونهای بیارتش

 کیان گفت:چی کار میخوای بکنی؟

 .با استرس گفتم:کیان کاری که میگم رو بکن

 .زد و از خونه بیرون رفتیم لبخندی زد و سر تکون داد و به روشنک زنگ

 :نازنین

 روشنک بگو حداقل کجا داریم میریم؟ آخه چرا یهو اینطوری کردی؟-

 .روشنک با ذوق گفت:اگه دو دقیقه ساکت بشی و اعتراض نکنی میفهمی

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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چپ چپ نگاهش کردم و پوفی کردم و سرمو تکیه دادم به پشتی صندلی و به 

 بیرون نگاه کردم، مدتی بعد

جلوی یه پارک نگه داشت و پیاده شد و منم پیاده کرد؛ با چشمای گرد 

 نگاهش میکردم، منو برد تو پارک

 .و وسط پارک ایستادیم

روشنک برگشت سمت من و گفت:تو اینجا باش، من یه دقیقه برم دستشویی 

 .و بیام

 !هنگ کرده نگاهش میکردم که گفت:بمونا نرو

تو همون حالت آروم سر تکون دادم و اون رفت و منم همونجوری ایستادم و 

 منتظرش شدم که کمی بعد

 .در کمال ناباوری صدای آرمان رو شنیدم

 .نازنین-

شتم سمتش که دوید سمتم، پارک تقریبا خلوت بود؛ همینطور با شتاب برگ

 بهش زل زده بودم که وقتی به

من رسید با هیجان ایستاد و بهم زل زد. چشمام گردتر شد و متعجب گفتم: 

 شما اینجا چیکار میکنین؟

هیچ جوابی نداد، فقط آروم به طرفم خم شد و آروم زیر گوشم گفت:منم 

 میاددوستت دارم... ازت خوشم 

 .نازنین

دهنم نیمه باز شد. چشمام دیگه از این گشادتر نمیشد خدایا! چی شنیدم؟ 
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 درست شنیدم؟ گفت منو دوست

 داره؟ این آرمانه که این حرف رو زده؟

سعی کردم به خودم مسلط بشم. تو چشمای نافذ و مشکیش نگاه کردم. حاال 

 میتونستم اون حالت مبهم رو

از دوست داشتن میداد. اون واقعا از من درک کنم؛ این چشما هم خبر 

 .خوشش میاومد

 .صدای مهربون و آرومش رو شنیدم

 نمیخوای چیزی بگی؟-

 گفتم:چی دوست داری بشنوی؟

شیطون گفت:اگه همون چیزی باشه که یکم پیش بهت اعتراف کردم خیلی 

 .خوب میشه

ف اعتراتعجبم از بین رفته بود، ریز خندیدم و گفتم: یعنی تو االن از من 

 میخوای؟

با همون حالت سر تکون داد و با حالت بامزهای گفت:تو باید تکلیف این دل 

 !بدبخت منو روشن کنی دیگه

لبخندم پررنگتر شد، چهقدر شیرین بود اینطوری حرف زدنش، انگار خواب 

 بودم و وسط یه رویای

 .شیرین

 .گوشهی لبم رو گاز گرفتم و آروم گفتم:دوستت دارم

 .زد ولی گفت:من نشنیدم، یکم بلندتر بگوچشماش برق 

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 اخم ظاهری کردم و گفتم:اگر نشنیدی چهطور چشمات برق زدن؟

 .خندید و گفت:از سر ذوق بود، یه بار دیگه بگو، خواهش میکنم

شبیه این پسر بچههای لجباز شده بود که تا چیزی که می،خواستن  چهرهاش

 .رو بهشون ندی آروم نمیشن

 .این بار زل زدم تو چشماش و گفتم:دوستت دارم

چشماشو با لذت بست و نفس عمیقی کشید، خیلی هیجان داشت و منم 

 .همین،طور بودم

 .چشماشو باز کرد و گفت:بیا بریم

 جا؟ابرویی باال دادم و گفتم ک

 !خندید و گفت:جاهای خوب

خندهام گرفت که ادامه داد:بریم مرکز خرید، رستوران، پاساژ... نمیدونم هر 

 جا، فقط میخوام کنار تو

 .باشم

مطمئن بودم لپام گل انداخته، خجالتزده سر پایین انداختم که دست چپم داغ 

 شد، نگاهی به دستم کردم؛

 .دستاش محکم دستم رو گرفته بود

حس خوبی تو وجودم سرازیر شد، خواست منو بکشه ببره که گفتم: وایسا 

 آرمان، من با روشنک اومده

 .بودم، وایسا بیاد

با همون لبخندی که داشت گفت:من و کیان و روشنک خانوم هماهنگ کردیم 
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 که تو رو بیارن اینجا، االن

 .حتما روشنک خانوم رفتن پیش کیان

 ...کرده بودین؟ یعنی تو... تو میدونستی کهچشمام گرد شد و گفتم:هماهنگ 

 .سر تکون داد و گفت: بیا بریم تو راه برات توضیح میدم

 .باشهای گفتم و همونطور که دستمو گرفته بود، دنبالش راه افتادم

 یکم راه رفتیم که با اخم برگشت سمتم و گفتم:تو دست منو نمیگیری؟

 .م که لبخند رو لبش آورداز حالتش خندهام گرفت و دستش رو محکم فشرد

دست تو دست هم از پارک خارج شدیم و رفتیم سمت ماشین آرمان، آرمان 

 در ماشین رو برام باز کرد و

 .سوار شدم و خودشم رفت پشت فرمون نشست

وقتی نشست برگشت و نگاهی به من انداخت و بعد ماشین رو روشن کرد و 

 .راه افتادیم

 ریا حسینیسیده پ |رمان متاهل )جلد اول( 
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یکم که گذشت، گفت:گویا روشنک خانوم میدونسته تو منو دوست داری و به 

 کیان اینو گفته بود و با هم

نقشه کشیدن تا من و تو رو یه جوری بهم برسونن، اما امروز کیان از دهنش 

 در رفت که تو منو دوست

 .ری و خب منم نتونستم طاقت بیارم و سریع اومدم پیشتدا

 !خندیدم و گفتم:از دست این روشنک

آرمان هم خندید و گفت:اما خوشحالم که از دهنش در رفت، من داشتم 
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 .میمردما

قلبم هر لحظه آرامشش بیشتر میشد و لبخندم پررنگتر، اونقدر اون لحظه 

 احساس خوشبختی میکردم

هر کلمهاش مثل آمپول انرژیزایی بود که به وجودم تزریق  که انگار رو ابرام،

 .میشد

 جلوی یه رستوران نگه داشت و گفت:میای یه چیزی بخوریم؟

 .سر تکون دادم و گفتم:اوهوم

با لبخند ماشین رو پارک کرد و بعد از خاموش کردنش پیاده شد و اومد در 

 رو برام باز کرد، با لبخند

 .و رستورانپیاده شدم و با هم رفتیم ت

 .وقتی نشستیم آرمان با ذوق بهم زل زد و منم با لبخند بهش خیره شدم

گارسون کمی بعد اومد و سفارشامونو گرفت، وقتی رفت، آرمان دوباره بهم 

 خیره شد و گفت:یه لحظه هم

 !نمیتونم نگاهمو ازت بگیرم

 .گفتم:نمیدونم، شاید دیوونهات کردم

 .ات کردیخندید و گفت: آره منو درگیر چشم

از حرفش ذوق کردم، خیلی خوشحال بودم. باورم نمیشد؛ باورم نمیشد که 

 خورشید یه روزی روی سر

 .منم بتابه

غذامونو آوردن و مشغول خوردن غذامون شدیم که یه تیکه از غذا پرید تو 

 گلوم و به سرفه افتادم. آرمان
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سریع دست از غذا کشید و با هول آب داد دستم، منم سریع آب رو خوردم؛ 

 یه چند تای دیگه سرفه کردم

و بعد حالم خوب شد. به آرمان نگاه کردم که نگران بهم زل زده بود، لبخندی 

 زدم و گفتم: خوبم نگران

 .نباش

 !نفسش رو فوت کرد بیرون و گفت:بیشتر مراقب باش دیگه دختر

 .ردم و گفتم:چشمتک خندهای ک

لبخندی بهم زد و دوباره مشغول خوردن غذا شد، همونطور که داشت میخورد 

 منم بهش زل زدم. بلوز

مشکی و شلوار لی سفید پوشیده بود و زنجیر معروفشم دور گردنش بود، 

 موهای فر و بلندش کمی از

 .سرشونههاش پایینتر میاومدن که حالت بامزهای به صورتش داده بود

 سیده پریا حسینی |متاهل )جلد اول( رمان 
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یه لحظه سرش رو آورد باال که با نگاه خیره من غافلگیر شد و غذا پرید تو 

 گلوش و به سرفه افتاد. هول

کردم و بهش آب دادم و بالفاصله آب رو خورد؛ به حالت نرمال که برگشت 

 :اخم ظاهری کرد و گفت

 !باستانی دیدی که اینجوری بهش زل زدی؟ میافتم میمیرما -مگه اثر هنری

 !از حالت گفتنش خندهام گرفت و گفتم: بیشتر مراقب باش دیگه پسر

 !خندید و گفت:عجب چیزی هستی توها



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 266 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 !با ناز دنبالهی حرفش رو گرفتم و گفتم:یه موجود ناشناختهام

 بعد به غذای مقابلم نگاه کرد و گفت:چرا نمیخوری؟لبخندش پررنگتر شد و 

 .منم نگاهی به غذا کردم و بعد گفتم:سیر شدم دیگه

آرمان رو بشقاب غذا دقیق شد و گفت:تو که هیچی نخوردی ازش! چهجوری 

 !سیر شدی؟

 .تک خندهای کردم و جواب دادم: من اینطوریم دیگه؛ زود سیر میشم

 .آرمان با اخم گفت:بخور بازم

 !ز حالت جدیش تعجب کردم و گفتم: سیر شدم میگما

اخمش بیشتر شد و گفت: نازنین مگه من خرم؟ تو که چیزی نخوردی که فقط 

 زل زدی به من! ببین

کاری نکن بلند بشم بیام اون طرف میز و بین این همه آدم بگیرمت تو بغلم و 

 غذا بذارم تو دهنت، خودت

 .مثل یک یه بچهی خوب غذاتو بخور

هی بهش کردم، از حالتش خندهام گرفته بود ولی خندهام رو خوردم و نگا

 آروم قاشق و چنگال رو برداشتم

 .و مشغول خوردن شدم

بهم زل زده بود، کم کم اخمش محو شد و لبخند زیبایی زد؛ دستاشو روی میز 

 عمود کرد و چونهاش رو

که روی کف دستاش گذاشت و بهم خیره شد. به آخرای غذا رسیده بودم 

 قاشق و چنگال رو کنار گذاشتم و

 گفتم:بیا خوردم، خوبه؟
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 .سر تکون داد و گفت:آره، االن خوبه

و مشغول خوردن آب شد که تلفنم زنگ خورد. گوشیمو در آوردم و توی 

 دستم گرفتمش، روشنک بود،

 .لبخندی زدم و جواب دادم

اصال نذاشت من حرف بزنم و تند و سریع گفت: چی شد نازی؟ آقا آرمان 

 اعتراف کرد؟ گفتی دوستش

داری؟ وضعیت چهطوره؟ با همین؟ اه خب حرف بزن دیگه! دختر الل شدی 

 !تو؟ یه چیزی بگو دیگه

 .با خنده گفتم:خب یه دقیقه فکت رو آرامش بده تا من حرف بزنم

 پریا حسینیسیده  |رمان متاهل )جلد اول( 
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آرمان بهم نگاه میکرد، روشنک خندید و گفت: خیلی خب آرامش میدم و تو 

 هم بگو چی شد؟ کجایی؟

 با لبخند گفتم:دستشویی رو پیدا کردی؟

 !با جیغ گفت:نازنین

ندهاش گرفت، منم خندیدم صداش بلند بود و فکر کنم آرمان هم شنید که خ

 و گفتم:درد نازنین! خب رفته

 !بودی دستشویی دیگه

 .با حرص گفت:بمیری تو من از دستت راحت بشم

عمهات بمیره بیشعور! خجالت بکش! آدم به یه دختر صاحبدار میگه بمیر؟ -

 بعد اون پسرهی بدبخت
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 چیکار کنه؟

 !با تعجب گفت:صاحبدار؟

ا آرمان دوست شدی؟ بهم اعتراف کردین؟ بعد با جیغ گفت:آخ جون با آق

 !وویی چه رمانتیک

 !با ناز گفتم:آره عزیزم، خیلی رمانتیک

 با شادی گفت:خیلی خوبه که، کجایی االن؟

 .رستوران-

 با آقا آرمان؟-

 .نه با امیرحسین آرمان! خوب با آرمانم دیگه-

 حرصش گرفت و گفت:صد بار نگفتم اسم این چندش رو نیار؟

 !نک خیلی بیسلیقهایاایش، روش-

برو بابا، سالم منو به آقا آرمان برسون، راستی. خخخ قرار بود کیانم االن -

 زنگ بزنه و وضعیت رو

 .بپرسه ولی من بهش میگم دیگه

 .خوبه-

 یهو ابروهام باال پرید و گفتم:وایسا ببینم اصال خودت کجایی؟ با آقا کیانی ؟

 !ی، مثال نامزدیماخندید و گفت: اون دیگه به من مربوطه دخ

و بعد یهو تماس رو قطع کرد، با حرص چند بار الو گفتم اما بیفایده بود، به 

 آرمان نگاه کردم که دستم

 .رو گرفتم جلوی صورتش و ریز ریز میخندید

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 کردم و گفتم:به چی میخندی تو؟ اخم

 .خودشو جمع و جور کرد و گفت:هیچی، چیز خاصی نیست

دلخور نگاهش کردم که با لحن دلجویانهای گفت: ناراحت نشو؛ منظوری 

 .نداشتم خوشگل خانوم

با جملهای که گفت لبخند رو لبم اومد که اونم لبخند زد، نگاهی به ساعت 

 انداختم که یهو چشمام گرد شد و

جیغم در اومد. با هول از جا بلند شدم و آرمان هم بلند شد و ترسیده 

 گفت:چی شده؟

 !باید برم آموزشگاه! وای خاک تو سر من-

 .و بعد سریع و بدون توجه به آرمان از رستوران بیرون زدم

 :آرمان

تا اومدم بهش بگم وایستا ببرمت با هول از رستوران بیرون رفت، خندیدم و 

 چه کنیم سر جام نشستم.

 .دیگه؛ دختر شیرین و بامزهایه

نوشابه رو باز کردم و بعد از خوردن نوشابه از سر جام بلند شدم و بعد از 

 حساب کردن پول غذامون از

 .رستوران بیرون رفتم

سوییچ ماشین رو زدم و سوار ماشین شدم، حس خیلی خوبی داشتم و برای 

 اولین بار تو زندگیم حس

 .دم دنیاممیکردم خوشبختترین آ
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لبخندی به پهنای عظمت دریا رو لبام اومد و با فکر کردن به نازنین که حاال 

 تموم حس و وجود منو در

 .برگرفته بود ماشین رو روشن کردم و راه افتادم

 :نازنین

 ای خاک تو سرت کنن نازنین، پسره رو کاشتی برای خودت کجا رفتی آخه؟

که یادم افتاد شمارهاش رو ندارم، با هول تلفنمو در آوردم زنگ بزنم بهش 

 !خسته نباشم واقعا

االن با خودش چی فکر میکنه؟ نکنه ناراحت بشه؟ هین! تازه یه روزم نیست با 

 .همیم و ناراحتش کردم

 ای خدا قهر کنه چی؟ چیکار کنم اونوقت؟

با حرص به مقابلم نگاه کردم، راننده داشت به سمت آموزشگاه میرفت و 

 نه نگاهمگاهی از تو آیی

 میکرد. اخم غلیظی کردم و گفتم:مشکلی هست آقای محترم؟

به خودش اومد و گفت:نه نه، فقط داشتین با خودتون حرف میزدین و منم 

 .تعجب کردم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 با خودم حرف میزدم؟چشمام گرد شد و گفتم:

 !سر تکون داد و گفت: کسی رو جا گذاشتین؟

 !هین! یعنی واقعا خاک بر سر من

اخمم بیشتر شد و گفتم:شما لطفا به کارتون برسین و منو جلوی آموزشگاه 
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 پیدا کنین، اگر نمیتونینم نگه

 .دارین من پیاده بشم و با یه تاکسی دیگه برم

 .نشین! منظوری نداشتممرد جوون گفت:باشه بابا عصبانی 

و بعد نگاهشو گرفت و به جلو داد. یعنی سوتی دیگهای نمونده که نداده 

 !باشم، خاک تو سر من

 .پوفی کردم و سرم رو چرخوندم سمت پنجره و به بیرون خیره شدم

دوباره ذهنم رفت سمت آرمان، فوقش دیدمش دوباره عذرخواهی میکنم 

 دیگه، خب چیکار کنم اونقدر

 .دم که اونجوری بدون خداحافظی رفتمهول کر

 ...درک میکنه دیگه مگه نه؟ خب من گناهی ندارم که

 .همونطور تو فکر بودم که مدتی بعد صدای راننده رو شنیدم

 .خانوم رسیدیم-

سرمو برگردوندم و آموزشگاه رو که دیدم در ماشین رو باز کردم و پیاده 

 شدم، پول تاکسی رو حساب

کردم و خواستم برم که مرد راننده با خنده گفت: ایشاال جا گذاشتتون رو پیدا 

 !کنین

جان؟! با حرص برگشتم و خواستم چیزی بارش کنم که سریع رفت، وای خدا 

 !ملت چه پررو شدنا

یکی آروم زدم تو سر خودم، خوب وقتی تو تاکسی مرده میشینی با خودت 

 حرف میزنی همین میشه

 !دیگه
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ن دادم و رفتم سمت آموزشگاه و داخل شدم، خواستم برم باال که سری تکو

 یادم افتاد اصال وسایلم رو

 .نیاوردم، دیگه واقعا میخواستم جیغ بزنم و بیوفتم موهای خودم رو بکنم

آخه بدبختی تا چه حد؟! همش تقصیر این روشنکه که منو اونجوری آورد 

 بیرون، اگه مثل آدم میگفت

مان، خوب خودم وسایلم رو برمی،داشتم و میرفتم پیش میخواد برم پیش آر

 .آرمان دیگه

 پوفی کردم، حاال چهجوری بدون وسایلم برم سر کالس؟

 !یه کاریش میکنیم دیگه خاتون-

صدای آرمان باعث شد با تعجب برگردم و نگاهش کنم، با لبخند زیبایی که 

 .داشت بهم خیره بود
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 !یکی زدم رو پیشونیم و گفتم:چرا من اینجوری شدم و بلند بلند فکر میکنم؟

خندید و گفت:استرسه دیگه، آدم رو تو یه شرایطی قرار میده که قبال اونا رو 

 .تجربه نکرده

وسایلم رو نیاوردم و االن از ساعت با ناراحتی گفتم:آرمان من چیکار کنم؟ 

 کالسم گذشته، وای االن

 .دیوونه میشم

آرمان جلو اومد و شونههامو گرفت، دستای محافظش شونههامو تو دست 

 داشت، با مهربونی گفت:اول
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 .یکم آروم باش خاتون، بعد درستش میکنیم

 با اخم و کمی تعجب گفتم:خاتون چیه هی به من میگی؟

 .د و گفت:تو خاتونی دیگه، خاتون خوشگللبخندش پررنگتر ش

 .با این حرفش لبخند زدم و با خجالت سر پایین انداختم

 یهو به خودم اومدم و گفتم:آرمان االن وقت این حرفاست آخه؟

بعد آروم دستاش رو کنار زدم و گفتم: فوقش امروز رو نمیرم دیگه، چون 

 االن تا برم خونه و وسایلم رو

بیشتر ساعتم میره. امروز رو ناچاری کالس رو تعطیل  بردارم و تا برگردم

 .میکنم دیگه

آرمان سر تکون داد و گفت:آره دیگه، همین کار رو بکن، برو من منتظرتم تا 

 .برگردی

باشهای گفتم و رفتم تا به مسئول اطالع بدم که امروز کالسم رو کنسل کنه و 

 از اونور یه جلسه اضافهتر

 .بذاره و اونم موافقت کرد

کارم که تموم شد برگشتم پیش آرمان که دیدم به دیوار تکیه داده و به زمین 

 .چشم دوخته

 .رفتم مقابلش و گفتم:کارم حله، بریم

 .لبخندی بهم زد و با هم از آموزشگاه بیرون رفتیم

 .آرمان مقابلم ایستاد و گفتم:ببخشید آرمان

 !متعجب گفت:چرا؟

 .واسه رستوران دیگه یهو گذاشتم و رفتم-
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 .خندهای کرد و گفت:ایراد نداره خاتون

وقتی میگفت خاتون قلبم میلرزید. با لبخند گفتم: ممنون، فکر کردم ناراحت 

 .شدی

 .نه بابا، ناراحت چیه؟ آها راستی، گوشیتو بده یه لحظه-
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 متعجب گفتم:چرا؟

 .بده خوب یه دقیقه تا بفهمی-

متعجب گوشیمو دادم دستش، رفت تو مخاطبین و یه شماره وارد کرد و بعد 

 .به اسم خودش سیو کرد

کارش که تموم شد با لبخند دندوننمایی که داشت گوشیمو داد دستم و گفت: 

 ینم از شمارهام؛بفرما خاتون ا

 .هر زمان خواستی زنگ بزن یا پیام بده من در خدمتم

با رضایت به اسمش که تو گوشیم سیو شده بود نگاه کردم و گفتم:باشه، 

 .مرسی آرمان

 .خواهش میکنم خاتون-

 منم گفتم:خب دیگه من برم، برم خونه ببینم مامانم در چه حاله، کاری نداری؟

به چشمام خیره شده بود گفت:نه خاتون، کاری با همون لبخند در حالی که 

 .ندارم؛ مراقب خودت باش

 !با شیطنت گفتم:چشم آقایی

یه لحظه تعجب کرد و بعد انگار که تازه متوجه شده باشه خندید و منم بعد از 
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 .خداحافظی از کنارش رفتم

 :آرمان

 اآقایی؟! اولین بار بود که اینجوری خطاب میشدم و حس قشنگی داشت. واقع

 آرامش رو حس میکردم؛

چهقدر حس قشنگیه که دختر مورد عالقهات رو کنار خودت داشته باشی و 

 هر لحظه ازش آرامش

 .بگیری

لبخند پررنگی رو لبم بود که یهو یاد چیزی افتادم، وای! مگه نازنین ماشین 

 آورده بود؟ االن با چی

 میخواد برگرده؟

نین نبود! هوف آفرین! گل کاشتی سریع سرمو چرخوندم اینور و اونور اما ناز

 !پسر

پوفی کردم و رفتم سمت ماشینم، سوار که شدم تلفنم زنگ خورد؛ درش 

 آوردم که چشمم به یک شمارهی

 .ناشناس افتاد

 جواب دادم:بله بفرمایید؟

 با پیچیده شدن صدای نازنین تو گوشم لبخند رو لبم اومد:چهطوری آقایی؟

 .نخندیدم و گفتم:سالم، خوبم خاتو

شونمو باال دادم و گوشی رو به گوشم چسبوندم. همونطور که ماشین رو روشن 

 میکردم گفت: کجایی

 االن؟
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 .روبهروی آموزشگاهتم خاتون، دارم برمیگردم خونه-

 .با لحن مهربونی گفت:مراقب خودت باشیا، با سرعت نرو

 .لبخندم پررنگتر شد و گفتم:چشم خاتون، تو هم مراقب خودت باش

 .چشم آقایی-

ماشین رو به حرکت در آوردم که گفت: فقط میخواستم صداتو بشنوم، دلم 

 .برات تنگ شده بود

 .خندیدم و گفتم:االن پیشم بودی که خاتون

ی گفت:خب باشه االن دلم تنگ شد، دیگه اصال دیگه زنگ با لحن کودکانها

 .نمیزنم

با لحنی آرومی گفتم:فدای دلتنگیت بشم خاتون، تو هر زمان، هر وقت 

 خواستی زنگ بزن. راستش رو

 .بخوای منم دلم تنگ شد و گفتم کاش میشد صدای خاتون رو میشنیدم

 شیرین خندید و گفت:اینجوری فکر کردی؟

 .گفتم:آره خاتونمسر تکون دادم و 

 با خجالت گفت:خب صداتو شنیدم و حاال دلم آرومه، کاری نداری آرمان؟

 .گفتم:نه خاتون، مراقب خودت باش

 .تو هم، به امید دیدار-

 .به امید دیدار-

تماس رو که قطع کرد یه لحظه یه گوشه نگه داشتم و شمارهاش رو سیو 
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 کردم و با قلبی که از هیجان

 .ت و لبخند زیبایی که رو لبم بود راه افتادم به سمت خونهضربان باالیی داش

 :نازنین

با ذوق تماس رو قطع کردم و بعد از مدتی که راننده جلوی خونه نگه داشت 

 پولش رو حساب کردم و با

لبخند از ماشین پیاده شدم، ماشین که رفت خواستم برم سمت خونه که تلفنم 

 زنگ خورد؛ ذوق زده دوباره

ر آوردم که اسم آرسس رو دیدم و تک خندهای کردم. تو االن گوشیم رو د

 باهاش حرف زدی دختر، یکم

 .خودتو کنترل کن

 با لبخند جواب دادم:جانم آرسس؟

 سالم خانوم خانوما، چه،طوری؟-
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 .الیم آرسس، خیلی حالم خوبهع-

 سوتی زد و با شادی گفت: چه خوب، خبریه؟

 .بگم بهش؟ آره خب اون داداشمه و حتما خوشحال میشه

آره، راستش آرسس من... من باالخره به آرمان گفتم که دوستش دارم، اونم -

 .دوستم داره

یه لحظه هیچ صدایی نیومد، فقط صدای نفسهای عصبی آرسس بود که به 

 شم میخورد، نگران شدم وگو
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 گفتم:الو؟ آرسس؟ اونجایی؟

با صدایی کنترل شده گفت:آرمان؟ آرمان خودمون؟ مگه تو اونو دوست 

 داری؟ چند وقته دوستش داری؟

اوهوم آرمان خودمون، آره دیگه دوستش دارم، از وقتی دیدمش ازش -

 .خوشم اومد

گوشم رسید:بعدا دوباره کمی مکث ایجاد شد و بعد صدای خشدار آرسس به 

 .میبینمت نازنین

و تلفن رو قطع کرد، متعجب با ابروهای باال رفته به صفحه گوشی نگاه کردم، 

 !این چرا همچین کرد؟

 .شونهای باال انداختم و رفتم سمت خونه

 :آرمان

ظرفا رو که جمع شده بود شستم و بعد دستمال رو از کنارم برداشتم و دستامو 

 خشک کردم؛ از آشپزخونه

بیرون اومدم و افتادم روی مبل و دستمو بردم باال و موهامو باال فرستادم که 

 زنگ در خونه به صدا در

اومد، از جا بلند شدم و رفتم سمت در خونه. در رو باز کردم و قبل از اینکه 

 ببینم کی پشت دره مشت

 .محکمی به صورتم خورد و چند قدم رفتم عقب

سس رو دیدم، اومد داخل و یقهام رو گرفت با عصبانیت سر بلند کردم که آر

 و گفت: کثافت چهطور

 ...تونستی؟ هان؟ چهطور تونستی تمام برنامههام
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با اخم و عصبانیت پسش زدم و گفتم:چه غلطی داری میکنی آرسس؟! چه 

 خبرته؟

آرسس با داد گفت:تو و نازنین کی با هم رابطه داشتین من نمیدونستم؟ هان؟ 

 شدین؟کی به هم عالقهمند 

هه! پوزخندی زدم و گفتم:آهان پس قضیه اینه؟ چی شد آقا آرسس ناراحت 

 شدی؟

دوباره مشتش رو آورد باال که این دفعه دستشو گرفتم و محکم فشار دادم و 

 .اخم رو پیشونیش نشوندم

غرید:خوب گوش کن ببین چی میگم آرمان فاتح، مطمئن باش نازنین رو از 

 .چنگت در میارم

خون تو رگام یخ بست و جلو چشمام سیاه شد، مشت محکمی با  اینو که گفت

 اون یکی دستم زدم تو

صورتش که پرت شد عقب، این دفعه با داد گفتم: گمشو از این خونه، همین 

 .االن

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 174 

باال جوشش و گرمای خون رو روی پوستم حس کردم، دستی به  سرشو آورد

 زیر دماغم کشیدم. خون

 .اومده بود، بینی اونم همین،طور

 .با عصبانیت فریاد زد:نازنین مال منه، اینو هرگز یادت نره آرمان

اینو گفت و به سمت در خونه رفت و بعد از خروجش در رو محکم به هم 
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 .کوبید

مبل و سرمو تو دستام گرفتم؛ نه قرار نبود، قرار نبود  با عصبانیت نشستم روی

 اینجوری بشه، چرا باید

 این اتفاق میافتاد؟

 ...!قلبم درد گرفته بود، چنگ زدم به سینهام و با داد گفتم:آخ

انگار  و گفتم االن قلبم میایسته، نمیدونستم چیکار کنم. خیلی درد میکرد

 جونم داشت در میاومد. من

اینطور بشه، هرگز نخواستم. من هیچوقت نخواستم آرسس  هرگز نخواستم

 عذاب بکشه، اما اون... اونا

من رو بیشتر از من کیان رو عذاب داد، تلفنم زنگ خورد. دستهی مبل رو 

 فشار دادم و با زور بلند شدم،

 .پاهامو حرکت دادم و رفتم سمت تلفنم که رو اپن بود

 .ن بودبرش داشتم و به صفحهاش نگاه کردم، کیا

دستمو روی صفحهی گوشی کشیدم و تماس برقرار شد و صدای شاد کیان تو 

 گوشم پیچید:چهطوری شاه

 پسر؟

 ...کیان-

نمیدونم صدام چهجوری بود که یهو با ترس گفت: یا علی! آرمان؟ چی شده؟ 

 کجایی؟ چرا صدات

 اینجوریه تو؟

 ...خونهام... کیان... آرسس-
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 آرسس چی؟ چیزیش شده؟-

 ...نه... ولی-

 .خیلی خب، آروم باش! من االن سریع میام اونجا-

تماس قطع شد و منم روی مبل افتادم، سرمم درد گرفته بود، بازم بغض 

 داشتم اما اشکی نمیاومد از

چشمام، محکم میزدم به قلبم و ناله میکردم، این رسمش نبود خدایا، این 

 رسمش نبود، بازم درد، هنوز

 .رده دردخوشحالی رو حس نک

با درد رو سینهام خم شده بودم، نمیدونم چهقدر گذشت که زنگ در پی در 

 پی به صدا در اومد. به زور

بلند شدم و رفتم سمت در، در رو باز کردم که کیان با دیدن حالم رنگش 

 .پرید و سریع پرید تو خونه

 .زیر بازومو و گرفت و منو برد تو سالن و کنارم روی مبل نشست

 سیده پریا حسینی |اهل )جلد اول( رمان مت
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 هول کرده بود، گفت:آرمان قلبت درد داره؟ بریم دکتر؟

 .سری به طرفین تکون دادم و گفتم:نه نیازی نیست

کیان پشتمو مالید و متعجب گفت:چی شده؟ روشنک به من گفت اوضاع 

 این حال تو چیه؟ خوبه، پس

نفس عمیقی کشیدم و صاف نشستم، زل زدم تو چشماش و گفتم: بین من و 

 نازنین همه چی عالی بود و
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اوضاع خوب بود اما وقتی اومدم خونه... از چیزی که نباید... دعا میکردم توهم 

 .باشه کیان

 کیان اخم کرد و گفت: در مورد چی حرف میزنی؟

اومد اینجا، اول یه مشت زد تو صورتم بعد  لبخند تلخی زدم و گفتم:آرسس

 یقه منو گرفت و گفت چهطور

 .تونستم باهاش اینطوری کنم... آرسس هم نازنین رو دوست داره کیان

 :چشمای کیان تا حد امکان گرد شد و متعجب گفت

 آرسس مشت زد تو صورتت؟ چون با نازنینی؟-

یاش تموم شده، سر تکون دادم که با حرص گفت:آشغال عوضی! دختر باز

 !االن عاشق شده برای من؟

پوفی کردم که ادامه داد:هنوز یادم نرفته که چهطور اون موقع که مازندران 

 بودم و با آرام آشنا شدم اونو

از چنگ من در آورد و به خودش عالقهمند کرد و بعد یه مدتم دختره رو ول 

 کرد و رفت، حاال عاشقی

 !یادش اومده؟

 .ن انگار واقعا نازنین رو دوست دارهکالفه گفتم:اما اال

کیان پوزخندی زد و گفت:دوست داره؟ بچه شدی؟ مگه اون موقع نازنین رو 

 نمیشناخت؟ چهطور وقتی

چند وقت اومد مازندران یهو عشق نازنین یادش رفت و آرام رو از من 

 گرفت؟ تو خوب میدونی من

و از من گرفت و بعدم چهقدر آرام رو دوست داشتم، اما اون با بیرحمی آرام ر
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 گفت باید بذاری خود

طرف انتخاب کنه. االن کو تا اینو بهش بگم؟ باید راحت قبول کنه، بس که 

 نازنین تو رو میخواد، حتی

یادته؟ اون موقع من و آرسس دوست صمیمی بودیم و من با تو تازه آشنا 

 شده بودم و بیشتر با تو جور

 .شده بودم که خیلی دقش گرفته بود

 .مو تو دستام گرفتم و گفتم:همهی اینا یادمه، اما کیان، قلبم درد داره کیانسر

کیان با عصبانیتی که سعی در کنترل کردنش داشت گفت:آرمان تو چرت و 

 پرتای اونو ول کن، مثال

قراره چه غلطی بکنه؟ من دوست داشتن رو تو چشمای نازنین دیدم، امکان 

 نداره تحت هیچ شرایطی از

 .تو دست بکشه؛ پس ول کن بذار هر چهقدر میخواد چرت و پرت بگه

اگر ارتباط عمیق شما بهم خورده فقط یه دلیل داره، اونم میدونی چیه؟ 

 حرصش گرفته که نازنینی که

 .اینقدر و این همه مدت کنارش بوده اونو نمیخواد و دنبال تو هستش

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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پوفی کردم و گفتم:آره منم همین فکر رو دارم، حاال فکر کنم بره، حتما میره 

 .و کارامون نصفه میشه

 .نمیدونم چیکار کنم

 کیان اخمی کرد و گفت:ما هم اینجا پیاز دیگه نه؟
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دیگه، پسر از اولم چشمام گرد شد که ادامه داد:من ترانهسرات میشم 

 .قرارمون همین بود دیگه

 .لبخند نیمهجونی زدم و گفتم: ممنونم داداش، ممنونم که هستی

 .اونم لبخند زد و گفت:این چه حرفیه؟ من همیشه پیشتم

تک خندهای کرد و گفت:آرمان من یه نظری دارم. چهطوره عروسی هامونو با 

 هم بگیریم، چشم آرسس

 نه، نظرت چیه؟در بیاد و بره خودکشی ک

تک خندهای کردم و گفتم:پاک میخوای پسره رو از صفحهی روزگار حذف 

 کنی؟

 .سر تکون داد و گفت:تازه دارم خیلی خودمو کنترل میکنم

 سرفهای کردم و گفتم:کیان یه چی بپرسم راستشو میگی؟

 کیان سر تکون داد که گفتم:آرام رو کامل فراموش کردی دیگه درسته؟

فت:آره داداش، نگران نباش االن روشنک تمام بود و نبود منه لبخندی زد و گ

 و دوستش دارم، نه آرام و

 .نه کس دیگه

با رضایت نگاهش کردم که گفت:حاال بیخیال اینا، میای یه چیزی بخوریم؟ 

 کاپوچینو داری؟

سر تکون دادم که رفت تو آشپزخونه و منم سرمو تکیه دادم به مبل و 

 .چشمامو با درد بستم

 .لفنم زنگ خورد، کیان گفت:بلند نشو االن میدم بهتت

و سریع گوشی رو آورد داد دستم، وقتی ازش گرفتم دیدم شیطون داره 
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 میخنده، متعجب شدم و نگاهم که

به صفحهی گوشیم افتاد تازه دلیل خندهاش رو فهمیدم؛ نازنین داشت زنگ 

 میزد و من اسمشو خاتون سیو

 .کرده بودم

 د و جواب دادم:جانم خاتون؟لبخند رو لبم اوم

 .سالم، آرمان یه چیزی شده-

 لحنش نگران بود، اخم کردم و گفتم:چی شده؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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جواب داد:وقتی برگشتم خونه آرسس بهم زنگ زد و منم بهش گفتم ما با 

 همیم، یهو رفتارش عجیب شد و

سرد شد خیلی، انگار عصبی شد بعدم خشک گفت بعدا میبینمت، نمیدونم چرا 

 اینجوری شد! من اونو

 .برادر خودم میدونستم و فکر کردم خوشحال میشه، برا همین گفتم بهش

پوفی کردم، پس نازنین گفته بود؛ هر چند اون نمیگفت باالخره میفهمید 

 .دیگه

 تو کجایی االن؟-

 .مامانم رفته پارک یکم ورزش کنه و من خونه تنهام-

نفس عمیقی کشیدم و گفتم:ببین خاتون باید یه چیزی رو بهت بگم، 

 آمادهای؟

 نگران شد و گفت:چی شده؟ بگو؟
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کیان با کاپوچینوها اومد کنارم نشست و کنجکاو بهم خیره شد، 

 .گفتم:راستش... آرسس، تو رو میخواد

 شد و با جیغ گفت:چی؟! چهطور ممکنه؟شوکه 

 .کالفه گفتم:ممکنه دیگه، اومد پیش من و دعوا کردیم و رفت

باشرمندگی گفت:وای خدا مرگم بده! متاسفم، من نمیدونستم اون منو دوست 

 داره، باورم نمیشه! آخه من

 !هرگز بیشتر از یه برادر باهاش رفتار نکردم، چرا آخه

 .گم بده چیه؟ کاریه که شده دیگهزبونتو گاز بگیر! خدا مر-

کیان با تمسخر زیر لب فحشی به آرسس داد و فنجون کاپوچینو رو به لبش 

 نزدیک کرد، نگاهمو ازش

گرفتم که نازنین گفت:ببینم چیزیت نشد که؟ فقط دعوا کردین، یعنی بحث 

 کردین؟

 ثانگار کیان هم شنید که برگشت و نگاهم کرد، منم گفتم:نه خاتون، فقط بح

 .کردیم

 دروغ که نمیگی؟-

دستی به صورتم کشیدم و گفتم:راستشو بخوای، دماغمو خون آورد، اما چیزی 

 .نیست نگران نباش

بازم شوکه شد و با جیغ و صدایی نگران گفت:چه غلطی کرد؟ چهطور 

 تونست؟ اون کی اینقدر پست

 شد؟! آخه چهطور؟ چهطور به تو حملهور شد؟ به خاطر من؟

 .ی گفتم:خاتون آروم باش، چیزی نیست، من خوبمبا لحن مالیم
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یعنی چی آروم باش؟! خیلی خون اومد؟ وای قلبت! نکنه درد بگیره! ببینم -

 درد داری؟ راستشو بگو آرمان

 .تا سکته نکردم

 .نازنین خاتون من آروم باش؛ به خدا چیزیم نیست و حالم خوبه-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 مطمئن؟-

 .آره مطمئن-

 کی دوباره میبینمت؟-

 .از سوالش لبخند عمیقی رو لبم اومد و گفتم:هر زمان تو دستور بدی خاتون

 پس، فردا هم میشه ببینمت؟ یا پس فردا؟ یا فرداهای دیگه ؟-

خاتون، هر فردایی خواستی از حالت گفتنش خندهام گرفت و گفتم:آره 

 .میتونیم همو ببینیم

دستمو بردم سمت فنجون کاپوچینو و همونطور که داشتم میخوردم 

 گفت:خیلی خوبه، آرمان، حاال من

 چیکار کنم؟

 چی رو چیکار کنی؟-

 .آرسس رو-

 .ردش کن، اگرم مزاحمت شد به من زنگ بزن تا بیام دندوناشو خورد کنم-

 .باشه، میگم... دوست دارم-

 منم دوستت دارم خاتون پ چی؟-
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 .اوم... خیلی خوبی-

 .لبخند زیبایی زدم

 .پس، فردا میبینمت-

 .باشه خاتون، بهت زنگ میزنم-

 .مراقب خودت باش آقایی، به امید دیدار-

 .تو هم خاتون، به امید دیدار-

ه! ی زد و گفت:نتلفن رو قطع کردم و روی میز گذاشتم که کیان سوت کشدار

 شما دوتا از من و روشنک

 !بیشتر الو میترکونین

 خندهام گرفت و گفتم: الو چیه پسر؟

اونم خندید و گفت:خاتون و آقایی؟ قشنگهها! باید به روشنک بگم منم 

 .اینجوری صدام کنه

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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لبخندی بهش زدم و یکم از کاپوچینو رو خوردم بعد گفتم:مگه االن چی 

 صدات میکنه؟

 .لبش آویزون شد و گفت:کیانم، منم بهش میگم نفسم

 !خب خیلی خوبه که دیوونه-

 .شیطون چشمک زد و گفت: نوچ، منم میخوام بهم بگه آقایی

 !خندیدم و گفتم:حسود

 .فی نزدیم و کاپوچینوهامون رو خوردیماونم خندید و دیگه حر
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 .بعد از خوردن کاپوچینوهامون گفتم:راستی کیان، الله داره ازدواج میکنه

متعجب شد و با چشمای گرد گفت:الله؟ دخترداییت؟ همون که دوستش 

 داشتی؟

 آره، چرا اینقدر تعجب کردی؟-

 .و خندیدم که گفت:قبال الله تمام وجودت بود

 .قبال، منم که همیشه برای اون مثه برادرش بودمخودت داری میگی -

آره، خیلی خوبه، اینجوری خیلی خوبه؛ اون خوشبخته تو هم خوشبخت -

 .میشی

سر تکون دادم که دوباره تلفنم زنگ خورد، کیان با خنده گفت:خاتونتون 

 .تحمل دوری ندارهها

م رو اسبا خنده نگاهش کردم و گوشی رو براشتم که لبخند رو لبم با دیدن 

 صفحه خشک شد، کیان هم از

 حالتم متعجب شد و قبل اینکه حرفی بزنه من جواب دادم:بله عمو کیومرث؟

 سالم آرمان، میرم سر اصل مطلب، یادته بهت چی گفتم؟ در مورد پدرت؟-

پوزخندی زدم و گفتم:من حوصلهی مسخره بازیای شما رو ندارم، لطفا قطع 

 .کنید

من میدونم چرا نفس خودکشی کرد و کی اون بال و خواستم قطع کنم که گفت:

 !رو سرش آورد

دستم خشک شد، سریع گوشی رو چسبوندم به گوشم و گفتم:کی؟ شما 

 !میدونین؟

خندید و گفت:البته، امشب ساعت نه بیا به کافیشاپی که برات آدرسشو 
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 میفرستم، اونجا بهت میگم،

 .خداحافظ

و بدون اینکه بذاره من حرفی بزنم قطع کرد. چشمای کیان گرد بود و منم با 

 چشمایی گرد و عصبانی به

 !صفحه گوشی زل زدم، اینجا چه خبره؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 ؟کیان متعجب گفت: کی بود چی شده

 .نمیخواستم کیان چیزی بدونه بنابراین گفتم: م... مهم نیست

 .ابروهاشو داد باال

 مهم نیست و رنگت اینجوری پریده؟-

سرمو تو دستام گرفتم و گفتم:من میخوام برم یکم بخوابم، تو همین پایین 

 میمونی؟

 .سری به طرفین تکون داد و گفت:نه داداش، من دیگه میرم

ندی بهش زدم، بلند که شد منم بلند شدم و باهاش سرمو بلند کردم و لبخ

 دست دادم که گفت:هر زمان

 چیزی خواستی بهم زنگ بزن، باشه؟

 .سر تکون دادم و گفتم:باشه داداش، ممنونم

 .کاری نمیکنم که، مراقب خودت باش-

 .بعد یکی زد به شونهام و به سمت در خروجی رفت

بقهی باال و روی تخت دراز لبخند نیمهجونی زدم و بعد بیحوصله رفتم ط
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 .کشیدم

 !فکرم رفت سمت عمو، یعنی چی میدونست! چه ربطی به بابا داشت؟

خب اگه میدونسته کی اون بال رو سر نفس آورده چرا حرفی نزد؟ چرا به الله 

 یا بقیه چیزی نگفت؟ چرا

 میخواست به من بگه؟

 .ی خوابم برداونقدر ذهنم درگیر نفس و عمو و بابا شده بود که نفهمیدم ک

با احساس تشنگی و سر درد شدید از خواب بیدار شدم، روی تخت نشستم و 

 نگاهی به ساعت کردم. یه

ربع به نه بود، گوشیمو از کنار عسلی برداشتم و نگاهی بهش انداختم، عمو 

 .پیام داده بود

کالفه دستی به صورتم کشیدم و از جام بلند شدم و رفتم پایین تو آشپزخونه، 

 لیوان آب خنک براییه 

خودم ریختم و بعد یه دونه قرص آوا میگرن هم برداشتم و همراه آب 

 خوردم، خیلی کم پیش میاومد برای

سردردم قرص بخورم مگر مواقعی که دیگه خیلی شدید بود و نمیتونستم به 

 .کارام برسم

 ولیوان رو کنار گذاشتم و گوشیمو که روی اپن گذاشته بودم برداشتم، پیام عم

 رو باز کردم و به آدرسی

 .که داده بود نگاه کردم

یعنی چی میخواست بگه؟ خب پشت تلفن میگفت دیگه! اصال چرا میخواست 

 به من بگه؟ اگه
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میدونست یا فهمیده بود اول باید به الله میگفت. فوقش به من گفت منم به 

 الله میگم تا پدر طرف رو در

 .بیاریم

 پریا حسینیسیده  |رمان متاهل )جلد اول( 
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با این فکر رفتم تو اتاقم و مشغول حاضر شدن شدم، لباسامو در آوردم و یه 

 شلوار جین طوسی با یه

پیرهن طوسی پوشیدم و بعد ژاکت مشکیمو روی بلوزم پوشیدم، عطر 

 مارکدارم رو زدم به خودم و

زنجیرم رو دور گردنم انداختم. موهامو یکم مرتب کردم و بعد از برداشتن 

 سوییچ ماشین و گوشیم از

خونه بیرون زدم، رفتم سوار ماشین شدم و بدون وقفه به سمت آدرس حرکت 

 کردم. همش ذهنم درگیر

این بود که چرا عمو باید به من بگه و پدر من چه ارتباطی به این قضیه داره؟ 

  ممکنه بابا بدونهیعنی مثال

 اون طرف کی بوده و چیزی نگفته باشه؟ یا نه قضیه چیز دیگهایه؟

کالفه دستی به موهام کشیدم؛ اینقدر به اینا فکر کردم که وقتی به خودم 

 اومدم مقابل اون کافیشاپ بودم،

ماشین رو پارک کردم و بعد از برداشتن گوشیم از ماشین اومدم پایین و 

 .داخل کافیشاپ شدم

با چشم دنبال عمو میگشتم که برام دست تکون داد و منم رفتم سمتش، لم 
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 داده بود به صندلیش و با غرور

 .به من زل زده بود. یه تیپ تماما مشکی زده بود و منتظر من بود

نشستم، اخم کرده نگاهش میکردم که کمی خودش رو جلو کشید و با لبخند 

 مضحکی که روی لبش بود

 پسر؟گفت:خب؟ چهطوری 

اخمم بیشتر شد و گفتم:شما این همه راه منو کشوندین اینجا که حالم رو 

 بپرسین؟

 .تک خندهای کرد و گفت:نه، اما یهو که نمیشه رفت سر اصل مطلب

 .پوزخندی زدم و گفتم:من وقت عالف شدن ندارم

و خواستم بلند بشم که خندید و گفت:عین بابات عجولی! شاید اگه اونم امروز 

 نو خراب نمیکرداعصاب م

 .اونوقت من اینجا نبودم تا همه چیز رو به تو بگم

حس کنجکاویم مانع از رفتنم شد، نشستم و با تعجب گفتم: منظورتون از همه 

 چیز چیه؟

 !بازم خندید و گفت: خیلی چیزا رو نمیدونی

گارسون اومد سفارش منم گرفت و بعد که رفت گفتم:خب بگید تا منم 

 .بدونم

ی زد و گفت:خب اول با قضیهی نفس شروع میکنیم، فقط من لبخند چندش

 آروم میگم چون قلبت مریضه

 .و من نمیخوام حالت بد شه

تکونی به خودش داد و رو صندلی جابهجا شد؛ بعد دستاشو تو هم گره زد و 
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 :روی میز گذاشت و گفت

نفس اون روز زوری توسط یه مرد آزار دید و با تمام وجودش آرزوی مرگ 

 خوب یادمه که اون کرد،

موقع چهقدر افسرده بود، تو هم باید یادت باشه که اون دختر شاد و سرزنده 

 چهطور یهو افسرده و

 .گوشهگیر شد. هیچ کسم دلیلش رو نمیدونست جز خودش

تا اینکه من یه روز رفتم پیش بابات تو شرکت تا در مورد یه سری مسائل 

 باهاش حرف بزنم اما

ونجاست، میدونی آدم فضولیم، پشت در ایستادم و نمیدونستم نفس هم ا

 .گوش به حرفاشون سپردم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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نفس با جیغ و داد حرف میزد و فحش میداد و پدرت سعی داشت آرومش 

 کنه، موضوع بحثشونم باردار

 .نفس بود شدن

 دستامو روی میز گذاشتم و گفتم:چرا باید اینا رو به پدر من بگه؟

سفارشمو آوردن که تشکری کردم و دوباره نگاهمو به کیومرث دادم، مکث 

 کرده بود و با تمسخر بهم زل

 .زده بود، خواستم چیزی بگم که خودش سکوت رو شکست

، مال پدرت بوده فنجون قهوه رو برداشته بودم که گفت: چون بچهی نفس

 !آرمان
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یه لحظه خشکم زد و مات زل زدم به عمو، فنجون از دستم افتاد و شکست و 

 !تقریبا داد زدم:چی؟

همه برگشتن سمت ما، کیومرث با همون حالت گفت: آروم پسر! ملت رو 

 !خبردار کردی

حرصی در حالی که خودم رو کنترل میکردم که گردنشو نشکنم گفتم:منو 

 کشوندین اینجا که ساخته و

پرداختهی ذهنتون رو تحویل من بدین؟ من مسخره،ام یا رو پیشونیم نوشته 

 احمق؟

خندید و گفت: ساخته و پرداخته؟ مگه من رمان نویسم؟ نه پسر جون حرفام 

 عین حقیقته، اگه باور نداری

 .از پدرت بپرسبرو 

پوزخندی بهش زدم و گفتم: تو و دخترت جفت روانی هستین، براتون 

 .متاسفم

و بعد از کافیشاپ با عصبانیت بیرون زدم، نه امکان نداره! امکان نداره پدر من 

 همچین کاری کرده

باشه! امکان نداره! این داره چرت میگه، آره داره مزخرف میگه که ذهنم رو 

 .بهم بریزه

ذشت نفس عمیقی کشیدم و خواستم سوار ماشین بشم که کیومرث یکم گ

 اومد پیشم و با دست اشاره کرد به

گوشیش متعجب نگاهش کردم که یهو صدای بابا که روی آیفون بود تو 

 .گوشم پیچید
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کیومرث؟ الو؟ ببین وای به حالت اگه به آرمان حرفی بزنی. فکر کردی اون -

 حرفاتو باور میکنه؟ وای

اگه به آرمان بگی بچه ی نفس مال من بوده، تو حقیقت رو بهش  به حالت

 نمیگی. مطمئنم روزگارتو سیاه

 .میکنم

خشکم زده بود، چشمام تا حد امکان گرد شده بود و دستام میلرزید. باورم 

 نمیشد! امکان نداشت! مردد

 ...گفتم:ب... بابا

 !اونم متعجب و بهت زده گفت:آرمان؟

جودم افتاد؛ ضربان قلبم رفت باال و درد بدی رو حس یهو درد مثل خوره به و

 کردم، بابا چند بار اسممو

صدا زد اما من دستمو به ماشین گرفتم که سقوط نکنم؛ کیومرث پوزخندی زد 

 سرشو جلو آورد و دم

 گوشم گفت:دیدی پدرتم آدم پاکی نیست آرمان فاتح؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :نازنین

کشی به بدنم دادم و از جا بلند شدم، آخیش دیشب چهقدر راحت خوابیدما، 

 لبخندی رو لبم اومد؛ مگه میشه

 آدم با فکر کردن به مرد مورد عالقهاش راحت نخوابه؟

ون رفته و وارد جلوی آیینه ایستادم و موهامو شونه زدم و بعد از اتاق بیر
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 دستشویی شدم، شیر آب رو

باز کردم و آبی به سر و صورتم زدم و بعد دوباره به اتاقم برگشتم، با همون 

 لبخندی که داشتم گوشیمو

 :برداشتم و به آرمان پیام دادم

 .سالم عزیزم، صبح بخیر-

و بعد گوشی رو انداختم رو تخت و از اتاق بیرون رفتم، طبق عادتم رفتم 

 ونه و مشغول حاضرآشپزخ

کردن صبحونه شدم؛ حس خیلی خوبی داشت که برای مادرم و خودم صبحونه 

 .آماده میکردم

وقتی حاضر شد صبحونه، میز رو هم چیدم که مامان هم اومد تو آشپزخونه و 

 لبخندی به من زد و

 .گفت:سالم عزیز دلم، صبحت بخیر

 .سالم مامانم، صبح شما هم بخیر-

و صندلی سمت اون رو کشیدم عقب که بشینه، با لبخند یه و بعد رفتم پیشش 

 ب*و*س بهم داد و نشست و

 .منم مقابلش نشستم و شروع کردم به خوردن

مامان با لبخند بهم نگاه میکرد و منم در جوابش لبخند زیبایی رو تحویل 

 .دادم

حرف خاصی بینمون رد و بدل نشد موقع صبحونه و در آرامش غذا خوردیم. 

 بعد از تموم شدن صبحونه

وسایل روی میز رو جمع کردم و ظرفای کثیف رو شستم و روی میز رو پاک 
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 کردم، مامان اومد یه

لیوان برداشت و توش آب ریخت و خورد. منم با اجازهای گفتم و رفتم سمت 

  تا االناتاقم، آرمان احتماال

 .جواب داده

نشستم رو تختم و گوشیمو تو دستم گرفتم و به صفحهاش نگاه کردم اما 

 .پیامی نیومده بود

 .اخم ظریفی کردم اما بعد به این فکر کردم که شاید هنوز بیدار نشده

نگاهی به ساعت کردم و با لبخند زیر لب گفتم:آره بابا، االن خیلی زوده، 

 ه،پسرهی بیچاره هنوز خواب

 !عجب موجودی هستیا دختر

 .بعد تک خندهای کردم و از جام بلند شدم

 :آرمان

چشمامو باز کردم و به اطراف نگاه کردم، تو خونه روی تخت بودم. کی 

 اومدم؟ اصال چهجوری اومدم

خونه؟ اتفاقات دیشب اومد تو ذهنم و دوباره رگههای عصبانیت تو وجودم 

 ریشه دووند، دستی به صورتم

و از جا بلند شدم و روی تخت نشستم، گیج از جام بلند شدم و رفتم کشیدم 

 طبقهی پایین و توی آشپزخونه

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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رفتم؛ یه صبحونهی ساده حاضر کردم و نشستم پشت میز و همونطور که 
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 م سعی میکردم بهمیخورد

 !هیچ چیز فکر نکنم. دیگه مهم نیست، دیگه هیچی مهم نیست

صبحونه که تموم شد یه لیوان آب خوردم و نشستم رو مبال تو سالن و به 

 .روبهروم زل زدم

خسته بودم، خسته بودم از اینکه همیشه من باید دردا رو تحمل کنم؛ چرا 

 همیشه من باید کسی باشم که

ا تا یه ذره حس میکنم خوشبختترین آدمم این حس به عذاب میکشه؟ چر

 بدترین شکل ممکن ازم گرفته

 میشه؟

مگه من چه گناهی کردم؟ من نه دل شکوندم و نه در حق کسی بدی کردم! 

 حتی تا جایی که یادم میاد این

 .من بودم که دلم شکست و هیچ کس نفهمید چهقدر داغون شدم

کردم، دیشب خودمو به حد مرگ دیشب وقتی برگشتم داد و فریادامو 

 رسوندم و چیزی تا مرگم نمونده بود

و االن دیگه جونی برای داد و فریاد نداشتم و مثل همیشه داشتم تو خودم 

 .میریختم

کالفه چنگی به موهام زدم، اون موقعها که پریا زنده بود با خودم میگفتم 

 عجب خواهر دیوونه و خل و

همیشه کاراش باعث عذاب و دردسر بقیه  چلی دارم، مثل بچهها میمونه و

 میشه، اما حاال که بین همهی

دردا تنها موندم، تازه میفهمم که اگر همون خواهر دیوونه کنارم بود چهقدر از 
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 بار فشارای وارده بهم کم

 .میشد

حس یه طبل تو خالی رو دارم، از دیشب تا حاال دارم به این فکر میکنم که 

 پدری که من این همه سال

اونو الگوی خودم قرار دادم و گفتم پاکتر از پدر من آدمی وجود نداره، 

 چهطور تونست همچین کاری

 رو بکنه؟

چهطور تونست نفس رو باردار کنه و این چند ساله اینقدر راحت زندگی کنه؟ 

 نفس به خاطر اون خودشو

 کشت و اون اینقدر راحت از کنار این موضوع گذشت؟ اصال براش مهم نبود؟

سواالت متعدد تو ذهنم داشتن منو دیوونه میکردن، اما از یه چیز مطمئن بودم 

 و اونم این بود که اگر الله

 .یا ساسان همه چیز رو میفهمیدن خون تو این خانواده به پا میشد

 ...بیچاره مادرم؛ مادری که این همه مدت کنار پدرم بود و اونوقت اون

بین دستام گرفتم و موهامو تو مشتم نفسمو با حرص بیرون فرستادم، سرمو 

 .گرفتم

این زندگی نبود که من میخواستم، چیزی نبود که دنبالش بودم، این رسمش 

 .نبود

مغزم داشت منفجر میشد و اگر بیشتر از این فکر میکردم صد در صد راهی 

 .تیمارستان میشدم

ما زد ابلند شدم و رفتم سمت اتاقم، از دیشب تا حاال بابا چندین بار زنگ 
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 .جواب ندادم

 چرا زنگ میزد؟ چی میخواست بگه؟ اصال با چه رویی به من زنگ میزد؟

 یعنی واقعا خجالت نمیکشه که به من زنگ میزنه؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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اد بگه چیزی به مادرت نگو اما من اونقدرام پوزخندی رو لبم اومد، حتما میخو

 احمق نیستم که زندگی

 .مادرمو به این راحتی جهنم کنم

حولهام رو برداشتم و راهی حموم شدم تا بلکه با حموم کردن یکم اعصابم 

 آروم بشه، اما خوب میدونستم

 .که این موضوع اینجا تموم نمیشه

تم: منتظر باش بابا، به زودی لبخند غیرمنتظرهای رو لبم اومد و زیر لب گف

 واکنش جالبی رو از من

 !میبینی

 .و بعد لباسامو در آوردم و رفتم حموم

 :نازنین

واقعا ناراحت شده بودم، یعنی چی؟ چرا به پیامم جواب نداد؟ مگه میشه تا 

 االن خواب باشه؟

گوشیمو تو دستم گرفتم و زنگ زدم بهش و در کمال ناباوری دیدم که جواب 

 .نمیده

اخمم رنگ گرفت و در عین حال نگران شدم، چند بار دیگه هم زنگ زدم اما 
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 جوابی نگرفتم؛ عصبانیتم

 .جاشو به نگرانی داده بود، با هول زنگ زدم روشنک

 ...سالم دخی چ-

 روشنک تو رو خدا وایستا، ببین آقا کیان پیشته؟-

 تعجب کرد و گفت:نه، کیان اینجا نیست، من خونهام، چیزی شده؟

مضطرب گفتم:فکر کنم آره، آرمان نه تلفنشو جواب میده و نه جواب پیامامو 

 میده! نمیدونم چی شده و

میترسم طوریش شده باشه، میشه یه زنگ بزنی به آقا کیان و بپرسی آرمان 

 کجاست؟

روشنک با لحن نگرانی گفت:باشه باشه، االن زنگ میزنم، تو آروم باش، باشه؟ 

 قطع میکنم و بهت خبر

 .دممی

 .باشه، منتظرم-

تماس رو قطع کردم و با استرس نشستم و چنگ زدم تو موهام، وای! نکنه 

 چیزی شده باشه! نکنه قلبش

 .درد گرفته باشه؟ وای خدا اگه اون چیزیش بشه چیکار کنم

 :آرمان

چشمام بسته بود و داشتم شامپو رو روی سرم میمالیدم که صدای وحشتناکی 

 منو از جا پروند. انگار

یکی با چک و لگد داشت در خونه رو میشکست، صدای داد میاومد اما گنگ 

 .بود
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 .سریع چشمامو باز کردم که کف رفت تو چشمم و چشمم به سوزش افتاد
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 !آخ، لعنتی-

چشمام و بعد حولهام رو برداشتم، از حموم بیرون اومدم و آب ریختم تو 

 حولهام رو پوشیدم و با حالت دو

رفتم سمت در، دقیق که شدم صدای کیان رو تشخیص دادم که با داد اسمم 

 .رو صدا میزد

در رو باز کردم و با عصبانیت گفتم:چه مرگته کیان؟! آبرومونو بردی! چه 

 خبرته آخه؟ یه حموم

 رم من؟نمی،تونم ب

هنگ کرده سرتا پامو نگاه کرد و بعد اومد داخل و محکم بغلم کرد، بسم اهلل 

 !الرحمن الرحیم

 !متعجب کیانو از خودم جدا کردم و گفتم:حالت خوبه کیان؟

رنگش پریده بود و با نگرانی بهم زل زده بود، اخمی رو پیشونیش نشوند و 

 گفت:من خوب، تو هم که

 .نخوبی، اما بقیه خوب نیست

 ابروهامم باال رفت و گفتم:یعنی چی؟

دست به کمر شد و گفت: تو چرا جواب پیاما و تماسای نازنین خانوم رو 

 ندادی؟ میدونی دخترهی بدبخت

 چهقدر ترسید؟
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دیگه چشمام بزرگتر از این نمیشد، گیج گفتم:مگه نازنین زنگ زده یا پیام 

 !داده؟

 .وارکیان دیگه مونده بود که منو میخ کنه به دی

 !حرص گفت: پسر تو واقعا نفهمیدی؟ با

به سر و وضعم اشاره کردم و گفتم:منه بدبخت تو حموم بودم، اگرم زنگ زده 

 !خب نشنیدم دیگه

اخمش یکم کمرنگ شد ولی با همون حالت گفت: زود تند سریع بدو یه زنگ 

 بزن به نازنین خانوم و از

 .نگرانی درشون بیار

گوشیم و برش داشتم. اوه اوه! چهقدر زنگ زده! سر تکون دادم و رفتم سمت 

 یک پیام صبح بخیر عزیزم

 .هم برام فرستاده بود

 .یکی زدم رو پیشونیم، من صبح اینقدر گیج بودم که اصال گوشیمو نگاه نکردم

 .سریع شمارهی نازنین رو گرفتم و منتظر شدم تا جواب بده

فت:الو آرمان، آرمان حالت به بوق دوم نرسیده جواب داد و با جیغ و نگرانی گ

 خوبه؟ کجایی تو؟ چرا

جوابمو ندادی؟ میدونی چهقدر نگران شدم من؟ مگه چه کاری پیش اومده 

 بود و اینقدر مهم بود که

 درگیر بودی و جواب ندادی؟
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تو دلم پوزخندی زدم، خاتون اگه میدونستی دیشب به من چی گذشت و 

 امروز صبح چه حالی داشتم این

 .حرف رو نمیزدی

من واقعا متاسفم نازنین، صبح که بیدار شدم سرم خیلی درد میکرد و اصال به -

 گوشی نگاه نکردم، یکم

بعد از خوردن صبحونه هم رفتم حموم و صدای زنگ خوردن گوشیمو 

 .نشنیدم، واقعا متاسفم خوشگلم

از نگرانیش کم شد اما دلخور گفت:خیلی منو ترسوندی! حقته یه ماه باهات 

 .حرف نزنم

لحنم غمگین شد و گفتم:باشه من برای هر تنبیهی که تو بگی حاضرم، اما این 

 یک ماه اگه از دوریت و

 .نیدن صدات نفسم برید تو حاللم کننش

 .کیان هم اومد کنارم ایستاد و بهم خیره شد

نازنین با لحن غمناک و جیغ مانندی گفت:خدا نکنه! تو چیزیت بشه من چیکار 

 کنم، باشه تنبیهت نمیکنم

 .اما دیگه تکرار نشهها

 .لبخند نیمهجونی زدم و گفتم: چشم عزیزم، قول میدم دیگه تکرار نشه

 .انآرم-

 جون آرمان؟-

 .مطمئنی فقط سرت درد میکرد؟ آخه صدات یه جوریه-

واقعا نمیشه هیچ چیز رو از این دختر مخفی کرد! با این حال گفتم:آره 
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 .عزیزم، فقط سرم درد میکرد

االنم یکم درد میکنه و چون به صورت خیلی اکشنی از حموم اومدم بیرون، 

 !هیجان هم اضافه شد

 آقا کیان اومدن؟ مگه چهجوری اومدی بیرون؟ خندید و گفت:چهطور؟

اومدم جواب بدم، کیان سرشو نزدیک کرد و گفت: من زنگ در رو زدم 

 جواب نداد، منم ترسیدم و با

 .مشت و لگد میزدم به در، اگر یکم دیرتر میاومد در رو میشکوندم

 .نگاهی بهش انداختم و روبه نازنین گفتم:شنیدی که

، ببخش تقصیر من شد؛ آخه خیلی نگرانت شده خندید و گفت:آره شنیدم

 بودم و احتماال آقا کیان هم کلی

 .بهش استرس وارد شده بود دیگه

چشمم که میسوخت رو مالوندم و گفتم:آره، حاال خوبه من کور نشدم این 

 .وسط، کف رفت تو چشمم

 !کیان با خنده گفت:اوه اوه، بمیرم من

 !ترکونمت، وایسااز لحنش خندهام گرفت و گفتم: کیان می
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صدای خندیدن نازنین انگار روزنهای تو دل تاریکم آشکار کرد، یکم جون 

 :گرفتم و با مهربونی گفتم

 .فدای خندیدنت

 .خوبه، مردم از نگرانیخدا نکنه دیوونه، خداروشکر که حالت -
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 .ببخشید عزیزم، دیگه تکرار نمیشه-

 .خوبه-

 خاتون؟-

 جانم؟-

 .با لبخند گفتم:مرسی که کنارمی

 .ریز خندید و گفت:کاری نکردم که

 .تو وجودت مایهی آرامشه-

 :با خجالت گفت

 .عزیزمی، حاال که خیالم راحت شده، میتونی بری و به ادامه ی حمومت برسی-

 .ممنونم که اجازه میدین بانو-

 دلخور گفت: مسخره میکنی؟

 .نوچ، من اجازهام دست توئه-

 .آیی خیلی دوستت دارم-

 .منم دوستت دارم خاتون-

 خیلی خوبی، مراقب خودت باشیا، باشه؟-

 .چشم عزیزم، نگران نباش-

 .اوکی، پس میبینمت، فعال-

 .به امید دیدار عزیزم، فعال-

تلفن رو روی میز گذاشتم، کیان با لبخند دندوننمایی  تماس رو قطع کردم و

 بهم زل زده بود، چشمامو

 :ریز کردم و گفتم
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 !خودت نوع مرگتو مشخص کن-

 :خندید و گفت

رحم باشی؟ من اومدم اینجا و آگاهت کردم، اگر آقا چهطور میتونی اینقدر بی-

 نمیاومدم و جنابعالی تو

حموم میموندی خاتونتون سکته رو میزد؛ روشنک که به من زنگ زد، قشنگ 

 مشخص بود نگرانی

 نازنین خانوم بهش منتقل شده و منم سریع اومدم اینجا، چه قدرنشناس شدیا،

و دست به زیر چونهام کشیدم متفکرانه دستمو آوردم و گذاشتم زیر چونهام 

 :و گفتم

 جدا؟! واو عجب آدم بزرگ و فداکاری هستیا. میخوای یه مدالم بهت بدم؟-

 :لبخند عمیقی زد و گفت

 .نه همین که می،بینم خوبی و چیزیت نیست برام کافیه-

 :بهش نگاه کردم و گفتم

 تو بشین تا من برم لباسامو عوض کنم و بیام-

تم به سمت اتاقم، داخل شدم و رفتم جلوی کمد لباسام، سر تکون داد و منم رف

 حولهام رو در آوردم و لباس

پوشیدم، یه بلوز شلوار مشکی پوشیدم و یکی از حولههای کوچیک رو از 

 کشوی کناری برداشتم و

موهامو کمی خشک کردم، رفتم جلوی آیینه و زنجیرم رو دور گردنم بستم، 
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 یکم موهامو مرتب کردم و

 .ینرفتم پای

روی مبل نشسته بود و منتظر من بود، رفتم کنارش نشستم که نگاهش 

 کشیده شد سمت من لبخندی زد و

 :گفت

 .عافیت باشه-

 .ممنون-

 کمی مکث کرد و گفت:آرمان یه سوال بپرسم؟

 .بپرس-

 نفسی گرفت و گفت:چیزی شده؟

سر تکون دادم و گفتم:اما نمیخوام در موردش حرف بزنم، چون قلبم درد 

 .میگیره و طاقت نمیاره

خودش حل میشه و منم کاری بهش ندارم، پس تو هم اصرار نکن که در 

 موردش حرفی بزنم، باشه؟

لبخند تلخی زد و گفت:باشه داداش، هر چی تو بگی، اما اگه یه زمان کمکی 

 .خواستی رو من حساب کن
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 .بهش لبخند زدم و گفتم:حتما داداش، ممنون

 :اونم لبخند زد و بعد از کمی مکث گفت

امشب عروسی دخترخاله روشنکه و منم قراره باهاش برم، تو هم بیا روحیت -



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 310 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 اصال دوستعوض میشه، 

 .ندارم جواب نه بشنوما، در ضمن نازنین خانوم هم میاد

 .سر تکون دادم و گفتم:باشه مشکلی نیست، میام داداش

 .لبخندش عمیقتر شد و ضربهی آرومی به پشتم زد

*** 

ماشینا رو کنار هم پارک کردیم و پیاده شدیم، سه تا ماشین بودیم من و 

 نازنین و روشنک و کیان که با هم

مده بودن پیاده شدیم و منم دستی به موهام کشیدم و کتمو صاف کردم، یه او

 دست کت و شلوار تماما

مشکی با کراوات مشکی تنم بود، موهامو مرتب کرده بودم و کفشهای براق 

 مشکیمم، تیپمو کامل

میکرد، روشنک و کیان هم پیاده شدن، کیان تو اون کت و شلوار زرشکی 

 بتاهمراه روشنک که لباس نس

 .پوشیده و بلند و زرشکی پوشیده بود، میدرخشید

نگاهمو ازشون گرفتم و به نازنین دادم که یه لحظه حس کردم مغزم از کار 

 افتاد، با قدمای شمرده اومد و

مقابلم ایستاد؛ لباس بلند و آستیندار مشکی براقش با آرایش مالیمی که 

 داشت عالی بود، موهای لختش رو

ل مخفی کرده بود، لبخند عمیقی رو لبم اومد، دستمو جلو بسته بود و زیر شا

 بردم و دست کوچیکش رو

تو دستم گرفتم، لبخند زیبایی زد و وارد تاالر شدیم؛ عروسی مختلط بود اما به 
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 همه گفته بودن که

 .گوشیهاشون رو در نیارن و فیلم و عکس نگیرن تا دردسری ایجاد نشه

شنک سرش رو گذاشت رو شونهی کیان پشت یه میز چهار نفره نشستیم، رو

 .و با آرامش چشماشو بست

لبخندی رو لبم اومد و نگاهمو به نازنین دادم که اونم سرشو رو شونهام 

 گذاشته بود، یه دستم رو دورش

 .حلقه کردم و به روبهرو خیره شدم

دستش روی دستم نشست و گرما به دستم هجوم آورد، برای لحظهای تمام 

 و لبخند عمیقی دردام یادم رفت

زدم، دارم واقعا به این نتیجه میرسم که وقتی نازنین کنارمه تمام غصهها از 

 یادم میره و بهترین حس

 .دنیا رو پیدا میکنم

نازنین سرشو از روی شونهام برداشت و بهم زل زد، دستاش رو دستم بود که 

 محکم گرفتمشون، زل زده

من تمام اجزای صورت زیبای  بودیم به هم، همونطور به هم خیره بودیم و

 نازنین رو تو ذهنم هک کردم

 .واقعا ازش خوشم میاومد

 .همونطور که به چشمای هم زل زده بودیم، آروم گفت:خیلی جذاب شدی

 .لبخندی بهش زدم و گفتم:این حرفا پیش شما درست نیست

ریز خندید، موهای مشکی و زیباش دورش ریخته شده بود و زیباییش رو 

 .چند برابر میکرد
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 :خواست حرفی بزنه که روشنک با خنده گفت

 .س عروس بخریم و بیایمکیان بیا بریم دو دست کت و شلوار و لبا-

 :نگاهمون رفت سمت روشنک، کیان با تعجب گفت

 دو دست کت و شلوار و لباس عروس چرا؟-

خندید و گفت:خب یه دست برای من و تو و یه دستم برای اینا دیگه، همینجا 

 همه با هم عروسی کنیم

 .تموم بشه بره

 :از حالت گفتنش خندمون گرفت و کیان با خنده رو به من گفت

 .فکر بدیم نیستا، آرمان دست خاتونتون رو میگیری و با خودت میبری خونه-

نگاهی به نازنین انداختم که آروم یه الیه از موهاشو پشت گوشش گذاشت و 

 :با لبخند بهم زل زد

 نظرت چیه خاتون ؟-

 :تک خندهای کرد و گفت

ا د میشی، اماگر مامانم و شناسناممو آورده بودم میشد، اما متاسفم که نا امی-

 .نمیشه

 .هر چهارتا خندیدیم

 :کیان با لحن خندونی گفت

 .منم شناسنامه نیاوردم، ولی روشنک داره فکر کنم-

 :روشنک خندید و گفت
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عزیزم، آدم باید برای هر موقعیتی آماده باشه، درسته منم ندارم االن، اما کال -

 !باید آماده باشه

بعد یه زن اومد داخل و با هیجان هر چهارتامون به خنده افتادیم و چندی 

 .گفت:عروس و داماد دارن میان

بلند شدیم تا بریم استقبال عروس و داماد، دست نازنین تو دستم بود و کیان 

 و روشنک هم کنارمون بودن

و دستای هم رو گرفته بودن، رفتیم بیرون تاالر و با شادی مشغول دست زدن 

 برای عروس و داماد شدیم

 .ومدنکه داشتن میا

عروس چهرهای کوچیک و معصوم داشت؛ آرایشش زیبا بود و یه لباس پفدار 

 و آستیندار داشت،

آستیناش توری بودن و روی تورها هم طرحدار و قشنگ بود، نگاهمو به داماد 

 دادم؛ کت و شلوار سفید

به تن داشت و یه کراوات مشکی با کفش های براق مشکی داشت، چهرهاش 

 بی بهآروم بود و پسر خو
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نظر میاومد، مادر عروس دور سر عروس و داماد اسپند رو چرخوند و من 

 نگاهمو به نازنین دادم که

وردم آاونم بهم خیره شد، نگاهمو از چشمای افسونگرش گرفتم، دستشو باال 

 .و ب*و*سیدم
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وقتی عروس داماد رفتن داخل، همراهشون رفتیم داخل و سرجاهامون 

 .نشستیم

روشنک نشست و کیان هم کنارش نشست و دستشو روی صندلی روشنک 

 گذاشت، ما هم نشستیم و

 :روشنک گفت

باورم نمیشه این دخترهی دیوونه هم عروس شد؛ آخه کی فکرشو میکرد -

 پروین اینقدر زود بزرگ بشه

 و شوهر کنه؟

دوباره به عروس و داماد نگاه کردم و لبخندی زدم و نگاهمو دادم به نازنین 

 که با لبخند عمیقی بهم زل

 زده بود، روشنک با اخم ظاهری ادامه داد

 ر از این میشیم مگه نه نازی؟اما من و نازنین خوشگلت-

 .نازنین جواب داد:آره صد در صد

 :روشنک با خنده ادامه داد

تازه اگه یه درصد کیان روز عروسیمون خوشگل بشه فقط به برکت وجود -

 .منه

 :کیان ابروهاش رفت باال و با خنده زل زد به روشنک، روشنک گفت

 دروغ میگم مگه؟-

 :کیان نهای گفت و ادامه داد

 .هرچی دارم از توئه پرنسس من من-

 خندیدم و گفتم:کیان باالخره پیداش کردی؟
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 :کیان سر تکون داد و گفت

آره پس چی؟ فکر کردی فقط شما بلدی رو خانومت اسمای قشنگ بذاری، -

 .منم بلدم

روشنک لبخند عمیقی زد و نگاهشو به کیان داد و کیان هم ب*و*سهای به 

 سرش زد، با لبخند بهشون نگاه

 :میکردم که روشنک به وسایل و شیرینی و میوهی روی میز اشاره کرد و گفت

 .از خودتون پذیرایی کنین، اینا رو برای دکور اینجا نذاشتنا-

سر تکون دادیم و منم یکی از شیرینیها رو برداشتم و گرفتم سمت نازنین، 

 اول متعجب شد اما بعد لبخند

 .گاز به شیرینی زد و بهم خیره شد شیرینی زد و آروم دهنش رو باز کرد و یه
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وقتی شیرینی رو خورد، برگشتم که کیان رو دیدم با خنده میوهی خورده شده 

 :رو گرفت سمتم و گفت

 خودت بردار من تو دهن کسی نمیذارم-

خندیدم و برداشتم، کیان برگشت سمت روشنک و با عشق یه تیکه از میوه رو 

 تو دهن روشنک گذاشت،

موقع رقص تانگو آهنگ مالیمی پخش شد و دود فضا رو گرفت، داماد از جا 

 بلند شد و دستشو به طرف

عروس دراز کرد، عروس هم آروم دستشو تو دست اون گذاشت و باهم 

 اومدن وسط و مشغول تانگو
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رقصیدن شدن، دستای داماد دور کمر عروس و دستای عروس دور گردن 

 داماد بود و با عشق به هم زل

 .زده بودن، به حالتشون لبخند زدم و مشغول تماشاشون شدم

دیجی اومد و مشغول خوندن شد، عروس و داماد بیشتر به هم نزدیک شدن و 

 عروس سرش رو روی

 .ن تو دستای هم بودسینهی داماد گذاشت درحالی که دستاشو

رقص تانگوشون عالی بود، بعد از رقص تانگو آهنگهای مختلف پخش شد و 

 مهمونا ریختن وسط،

روشنک با ذوق بلند شد و کیان رو که میگفت نمیرقصه به زور بلند کرد برد 

 وسط، کیان اصال رقص

بلد نبود و الکی خودش رو تکون میداد، اما روشنک ماهرانه میاومد تو بغل 

 یان و میرقصید،ک

نگاهی به نازنین کردم که به اونا زل زده بود، از جام بلند شدم و یکم خم شدم 

 و در حالی که دستمو به

 سمتش دراز کرده بودم گفتم:افتخار میدین خاتون؟

نگاهشو به من داد و لبخندش عمیقتر شد و آروم دستشو توی دستم گذاشت 

 و رفتیم وسط، دستای نازنین

رو گذاشتم رو دوشم و رقص رو شروع کردیم، اکثرا اومدن وسط و مشغول 

 رقص شدن و عروس و

داماد هم اومدن وسط، دستای نازنین دور گردنم حلقه شد و منم اونو به خودم 

 نزدیکتر کردم، نفسهای
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داغش به صورتم میخورد، صورتمو بردم جلو و تو موهاش بردم که حس 

 کردم دستاش محکمتر دور

نم حلقه شد، همونجور که داشتیم میرقصیدیم سرمو آوردم عقب و گرد

 .پیشونیش رو ب*و*سیدم

 آهنگ بعدی که ضربدارتر بود پخش شد و

نازنین با لبخند مشغول رقص شد و منم براش دست میزدم و میرقصیدم و با 

 عالقه بهش خیره بودم،

زاری یکم که گذشت هر چهارتامون برگشتیم سر جامون، کیان با حالت 

 :نشست و گفت

 .آخ آخ، کمرم گرفت-

 .روشنک زد پشتش و گفت:من مرد تنبل دوست ندارما

خندیدیم و بعد از آهنگ مالیمی که پخش شد و همه نشسته بودن، روشنک 

 دوباره کیان رو بلند کرد و

 .رفتن رقصیدن

 .دست نازنین که تو دستم بود انگار داشتن آرامش به وجودم تزریق میکردن

و نگاهمو به نازنین دادم همه مشغول رقص بودن و تعداد کمی  برگشتم

 نشسته بودن، چشمای افسونگرش

 :بهم خیره بودن، ضربان قلبم باال رفته بود، زیر لب همزمان گفتیم
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 .مدوستت دار-
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حس کردم روشنک و کیان هم اومدن و آروم کنارمون نشستن و بهمون خیره 

 شدن و ما هم نگاهمونو

 دادیم بهشون و مشغول صحبت شدیم،

موقع شام خوردن هر چهارتامون رفتیم تا غذا بکشیم، غذاهامونو که به مقدار 

 نیاز برداشتیم رفتیم و

 نشستیم و مشغول خوردن شدیم،

ذا میخورد و موهاش مدام میاومد جلوی صورتش و نازنین آروم آروم غ

 عصبیش میکرد،

لبخندی بهش زدم و با دوتا دستم تمام موهاشو تو دستم گرفتم، سرش به 

 طرف من برگشت و بهم خیره

شد؛ موهاشو جمع کردم و بعد از سر جام بلند شدم و از پشت مشغول گیس 

 کردن موهاش شدم، کارم که

دیدم با لبخند زیباش بهم زل زده، دستشو رو تموم شد دوباره نشستم که 

 دستم گذاشت که حس بینظیری

 .بهم منتقل شد

 .ممنونم عزیزم-

 .خواهش میکنم، کاری نکردم که، غذاتو بخور از دهن نیفته-

 .سر تکون داد و دوباره مشغول خوردن شدیم

شام رو خوردیم که نازنین و روشنک هردو به عقب تکیه دادن و همزمان 

 آخیشگفتن:

 :من و کیان خندمون گرفت که دوباره همزمان گفتن
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 چیه خب؟-

 .بعد خودشون به هم نگاه کردن و خندیدن

 :کیان با مهربونی به روشنک نگاه کرد و گفت

 سیر شدی پرنسس یا بازم برات بیارم؟-

 .روشنک ملوسانه خندید و گفت:نه سیر شدم، مرسی عزیزم

 دست نازنین رو گرفتم و گفتم:تو هم سیر شدی خاتون؟

 .با لبخند زیبای رو لبش سر تکون داد و گفت:آره عزیزم

من و کیان سر تکون دادیم و بعد هر چهار تا بلند شدیم، دیگه کم کم موقع 

 رفتن بود، مقابل روشنک و

 :کیان ایستادیم و رو به روشنک گفتم

تو عروسی دخترخالهتون ازمون پذیرایی ممنونم روشنک خانوم بابت اینکه -

 .کردین
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 :روشنک با مهربونی گفت

 .خواهش میکنم، این چه حرفیه، ایشاال که بهتون خوش گذشته باشه-

 ؟حتما گذشته، مگه میشه خوش نگذره-

و رو به کیان گفتم:از تو هم ممنونم داداش که دعوتم کردی، واقعا حال و 

 .هوام عوض شد

 .لبخند غمگینی زد و گفت:خوشحالم که اینو میشنوم

 نازنین مشکوک ما رو نگاه کرد و پرسشگر به من خیره شد که گفتم:چیز
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 خاصی نیست خاتون، خودتو

 .نگران نکن

 .قانع نشده آروم سر تکون داد، اما مشخص بودن

با کیان دست دادم و از روشنک خداحافظی کردیم و از تاالر خارج شدیم، 

 مقابل نازنین ایستادم و با لبخند

 :گفتم

 با احتیاط برون و مراقب خودت باش خب؟-

 .باشه، تو هم همینطور-

 .شبت بخیر-

 .شب تو هم بخیر خاتون-

 .برگشتم و خواستم برم که صدام زد

 آرمان؟-

 :کردم و گفتمبهش نگاه 

 جانم؟-

 :با ناخوناش داشت بازی میکرد و همونطور که به چشمام زل زده بود گفت

من و تو االن با همیم و همو دوست داریم، درسته؟ و خب یه جورایی باید -

 همو کامل کنیم و از هم

مراقبت کنیم دیگه، اگه چیزی تو دلت هست که ناراحتت میکنه یا اذیت 

 ونم کمکمیشی بهم بگو اگه بت

 میکنم یا حداقل به پای درددلت میشینم،

 .لبخندم پررنگتر شد، فرشته هست این دختر، فرشته
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کامل فاصلهی بینمون رو از بین بردم و بغلش کردم، اونم دستاشو محکم دورم 

 .حلقه کرد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :زیر گوشش گفتم

تو فقط کنارم باش، پیشم باش همین بزرگترین نعمتیه که نصیب من میشه. -

 بهت قول میدم چیزی شد

 باهات در میون بذارم، باشه؟

 :به کمرم بیشتر فشار آورد و آروم گفت

عتماد دارم و دوستش دارم، تو بعد بابام دومین مرد تو زندگی منی که بهش ا-

 خواهش میکنم هر زمان

چیزی تو رو رنجوند بهم بگو تا با هم حلش کنیم؛ دلم نمیخواد دوباره کسی 

 .رو از دست بدم

 :لبخندم عمق گرفت و گفتم

 .چشم عزیزم، نگران نباش تو کسی رو از دست نمیدی من همیشه کنارتم-

 قول؟-

 .قول خاتون، قول-

 .نم با تمام وجود عطر تنش رو به ریه کشوندمدیگه چیزی نگفت و م

 :کمی بعد از هم جدا شدیم، دستاشو گرفتم و ادامه دادم

 .مراقب خودت باش نازنینم، شبت بخیر-

 .شب توهم بخیر عزیزم، به امید دیدار-
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و به سمت ماشینش رفت، منتظر شدم که سوار بشه و حرکت کنه و وقتی که 

 رفت منم به سمت ماشینم

 .سوار شدم و به سمت خونه راه افتادم رفتم و

لبخند زیبایی رو لبم بود و میتونستم آرامش رو تو وجودم حس کنم، دوست 

 نداشتم فعال در مورد چیزی

فکر کنم تا آرامشی که از نازنین به دست آوردم از بین نره، اما ناخودآگاه 

 دوباره ذهنم مشغول شد؛ فردا

از اینکه داره ازدواج میکنه و از یه طرف خواستگاری الله بود، خوشحال بودم 

 خجالت میکشیدم تو

صورتش نگاه کنم، تو صورت دختری که زمانی عاشقش بودم و پدرم باعث 

 خودکشی یهدونه خواهرش

شده. باز اعصابم خراب شد، دوباره عصبانیت به وجودم هجوم آورد و فرمون 

 ماشین رو محکم فشار

 .لیهمیدادم با این وضع تصادف نکنم خی

اگر یه درصد دارم تالش میکنم تا خودمو سرپا نگه دارم و بخندم و دردامو 

 فراموش کنم فقط به خاطر

نازنینه، اگر با نازنین آشنا نشده بودم و از این موضوع باخبر میشدم االن 

 مراسم ختمم بود، چون دیگه

 .واقعا به آخر رسیدم و ته کشیدم دیگه، ظرفیت درد کشیدن ندارم نمیتونم

حواسمو به جلو دادم همونطور که داشتم رانندگی میکردم به این فکر کردم 

 که الله نباید بفهمه، الله یا
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ساسان هرگز نباید هیچی بفهمن و من شده جونمم میدم تا نه اونا بلکه 

 هیچکس نفهمه، نه به خاطر حفظ
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آبروی پدری که ازش االن متنفرم فقط برای نگه داشتم آبروی خانواده و 

 حفظ زندگی مادرم که تمام وجود

 .منه

مدتی بعد که رسیدم خونه بعد از پارک کردن و خاموش کردن ماشین پیاده 

 شدم و به طرف خونه رفتم

کلید رو انداختم تو قفل و در رو باز کردم به محض ورودم یه سری چراغا رو 

 روشن کردم تا اطرافم

قابل رویت باشه، خسته رفتم طبقهی باال و کراواتمو شل کردم و وقتی درش 

 آوردم انداختمش یه گوشه

کتمم در آوردم و بعد همونطوری افتادم رو تخت، چشمامو با درد بستم و 

 :زمزمه کردم

چی کم داشتی بابا؟ آخه چرا؟ چهطور تونستی؟ منو خاک کردی دیگه راحت -

 میشی نه؟

دیگه تموم شدنم رو که ببینی راحت میشی درسته؟ منم ظرفیتی دارم، فعال 

 مثل همیشه بازم خفه میشم و

تو خودم میریزم، اما امیدوارم روزی نرسه که خودت با دستای خودت منو 

 .خاک کنی
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 :نازنین

د رو توی قفل انداختم و در رو باز کردم و رفتم تو خونه که حواسم خسته کلی

 رفت سمت مامان، تو سالن

روی مبال به حالت نشسته خوابش برده بود و کتاب باز هم روی پاش بود، 

 لبخندی بهش زدم و به طرفش

رفتم، کتاب رو از رو پاش برداشتم و بستم گذاشتم رو میز بعد آروم 

 .و صداش زدمشونههاشو تکون دادم 

 مامان؟ مامان؟-

 :چشماشو آروم باز کرد و نگاهم کرد، با دیدنم لبخند زیبایی زد و گفت

 اومدی عزیزم؟ خوش گذشت؟-

 :سر تکون دادم و گفتم

 .آره خوب بود، شما چرا اینجا خوابیدین؟ بیاین بریم تو اتاقتون-

، دراز شو بعد دستشو گرفتم و با کمک خودش بلندش کردم و رفتیم تو اتاق

 که کشید پتو رو روش کشیدم

 :و با لبخند سرشو ب*و*سیدم و گفتم

 .شبتون بخیر مامان جونم-

 .لبخند پررنگی زد و گفت:شب تو هم به خیر عزیز دلم

با مهربونی نگام میکرد و منم از اتاقش بیرون رفتم تا بتونه بخوابه، از اتاقش 

 بیرون اومدم و به سمت

ی چراغ رو روشن کردم و مشغول عوض کردن اتاق خودم رفتم، با خستگ

 لباسام شدم یه تاپ و شلوارک
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سفید پوشیدم و بعد نگاهی به خودم تو آیینه کردم که چشمم به موهای گیس 

 .شدهام افتاد

 :لبخند پررنگی رو لبم اومد و زیر لب گفتم

 .من عمرا این گیس مو رو باز کنم-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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و بعد ریز خندیدم که دوباره ذهنم رفت سمت اون زمان که آرمان به کیان 

 گفت با اومدن به عروسی

حالش بهتر شده و دوباره ذهنم درگیر شد، یعنی چی شده بود، چرا ناراحت 

 بود؟

 :نفس عمیقی کشیدم و با خودم گفتم

 .ش گفت اگه چیزی شد بهت میگم، پس الکی فکر و خیال نکنخود-

و بعد چراغ رو خاموش کردم و رفتم سمت تختم دراز کشیدم و وقتی پتو رو 

 روی خودم کشیدم با فکر

کردن به آرمان و شب زیبایی که با هم داشتیم با لبخند دندوننمایی به خواب 

 .رفتم

 :آرمان

م نه خوب بود و نه بد و یه جورایی از صبح که بیدار شدم احساس عجیبی داشت

 این حالت خودم متعجب

 !شده بودم

روی تخت نشستم و دستی به صورتم کشیدم نگاهمو دادم به گوشیم برش 
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 داشتم و نگاهی به صفحهاش

کردم که لبخندی رو لبم اومد، میدونستم حتما پیام میده و برای همین 

 گوشیمو چک کردم اگه این سری

 دیگه جواب ندم موهامو میکنه،

 .خندیدم و جواب پیامش رو که بهم صبح بخیر گفته بود دادم

 .صبح تو هم بخیر خاتون-

گوشی رو کنار گذاشتم و خواستم بلند بشم که تیک صدا خورد پیام نازنین رو 

 .باز کردم که نوشته بود

 .خوشحالم که جواب دادی-

 :خندیدم و نوشتم

 .دم! من که عذرخواهی کردم کهمگه قرار بود جواب ن-

 .جواب داد:میدونم، چیزی نیست که عذرخواهی بخواد، اما پیش میاد دیگه

 و دوباره نوشت:صبحونه خوردی؟ امروز چه برنامهای داری؟

جواب دادم:نه واال، هنوز نخوردم، تازه االن بیدار شدم؛ صبحونه که خوردم 

 میرم استودیو تا بقیهی

 .رو تکمیل کنم کارامو بکنم و آلبومم

 !هین، خاک بر سر من، برو صبحونه بخور بعدا میبینمت-

 .بلند خندیدم و نوشتم:باشه عزیزم، استرس نگیر چیزی نیست که، میبینمت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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ذاشتم و از جام بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه، و بعد تلفن رو روی عسلی گ
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 طبق معمول همیشه یه

 .صبحونهی ساده برای خودم درست کردم و مشغول خوردن شدم

عجبا! من چند لحظه پیش انگار یه آرمان دیگه بودم! با شادی میخندیدم و با 

 نازنین اس ام اس بازی

 میکردم و حتی سر دردمم یادم رفته بود،

ه بود چرا سردرد گرفتم! لبخندی رو لبم اومد، این دختر واقعا اصال یادم رفت

 یه فرشته است، فرشتهی

 .چشم مشکی

ذهنم ناخودآگاه رفت سمت آرسس، مدتی بود ازش خبری نداشتم و حتی 

 سراغ نازنین نرفته بود؛ عمرا

بی،خیال نازنین بشه، حتما داره یه کارایی میکنه و فکر کردن به این منو 

 .عصبی میکنه

یه لیوان آب خوردم و بعد از تموم کردن صبحونه، ظرفا رو توی ظرفشویی 

 گذاشتم و رفتم طبقهی باال

تو اتاقم، یه شلوار لی مشکی برداشتم و روش یه پیرهن سفید و بعد یه کت 

 مشکی پوشیدم، رفتم جلوی

آیینه موهامو مرتب کردم و بعد یکم عطر زدم، زنجیرمو انداختم دور گردنم 

 م دستم کردم، باو ساعتم

دیدن خودم تو آیینه لبخندی زدم و رفتم طبقهی پایین، سوییچ ماشین رو 

 برداشتم و از خونه بیرون رفتم،

به سمت ماشینم رفتم و سوار شدم؛ روشنش کردم و راه افتادم به سمت 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 328 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .استودیو

 :نازنین

ز البخند داشتم پیام دیگهای برای آرمان مینوشتم که یهو روشنک گوشیمو  با

 :تو دستم کشید با جیغ گفتم

 روشنک گوشیمو بده، این چه کاریه؟-

 !ریزخندید و گفت:خب میخوام ببینم چی به هم میگین

 :بااخم ظاهری گفتم

 .خیلی فضول شدیا! دیگه از کنترل خارج شدی-

 .خندید و گفت:فقط خواستم شوخی کنم باهات

و گوشیمو داد دستم، گوشیمو روی میز گذاشتم که طاقت نیاورد و با شیطنت 

 :گفت

حاال خودت بگو چیا میگفتین! یعنی حرف عاشقانه میزدین با آقا آرمان؟ -

 وویی خیلی بهم میاین شما

 .دوتا

 :از حالت حرف زدنش خندهام گرفت و گفتم

دیم یم و حرف زبه جان تو و خودم چیز خاصی نگفتیم، فقط صبح بخیر گفت-

 .یکم

 :آروم زدم به بازوش و گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 !تازه، فقط این من و آرمان نیستیم که خیلی به هم میایم-
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 .ریزخندید و گفت:آره حتی کیان من از همهی مردا بهتره

 :ردم و گفتماخم ک

 .دیگه زیادیش نکن، عاشقشی قبول، اما هیشکی بهتر از آرمان نیست-

 اونم اخم کرد چشماشو ریز کرد و گفت:کیان

 .آرمان-

 .کیان-

 .بهت میگم آرمان-

 کیان-

 .آرمان گفتم-

 .کالفه گفت:ای بابا اصال هر مردی برای خانوم خودش بهترینه، خوبه حاال

 .من رو حرفم هستم لبخند زدم و گفتم:خوبه، اما

 .ابروشو باال داد و گفت:منم

بعد بهم با قیافهی بامزهای زل زدیم و بعد زدیم زیرخنده، سفارشامونو 

 آوردن و همونطور که قهوههامون

 :رو میخوردیم گفتم

 عروسیت کیه عروس خانوم؟-

 :با ذوق گفت

خوبه،  واال تا االن که هم خودمون و هم خانوادههامون راضیم و خیلی اوضاع-

 من و کیان هم خیلی

 .خوبیم با هم و قرار شده چند ماه دیگه عروسی کنیم

 .لبخند پررنگی زدم و گفتم:خیلی خوبه، مطمئنم خوشبخت میشی
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 .چشمک زد و گفت:خوشبخت میشیم

 .با خوشحالی گفتم:آره، حتما میشیم

 :آرمان

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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چند ساعتی میشد که داشتم ضبط میکردم، سعی میکردم به نازنین فکر کنم تا 

 کارم خراب نشه، اما گه

گاهی دوباره اعصابم خراب میشد و مجبور میشدیم دوباره ضبط کنیم، من 

 سورپرایز جالبی برای بابا

بانی کردن خودم، برنامههام بهم بریزه و داشتم و قرار نبود اینجوری با عص

 سعی می،کردم خودمو

 .کنترل کنم

باالخره ضبط تراکهای آخر آلبوم هم به پایان رسید، دیگه مونده بود کارای 

 تنظیم و میکس و... و بعد

هم که کامل حاضر شد باید براش مجوز بگیریم و رسما وارد کار بشیم، 

 امیدوارم مجوز بگیره، آلبوم و

 .هم صدامو دوست داشته باشن مردم

بعد از خداحافظی از تنظیم کنندهام، رفتم از استودیو بیرون که امیرعلی صدام 

 .زد

 .آرمان یه لحظه صبر کن-

برگشتم سمتش که اومد مقابلم ایستاد و با تردید گفت:چیزی... بین تو و 
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 آرسس اتفاق افتاده؟

ت باشه، بعد این پیدا آرسس کارشو خاتمه داده و دیگه نمیخواد ترانهسرا

 کردن کسی که مثه اون با

 .استعداد باشه سخته

 :لبخندی بهش زدم و گفتم

افتاده اما اون اصال ظرفیت نداشت که خودشو جمع و جور کنه، در مورد -

 ترانهسرا هم نگران نباش

 .کسی هست که حتی صد برابر بهتر از آرسسه

 ابرویی باال داد و گفت:واقعا؟! کی؟

 .کیان-

 گه اون شعر میگه؟م-

 :لبخندم پررنگتر شد و گفتم

اونم چه جورم، بهترین شاعریه که شناختم و از اول اون قرار بود ترانهسرام -

 .بشه اما نشد

 :سر تکون داد لبخندی زد و گفت

خوبه، به هر صورت امیدوارم مشکلت با آرسس حل بشه، حیفه، شما خیلی با -

 .هم صمیمی بودین

 گفتم:نمیدونم داداش، اما امیدوارم حل شهلبخند تلخی زدم و 

سر تکون داد و بعد از خداحافظی از کنارم رفت، منم رفتم سمت ماشینم و 

 خواستم سوار بشم که صدای

 بدترین فرد این عالم تو گوشم پیچید
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 آرمان؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .با تردید برگشتم، خودش بود، آرام بود

دستام مشت شد و اخم غلیظی کردم، این اینجا چیکار میکرد؟! اصال با چه 

 رویی برگشته بود؟

 :اومد جلو، در ماشین رو بستم و گفتم

 بفرمایین؟-

 !ابروشو داد باال و گفت:بفرمایین؟

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .بله، من وقتم بی ارزش نیست خانوم، حرفتون رو بزنین و برین من کار دارم-

 :سرشو انداخت پایین و با ناراحتی گفت

 .همتون از من بدتون میاد-

 :سعی میکردم داد نزنم با عصبانیت گفتم

میخواستی عاشقت باشیم آرام؟ چهطور تونستی اون کار رو با کیان بکنی! با -

 چه رویی برگشتی تو؟

 :سرشو بلند کرد و گفت

 !فقط یه خواهش دارم، بذار دوباره کیان رو ببینیم، منو ببر پیشش-

 :پوزخندی بهش زدم و گفتم

 .همچین چیزی ممکن نیست، کیان داره ازدواج میکنه، دست از سرش بردار-

 :چشماش گرد شدن و گفت
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 ازدواج؟ با کی؟-

ستم تو هوا خشک شد؛ اومدم حرفی بزنم که کیان رو پشت سر آرام دیدم و د

 آرام هم برگشت تا ببینه به

 .چی زل زدم که چشم تو چشم کیان شد

کیان که لبخند رو لبش بود سر جاش میخ شد و با چشمای گرد زل زد به آرام 

 :و لب زد

 !آرام؟-

 .وای خدایا اونی که میترسیدم شد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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پوفی کردم و دستی به صورتم کشیدم، کیان با تردید جلوتر اومد و آرام هم 

 رفت جلوتر، کیان همچنان با

 تردید و چشمای گرد یه نگاه به من میکرد و یه نگاه به آرام،

 :آرام آروم گفت

 .ماومدم کیان، برگشتم که بمونم؛ برگشتم تا کنار تو باش-

دهنم از تعجب و پررویی این دختر نیمه باز شد. این دست پریسا رو از پشت 

 بسته! کیان تازه به خودش

 :اومد؛ یهو اخم غلیظی کرد، عقب رفت و با عصبانیت گفت

 برگشتی که بمونی؟ چه موندنی؟ تو با چه رویی میای جلوی من؟-

 .باره میخوامآرام صداشو مظلوم کرد و گفت:کیان من ازت فقط یه فرصت دو

کیان با داد گفت:آرام چهطور میتونی؟ چهطور میتونی اینقدر پست باشی؟ 
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 هنوز اون صحنه جلومه

 ...آرام. هنوز... هنوز یادم نرفته چهطور با آرسس

حس کردم سر کیان گیج رفت با استرس رفتم پیشش و با عصبانیت رو به 

 :آرام گفتم

 .وی ما در نیاگورتو از اینجا گم کن و دیگه هیچوقت جل-

 :کیان هم ادامه داد

برو همونجایی که بودی، برام هیچ ارزشی نداری؛آرام فقط یه بدبخت -

 بیچارهای، یکی که تو خانوم

بودنش غرق شده و حالیش نیست چیکار میکنه، تو و آرسس رو هیچوقت 

 نمیبخشم، هیچوقت، منم

 .مپولدارم، آرمانم پولداره، اما هرگز خودمونو تو لجن نبردی

 .اینو گفت و بعد به سرعت ازش دور شدیم

 :نازنین

با روشنک از کافیشاپ بیرون اومده بودیم که تلفنم زنگ خورد، از کیفم 

 درش آوردم و با دیدن اسمش

 :هیجان زده شدم. آرام بود با شادی وصل کردم تماسو که گفت

 سالم نفسی چهطوری؟-

 ریز خندیدم و گفتم:خوبم جیگری، تو چهطوری؟

 :روشنک ابرویی باال انداخت و نگاهم کرد که گفتم

 اومدی تهران آرام؟ رسیدی؟-

 :با مهربونی گفت
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 .آره نفسم، تازه رسیدم، االنم از پیش چند تا دوست قدیمیم میام-

 تو؟ کجایی-

 .آدرس داد که گفتم:همون جا بمون، من االن میام پیشت

 :تماس رو قطع کردم و برگشتم سمت روشنک و گفتم

یکی از صمیمیترین دوستام از مازندران اومده و قراره مدتی تهران باشه. من -

 برم االن استقبالش و

 پیشش عیبی نداره؟

 :روشنک لبخندی زد و با خوشرویی گفت

 .بی! برو مراقب خودت باشنه بابا، چه عی-

سر تکون دادم و بعد از خداحافظی از روشنک رفتم سمت ماشینم و سوار 

 شدم، روشنش کردم و به سمت

 .آدرسی که آرام داده بود رفتم

آرام دوست صمیمی من از دوران بچگی بود، اما بنا به دالیلی از تهران به 

 مازندران رفتن، همیشه

م ازش میخواستم که اگه فرصتی پیدا کرد بیاد باهاش در ارتباط بودم و مدا

 تهران و اونم باالخره اومد و

قراره مدتی بمونه، بعد اینکه مادرش و پدرش رو پارسال از دست داد خیلی 

 تنها شد، چون تنها فرزند

 .بود و خواهر و برادری نداشت مثه من
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 .خیلی دوستش داشتم و برام مثه خواهرم بود

یه گوشه منتظر ایستاده بود، پیاده شدم و با صدای وقتی رسیدم دیدمش که 

 :جیغ مانندی گفتم

 آرام؟-

شتاب زده برگشت و با دیدن من با نیش باز دوید سمتم و محکم همو بغل 

 .کردیم

 :ازم جدا شد و گفت با جیغ

 .وای وای خیلی خانوم شدی نازی، خیلی خانوم شدی-

دیدم، اما اینجوری با خندیدم و گفتم:تو هم همینطور، گر چه تو عکسا 

 .کیفیتتره

 .با خنده زد به شونهام و گفت:هنوزم خل و چلیا

 !اخم ظاهری کردم و گفتم:خل خودتی

 !بعد جفت خندیدیم و گفتم:سوار شو ببینم چه خبره

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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با لبخند سر تکون داد و سوار ماشین شد و منم سوار شدم و ماشین رو به 

 .حرکت در آوردم

 :با خنده گفت

 .منم باید برم گواهینامه بگیرما، واقعا یه ماشین الزمه برام-

 :منم با خنده گفتم

سالته و گواهینامه نداری؟ نه آخه میخوام بدونم تو ۲۸ خیلی تنبلی آرام،-
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 خجالت نمیکشی؟

 .قهه زد و گفت:خوب چیکار کنم، حوصلهام نمیکشهقه 

 :با لبخند گفتم

 پس باید مثه خانوما بشینی و ملت ببرنت اینور و اونور؟-

 :خندید و گفت

 بله، مثه خانوما؟ من و تو جفت خانومیم، یادت رفته؟-

 :اخمی کردم و گفتم

 آرام ما پولداریم درست، اما این خانوم خانوم چیه آخه؟-

 :فتبا تمسخر گ

 باالخره باید یه فرقی با بقیه داشته باشیم یا نه؟-

 :نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم

 .مغرورتر از قبل شدی و حتی سردتر-

 .زیر لب گفت:قلب من خیلی وقته یخ زده

 :چیزی نگفتم و به روبهرو نگاه کردم و رانندگی کردم. کمی بعد گفتم

 هنوزم همون جا رو داری؟ همون خونه ببرمت؟-

 :سر تکون داد و گفت

آره دیگه، اون خونه، خونهایه که به من ارث رسیده از پدربزرگم برای تنها -

 نوهاش؛ چهجور میتونم

 .بدمش بره؟ من اونجا نفس میکشم

 :لبخندی زدم و گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .اوکی، پس ضبط رو روشن کن تا بگازیم و بریم-

 .خندید و ضبط و روشن کرد و گفت:بزن بریم

 :آرمان

 .کیان داداش آروم باش، توروخدا سعی کن آروم باشی-

 :کیان با عصبانیت هی قدم میزد و میرفت اینور و اونور، با داد گفت

با چه رویی برگشته آرمان؟ چرا برگشته! هان؟ چرا االن؟ چرا االن که دارم -

 خودمو جمع و جور میکنم

برگشته؟ که چی بشه؟ بهم یادآوری کنه چهقدر احمق بودم که عاشقش 

 شدم؟

 :تکیهام رو از دیوار گرفتم، صاف ایستادم و گفتم

عصبی کنی و  بیخیالش، اون حتی ارزش این رو نداره که خودتو به خاطرش-

 بهش فکر کنی، امروزم

اتفاقی دیدمش، اما به چه بهونهای میخواد جلوت سبز بشه؟ هه، حتما پسرای 

 .مازندران براش کم اومدن

 :کیان حرصی گفت

من نمیدونم، من نمیخوام اون اینجا باشه، نمیخوام دور و بر من بیاد، نمیخوام -

 یادم بیاد که چهقدر

 .با من چیکار کرد احمقانه عاشقش بودم و اون

 :رفتم جلوی کیان ایستادم و گفتم

 .باشه داداش، مشکلی نیست؛ دیگه هیچوقت اونو نمیبینی، نگران نباش-
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کالفه چنگی به موهاش زد و روشو برگردوند و منم عصبی نفسمو بیرون دادم، 

 این دختر چی از جون

 کیان میخواد؟ چرا بعضیا اینقدر پست و عوضین؟

 :د! پوزخندی زدم و تو دلم گفتمآخ، حرف عوضی ش

 !البته هیشکی به پستی پدر خودم نیست-

کیان خودشو روی مبل انداخت و سرشو تو دستاش گرفت، نگاهی بهش 

 کردم. دوباره رسیده بود به

 :وضعیت اون موقع، نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 میخوای یه قهوهای چیزی بخوریم؟-

 :تآروم سرشو بلند کرد و نگاهم کرد و گف

 .آره، قربون دستت-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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بهش لبخند زدم و رفتم تو آشپزخونه و آب رو گذاشتم جوش بیاد که تلفنم 

 چند تا تیک تیک پشت سر هم

از رو میز برداشتم و نگاهی به صدا خورد، اومدم از آشپزخونه بیرون و تلفنمو 

 صفحهاش انداختم،

 .نازنین بود

 چهطوری عزیزم؟-

 خوبی چه خبرا؟

 کجایی االن؟
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 چه میکنی؟

 :لبخند عمیقی زدم و نوشتم

 خوبم عزیزم، خبر خاصیم نیست و خونهام، تو چهطوری؟ چه میکنی؟-

 .هیچ، یکی از دوستام از راه دور اومده تهران رفتم استقبالش-

 دم و نوشتم:کدوم دوست؟اخم کر

 .دختره عزیزم، نترس-

 .تک خندهای کردم و نوشتم:مدیونی فکر کنی من از اون جهت گفتم

 !آره، خخخ-

آب جوش اومد، قهوهها رو حاضر کردم و رفتم تو سالن پیش کیان و سینی 

 قهوه رو روی میز گذاشتم و

 .دوباره گوشیمو در آوردم

 :نازنین

آرام با سینی قهوه اومد کنارم و سینی رو روی میز گذاشت، نشست کنارم و با 

 :شیطنت گفت

 دارین با آقا آرمانتون چت میکنین؟-

 .خندیدم و گفتم:آره، خیلی دوستش دارم

 .چه خوب، خیلی خوشحال شدم-

 سرمو بلند کردم و نگاهش کردم و گفتم

 دخی، تو نمیخوای جفت پیدا کنی؟-

 کرد، تو باید هنوزم عاشقش باشی؟حاال اگه ولت 

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 341 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 208 

 :آرام سرشو انداخت پایین و چشماشو ازم مخفی کرد و با لحن غمگینی گفت

 امردی کرد وداره ازدواج می،کنه، منو ول کرد و با صمیمیترین دوستم بهم ن-

 االن داره با یه دختر

 .دیگه ازدواج میکنه

 .حرصم گرفت و گفتم:چه کثافتی

 !سرشو بلند کرد لبخند عجیبی داشت:آره، واقعا چه کثافتی

 :پوفی کردم و گفتم

 .ولش کن، بهش فکر نکن، خدا خودش جواب اون آشغال رو میده-

فنجون قهوه رو آرام هم سر تکون داد و مشغول خوردن قهوهاش شد و منم 

 برداشتم و به لبم نزدیک

 .کردم

 .تو سکوت داشتیم قهوه میخوردیم که آرام سکوت رو شکست

تو خیلی تو رابطهات دقت کنا، نذار این آقا آرمان زیاد از حدش جلو بره یا -

 سر و گوشش بجنه، اگه

 .اینجوری شد ولش کن

 :تک خندهای کردم و گفتم

ین مردیه که شناختم و اصال آدم بدی نیست آرمان اینجوری نیست، اون بهتر-

 .و خیلی پاکه

 .لبخند مالیمی زد و گفت:که اینطور، پس خیلی خوبه

 .آره همینطوره-
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 :یکم دیگه از قهوهاش رو خورد و گفتم

 میگم نازنین؟-

 هوم؟-

 تو دوستا یا فامیالت کسی رو نداری که منو باهاش آشنا کنی؟-

 .ن کسی رو سراغ ندارمکمی فکر کردم و گفتم:نه واال، م

 .خندید و گفت:انگاری تا آخر عمرمون باید سینگل بمونیما

 :منم خندیدم و گفتم

 اینجور نگو، حتما یه آدم مناسب رو پیدا میکنی،-
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اگه خودت بخوای حتما میتونی یه آدم خوب رو پیدا کنی و همه چیز رو از نو 

 .شروع کنی

 :لبخند عجیبی زد که متعجبم کرد و گفت

 !حتما پیدا میکنم، حتما-

آروم سر تکون دادم و قهوههامون رو که خوردیم بلند شدم و عزم رفتن 

 :کردم، اونم بلند شد، گفتم

 .استراحت کن بازم همو میبینیممن دیگه برم، تو هم خستهای، -

 :سر تکون داد و گفت

 .باشه نفسی، مرسی که تا اینجا اومدی مراقب خودت باش-

 .حتما، تو هم مراقب خودت باش و خوب استراحت کن-

تایید کرد و باشهای گفت و بعد از خداحافظی ازش کیفم رو برداشتم و از 
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 .خونه بیرون رفتم

 :آرمان

 :ه بود اما هنوز عصبی بود. گفتمکیان تا حدودی آروم شد

کیان دلیلی نداره اینقدر ذهنت رو درگیر کنی، اون نمیتونه به هیچ بهونهای -

 جلوت سبز بشه، فوقش

 .یکی دو دفعه بیاد، بعد ببینه اصال کاریش نداری میره

پوفی کرد و گفت:میدونم آرمان میدونم، اما بازم یه حس عجیبی دارم، 

 حسنمیدونم چرا، اما همش 

 .میکنم اتفاق بدی میافته

 :لبخندی زدم و دستمو روی شونهاش گذاشتم و گفتم

 .فکرای بیخود نکن داداش، چه اتفاقی آخه؟ بیخیال، بهش فکر نکن-

 :نفس عمیقی کشید و از جا بلند شد و منم بلند شدم که گفت

 .باید برم خونه و بشینم با خودم خلوت کنم تا این موضوع رو ببندم-

 :دادم و گفتم سر تکون

 باشه داداش، هر جور راحتی، اما زیاد فکرتو درگیر نکن، خب؟-

 :تو چشمام زل زد و گفت

 میدونی وقتی دیدمش چی اومد تو ذهنم؟-
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 :دامه دادکالفه نگاهش کردم که خودش ا

 .صحنهای که آرسس محکم بغلش کرده بود و داشتن همو میب*و*سیدن-
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چنگی به موهام زدم، واقعا اعصابم خراب شده بود. گفت:بعد من رفتم تا دیگه 

 نبینم آرسس رو و به تو هم

هیچی نگفتم تا مبادا رابطهات با آرسس خراب بشه، مثه دوتا برادر بودین و 

 من هرگز نخواستم بینتون

بیام، تا چند وقت پیش که یهو سوتی دادم مثه همیشه و بعد خودم همه چی رو 

 بهت گفتم و تو با آرسس

سرد شدی، قضیه نازنین اومد وسط و از هم دورتر شدین، مدتی که مازندران 

 مونده بودم برام جهنم شده

 .بود

 :خیلی کالفه شده بودم، آروم گفتم

 .حتی یادآوریشم حالمو بد میکنه؛ کیان نمیخوام به اون و اون زمان فکر کنم-

 :اونم پوفی کرد و سر تکون داد و بعد گفت

 .خب دیگه من برم-

 .باشه-

تا دم در همراهیش کردم و بعد از خداحافظی در رو بستم و رفتم از رو اپن 

 .گوشیمو برداشتم

ب بده. دوست داشتم باهاش شمارهی نازنین رو گرفتم و منتظر شدم جوا

 حرف بزنم تا دوباره خنده رو لبام

 .بیاد و دردام یادم بره، این دختر واقعا یه فرشته بود

 .سالم عزیزم-

 با لبخند گفتم:سالم خاتون، چهطوری؟
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 .عالیم عزیزم-

 کجایی؟ پیش دوستتی؟-

 .نه عزیزم، تازه دارم از پیشش برمیگردم-

 یعنی؟ناامید شدم و گفتم:پس خستهای 

 کنجکاو گفت:نه، چهطور ؟

 :خندیدم و گفتم

 .میخواستم بپرسم که حال داری باهام بیای بیرون یا نه-
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 .با شادی گفت:معلومه که میام

 ام دنبالت؟لبخندم عمق گرفت و گفت:کجایی؟ بی

من خودم با ماشینم، بیا اون پارکی که توش بهم اعتراف کردی، اونجا همو -

 .ببینیم

 شیطون گفتم:کدوم اعتراف؟

 !متعجب گفت:اعتراف دوست داشتنت دیگه

 چی گفتم؟-

 آرمان حالت خوبه؟-

 !بهتر از این نمیشم-

 !از دست رفتی کامل-

 :با خنده گفتم

 اینا اثرات همنشینی با کیانه-
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 :اونم خندید و گفت

 .آقا کیانو چیکار داری؟ روشنک موهاتو میکنهها-

 .باشه باشه من تسلیم، پس همون پارک میبینمت خاتون-

 .باشه آقایی، میبینمت، فعال-

 .فعال-

با لبخند رو لبم گوشیم رو با خودم بردم باال، یه تیپ کامال اسپرت سفید زدم و 

 بعد از برداشتن سوییچ از

خونه خارج شدم. اصال دوست نداشتم ذهنمو درگیر آرام کنم؛ اونقدر بیارزش 

 بود که حتی فکر کردن

 .در موردش هم مسخره بود

سوییچ رو زدم و سوار شدم بعد روشن کردن ماشین هم به سمت اون پارک 

 .رفتم

وقتی یادم میاد چهجوری به نازنین اعتراف کردم؛ لبخندم پررنگتر میشه و تو 

 اران بار خدا رودلم هز

 .شکر میکنم که کنارمه

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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ضبط رو روشن کردم که آهنگ قلبم رو تکراره مرتضی پاشایی پخش شد. 

 ریتمش خیلی عالی بود و البته

رو بینقص و عالی میکرد همراه آهنگ صدای فوقالعاده مرتضی هم آهنگ 

 میخوندم و رانندگی
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 .میکردم، البته زیر لب میخوندم و بیشتر به صدای مرتضی گوش میدادم

 :نازنین

بعد از مدتی رانندگی رسیدم و مقابل پارک نگه داشتم و بعد از پارک کردن و 

 خاموش کردن ماشین پیاده

 .شدم

و رفتم تو پارک، به اطرافم نگاه  کیفمو برداشتم و از ماشین اومدم بیرون

 کردم و داشتم دنبال آرمان

میگشتم که خوردم به یه دختر، کیفش از دستش افتاد، منم هول کردم و 

 سریع خم شدم کیفش رو برداشتم

 :و دادم دستش و با خجالت گفتم

 .واقعا شرمنده، اصال حواسم نبود؛ داشتم دنبال کسی میگشتم-

 بی نداره گلم، پیش میاد فدای سرتدختر ریز خندید و گفت:عی

 .از طرز برخوردش لبخندی رو لبم اومد و اونم با لبخند از کنارم رد شد

دوباره برگشتم و اطراف رو نگاه کردم، پوفی کردم اینجوری نمیشه، گوشیمو 

 از تو کیفم در آوردم و

اومدم زنگ بزنم به آرمان که یه چیز نرمی از پشت اومد و کنارهی بینیمو 

 .لقلک دادق

 قلقلکم اومد و خندهام گرفت، بعد برگشتم که دیدم

 .آرمان با شاخه گل رز قرمزی که تو دستشه با لبخند بهم نگاه میکنه

 خندیدم و گفتم:سالم، این چه کاریه دیوونه؟

 :خودشم خندهاش گرفته بود گفت
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 !گفتم اینجوری جذابتر و رمانتیکتره ولی انگار کمدی شد-

 :خندیدم و گفتم

 .عزیزم باید گلو بگیری جلوی صورت طرف، نه که بینیشو بخارونی-

دستشو گذاشت جلوی دهنش و خندید و منم خندیدم. گل رو با خنده داد 

 :دستم و گفت

دیگه تو همینو از من قبول کن تا من بعدا بیشتر برای قرارای بعدی تمرین -

 .کنم

 :لبخند زدم و نگاهی به گل کرم و گفتم

 سیده پریا حسینی |لد اول( رمان متاهل )ج
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 .باشه تا ببینم بعدها چه میکنی-

 :اونم لبخند زد و اومد کنارم و گفت

 .میخوام ببرمت جایی-

 :برگشتم و متفکرانه بهش زل زدم و گفتم

 خب چرا از اول نرفتیم اونجا؟-

 .آرمان سرش رو خاروند و گفت:خب تو گفتی بیا اینجا

 :ابرو باال دادم و گفتم

خب پسرجان میگفتی نه نازنین من میخوام جایی ببرمت و میرفتیم اونجا -

 .دیگه

 :تک خنده ای کرد و گفت

 !خب االن بدم نشد که، با هم دوتا جا قرار میذاریم در یک روز-
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 :از حالت گفتنش خندهام گرفت و گفتم

 دیوونه! حاال کجا میخوای منو ببری؟-

 :لبخند شیطونی زد و گفت

 .میخوام ببرمت بام تهران برات سورپریز دارم-

 :چشمامو با هیجان درشت کردم و گفتم

 چه سورپریزی؟-

 .خندید و گفت:بریم اونجا میفهمی

خواستم اعتراض کنم که دستم دوباره داغ شد، دست گرم آرمان دستم رو 

 نم دستش رو گرفتمگرفته بود؛ م

 :و با هم از پارک خارج شدیم و منم دیگه حرفی نزدم. آرمان گفت

 .سوار ماشینت بشو و بیا دنبالم-

سر تکون دادم و رفتیم سمت ماشینامون، سوار شدیم و من منتظر آرمان شدم 

 و اون که راه افتاد منم

 .دنبالش راه افتادم و رفتیم بام تهران

پارک کردیم و پیاده شدیم، دوباره اومد پیشم و وقتی رسیدیم ماشینا رو 

 دستمو محکم گرفت و با هم

 .مشغول قدم زدن شدیم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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دستم تو دستش بود و آرامش داشتم و از طرفی باد به صورتم میخورد و حس 

 .وبی داشتمخ
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آرمان منو برد یه قسمتی که کامال نمای شهر انگار زیر پاهامون بود و خیلی 

 قشنگ بود، آرمان

 :همونطور که به مقابل نگاه میکرد گفت

من خیلی اینجا اومدم و همیشه با حسرت به دختر و پسرای عاشقی که -

 میاومدن اینجا و با هم به

 یکردم،منظره و نمای شهر نگاه میکردن، نگاه م

 اما حاال دیگه جایی برای حسرت و ناراحتی نیست؛

 :برگشت و تو چشمام زل زد و گفت

نازنین از وقتی اومدی تو زندگیم آرامشی رو پیدا کردم که هرگز نداشتم، با -

 تو حس میکنم کاملم، حتی

 .زمانی که خیلی درد دارم تو رو که میبینم و صداتو میشنوم آروم میگیرم

 .لبخندم با هر جملهاش پررنگتر میشد و با عشق بهش خیره بودم

 :آرمان یکم اومد جلوتر و گفت

 .نازنین نمیخوام هیچجوری تو رو از دست بدم-

قلبم ضربان گرفت. آرمان دستم رو ول کرد و از تو جیب کتش یه جعبه 

 بیرون آورد و مقابلم گرفت ادامه

 .داد

ه دوستش دارم هدیهاش کنم، حاال هم من اینو خریده بودم تا به کسی ک-

 .میتونم بدمش به تو

به جعبه نگاه کردم یه جعبه از جنس چوب بود و مستطیلی شکل بود، دستمو 

 بلند کردم و جعبه رو ازش
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گرفتم و بازش کردم یه گردنبند زیبا توش بود، که از دیدنش خیلی ذوق زده 

 شدم؛ با ذوق به آرمان نگاه

 .گه آرمان، ممنونمکردم و گفتم:خیلی قشن

 :آرمان لبخندش پررنگ شد و گفت

 .خواهش میکنم، خوشحالم که خوشت اومده-

گردنبند رو تو دستم داشتم و دوباره زل زدم بهش، واقعا زیبا بود و نگینهای 

 براق و درخشانی داشت،

 :چیزی اومد تو ذهنم و گفتم

 آرمان؟-

 جونم؟-

 :یکم مکث کردم و گفتم

 سیده پریا حسینی |ل( رمان متاهل )جلد او
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 الله کیه؟-

 :یه لحظه متعجب بهم خیره شد بعد زد زیر خنده و گفت

 تو اینا رو از کجا میشناسی دختر؟-

 :تک خندهای کردم و گفتم

 .مشنیدراستش وقتی داشتی با آقا کیان اون سری حرف میزدی، اسمش رو -

 :آرمان متفکر شد و گفت

کی شنیدی؟ آهان! من حس کردم یکی داره ما رو نگاه میکنهها، پس تو -

 بودی؟
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 :سر تکون دادم و گفتم

وقتی شنیدم آقا کیان گفت که هنوزم دنبال اللهای، من فکر کردم تو کس -

 دیگهای رو دوست داری و با

 .شتاب رفتم و کلی گریه کردم

 :و گفتچشمای آرمان گرد شد 

اونوقت واینستادی بقیهی حرفامونو گوش کنی و رفتی؟ یعنی دلیل گریهها و -

 حال بدت من بودم؟

 :سری به طرفین تکون دادم و گفتم

نه تو نبودی، حسادت به دختری بود که اصال نمیدونستم کیه! خب من اون -

 موقع مطمئن نبودم منو

 .بخوای

 :پوفی کرد و گفت

دختر آخه چرا با خودت اونجوری کردی تو؟ الله عشق اول من و دختردایی -

 منه، من خیلی دوستش

داشتم و چندین سال دنبالش بودم، اما تو چشم اون فقط مثه برادرش و 

 فامیلش بودم، عشقش از یه جایی به

بعد فقط منو عذاب میداد و درد میکشیدم که الله منو نمیخواد، بعد که با تو 

 شدم کم کم به توآشنا 

عالقهمند شدم و الله از ذهنم بیرون رفت. االنم که الله نامزد کرده و همو 

 دوست دارن و به زودی

 .ازدواج میکنن
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راستش اوایل برام این اتفاق خیلی عجیب بود که به تو عالقهمند شدم، چون 

 من هیچجوره نتونسته بودم

پاک کردی و دوباره منو از نو الله رو فراموش کنم، اما تو اومدی و وجود منو 

 .ساختی

اون لحظه اونقدر احساس شادی میکردم که دلم میخواست همون جا داد بزنم 

 وبگم من دیوونهی آرمان

 .فاتحم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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م بیشتر و بیشتر لبریز از عالقه و احساس میشد، با هر جملهای که میگفت قلب

 با عالقه بهش زل زده

 .بودم که ادامه داد

الله االن داره ازدواج میکنه و بعدش میره خارج با شوهرش، اگه با تو آشنا -

 نمیشدم این موضوع قطعا

 .منو از پا در میآورد

 :گردنبند رو توی جعبه گذاشتم و درش رو بستم و گفتم

 کامل الله رو فراموش کردی درسته؟پس االن -

 سر تکون داد و گفت

 .رو قلب من االن فقط اسم تو هستش نازنین-

چشمامو با آرامش بستم و جملشو چند بار تو ذهنم تکرار کردم و به آرومی 

 :گفتم
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 .رو قلب منم اسم تو هک شده-

گرمای دستاش رو حس کردم، چشمامو باز کردم و زل زدم تو چشماش، با 

 عالقهاش بهم زل زده بود تمام

 :و دستامو محکم گرفته بود، گفت

من دنبال آرامش بودم نازنین، حاضر بودم هر کاری بکنم تا یکی منو از تو -

 باتالقی که توش بودم در

 .بیاره، تو اومدی و منو از اون وضع در آوردی که هیچ، دوباره بهم جون دادی

 :منم دستاشو فشردم و گفتم

ی تو درد نکشیدم، اما بعد از از دست دادن پدرم خیلی داغون من به اندازه -

 شدم؛ وقتی سکته کرد و از

دنیا رفت تمام وجودم مادرم شده بود، اونقدر خودمو مشغول درس و کار و 

 مادرم کردم که به نوعی

بتونم غم بزرگ از دست دادن پدرم رو از یاد ببرم، اما همیشه یه بخشی از 

 م تاوجودم خالی بود، نمیگ

حاال از هیچ پسری خوشم نیومده اما هرگز تو قلبم حس نکردم اگه پسری 

 بره من خورد میشم، تموم میشم

یا بدون چشماش نمی،تونم زندگی کنم، اما تو االن همونی که بدون تو نمیتونم 

 .نفس بکشم

لبخند زیبایی زد و محکمتر دستامو فشرد، خیلی حس خوبی داشت تو چشمای 

 یم و ضربانهم زل زده بود

 .قلب من اونقدر باال بود که گفتم آرمان هم اونو میشنوه
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 .اومد چیزی بگه که تلفنش زنگ خورد

 :آروم دستامو ول کرد و تلفنشو در آورد و جواب داد

 جانم کیان؟-

 :آرمان
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 صدای عصبی کیان متعجبم کرد:آرمان، نازنین خانوم پیشته؟

 متعجب گفتم:آره، با همیم چیزی شده؟

 :عصبیتر شد و گفت

 .آرمان، نازنین خانوم...نازنین خانوم دوست صمیمی آرامه-

 :چشمام گرد شد و تقریبا با داد گفتم

 !چی؟-

 :نازنین دادم که ترسیده و متعجب نگاهم میکرد، کیان ادامه داد و نگاهمو به

روشنک بهم زنگ زد و داشتیم حرف میزدیم که روشنک گفت نازنین خانوم -

 رفته دنبال یه دوستش که

 .اومده تهران به نام آرام

 :کالفه گفتم

 خب که چی؟ از کجا معلوم این همون آرام باشه؟-

 :نازنین که ساکت بود متعجب گفت

 آرام؟-

 :نگاهش کردم، کیان گفت
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 ازش بپرس، بپرس آرام نیکخواه رو میشناسه یا نه؟-

 :با تردید رو به نازنین گفتم

 نازنین تو فردی به اسم آرام نیکخواه رو میشناسی؟-

 .نازنین متعجب گفت:آره، دوست صمیمی منه

 :با حرفش مغزم قفل کرد صدای عصبی کیان رو شنیدم که گفت

 ورم نمیشه! چهطور ممکنه آخه، چطور؟وای خدا با-

 :نازنین عصبی شد و گفت

 اینجا چه خبره آرمان؟ شماها آرامو از کجا میشناسین؟-

هنگ کرده زل زدم به نازنین، نه، امکان نداره، دست آزادم مشت شد و با 

 .عصبانیت زل زدم به نازنین
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 :با صدای عصبی گفتم

 .کیان قطع میکنم و بعدا بهت زنگ میزنم-

بعد بدون اینکه منتظر جواب اون باشم قطع کردم، کالفه دستی به موهام 

 :کشیدم و گفتم

 تو واقعا این دختر رو میشناسی؟-

 یعنی میدونی چه بالیی سر کیان آورده؟

 :متعجب و عصبی گفت

 آرام با آقا کیان چیکار داره؟ اونا اصال از کجا باید همو بشناسن؟-

پوزخندی زدم و گفتم:پس معلومه آرام خانوم خیلی چیزا رو ازت مخفی 
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 .میکنه

 :نازنین کنترلش رو از دست داد و عصبی با داد گفت

 .چی داری میگی برای خودت؟ درست توضیح بده ببینم چی میگی-

 :ی کردم، درد خفیفی رو تو قلبم حس کردم اما توجهی نکردم و گفتمپوف

توضیح بدم؟ باشه، خالصهی مطلب اینه که آرام خانوم دوست عزیز شما و -

 کیان قبال با هم بودن و کیان

واقعا عاشق آرام بوده، اما آرام بهش نامردی میکنه؛ اونم به نظرت با کی؟ با 

 آرسس! با آرسس به کیان

یکنه و مدتی رو که کیان رفته بود مازندران براش جهنم میکنه، االن نامردی م

 نمیدونم چرا و به چه

هدفی برگشته، اما فقط اینو بهش بگو که حق نداره دور و بر کیان بیاد، اون 

 داره ازدواج میکنه و

 .نمیخواد خاطرات بد گذشتهاش تو صورتش کوبونده بشه

بهم زل زد، بعد دستاش مشت شد،  نازنین چند لحظه گیج و با چشمایی گرد

 :اخم غلیظی کرد و گفت

 .این چرت و پرتا چیه؟ آرام به کسی نامردی نکرده اونو ترک کردن-

 :پوزخندی زد و ادامه داد

 .پس آقا کیان با روشنک بهش نامردی کرده! باورم نمیشه

 :عصبانی شدم و گفتم

نم یه آشغاله مثه چرا مزخرف میگی؟ آرام کیان رو ول کرد؛ فکر کردی کیا-

 آرام که بخواد با یه دختر
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 دیگه به اون نامردی کنه؟

 :نازنین حرصی گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 حرف دهنتو بفهم آرمان، آرام به کسی نامردی نکرده فهمیدی؟-

 :منم با حرص گفتم

 اینقدر به دوستت اعتماد داری؟-

 :سر تکون داد و گفت

آرام از بچگی با من بزرگ شده و هرگز به من دروغ نگفته و من حرف تو رو -

 .باور نمیکنم

 :صداش از یه جایی به بعد شروع کرد به لرزیدن با بغض گفت

 .من برای خودم متاسفم، متاسفم که آدمای دور و برم رو اشتباه شناختم-

 ردم و گفتم:یعنی چی؟اخم ک

 :با پوزخند ادامه داد

جای تو بودم به دوستیم با آقا کیان خاتمه میدادم؛ چون مثه اون فاسد -

 .میشدم

چشمام گرد شد و با تردید و چهرهای عصبی زل زدم بهش، درد قلبم بیشتر 

 :شد، گفتم

 پس یعنی از نظر تو کیان یه آشغاله و منم مثه اونم؟ آره؟-

 :و بست و جوابی نداد، مغزم داشت میکوبید، با عصبانیت گفتمنازنین چشماش

 جواب منو بده، منم برات یه آدم عوضیم آره؟-
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 :بازم سکوت کرد و حرفی نزد، کالفهتر شدم و گفتم

 با توام نازنین نمیشنوی؟-

 :جواب بده لعنتی، با داد چشماشو باز کرد و گفت

 !شاید بشی-

چیزی تو وجودم شکست، با ناباوری زل زدم به نازنین، به زور لبامو حرکت 

 :دادم و گفتم

که اینطور، واقعا این نظرته؟ پس چه حیف که یه آدم عوضی رو دوست -

 !داری

 :پوزخندی زدم و ادامه دادم

یا نه بهتر بگم چه بد که من در حد تو و آرام عزیزت نیستم، نه؟ چه بد! -

 دممتاسفم برای خو

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :نازنین، تازه فهمید چی گفته و با ناراحتی گفت

 .من، من منظورم این نبود، آرمان ببین چی میگم-

 :دستمو به نشونهی سکوت باال آوردم و گفتم

 فهمیدم واقعا چه حسی به من داری؟ هیچی نگو نازنین، حاال-

و بعد بدون حرف دیگهای رومو ازش گرفتم و بیتوجه به صدا کردناش از 

 .اونجا رفتم

 :نازنین

بغضم ترکید و اشکام روی گونههام جاری شدن با ناباوری و عجز زل زدم به 
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 رفتن آرمان. خدایا،

 ور؟چهطور تونستم؟ چهطور تونستم باهاش اینطوری حرف بزنم، چهط

دستام مشت شد، این وسط یکی داشت دروغ میگفت و من باید بفهمم کی به 

 آرام اعتماد داشتم و کیان هم

 مرد بدی نیست پس واقعیت چیه؟

آخه چهطور ممکنه که هر دوتا راست بگن، اما جریانهایی که تعریف میکنن 

 فرق داشته باشه؟

 پس... پس معلومه یکی داره دروغ میگه،

ادم بیرون و از اونجا رفتم و به سمت ماشینم رفتم و سوار نفسمو با حرص د

 .شدم

 .کیفمو انداختم پشت و بعد از روشن کردن ماشین راه افتادم سمت خونه آرام

خیلی اعصابم خراب شده بود وقتی یادم میاد چهطور قلب آرمانو شکستم، 

 وجودم میشکنه. من چهطور

 جوری کنم؟ چهطور؟تونستم با مردی که این همه دوستش داشتم این

عصبی فرمون رو فشار دادم، من باید بفهمم اینجا چه خبره و اون کسی که به 

 من دروغ گفته یا داره

 .دروغ میگه تقاص بدی میده

دوباره ذهنم رفت سمت آرمان، به وضوح دیدم که مردمک چشماش لرزید، 

 ...خدا من چیکار کردم؟ آخه

 چیکار؟

پیاده شدم، با حرص در رو کوبیدم و رفتم مقابل خونهی آرام نگه داشتم و 
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 .سمت خونه زنگ در رو زدم

چند لحظه بعد در باز شد و چهرهی آرام جلوی صورتم قرار گرفت، حالت منو 

 :که دید اخمی کرد و گفت

 چی شده! چرا اینجوری هستی؟-

 .جواب دادم:برو کنار بیام تو، تا برات بگم چه خبره

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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کنار رفت منم اومدم داخل و اونم دنبالم راه افتاد، کیفم رو انداختم وسط سالن 

 :و با عصبانیت گفتم

 آرام ازت یه سوال میپرسم، یه کلمه رو راست جواب میدی فهمیدی؟-

 ام سر تکون داد که گفتم:تو به آقا کیان نامردی کردی؟آر

 :یه لحظه تعجب کرد اما بعد خندید و گفت

 !چی؟ کیان کیه؟ چه حرفای مزخرفی میزنیا-

 :رفتم جلوتر و مقابلش ایستادم و با جدیت و حالتی عصبی گفتم

خودت خوب میدونی کیه، راست بگو آرام، واقعا بهشون نامردی نکردی؟ -

 ن آقا کیان بود کهواقعا ای

 ترکت کرد؟

پوزخندی زد و چیزی نگفت، یکم قدم زد و بعد برگشت سمت من، دستاشو 

 تو هم گره زد و با تمسخر

 :گفت

واقعیت رو میخوای؟ آره، من ولش کردم و بهش با آرسس نامردی کردم، -
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 حاال خیالت راحت شد؟

 :چشمام گرد شد و با ناباوری گفتم

 آخه چرا؟ چرا این کار رو کردی؟ یعنی به من دروغ گفتی؟-

 :دوباره حرصی خندید و گفت

خیلی سادهاس، حوصلهام سر رفت؛ کیان زیادی عاشق بود و من حوصلهی -

 این لوس بازی رو نداشتم،

اما آرمان خیلی هات و جذاب بود و مثه خودم بود، برای همین وقتی که اون و 

 آرسس اومدن مازندران

و آرمان اول از آرمان خوشم اومد اما اون  پیش کیان من با دیدن آرسس

 خیلی سرد و مغرور بود و منم

نتونستم کاری کنم برای همینم رفتم سمت آرسس، با هر کلمهای که میگفت 

 ریشهی نفرت رو تو قلبم

 بیشتر رشد میداد. با عصبانیت بهش زل زده بودم که ادامه داد

نبود، میدونی چیه؟ من اما بعد آرسس هم ول کرد و رفت که برای من مهم -

 دنبال کسیم که خیلی سفت و

سخت و سرد باشه و من با سختی اونو به خودم عالقهمند کنم، نه که مثه کیان 

 عشقش کف دستش باشه یا

 مثه آرسس فقط یه فرمانبردار بخواد،

من برگشتم چون از این به بعد قراره برای یه مدت نه برای همیشه بیام 

 .تهران

 یی که میلرزید گفتم:هدفت چیه؟ دنبال چی هستی؟با نفرت و صدا
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 :نگاهی بهم کرد و گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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دنبال به دست آوردن آرمانم! من اومدم تا آرمان رو به چنگ بیارم، از اولم -

 ود؛از اون خوشم اومده ب

وقتی اومدم گفتم اول یکم تمایل به کیان نشون بدم شاید حسودیش بشه، اما 

 اون از من بدش میاد، عیبی

 .نداره به مرور زمان درست میشه

چشمام گرد شد و خون تو رگام یخ بست، با نفرتی که صد برابر شده بود با 

 :جیغ گفتم

، آخه تو چی وای آرام تو چه آدم عوضی هستی! هان؟ کیان، آرسس آرمان-

 میخوای؟ هان؟ دنبال چی

هستی؟ آرمان؟ آرمان کسیه که من دوستش دارم و اونم منو دوست داره، 

 ببینم تو اصال میفهمی انسانیت

چیه؟! آدم بودن چیه؟ هان؟ آخه با چه رویی با اینکه آرمان همه چی رو 

 میدونه اونو میخوای؟

 :پوزخند صدا داری زد و گفت

عزیزم نود درصد عالقهها و عشقا از نفرت به عشق میرسن، تو برای آرمان -

 خیلی کمی اما من همه

جوره میتونم اونو کامل کنم، از هر نظر میتونم خودمو بهش تقدیم کنم و هر 

 جوری که اون میخواد
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باشم، میدونی که من این قدرت رو دارم که آرمان رو از چنگت در بیارم، پس 

 حساب خیلی رو خودت

 .باز نکن

مغزم داشت منفجر میشد و اشکام پشت سر هم روی گونهام جاری میشدن، 

 باورم نمیشد کسی که این

همه دوستش داشتم و بهش اعتماد داشتم همچین حرفایی رو بزنه، رفتم 

 جلوتر کیفمو برداشتم و به سمت

در خروجی رفتم، دستمو روی دستیگرهی در گذاشتم و خواستم برم که 

 م و زل زدم تو چشمایبرگشت

 .دختری که حاال دیگه نمیشناختمش، اصال انگار یه آدم دیگه شده بود

 :گفتم

تو از وقتی سیامک ترکت کرد و بعد فهمیدی اون یه دختربازه بیاحساس -

 بوده به این روز افتادی، تو

فقط میخوای یه جوری خودتو از دردی که داری رها کنی و برای همین به این 

 گ میندازی تاو اون چن

شاید سیامک رو از یاد ببری؛ اما اینو فراموش نکن آرمان مثه پسرایی که تو 

 دیدی یا حتی مثه اون

آرسس عوضی نیست، آرمان پاکترین مردیه که من شناختم و بهت پیشنهاد 

 میکنم الکی وقت خودتو تلف

 .نکنی

کیه دیوار ت این رو گفتم و بدون توجه بهش از خونه بیرون رفتم و همون جا به
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 دادم و شروع کردم گریه

 !کردن، خدایا من چیکار کردم! من با آرمان چیکار کردم

 :آرمان

تلفنم زنگ خورد الله بود، حوصله نداشتم جواب بدم، واقعا حوصلهی هیچی 

 رو نداشتم، خواستم رد تماس

بزنم، اما بعد پشیمون شدم؛ نمیخواستم کسی بفهمه حالم بده، بنابراین جواب 

 :دمدا

 جانم الله؟-

 با لحن شادی گفت:چهطوری آرمان؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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لبخند مصنوعی زدم و گفتم:خوبم، تو چهطوری؟ چه،قدر خوشحالی تو، معلومه 

 همه چی خوب پیش

 .رفته

 :خندید و گفت

 .وقتی پدر و مادر ساشا اومدن و اومدن خواستگاریم کلی ذوق کردمدقیقا، -

 خیلی خوبه، حاال کی عروسی میکنی عروس خانوم؟-

 .گفت:راستش قراره سریع ازدواج کنیم تا من بتونم همراهش برم خارج

خیلی خوبه، اینجوری برات بهترم هست، فوقش میری اونجا عروسی -

 میگیری

 .یا دیگهآره، راستی آرمان تو هم ب-
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 .ابرو باال دادم

 کجا؟-

 !خندید و گفت:خونهی آقای شجاع

 !از دست این دختر

 :خودش دوباره خندید و گفت

شوخی کردم، عمه یعنی مادرت یه مهمونی ترتیب داده برای من و ساشا، -

 همه اینجان و فقط جای تو

 .خالیه

 :دستی به سرم کشیدم و گفتم

 .الله راستش من االن اصال حوصلهی مهمونی رو ندارم-

 :با لحن بچه گونهای گفت

آرمان؟ دلت میاد؟ توروخدا بیا دیگه، میخوای حال خوبمو خراب کنی، تنها -

 تو اون خونه چی بهت

 .میرسه آخه؟ بیا دیگه

 :پوفی کردم و گفتم

 .خیلی خب باشه نمیخوام ناراحتت کنم، االن میام اونجا-

 .نم، مرسی آرمانآخ جو-

 .خواهش میکنم، یکم دیگه اونجام، میبینمت، فعال-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .باشه، فعال-
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تماس رو قطع کردم و بعد گوشی رو روی اپن گذاشتم، چنگی به موهام زدم و 

 ال تو اتاقم،رفتم طبقهی با

مقابل کمد لباسام ایستادم یه دست کت و شلوار تماما مشکی رو برداشتم، 

 لباسامو رو عوض کردم و بعد

 .از پوشیدن کت و شلوار رفتم جلوی آیینه و کتم رو صاف کردم

اعصابم حسابی خراب بود، دیگه وقتش رسیده؛ بعد این مدت حاال باید بابا رو 

 .ببینم

مارکم رو برداشتم و به خودم زدم، زنجیرم رو درآوردم پوزخندی زدم و عطر 

 و بعد از بستن کراواتم

یکم موهامو مرتب کردم و بعد رفتم طبقهی پایین، تلفنم زنگ خورد نگاهی 

 بهش انداختم که اسم خاتون

 .رو دیدم

اخمم غلیظتر شد و بیتوجه فقط گوشی و سوییچ ماشین رو برداشتم، چراغا رو 

 خونهخاموش کردم و از 

 .بیرون رفتم

 .سوار ماشین شدم روشنش کردم و راه افتادم سمت خونهی مادرم

فرمون رو محکم فشار میدادم و با اخم غلیظی که داشتم به سمت خونه 

 حرکت میکردم، باید باهاش

روبهرو بشم، با مردی که اسم بابام رو یدک میکشید و حاال دیگه معنایی برام 

 نداشت و من ازش متنفر

 .بودم
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پوزخندی رو لبم نشست اما نه! قرار نبود من این عصبانیت و نفرت رو نشون 

 بدم، قراره برم تو جلد

 .بازیگری و یه بازی زیبا از خودم ارائه بدم

خیلی دوست دارم بدونم بابا وقتی منو ببینه با چه رویی میخواد تو چشمام نگاه 

 .کنه

هم میکنه و البد از من هر چند آدمی که مثه اون عوضیه حتما این کار رو 

 انتظار داره منم پسره خوب و

 .حرف گوشکنش باشم

 :پوزخند صداداری زدم و گفتم

 !باشه بابا بیا بازی کنیم، ببینیم کی ماهرتره-

مدتی بعد جلوی خونه نگه داشتم، ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم رفتم 

 .سمت خونه

زنگ در رو زدم، در باز شد و رفتم داخل، همه بودن و با شادی میگفتن و 

 میخندیدن، چشمشون به من

 :افتاد و اول از همه الله اومد جلو و گفت

 !سالم، واو چه خوشتیپ-

 !وقتشه! باید برم تو جلد پسر شاد و خوشحال

 :لبخند کشداری زدم و گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .ممنونم، اما این حرفا اصال جلوی شما درست نیست بانو-
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خندید و ساشا هم اومد باهام دست داد، بغلش کردم و بقیه هم خوش آمد 

 .گفتن

از همه تشکر کردم و همراه ساشا و الله رفتم یه گوشه، ساشا لبخند زیبایی به 

 لب داشت و با عشق به

الله نگاه میکرد، یه دستش دور کمر الله بود و داشتیم با هم صحبت میکردیم؛ 

 پدر ساشا انگلیسی و

مادرش ایرانی بود، با این وجود خوب فارسی حرف میزد. تو این فکرا بودم 

 که صدای یه دختر رو

 :شنیدم که با صدای نازکی گفت

 برادر، کیف منو ندیدی؟-

دختر با موهای طالیی که کمی از شالش بیرون زده بود و چشمای  برگشتم یه

 آبی، قدی متوسط، گونهها

و لبای برجسته و ابروهای کشیده و مژههای بلند و هیکل ظریفی که داشت 

 مقابلم ایستاده بود

 :ابرویی باال دادم و یه نگاه به اون و ساشا کردم که ساشا گفت

 .ونم آرمان فاتح پسردایی الله هستنمعرفی میکنم خواهرم عسل، عسل ایش-

 :عسل نگاهشو به من داد لبخند شیرینی زد و گفت

 .خوشبختم آرمان-

 .لبخند زدم بهش و گفتم:منم همینطور عسل خانوم

با چشمای درشت آبیش بهم زل زده بود، نمیدونم چرا اما یه جوری شدم و 

 .ترجیح دادم رومو برگردونم
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 :شکن زد و گفتالله که تو فکر بود یهو یه ب

 .آهان فهمیدم، گذاشتیش بغل مبل انتهای سالن عسل-

 عسل نگاهش به من بود، آروم سرش رو چرخوند سمت الله و گفت:چیرو؟

 !الله متعجب گفت:کیفتو دیگه

 .عسل دوباره به من نگاه کرد سر تکون داد و بعد رفت انتهای سالن

حس میکردم، اما نه، االن پلکامو محکم روی هم فشار دادم، درد رو توی قلبم 

 .وقتش نبود

دوباره رفتم تو نقش پسر شاد و خوشحال، لبخند زدم و دوباره مشغول 

 صحبت با ساشا شدم کمی بعد

 .صدای منفورترین آدم زندگیم تو گوشم پیچید

 .سالم پسرم-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 !برگشتم سمتش، حاال

لبخندمو پررنگتر کردم و رفتم سمتش، از حالتم جا خورد و یه لحظه نگران 

 بهم خیره شد اما من جلوتر

 رفتم و محکم بغلش کردم

 سالم پدر، حالتون چهطوره؟-

 :یخ کرده بود، سریع اونم بغلم کرد و گفت

 .وشحالم که اومدیخوبم پسرم خ-

 .ازش جدا شدم و گفتم:منم خوشحالم که میبینمتون
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گیج بود، قطعا انتظار این واکنش رو نداشت که اینقدر گرم باهاش رفتار کنم! 

 لبخندمو عمق بخشیدم و

 :گفتم

 .با اجازتون من یکم میرم تراس-

آروم سر تکون داد و منم ازش دور شدم، فقط یه لحظه چشمم خورد به 

 نگران مامان، که باعث چهرهی

تعجبم شد این چه حالی بود داشت؟ پوفی کردم و رفتم تراس، باد میوزید و 

 .صورتمو خنک میکرد

 .پوزخندی زدم و دوباره به فکر رفتم

 چه خبر؟-

با صدای عسل رشتهی افکارم پاره شد، برگشتم که دیدم اومد کامل رو تراس 

 و کنارم ایستاد، نگاهمو

 :ازش گرفتم و گفتم

 .سالمتی، نمونین اینجا عسل خانوم، هوا سرده و ممکنه سرما بخورین-

 .خندید و گفت:همیشه اینقدر رسمی هستی؟ عسل صدام کن

 .نگاهش کردم و گفتم:اینجوری راحتترم

 :شونهای باال انداخت دوباره رفتم تو فکر، که گفت

 .حوصلهام سر رفت داخل، بیا در مورد یه چی حرف بزنیم-

 :این ول کن نیست! نگاهش کردم و گفتم پوفی کردم

 در مورد چی حرف بزنیم؟-

 :لبخند پررنگی زد و گفت



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 372 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 227 

 کار بار زندگی، این چیزا دیگه، مثال، اوم کارت چیه؟-

 .شروع کردم خوانندهام، تازه کارمو-

 :حس کردم چشماش درخشید با ذوق گفت

 جدی؟ میشه یکم برام بخونی؟-

 کامل برگشتم طرفش و زل زدم به چشماش،

با اشتیاق بهم زل زده بود، چشمای آبی و درشتش بیقرار و منتظر بودن، اومدم 

 حرفی بزنم که تلفنم

 .زنگ خورد و اونم کالفه نگاهشو ازم گرفت

 .گوشیمو در آوردم و نگاهش کردم، کیان بود

نگاهمو دادم به عسل و منتظر بهش خیره شدم، از حالت نگاهم فهمید که 

 میخوام تنها باشم، کالفهتر شد و

 .بعد بدون هیچ حرفی رفت تو خونه

 .برگشتم و همونطور که به مقابلم خیره بودم، جواب کیان رو دادم

 .سالم داداش-

 :نگران گفت

 االن تلفن منم جواب نمیدی، حالت خوبه؟گفتم -

 جواب تو رو چرا ندم آخه؟-

 .آرمان باید حرف بزنیم-

 متعجب گفتم:خوب داریم حرف میزنیم دیگه
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 .اینجوری نه، رو در رو-

 .االن بیرونم و نمیتونم بیام-

 :متعجب گفت

 .کجایی مگه؟ کارم مهمهها، یه چیزی فهمیدم اما اینجوری نمیتونم بگم-

 :شدم و گفتمکالفه 

کیان موضوع هر چی هست همینجوری بگو دیگه. یعنی چی نمیتونی بگی؟ -

 همینجوری بگو گوش

 .میدم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :پوفی کرد و گفت

بهم زنگ زد، رفته بود  اوف، خیلی خب همینجوری میگم؛ روشنک یکم پیش-

 پیش نازنین خانوم و

اصال نمیتونست آرومشون کنه، انگار شما دوتا دعوا گرفته بودین و اونم 

 حالش خیلی بد بود و تو هم

جواب تلفنشون رو نمیدادی، روشنک میگفت با نازنین خانوم که حرف میزد 

 نازنین بهش گفت آرام کی

 .ام به نازنین خانوم گفته که چرا برگشتهبوده و با من چیکار کرده، به عالوه آر

 تای ابرویی باال دادم و گفتم:چرا برگشته؟

 :یکم مکث کرد و بعد گفت

 .آرام عاشق تو شده آرمان، اومده تا تو رو به دست بیاره-
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 !یه لحظه قفل کردم، چشمام گرد شد و با عصبانیت گفتم:چی؟

 :کیان ادامه داد

هر جور شده تو رو از نازنین خانوم میگیره، آرام به نازنین خانوم گفته که -

 گفته اون موقع که تو و

آرسس اومده بودین مازندران هم از تو خوشش میاومده، آرام حاال هم 

 .برگشته تا تو رو به دست بیاره

 :با حرص چنگی به موهام زدم و گفتم

 باورم نمیشه این یه انسان نیست به خدا نیست، چهطور میشه یه آدم اینقدر-

 عوضی باشه؟

بغض گلمو میخراشوند اما گریهای نمیکردم و اشکی از چشمام نمیاومد با درد 

 :گفتم

 چرا اینقدر آدما عوضی شدن؟ چرا دنیا اینجوری شده کیان؟-

 :کیان با ناراحتی گفت

نمیدونم واال، واقعا نمیدونم چی بگم. آرمان زنگ بزن نازنین خانوم، اصال -

 حالشون خوب نیست

روشنک میگفت نازنین خانوم یه ضرب دارن گریه میکنن و االن خیلی بهت 

 نیاز دارن، به نازنین خانوم

 .زنگ بزن

یه حالی شدم و دردم بیشتر شد، من چهطور گذاشتم نازنین ناراحت بشه؟ 

 مهم نبود من چهجوریم، مهم

 .نیست درد میکشم اما نمیذارم نازنین ناراحت باشه
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 .شه داداش، االن بهش زنگ میزنمبا لحن محکمی گفتم:با

 :صداش یکم جون گرفت و گفت

آفرین آرمان، پس تو زنگ بزن بهش و باهاش حرف بزن، بعدا بیشتر حرف -

 .میزنیم
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 .باشه داداش، میبینمت-

 .مت، فعالمیبین-

تماس رو قطع کردم و بالفاصله زنگ زدم نازنین، سریع جواب داد و با صدایی 

 که میلرزید از شدت

 :گریه گفت

آرمان... آرمان ببخشم... به خدا منظو... منظوری نداشتم... من عصبانی بودم -

 و... ن... نفهمیدم چی

ی و ازم رو گفتم. آرمان توروخدا باهام حرف بزن و کنارم باش، اگه تو بر

 .برگردونی

 .جیگرم کباب شد که صداشو اینجوری شنیدم، لعنت به من لعنت

 :دلجویانه گفتم

نازنین آروم باش، عزیز من گریه نکن، باشه من بخشیدم، مشکلی نیست -

 گریه نکن؛ الهی بمیرم من که

 .باعث شدم اینجوری بشی
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 :نازنین گفتهق میزد، دست روی قلبم گذاشتم، دردش صد برابر شده بود. 

 واقعا... واقعا بخشیدی؟-

 .آره عزیزم، بخشیدم، نگران نباش و گریه نکن-

 :یکم مکث کردم و گفتم

ذهنتم الکی درگیر آرام نکن، من فقط... فقط به یه نفر تو این دنیا قلبمو -

 .دادم

 کی؟-

 :از لحن بچگونهاش تک خندهای کردم و گفتم

 تو نمیدونی کیه شیطون؟-

 :ید و گفتمیون گریه خند

 .میخوام بشنوم، میخوام بهم بگی-

 :زدم و گفتم لبخندی

 .قلب من مال توئه-

 :با ذوق گفت

 .که اینطور، دوستت دارم آرمان، خیلی-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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با این حرفش انرژی غیرقابل باوری به وجودم تزریق شد، انگار به یکباره 

 تمام دردام دور ریخته شد،

 :لبخند عمیقی زدم و گفتم

 .دیگه نبینم ناراحت باشی یا اشک بریزیا-
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 .با لحن آرومی گفت:چشم، دیگه گریه نمیکنم

 گفتم:من نمیتونم ناراحتی تو رو ببینم میفهمی؟

 .م، ممنونم آرمانبا خجالت گفت:اوهو

 عزیز منی تو، کجایی االن؟-

 .بیرون، رفته بودم قدم بزنم و االن نشستم تو پارک-

 :نگران گفتم

 .لباس گرم پوشیدی؟ سردهها-

 :خندید و گفت

 نگران نباش، لباس پوشیدم، تو خودت کجایی؟-

 .مهمونی، مهمونی خانوادگیه-

 که اینطور، میگم... یه چیزی بگم؟-

 .بگو عزیزم-

 اوم... الله هم اونجاست؟-

 :خندیدم و گفتم

 .آره با نامزدش اینجاست و خیلی عاشقانه در کنار همن-

 با رضایت گفت:پس واقعا ازدواج میکنه دیگه؟

 .با مهربونی گفتم:بله نازنین خانوم

 :ریز خندید و گفت

 .خوبه-

 .اوهوم، خیلی خوبه-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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حس کردم کسی اومده تو تراس، تا اومدم برگردم سمتش، صدای عسل بلند 

 .شد

 .آرمان بیا تو غذا بخوریم-

 :با اخم زل زدم بهش، نازنین هم با حالت عصبی گفت

 این صدای کیه؟-

 :اخممو پررنگتر کردم و رو به نازنین گفتم

 .ساشا، نامزد الله هستشخواهر -

 :بعد نگاهمو به عسل دادم و گفتم

 .شما برین تو، منم االن میام عسل خانوم-

عسل از شنیدن این حرفم اخم کرد نگاهی به گوشی و من کرد و گفت:باشه 

 .آرمان، پس منتظرتیم

اینو گفت و دوباره رفت تو خونه، حرصی نفسمو بیرون دادم که نازنین هم با 

 :حرص گفت

این برای چی تو رو به اسم کوچیک صدا میکنه؟ نیومده پسرخاله شده این -

 خانوم؟

 :کالفه گفتم

 .من تازه امروز که اومدم اینجا شناختمش، نمیدونم چرا اینجوری رفتار میکنه-

 :عصبی گفت

ببین یا حالیش کن درست با تو رفتار کنه یا بلند میشم میام اونجا موهاشو -

 .میکنم
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 :مخندیدم و گفت

 .چشم چشم، تو نگران نباش-

بعد از ازدواج الله و ساشا هر دو میرن خارج و اینا هم برمیگردن خارج، یعنی 

 این عسل خانوم مدت

 .زیادی اینجا نیست و این کاراشم برا کسی مهم نیست پس خودتو اذیت نکن

 یکم آروم شد و گفت:مطمئن؟

 .اوهوم-

 خوبه، دخترهی پررو، فکر کرده کیه؟-

 .م و گفتم:کس خاصی نیست خاتون، خودتو عصبی نکنخندید

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 با هول گفت:ای وای باز من بلند فکر کردم؟

خندیدم و گفتم:آره انگار، خاتون من برم غذا بخورم و بیام، بعدا بهت زنگ 

 یزنم باشه؟م

 :با لحن ملوسی گفت

 .باشه عزیزم، از اون اژدها هم فاصله بگیر-

 .خندهام گرفت و گفتم:چشم عزیزم، فعال

 .فعال-

 .تماس رو قطع کردم دستی به موهام کشیدم و رفتم داخل خونه

از دست این دختر! لبخند پررنگی رو لبم بود نه از روی فیلم بازی کردن، 

 د؛واقعا حالم خوب شده بو
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برای مدتی کوتاه دردام یادم رفته بود، دیگه از دستش ناراحت نبودم بلکه از 

 خودم ناراحت بودم که

 .رنجوندمش اما اون بازم مثه همیشه بهم انرژی داد

 .شاهدخت چشم مشکی من

 :نازنین

تماس که قطع شد تلفن رو توی کیفم گذاشتم از جام بلند شدم و دوباره 

 سشروع کردم به قدم زدن، ح

خوبی داشتم خیلی دلم شکسته بود که به آرمان اونجوری گفتم اما حاال که منو 

 بخشید دیگه خیالم راحت

 .شد

چهقدر این آدم پاک و فرشتهاس، هر کی جای اون بود خیلی خیلی ناراحت 

 میشد، اما اون تا ناراحتی منو

 .دید بالفاصله بیخیال خودش شد و سعی کرد حال منو خوب کنه

دستمو روی قلبم گذاشتم، با آرامش داشت خون پمپاژ میکرد و این آرامش 

 رو فقط مدیون آرمان بودم؛

مردی که حاال میدونستم واقعا دوستش دارم، ذهنم رفت سمت اون دخترهی 

 پررو، آخ که اگه اونجا بودم

 .اون گلشو پاره میکردم تا دیگه با آرمان با ناز حرف نزنه، بچه پررو

 .نم دست خودم نیست هر کی بیاد سمت آرمان موهاشو میکنمخب چیکار ک

 .با این فکر لبخندی رو لبم اومد و تصمیم گرفتم برم خونه

 :آرمان
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 :داشتیم میرفتیم غذا بخوریم که زنگ در به صدا در اومد. گفتم

 .من باز میکنم-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .و رفتم سمت آیفون که با چهرهی مهدی و مریم و دخترشون مواجه شدم

خشم به وجودم سرازیر شد و با عصبانیت زل زدم به مهدی، نفس عمیقی 

 کشیدم و در رو باز کردم و در

 .سالن رو هم باز کردم

 مامان اومد پیشم و گفت:مهدی و مریم بودن پسرم؟

 .دادم و گفتم:خودشون بودن سر تکون

 :مامان آروم سر تکون داد و دوباره با نگرانی گفت

 تو حالت خوبه پسرم؟-

 از لحنش تعجب کردم و گفتم:خوبم مامان چرا بد باشم؟

مامان چیزی نگفت ونگاهشو ازم گرفت، اخم ظریفی کردم و گفتم:چیزی 

 شده مامان؟

نگرانی بود، نمیدونستم چرا مامان بهم زل زد، تو نگاهش عجز و ناراحتی و 

 اینقدر نگرانه و چرا

 !اینقدر دلشوره داره

 .سعی کرد نگرانیش رو مخفی کنه و گفت:نه نه، چیزی نیست عزیزم

 .باشهای گفتم و دیگه حرفی نزدیم، مریم و مهدی و دخترشون اومدن

نگاهم که به مهدی افتاد دوباره نفرت تو وجودم جریان پیدا کرد و با 
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 زل زدم به مهدی، آخ اگهعصبانیت 

 .تنها بودیم، اون دندوناشو میشکوندم

مریم با لبخند به همه سالم کرد و دختر خانوم خوشگلشم که طبق معمول 

 .اومد پرید بغل من

 .سالم عمو آرمان-

 سرشو ب*و*سیدم و گفتم:سالم خوشگل من، چهطوری؟

 ریز خندید و گفتم:خوبم، شما چهطورین؟

 .خوبم عزیزم-

دیگه اومدن پیشمون دوباره سرشو ب*و*سیدم و گفتم:برو بازی  بچههای

 .کن خوشگل من

با ذوق سر تکون داد و از بغلم اومد بیرون، لباسای روییش رو در آوردم تا 

 گرمش نشه و گذاشتمشون یه

 گوشه، مریم هم بهم سالم کرد که گفتم:سالم، بهتری؟

 .آروم سر تکون داد و گفت:بهترم، نگران نباش

 سیده پریا حسینی |متاهل )جلد اول(  رمان
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 .سر تکون دادم، نگاهم کشیده شد سمت مهدی

 :مهدی با لبخند دندوننمایی که داشت گفت

 چهطوری آرمان، چه خبر؟-

اخم کردم و گفتم:خبر که زیاده، اما اول بریم غذا بخوریم بعد صحبت 

 .میکنیم
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 .مریم نگران نگاهم میکرد، مهدی گفت:باشه، حتما

 .چیز دیگهای نگفتم، نگاهمو ازش گرفتم و همگی رفتیم پشت میز

بچه،ها مشغول بازی بودن و معلوم بود فعال قصد غذا خوردن ندارن، تو 

 وردیمسکوت داشتیم غذا میخ

 .که ساسان یهو از غذا دست کشید و با ببخشیدی از جا بلند شد

نگران بهش زل زدیم، بغض داشت اما نمیخواست جلوی این همه آدم بشکنه، 

 الله هم با نگرانی بلند شد

و رفت دنبالش، کالفه شدم ساشا اومد بلند بشه بره که عسل در گوشش 

 چیزی گفت و اونم عصبی سر

 .جاش نشست

به مادر و پدر ساشا کردم، جفت آدمای آروم و مهربونی بودن و با نگاهی 

 نگرانی منتظر بودن تا الله و

 .ساسان برگردن

قلبم دوباره درد گرفته بود، پوفی کردم و دست از غذا کشیدم، ساسان دوباره 

 حتما دلتنگ نفس شده بود؛

 .حتما دوباره وقتی همه دور هم جمع شدیم جای خالی اون آزارش داده

با نفرت سر بلند کردم و زل زدم به بابا، رنگ نگاه بابا عوض شد و عصبی 

 نگاهشو ازم گرفت و مامان

 .هم دوباره نگران بهم زل زد

دلیل نگران بودن مامان رو نمیفمیدم و برام عجیب بود، اما االن و تو این 

 .شرایط جای پرسیدن نبود
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اشتن، مامان که استرس مدتی گذشت... ساسان و الله انگار قصد اومدن ند

 :گرفته بود گفت

 .لطفا... لطفا غذاتونو بخورین اونا هم میان-

 :اما کسی حرکتی نکرد، ساشا با حرص بلند شد و گفت

 .من میرم پیش الله، نمیتونم تنهاش بذارم-

نگاهم به مادر ساشا افتاد که با تحسین به ساشا نگاه میکرد، ساشا هم 

 عدببخشیدی گفت و رفت و کمی ب

 .یه سری شروع کردن به آروم غذا خوردن، پوفی کردم و بلند شدم

 با اجازه-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .عسل هم بلند شد و گفت:منم دیگه نمیخورم، ممنون

 :گفت بیتوجه رفتم تو سالن که عسل اومد پیشم و

 میگم، چرا ساسان حالش بده و الله رفت دنبالش؟-

 نفس، ساشا چیزی در موردش بهتون گفته؟ -

 ِطر

 به خا

 کمی فکر کرد و گفت:آره، خواهر الله و ساسان که خودکشی کرد؟

سر تکون دادم و گفتم:ساسان اکثرا وقتی تو جمع خانوادگی قرار میگیره، یاد 

 نفس میافته و حالش بد

 .میشه
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 .پوفی کرد و گفت:اینجوری خیلی بده که

تایید کردم و گفتم:آره خیلی بده، اما کاریش نمیشه کرد، درد از دست دادن 

 خواهر اونم به این شکل خیلی

 .سخته، من درکش میکنم

 عسل کنجکاو گفت:چهطور؟ تو هم مگه خواهر داشتی؟

 .درد قلبم بیشتر شد و به سختی گفتم:آره، اما فوت کرد

 .شد و گفت:خیلی متاسفم، غم آخرت باشهناراحت 

تشکر کردم که همون لحظه الله رو دیدم همراه ساشا اومده بود، تو بغل ساشا 

 جمع شده بود و مشخص

 .بود گریه کرده، ساسان هم حال خوبی نداشت

عسل رفت سمت ساشا و الله و منم رفتم پیش ساسان، با عجز نگاهشو داد به 

 :چشمام و گفت

رمان؟ چرا اون تو جمع ما نیست؟ چرا نمیتونم خواهرم رو داشته چرا نیست آ-

 باشم؟ چرا؟

سرم تیر کشید، حالم اصال خوب نبود و با عجز و ناتوانی به ساسان نگاه 

 میکردم، بابا و مامان و پریسا

و مریم هم اومدن بیرون، پریسا زل زده بود به من، دندونامو رو هم فشار 

 دادم؛ شیطونه میگه برم هر

 .چی حرص دارم سر این دختر خالی کنم

ساسان شونههاش افتاده بود، بابا عصبی به ما نگاه میکرد و منم بهش زل زدم، 

 پست بیشرف، خیلی
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 .سریع نگاهمو گرفتم و برگشتم سمت ساسان

 :الله با ضجه گفت

من نتونستم قاتل خواهرمو پیدا کنم، نتونستم بفهمم کی خواهرمو آزار داد، -

 بدم ساشا بد، منمن یه آدم 

نفهمیدم اون آدم کیه؟ چهارساله تمومه دارم خودمو به آب و آتیش میزنم هم 

 من هم ساسان اما نشد،

 .نفهمیدیم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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کسی متوجه من نبود، اما درد قلبم شدت گرفت و چنگ زدم به سینهام، 

 صدای الله تو گوشم میپیچید و

 .حالمو بدتر میکرد

حاال هم من اینجا وایسادم و دارم خوشحالی میکنم، دارم شادی میکنم که با -

 توام و خوشبختم، اما

خواهرم عذاب میکشه، ساشا من نمیتونم، نمیتونم تحمل کنم... نمیتونم، 

 خواهرم رفت، خواهرمو از

 .دست دادم

و بعد دوباره هق هق کرد بقیه هم اومدن پیشمون، ساشا الله رو محکم بغل 

 کرد و سعی میکرد آرومش

 .کنه

نگاهمو به بابا دادم و بعد به کیومرث، با پوزخند به من نگاه میکرد، درد تو 
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 وجودم بیداد کرد و یه لحظه

 با صدای نسبتا بلندی گفتم:آخ

متوجه حالم شد، شونههام رو نگاه همه برگشت سمت من و ساسان تازه 

 :گرفت و گفت

 داداش؟ داداش چی شد؟ آرمان حالت خوبه؟-

دو زانو افتادم رو زمین، حالم خیلی بد بود و رو سینهام خم شده بودم، عسل 

 سریع دوید تو آشپزخونه،

سعی میکردم به خودم مسلط بشم اما نمیشد، درد بدی داشتم هر چند چیز 

 !عادی نبود

 :یه لیوان آب اومد جلوی چشمام، عسل با هول گفت

 .بیا آب بخور، شاید بهتر بشی-

نگاهی بهش کردم و لیوان رو ازش گرفتم، ساسان با نگرانی بهم زل زده بود 

 و مامان هم عصبی و

نگران کنارم نشسته بود؛ آب رو خوردم و بلند شدم. مکث کوتاهی کردم و با 

 :صدای گرفتهای گفتم

 .عذر میخوام که اینجوری شد من خوبم،-

الله خودشو کامل غرق اشک کرده بود و با ناراحتی نگاهم میکرد، من چهطور 

 میتونم تو چشمای الله

 نگاه کنم یا ساسان؟ چهطور؟

سرم دوباره تیر کشید، جو سنگینی بود و بچهها هم با نگرانی اومده بودن 

 .پیش ما
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افتادم و بقیه هم یه سریا اومدن  کالفه از جمع فاصله گرفتم و رفتم روی مبل

 نشستن و یه سری مشغول

 :صحبت شدن، لیوان رو روی میز مقابلم گذاشتم که عسل اومد پیشم و گفت

 خوبی؟ چی شد یهو؟-

 .نگاهمو دادم بهش و گفتم:چیزی نیست، خوبم

 !البته اگه بذاری بهش اکسیژن برسه بهتر میشه-

 نیسیده پریا حسی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :نگاهمو به پریسا دادم، فقط همین یکی کم بود این وسط. کالفه گفتم

زبون دارم و بلدم خودم حرف بزنم پریسا، اگه چیزی ناراحتم کنه اونو عنوان -

 میکنم، فهمیدی؟

به من انداخت و از ما دور شد، چپ چپ به عسل نگاه کرد و بعد یه نگاه کوتاه 

 حرصم گرفت خدایا آخه

 من به این دختر چی بگم؟

عسل نگران کنارم نشست اما من نگاهم به الله بود، منو ببخش الله، من و 

 .پدرمو ببخش

با درد نگاهمو گرفتم و سرمو بین دستام گرفتم که دستی روی شونهام 

 :نشست با صدای ظریفش گفت

 .ب نده، حالت دوباره بد میشههااینقدر خودت رو عذا-

سرمو بلند کردم و با نگاهی عصبی به دست عسل زل زدم که رو شونهام بود، 

 اخم کرد و دستش رو
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 .برداشت و منم از جا بلند شدم

 .با عصبانیت رفتم تو آشپزخونه و به دیوار تکیه دادم و چشمامو بستم

نمیگفت که این ای کاش هیچوقت نمیفهمیدم، ای کاش هرگز کیومرث بهم 

 پدر من بوده که زندگی نفس

 .رو تباه کرده، ای کاش هرگز هیچ کدومه اینا رو نمیفهمیدم

 خدایا، واقعا این رسمشه؟ چرا بندههات یکم فقط یکم شبیه خودت نیستن؟

 حالت خوبه آرمان؟-

چشمامو باز کردم و به مریم نگاه کردم، نگران بهم خیره بود. به سختی سر 

 :گفتم تکون دادم و

 .خوبم نگران نباش-

پوفی کرد و گفت:همه اعصابشون دوباره خراب شد، ای کاش هرگز اون اتفاق 

 برای نفس نمیافتاد

 :قلبم بیشتر درد گرفت، با این حال حرفش رو تایید کردم و گفتم

امیدوارم اون کسی که این کار رو باهاش کرده به بدترین نحو ممکن جون -

 .بده و بمیره

خودمم نمی،فهمیدم چی میگم، نفرت تموم وجودم رو گرفته بود و فقط 

 چشمای نفس و خندههاش تو ذهنم

 .بود، که پدرم جونشو گرفت و زندگیشو نابود کرد

 .مریم گفت:دقیقا، ایشاال که جون بده و اون دنیا تو آتیش بسوزه

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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باید بحث رو عوض میکردم، سرم میکوبید و قلبم درد می،کرد و ممکن بود 

 اگه ادامه بدیم قلبم بایسته،

 به چشمای مریم نگاه کردم و گفتم

 تو چی،کار کردی؟ اوضاعت با مهدی چهطوره؟-

 .حرفی نزد و سر پایین انداخت، اما پوزخندی که زد رو دیدم

گفت:اگه به خاطر دخترم نبود خیلی وقت بود که جدا شده بودم؛ عشقی که 

 بین ما بود، حاال دیگه چیزی

 .ازش نمونده

 :دستام مشت شد، خندهی عصبی کردم و گفتم

 !آخ دیدی چی شد مریم؟ من با مهدی حرف نزدم-

 :رنگ نگاه مریم عوض شد و گفت

 .هیچی رو ندارم چی میخوای بگی؟ توروخدا ول کن، دیگه حوصلهی-

لبخند تلخی زدم و گفتم:به تو کار ندارم که دخترخاله، من فقط میخوام مرد و 

 .مردونه باهاش حرف بزنم

مریم با ناراحتی بهم نگاه میکرد، از کنارش گذاشتم و برگشتم تو سالن، ساشا 

 و الله و ساسان روی یه

 .الوندمبل سه نفره نشسته بودن، ساشا آروم شونههای الله رو میم

 :از کنارشون رد شدم که شنیدم ساشا گفت

شاید سرنوشت این بوده، میدونم سخته، میدونم دردآوره، اما کاریش نمیشه -

 کرد. خدا اون آدمو مجازات

 .میکنه و جیگرشو میسوزونه، مطمئن باش
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پوزخندی زدم اگه پدرم نبود، آخ که اگه پدرم نبود االن استخوناش زیر پاهام 

 .داشت له میشد

با حرص رفتم پیش مهدی، داشت با پریسا حرف میزد، اومدم کنارشون که به 

 خودشون اومدن، دستامو

تو جیبای شلوارم کردم و نگاهشون کردم، پریسا اومد بره که بازوشو محکم 

 .گرفتم و نگهش داشتم

 !با عصبانیت گفتم:تو انگار یادت رفته من چی گفتم

 .چهرهاش در هم شد فشار بیشتری به بازوش وارد کردم که

 مهدی با حالتی عصبی گفت:ولش کن آرمان، چته تو؟

ابروهام باال رفت، بازوی پریسا رو ول کردم که رفت و من یکم جلوتر رفتم و 

 درست مقابل مهدی

 :ایستادم، خم شدم طرفش و با حرص و نفرت زیر گوشش گفتم

 .حداقل کثافتبازیهات رو جلوی بچه انجام نده-

 سیده پریا حسینی |جلد اول( رمان متاهل )
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 .ازش فاصله گرفتم چهرهاش درهم شد و با عصبانیت و تعجب نگاهم کرد

 لبخند عصبی زدم و گفتم:حاال فهمیدی چمه؟

 مریم بهت چیزی گفته؟-

 :پوزخندی زدم و گفتم

اون بیچاره به خاطر بچهاش هیچوقت حرفی نزد؛پریسا خانوم عزیزت جلوی -

 همه آبروریزی کرد، هیچ
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میدونی وقتی که تهران نبودی چهقدر زنت توسط پریسا خانوم جلوی همه 

 خورد شد؟ هر چند مریم دیگه

اصال واست مهم نیست، نمیدونم اون عشق بزرگ بین شما دوتا کجا رفته! اما 

 بت به کاراتبدون بقیه نس

بیخبر نیستن، مریم پدر نداره و برادری هم نداره که ازش دفاع کنه اما 

 خانوادهای داره که مثه کوه

پشتشن؛ اگه به این رفتارات ادامه بدی و بخوای مدام با زنای مختلف بگردی 

 پس طالقتون رو جلو

بندازین تا مریم هم راحت بشه و اونم مثه تو بره دنبال مردای مختلف، 

 چهطوره؟

 .رگههای عصبانیت رو تو صورتش دیدم

با تمسخر گفتم:چی شد؟ غیرتی شدی؟ نکنه فکر کردی فقط خودت میتونی 

 بری دنبال این و اون؟ اگه

مریم ساکت و آرومه فقط به خاطر بچهاش هست، اما اگه بخواد خیلی راحت 

 میتونه تو رو بندازه دور،

ونی خانوادهی متوسط تو هرگز در ما خانوادهی پولداری هستیم و فکر کنم بد

 حد ما نبودن و حاال فکر

میکنم اشتباهم نکردیم. تو واقعا لیاقت مریم رو نداری، اگه اونو نمیخوای و 

 دختر و زن دیگهای رو

میخوای پس طالق بده و برو، نگو دخترم که میدونم اصال برات مهم نیست 

 وگرنه نمیذاشتی ببینه که



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 393 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .تو و پریسا با همین

ش زده بود و نمیدونست چی بگه، دوباره خم شدم طرفش و زیر خشک

 :گوشش گفتم

حواست به رفتارات باشه آقای به ظاهر عاشق! با خودم همیشه میگفتم که تو -

 به خاطر پول دنبال مریمی

و حاال بهم ثابت شد، انگار تو یکم هار شدی و داری گاز میگیری دور و برت 

 رو. مراقب باش این

 .واسطهی مریم داری از زیر دندونات کشیده نشه بیرون ثروتی که به

اینو گفتم و بدون هیچ حرف دیگهای رفتم از پیشش، مریم اومد پیشم و 

 نگران نگاهم کرد، لبخندی بهش

 .زدم و بعد نگاه کوتاهی به مهدی انداختم و رفتم آشپزخونه

میقی نفس عحالم اصال خوب نبود و دوست نداشتم بیشتر از این، اینجا بمونم، 

 کشیدم و رفتم پیش ساشا

 :و الله و ساسان و گفتم

 .من دیگه میرم، مراقب خودتون باشین-

 الله آروم سر تکون داد و ساشا هم گفت

 .برو، مراقب خودت باش-

 :باشهای گفتم و به ساسان نگاه کردم و گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .مراقب خودت باش داداش-
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بلند شد و بغلم کرد، اما من دردم بیشتر شد، نمیدونم چرا اما حس میکردم 

 لیاقت این آغوش رو ندارم،

 .لیاقت اینو ندارم که ساسان و الله حتی بهم نگاه کنن و این عذابم میداد

 .مراقب خودت باش داداش-

 .رکت دادم و گفتم:تو هم همینطوربه زور لبامو ح

ضربهی آرومی به پشتم زد و جدا شد، منم لبخند نیمهجونی زدم، رفتم پیش 

 مامان و از اون و بقیه

 .خداحافظی کردم

 .مقابل در ایستادم و اومدم بازش کنم که صدای بابا رو شنیدم

 .آرمان بعدا بیا حرف بزنیم-

 :با نفرت برگشتم زل زدم تو چشماش و گفتم

 .حتما پدرجان، حتما-

 از من متنفری؟-

 :دستمو بلند کردم و انگشتامو دور لبم کشیدم کامل برگشتم سمتش و گفتم

 این چه حرفیه پدر؟ آدم از پدر خودش متنفر میشه؟-

 :بعد خم شدم سمتش و آروم گفتم

 !البته پدرم، دیگه مطمئن نیستم که شما رو بشناسم-

 .دم و از خونه بیرون رفتمو بدون حرف دیگهای در رو باز کر

 .سوییچ ماشین رو زدم و سوار شدم و رفتم سمت خونه

تمام مدت فرمون رو فشار میدادم هم اعصابم خراب بود و هم نمیتونستم 

 .خودم رو کنترل کنم
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پشت چراغ قرمز نگه داشتم و یکی محکم زدم به فرمون، لعنت به این 

 زندگی، لعنت به این خانواده که

 .ساش دارن قلبامو تیکه تیکه میکنن، لعنتعزیزترین ک

 :نازنین

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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صبح طبق معمول زود از خواب بیدار شدم، تو تختم جابهجا شدم چشمامو 

 مالوندم و بعد تو جام نشستم،

امروز، با ذوق بلند شدم و رفتم از روی میزم جعبهی چه حس خوبی داشتم 

 چوبی رو برداشتم، درش رو

 .باز کردم و گردنبندی رو که آرمان بهم کادو داده بود از توش در آوردم

نگاهی به گردنبند انداختم یه زنجیره نقرهای رنگ داشت که یه پالک بیضی 

 شکل و نقرهای داشت،

و یه نگین تقریبا بزرگ هم وسطش  روی پالک پر بود از نگینهای براق

 .داشت، خیلی دوستش داشتم

انداختمش دور گردنم و بعد از اتاق بیرون رفتم، رفتم دستشویی، صورتم رو 

 شستم و بعد از خشک

کردن صورتم دوباره به اتاقم برگشتم، موهامو شونه کردم و با کش 

 بستمشون و بعد اومدم از اتاق برم

 .خوردبیرون که گوشیم تیک صدا 

 .لبخندم پررنگتر شد و رفتم گوشیمو برداشتم، آرمان بود
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 صبح بخیر، چهطوری عزیزم؟-

 :پیام دادم

 صبح تو هم بخیر، خوبم عزیزم تو خوبی؟-

 .گوشیمو تو دستم گرفته و از اتاق بیرون رفتم

 :پیام داد

 .تو خوبی منم خوبم خوشگل خانوم-

 :ریز خندیدم و نوشتم

 .خیلی خوبه-

رفتم آشپزخونه و مشغول درست کردن صبحونه شدم؛ صبحونه رو با ظرافت 

 آماده کردم و بعد درست

 کردنش میز رو چیدم که دوباره پیام اومد

 .آره، خیلی خوبه که هستی-

 :ذوق زده نوشتم

 .تو هم همینطور-

مامان اومد تو آشپزخونه نگاهمو دادم بهش و با لبخند گفتم:صبحتون بخیر 

 .مامان جونم

 .لبخند زیبایی زد و گفت:صبح تو هم بخیر عزیزم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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نشست و منم نشستم مقابلش و مشغول خوردن صبحونه شدیم. نگاهش به 

 :گردنبندم افتاد و گفت
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 !عزیزم چه خوشگله گردنبندت-

 :تک خندهای کردم و گفتم

 دیروز دیدم و خوشم اومد و گرفتم، واقعا خوشگله، نیست؟-

 .سر تکون داد و گفت:خیلی قشنگه

 .لبخند زدم، حرف دیگهای بینمون رد و بدل نشد

بعد از خوردن صبحونه با اصرار مامان کنار رفتم و اونم مشغول تمیز کردن 

 .آشپزخونه شد

 کردم این کارا رو چی میشد؟کالفه گفتم:االن مثال من می

 اخم کرد و گفت:هیچی نمیشد، االنم من دارم میکنم چیزی شده مگه؟

 پوفی کردم و گفتم:نه، خیلی خب، فقط زیاد خودتون رو خسته نکنین، باشه؟

 .آروم سر تکون داد و منم گفتم:بااجازه

 :و بعد گوشیمو برداشتم و رفتم اتاقم، همون لحظه پیام اومد

 دوت رو دوست داشتی؟راستی، کا-

 از اون حالت در اومدم، لبخند شیرینی زدم و نوشتم

 .آره، خیلی دوستش دارم، گردنمه االن-

 .چه خوب، خیلی خوشحالم کردی-

 :نوشتم

 .مرسی آرمان-

 بابته؟-

 :با ذوق نوشتم

 .همه چی، بابت اینکه کنارمی-
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 .فداتم که-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 243 

 :خندیدم و نوشتم

 .خدا نکنه-

 .بعد تلفن رو گذاشتم یه گوشه و با لبخند به گردنبندم دست کشیدم

خیلی حس خوبی داشتم، خدایا شکرت، شکرت که آرمان رو کنار من آوردی 

 و این آرامش رو به من

 .دادی

 :آرمان

تلفن رو با لبخند گذاشتم کنارم، لبخند رو لبم بود برعکس دیشب که داشتم 

 از عصبانیت میمردم االن

 .لبخند رو لبم بود

مگر اینکه این دختر به من انرژی بده، مگر اینکه فقط نازنین کنارم باشه و 

 آرامش بگیرم وگرنه هیچی،

 .االن صد تا کفن پوسونده بودم

 .ن رو روشن کردم و مشغول تماشای تلویزیون شدماز جا بلند شدم و تلویزیو

تکیه دادم به مبل و بعد به صفحه تلویزیون زل زدم، داشتم برنامه رو تماشا 

 میکردم که تلفنم تیک صدا

 .خورد

فکر کردم نازنینه، برا همین سریع برش داشتم و نگاهش کردم اما با دیدن 
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 .اسمش اخمام کشیده شد تو هم

 !اههآرسس:سورپرایز در ر

 :عصبی شدم و جواب ندادم که دوباره نوشت

 !نمیخوای بدونی چیه؟ عجب بیذوقی هستیا

 .کالفه هم شدم، باز پیام داد

 اوف، بیشعوری دیگه، خیلی خب خودم میگم،-

 آماده؟

 .اوم، میخوایم بریم خواستگاری نازنین

با یه حالتی که انگار برق سه فاز به هم وصل کرده باشن از جا پریدم و 

 .عصبانی شدم

نه، آرامش به ما نیومده! خدایی به من یکی اصال نیومده، با دستایی که میلرزید 

 سریع زنگ زدم بهش و

 :بدون اینکه بذارم اون حرفی بزنه گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 میکنی تو، عوضی؟ داری چه غلطی-

 !خندید و گفت:علیک سالم

 :خونسردیش روانمو شاد کرد، با داد گفتم

 تو چی از جون اون دختر میخوای؟ اون تو رو نمیخواد نمیفهمی؟-

 قهقهه زد و گفت:بابا بیخیال، یه خواستگاریه دیگه چرا شلوغش میکنی؟

 .فیهآرسس تو میخوای به چی برسی آخه؟ تو که میدونی جواب اون من-
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 :خندهی عصبی کرد و گفت

آره، اما خیلی دوست دارم نظر مادرش رو بدونم، خاله منو خیلی دوست -

 داره، شاید اون بتونه دخترش

 رو راضی کنه، هوم؟ نظرت چیه؟

 :فریاد زدم

 .همچین غلطی بکنی، کثافت حق نداری بری خواستگاریش وای به حالت اگه-

 :اونم عصبی داد زد

 .تو کسی نیستی که برای من تعیین کنه چیکار کنم، چیکار نکنم آرمان-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 آهان! اون دخترای دور و برت چی؟ اونا میتونین؟-

 :عصبانی بود و حرصی جواب داد

به تو مربوط نیست، تو نگران نباش ،نازنین زن من شد، از همشون جدا -

 میشم،

 .بم سرم به شدت تیر میکشیددرد رو حس کردم، اما نه تو قل

 .گفتم:همچین چیزی هرگز اتفاق نمیافته

 پوزخندی زد و گفت:هه، تو میخوای جلومو بگیری؟

 :سرم بیشتر درد گرفت، روی مبل افتادم که آرسس گفت

 .بهت گفتم که اون مال منه، تو بازندهای آرمان، نمیذارم بهش برسی-

 .اینو گفت و تماس رو قطع کرد

 سیده پریا حسینی |)جلد اول( رمان متاهل 
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حالم اصال خوب نبود، سرم میکوبید و کم مونده بود فریاد بزنم، لعنتی... 

 لعنتی... لعنت به تو، کثافت

 .دختر باز... لعنت

 :نازنین

 .با حرص گفتم:مامان خانوم جواب من منفیه

 :کالفه شد و گفتمامان 

آخه چرا اینقدر زود جواب میدی؟ هان؟ چرا به آرسس نه میگی؟ اون پسر -

 .خوبیه

 .پوزخندی زدم و گفتم:آره، فقط نمیدونم چرا دختر بازه

 مامان عصبی گفت:چرا چرت و پرت میگی؟ کی گفته آرسس دختربازه؟

ان مام منم عصبی شدم و گفتم:من میدونم مادر، خودم شاهدم، بیخیال بشین

 وگرنه اگر امشب بیان

خواستگاری به بدترین نحو ممکن باهاشون برخورد میکنم و آبروی خودتون 

 .میره

مامان چنگی به موهاش زد و گفت:وای خدایا، من چیکار کنم با این بچهی 

 زبون نفهم؟

 :روی تختم نشستم و گفتم

؟ ونینمن زبون نفهمم؟ یا شما که به زور میخواین آرسس رو به من بچسب-

 من اونو نمیخوام، به چه

زبونی بگم؟ میخواین پس فردا ببینین چهقدر عذاب میکشم، بعد پشیمون 

 شین؟
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آخه کی گفته که یه دختر باید حتما ازدواج کنه؟ حداقل بذارین به خواست 

 خودم با کسی که میخوام

 .ازدواج کنم

 :مامان عصبانی نفسشو فوت کرد بیرون و گفت

 .م به انتخاب تو که میپوسم تو قبرد آخه اگه من بذار-

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

پس میخواین هر جور شده منو شوهر بدین، بدون اینکه حس من براتون -

 مهم باشه، نه؟

 :با ناراحتی کنارم نشست و گفت

االن نمیفهمی ولی بعدها که پیر شدی تازه درک میکنی که چهقدر به وجود -

 یه نفر کنار خودت احتیاج

 .داری

با ناراحتی گفتم:حرف شما متین، اما مگه زوری هم میشه؟ مامان من هرگز به 

 آرسس بیشتر از یه برادر

 نگاه نکردم، حاال چهطور میخواین اونو شوهر خودم بدونم؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :ن حرفی نزد که ادامه دادمماما

 خودتون بودین همچین چیزی رو قبول میکردین؟ زیر باره اجبار میرفتین؟-

یهو اخم غلیظی کرد و بهم زل زد، از حالتش تعجب کردم، با لحنی که ازش 

 :بعید بود گفت
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 .امشب برای خواستگاری آماده شو-

 .تاقم بیرون رفو بعد با عصبانیت بدون اینکه نگاهم کنه بلند شد و از ات

 متعجب به رفتنش نگاه کردم مگه من چی گفتم؟ چرا یهو عصبانی شد؟

 .اون که اجباری تو کاراش نبوده، عاشق بابا بود

 :تو فکر بودم که برام پیام اومد، آرسس بود

 چهطوری خوشگله؟-

 :پوزخندی زدم و نوشتم

 .به تو ربطی نداره-

ستام گرفتم، بغض کرده بودم و بعد گوشی رو انداختم یه گوشه و سرمو تو د

 .حسابی عصبی بودم

کالفه سرمو بلند کردم، االن واقعا نیاز داشتم با آرمان حرف بزنم، نیاز داشتم 

 صداش رو بشنوم، فقط اون

 .میتونست منو آروم کنه

بلند شدم از جام و درحالی که قطرات اشک رو گونههام سر میخورد یه مانتوی 

 مشکی با یه شال

ز تو کمدم برداشتم، کیف مشکیمم برداشتم و بعد از عوض کردن سرمهای ا

 .لباسام از اتاق زدم بیرون

 .مامان تو سالن بود و به یه گوشه خیره شده بود

خیلی از دستش ناراحت بودم و با غم از خونه بیرون رفتم و برای آرمان پیام 

 .نوشتم

 آرمان، میشه همو ببینیم؟-
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 :اومدبه سمت ماشینم رفتم که پیام 

 حتما کجا همو ببینیم؟-

سوییچ رو زدم و نشستم تو ماشین، هنوزم داشتم گریه میکردم،ماشین رو راه 

 انداختم و زنگ زدم بهش

 :که سریع جواب داد

 الو؟ نازنین کجایی؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .صدام میلرزید گفتم:بیرونم، آرمان حالم بده، اصال خوب نیستم

هول کرد و گفت:چرا صدات میلرزه؟ نازنین...آروم باش، کجا داری میری 

 االن؟

 .هق زدم:نمیدونم آرمان، نمیدونم

 .نازنین توروخدا آروم باش، ببین-

 .دارم میرم همون جایی که تو خودکشی میخواستی بکنی-

 !جا داری میری؟تقریبا داد زد:ک

 :بیشتر گریهام گرفت که گفت

 .ببخشید، نمیخواستم داد بزنم، نازنین دو دقیقه آروم باش و به من گوش کن-

عصبی نمیدونم چی شد که تماس رو قطع کردم و گوشی رو انداختم رو 

 .صندلی کناریم

 .دنده عوض کردم و با سرعت بیشتر رانندگی کردم

و بگیرم، چرا اینقدر ناراحت شده بودم؟ به نمیتونستم جلوی اشک ریختنم ر
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 خاطره رفتار مامانم؟ اینکه

منو درک نمیکنه؟ اینکه نمیفهمه من آرسس رو نمیخوام؟ اینکه یهو عصبی 

 شد و عجیب رفتار کرد؟

 یا نه، بغض چند سالم ترکیده؟

شاید درد نداشتن پدر تو وجودم زنده شده، پدری که اگه بود، شاید معقولتر 

 احساسم برخورد با من و

 ..میکرد

آره من یه آدم تنهام، یه دختر که شکسته، یه دختر که پدرش رو، تموم 

 .وجودش رو از دست داد

من خیلی تنها بودم، تنهاییم بابت نداشتن دستای گرم و مطمئن پدرانهای بود 

 که االن باید دورم حلقه میشد

تو  ، تا من هستمو میگفت نترس دخترم، من اینجام، پدرت پیشته، من هستم

 .ناراحتی نداشته باش

کالفه دستی به صورتم کشیدم، ذهنم رفت سمت آرسس، این خجالت نمیکشه 

 میاد سمت من؟ واقعا شرم

نداره؟ هه، نمیدونه من کثافت کاریاشو میدونم، آخه من چهطور این آدم رو 

 نشناختم؟ چهطور تونست با

 ...ه و بعدموذیبازیاش خودشو یه پسر آقا و متین جلوه بد

مغزم داشت میترکید و خیلی حالم بد بود، اونقدر به پدرم و مادرم و آرسس و 

 آرمان فکر کردم که اصال

 نفهمیدم کی رسیدم، یه گوشه پارک کردم،
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 کمربندم رو باز کردم و آروم از ماشین پیاده شدم،

ام مپاهام میلرزید و گریههام بند نمیاومد، بابام رو صدا میزدم، زیر لب با ت

 عجز و ناتوانیم بابام رو

 صدا میزدم... بابا کجایی؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 دختر کوچولوت خسته شده نمیخوای بغلش کنی؟

 .چشمام جلو رو تار میدید، اشکامو پاک کردم که بیناییم یکم بهتر شد

 :یه لحظه حس کردم صدای بابام رو شنیدم

 .دخترم، نازنینم-

 :قلبم لرزید، با هول به اطراف نگاه کردم، اما کسی نبود، دوباره صدا رو شنیدم

 .دخترم، نازنین، عزیز بابا، کوچولوی من، دلم برات تنگشده-

 به مقابلم زل زدم که دیدمش، رو زمین نبود و تو هوا انگار معلق بود! چشمام

 گرد شد و با حیرت نگاهش

 .میکردم

 آغوشش رو برام باز کرد و گفت:نمیخوای بیای بغل بابات؟

پاهای نیمه جونم رو حرکت دادم و رفتم سمتش، ناباور نگاهش میکردم، یعنی 

 واقعا اینجا بود؟ بابام

 اینجا بود؟

 .لبخند زد:بیا دخترم

 .رسیدم به لبه، جایی که اگه یه قدم جلوتر میرفتم حتما میافتادم
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دستشو به طرفم دراز کرد، اومدم دستش رو بگیرم که یهو دستای قدرتمند یه 

 مرد دورم حلقه شد و سریع

 :منو برد عقب، برگشتم آرمان بود که نفس نفس میزد با عصبانیت گفت

 داری چه غلطی میکنی نازنین؟-

 :دستم مقابلم رو نشون دادم و گفتممثه بچهها با 

 .بابام میخواست بغلم کنه-

 .آرمان چشماش گرد شد و متعجب به جایی که من اشاره کردم نگاه میکرد

 .اینجا که کسی نیست-

برگشتم و نگاه کردم کسی نبود، دوباره اشکام سرازیر شد و خواستم برم جلو 

 .که آرمان محکم بغلم کرد

 ا رفتی؟ضجه زدم:بابا؟ بابا کج

آرمان من رو برگردوند و محکم بغلم کرد، سرم رو سینهاش گذاشتم و اشک 

 .ریختم

 :محکم منو بغل کرده بود و همش زیر گوشم میگفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .باش نازنینتموم شد، گذشت، آروم باش، آروم -

 :آرمان

 .فقط تو آغوشم نگهش داشته بودم و اجازه دادم خودش رو خالی کنه

حالش اصال خوب نبود و منم آروم باهاش حرف میزدم، فقط میخواستم نازنین 

 اما راحت آروم بشه،
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 .نبود، درد داشت، اونم خیلی زیاد

ا مش، به خدآروم از بغلم اومد بیرون و با صدایی که میلرزید گفت:آرمان دید

 .دیدمش

 :دستمو بردم جلو اشکاشو پاک کردم و گفتم

 .باشه عزیزم، تموم شد، آروم باش-

 :سرش رو انداخت پایین و گفت

 من خیلی بهش نیاز دارم آرمان، چرا؟ چرا؟ چرا نباید االن کنارم باشه؟-

 .کالفه بودم

ه، چه وضعی ادامه داد:اگه بود االن میتونستم از خیلی چیزا راحت رد بشم، این

 چرا منو تحت فشار

 میذارن؟

 کیا؟ مادرت؟-

سر تکون داد و گفت:هر چی بهش گفتم من آرسس رو نمیخوام گوش نداد و 

 فقط گفت برای امشب

 .حاضر بشم؛ دارم دیوونه میشم آرمان، میخوام فرار کنم از امشب

 :شونههاشو گرفتم و گفتم

 .نازنین اول سعی کن آروم باشی، یه نفس عمیق بکش-

 :یه نفس عمیق کشید که گفتم

تو نباید فرار کنی، باید باهاش روبهرو بشی، بذار امشب آرسس بیاد -

 خواستگاری، تو هم محکم و قاطع

 .جواب نه بده



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 409 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :سری به طرفین تکون داد و گفت

شو تو خونهی ما بذاره، نه، من نمیذارم، نمیذارم اون عوضی یه باره دیگه پا-

 نمیتونم تحمل کنم، آخه

 با چه رویی میاد پیشم، با چه رویی؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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اخم کردم و گفتم:ببین نازنین االن مثه همهی دخترای دیگه فکر کن، آرسس 

 ی و یکیه کهرو نمیشناس

 .میخواد بیاد خواستگاریت و تو فقط جوابت رو بهش بده، منفی

 چهطور همچین چیزی رو تصور کنم آرمان؟-

 :تو چشمای بارونیش زل زدم و گفتم

 .من مطمئنم که تو از پسش بر میای، تو یه دختر قوی هستی-

 .سرشو گذاشت رو سینهام و گفت:از قوی بودن خسته شدم

 :کردم و گفتم دستامو دورش حلقه

میدونم، کم مونده عزیزم، به زودی هم من و هم تو به آرامش میرسیم؛ -

 خورشید رو سر ما هم طلوع

 .میکنه

 :سرشو بلند کرد زل زد تو چشمام و گفت

 واقعا طلوع میکنه یا سهم ما فقط دیدن غروبشه؟-

 :لبخندی زدم و گفتم

 .طلوع میکنه خوشگلم، همه چی درست میشه-



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 410 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :بغلش کردم،زمزمه کردو دوباره 

 .کنار تو همون حس آرامشی رو دارم که پیش بابام داشتم، تو یه فرشتهای-

 .خندیدم و گفتم:فرشته که نیستم اما تا جایی که بتونم بهت آرامش میدم

 :با لحن ملوسی گفت

 آرمان؟-

 .جونم-

 تو همیشه کنارمی، درسته؟-

 .آره خوشگلم، من همیشه کنارتم-

اهم کرد و همونطور که بهم زل زده بود، نمه نمه لبخند زد و ازم جدا شد، نگ

 .گفت:دوستت دارم

 .دستاشو گرفتم و گفتم:منم دوستت دارم
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 .سر پایین انداخت، دستاشو بیشتر فشردم که باعث شد نگاهم کنه

 پس امشب فرار کردن نداریم، گریه هم نداریم، درست شد؟-

 .از لحنم خندهاش گرفت و گفت:درست شد

 شونههاشو گرفتم و گفتم:خوبه، االن بهتری خوشگلم؟

 .سر تکون داد و گفت:بهترم، خیلی بهترم

 .خیلی خوبه-

 :پوفی کرد و گفت

فقط مامانم خیلی عجیب رفتار کرد که منو ناراحت کرد، نمیدونم... انگار یه -
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 خاطره یهو یادش اومد،

 ...داشتیم در مورد خواستگاری آرسس میگفتیم اما یهو

 اخم کردم و گفتم:یعنی چی میتونه باشه؟

 .یکم فکر کرد بعد شونه باال انداخت و گفت:نمیدونم که

 :پس چرا اینجایی؟شونههاشو سفت چسبیدم و گفتم

 :متعجب نگاهم کرد، با لبخند گفتم

 برو پیش مادرت، اون االن نباید تنها باشه، کنارش باش خب؟-

 .لبخند زیبایی زد و گفت:فرشتهی چشم مشکی من

 .خندیدم و گفتم:دیگه خیلی داری منو لوس میکنی

 یاونم خندید و بعد گفت:خیلی آرومم کردی، اگه نبودی دیوونه میشدم، مرس

 .که هستی

 .خواهش میکنم خوشگل من، کاری نکردم که-

 .خندید و گفت:پس من میرم خونه پیش مامانم

سر تکون دادم و باهاش رفتم کنار ماشینش، سوار که شد بعد از خداحافظی و 

 رفتنش من هم رفتم سوار

 .ماشینم شدم و برگشتم

ی فکر گارموقع برگشت عمیق تو فکر بودم و داشتم به نازنین و شب خواست

 .میکردم

فقط دعا میکردم آرسس با گرفتن جواب منفی بیخیال بشه، اما خوب 

 .میدونستم همچین کاری نمیکنه

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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رد تا عشق و به پوزخندی زدم، کاراش بیشتر به یه نوع لج و لجبازی میخو

 دست آوردن دختر مورد

 .عالقهاش

 :نازنین

پیاده شدم آرمان رو دیدم که سریع به خودش اومد و ماشین رو منحرف "

 کرد، اما محکم به کنارهی جاده

برخورد کرد و ضربهی محکمی به ماشین وارد شد، پرت شد جلو و سرش 

 خورد به شیشه، حس کردم

 سمت ماشین، نمیتونم نفس بکشم، با جیغ دویدم

بهش نزدیک که شدم حس کردم از سرش داره خون میاد به زور سرش رو 

 بلند کرد اما منو ندید و از

 ".حال رفت

جیغ بلندی کشیدم و از جا پریدم، نفس نفس میزدم، روی تختم نشسته بودم 

 و محکم گردنبندم رو تو دستم

گرفته بودم، با هول به اطرافم نگاه کردم که موقعیتم رو تشخیص دادم. رفتم 

 آرمان رو دیدم منو آروم

کرد، بعدش اومدم خونه که دیدم مامان خوابیده بود و بعد منم رفتم اتاقم 

 روی تخت دراز کشیدم، چشمام

 .گرم شد و به خواب رفتم

و مامان با هول و نگرانی عرق سردی رو پیشونیم بود در اتاق به شدت باز شد 
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 اومد تو کنار تختم نشست

 :و دستامو گرفت و گفت

 چی شد؟ چرا جیغ زدی؟ حالت خوبه؟-

قلبم با سرعت باالیی میزد، سعی کردم خودم رو آروم کنم، نفس عمیقی 

 کشیدم و با زدن یه لبخند

 :نیمهجون گفتم

 .خوبم، چیزی نیست، ببخشید که بیدارتون کردم-

خیالش راحت شده بود نفسش رو بیرون فرستاد، آروم دستش  مامان که یکم

 رو به طرفم دراز کرد و

 :موهامو نوازش کرد و گفت

 مشکلی نداره خوشگلم، کاب*و*س دیدی؟-

 :آروم سر تکون دادم که با لبخند گفت

 .گذشت، تموم شد، پس آروم باش عزیزم-

گرانم بود و زل زدم تو چشماش، دوباره شده بود همون مادری که همیشه ن

 عاشقانه منو دوست داشت،

 پس چرا یهو اونطوری شده بود؟ چرا عصبی شده بود؟

 .اومدم ازش بپرسم که پشیمون شدم، نمیخواستم دوباره عصبی بشه

 لبخندی بهش زدم و بعد روی تخت دراز کشیدم،
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مامان یکم اومد جلوتر و شروع کرد به ناز کردن و نوازش سرم، موهامو تو 
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 دستاش میگرفت و نوازش

میکرد، دوباره آرامش گرفتم؛ کمی بعد سرم رو آروم ب*و*سید و بعد بلند 

 .شد و از اتاق بیرون رفت

 م برداشتم و بهوقتی که رفت آروم از سرجام بلند شدم، گوشیمو از روی میز

 :آرمان پیام دادم

 آرمان، کجایی؟ حالت خوبه؟-

 .و در حالی که ناخونمو به دندون گرفته بودم منتظر شدم تا جواب بده

 :چند دقیقه گذشت که پیام داد

سالم عزیزم، رفتم استودیو و حالمم خوبه، چیزی شده؟ تو که تازه از پیش -

 .من رفتی دختر

 با آرامش فوت کردم بیرون و براش نوشتمخیالم راحت شد و نفسم رو 

 .نه نه، چیزی نیست-

 .فقط یه خوابی دیدم، یهو دلم شور زد، االن که خوبی خیالم راحت شد

 چه خوابی؟-

بیخیالش، خیلی بد بود، نمیخوام یادم بیاد. فقط خیلی مراقب خودت باش، -

 باشه؟

 .چشم عزیزم، نگران نباش-

 .چشم، میبینمت-

 .میبینمت عزیزم، فعال-

گوشی رو دوباره گذاشتم رو میزم و بعد به سمت در اتاق رفته، بازش کردم و 

 رفتم بیرون به سمت
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دستشویی و بعد از شستن سر و صورتم و خشک کردن صورتم از دستشویی 

 .اومدم بیرون

دوباره برگشتم تو اتاقم چراغ رو روشن کردم و بعد جلوی آیینه ایستادم و 

 رو از نظر گذروندم، صورتم

موهامو از جلوی صورتم کنار زدم، شونهشون کردم و با گیره بستمشون و بعد 

 رفتم روی تختم نشستم،

ذهنم رفت سمت خوابی که دیدم، یعنی چه معنایی داشت؟ با این که آرمان 

 حالش خوب بود و بهم اطمینان

ابی ندیده بودم و داد که مراقبه اما بازم کمی نگران بودم، تا حاال همچین خو

 اصال دوست نداشتم مرورش

 کنم، واقعا وضعیت وحشتناکی بود،

سری به طرفین تکون دادم تا بهش فکر نکنم، بعد بلند شدم رفتم سمت 

 میزم، دفتر طراحیم رو به همراه

وسایل طراحیم برداشتم و شروع کردم به طراحی کردن، یه مرد بلند قامت رو 

 طراحی کردم، موهای

 .دست باد میرقصید و به مقابل خیره بودفرش تو 
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لبخند زیبایی رو لبم نشست، آرمان تو لحظه لحظهی زندگی من جون گرفته 

 بود، زل زدم به طراحی،

بامزه بودن. وقتی با اون چشمای مشکیش عاشق موهای فر آرمان بودم، خیلی 
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 به آدم زل میزد، حس

 .میکردی تمام دنیا و زیبایی دنیا رو میتونی تو گیتی مشکی چشماش پیدا کنی

شاید من دیوونهی چشماش شده بودم، واقعا راسته که میگن جذابیت آدما رو 

 از چشماشون میشه گرفت،

 .روشنک بودتو همین فکرا بودم که تلفنم زنگ خورد، رفتم 

 :لبخندی زدم و تماس رو برقرار کردم

 سالم، خوبی نازنین؟-

 آره خوبم، تو خوبی؟-

 خوبم، میگم... چیزه... نازنین؟-

 جانم؟-

 کمی مکث کرد و گفت:تو هنوزم با آرام در ارتباطی؟

 :اسمش که اومد خون تو رگام یخ بست با حرص گفتم

 .نه روشنک، من دیگه کاری به کارش ندارم-

 م صداش جون گرفت و گفت:واقعا؟یک

 .آره واقعا، نگران نباش-

 ...و ادامه دادم:به نظر خودت من میتونم با کسی دوست باشم که

 :تن صدام رو خیلی خیلی آروم کردم و گفتم

 آرمان رو میخواد؟-

 .متفکرانه گفت:اوه، راست میگی، اه اه دخترهی چندش، چه کثافتیه این

آرام متنفر شده بودم اما خیلی با هم صمیمی بودیم و دلم رنجید، با این که از 

 اینجوری حرف زدن
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 .روشنک یکم ناراحتم کرد، هر چند به روش نیاوردم

 .آره، بیخیال شو، اون هیچ جوره نمیتونه آرامش ما رو بهم بزنه-

 آره، میگم نازنین به نظرت واقعا تهران میمونه؟-

 .نمیدونم، اما برام مهم نیست، کال نمیخوام در مورد این مسئله حرفی بزنم-
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 :انگار فهمید کالفه شدم، تند تند گفت

 دامه ندیم، چه خبرا؟باشه باشه، شرمنده، منم ازش خوشم نمیاد پس بهتره ا-

 !تک خندهای کردم و گفتم:سالمتی، امشب خواستگار دارم

 تقریبا جیغ زد:چی داری؟

 .با حرص گفتم:چه خبرته بیشعور، کرم کردی، خواستگار دارم دیگه

 .اوه اوه پس گاوت زایید که-

خندیدم و گفتم:نه بابا چه گاوی؟ جواب منفیش رو میدم تموم میشه میره پی 

 .کارش

 م خندید و گفت:آره اینم هست، به آقا آرمان گفتی؟اون

تایید کردم و گفتم:آره، اونم گفت جواب منفی رو بدم و بره پی کارش، 

 راستش این مادر من انگار

 .نمیخواد بفهمه که من خواستگار نمیخوام

 .بله بله، اون که مشخصه-

کمم قول خخخ، تو چهطوری؟ دارین آماده میشین برا عروسی یا نه؟ من به ش-

 دادم چند ماه دیگه تو
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 .عروسیت حسابی از خجالتش در بیاما

 .خندید و گفت:کارد بزنه به اون شکمت، فکر کنم کل تاالر رو هم بخوری تو

 .منم خندیدم و گفتم:دیگه بستگی داره شما چه غذاهایی بدین

 دیوونهای تو، خخخ، نگران نباش مگه میشه من فکر شکم تو رو نکنم؟-

 .ست جونمآفرین دو-

و دوباره خندیدیم، گفت:فعال که همه چی خوبه، راستش خیلی هیجان دارم 

 .برای عروسیمون

 :لبخند دندوننمایی زدم و گفتم

 .مطمئنم که با آقا کیان خوشبخت میشی دوست جونم-

شرمگین گفت:اوهوم، میخوام با کیان برم بیرون لباس عروس ببینیم، به نظر 

 تو چه لباسی خوشگله؟

 :فکر کردم و گفتمکمی 

 .واال چی بگم، من که نمیتونم جای تو انتخاب کنم یا بگم خوشگله که دخی-
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شیطون گفت:جای من انتخاب نکن، بگو اگه مال خودت بود چه شکلی 

 میگرفتی؟

 :ئن بودم گونههام قرمز شده، گفتممطم

خب، من لباس عروس پفدار دوست دارم، خیلی پفش زیاد باشه، باال تنشم با -

 دوتا بند به پشتم وصل بشه

 .و رو تورمم طرحای قشنگی داشته باشه، من اینجوری دوست دارم
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با شادی گفت:وویی، اینجوری خیلی نازه، منم حتما یه همچین چیزی رو 

 .ی از راهنماییتمیگیرم، مرس

 .تک خندهای کردم و گفتم:خواهش میکنم

 خب من دیگه برم تا سرت رو درد نیاوردم، کاری نداری؟-

 .با لبخند گفتم:این چه حرفیه؟ نوچ، کاری ندارم، مراقب خودت باش

 .تو هم همینطور، میبینمت-

 .میبینمت، فعال-

و تماس رو قطع کردم، گوشی رو گذاشتم کنارم و دوباره زل زدم به طراحیه 

 فرشتهی چشم مشکیم،

 .ناخودآگاه قلبم ضربان گرفت و لبخند عمیقی زدم

 :آرمان

مشغول گپ زدن با سپهر یکی از دوستام بودم. مشغول صحبت بودیم و 

 همونطور هم از کافیشاپ

ال داد و متعجب به پشتم نگاه کرد بیرون اومدیم، دیدم سپهر تای ابرویی با

 منم متعجب برگشتم که چشمام

 !گرد شد، بسم اهلل! این از کجا اومده؟

جلوتر رفتم و گلی رو که بین برف پاک کن و شیشهی ماشین قرار گرفته بود 

 رو برداشتم یه گل رز سرخ

بود، متعجب به گل و سپهر نگاه میکردم که سپهر گفت:به به آقا آرمان! خیر 

 !اشهب

متعجب گفتم:چی چی رو خیر باشه؟ من روحمم خبر نداره این گل از کجا 
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 !اومده

شیطون خندید و گفت:الاقل اونو معرفی میکردی که االن مجبور نمیشدی 

 .انکار کنی

 .اخم کردم و گفتم:فکر کنم اون اسپرسویی که خوردی مخت رو تعطیل کرده

 .عدا از زیر زبونت میکشمخندید و گفت:باشه باشه، فعال چیزی نگو اما ب

 !خدایا

دوباره نگاهم رو به گل دادم، گیج شده بودم، کی میتونست همچین کاری 

 کنه؟ دستی به موهام کشیدم و

 .بعد برگشتم سمت سپهر
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 که هست مهم نیست، تو از اینجا میری باشگاه؟حاال هر چی -

سر تکون داد و گفت:آره، بعد باشگاه هم میرم دنبال شبنم بریم شام 

 .بخوریم

 .لبخندی بهش زدم و گفتم:به سالمتی، خوش بگذره

 .اونم لبخند زد و گفت:مرسی، کاش تو هم میاومدی

 متعجب گفتم:من برای چی؟ بیام با شماها چه کنم؟

ت:همون دیگه نمیشه، اما اگه یکی رو داشتی چهارتایی میرفتیم خندید و گف

 .بیرون

 .اومدم حرفی بزنم که سپهر گفت:هر چند فکر نکنم نداشته باشی

 :و بعد به گل اشاره کرد،حرصی گفتم
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 .سپهر تا نزدم لهت نکردم نتونی از جات بلند شی از جلوی چشمام گمشو-

 .ما رفتیم خندید و گفت:اوه اوه یاعلی! باشه بابا،

چپ چپ نگاهش کردم که اومد مقابلم و بعد از خداحافظی به سمت ماشینش 

 رفت و سوار شد، وقتی هم

که راه افتاد یه تک بوق زد و منم نشستم تو ماشینم، گل سرخ رو گرفتم 

 جلوی چشمم و نگاهش کردم؛ کی

این رو گذاشته بود؟ آخه گل رز که همینجوری نمیاد الی برف پاک کن 

 ن، کسی که، هیچ فکری درماشی

موردش نداشتم، نه میدونستم کی این رو گذاشته و نه میدونم چرا گذاشته. 

 پس تصمیم گرفتم بیخیال

 .بشم

پوفی کردم و شاخه گل رو انداختم روی صندلی کنارم، ماشین رو روشن کردم 

 و راه افتادم سمت خونه،

با احتیاط میروندم؛ حرف نازنین تو گوشم بود و به صورت خودکار حساس 

 .شده بودم

نگاهم رو به جلو دادم که ذهنم رفت سمت بابا، قرار بود امشب برم پیش بابا 

 .تا با هم حرف بزنیم

نمیدونستم چی میخواد بگه، انگار قرار بود بالیی رو که سر نفس آورده توجیه 

 کنه یا شایدم میخواست

 !به کارای دیگهاش اعتراف کنه

واقعا نمیدونستم چی میخواد بگه و همین کالفهام میکرد، درضمن تمایلی هم 
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 به دیدنش نداشتم اما

 .درصد باالیی رو به این اختصاص میدادم که موضوع بحثمون نفس باشه

از ظاهر کار مشخصه که امروز قرار نیست روز جالبی باشه، نازنین که از اونور 

 ار داره وخواستگ

 .آرسسجان داره میره پیشش! منم که از اینور باید برم پیش بابا

کالفه نفسم رو فوت کردم بیرون و به رانندگیم ادامه دادم، افکارم بین بابا و 

 نازنین در گردش بود و همین

باعث میشد اعصابم خراب بشه، از یه ور به خواستگاری نازنین فکر میکردم و 

 بااز یه ور دیگه به با

 .و حرفایی که قراره بزنه

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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ای کاش میشد فرار کرد، فرار کرد و رفت یه جای دور و جدا از تمام 

 مشکالت زندگی کرد، اما همچین

 .چیزی ممکن نبود

بود که کمی بعد مقابل خونه نگه داشتم، پارک ذهنم درگیر همین مسائل 

 کردم و از ماشین پیاده شده به

سمت خونه رفتم. در رو باز کردم و داخل شدم چراغا رو روشن کردم و بعد 

 رفتم سمت آشپزخونه، لیوان

رو برداشتم و بعد یه لیوان آب خنک خوردم که کمی سرحال شدم، رفتم باال 

 و لباسام رو عوض کردم و
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اومدم پایین و نگاهی به پیانوی سفیدم انداختم، اگه دنبال آرامش باشی بعد 

 میتونی کارای زیادی رو انجام

بدی، اما به نظر من پرداختن به موسیقی نقش به سزایی تو آرامش گرفتن 

 داشت،

 نشستم پشت پیانوم و شروع کردم به پیانو زدن،

ور که پیانو میزدم دستام آزادانه در حرکت بودن و منم با آرامش همون ط

 چشمام رو بسته بودم و

موسیقی که تولید میشد رو گوش میدادم، هر زمان با موسیقی سر و کار داشتم 

 حال روحیم بهتر میشد،

تنها چیزی که میتونست فکر درگیرم رو آزاد کنه گوش سپردن به صدای 

 زیبای پیانو و آالت موسیقی

 .بود

ش و رفتم سمت زنگ خورد، بلند شدم همینطور داشتم پیانو میزدم که تلفنم

 برش داشتم کامران بود،

 تماس رو وصل کردم و گفتم:الو؟ جانم کامران؟

 :صداش میلرزید با لحنی سرشار از استرس گفت

 آرمان، کجایی؟-

تعجب کردم و همزمان نگران گفتم:من خونهام، چی شده؟ صدات چرا 

 اینجوریه؟

میخواست بگه میترسید یا مضطرب تن صداش آرومتر شد، انگار از چیزی که 

 .بود
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 .آرمان... آرمان اومده... اومده-

 ابروهامو باال دادم و با حیرت گفتم:کی اومده؟

نفسش رو فرستاد بیرون و با لحنی متعجب و ناباور گفت:اومده تا دخترمون 

 رو ببینه، اومده میگه

 .میخواد دوباره زندگی کنه، آرمان... سارا برگشته

 :چشمام تا آخرین حد ممکن گرد شد و با بهت گفتم

 !چی؟-

ادامه داد:آره، اومده بود امروز شرکت و دیدمش که جا خوردم، ازم خواست 

 که بیام و باهاش صحبت کنم

و بعدم با گریهزاری گفت که پشیمونه، اشتباه کرده و دلش برای ملیکا تنگ 

 شده و میخواد برگرده سر

 .زندگیش

 سیده پریا حسینی |د اول( رمان متاهل )جل
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هنوز تو شوک بودم دستام مشت شد و با عصبانیت گفتم:خانوم تازه یادش 

 اومده دختری داره؟ االن

 پشیمونه؟ با چه رویی برگشته این زن؟

 .لی بد بودنفس عمیقی کشید و گفت:نمیدونم آرمان، اما حالش خی

 با خشم گفتم:هه، کجایی االن؟

شرکتم اما... راستش اصال نای انجام کاری رو ندارم، گیجم آرمان، چند تا -

 .حس تو وجودمه د گیج شدم
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 .پوفی کردم و گفتم:اوف، واقعا دیگه دارم دیوونه میشم، خجالتم نمیکشه

 ...آرمان، راستش-

 اخم کردم و گفتم:راستش چی؟

 .ل شدم که برگشتهراستش من خوشحا-

 .با حرص گفتم:چی؟! کامران نگو که هنوزم عاشقشی

جوابی نداد که گفتم:بله عاشقشی اونم مثه دیوونهها و از خدات بود برگرده، 

 نه؟

 آرمان، زنم بود و مادر بچه منه، میخوای خوشحال نشم؟-

ی سواال اگه من جای تو بودم دیگه اصال اون زن رو به زندگیم راه نمیدادم، ک-

 که یه بار نامردی کرده

 .دوباره هم میتونه این کار رو بکنه

کالفه شد و گفت:میدونم، اما... اما... من دوست دارم که بهش فرصت بدم، 

 نمیدونم هم خوشحال شدم

 .هم عصبی، گیج شدم آرمان اونم بدجور

 :دست به کمر شدم و گفتم

ندگی خودته، فقط من نمیدونم کامران، اگه میخوای بهش فرصت بدی بده، ز-

 .امیدوارم پشیمون نشی

 خیلی خب، حاال میتونی یه سر بیای پیشم؟-

 .اوکی، وایسا تا بیام-

 .باشه داداش، منتظرم-

 .اوکی، فعال-
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 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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تماس رو قطع کردم و زل زدم به صفحهی گوشی، وای خدا، این چه وضعیه 

 آخه؟ چهطور تونسته

برگرده این زن؟ مطمئنم یا شوهرش آدم خوبی از آب در نیومده یا بهش 

 نامردی کرده که سارا دوباره

 .برگشته سمت کامران

حرصی چنگی به موهام زدم، رفتم باال یه ست لباس اسپورت مشکی پوشیدم و 

 بعد از برداشتن سوییچ و

 .گوشی از خونه بیرون زدم

به سمت ماشینم رفتم و نشستم پشت فرمون، ماشین رو روشن کردم و به 

 .سمت شرکت کامران روندم

 .من خدایی اگه جای کامران بودم اصال حاضر نبودم به سارا فرصتی بدم

؟ بکنه. که چیآدمی که میذاره و میره و نامردی میکنه میتونه بازم این کار رو 

 بهش فرصت بدم که

 دوباره خنجر فرو کنه تو قلبم؟

سعی میکردم به کامران حق بدم اما نمیشد، از دوتا چیز تو این دنیا متنفر بودم 

 .دروغ و نامردی

یعنی اگه یکی از این دوتا رو از کسی ببینم برای همیشه روش یه خط قرمز 

 .میکشم

یه آدم دروغگو یا خائن رو تحمل  اخالقمه دست خودم نیست، اصال نمیتونم
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 کنم و سارا جانم که ماشااهلل

 !هر دوتاش بود

به خودم که اومدم جلوی شرکت کامران بودم، ماشین رو پارک کردم و بعد از 

 خاموش کردنش کمربند

رو باز کردم و پیاده شدم و رفتم سمت شرکت، داخل شدم و مقابل آسانسور 

 ایستاده و دکمهاش رو زدم،

 :آسانسور بودم که صداش رو شنیدم منتظر

 سالم آقا آرمان ،حال شما؟-

 برنگشتم سمتش، اومد کنارم و گفت:نمیخواین با من حرف بزنین؟

 .بدون اینکه نگاهش کنم پوزخندی زدم و گفتم:خیر

 ...باور کنین من نمیخوام دوباره به کسی آسیب بزنم، من برگشتم-

 .حرصم گرفت و دندونامو رو هم فشار دادم

 .اونشو دیگه من نمیدونم سارا خانوم-

 :آسانسور اومد که گفتم

 !با اجازه-

و بدون توجه بهش دکمه رو زدم و به طبقهی مورد نظر رفتم، منشی کامران با 

 دیدنم از جا بلند شد و

 .گفت:سالم، خوش اومدین

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 با لحنی مناسب و جدی گفتم:ممنون، کامران هست؟
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 ...بله قربان-

در اتاق که باز شد مانع ادامهی حرف منشی شد، کامران اومد کنارم و 

 .گفت:خوش اومدی داداش بیا بریم

 .سر تکون دادم، از منشی تشکر کردم و همراه کامران رفتم تو اتاقش

 یم نشستم و اونم مقابلم نشست،داخل اتاق که شد

سرش رو تو دستاش گرفته بود و به زمین زل زده بود، خم شدم سمتش و 

 :گفتم

 حاال تصمیم قطعیت رو گرفتی؟ میخوای به سارا فرصت بدی؟-

 .سرش رو بلند کرد و زل زد تو چشمام، نگاهش خسته و ملتمس بود

 به نظر تو دارم مثه یه احمق رفتار میکنم نه؟-

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

این زندگی توئه و خودت باید براش تصمیم بگیری، اما به نظر من اون الیق -

 .بخشش نیست

نگاهش غمگین شد صاف نشست و گفت:پس با این دلم چیکار کنم آرمان؟ 

 حاال خودم جهنم، بچهام

 میتونه مادرش رو دوباره داشته باشه، این حق رو ازش بگیرم؟

و گفتم:کامران من نمیفهمم چهطور میتونی دوباره بهش  منم صاف نشستم

 .فکر کنی یا عاشقش باشی

اون بهت نامردی کرده نامردی،اگه دوباره این کار رو کنه چی؟ اگه دوباره 

 بخواد بره چی؟

 میدونی هم خودت هم ملیکا چقدر داغون میشین؟
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 .کالفه گفت:این کار رو نمیکنه دیگه

 داده که این حرف رو میزنی؟ با اخم گفتم:چه تضمینی بهت

زل زد تو چشمام و گفت:هیچی، اما بهم قول داد، قول داد که دیگه هیچوقت 

 .از کنارم نمیره

کالفه رومو ازش گرفتم، اوف، این یکیشو دیگه ندیده بودم؛ چهجور میتونه 

 اینقدر راحت همه چیز رو

 نادیده بگیره و رو یه قول حساب کنه؟ چهجور؟

 حساب کردی! نه؟ تو هم رو قولش-

 :کامران با بغضی که سعی داشت مخفیش کنه گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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آره حساب کردم، چون خستهام آرمان، یکم منو درک کن.، من نباید دوباره -

 خوشبخت باشم؟ نباید دوباره

 ش رو حس کنم؟آرام

حرصی گفتم:چرا فقط مشکل اینجاست که من میترسم زنی مثل اون دوباره تو 

 .رو ناامید کنه

سرشو پایین انداخت، بلند شدم رفتم کنارش و گفتم:کامران، من نمیگم پا رو 

 قلبت بذار، میدونم دوستش

 .داری، اما یکم منطقی باش

 .کامران گفت:وقتی عاشقی، منطق کور میشه

 .انیت گفتم:تو عاشقی و عاشقی چشماتو کور کردهبا عصب
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حرفی نزد که چنگی به موهام زدم و گفتم:چی بگم بهت، واقعا نمیدونم، اما 

 بازم دارم میگم با خودته که

چه تصمیمی بگیری، اما اگه میخواستی با من حرف بزنی و نظر من رو بدونی 

 .من حرفم رو زدم

 شد و گفت:یه سوال ازت دارم؟دستی به موهاش کشید به سمتم متمایل 

 .بپرس-

 تو چی؟ هرگز حاضر نیستی به کسی که عاشقشی یه فرصت دوباره بدی؟-

اخم کردم و گفتم:بستگی داره در مورد چی بخوام بهش فرصت بدم، اگه 

 بخواد نامردی کنه نمیتونم

 .ببخشمش

کامران لبخند کجی زد و گفت:یعنی غرورت مهمتره تا بخشش و دادن یه 

 دوباره؟ فرصت

این غرور نیست کامران، منطقه یه قانون ساده این وسط هست و اونم اینه که -

 اگر بخوای با زنی که بهت

نامردی کرده دوباره زندگی کنی نه میتونی مثه سابق عاشقش باشی و نه 

 میتونی مثه سابق بهش اعتماد

 .کنی، همین. به همین سادگی

لبخند تلخی زد و گفت:منم همین فکرا رو داشتم قبل ازدواج با سارا، عهد 

 بستم و اونم گفت همیشه

کنارمه، رو حرفش نموند اما من نمیتونم عقب بکشم چون عاشقشم، خیلیم 

 عاشقشم، اگه کار االن من،
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 ...اسمش بیعقلیه

 .زل زد تو چشمام و گفت:میخوام برا اولین بار تو زندگیم بیعقلی کنم

نمیدونستم دیگه بهش چی بگم، هر حرفی میزدم کار خودش رو میکرد و 

 حرف خودش رو میزد و

 :کالفه شده بودم، نگاهش کردم و گفتم

خیلی خب، اگه این دفعه واقعا رو قولش موند و تا آخر عمر بدون دروغ و -

 نامردی دوباره کنارت موند

گه زمانی ترکت کرد اون موقع که خوش به حالت، منم خوشحال میشم، فقط ا

 و دوباره به حال اون موقع

 .یا حتی بدتر برگشتی، نگو آرمان چرا بهم نگفتی اینجوری میشه

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .بهم لبخندی زد و گفت:نمیگم، قول

 .نمیدونی سارا میمونه یا نه دوباره ترکت میکنهتو خودتم شک داری نه؟ -

 .معلومه که شک دارم، اما میخوام حرف قلبم رو گوش بدم-

مثه بچهها نگاهم کرد و گفت:آرمان، وقتی اومده بود اینجا و دوباره زل زده 

 بود تو چشمام، نمیدونی

 ...چهقدر آرامش گرفتم، قلبم آروم شد و دوباره

 .دل داده شدی-

زل زد و گفت:آره، دل داده شدم؛ نمیدونم تا حاال شده یا نه اما من  به روبهرو

 انگار چندین و چند بار
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 .عاشق یه نفر شدم! هر زمان هم که میبینمش بیشتر عاشقش میشم

 :دستم رو روی شونهاش گذاشتم و گفتم

امیدوارم لیاقت این عشق رو داشته باشه و اگه برگشت پیشت دیگه ناامیدت -

 .نکنه

بینمون سکوت برقرار شد که یهو با ذوق گفت:حاال... حاال میگم که... چندی 

 میگم چیکار کنیم ما؟ یعنی

 دوباره عروسی کنیم؟ میشه یعنی؟ به ملیکا چهجوری بگم؟

 .سالهای۱۷، ۱۸ سال سنته عین بچههای۳۱نوچ نوچی کردم و گفتم: 

 .تک خندهای کرد و گفت:خب چیکار کنم دست خودم نیست

نهی تاسف تکون دادم، با حرص اومد بزنه تو سرم که جا خالی سری به نشو

 دادم و گفتم:اوه اوه، دست به

 کتک کاری هم داشتی تو بیشرم؟

از حالتم خندهاش گرفت و گفت:چی چی رو کتک کاری بابا دیوونه؟ بیا بشین 

 .کاریت ندارم

ا ندوباره نشستم که گفت:حاال جدا از شوخی من چه کنم؟ عروسی دوباره و ای

 به کنار...چهجوری به ملیکا

 بگم؟

 .تای ابرویی باال دادم و گفتم:اینم یه جوری حلش کن دیگه آقای عاشق

 چشماشو ریز کرد و گفت:متلک میندازی تو؟

 !من غلط بکنم-

دیدم االنه که بلند بشه و حملهور بشه سمتم از جا بلند شدم و گفتم:خب دیگه 
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 تو که مشکلت حل شد، پس

 .من برم کلی کار دارم

 چیزی نگفت رفتم سمت در که صدام زد:آرمان؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :برگشتم

 جان؟-

 .اومد نزدیک دستاشو رو شونههام گذاشت و گفت:مرسی که اومدی داداش

 .فتم:کاری نکردم که، مراقب خودت باشلبخندی بهش زدم و گ

سر تکون داد و بعد از خداحافظی از اتاقش بیرون رفتم. از شرکت خارج 

 شدم، جلوی در ورودی بودم

 .که تلفنم تیک صدا خورد، درش آوردم، بابا بود

 .منتظرم که هر چه زودتر بیای پیشم پسرم-

 !ب، چه واژهی قشنگیابروهامو دادم باال و پوزخند زدم، پسرم؟! هه! چه جال

اما حیف که از طرف کسی داره بهم گفته میشه که بهش هیچ حسی ندارم، جز 

 .تنفر

گوشی رو دوباره گذاشتم تو جیبم و رفتم سمت ماشینم که، دوباره چشمام 

 .گرد شد

 خدایا، این دیگه چیه؟ کی داره با من بازی میکنه؟

و شیشه بود، رفتم  دوباره یه شاخه گل رز سرخ بین برف پاک کن ماشین

 جلوتر و
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گل رو برداشتم، شاخهاش رو شکوندم و پرتش کردم یه گوشه و با حرص 

 نشستم تو ماشین،

نفسمو با عصبانیت به بیرون فرستادم، یه کی داره من رو دست میندازه، اما 

 من به خدا حوصله ندارم؛

 .حوصلهی این مسخره بازیا رو ندارم

 .م و راه افتادمبا عصبانیت ماشین رو روشن کرد

 :نازنین

جلوی آیینه داشتم آروم موهام رو شونه میکردم که تلفنم زنگ خورد، شونه 

 رو گذاشتم کنار و رفتم سمت

گوشی، اسم آرسس رو صفحه،ی گوشیم افتاده بود، پوفی کشیدم و بیتوجه 

 دوباره رفتم جلوی آیینه،

رمان افتادم که موهامو آوردم کنارم و شروع کردم به گیس کردنشون، یاد آ

 موهامو تو دستاش داشت و

 .اونا رو گیس کرده بود که لبخند عمیقی رو لبم اومد

 .دوباره صدای زنگ گوشیم بلند شد، اوف، لعنت بهت آرسس

رفتم سمت گوشی و با بیحوصلهگی برداشتمش و جواب دادم:چیه؟ چی 

 میخوای؟

 .علیک سالم-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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تو با چه رویی به من زنگ میزنی؟ اصال با چه رویی میخوای بیای خواستگاری -
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 من؟

 .خندید و گفت:اینجوری نکن دختر، من دوستت دارم

پوزخندی زدم و گفتم:آره، دوست داشتنتم دیدم من، ببین امشب حالتو 

 .میگیرم یا نه

 .عیب نداره، شده صد هزار بار میام خواستگاریت-

 .فقط یه بدبختی و منم وقتمو برای بدبختا نمیذارم-

 اومدم قطع کنم که گفت:مثال آقا آرمان شما خیلی خوبه؟

با حرص گفتم:یه حیوون کثافت نمیتونه در مورد شیر که سلطان جنگله نظری 

 بده فهمیدی؟

 .شی رو انداختم یه گوشهاینو گفتم و تماس رو قطع کردم و گو

آشغال عوضی، صبر کن فقط، با اومدنت به خواستگاری من فقط قبر خودت رو 

 میکنی، من اگه امشب

 آبروی ظاهری تو رو نابود نکردم نازنین نیستم

*** 

وقتی آرسس و مادرش و پدرش اومدن داخل، شروع کردن به سالم و 

 احوالپرسی، اما من بیتوجه داشتم

 .یرفتمبا گوشیم ور م

 .نازنین، اون رو بذار کنار-

 :سرم رو بلند کردم هینی کردم و با لحن ضایعی گفتم

 .ای وای! تو رو خدا ببخشید مگه شما اومدین؟ آخ اصال متوجه نشدم-

 .مادرش اخم کرد و پدرش چیزی نگفت، اما آرسس با حرص بهم زل زده بود
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 کجای کاری کوچولو هنوز مونده حرص خوردنات،

 .ا عصبانیت نگاهم کرد، بعد تعارف کرد که اونا بشیننمامان ب

 منم اومدم برم اتاقم که صدای مادرش در اومد:نازنین جون؟ کجا عزیزم؟

 .برگشتم سمتش

 .میرم اتاقم شما مهمونای موقتی مادرم هستین نه من-

 :چشمای مادرش گرد شد، مامان با عصبانیت گفت

 یسیده پریا حسین |رمان متاهل )جلد اول( 
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 نازنین؟ این چه طرز برخورده؟-

ابرویی باال دادم و نگاهش کردم، هه بیتوجه بهش رفتم تو آشپزخونه، اما 

 صدای مامان رو شنیدم که

 .داشت بابت من و رفتارم عذرخواهی میکرد

 هه، کجاشو دیدین حاال؟

ن و منم برای خودم نشسته بودم پشت میز غذاخوری و مشغول صحبت شد

 .داشتم با گوشیم کار میکردم

 .صدای عصبی مامان به گوشم خورد که فهمیدم اومده آشپزخونه

 .نازنین همین االن بلند میشی و قهوه میریزی و میاری فهمیدی-

 .سرم تو گوشیم بود

 .به من چه؟ من که نخواستم بیان-

 .ن رو باال نیار بلند شونازنین اون روی سگ م-

 .نگاهش کردم و گفتم:حاال که اینجوریه، منم بیشتر آبروریزی میکنم
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مامان با حرص نگاهم کرد و رفت بیرون و منم گوشی رو کنار گذاشتم، 

 قهوهها رو آماده کردم اما فقط

 .دوتا

رفتم بیرون تو سالن و سینی رو گذاشتم رو میز، یکی از قهوهها رو برداشتم، 

 یه پام رو روی اون یکی

 انداختم و با آرامش مشغول خوردن قهوهام شدم،

 .مامان رو کارد میزدی خونش در نمیاومد

 .آرسس با عصبانیت گفت:تموم کن این رفتاراتو نازنین

 !اهوع

اشتم رو میز و دوباره پا روی پا انداختم و با پوزخندی زدم، فنجون قهوه رو گذ

 :حالت مسخرهای گفتم

 .کدوم رفتار؟ هین! یادم رفت واسه شما قهوه بیارم؟ ببخشید توروخدا-

 :مادرش که حسابی اعصابش خراب شده بود با لبخند زورکی گفت

 نازنین جان یادت رفت یا خودت نخواستی بیاری؟-

ما گرفت انگار چندان راضی نبود اینجا  پدر آرسس پوفی کردم و نگاهشو از

 باشه، زل زدم تو چشمای

 :مادرش و گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .اوم اگه قراره صادق باشم پس گزینهی دوم درسته، نخواستم بیارم-

 .مامان غرید:نازنین
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 :توجه به مامان رو به آرسس گفتمبی

 راستی آرسس، آرام چطوره؟-

آرسس سریع سرش رو چرخوند سمتم و با چشمایی که بیاندازه گرد شده 

 .بودن، نگاهم میکرد

 لبم رو به دندون گرفتم و گفتم:ای وای! اینو نباید میگفتم؟

پدر آرسس باالخره به حرف اومد و با لحن جدی و متعجبی گفت:آرسس 

 کیه؟ آرام

لبخند خبیثی زدم و گفتم:عشق آقا آرسس! البته احتماال فقط این نبوده بازم 

 بوده، نه؟

چشمای همه گرد شد، مادرش با عصبانیت بلند شد و گفت:حرف دهنت رو 

 بهم بچه، فکر نکن هیچی بهت

نمیگم اللم، احترام پدر خدابیامرزت و روابطی رو که داشتیم نگه داشتم و 

 .چیزی نمیگم

خند صداداری زدم و از جا بلند شدم، مامان همچنان با بهت نگاهمون پوز

 .میکرد

 .گفتم:هه، احترام؟ باشه، اگه حرف من رو باور ندارین از آرسس بپرسین

بعد نگاهمو به آرسس دادم و گفتم:خودت بگو آرام کیه؟ یا نه آرام چرا؟ 

 تمام دخترایی که فقط ازشون

وری دختربازی میکنی! مادرت میخواد سوءاستفاده کردی، توضیح بده چهج

 .بشنوه

آرسس با چشمایی گرد و شقیقههایی که به تندی میزد، در حالی که دستاش 
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 رو مشت کرده بود و لرزش

 .خفیفی در اثر عصبانیت تو دستاش ایجاد شده بود به من زل زده بود

 :مادرش با صدایی که میلرزید گفت

 .بگو آرسس چرا الل شدی؟ حرف بزن، یه چیزی-

آرسس هم بلند شد و با عصبانیت به آرسس زل زد و نگاهی گذرا به من  پدر

 .انداخت

 .لبخندی زدم و گفتم:حاال که آرسس نمیگه بذارین من بگم

 :حرفای آرمان رو مرور کردم با خودم و گفتن

دوست دختر گرفتن جرم نیست، اما ازش استفاده کردن و ولش کردن، -

 یده،فاسد بودن یکی رو نشون م

 درسته آرسس؟

 :خندهی عصبی کردم و رو به مادرش که تو شوک بود گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 !به نظر شما من میتونم به همچین آدم کثیفی جواب مثبت بدم؟-

 مادرش دست روی سرش گذاشت و روی مبل افتاد،

 :لبخند کجی زدم و گفتم

 ...االنم لطفا از خونهی ما برین بیرون و اینو خوب به آرسس تفهیم کنین که-

 .به آرسس نگاه کردم و ادامه دادم

 اگه بخواد بازم دنبال من راه بیفته آبروشو میبرم،-

 .و احترامی براش نمونهیعنی همون آبروی ظاهریشو، کاری میکنم آبرو 
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آرسس زیر لب چیزی گفت که نفهمیدم چی گفت، اما مادرش با حرص از جا 

 بلند شد و با عصبانیت و

بهت سریع رفت و پدرش هم همینطور، آرسس هم نگاهی به من انداخت، با 

 چشمای از خشم قرمز

 .شدهاش برام خط و نشون میکشیدن، اما من فقط با پوزخند نگاهش میکردم

تی هم رفت در رو محکم بهم کوبیدم، رفتم پیش مامان که همچنان تو بهت وق

 بود، خم شدم و در گوشش

 :گفتم

 .االن دیگه میشه برم؟ با اجازه-

 .اینو گفتم و رفتم به اتاقم

 :آرمان

 :با عصبانیت داد زدم

 .چی میگین شما؟ من نمیخوام، نمیخوام اینا رو بشنوم-

 .حقیقت رو بدونی بابا جلو اومد و گفت:اما باید

دوباره داد زدم:برای من مهم نیست شما چه غلطی کردین یا چرا این کار رو 

 کردین، شما باعث خودکشی

نفس شدین، دختره به اون جوونی به خاطر شما خودکشی کرد. میفهمین؟ 

 فقط به خاطر شما که آدم کثیفی

 .هستین

ون، ترین پدر دونستمتبرای خودم متاسفم که یه عمر به شما افتخار کردم و به

 ...شما لیاقت اسم پدر رو
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 .کشیدهی محکم بابا صورتم رو برگردوند

با بهت دست گذاشتم رو صورتم و برگشتم سمت بابا، مامان در حالی که مثل 

 ابر بهاری اشک میریخت

 :گفت
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 .توروخدا بسه، توروخدا تموش کنین-

 :برگشتم سمت مامان و گفتم

میدونین چی بیشتر از همه جیگرم رو میسوزونه؟ این که شما هم -

 میدونستین، میدونستین کسی که

باعث مرگ برادرزادهتون شده شوهر خودتونه، اما هیچی نگفتین و واکنشی 

 نشون ندادین، چهطور

همچین کاری کردین؟ چهطور؟ اون دنیا با چه رویی تو چشمای دایی نگاه 

 میکنین مامان؟ با چه رویی؟

 .باورم نمیشه

 :مامان اومد بهم دست بزنه و چیزی بگه که کشیدم عقب و گفتم

 .از این به بعد من نه پدری دارم و نه مادری، دیگه به من کاری نداشته باشین-

م زل زده بود، فرصت حرف زدن بهش ندادم، منم بابا با عصبانیت و خشم به

 :زل زدم تو چشماش و گفتم

کثافتکاریاتون رو برای خودتون نگه دارین و منو قاطی اینا نکنین، دیگه برام -

 مهم نیست که چیکار
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 .میکنین، فقط از من فاصله بگیرین

مامان هق هق میکرد، بیتوجه بهشون رفتم به سمت در خونه و بازش کردم، 

 رون که رفتم و در روبی

که بستم تکیه دادم به دیوار و سر خوردم و دو زانو نشستم رو زمین، سرمو تو 

 دستام گرفتم و با تمام

 :وجودم تو خودم فریاد زدم

خدا، بیا این جون نیمهجونم رو بگیر، به خدا دیگه نمیتونم، خسته شدم، -

 .نمیکشم، دیگه نمیکشم

ای من عادی شده بود، سرم میکوبید و گلوم قلبم خیلی درد داشت اما دیگه بر

 .خشک بود

با تمام وجودم دلم گریه میخواست، دلم برای اشک ریختن تنگ شده بود، اما 

 نمیشد، نمیتونستم گریه

 .کنم. هرکاری میکردم نمیشد

به سختی بلند شدم، هنوزم یادم نرفته در اثر شوک مرگ پریا چهطور دچار 

 مشکل شدم و گریه کردن

رفت، دستم رو به دیوار گرفتم، حالم اصال خوب نبود و نمیتونستم خودم یادم 

 .رو کنترل کنم

از خونه خارج شدم و رفتم سمت ماشینم، کی با این حال میخواد رانندگی کنه؟ 

 چهطور برم خونه؟

فقط نشستم پشت فرمون و سرم رو گذاشتم روی فرمون و محکم میزدم به 

 قفسهی سینهام تا درد قلبم کم
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 .شه، اما بدتر میشدب

حالم خیلی بد بود جون میکندم، برای ادامه دادن به این زندگی لعنتی فقط 

 باید جون داد، خدایا، پدر

عوضی من به کنار، مادرم! اون چهطور تونست سکوت کنه و مرگ 

 برادرزادهاش رو نادیده بگیره؟ یه

ه بگذره یا ب آدم چهطور میتونه از گناه به این بزرگی در مورد بچهی برادرش

 مرور زمان فراموش

 کنه؟ چهطور؟ چطور؟ چرا سکوت کرد؟
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تلفنم زنگ خورد، واقعا حوصلهی هیچ چیز و هیچکس رو نداشتم، سرم به 

 شدت درد گرفته بود و داشتم

 .نه میشدمدیوو

صداش قطع شد اما چندی بعد دوباره تلفن زنگ خورد، با عصبانیت سرم رو 

 بلند کردم گوشی رو تو

 دستم گرفتم و به صفحه نگاه کردم نازنین بود،

 من حاال چهجوری با نازنین حرف بزنم با این حالم چیکار کنم آخه؟

ا و زدم به دریاگه جواب نمیدادم خیلی عصبی و نگران میشد، بنابراین دل رو 

 .جواب دادم

 سالم، جانم؟-

 .سعی می،کردم تا جایی که میشه لغزش صدام رو مخفی کنم
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 سالم، آرمان؟ کجایی تو؟ خوبی؟-

 :پلکامو رو هم فشار دادم و گفتم

 .من خونهام، یکم خسته و بیحالم برای همون صدام اینجوریه-

 :نگران بود و مشخص بود باور نکرده، با این حال گفت

 .باشه، پس استراحت کن، بعدا حرف میزنیم-

 :با این جمله یهو یاد خواستگاری افتادم و با هول گفتم

 نه نه قطع نکن، خواستگاری چی شد؟ آرسس رو رد کردی؟-

 .جواب داد:آره، آبروش رو بردم و فرستادمش بره، دیگه عمرا بیاد سمت من

 :پلکام رو هم افتاد و نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 قا چیکار کردی؟دقی-

 پوزخندی زد و گفت؛

گندکاریاش رو قشنگ بیان کردم و بعد وقتی همه تو بهت بودن جواب منفی -

 دادم، اینجوری بگم که

 .خودشون با پای خودشون راه اومده رو سریع برگشتن

 .یکم خیالم راحت شد و گفتم:خوبه پس

 .آره، آرمان-

 جانم؟-

 ینیسیده پریا حس |رمان متاهل )جلد اول( 
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 نگران گفت:مرگ نازنین بگو چی شده؟

 !دختر چرا قسم میدی؟-
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 .خب جور دیگهای نمیگی بهم-

 .یهو از دهنم در رفت

 .دلم برات تنگ شده-

 :لبمو به دندون گرفتم، نازنین با لحن آرومی گفت

 ...چی؟ جدی؟ برا همون-

 .ه خوشگلم، جدیآر-

 اوم،پس، فردا بازم هم رو ببینیم که دلتنگیت رفع بشه؟-

قلبم یکم آرومتر شده بود دوباره صدای این فرشته و وجودش آرامش رو به 

 .وجودم تزریق کرده بود

 آره عزیزم، حتما، منم اینجوری خوب میشم-

 .چه خوب، عجب دختر خاصیما یکم ازت دور میشم بینهایت دلتنگم میشی-

 چشامو بستم و گفتم:آره همینطوره، کجایی تو؟

من اومدم بیرون، راستش نتونستم فضای خونه رو تحمل کنم و اومدم که -

 .یکم هوا بخورم

 نزدیک زمستونه و سرده خوب لباس پوشیدی؟-

 .شیرین گفت:آره، نگران نباش عزیزم

خیلی خوبه، پس خوب لباس بپوش و مراقب خودت باش، باشه؟ فردا -

 .نمتمیبی

 .با مهربونی گفت:چشم، تو هم همینطور، میبینمت، فعال

 .فعال-

تماس رو قطع کردم و گوشی رو گذاشتم یه گوشه، اما یه لحظه فکری به 
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 ذهنم اومد که جیگرم رو

 .سوزوند

من با این پدر... با این مادر... با این قلب سیاه شده... با این خانواده... لیاقت 

 دختری مثه نازنین رو

 دارم؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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*** 

لبخند نیمهجونی به الله زدم که کنار ساشا نشسته و دست ساشا پشتش بود، 

 هممون با لبخند نگاهشون

 بود دوتا میکردیم، نگاه عسل و پریسا رو روی خودم حس میکردم، یکی کم

 شدن! من چی بگم به اینا

 آخه؟

 :پوفی کردم و سعی کردم بیتوجه باشم، ساشا گفت

خالصه که، دو هفتهی دیگه عروسی میکنیم، البته این عروسی که اینجا -

 میگیریم عروسی اصلی

نیست، الله رو که بردم انگلیس اونجا براش یه بار دیگه جشن میگیرم و ازش 

 میخوام که عروس

ن بشه، همه احساساتی نگاهشون میکردن و الله سر پایین انداخت و خونهی م

 لبخندی زد، عسل

 :خوشحال گفت

 .وای برادرم داره ازدواج میکنه، خیلی خوشحالم-
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 .ساشا خندید و گفت:آره دیگه ماهم به جمع متاهالن پیوستیم

 :از حالت گفتنش خندهای کردیم، رو به الله گفتم

 .خوشبخت میشی تبریک میگم الله، مطمئنم-

 :لبخندش پررنگتر شد و مهربون گفت

 .مرسی آرمان، خیلی مدیونتم، ممنونم که همیشه مثه یه برادر کنارم بودی-

 :ساسان طلبکارانه و با لحن شوخی گفت

منم اینجا پیاز دیگه! انگار نه انگار خودش داداش واقعی داره، من کم برات -

 کار کردم؟ آرمان فقط

 کنارت بود نامرد؟

همه خندیدن و الله گفت:تو که حسود نبودی ساسان! تو رو سر من جا داری 

 داداش، اگه آرمان مثه

برادرم بوده تو برام هم پدر بودی هم مادر، بعد مرگ مامان و بابا تو همیشه 

 منو حمایت کردی و کنارم

 .بودی

 :ساسان لبخندی زد و زل زد به خواهرش، پریسا گفت

 عروس رو انتخاب کنم؟آقا میشه من مدل لباس -

الله تک خندهای کرد و گفت:آره حتما، تو هم نظر بده موقع خرید، پریسا 

 :ابرویی باال انداخت و گفت

من میگم انتخاب تو میگی نظر؟ اصال اگه من لباست رو انتخاب نکنم شیرم -

 رو حاللت نمیکنم، هیشکی

 خوش سلیقهتر از من نیست که من نکنم، کی انتخاب کنه؟
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 :حرفش که تموم شد همه به خنده افتادن و ساشا با خنده گفت

الله بیا با انتخاب پریسا خانوم لباس رو بگیر که اول زندگی نفرین پشت -

 .سرمون نباشه

 .الله ریز خندید و گفت:اوکی، باشه

با لبخند به ساشا و الله نگاه میکردم، خوشحال بودم که در کنار هم آرامش 

 دارن و به هم عالقه دارن،

انگار ساشا رو خدا فرستاده بود چون واقعا حال روحی الله رو بهبود بخشید؛ 

 اللهای که داشت از درون

 .لی بهتر شده بودنابود میشد، دوباره سرپا شده بود و خی

دیشب ذهنم خیلی به هم ریخته بود، میشه گفت وقتی رفتم خونه تا نزدیکای 

 صبح با نازنین حرف زدم و

آرامش گرفتم، خیلی خوشحالم که خدا اونو کنار من آورده و میتونم باهاش 

 .به آرامش برسم

مامان برا همه قهوه آورد و خودشم کنار پریسا نشست، نگاهش نمیکردم و 

 قط چشمم به ساشا و الله بودف

اما نگاه سنگین اون رو حس میکردم، مادرم بود، همهی وجودم بود، جیگرم 

 آتیش میگرفت و

نمیخواستم باهاش اینطوری رفتار کنم، اما چیزی تو وجودم مانع از این میشد 

 که نگاهش کنم، شاید
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 .اون چیز این بود که بهم نگفت چرا؟ چرا همه چیز رو مخفی کرد

با رو بعد از دیشب دیگه ندیدم، نه میدونستم کجاست و نه برام مهم بود که با

 کجاست، اصال دلم

 نمیخواست بدونم کجاست و داره چیکار میکنه،

 .دیگه انگار بابایی نداشتم و وجودش برام ارزشی نداشت

 آرمان، آرمان؟-

ران ه نگرشتهی افکارم پاره شد، سرم رو بلند کردم و نگاهم رو به الله دادم ک

 .بهم چشم دوخته بود

 .با همون نگرانی گفت:چیزی شده؟ خیلی تو فکری انگار

 .لبخندی بهش زدم و گفتم:نه دختردایی، چیزی نیست

نگران بود، اما با این حال سر تکون داد و چیزی نگفت، ساشا که جو رو 

 :سنگین دید گفت

 .من یه نظری دارم-

 :م که ادامه دادهمهی سرها بلند شد و منتظر نگاهش کردی

 چهطوره همگی بریم شمال؟-

 چشمام به سوزش افتاد و رنگ نگاهم عوض شد که

الله محکم زد تو پهلوی ساشا، پلکام رو هم افتاد و قلبم شروع کرد به تند 

 زدن، دوباره درد وجودم تازه

 .شد، دوباره درد خواهرم تازه شد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :صدای آروم ساشا رو شنیدم که با شرمندگی گفت

 .ببخش آرمان، اصال حواسم نبود-

چشمامو باز کردم و نگاهش کردم، نمیدونم چی تو نگاهم بود که الله نگرانتر 

 :بهم زل زد گفتم

 .عیبی نداره-

 حرف شمال شد اینجوری شدی آرمان؟عسل با کنجکاوی گفت:چی شد؟ چرا 

پریسا پوزخندی زد و گفت:هر وقت جزء خانواده شدی تو کارای خانوادگی 

 .دخالت کن

 :من و ساشا اخم کردیم و من زودتر از ساشا با تشر رو به پریسا گفتم

دهنت رو ببند پریسا، منو مجبور نکن حرفایی رو بزنم که آبروت بره و اون -

 .زبونت قیچی بشه

پریسا بهم زل زد، حرصی دستاش رو مشت کرد و با حرص گوشهی لبش رو 

 گزید؛ نگاهمو به عسل

 :دادم و گفتم

 عذر میخوام عسل خانوم، پریسا بعضی وقتا نمیفهمه چی میگه-

 .عسل سر تکون داد و آروم گفت:مشکلی نیست

شا انگاهمو به ساشا دادم که با اخم بدی به پریسا نگاه میکرد، الله به دست س

 فشار آرومی وارد کرد که

ساشا نگاهشو به اون داد و الله در گوشش چیزی گفت و ساشا هم سر تکون 

 .داد و اخماش رو باز کرد

 :برگشتم سمت عسل و در حالی که به چشمای آبیش نگاه میکردم گفتم
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من خواهرم رو تو شمال از دست دادم، یعنی... پریا اونجا تو دریا... تو دریایی -

 اید شنا میکرد وکه نب

 ...شنا ممنوع بود رفت و

 :سرم تیر کشید و چهرهام در هم شد، عسل تند تند گفت

 .باشه فهمیدم، نمیخوام دیگه بگی، آروم باش-

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط بشم صدای مامان که 

 :می،لرزید به گوشم خورد

 خوبی پسرم؟-

 .زیر لب گفتم:خوبم، نگران نباشین

عد صاف نشستم، الله کمی بعد سکوتی رو که بینمون ایجاد شده بود رو ب

 :شکست و گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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به نظر من خانوادگی بریم الهیجان، اونجا آب و هوای خوب و تمیزی داره و -

 ت استراحتمیتونیم راح

 .کنیم و نفسی تازه کنیم

 .بعد از اینکه از ایران برم دلم برای اینجاها تنگ میشه

 .پریسا گفت:موافقم، اینجوری خیلی خوبه

 :چپ چپ نگاهش کردم و رو به الله با لبخند گفتم

 .منم موافقم، به فامیالی نزدیکمون میگیم و همه با هم میریم-

م در اصل اومده بودیم تا در مورد اینکه ساشا با لبخند گفت: من و الله ه
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 خانوادگی بریم مسافرت و

هوایی عوض کنیم صحبت کنیم که اینجوری خیلی خوبه، مامانم خیلی وقت 

 بود دلش برای شهرها و

 .مکانهای ایران تنگ شده بود، اینجوری اونم نفسی تازه میکنه

 :تایید کردیم، مامان گفت

ال که همه موافقن منم به بقیه اطالع میدم و به نظر منم خیلی فکر خوبیه، حا-

 .فردا راه میافتیم و میریم

همه با سر تایید کردن جز من، هیچ حرفی نزدم؛ با این کارم هم داشتم مادرم 

 رو زجر میدادم هم خودم

 .رو، اما دست خودم بود، نمیتونستم واکنشی بهش نشون بدم

نگاهمو به ساشا و الله برای اینکه دوباره ذهنم سمت دیشب کشیده نشه، 

 دادم، ساشا محکم دست الله رو

گرفته بود، با عشق به اینا نگاه میکردم در حالی که منو به این تصور میبردن 

 که خودمو نازنین رو تو

این حالت تصور کنم و لبخندم عمق بگیره، در حالی که از نگاههای خیرهی 

 عسل غافل نبودم،

ل از من خوشش میاد، اما برام مهم نبود، احمق نبودم و میتونستم بفهمم عس

 من نازنین رو دوست داشتم و

 .تمام

ببخشیدی گفتم و رفتم تو آشپزخونه لیوان رو برداشتم و برای خودم آب 

 ریختم، داشتم آب رو سر
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 میکشیدم که پریسا با حرص اومد تو آشپزخونه

نگاهی بهش انداختم و اومدم برم که بازوم رو کشید، اخم غلیظی کردم و به 

 دستش نگاه کردم که سریع

 :دستش رو کشید اما با لحنی عصبی گفت

 خوشت میاد منو جلوی غریبهها تحقیر کنی؟-

 :اخمم بیشتر شد و گفتم

 اوال این خودتی که زمینهی تخقیر شدنت رو فراهم میکنی و دوما اونا غریبا-

 .نیستن درست صحبت کن

 :اخمش رو بیشتر کرد و گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 عسل خانوم از کی تا حاال با ما فامیل شده آقای فاتح؟-

 .عسل خانوم، ایشون و ساشا جفتشون االن جزء خانوادهی ما هستن-

ابرو باال داد و گفت:آهان، پس چهطوره یهو تو رو هم عقد عسل کنیم، معلومه 

 خیلی از تو خوشش میاد

 .چه،طوره؟ اینجوری قشنگ فامیل میشیم

 :لیوان رو با عصبانیت گذاشتم یه گوشه و گفتم

چرت و پرت زیاد میگی و منم صبرم حدی داره، اصال سعی نکن صبر من رو -

 بسنجی که االن رو

 .م پریسامرز

 :نگاهی به سر تا پاش کردم و گفتم
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 بعدم... تو کار و زندگی نداری؟ از صبح تا شب پیش مادرم چیکار میکنی تو؟-

پوزخندی زد و گفت:وقتی تو یه خونهی جدا گرفتی و رفتی و زن عمو تنها شد 

 .من شدم دخترش

 :پوزخند صدا داری زدم و گفتم

 .حتیاش به تو پناه ببرهچه بدبختیه اونی که بخواد واسه نارا-

چشماشو ریز کرد و اومد حرفی بزنه که بیتوجه بهش از آشپزخونه بیرون 

 زدم و رفتم تو جمع، سر جام

 .نشستم

پریسا هم بعد از مدتی اومد و دوباره سر جاش نشست، مشغول صحبت با 

 ساسان و ساشا بودم که از

مان هم اخم گوشهی چشم دیدم که پریسا در گوش مامان چیزی گفت و ما

 کرد و بدون اینکه حرفی بزنه

 .بهم خیره شد

 برام اصال اهمیت نداشت که چی به مامان گفته،

ساشا و پدرش یه شرکت تجاری تو انگلیس دارن و خیلی ثروتمندن، طوری 

 که خانوادهی ما جلوشون

متوسطن! پریسا خانوم اون اوایل که میخواست خودش رو به ساشا بندازه، 

 وقعیت ساشاچشمش پول و م

 .رو گرفته بود

کامل نگاهمو به ساسان دادم که در حال صحبت بود و گوش به حرفاش 

 سپردم، کمی بعد تکیه دادم به
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 .مبل که برام پیام اومد، گوشیم رو درآوردم دیدم امیرعلیه

 :پیامش رو باز کردم

 .چهطوری شاه پسر؟ مژده بده که یه خبر عالی دارم-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :کنجکاو نوشتم

 خوبم، چی شده ؟-

 :نوشت

 .چهقدر بیذوقیا، منو بگو می،خواستم بهت بگم برای آلبومت مجوز گرفتم-

 :شتمچشمام گرد شد و با شادی که بهم دست داده بود با حیرت نو

 جدی؟ واقعا مجوز گرفتی؟-

آره پسرجان، ما رو دسته کم گرفتی؟ به زودی همه میتونن صدای فوق -

 .العادهی تو رو بشنون

 :با شادی و غرور نوشتم

 .واقعا مدیونتم، مرسی داداش مرسی-

 .چاکریم، یه شیرینی به من بدهکاری-

 .تو جون بخواه-

مئنم که حتما به جاهای باال خیلی خوبه که اینجوری خوشحال میبینمت؛ مط-

 میرسی، لیاقتش رو

 .داری

 .ممنونم امیرعلی ممنونم-
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گوشی رو با خوشحالی کنار گذاشتم و رو به بقیه که با کنجکاوی نگاهم 

 :میکردن با ذوق گفتم

 .آلبومم مجوز گرفته، به زودی پخش میشه-

ی با شاد چشمای همه گرد شد و بعد چند ثانیه همه با خوشحالی پریدن و الله

 :گفت

 .وای وای باورم نمیشه، خیلی عالیه، خیلی خبر خوبیه، تبریک میگم آرمان-

ساشا و ساسان هم با لبخند تبریک گفتن، مامان که از ته دل خوشحال بود 

 :گفت

 .مطمئن بودم موفق میشی، تبریک میگم پسرم-

ر ابراش سر تکون دادم و زود نگاهمو ازش گرفتم، نمیخواستم اینجوری رفت

 کنم اما نمیشد، نمیتونستم

 نگاهش کنم

 :عسل با چشمایی که از شادی میدرخشید گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .خیلی خیلی خوبه، تبریک میگم آرمان-

 .ل خانومبا لبخند نگاهش کردم و مهربون گفتم:ممنونم عس

 .تبریک میگم خوش صدای بد اخالق-

 .با اخم به پریسا نگاه کردم و سر تکون دادم

همه خوشحال بودن و منم از این شادی اونا بیشتر خوشحال میشدم، حس 

 بینظیری داشتم، خدایا شد،
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موفق شدم، اگه کارم بگیره بعدش میتونم یه خوانندهی عالی بشم. گوشیم رو 

 نازنین برداشتم و با ذوق به

 :پیام دادم

سالم خوشگلم، یه خبر خیلی عالی دارم، خیلی خوش،حالم و باید زود -

 ببینمت، بیا همون پارک قشنگی که

 .توش به هم اعتراف کردیم، باید حرف بزنیم

 :چند مین بعد جواب داد

 سالم عزیزم، واو چه خبری؟-

 .سورپرایزه! تو بیا تا بهت بگم-

 .اوم، باشه، پس زودی بیا تا من از فضولی نمیرم-

 :خندهای کردم و نوشتم

 .چشم خانومی-

 :نازنین

داشتم تو پارک قدم میزدم و منتظر آرمان بودم، خیلی هیجان داشتم که چه 

 خبری میخواد بده و با ذوق

 .منتظر اومدنش بودم

صفحهی  با آرامش قدم میزدم که تلفنم زنگ خورد، درش آوردم و با دیدن

 گوشی اخمی کردم، آرسس

 :بود کالفه جواب دادم

 تو برای چی هی به من زنگ میزنی آشغال؟-

 .چهطوری خانوم کوچولو؟ اوه اوه چه عصبانی-
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 :بعد پوزخندی زد و با حرص ادامه داد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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فکر کردی خیلی زرنگی؟ آره؟ که آبروم رو بردی؟ کاری کردی پدرم -

 ماشینم رو و چیزای مهم زندگیمو

ازم بگیره، فکر کردی االن ولت میکنم؟ نه دختر جون تو منو االن بدتر دنبال 

 خودت کشوندی، تا تو و

 اون آرمان جونت رو به خاک سیاه نشونم ولتون نمیکنم

 .فه شو عوضی، تو هیچ غلطی نمیتونی بکنیبا عصبانیت گفتم:خ

خندید و عصبی گفت:جدی؟ واقعا نمیتونم هیچ کاری کنم؟ مثال آرمان جونت 

 رو بفرستم اون دنیا چی؟

 هوم؟

ترسیدم، لرزه تو وجودم افتاد و با چشمایی لرزون به زمین خیره شدم. اومدم 

 :چیزی بگم که گفت

 .خیلی مراقب خودتون باشین خوشگله-

د بدون اینکه بذاره من چیزی بگم تلفن رو قطع کرد، چیزی تو وجودم و بع

 .لرزید، آرمان، خدایا آرمان

بغض کرده بودم، حال خوبم رو خراب کرده بود و نمیدونستم چیکار کنم، 

 نفس نفس میزدم و بیقرار

 .بودم

بوی عطرش به مشمامم خورد، سریع برگشتم که دیدم آرمان با شادی اومده 
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 دیدن حالتم تعجبپیشم، با 

 :کرد و نزدیکتر شد و گفت

 سالم، چی شده نازنین؟حالت خوبه؟-

 :نگاهی به سر تا پاش کردم و گفتم

 حالت خوبه آره؟ طوریت که نیست؟-

 :با تعجب بیشتر نگاهم کرد و گفت

 من خوبم، نازنین چیزی شده؟-

 :بغضم ترکید که هول کرد و با حالتی عصبی گفت

 نازنین، چی شده؟-

 .آرسس-

 :عصبانی شد و گفت

 آرسس چی؟-

 .گفت نمیذاره آرامش داشته باشیم، گفت... گفت به تو آسیب میزنه-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 280 

 با حرص چنگی به موهاش زد و گفت:اون کثافت هنوزم میاد پیشت؟

حالی که آروم گریه میکردم گفتم:یکم پیش زنگ زد، خیلی ترسیدم که در 

 .چیزیت شده باشه آرمان

 :لبخندی بهم زد، دستامو گرفت و گفت

 .کسی نمیتونه به من آسیب بزنه، نگران نباش-

 :با چشمای اشکی نگاهش کردم، چهرهاش در هم شد و گفت
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 .اینجوری گریه کنی دیوونه میشما-

 :دستش بیرون آوردم و اشکام رو پاک کردم با حرص گفت یه دستم رو از تو

 .بی شرف عوضی-

 .دستش رو گرفتم که زل زد تو چشمام

 آرمان، خیلی خیلی باید مراقب خودت باشی، فهمیدی؟-

 :لبخند دلگرم کنندهای زد و گفت

 چشم خوشگلم نگران نباش، الکی ذهنتم درگیر نکن، باشه؟-

ایجاد شد، حرفی نمیزد و فقط با دستای  فقط سر تکون دادم، بینمون سکوت

 گرمش که دستامو گرفته بود

 :بهم آرامش میداد، یاد خبر آرمان افتادم و گفتم

 راستی تو چی میخواستی بگی؟-

 .با همون لبخند گفت:میخواستم بگم... آلبومم مجوز گرفت

 :چشمام گرد شد و گفتم

 آلبومت؟ یعنی... آهنگات... به زودی منتشر میشن؟-

ر تکون داد که برای لحظهای بیخیال از حال چند لحظه قبلم با خوشحالی س

 :گفتم

 .وای خیلی خوبه، تبریک میگم عزیزم-

 :لبخندش پررنگتر شد و گفت

 .ممنونم عزیزم، راستش... یه چیزه دیگه رو هم باید بگم-

 چیرو؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 461 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 281 

 ...ما خانوادگی فردا میریم الهیجان و احتماال-

 :رنگ نگاهم عوض شد و گفتم

 الهیجان؟ یعنی چی؟ با چی میخوای بری؟-

 .ابرو باال انداخت و گفت:با ماشین دیگه

تند تند گفتم:همه چیش رو چک کن، امشب همه چی ماشینت رو چک کن 

 تو راهم آروم برو خب؟باشه؟ 

 :به دستام فشار بیشتری وارد کرد و با مهربونی گفت

 .چشم، خوشگلم نترس چیزی نمیشه-

ببینم... چهقدر میمونین؟ باید همش با هم در ارتباط باشیا، اگه یه پیامم رو -

 ...دیر جواب بدی

 :نذاشت ادامه بدم و گفت

ارتباطم، فکر کنم چند  خیالت راحت، زود زود جواب میدم و همش باهات در-

 روزی بمونیم، اما زود

 برمیگردم، نگران نباش، باشه؟

 سر،پایین انداختم که گفت:خوشگلم؟

 .چیزی نگفتم

 عزیزم؟-

 :بازم چیزی نگفتم که با لحن خاصی گفت

 همسرم؟-

سریع سرم رو بلند کردم و زل زدم تو چشماش، لبخندش عمق گرفت و 
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 .گفت:دوستت دارم

م و در حالی که سعی میکردم به حرفای آرسس فکر نکنم نفس عمیقی کشید

 :گفتم

 .منم دوستت دارم-

 :زل زد تو چشمام و گفت

من تا تو رو همسر خودم نکنم و یه عمر در آرامش باهات زندگی نکنم، -

 .هیچجا نمیرم و هیچیمم نمیشه

 فهمیدی؟

 :قطره اشکی از گوشهی چشمم چکید و گفتم

 ده پریا حسینیسی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .آره، فهمیدم-

 .با لحنی آرامشبخش گفت:پس دیگه نگران نباش، من همیشه کنارتم

 :چشمامو بستم و با صدای آرومی گفتم

 .مرسی که هستی-

 :اونم آروم گفت

 .تو هم-

 :ون یکی دستم رو میکشید گفتبعد یه دستم رو ول کرد و در حالی که ا

 .حاال بیا بریم یکم بگردیم-

 .لبخندی بهش زدم و گفتم:باشه

و دنبالش راه افتادم، دستش رو محکم فشردم که حس کردم لبخندش 
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 .عمیقتر شد

 :پارک خارج شدیم که گفتم از

 آرمان؟-

 جونم؟-

میشه بریم بام تهران، همون جایی که دفعهی قبل بهم گردنبندم رو هدیه -

 دادی؟

 :با نگاه خاصش سر تکون داد و گفت

 .چشم، هر چی تو بگی-

بعد آروم دستم رو ول کرد و هر کدوم به سمت ماشینامون رفتیم و سوار 

 ماشینامون شدیم. ماشینم رو

 روشن کردم و دنبالش راه افتادم،

م سمت ضبط و روشنش کردم که آهنگ عشق یعنی این از دستم رو برد

 مرتضی پاشایی پخش شد عاشق

 این آهنگم،

 :صداش رو کمی بردم باال و زیر لب باهاش میخوندم

 عشق یعنی این لحظههای خیلی خاص

 که خدا هم فکر ماست
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 همهی دنیا اینجاست

 یه شروع یه نگاه، لبمون بیصداست
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 عشق یعنی این دو تا احساس بیتاب

 به قشنگی یه خواب

 دو نفر توی یه قاب

 یه نگاه تو چشمات دل من تو رو خواست

 هر چی میگم همه حرفای دلمه

 عاشقتم حاال برو بگو به همه

 بگو یه حس عجیبی تو دلمه

 .تب توی تنمهحس یه 

حرفای آرسس اومد تو ذهنم خیلی میترسیدم، اما بعد به این فکر کردم که 

 چیکار میخواد بکنه مثال؟

هیچکاری نمیتونه بکنه، آره فقط اونجوری چرت و پرت گفت تا ذهنم رو بهم 

 .بریزه

 .پوفی کردم و حواسم رو به جلو دادم

 :آرمان

شد که ما کارمون به اینجا  نفس عمیقی کشیدم و به آرسس فکر کردم، چی

 کشید؟ دوستی که برام

عزیزتر از یه برادر بود و همه جا حامی من بود حاال تبدیل شده بود به کسی 

 که تهدید به آسیب زدن به

من رو میکنه؛ هضم این وضعیت برام سخت و دردآور بود، همیشه به این فکر 

 میکردم که اگر روزی

کسیه که کمکم میکنه، اما هرگز این  جایی به مشکلی خوردم آرسس اولین
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 فکر رو نکردم که خود آرسس

 .بخواد برام مشکل درست کنه

از وقتی که آسیل اونو ترک کرد، آرسس هم دیوونه شده بود، بعد از یه مدت 

 طوالنی که دیگه اثری از

درداش نبود با خودم گفتم خودش رو جمع و جور کرده، غافل از اینکه اون 

 شروع کرده بود به دنبال

دخترا و زنا افتادن و کثافتکاری کردن؛ نمیفهمم چرا وقتی میخوان از 

 درداشون راحت بشن به این

کارای کثیف روی میارن، انگار من یه استثناام که با اون همه دردی که داشتم 

 .چیزا نرفتم سراغ این

شرفم از هر چیزی مهمتر بود و نمیخواستم به این کثافتکاریا تن بدم، پوفی 

 کردم و دستی به موهام

کشیدم، آرسس چرا؟ چرا االن باید مثه یه دشمن با من رفتار کنی؟ یادت 

 نیست همیشه با لحنی محکم و

 استوار میگفتی من هر چی بشه کنارتم داداش؟

رسس و هنجارشکنیهاش تا کجا میخواد بره، اما کاش نمیدونم این رفتارای آ

 بتونم دوباره یه روزی

 .برادرم رو، همون آرسس قبلی رو پس بگیرم
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رسس رو به این روز تو دلم برای بار صدهزارم به آسیل لعنت فرستادم که آ
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 انداخته بود، هر چند نمیشد

 .همهی گناها رو گردن اون انداخت

وقتی رسیدیم و پارک کردیم سعی کردم دیگه به این چیزا فکر نکنم و به 

 جاش تمام حواسم رو بدم به

 .فرشتهای که االن کنارمه

پیاده شدم و رفتم پیش نازنین و دستش رو گرفتم که لبخند عمیقی زد، 

 طور که دستامون تو دستایهمون

 هم بود رفتیم همون جایی که خواسته بود،

دوباره زل زدم به تصویر شهر که زیر پاهمون بود و نازنین هم با آرامش 

 نفس عمیقی کشید و اونو فوت

کرد بیرون، به دستای هم فشار مالیمی وارد میکردیم و من حس بینظیری 

 داشتم از این که دست

 و دست داشتم،کوچیک و ظریفش رو ت

 :باالخره سکوت بینمون رو شکست و با لحنی آروم و لطیف گفت

عاشق تماشا کردن نمای شهرم، قبلنا انگار اینقدر آلوده نبود، ولی بازم -

 .قشنگه

 :تایید کردم و گفتم

منم، نمیدونم چرا اما تماشا کردن نمای شهر بهم آرامش میده، گرچه بعضی -

 وقتا هم به این فکر

 .که خودم رو از همین بلندی بندازم پایینمیکردم 

 :با صدای جیغ مانندی بهم توپید
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 .تو غلط میکردی از این فکرا میکردی-

 .خندیدم و گفتم:قبال خوشگل خانوم نه االن

 :با همون حالت گفت

اون موقع هم غلط میکردی فرقی نمیکنه، اگه فکر احمقانهات رو عملی -

 میکردی اونوقت من کنار کی

 میگرفتم؟آرامش 

با مهربونی برگشتم سمتش و زل زدم تو چشمای مشکیش و گفتم:حق با توئه، 

 .عذر میخوام

 :لبخند زیبایی رو به لب آورد و گفت

 .آفرین حاال شدی یه بچهی خوب-

 :تک خندهای کردم و گفتم

خوشحالم که کنار منی و از من آرامش میگیری، من با اون همه دردی که -

 داشتم هرگز فکر نمیکردم

 .یه روز منبع آرامش کسی بشم
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 ...یبه دستم آروم فشار آورد و گفت:اما حاال شد

 .منم جملهاش رو تکمیل کردم:و شدی عزیز من

لبخند دندوننمایی زد که سر پایین انداختم و در حالی که با زبونم لبام رو تر 

 :میکردم گفتم

 !اگه یه روز نباشم چیکار میکنی
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حس کردم دستش رو میخواد از دستم بیرون بکشه تا یه کشیدهی محکم 

 بزنه، با این فکر خندهای کردم

 :که گفت

 آرمان به خدا میزنم لهت میکنم-

 :دوباره خندیدم و با لحن بامزهای گفتم

 .باشه باشه، غلط کردم خاتون-

 :ازم روشو گرفت و چیزی نگفت کمی بعد آروم گفت

 .دیوونه میشم-

 ابرو باال دادم و گفت:هان؟

 :مستقیم زل زد تو چشمام و گفت

 .جواب سوالت رو دادم، اگه نباشی دیوونه میشم-

مام رو خمار کردم و آروم دستش رو فشردم، اومدم دستش رو بیارم باال چش

 که بب*و*سم با خنده عقب

 :کشید و نذاشت و گفت

 چیکار میکنی دیوونه؟-

 !آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:میب*و*سم

 .خندید و گفت:جلوی این همه آدم زشته

 اخم کردم و گفتم:چه زشتی آخه؟

 .ارم این کار رو بکنیریز خندید و گفت:نمیتونم بذ

 شیطون گفتم:چرا اون وقت؟

 :با شیطنت جواب داد
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 .چون اون وقت منم باید ب*و*ست کنم-

زل زدم  حرارت درونم رو کنترل کردم و با لبخند پررنگی که رو لبم بود

 بهش، با مهربونی و لحن

 :خاصی گفت

 .آرمان یه چیزی بهم بگو-

 متعجب گفتم:چی بهت بگم؟

با ذوق گفت:چیزی بگو که هر وقت به خاطرش آوردم یاد تو بیفتم، میخوام 

 مدام هر لحظه و هر ثانیه به

 .تو فکر کنم

چشمامو با آرامش بستم و در حالی که به ریتم مالیم تپش قلبم گوش میکردم 

 :گفتم

 .اوم، باشه، تو امیدت رو آرزوت کردی و من هرگز آرزوم رو امیدم نمیکنم-

چشمام رو باز کردم که به دوجفت چشم مشکی کنجکاو برخوردم،با کنجکاوی 

 در حالی که عمیق به جمله

 :فکر میکرد گفت

 !چی؟ من درست نفهمیدم چی شداین یعنی -

 :تک خندهای کردم و گفتم

یعنی اگر کسی به کسی یا چیزی امید داشته باشه و اون رو آرزوی خودش -

 قراد بده با تمام توانش
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دنبالشه و بهش امید داره و من هرگز کسی رو که آرزوشو دارم بهش امید 

 ندارم و بهش امیدوارانه نگاهم

وار باشی که شاید طرف رو یه روزی به دست نمیکنم؛ چون اگه فقط امید

 بیاری و هیچ تالشی نکنی

 .هرگز بهش نمیرسی

 :چشماش گرد شد و در عین حال با حیرت گفت

وااو، عجب جملهای، این همه تفسیر داشت؛ خیلی برام جالب بود مطمئنم -

 .هیچ وقت فراموشش نمیکنم

 نگاهش کردم و گفتم:میدونی تو برای من چی هستی؟

 نجکاوی و شیطنت گفت:چی هستم؟با ک

 .همونی که بهش امید داشتم و دنبالش رفتم تا اینکه اون دختر کنارم اومد-

 :مردمک چشمش لرزید و با صدای آرومی گفت

 ...میدونی حالم این روزا بدتر از همه ست آخه هر کی رسید-

 :ادامه دادم
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 .دل سادهی من رو شکست-

 .قول بده که تو از پیشم نری-

 .واسه من دیگه عاشقی جادهی یک طرفه ست-

 .میمیرم بری-

 .آخرین دفعه ست-
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 ...پرواز تو قفس شدم بینفس شدم-

 ...دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم-

 ؟راستشو بگو این یه بازیه-

 نکنه همه حرفای تو مثه حرف همه-

 (صحنه سازیه این یه بازیه.) آهنگ جادهی یک طرفه از مرتضی پاشایی-

و بعد هر دو چشمامون رو بستیم و در حالی که دستای هم رو گرفتی بودیم و 

 از وجود هم آرامش

 .میگرفتیم به آیندهی روشنی فکر میکردیم که با این عالقه رقم میخوره

*** 

از ویال بیرون اومدم و رفتم تو حیاط، فضای خوبی داشت و هوا واقعا خوب 

 بود، نفس عمیقی کشیدم که

 :هوای تازه به ریههام کشیده شد، گوشیم رو در آوردم و به نازنین پیام دادم

 سالم عزیزم، خوبی؟-

 :چند لحظه بعد پیام اومد

 سالم آرمان، خوبم تو خوبی؟ رسیدین؟-

 .رسیدیم نگران نباش آره عزیزم خوبم،-

 .خوبه، خیلی مراقب خودت باشیا-

 .چشم، تو هم همینطور-

 چشم، اومم کیا باهاتون هستن؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 288 

 .خانوادگی اومدیم دیگه-
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 کیا هستن یعنی؟-

 :شتمخندهام گرفت و نو

من هستم، یکی از داییهام و زنش و دخترش با عمو کیومرثم و دخترش -

 پریسا و الله و ساشا و عسل و

 .ساسان برادر الله و مادرم و پدرم

 اومم، اون اژدها که هیچ، دخترداییت چهجوریه؟-

 :تک خندهای کردم و نوشتم

 .خوشگله و خوش اخالق، کسی با من کار نداره نگران نباش-

 !من همینجوری گفتمعجبا! -

 :بلند خندیدم و نوشتم

 .باشه، حرف حرف توئه-

 .آفرین عزیز من-

 نگران هیچی نباش خب؟ کاری نداری؟-

 .سعی میکنم، نه عزیزم خوش بگذره-

 .مرسی، مراقب خودت باش-

 .تو هم عزیزم، فعال-

 .فعال-

گوشی رو تو جیبم گذاشتم و به حیاط بزرگ ویال و گلهای رنگارنگش خیره 

 .شدم

لبخند رو لبم بود و با آرامش به نازنین فکر میکردم، خیلی خوشحال بودم که 

 به زندگیم پا گذاشته، وقتی
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به قبلش و نبودش فکر میکنم خودمو یه موجود بدبخت میبینم که از یه عشق 

 یه طرفه رنج میبرد؛ اگه

نو نازنین نبود و خبر ازدواج الله میاومد من نابود میشدم، نازنین فقط م

 عالقهمند نکرد، باعث شد یه

 .فرصت دوباره برای زندگی به دست بیارم

دستی رو شونهام نشست، برگشتم که ساسان رو دیدم با لبخند محوی که 

 .داشت بهم نگاه میکرد

 چهطوری؟-
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 گفتم:خوبم داداش، تو چهطوری؟

خوبم، راستش این سفر برای همه خوب شد، خیلی اینجا و این هوای تازه -

 .آرامشبخشه

 .آره مدیون اللهایم که پیشنهاد الهیجان رو داد-

 :تک خندهای کرد و گفت

 .مآره، االنم که دیگه دارم بهش حسودی میکن-

 ابرو باال دادم و گفتم:چرا؟ به چی حسودی میکنی؟

 :به ویال اشاره کرد و گفت

با همسر آیندهاش اومده و االن پیش اونه و منم تنها موندم و کسی رو ندارم -

 .که سر به سرش بذارم

 .خندهای کردم و گفتم:الهی بمیرم من، پس تو شرایط سختی هستی
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 .یطیهاونم خندید و گفت:آره داداش، بد شرا

 .با ابرویی که باال رفته بود گفتم:تقصیر خودته دیگه

 متعجب گفت:چی تقصیر منه؟

 :با خنده به سر تا پاش اشاره کردم و گفتم

این که تو این سن کسی رو نگرفتی! برای دخترا اینو میگن اما من به تو -

 میگم ترشیدی. رفت ساسان

 :بلند خندید و گفت

و چی هستی آخه؟ یه جوری میگه انگار خیلی بیشعوری، من ترشیدهام ت-

 خودش شیش تا بچه داره یا با

 .کسیه

لبخندی زدم و بهش خیره شدم، نمیدونم قیافهام چهطوری شد که ساسان 

 چشماشو ریز کرد و با کنجکاوی

 :گفت

 وایسا ببینم، نکنه کسی هست؟-

لبخندم پررنگتر شد که همزمان شد با درشت شدن چشمای ساسان، با لحنی 

 :د گفتشا

 آخ جون، هست خیلی خوبه، کیه؟ من میشناسم؟-

 .سکوت رو شکستم و گفتم:نه داداش

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 290 

 چشمکی زد و گفت:ببینم، عاشق شدی؟
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 .آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:دوستش دارم

وق گفت:وای خیلی خوبه داداش، واقعا خوشحالم برات، ایشاال پایدار با ذ

 .باشین

قلبم ضربان گرفته بود و آرامش داشتم، حتی اسمش، حتی حرف زدن در 

 موردش هم به من آرامش

 .میداد، واقعا این دختر یه فرشته هست

 .ممنونم داداش-

 اومد چیزی بگه که صدای پریسا بلند شد:ساسان؟

 :ساسان برگشت، پریسا اومد کنار ما و گفت

 .ساسان، الله کارت داره-

 .ساسان سر تکون داد و گفت:باشه االن میرم پیشش

و رو به من چشمکی زد که خندهام گرفت، وقتی رفت منم روم رو 

 برگردوندم، پریسا اومد مقابلم ایستاد،

 .اما من نگاهم رو دادم یه سمت دیگه

 قهری؟-

 !:نهابروم رفت باال

 .متعجب گفت:پس چرا نگاهم نمیکنی

 .نگاهش کردم که لبخند زد و گفت:این چشمای مشکی رو از من دریغ نکن

 اخم کردم و گفتم:تو نمیخوای بری داخل؟

 .ابرو باال داد و گفت:نوچ، میخوام تو حیاط بمونم

 .اخمم رو بیشتر کردم و گفتم:اوکی
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 :و بدون توجه بهش اومدم برم سمت ویال که گفت

هه، همیشه بیتوجه بودی به اطرافت، هرگز ندیدی شاید یکی که کنارته تو -

 رو اونقدر دوست داشته

 .باشه که فکرشم نکنی

 .پوزخندی زدم و گفتم:اتفاقا من متوجه اطرافم هستم پریسا

برگشتم زل زدم تو چشماش و گفتم:اما ترجیح میدم به چیزای بیاهمیت 

 توجهی نکنم، متوجهی که؟

 سیده پریا حسینی |اهل )جلد اول( رمان مت
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حرصش گرفت و با عصبانیت بهم زل زد، پوزخندی بهش زدم و بعد برگشتم 

 و راه حیاط تا ویال رو طی

کردم و رفتم داخل ویال، رفتم تو آشپزخونه که آرزو فنجون قهوه رو روی میز 

 رخوری گذاشت و باناها

 :خوشرویی گفت

 .بفرمایین آقا آرمان، بفرمایین بخورین-

 :خندیدم و گفتم

 .چشم چشم، ممنون دختر دایی عزیزم-

اونم خندید و در حالی که بعد از گذاشتن فنجون قهوهی خودش رو میز، 

 :مقابلم نشست گفت

 خب؟ چه خبر؟-

 منم مقابلش نشستم و گفتم:سالمتی، تو چه خبر؟
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مون لبخندش گفت:خبر خاصی نیست، اومم شنیدم آلبومت مجوز گرفته، با ه

 .مبارکت باشه خوش صدا

 .لبخندم پررنگتر شد و گفتم:ممنونم

 :با لبخندی که چال گونههاش رو به نمایش میذاشت گفت

 !خواهش میکنم پسرعمه جان-

خندهای کردم از حالت گفتنش، فنجونش رو آورد باال و به لبش نزدیک کرد 

 منم مشغول نوشیدن قهوهو 

 .شدم

 راستی از دوست دختر و این حرفا چه خبر؟-

 خندیدم و گفتم:این االن از کجا در اومد؟

 .با لحن بامزهای گفت:یهویی به ذهنم اومد و گفتم بپرسم

 .خبری نیست واال، من اگه اون کاره بودم که االن اینجا نبودم-

پوفی کرد و گفت:آره، االن باید شیش تا بچهی قد و نیم قد تو بغلت میبود، 

 .ولی حیف شدی

 .خندیدم و گفتم:کی به کی میگه

 .دایی هم اومد تو آشپزخونه که بهش سالم کردیم و با خوشرویی جواب داد

 .آرزو گفت:من از اولم گفتم نمیخوام ازدواج کنم، تویی که فسیل شدی

 گفتم:کی گفته من سنم باالس؟ من فسیلم؟ ابرو باال دادم و
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دایی خندید و گفت:آرمان جان به زودی سی ساله میشی و زن نداری، اما هم 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 478 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 سن و ساالی تو حداقل

 .ه سنت برای ازدواج باال رفتهازدواج کردن، از اون جهت میگه ک

 :اخم ظاهری کردم و گفتم

 .خیلی ممنون، واقعا دستتون درد نکنه، فسیلم شدم من-

دایی تایید کرد، چند لحظه زل زدم بهش و بعد سه تایی زدیم زیر خنده؛ قهوه 

 رو خوردم و بعد از تشکر

 .از آرزو از سر جام بلند شدم و رفتم طبقهی باال

یستادم و رفتم تو اتاق، وقتی روی تخت دراز کشیدم طولی جلوی در اتاقم ا

 نکشید که با وجود فکرای

 .مختلف چشمام گرم شد و به خواب رفتم

حس کردم کسی داره موهامو نوازش میکنه، چشمامو باز کردم که مامان رو 

 دیدم، سریع بلند شدم،

ی جوری که دستش تو هوا موند، به خودش اومد و دستش رو عقب کشید رو

 تخت نشستم و چشمای نیمه

 :بازم رو کمی بازتر کردم و پرسشگر به مامان خیره شدم که گفت

 .بیا غذا بخور-

 .سر تکون دادم و گفتم:باشه، شما برین من االن میام

 آروم گفت:باشه

و بعد با غم سر پایین انداخت و بلند شد، یه لحظه ایستاد و برگشت چیزی 

 .بگه که منصرف شد و رفت

 .کردم، لعنت به من لعنتپوفی 
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از جا بلند شدم و رفتم دستشویی یه آبی به سر و صورتم زدم و بعد از خشک 

 کردن صورتم و مرتب

کردن سر و وضعم رفتم پایین، سالم کردم به جمع که با خوشرویی جواب 

 دادن البته به جز عمو

کیومرث که کلهاش تو گوشیش بود و بابا که تو سکوت به روبهرو نگاه 

 یکرد. هه، واقعا حالم رو بهمم

میزنن، روم رو برگردوندم و نشستم پشت میز و بعد شروع کردیم به غذا 

 خوردن، داشتم دوغ میریختم

 :برای خودم که ساسان خم شد و در گوشم گفت

 .فکر کنم عسل از تو خوشش میاد، همش نگاهش به توئه-

 به من چه ساسان؟-

 .غذات رو بخورخندید و گفت:هان؟ خخ هیچی، تو فقط 

 .گفتم:چون تو گفتیا تک خندهای کردم و

 .زد به بازوم و گفت:آفرین بچهی خوب

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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خندیدم و لیوان رو آوردم باال، داشتم دروغ رو میخوردم که ساسان دوباره در 

 :گوشم گفت

 .اگه دوست دخترت بود االن لب اونو میخوردی جای این دوغ-

 .چشمام گرد شد، هول کردم و دوغ پرید تو گلوم، ای خدا لعنتت کنه ساسان

نگاهش  ساسان میزد پشتم و آروم میخندید، دستش رو پس زدم و چپ چپ



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 480 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 کردم و در برابر نگاه

 پرسشگر و متعجب بقیه فقط لبخند مضحکی زدم،

 :ساسان با خنده مشغول شد که آروم در گوشش گفتم

 .خیلی آشغالی، حاال وایسا نوبت منم میرسه-

خندید و چیزی نگفت و منم به ادامهی غذا پرداختم، داشتم آب میریختم 

 برای خودم که چشمم به ساسان و

 .اد که ساسان گاهی زیرچشمی به آرزو نگاه میکردآرزو افت

 !وایسا ببینم اینجا چه خبره؟

 !اخم ظاهری کردم و نیشمم باز شد، به به چشمم روشن

لیوان آب رو خوردم و کمی بعد آخرین قاشق از غذا رو توی دهنم گذاشتم، 

 غذا که تموم شد از مامان و

و میپاییدم، پس بگو چرا زندایی تشکر کردیم و من زیر چشمی این ساسان ر

 ذوق کرده بود وقتی فهمید

 .آرزو هم میخواد با ما بیاد

لبخند خبیثی زدم و نگاهش کردم، متوجه نگاه من شد و سریع نگاهش رو از 

 آرزو گرفت و خودش رو

 :زد به اون راه و منم تک خندهای کردم که پریسا گفت

 میگم، نظرتون چیه بریم یکم بگردیم؟-

وق گفت:من که موافقم، اصال خوشم نمیاد فقط بشینم اینجا و به آرزو هم با ذ

 .در و دیوار نگاه کنم

 :عسل هم نگاهی به من کرد و بعد گفت
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 .به نظر منم بریم بیرون، زیاد موندن تو ویال خسته کننده است-

عمو کیومرث که تا اون موقع ساکت بود با لحنی سرد گفت:به نظر من که اصال 

 از کار نباید میاومدیم،

 .و زندگی عقب افتادیم

پوزخندی زدم و رو بهش گفتم:اگه نمیخواستین نمیاومدین عموجان، کسی 

 .مجبورتون نکرده بود

 .صدای آروم مامان رو شنیدم:آرمان
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باال داد و گفت:به خاطر پریسا اومدم آرمان جان وگرنه تمایل عمو ابرویی 

 ...نداشتم که پیش

 .بابا زد رو میز و گفت:بسه دیگه تمومش کن کیومرث

 .و نگاهی به من انداخت و گفت:تو هم تمومش کن

پوزخندی بهش زدم و نگاهمو ازش گرفتم، زندایی که جو رو این طوری دید 

 سریع موضوع رو عوض

 :کرد و گفت

من که میگم بریم مرکز خرید، هم هوا عوض میکنیم و هم وسیله میخریم، -

 نظرتون چیه؟

 :مامان هم سریع دنبالهی حرفش رو گرفت و گفت

 به نظر منم فکر عالیه، شما چی میگین بچهها؟-

 :همه موافقت کردن که دایی گفت
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 .پس یکم دیگه برین حاضر بشین که راه بیافتیم-

دیم و از سر سفره بلند شدیم، اعصابم خراب شده بود؛ دوباره سر تکون دا

 نفرت وجودم رو پر کرده بود

و نمیتونستم خودم رو کنترل کنم، اگه یکم دیگه اونجا میموندم منفجر 

 میشدم، پس موندن رو جایز

ندونستم و بدون توجه به کسی رفتم به سمت پلهها و از پلهها باال رفته و به 

 .تاقم رفتمطبقهی باال به ا

در اتاقم رو باز کردم و رفتم داخل روی تختم نشستم و سرم رو توی دستام 

 گرفتم، اخم غلیظی داشتم و

دندونام رو روی هم فشار میدادم، دوباره تمام حرفای کیومرث، کثافتکاری 

 بابا، پنهون کاری مامان،

و داشتن اشکای الله و نالههای ساسان همه و همه دوباره به مغزم هجوم آورد 

 دیوونهام میکردن،

پوزخندی زدم هه، جالبه که خود کسی که مرتکب این گناه شده اصال عین 

 خیالش نیست، اصال براش مهم

نیست که در واقع نه یه نفر بلکه جون دوتا آدم رو گرفته، چون نفس باردار 

 .بود

هر وقت یادم میافته تمام وجودم رو نفرت میگیره و ننگم میاد که پسر 

 .ین آدمیمهمچ

تلفنم که زنگ خورد رشته افکارم پاره شد برگشتم و گوشی رو از روی عسلی 

 کنار تخت برداشتم و
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 .نگاهی به صفحهاش انداختم نازنین بود، نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم

 :با صدای مهربون و آرومی گفت

 سالم آقایی در چه حالی؟-

 :رو میمالیدم گفتم هه، افتضاح، نفسی گرفتم و درحالی که شقیقههام

 .خوبم عزیزم-

 :نمیدونم تن صدام چهجوری بود که لحنش نگران شد و گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 مطمئنی خوبی؟ چیزی شده؟-

 خاصی نیست نگرانکالفه گفتم:نه عزیزم، فقط یکم سرم درد میکنه، چیز 

 .نباش

 .اما ذرهای نگرانی از صداش کم نشد

 .ای بابا، خب برو بخواب تا یکم بهتر بشی-

 .تازه از خواب بیدار شدم-

متفکرانه گفت:ببینم تو از اونهایی هستی که اگه تو روز بخوابه سر درد 

 میگیره؟

 .نفسم رو فوت کردم بیرون و گفتم:نمیدونم، شاید جدیدا اینجوری شدم

 .غمگین گفت:پس زیاد خودت رو خسته نکن و استراحت کن

 :لبخند نیمهجونی زدم و گفتم

 چشم عزیزم، خودت چطوری؟ چه خبر؟-

 .منم خوبم خبر خاصی نیست-
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 اخم کردم و گفتم:اون کثافت که دیگه بهت زنگ نمیزنه، میزنه؟

 .کمی مکث کرد و گفت:نه دیگه از اون روز زنگ نزده

 .خیلی خب اگه چیزی شد به من خبر بده-

 :با لحن دلگرم کنندهای گفت

 چشم، خیلی مراقب خودت باش آرمان باشه؟-

 .لحن دلگرم کنندهاش و صدای گوش نوازش دوباره بهم آرامش داد

 .با لحنی آروم اما سرشار از عالقه گفتم:باشه خوشگلم، نگران نباش

 .بشیخوبه، حاال هم برو استراحت کن تا خوب -

 .نگران من نباش خانومی، یه قرص میخورم خوب میشه-

 پوفی کرد و گفت:خیلی خب، من باید برم آموزشگاه، کاری نداری؟

 .نه خوشگلم، مراقب خودت باش، فعال-
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 .نمفعال مهربو-

و تماس رو قطع کرد و منم گوشی رو کنارم روی تخت گذاشتم، به محض 

 اینکه صحبت کردنم با نازنین

 تموم شد دوباره ذهنم رفت سمت بابا،

بعد از خودکشی نفس دنبال این رفتن تا بفهمن چرا این خودکشی انجام شده 

 و پدر بچه نفس کی بوده،

داغون و به هم ریخته بودن و بابا ساسان و الله و کل خانواده اون موقع خیلی 

 هم گفته بوده که برای یه
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سفر کاری باید بره به یه شهر دیگه و مدتی تهران نبود. هه، پس میخواست 

 در بره تا کثافت کاریاش

 .جلوی چشماش نیان

دستام مشت شد، از یه طرف با خودم میگفتم که اگه مدرک داشتم حتما 

 میرفتم به پلیس گزارش میکردم

بابا مجازاتی رو که حقشه تجربه کنه و از یه طرفم چیزی تو وجودم فریاد تا 

 میزنه که اون پدرته،

 .نمیتونی این کار رو بکنی

موهامو تو مشتم گرفتم و حرصی به روبهرو خیره شدم که در اتاق زده شد، 

 سرم رو بلند کردم و

 .همونطور که نگاهم به در بود گفتم:بفرمایید

اومد داخل، بهش لبخند زدم یه مرد به معنای واقعی کلمه در باز شد و دایی 

 مرد بود، قدی بلند داشت و

چشمای عسلی با ابروهای کشیده، لبای کوچیک و چونهای دو پهلو با موهای 

 لخت، این داییم به

 .مادربزرگم رفته بود که بور و چشم عسلی بود

 :اومد کنارم نشست و با لبخندی که داشت گفت

 ن جان؟چهطوری آرما-

 .با همون لبخند گفتم:خوبم دایی جان ممنون

 :کمی مکث کرد بعد زل زد تو چشمام و گفت

آرمان جان، مشکلی بین تو و عموت پیش اومده؟ میدونم که تو و عمو -



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 486 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 کیومرثت زیاد خوب نیستین، اما

 .حس میکنم مشکل خاصی بین شما ایجاد شده

 .هه، مشکل؟ من اگه میتونستم این دوتا برادر رو آتیش میزدم

 :زوری لبخندم رو کش دادم و گفتم

نه داییجان، چه مشکلی! فقط لحن حرف زدنشون من رو عصبی کرد و -

 .اونجوری جواب دادم

 ابرویی باال داد و گفت:مطمئنی؟

ی حرف سر تکون دادم و گفتم:بله از شما هم عذر میخوام که سر میز اونطور

 میزدم

 چی میگفتم؟ بگم راز پدرم رو برام فاش کرد یا از گندکاریهای بابام میگفتم؟
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نگاهم داد میزد که دارم دروغ میگم، با اینکه خودم از دروغ گفتن متنفر بودم 

 اما به لطف پدر عزیزم

 .این چند وقته دهنم خوب به دروغ گفتن عادت کرده بود

 :دایی نفسی گرفت و گفت

مشکلی نیست آرمان جان، اگرم مشکلی بینتون هست سعی کنین حل کنید، -

 تو برادرزادهاش هستی و اونم

 .عموی توئه و خیلی نزدیکین، پس کدورتها رو بذارین کنار

ماجرا رو نمیدونی دایی و بهتره که هرگز نفهمی؛  زل زدم تو چشماش، اصل

 چون اول از همه خودت



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 487 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .گردن پدرم رو میشکونی

تر کردم و گفتم:چشم، سعی میکنم اینطوری که شما میگین  با زبونم لبم رو

 .بشه و عمل کنم

لبخندی زد که چال گونههاش رو نمایان کرد، آرزو چشمای عسلی و چال 

 رثگونههاش رو از باباش به ا

 .برده بود

 .خوبه، حاال هم بلند شو حاضر بشو که بریم بیرون-

 .سر تکون دادم که اونم بلند شد و از اتاق خارج شد

پوفی عصبی کشیدم و بلند شدم، چمدونم رو از کنار تخت برداشتم و بازش 

 کردم یه کت طوسی رنگ با

م و بلوز سفید و شلوار جین طوسی در آوردم و سریع لباسام رو عوض کرد

 بعد عطر مارکم رو هم

برداشتم و به خودم زدم، جلوی آیینه موهام رو مرتب کردم و بعد دستی به 

 زنجیرم کشیدم؛ پریا

میدونست من عاشق این مدل زنجیرام و برای تولدم یه زنجیر گرفته بود، 

 میگفت اینجوری هر وقت

 .این گردنت باشه یاد من میافتی، خواهر خوشگلم، دلم برات تنگ شده

کالفه چنگی به موهام زدم و عصبی نسبت به بغضی که گلوم رو فشار میداد 

 گوشیم و سوییچ ماشینم رو

 .برداشتم و از اتاق خارج شدم

ویالیی که گرفته بودیم ویالی بزرگی بود که دو طبقه بود، طبقهی باال چهار تا 
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 اتاق داشت و طبقهی پایین

ی و حموم و آشپزخونهای هم سه تا اتاق خواب داشت به همراه دستشوی

 بزرگ و سالنی نسبتا بزرگتر

از آشپزخونه، ترکیب وسایل ویال سفید مشکی بود و زیبایی خاصی به وسایل 

 .میبخشید

رفتم طبقهی پایین که دیدم منتظر منن، پیششون ایستادم و با صدای دایی که 

 .گفت:بریم

ی، با میرفتن عروسهمگی از ویال بیرون رفتیم، پریسا و عسل که انگار داشتن 

 آرایش خودشون رو خفه

کرده بودن، نگاه عسل هم که مدام روم قفل میشد، واقعا اعصابم رو خراب 

 .میکرد

نگاهمو ازشون گرفتم، الله که یه آرایش ساده و تیپی شیک و ساده داشت و 

 دست تو دست ساشا راه

میرفت و ساسان و آرزو و دایی و من هم کنار هم بودیم، زندایی داشت با 

 مامان حرف میزد و بابا هم

 .عصبی با کیومرث بحث میکرد، اما سعی میکردن صداشون باال نره

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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و طی کردیم، در رو باز کردم و سوار ماشینامون شدیم که وقتی بیرون حیاط ر

 رفتیم دایی یه گوشه نگه

داشت و رفت درا رو چفت کرد و دوباره برگشت و تو ماشین نشست و همگی 
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 به دنبال هم رفتیم به چند

 .تا پاساژ، ساسان که کنار من نشسته بود و تو فکر فرو رفته بود

 :و گفتم نیم نگاهی بهش انداختم

 .چیه داداش تو فکری انگار-

با حرف من انگار رشتهی افکارش پاره شد، سرشو چرخوند و در حالی که 

 :نگاهم میکرد گفت

 .آره، چیزی ذهنم رو مشغول کرده-

تو ماشین من فقط ساسان بود و میتونستیم راحت صحبت کنیم، بنابراین 

 گفتم:چه چیزی؟

دست به موهای مشکیش میکشید کمی مکث کرد و در حالی که شونهوار 

 :گفت

 .یه احساس گنگ-

 با این حرفش لبخندی زدم و گفت:چهطور؟

 .کالفه و دستپاچه گفت:تو... تو خودت دیدی

 .خندهای کردم و گفتم:آهان، آره

 :و بعد از کمی مکث ادامه دادم

 منظورت نگاههای زیر زیرکیت به آرزو هست؟-

 م آرمان؟سرشو انداخت پایین و گفت:من چیکار کن

 لبخندم پررنگتر شد و گفتم:چه حسی داری وقتی میبینیش؟

نفسی گرفت و گفت:ضربان قلبم میره باال، همش دوست دارم به چشماش 

 ...نگاه کنم و
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 :با لحن خاصی حرفش رو ادامه دادم

 .دوست داری اونم فقط به چشمای تو نگاه کنه و فقط کنار تو بخنده-

 .سر تکون داد و گفت:دقیقا

بعد از کمی مکث گفت:شاید چون همیشه ازش خوشم میاومده، ازدواج و 

 .نکردم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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به یه پاساژ رسیدم و منم پشت دایی پارک کردم. ماشین رو خاموش کردم و 

 :گفتم

 ی اونم اینطوری نباشه؟از کجا معلوم برا-

 چشماش برق زد و گفت:یعنی ممکنه از من خوشش بیاد؟

 با مهربونی گفتم:اوهوم، چرا نباشه؟

انگار انرژی زیادی گرفت که با لبخند پررنگی که داشت آروم سر تکون داد 

 و پیاده شد و منم پیاده شدم،

 به پهلوی همه که پیاده شدن نگاهی به هم کردیم و رفتیم داخل پاساژ، زدم

 ساسان که زیر چشمی آرزو

 :رو نگاه میکرد و گفتم

 .خب برو پیشش-

اونم از خدا خواسته سر تکون داد و رفت کنار آرزو و همونطور که راه میرفتن 

 مشغول صحبت شدن،

لبخندی بهشون زدم، آرزو هم وقتی ساسان کنارش میاومد انگار هیجان زده 
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 میشد و ذوق میکرد، بعید

 .نبود که حسایی به ساسان داشته باشه

دایی و بابا هم کنار هم راه میرفتن و صحبت میکردن و عمو کیومرث هم 

 انگار داشت تهدیدوار با

 .پریسا حرف میزد، متعجب ابرو باال دادم یکیمون کم بود

 !عسل کو؟

نگاهی به اطراف کردم که دیدم رفته تو یه مغازهی فروش لوازم آرایشی، آها 

 .لهخب ح

نگاهمو ازش گرفتم و رفتم تو مغازهی کنارش که شال و روسری و... 

 .میفروخت

فروشنده با دیدنم با لبخند سالم کرد که جواب دادم و نگاهمو به شاال دادم، 

 دلم میخواست برای نازنین یه

شال خوشگل بخرم و برای همین نگاهمو همه جای مغازه چرخوندم که چشمم 

 به یه شال سفید مشکی

فتاد، شال تماما سفید بود و باالش نزدیک به لبه، رنگ مشکی به صورت ربانی ا

 فرم روی شال بود،

خیلی خوشم اومد، صورت نازنین رو تصور کردم و از تصور اینکه نازنین این 

 شال رو بذاره لبخند

عمیقی زدم، شال رو خریدم و وقتی رفتم بیرون، همزمان عسل هم اومد 

 فتاد و بعدبیرون، نگاهش به من ا

 :به مغازه نگاهی کرد و متعجب گفت
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 !تو مغازهی شال و روسری فروشی بودی؟-

سر تکون دادم که آهی کرد و آروم سر تکون داد و با غم زیر لب آروم 

 :گفت

 .حتما برای اون خریدی، خوش به حالش-

فکر میکرد من نشنیدم، اما شنیدم و ناراحت شدم، راستش هرگز دلم 

 ز من برنجه، امانمیخواست کسی ا

 .تو این مورد هیچ کاری از دست من بر نمیاومد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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پوفی کردم و راه افتادم که اونم سریع خودش رو بهم رسوند و در حالی که 

 شونه به شونهام حرکت

 :میکرد گفت

 خیلی... خیلی دوستش داری؟-

 نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم:این سواال چیه میپرسین عسل خانوم؟

 .شونه باال انداخت و گفت:همینجوری میخوام بدونم

 .نفسمو فوت کردم بیرون و گفتم:آره، خیلی دوستش دارم

 کمی مکث کرد و بعد گفت:اسمش چیه؟

 میپرسید؟ که چی بشه آخه؟از سواالش کالفه شده بودم، چرا اینا رو 

 عصبی زیر لب گفتم:نازنین

سرش رو تکون داد و دیگه حرفی نزد، نگاهم به مغازهها بود و دور و اطراف 

 رو از نظر میگذروندم،
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هر دو ساکت کنار هم راه میرفتیم، اما عسل سرش پایین بود و با ناخوناش 

 بازی میکرد و راه میرفت،

حتم میکرد، میتونستم بفهمم که تو این مدتی حقیقتا این رفتاراش خیلی نارا

 که اینجا بوده به من متمایل

 .شده

من هرگز دلم نخواسته کسی رو ناراحت کنم اما راضی نگه داشتن همه هم 

 .کار غیرممکنیه

 :با خودم گفتم

 .چند وقت دیگه برمیگرده انگلیس و منو یادش میره-

 .با این فکر خودم رو راضی کردم و نگاهمو به جلو دادم

 :نازنین

 .لبخندی به ملیکا زدم و گفتم:خیلی با استعدادی خانوم خوشگل

 .ریز خندید و گفت:باالخره معلمم که شما باشین، استعدادام شکوفا میشه

 :ابرویی باال دادم و در حالی که میخندیدم گفتم

 .ای شیطون-

 .فت:راست میگم به خداچشماشو گرد کرد و گ
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سر تکون دادم که صدای زنی باعث شد ملیکا با شتاب برگرده و بعد به سمت 

 زن بدوه، متعجب بلند شدم

 بلند داشت، خوش هیکل بود وو صاف ایستادم و به زن نگاه کردم، قدی نسبتا 
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 یه مانتو و شلوار سفید به

 تن داشت با شالی گلبهی رنگ،

ملیکا رو ب*و*سید و ملیکا هم با ذوق و عشق خاصی زن رو بغل کرد، 

 همینجوری با چشمای درشت

داشتم نگاهشون میکردم که ملیکا از زن جدا شد و در حالی که لبخند زیبایی 

 به لب داشت من رو به زن

ون داد و چیزی گفت که زن لبخند زن و در حالی که دست ملیکا رو گرفته نش

 بود به طرفم اومد،

مقابلم ایستاد، زیبایی فوقالعادهای داشت؛ چشمای عسلی، موهای خرمایی 

 رنگی که از شالش بیرون زده

بود، صورتی گرد با ابروهای هشتی و گونههای برجسته و لبی قلوهای و 

 چونهای دوپهلو،

 :ا لبخندی که داشت دستش رو به طرفم دراز کرد و گفتزن ب

 .سالم من مادر ملیکا هستم خوشبختم-

 !ابروهام باال رفت، مگه مادر ملیکا ترکشون نکرده بود؟

آروم دستم رو بلند کردم و همونطور که دستش رو میفشردم با لحنی مردد 

 گفتم:خوشبختم، منم معلم

 .ملیکا هستم

 .ختر خیلی با استعدادی دارینکمی مکث کردم و گفتم:د

 .لبخندش پررنگتر میشه و گونههاش چال رفتن

 .خیلی ممنونم-
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 :بعد دست هم رو ول کردیم که گفت

 .با اجازهتون ما دیگه بریم، خوشحال شدم از آشناییتون-

 .سر تکون دادم و گفتم:بله، همچنین، بفرمایید

 اه بیرون رفتن، نفسباز بهم لبخند زد و دست ملیکا رو گرفت و از آموزشگ

 عمیقی کشیدم و با خودم

 :گفتم

یعنی مادرش بعد این همه مدت برگشته؟ چه خوب، دیگه ملیکا مادر داره و -

 .ناراحتی نمیبینه

با این فکر لبخند مالیمی نشست رو لبم و بعد به سمت خروجی رفته و از 

 آموزشگاه بیرون رفتم،

 .به سمت ماشینم حرکت کردم که صدای آشنایی منو سر جام نگه داشت

 چهطوری؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .برگشتم و با اخم به آرام زل زدم که با غرور بهم خیره بود

 ت:آرمان چهطوره؟پوزخندی زدم و خواستم برم که گف

چشمامو ریز کردم، حرصم گرفت و دندونام رو روی هم فشار دادم و با 

 عصبانیت رفتم سمتش، درست

 :مقابلش ایستادم و گفتم

 به تو هیچ ربطی نداره فهمیدی؟-

خندید و گفت:اوه اوه، بدجور سرش غیرت داریا، معلومه خیلی دوستش 
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 .داری

 :لبم رو گاز گرفتم و گفتم

 .قدر به پر و پای من نپیچ، حوصلهی مسخرهبازیات رو ندارمآرام این-

تک خندهای کرد و با آرامش بهم زل زد، واقعا مثل اسمش آروم و خونسرد 

 بود و همین منو بیشتر

 .حرص میداد

کی گفته من قراره به پر و پای تو بپیچم؟ من با آرمان کار دارم نه تو، تو -

 .اصال به چشم من نمیای

رو هم فشار دادم، واقعا عصبانیم کرده بود، با صدای عصبی و پلکامو محکم 

 :کنترل شدهای گفتم

 .هر غلطی دلت میخواد بکن، اما فقط داری وقتت رو هدر میدی-

 .پوزخند صدا داری زد و گفت:ببینیم و تعریف کنیم

نفسم رو فوت کردم بیرون و با عصبانیت و قدمای محکم ازش دور شدم که 

 :گفت

 .م رو برات میفرستمکارت عروسی-

پوزخند زدم و سعی کردم بیتوجه باشم و با سرعت به سمت ماشینم رفتم، 

 سوییچ رو زدمو وسایلم رو

روی صندلی کنار راننده گذاشتم و خودمم پشت فرمون نشستم، ماشین رو 

 روشن کردم و در حالی که با

 .خشم فرمون رو فشار میدادم سریع از کنارش گذشتم و ازش دور شدم

 :آرمان
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همگی دوباره مقابل در ورودی پاساژ جمع شدیم اکثرا پالستیک دستمون بود 

 و پریسا هم پالستیکای

 زیادی دستش بود، معلوم بود حسابی خرید کرده،

 .سرم رو به چپ و راست حرکت دادم که قلنجم شکست

 .ساسان با خنده گفت:اوه، خسته شدیا

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .تایید کردم و با خنده گفتم:آره بدجور

 :آرزو در حالی که با تاسف به ما دوتا نگاه میکرد رو به من گفت

 .میگم فسیلی بگو نه-

 :ابروهام باال رفت و با خنده گفتم

 .دختر خیلی بیادب شدیا، من کجام فسیله-

 .خندید که ساسان گفت:راست میگه خب داداش

 :آرزو با خنده حرف ساسان رو قطع کرد و گفت

 .خودتم دسته کمی از اون نداری-

 .چشمای ساسان گرد شد و پوکر فیس زل زد به آرزو که همه خندیدن

 :دایی در حالی که میخندید گفت

 ...خیلی خب حاال که همگی خریدامونو کردیم-

 :د وسط حرف پدرش و گفتآرزو پا برهنه پری

 .بریم غذا بخوریم-

 :پریسا تای ابرویی باال داد و حیرت زده گفت
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 .تازه غذا خوردیم که-

 .آرزو در حالی که لبش رو میگزید گفت:خب گشنمه

 .الله هم با خنده به حرف اومد و گفت:خب گشنشه دیگه، چه عیبی داره

 .کرده یه چیزی بخورمساشا هم با لبخند گفت:جاتون خالی منم دلم ه*و*س 

با حرفش من و ساسان یه نگاه به هم کردیم و بعد رو به ساشا همزمان 

 :گفتیم

 !نکنه حاملهای؟-

چشمای ساشا تا آخرین حد ممکن گرد شد و نگاهشو به الله داد که داشت 

 میخندید، هممون خندیدیم که

 :ساشا رو به الله با نیش باز گفت

 ای آدم فروش تو هم میخندی؟-

 سیده پریا حسینی |مان متاهل )جلد اول( ر
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 .الله لبخند محجوبی زد و گفت:نه بابا، من کی خندیدم؟ اشتباه دیدی عزیزم

تک خندهای کردم که نگاهم به عسل افتاد، سرش پایین بود و به جلوی پاش 

 یدننگاه میکرد، همه میخند

و صحبت میکردن اما عسل تو خودش بود و این وضعیتش هم من و هم 

 خودش رو بدجور کالفه

 .میکرد

 ساشا رو به خواهرش با لحن آرومی گفت:خواهر؟ عسل؟

 عسل سرش رو بلند کرد و با گیجی گفت:بله؟
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 :الله با اخم و کنجکاوی نگاهش کرد و گفت

 کجایی تو دختر، یه سره تو فکری چیزی شده؟-

 :رش رو به طرفین تکون داد و گفتس

 .هیچی نشده، فقط کاش زودتر برگردیم انگلیس-

نیش همه بسته شد و انگار که از این حرف یهویی عسل تعجب کرده باشن با 

 چشمای گرد زل زدن بهش

اما من انتظار این حرف رو ازش داشتم، ساشا پوفی کرد و انگار که کالفگی 

 خواهرش اون رو هم

 :باشه گفت بیطاقت کرده

 .باشه خواهر، یکم دیگه صبر کنی میریم انگلیس-

 .سر تکون داد و دوباره سر به زیر شد

نفس عمیقی کشیدم و نگاهمو ازش گرفتم، آرزو دستش رو جلوی ماها تکون 

 :داد و گفت

 .آخر تکلیف چی شد، شکم من گناه دارهها-

ساسان خندید و گفت:بیاین بریم یه چیزی بخوریم تا اتفاقی برای کسی 

 .نیفتاده

 :آرزو چپ چپ نگاهش کرد و دایی با مهربونی گفت

 .اوکی بریم یه چیزی بخوریم-

 .همگی باشهای گفتیم و از پاساژ خارج شده و بعد به سمت ماشینامون رفتیم

گذاشتم و همزمان با من ساسان هم با من اومد خریدای اون و خودم رو پشت 

 که پشت فرمون نشستم



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 500 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

ساسان هم کنارم نشست، یه نگاهی بهش انداختم و با لبخند ماشین رو روشن 

 کردم و دنبال بقیه راه افتادیم

و ساسان هم با نیش بازی که داشت دستش رو به طرف ضبط برد و روشنش 

 کرد، آهنگ میخوام بگم از

عمق گرفت و شروع کردیم به زمزمه  مرتضی پاشایی پخش شد که لبخند منم

 .کردن همراه با خواننده

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :نازنین

عصبی نفسم رو به بیرون فوت کردم و با حرص گوشیمو از روی میز شیشهای 

 برش داشتم و شمارهی

گرفتم، طولی نکشید که با صدای آروم و مهربونی که داشت جواب  آرمان رو

 :داد

 .سالم خوشگل خانوم-

 .با اخمی که داشتم گفتم:سالم

 متعجب از لحن خشکی که داشتم گفت:نازنین چیزی شده؟

 .پلکامو محکم روی هم فشار دادم و گفتم:آره شده

 نگرانتر از قبل گفت:چی شده عزیزم؟

ار قرار نیست من یه روز تو این دنیا آرامش داشته پوفی کردم و گفتم:انگ

 .باشم

 ...عصبی شد و گفت:این چه حرفیه میزنی؟ نکنه... آرسس
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 .حرفش رو قطع کردم و گفتم:نه این دفعه چیز دیگهایه، مربوط به آرامه

روشنک در حالی که ناخونش رو میجوید بهم زل زده بود، صدای آرمان باعث 

 شد که نگاهمو از

بگیرم و به نسکافهام خیره بشم، صدای آرمان عصبی و بیقرار شده روشنک 

 .بود

 چرا مگه! چه غلطی کرده اون دختره؟-

لبم رو گاز گرفتم و گفتم:هنوز کار خاصی نکرده، اما قراره دیگه در آینده تو 

 .با من نباشی

روشنک با ابرو بهم اشاره داد و با نگاهش سعی داشت بگه چیکار میکنی، اما 

 .یتوجه بودم بهشمن ب

 آرمان حرصیتر از قبل گفت:نازنین این چرت و پرتا چیه میگی؟

 .چرت و پرت نیست حقیقته-

 میشه به من بگی چه مرگت شده؟-

 :ابرویی باال دادم و گفت

 گالی رزی که آرام خانوم براتون میآوردن رو دوست داشتین آقای فاتح؟-

 رز؟ چند لحظه مکث کرد و بعد با لحنی مردد گفت:گل

پوزخندی زدم و گفتم:بله گل رز، یکم پیش آرام بهم زنگ زد، میگفت برات 

 گل میآورده و تو قبول

 .میکردی، میبینم که خوب روت اثر گذاشته

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :روشنک لبش رو به دندون گرفت آرمان با ناراحتی گفت

نازنین داری اشتباه فکر میکنی، من اصال روحمم خبر نداشته که اون گال رو -

 ...آرام میاره من فقط

 :عصبی حرفش رو قطع کردم و گفتم

فقط چی؟ ذوق میکردی برات گل رز میآوردن؟ اونوقت اگه نمیدونستی آرام -

 برات میاره چرا به من

 در مورد این گال چیزی نگفتی؟

 :آرمان با لحنی دلخور و ناراحت گفت

نازنین واقعا در مورد من اینطوری فکر میکنی؟ اینقدر آدم عوضیم که بخوام -

 با آرام به تو نامردی

 کنم؟ آره؟ یعنی تا حاال بهت ثابت نشده که من تو رو دوست دارم؟

اما حرفای آرام دوباره  خودمم ناراحت شدم که اینجوری باهاش حرف زدم،

 تو سرم اکو شد و با

 :عصبانیت گفتم

جواب منو بده، آرمان چرا من خبر ندارم که برات گل میآوردن؟ هه، واقعا -

 نمیدونستی آرام برات

 میفرسته؟

آرمان کالفه گفت:من نمیدونم آرام بهت چی گفته، اما من نمیدونستم و هر 

 سری اون گال رو میدیدم

 ...ختم یه گوشه امابیاهمیت میاندا

 اما چی؟-
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اما من نمیتونم با این وضع ادامه بدم، تو به من یه سره شک داری این چه -

 رفتاریه نازنین؟

 .من نگاهم فقط به توئه اگه دوستت نداشتم مرض نداشتم بیام سمتت

 :رفتارم دست خودم نبود پوزخندی زدم و گفتم

 ی سراغ آرام خانوم؟آها اینم یه فیلمه نه؟ میخوای بهم بزنیم بر-

 :روشنک زد بهم و با حالتی عصبی گفت

 چی،کار داری میکنی نازنین؟ اصال متوجه هستی؟-

 .آرمان با لحن تاسف باری گفت:واقعا برات متاسفم، خداحافظ

و تماس رو قطع کرد، گوشی رو با حرص انداختم رو میز که روشنک با 

 :ناراحتی گفت

 باالخره کار خودتو کردی نه؟-

 سیده پریا حسینی |ان متاهل )جلد اول( رم
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 :حرصی نگاهش کردم و با خشونت گفتم

 .کدوم کار روشنک، باید بدونه گل قبول کردن از بقیه یعنی چی-

 اخم کرد و گفت:مگه اون میدونسته که گل رو آرام میفرسته؟

 و گفتم:از کجا معلوم ندونه؟پوزخندی زدم 

 .اخمش غلیظتر شد و گفت:فکر میکردم بیشتر از اینا باشی نازنین

 :ابرویی باال دادم و طلبکار نگاهش کردم که ادامه داد

وقتی گفتی آقا آرمان رو دوست داری، وقتی بهم گفتی نمیتونی بدون ایشون -

 نفس بکشی و وقتی گفتی
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که نمیذاری چیزی شما رو از هم جدا کنه؛ انتظار داشتم نذاری حرفای 

 مسخرهی یه دختر فاسد اینقدر

روت اثر بذاره که با کسی که بهش عالقه داری اینجوری رفتار کنی، میدونی 

 االن چهقدر داغونشون

 .کردی؟ اگه هر اتفاقی براشون بیوفته مسئولش تویی

 اینکه نگاهم کنه بلند شد و از کافیشاپاینو گفت کیفش رو برداشت و بدون 

 .بیرون زد

اونقدر عصبی بودم که دلم میخواست بلند بشم و سرم رو بکوبونم به دیوار، 

 بغض کرده بودم و حالم

اصال خوب نبود، به میز شیشهای مقابلم نگاه کردم، یعنی من ناحقم؟ همیشه 

 من اشتباه میکنم و بقیه

 درست میگن؟

افتادم که گفت شما رو جدا میکنم، قلبم متالشی شد و  یه آن یاد حرف آرام

 تازه به خودم اومدم، حق با

روشنک بود. وای چهطور تونستم دلش رو بشکنم؟ خدایا من چرا همیشه 

 اینقدر عجول و بیفکرم؟ چرا

 تازه وقتی کار از کار میگذره میفهمم چه غلطی کردم؟

 .جملهی آخر روشنک لرزه به وجودم انداخت

 "ر اتفاقی براشون بیافته مسئولش توییاگه ه"

 .قلبش، بیماری قلبیش، خدایا

استرس و نگرانی تمام وجودم رو گرفت و در حالی که آروم آروم اشک 
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 میرختم گوشیم رو تو دستم

گرفتم و صفحه رو بازش کردم، دستم میلرزید که بزنم روی شمارهی آرمان، 

 !خدایا من چیکار کردم؟

 :آرمان

د و قلبم درد داشت، به دیوار تکیه داده بودم و باد سردی که سرم تیر میکشی

 میوزید موهای بلند و فرم

رو به رقص وادار میکرد و میخواست چشمای بستهام رو باز کنه تا رقص 

 موهای آشفتهام رو ببینم، اما

موفق نبود، نفس عمیقی کشیدم و به حرفای نازنین فکر کردم، واقعا این آرام 

 گل بود که برای من

میفرستاد؟ چرا؟ برای خراب کردن رابطهی ما؟ البته تا حدودی هم موفق شد؛ 

 چون نازنین االن حتما با

خودش فکر میکنه که من میدونستم و چیزی بهش نگفتم، در حالی که از 

 درگیریهای من خبر نداره،

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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خبر نداره که من این اواخر چه چیزهایی رو فهمیدم و تا کجاها و تا مرز جنون 

 رفتم اما سعی کردم سر

 پا بمونم و با اون وضعم مگه دیگه مسائل حاشیهای یادم میموند؟

اما از طرفی هم بهش حق میدادم، شاید اگر منم بودم همین قضاوت رو 

 اشت میکردم،میکردم و بد برد



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 506 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

اما ای کاش اونقدر تند برخورد نمیکرد، کاش فقط یکم یکم منو باور داشت؛ 

 باور میکرد که وقتی بهش

میگم من فقط تو رو دوست دارم یعنی فقط به تو عالقه دارم نه کس دیگهای، 

 نه اون آرام عوضی نه هیچ

ین زندختر دیگهای نمیتونه چشمای منو از دنیای مشکی چشمات جدا کنه، نا

 کی میخوای اینو باور کنی؟

 کی منو باور میکنی؟

پوفی کردم و چشمام رو باز کردم، بعد از خوردن غذا همگی میخواستیم 

 برگردیم که نازنین بهم زنگ

زد، خیلی داغون شدم و وقتی برگشتم پیش بقیه گفتم که میخوام یکم تنها 

 باشم و هوا بخورم و پیش

چشمای نگران و بعضا بیخیال بقیه ازشون خداحافظی کردم، حتی وقتی ساسان 

 اصرار کرد که پیشم

بمونه رد کردم، میخواستم یکم با خودم خلوت کنم تا ببینم تو این داستان کی 

 مقصره؟ من، نازنین یا آرام؟

شاید من مقصرم، چون به نازنین نگفتم و اونم اونطوری فکر کرد، نمیدونم 

 نبال چیه؟ به منآرام د

عالقه داره؟ هه، خیلی جالبه که حرف دوست داشتن رو از یه دختر فاسد 

 .بشنوی

شاید هم نازنین مقصر بود، نمیدونم، وقتی داشتیم حرف میزدیم صدای 

 روشنک رو شنیدم که نازنین رو
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سرزنش کرد، پوفی کردم و دستی به موهام کشیدم، اگه میشد همه رو یه 

 شت اونجوری راضی نگه دا

وقت خیلی خوب بود، دیگه کسی غمی نداشت و همه خوشبخت میشدن اما 

 همچین چیزی ممکن نیست

 .که کاش ممکن بود

شاید اینطوری، نازنین، منو باور میکرد، آروم تکیهام رو از دیوار گرفتم و راه 

 افتادم، باید از خیابون

ن ه وسط خیابورد میشدم و میرفتم اون طرف خیایون تا سوار ماشینم بشم، ب

 که رسیدم تلفنم زنگ

خورد، از تو جیبم درش آوردم و با دیدن اسم نازنین قلبم ضربان گرفت، تا 

 اومدم جواب بدم صدای بوق

ممتد ماشین توی گوشم پیچید و ماشینی بهم برخورد کرد، گوشی از دستم 

 افتاد،

وجودم درد تمام وجودم رو فرا گرفت و کمی جلوتر از ماشین افتادم، تمام 

 انگار تو یه لحظه در هم

شکست، سعی کردم بلند بشم اما نمیشد، چشمای بیحال و نیمه بازم پاهای 

 مردی رو دید که با عجله

 .اومد سمت من و تکونم میداد

 .آقا؟ آقا؟ توروخدا جواب بدین-

 :مردم دورمون جمع شدن، داشتم از حال میرفتم که یه پسر داد زد

 .دزنگ بزنین آمبوالنس بیا-
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 .و بعد دنیای جلوی چشمام سیاهی رفت و قبل از بیهوشی مطلق زمزمه کردم

 .نازنین-

 :نازنین

آروم تماس رو قطع کردم، حقم داره جواب نده، واقعا با چه رویی دارم بهش 

 زنگ میزنم؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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گوشی رو توی کیفم گذاشتم و بعد از پرداخت کردن حسابم از کافیشاپ 

 بیرون زدم، با قدمهای آروم در

حالی که دستهی کیفم رو میفشردم با بی،جونی به سمت ماشینم رفتم، اومدم 

 در ماشین رو باز کنم که یهو

 مسرم تیر کشید، حس بدی به وجودم منتقل شد و در یک لحظه این حس به

 القا شد که اتفاقی افتاده، یه

 .چیز بدی اتفاق افتاده

بالفاصله ذهنم پرواز کرد سمت آرمان نشستم با شتاب تو ماشینم و گوشیمو 

 با هول از تو کیفم در آوردم و

زنگ زدم به آرمان، فقط خدا خدا میکردم که طوری نشده باشه، خدایا خودت 

 .کمکم کن

 :دانای کل

دت درد بدی که تو بدنش پیچیده شده بود بیهوش آرمان درد داشت و از ش

 شده بود، تو عالم بیهوشی
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خاطرات گذشته تو ذهنش مرور میشد، بعضیا آزار دهنده بود و بعضی شاد، 

 اما غالبا خاطرات تلخی به

یادش میاومد، خاطرات پریا بیشترین چیزی بودن که تو ذهنش میاومد، تمام 

 بدنش از درد جمع شده

کنارش نشسته بود و داشتن به بیمارستان میرفتن وضعیت  بود، مردی که

 آرمان رو چک میکرد و

 .پشتشون هم ماشینی که به آرمان زده بود دنبالشون میاومد

نازنین داشت دیوونه میشد که چرا آرمان بهش جواب نمیده، آرزو میکرد که 

 یه لحظه هم که شده آرمان

جواب بده تا نازنین از شر حس خورندهای که درونشه رها بشه، اما خبر 

 نداشت که محبوبش با وضعیت

 .بدی که داره، داره به بیمارستان برده میشه

آرام سرمست از بهم زدن میونهی آرمان و نازنین و ناراحتی نازنین تو خیابون 

 قدم میزد، خودش خوب

ب میدونست بعد سیامک تنها میدونست این چیزی نیست که میخواد، خو

 مردی که به قلبش نفوذ کرده

 آرسسه، اما مگه این آدم ه*و*سباز به کسی عالقه داشت؟

دستای آرام مشت شد، تنها هدفش از عذاب دادن نازنین این بود که حرصش 

 میگرفت وقتی عالقه و

بیتابی آرسس رو نسبت به نازنین فهمیده بود. غافل از اینکه آرسس 

 عالقهای به نازنین کوچکترین
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 ...!نداره و تنها لج و لجبازی کودکانه با آرمان رو در پیش گرفته تا

آرسس هم که با بیخیالی با ماشین داشت تو خیابونا گشت میزد، ذهنش بهم 

 ریخته بود و چندین حس

متناقض تو وجودش جریان داشت که واقعا گیجش کرده بودن، چیکار داشت 

 میمیکرد و تبدیل به چه آد

شده بود؟! خودشم دقیق نمیدونست، با دیدن آرام چشماش گرد شد و آروم 

 یه گوشه نگه داشت،

نمیدونست چرا با دیدن آرام قلبش ضربان میگیره و چرا همش میخواست از 

 دور مراقب آرام باشه؟

خودش رو اینجوری توجیه میکرد که چون به آرام ضربهی روحی زده و ولش 

 کرده، این حال رو

. اما فقط داشت چیزی که تو وجودش بود رو پس میزد، نمیخواست باور داره

 کنه که آرام رو دوست

داره و نمیخواست دوباره به کسی اجازه بده که به قلبش نفوذ کنه، میدونست 

 اگه دوباره بخواد عاشقی

کنه ترک میشه، میدونست و به این باور داشت که زنها لیاقت عشق رو ندارن 

 عالقهو ذرهای عشق و 

اونا رو هار میکنه، بنابراین پوزخندی زد و ماشین رو به راه انداخت و بدون 

 اینکه بذاره آرام اونو ببینه

 .از اونجا دور شد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 511 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 310 

دمین بار به آرمان زنگ زد، اما جوابی از اون طرف توی ویال، ساسان برای ص

 نگرفت، با حرص

گوشی رو پرت کرد روی تخت و چنگی به موهاش زد، حرصش گرفته بود از 

 دست این پسر بیعقل

وهمین طور نگران بود و با خودش میگفت که نکنه چیزیش شده باشه و لعنت 

 فرستاد به خودش که چرا

 .تنهاش گذاشت و با بقیه برگشت

و روی تخت نشست، اعصابش بهم ریخته بود و نمیدونست چیکار پوفی کرد 

 کنه، حس بدی هم داشت

 .که حالش رو بدتر میکرد، حس گنگی که خبر از اتفاق بدی میداد

بعد از مدتی تلفنش زنگ خورد که با هول گوشی رو برداشت و تو دستش 

 گرفت، اما از دیدن شمارهی

جواب داد و با خبری که بهش ناشناس تعجب کرد، با اخمی که کرده بود 

 :دادن فریاد زد

 !کدوم بیمارستان؟-

آدرس رو بهش دادن و ساسان در حالی که خودش رو لعنت میکرد که چرا 

 آرمان رو تنها گذاشته، با

شتاب از اتاق بیرون زد، صدای دادش بقیه رو هم متعجب کرده بود، 

 :محبوبش با نگرانی گفت

 ساسان چی شده؟-
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 :ه آرزو و سپس به جمع کرد و گفتساسان نگاهی ب

 .آرمان... تصادف کرده-

پریسا و عسل با شنیدن این جمله هینی کشیدن و آرزو و بقیه هم مات و 

 مبهوت زل زدن به ساسان،

کیومرث بیخیال بود اما انوشیروان پدر آرمان انگار که با پتکی محکم زده 

 باشن تو سرش دو زانو روی

زمین افتاد، قلبش درد گرفته بود و همین باعث شد صورتش مچاله بشه، نه 

 نباید بالیی سر یه دونه پسرش

میاومد، گرچه پسرش از اون متنفر بود، اما اون با تمام اشتباهاتش، شاید... 

 بازم انتظار بخشش داشت،

همسر دلشکستهاش هم با صورتی نگران و بغضی که داشت رو به ساسان 

 :گفت

 ن کجاست؟ کدوم بیمارستانه! حالش چهطوره؟اال-

 .ساسان با بی قراری گفت:آدرس رو گرفتم، راه بیوفتین

همه با هول و ترس سر تکون میدن و انوشیروان با شوک و بدنی خشک شده 

 با کمک ساشا به زور بلند

 .میشه و همراه ساسان میرن به بیمارستان

روشنک زنگ میزنه و با التماس  نازنین با خیال اینکه آرمان ازش دلخوره به

 ازش میخواد تا از کیان

بخواد به آرمان زنگ بزنه و میگه که چهقدر نگرانشه و دلش شور میزنه و 

 روشنک هم با هول و
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نگرانی به کیان اطالع میده و کیان هم عصبی و نگران به آرمان زنگ میزنه اما 

 خبری نمیگیره و

 .نگرانیش صد برابر میشه

ه با استرس و نگرانی منتظر بودن تا دکتر بیاد و بگه خطر رفع ساسان و بقی

 شده و آرمان حالش خوبه،

انگار ساعت کش اومده بود چون زمان به کندی میگذشت و این بدترین 

 .شکنجهی ممکن بود

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :آرمان

با آخی که گفتم پلکام رو باز کردم، صداهای گنگی رو دور و برم میشنیدم و 

 همزمان دستی هم روی

دستم نشست و گرمای خاصی به بدنم منتقل شد. سرم رو خواستم بچرخونم 

 که درد بدی توی سرم پیچید و

 :ساسان با هول گفت

 .داداش آروم، زیاد حرکت نکن-

و به مامان نگاه کردم، با چشمای اشکیش زل زده آب دهنم رو قورت دادم 

 بود به من، دلم آب شد که تو

این حال دیدمش و بدون توجه به هیچ چیز دیگهای با دست بیجونم فشاری 

 به دستش وارد کردم و سعی

کردم بهش لبخند بزنم که لبخند زد و سرم رو آروم نوازش کرد، همه هجوم 
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 آورده بودن تو اتاقم که دکتر

 :رض داخل شد و رو به جمع گفتمعت

 .چه خبره این همه آدم اومدین تو؟ یکم خلوت کنین بذارین نصف بکشه-

همگی سر تکون دادن و عقب رفتن جز مامان که همونطور محکم دستم رو 

 گرفته بود و منم زل زده

بودم تو چشمای زیباش، دکتر هم اومد کنارم و مشغول معاینهام و چک کردن 

 عد رو کردوضعیتم شد و ب

 :سمت مامان و گفت

تصادفی که تجربه کردن خیلی خطرناک بود، اگر سرعت ماشین کمی بیشتر -

 بود یا سر ایشون به جایی

برخورد میکرد احتمال فراموشی یا انواع مشکالت مربوط به سر و حافظه 

 وجود داشت، به دلیل فشار

 .وارده از طرف ماشین به بدنشون، کوفته هست بدنشون

تا فردا غروب باید مهمون ما باشن تا وضعیتشون تا حدی بهبود پیدا  منتها

 کنه، خداروشکر شکستگی یا

 .آسیب جدی به ایشون وارد نشده و به زودی بهبود پیدا میکنن

مامان در حالی که اشک میریخت آروم سر تکون داد و از دکتر تشکر کرد، 

 نگاهمو از مامان گرفتم و

پلکامو محکم رو هم فشار دادم، تازه به یاد آوردم که چه اتفاقی افتاده و من 

 چرا اینجام، تنها بودم، بعد

 .نازنین بهم زنگ زد و اومدم جواب بدم که... وای نازنین
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چشمامو سریع باز کردم و خواستم بلند بشم که کمرم تیر کشید و از درد 

 .کشیده گفتم:آخ

ساشا سریع جلو اومدن و دوباره منو خوابوندن، مامان هول کرد و ساسان و 

 کالفه شدم و خواستم دوباره

 :بلند بشم که ساسان با تشر گفت

 .آروم بگیر آرمان، نباید به خودت فشار بیاری-

اخم غلیظی کردم و خواستم حرفی بهش بزنم که بابا جلوتر اومد و کنارم 

 ایستاد و با کاری که بابا کرد

 .حرف تو دهنم خشک شد

تا قبل از اینکه جلو بیاد گوشهای از اتاق به دیوار تکیه داده بود و سرش پایین 

 بود، دستشو روی شونهام

 :گذاشت و گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .فشار نیارباید استراحت کنی پسرم، خواهش میکنم به خودت -

 !اخم کردم و با پوزخند گفتم:چهقدر نگران من هستین! چه پدر خوبی

به وضوح صدای شکستنش رو شنیدم، سرشو پایین انداخت و دستشو 

 برداشت، مامان که با چشمای

 .بارونیش به ما نگاه میکرد هم روشو ازمون گرفت

ا ن، اما بابساسان و ساشا و بقیه متعجب از رفتار من ساکت بهم زل زده بود

 سریع روش رو ازم گرفت و
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 .از اتاق بیرون زد

 :آهی کش و چشمامو بستم که صدای نگران پریسا به گوشم رسید

 حالت خوبه؟ خیلی درد داری؟-

 .چشمامو باز کردم و نگاهش کردم، چشماش بارونی بود، گفتم:خوبم

 :بالفاصله بعد از این حرفم عسل با پرخاشگری جلو اومد و گفت

 مراقب خودت نیستی؟ چرا حواست به اون ماشین نبود؟چرا -

از حالت صحبت کردنش اخمی کردم و اومدم حرفی بزنم که یهو جلوی 

 چشمام شد صحنهی تصادف،

بیاختیار چشمامو محکم بستم و گوشامو گرفتم، چون صدای بوق ممتد ماشین 

 توی گوشم پیچیده بود،

 :داشتم دیوونه میشدم دادی زدم و گفتم

 .از سرم بردارین، برو عقبدست -

اما ماشین نزدیکتر میشد، نفسهای بلندی میکشیدم و اومدم از جام بلند بشم 

 که دوباره از درد به خودم

پیچیدم، هنوز صدای کر کنندهی بوق ماشین تو گوشم بود. خدایا خودت 

 .کمکم کن

 ماشین هر لحظه نزدیکتر میشد، گوشام داشت کر میشد و از زور داد میزدم،

 داشتم میمردم که یهو

دستای مردونهای محکم شونههامو به تخت چسبوند و پیشونیشو به پیشونیم 

 .چسبوند

صحنهی تصادف از جلوی چشمام محو شد و برگشتم به حالت عادی، آروم 
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 شدم و حتی آرامش به وجودم

سرازیر شد. یادمه بابا هر وقت من عصبانی یا ناراحت بودم تو بچگیام، 

 ی پیشونیم میذاشتپیشونیشو رو

 .و من با این کار عجیب آروم میشدم

دستام رو بلند کردم و روی دستای بابا گذاشتم که صورتمو قاب کرده بود، 

 چشمای هر دومون بسته بود

 :که بابا آروم گفت

 .من پیشتم پسرم، آروم باش، آروم، چیزی نیست-

نفس عمیقی کشیدم که آروم ازم فاصله گرفت و منم چشمامو باز کردم و 

 .بهش زل زدم
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چی شد که کار ما به اینجا کشید؟ منی که دیوونهی پدرم بودم و پدرم 

 د، چرا با اوناسطورهی زندگیم بو

 اشتباه باید این طور قلب منو سیاه میکرد؟

گرچه با نفرت و کج خلقی نه نفس برمیگشت و نه چیز دیگهای عوض میشد، 

 اما من نمیتونستم با بابا

 .مثل قدیم بشم، همچین چیزی ممکن نبود

چشمامو بستم که آروم طوری که فقط من بشنوم گفت:من پسرمو از دست 

 دادم، نه؟

کنشی انجام ندادم، فقط پلکامو محکم رو هم فشار دادم که دوباره هیچ وا
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 :گفت

 .از این به بعد برای به دست آوردن دوبارهاش تالش میکنم-

قلبم درد میکرد، با خودم گفتم واقعا فکر میکنی میتونی دوباره منو مثه سابق 

 کنی؟ میتونی اشتباهاتت

 رو جبران کنی بابا؟

تباه نیست، اما میت نفرت رو از قلب من بیرون گرچه هیچ آدمی خالی از اش

 کنی؟

 ِهی

 ونی سیا

شاید اگه هر اشتباه دیگهای بود راحت بخشیده میشد یا حتی به من ربطی 

 نداشت اما موضوع نفس، این

حس رو به من القا میکرد که پدرت یه مرد عوضیه و من از این حس متنفر 

 .بودم

مو بیشتر روی هم فشار دادم که سرم رو به یه طرف متمایل کردم و پلکا

 :مامان آروم گفت

 .بریم بیرون تا استراحت کنه-

 .و چندی بعد همه از اتاق بیرون رفتن

*** 

دست مامان رو ب*و*سیدم و بغلش کردم و اونم بغلم کرد و محکم 

 درآغوشم گرفته بود، کمی بعد از هم

 :ان گفتجدا شدیم که با لبخند در حالی که بغضش داشت میترکید شادم
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 .خیلی دوست دارم پسرم-

 :لبخندی بهش زدم و دستاشو تو دستام گرفته، گفتم

منم خیلی دوستون دارم مامان، ببخشین که اذیتتون کردم، من یه احقمم یه -

 .احمق

دستی به موهام کشید و در حالی که دونه دونه اشک روی گونههاش جاری 

 .میشد گفت: این حرفمو نزن

ل زدم به چشماش و خاطرات دیشب برام تداعی شد، دستشو ب*و*سیدم و ز

 بعد از اینکه پلیسا ازم

گزارش گرفتن و منم گفتم که از فردی که بهم زده شکایتی ندارم اونا رفتن و 

 منم که حسابی خسته بودم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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چشمامو آروم بستم، اما هر کاری کردم خوابم نگرفت، مدام چیزای مختلفی 

 به سرم میاومد، همش داشتم

به نازنین فکر میکردم، یعنی من میتونم با نازنین بمونم؟ دختری که مدام به 

 من شک میکنه به من

ش دست داده بود؛ اما باید به منم باور اعتماد نداره؟ میدونم چه حسی به

 میکرد، من اگه آرام رو

میخواستم هرگز نمیرفتم سمت نازنین، گرچه نمیدونم اگه خودم جاش بودم 

 چه قضاوتی میکردم و از

 .یه طرفی هم بهش حق میدادم
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نمیدونم آرام میخواد به چی برسه از بهم زدن رابطهی ما، اما هر چی که هست 

 منهدفش رسیدن به 

 .نیست

ذهنم خیلی درگیر بود، تازه چشمام داشت گرم میشد که حس کردم در اتاق 

 باز شد و کسی اومد داخل تا

اومدم چشمامو باز کنم دستش روی پیشونیم نشست و بعد صدای لرزونش 

 .بود که به گوشم رسید

 .تو همه چیز منی آرمان، خواهش میکنم زودتر خوب شو-

میزد، چشمامو باز نکردم، نه میخواستم با مامان مامان بود که این حرفا رو 

 بحث کنم و نه میخواستم

 .ببینمش، از طرفی اون مادرم بود و نمیتونستم اونو از خودم دور کنم

 :دوباره صداش رو شنیدم که با حسرت گفت

هر وقت خواستم باهات حرف بزنم خودتو ازم دور کردی، میتونم بفهمم که -

 چهقدر از من بدت میاد،

فکر میکنی من مرگ برادرزادهام رو قایم کردم، اشتباه نمیکنی اما کامل هم 

 .درست نمیگی

 :آب دهنم رو قورت دادم و متعجب و کنجکاو گوشامو تیز کردم که ادامه داد

سال پیش وقتی اون اتفاق برای نفس افتاد دیوونه شدم، به هر دری میزدم ۴ -

 تا بفهمم کی این بال رو سر

رادرم آورده و به جنون رسیده بودم از بس که هر شب و هر جیگر گوشهی ب

 شب گریه میکردم و
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خودمو نفرین میکردم و به خودم لعنت میفرستادم که چرا بیشتر مراقب نفس 

 .نبودیم

 :با صدای لرزونش در حالی که گریه میکرد ادامه داد

 یه سال و خوردهای طول کشید تا فهمیدم کی این کار رو با نفس کرده،-

 پدربزرگ تو مدام بهم میگفت که

دنبال این کار نرم و منم از رفتاراش سر در نمیآوردم، اما زمانی که فهمیدم 

 پدرت اون کار رو کرده

زمین و زمان رو سرم خراب شد، انقدر حالم خراب شده بود که از پدرت 

 متنفر شده بودم و هیچی برام

ودم مخفی کردم، عشقی که به مهم نبود، تمام وجودم پر از نفرت شد، اما تو خ

 پدرت داشتم تو یه لحظه

 .نابود شد

 :مکثی کرد و با نفرت ادامه داد

و بعد با خودم گفتم که انوشیروان باید تقاص کاری رو که کرده بده، -

 بنابراین باید مدرک پیدا میکردم و

خوب میدونستم چهطور این کار رو بکنم، شب که رفتم خونه کلی رو خودم 

 م که یهو از دهنمکار کرد

حرفی در نره و نگم که من همه چیز رو فهمیدم. نشستم و با انوشیروان حرف 

 زدم و ازش خواستم تا

 .خانوادگی بریم شمال

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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پتو بود شروع کردن به لرزیدن، هر  قلبم ضربان گرفت و دستام که زیر

 جملهای که مامان به زبون

 .میآورد نفرت رو تو وجودم بیشتر میکرد

 :مامان آهی کشید و به سختی ادامه داد

اونم قبول کرد و بعد همگی راهی شدیم، زمانی که همه رفتیم کنار ساحل من -

 به بهونهی خسته بودنم

سریع برگشتم ویال و انوشیروان هم که نگرانم شده بود با من برگشت، زمانی 

 که داخل ویال شدیم و

مطمئن شدم که تنهاییم رفتم توی دستشویی، گوشیمو در آوردم و صدا ضبط 

 کن گوشیم رو روشن کردم،

خیلی جلوی خودم رو گرفته بودم تا بغضم نترکه، بعد گوشی رو به کمرم 

 لیم رو چسبوندم و شلوار

طوری باال آوردم که گوشی رو نگه داره، مانتوم رو درست کردم و رفتم 

 بیرون، انوشیروان که نگرانم

شده بود با دلهره حالم رو میپرسید و منم یهو بحث نفس رو پیش کشیدم، جا 

 خورد و رنگش پرید اما

شروع کرد به انکار کردن و منم صدام رو باال بردم و باهاش بحث کردم، 

 قدر عصبانیش کردم کهاون

یهو فریاد زد:آره من این کار رو کردم، خیالت راحت شد؟ من اون بال رو سر 

 .نفس آوردم



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 523 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

اون لحظه بود که چیزی تو وجودم تیکه تیکه شد، به خاطر برادرم و نفس 

 کشیدهی محکمی به صورتش

زدم، تصمیم گرفتم همین که برگشتیم برم و همه چیز رو به پلیس بگم، 

 مهی قلبم رو پر کرده بودنفرت ه

 ...و نمیتونستم به خودم مسلط باشم، اما

 :به اینجا که رسید در حالی که سعی میکرد صدای هق هقش باال نره گفت

اما اون اتفاق برای پریا افتاد، پریای من تو دریا خفه شد و شمال اومدنمون -

 .جهنم شد

 این همه فشار رو قلبم دیگه داشت از حرکت میایستاد و نمیدونستم چهطور

 تحمل کنم، از طرفی تو هم

خودتو مقصر مرگ پریا میدونستی و اونقدر همه چیز به هم ریخته بود که 

 دیگه نمیتونستم تو اون

 .وضع دنبال فاش کردن کار پدرت باشم، داغ دیده بودم و جیگرم میسوخت

رو بعد اون اتفاق من اون صدا رو هر شب گوش دادم و هر شب با گریه خودم 

 لعنت کردم که چرا

زودتر نفهمیدم و چرا باید پریام رو از دست میدادم، اگه اون زمان همه چیز 

 رو آشکار میکردم برای

من آخرش طالق بود و جدایی اما تو... تو نابود میشدی، تو حتما بالیی سر 

 خودت میآوردی و من

کوت سنمیتونستم اینو تحمل کنم، نمیتونستم پسرم رو هم از دست بدم و 

 کردم یه سال و خوردهای
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سکوت کردم و تا خواستم همه چیز رو آشکار کنم متوجهی عالقهی تو به الله 

 شدم و دردی که

میکشیدی، بازم مانع شدم، بازم جلوی خودم رو گرفتم، چون میدونستم تو با 

 فهمیدن همه چیز نابود

 میدی و از منممیشی و تمام تالشم رو کردم تا تو نفهمی... اما خب باالخره فه

 متنفر شدی، کاش

 .میدونستی که هر کاری کردم فقط برای حفاظت از تو بود

قلبم هزار تیکه شد، چی میشنیدم؟ چهطور ممکن بود؟ مادرم این همه عذاب 

 کشیده بود و من نفهمیدم؟

منه احمق این همه مدت مادرم رو عذاب دادم و ازش دوری کردم در حالی که 

 شتاون تمام این مدت دا

 از من محافظت میکرد؟

درد بدی رو توی سرم حس کردم و بعد گونه هام خیس شد و چشمامو آروم 

 باز کردم و سرم رو

چرخوندم سمت مامان، اونم که دید بیدارم چشماش گرد شد که با صدایی که 

 :خشدار و دردمند بود. گفتم

 .مامان

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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زل زده بود تو چشمام در حالی که آروم اشک میریختم با صدای لرزونی 

 :گفتم



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 525 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .منو ببخش... ببخشم مامان-

باورم نمیشد، بعد چند سال باالخره اشک ریختم و صورتم خیس بود، باالخره 

 پسر بچهی گریون درونم

 .با لجبازی تمام کار خودش رو کرده بود

اشکهای مامان هم با لجبازی تمام روی گونههاش نشستن، چشماشو بست و 

 لبخندی هر چند دردمند،

 .روی لبش نشست

با صدا زدن اسمم توسط مامان از افکار دیشب بیرون اومدم و با لبخند 

 دندوننمایی که به لب داشتم به

 :تی به صورتم کشید و با لحن مهربونی گفتمامان نگاه میکردم، مامان دس

 .پسرم دراز بکش و استراحت کن تا فردا صبح راه بیوفتیم-

چشمی گفتم و مامان از روی تخت بلند شد، منم آروم دراز کشیدم، هنوز بدنم 

 درد میکرد اما نسبت به

دیروز بهتر شده بودم، دکتر میگفت وقتی که برگشتم با تا یه مدتی استراحت 

 تا نیروی بدنم برگرده وکنم 

 .حالم خوب بشه، همینطور یه سری دارو هم داده بود

مامان با قدمهایی آروم جلو اومد و کنار تختم زانو زد، دستشو روی صورتم 

 گذاشت که چشمامو بستم و

نفس عمیقی کشیدم، دیگه از مامان بدم نمیاومد و ازش دوری نمیکردم، حتی 

 بهش مدیون بودم. چون

مادرم رو عذاب دادم در حالی که اون همیشه به فکرم و نگران من  منه احمق
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 بوده، اما نفرتم به بابا

بیشتر از قبل شده بود و اگه یه درصد احتمال میدادم که شاید ببخشمش، االن 

 اصال همچین کاری

 .نمیکنم چون باعث عذاب مادرم شد

 خند عمیقی روب*و*سهی مامان روی پیشونیم منو از فکر بابام در آورد و لب

 روی لبم نشوند بعد از

 :ب*و*سیدن پیشونیم آروم زیر گوشم گفت

 .خوب استراحت کن عزیزم-

و بعد آروم از اتاق بیرون رفت، لبخند عمیقی که داشتم با به یاد آوردن نازنین 

 و زنگی که بهم زده بود،

سست شد، وقتی برگشتیم باید باهاش حرف بزنم و منم نمیدونم که چهطور 

 ید برای نازنین توجیه کنمبا

که چرا در مورد گال چیزی بهش نگفتم، نمیتونم در مورد علت اصلی درگیریم 

 چیزی بگم تا اون حقیقت

رو بدونه، دوست ندارم با بیان دردام منو با پدرم مقایسه کنه یا مردد بشه اما... 

 شاید یه روزی بهش

 .گفت، باالخره یه راهی پیدا میکنم

م و پلکامو روی هم فشردم، من برای نازنین بیتاب بودم، نفس عمیقی کشید

 دلم میخواست هر زمان که

میبینمش محکم اونو در آغوش بگیرم و حسش کنم، دوست داشتم اون هر 

 چی سریعتر مال من بشه و
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این به این معنیه که زودتر باید برم خواستگاریش البته بعد از اینکه آشتی 

 کنیم، آهی کشیدم و با خودم

 .فتم، آخ که من چه قدر به تو و داشتنت محتاجمگ

با فکر کردن به نازنین چشمام گرم شد و آروم و در کمال آرامش به خواب 

 .رفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 317 

 :نازنین

شدم، روی تختم نشستم، آرمان کجایی؟  تو تختم جابهجا شدم و کالفه بلند

 چرا پیدات نیست؟ چرا جواب

تلفنت رو نمیدی آخه؟ تو فقط یه بار دیگه جلوی چشمم سبز بشو اگه ترکیب 

 صورتت رو بهم نریختم آدم

نیستم،. آخه آدم قهرم باشه نمیگه دختر مورد عالقهام اینجا پرپر میشه، 

 دیوونه میشه، یه خبر بهش بدم؟

رگرد آرمان فاتح من اینا رو هم یادت میدم، بیشعور. نگاهی به حاال تو ب

 گوشیم انداختم، دستم داشت

 .میرفت سمتش که سریع برگشتم و گفتم نخیر نازنین خانم زنگ نمیزنی

اما از گوشه چشم، نگاهم به گوشیم بود، از حرص موهامو تو دستم گرفتم و با 

 عصبانیت سریع گوشیمو

برداشتم و بازم بهش زنگ زدم اما جواب نداد، دیگه اون دلشوره تو وجودم 

 نبود بلکه عصبی بودم و
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نگران که چرا پیداش نیست، به صفحهی گوشیم نگاه کردم و با ناراحتی 

 پرتش کردم یه گوشه، داشتم

دیوونه میشدم تو خونه، بنابراین تصمیم گرفتم که برم بیرون تا یکم هوا 

 .بخورم

بلند شدم و رفتم سمت چراغ اتاق برق رو زدم و نور که به اتاق برگشت،  از جا

 اول رفتم جلوی آیینه

موهامو شونه کردم و با گیره محکم بستمشون و بعد مشغول عوض کردن 

 لباسام شدم، از توی کمدم یه

مانتوی آستین سه ربع سفید با نقش و نگار مشکی رو برداشتم با یه شلوار لی 

 .فیدمشکی و شال س

لباسام رو که عوض کردم نشستم جلوی میز توالتم و شروع کردم به آرایش 

 کردن، یه آرایش ساده و

مالیم کردم و بعد از جا بلند شده به سمت کیفم رفتم، موبایلم رو برداشتم و 

 از اتاق بیرون رفتم به مامان

 گفتم که میرم بیرون تا هوایی تازه کنم و اونم قبول کرد و فقط گفت که

 مراقب خودم باشم و منم بعد از

 .گفتن چشمی از خونه بیرون رفتم

به سمت ماشینم رفتم و وقتی پشت فرمون نشستم کیفم رو گذاشتم کنارم، 

 ماشین رو روشن کردم و راه

 .افتادم

آرمان شده بود زندگی من، نمیتونستم بهش فکر نکنم یا دوستش نداشته 
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 باشم، من به معنای واقعی

اش شده بودم و بینهایت دلتنگش بودم، اما از طرفی هم ازش وابسته،ی چشم

 ناراحت بودم که چرا جوابم

رو نمیده، خب یعنی اصال به من حق نمیده که چرا عصبی شدم؟ اینقدر بهش 

 برخورد؟ دلم یه جوری شد

 :و آروم زیر لب گفتم

ز اقول میدم اگه برگردی، دیگه باهات از این رفتارا نکنم؛ فقط برگرد، منو -

 .این بی خبری در بیار

و کمی بعد جلوی پارکی که برای من مقدس شده بود نگه داشتم، دلم 

 میخواست اینجا با فکر کردن به

 .آرمان و اینکه اینجا برای اولین بار به هم گفتیم دوستت دارم، آرامش بگیرم

ماشین رو پارک کردم و پیدا شده و رفتم داخل پارک، همونطور آروم قدم 

 و هوای تازه رو بهمیزدم 

ریههام میبردم که حس کردم کسی داره دنبالم میاد، ترسیدم و قبل از اینکه 

 بخوام واکنشی نشون بدم

 .دستم از پشت کشیده شد و توی بغلش افتادم

با هول و ترس سرم رو بلند کردم که با دیدن آرمان قلبم ضربان گرفت، با 

 لبخند زیبایی که داشت و

ه بود تو چشمام، جایی که اومده بودم کسی نبود و چشمای خمارش زل زد

 ناخودآگاه استرس گرفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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اخمامو کشیدم تو هم و طلبکار نگاهش کردم، اما اون با همون چشمای 

 رشخمارش زل زده بود بهم، فشا

به کمرم بیشتر شد و ضربان قلبم باالتر رفت، کامل منو به خودش چسبوند و 

 منم محو چشمای سیاهش

بودم که به آرومی سرش رو جلو آورد و فاصلهی بین صورتامون رو کامل از 

 بین برد و منم آروم و با

 .آرامش چشمامو بستم

 :آرمان

سیاه و خمارش که کمی بعد آروم صورتم رو عقب بردم و زل زدم تو چشمای 

 به چشمام خیره بود،

دستای هم رو گرفته بودیم که یهو انگار که به خودش اومده باشه یا چیزی 

 یادش اومده باشه دستاش رو

از دستم بیرون کشید و کشیدهی محکمی به صورتم زد، دستم رو روی 

 صورتم گذاشتم و متعجب از

رفتار یهوییش نگاهش کردم. قبل از اینکه حرفی بزنم خودش به حرف اومد 

 و با عصبانیت و اخمهای تو

 :هم گفت

کجا بودی هان، این مدت رو نگفتی یه خبر بدم این نازنین بدبخت رو از -

 نگرانی در بیارم؟ گوشیت رو

 چرا جواب نمیدادی؟ هیچ معلومه داشتی چه غلطی میکردی؟ تازه االنم میای
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 و منو میب*و*سی؟

 .ابروهام باال رفت و زل زدم تو چشماش، عصبی بود و صورتش سرخ شده بود

 .دلیل قانع کنندهای دارم-

اخماش غلیظتر شد و گفت:مثال چه دلیلی؟ من با هیچی راضی نمیشم و 

 نمیبخشمت که باهام اینجوری

 .کردی

 .نگاهم رو ازش گرفتم، آروم و با درد گفتم: تصادف کرده بودم

چندی سکوت بینمون برقرار شد و بعد با صدای جیغ مانندش سرم رو 

 چرخوندم و نگاهش کردم با بهت

 :گفت

 !چی؟ تصادف؟-

به چهرهاش چشم دوخته بودم، دیگه عصبی و طلبکار نبود، بلکه نگران و 

 شوکه شده بود، اما لحظهای

 .اخم کرد و گفت: داری دروغ میگی

 :گفتممنم متقابال اخم کردم و دلخور 

 من کی تا حاال به تو دروغ گفتم نازنین؟-

جوابی نداد، چشماش نگران بود و سرش رو پایین انداخت، انگار پشیمون و 

 ناراحت شده بود، از رفتاری

که کرده یه قدم که ازم فاصله گرفته بود رو از بین برد و جلو اومد و با من من 

 :گفت

 دفی؟االن حالت... خوبه؟وا... واقعا تصادف کر... دی؟ چهجور...تصا-
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 :نفس عمیقی کشیدم و در حالی که به چشمای زیباش نگاه میکردم گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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ماشین زد بهم، وسط خیابون ایستاده بودم و میخواستم به تلفنم که داشت -

 ...میخورد جواب بدم که زنگ

خون جلوی چشماشو گرفت، نازنین رو کارد میزدی خونش در نمیاومد، 

 حرصی و با اعصابی داغون

 :شده از حرفم گفت

وسط خیایون میخواستی تلفن جواب بدی؟ خب میرفتی اون طرف خیابون و -

 بعد جواب میدادی، مگه

 چه قدر مهم بود که همون موقع باید جواب میدادی؟

 .ند محوی زدم و گفتم: کسی که داشت بهم زنگ میزد برام خیلی با ارزشهلبخ

 :مردد و مشکوک نگاهم کرد که ادامه دادم

 .کسی که بهم زنگ میزد همون دختریه که چند لحظه قبل ب*و*سیدمش-

رنگ نگاهش عوض شد و دستاش رو که طلبکارانه به کمرش زده بود جلوی 

 صورتش نگه داشت، شوکه

 :ا ترس و لحنی ناراحت کننده گفتشده بود، ب

 یعنی... من باعث شدم که تصادف کنی؟-

 :بازوهاش رو گرفتم و با مهربونی جواب دادم

اگه جواب نمیدادم میمردم، باید همون لحظه بهت جواب میدادم تا صداتو -

 بشنوم تا با تو و صدات
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 .آرامش بگیرم

چشماش بارونی شد و دستاش رو آروم از جلوی صورتش برداشت ادامه 

 :دادم

من تو رو با هیچ چیز و هیچکس عوض نمیکنم، اونقدر دوستت دارم که حتی -

 یه لحظه هم نمیتونم

ناراحتیت یا دوری تو از خودم رو تحمل کنم، اگه بهم بگن یه دقیقهی دیگه 

 زمان مرگته و آخرین کاری

 .چیه! برای آخرین بار به سیاهیه چشمای تو نگاه میکنم که میخوای بکنی

 :با دست به خودم اشاره کردم و ادامه دادم

من همینم نازنین، من کسیم که تو رو دوست داره و نمیتونه از تو جدا بشه یا -

 غم تو رو تحمل کنه، تو

 .برای من خیلی مهمی

ام ل زده بود، دستبه آرومی اشک میریخت و با لبخند زیبایی که داشت بهم ز

 رو بردم سمت صورتش و

اشکاش رو پاک کردم، دستاش رو گرفتم، سرش رو برگردوند و نگاهم کرد، 

 آروم دستاش رو از دستم

 :بیرون آورد و شرمنده گفت

اما من لیاقت این حرفا رو ندارم، من دهنبین و زودجوشم و زودرنج، من... -

 من نمیتونم به تو آرامش

 ...نم باعث تصادفتبدم، از طرفی اال

 نذاشتم حرفش رو ادامه بده و میون کالمش اومدم،



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 534 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 320 

 :نفسمو به بیرون فرستادم و گفتم

ه دتو مقصر هیچی نیستی، من بودم که باید بهت میگفتم برام گل فرستا-

 میشه، اما نگفتم چون کارای

زیادی داشتم و اصال یادم رفته بود که این موضوع رو بهت بگم، شاید اگه منم 

 جای تو بودم همین

ازت  و قضاوت رو میکردم و عصبیترم میشدم، بنابراین کامال بهت حق میدم

 عذر میخوام. قول میدم

 .که دیگه همه چی رو و هر اتفاقی که میافته رو بهت بگم

 :نفسی گرفتم و با لبخند ادامه دادم

مقصر تصادفمم تو نیستی، من بی احتیاطی کردم و وسط خیابون ایستادم، -

 چون با دیدن اسمت حتی یه

 .لحظه هم نتونستم صبر کنم

 :سرش رو پایین انداخت که گفتم

 .پس تو خودتو ناراحت نکن نازنین، هیچی تقصیر تو نیست-

کم لبخندی زیبا و عمیق روی لباش نشست، سرش رو آروم باال آورد و کم 

 آب دهنش رو قورت داد و

 گفت: خب، حاال حالت بهتره؟

 :آروم سر تکون دادم و گفتم

بهترم اما هنوزم بدنم کوفته هست که یکم دیگه استراحت کنم خوب میشه، -
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 .نگران نباش

 :دستشو برد سمت موهاش و شالشو درست کرد، بعد با خجالت زیر لب گفت

 میشه نگران نباشم؟ مگه-

لبخندم عمق گرفت و نگاهمو دادم بهش که با صدای آرسس خون تو رگام یخ 

 .بست

 به به، اووه، ببین چه خبره خلوتتون رو بهم زدم؟-

 :با شتاب برگشتم سمت آرسس و با اخم زل زدم بهش، خندید و گفت

 .انگاری بدجوریم خلوتتون رو بهم زدم-

نگاهی به نازنین انداخت، لبخند مضحکی زد و اومد بره سمت نازنین که سریع 

 جلوی نازنین ایستادم و

 :هشدارگونه گفتم

 .یه قدم دیگه بیای جلو استخوناتو خورد میکنم-

 :ابروشو باال انداخت و با پوزخند گفت

 با همین وضعی که تازه از تصادف جون سالم به در بردی؟-

 سیده پریا حسینی |ول( رمان متاهل )جلد ا
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 نازنین برافروخته شد و داد زد: کار تو بوده عوضی؟

آرسس حالت ترسیده به خودش گرفت و با خنده گفت: نه به خدا کار من 

 نبود، باور نداری از خود آرمان

 .بپرس

 :م سر تکون دادم که یعنی راست میگه و گفتمنگاهی به نازنین کردم و آرو
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 .تصادف عمدی نبوده-

بعد دستامو مشت کردم و با چهرهای در هم و اخمهای تو هم نگاه به آرسس 

 :کردم و گفتم

 .و اما تو اگه خیلی کنجکاوی بیا جلو تا نشونت بدم-

 :لبخندی زد و در حالی که نگاهش به نازنین بود گفت

 .ا نیومدمنمیخواد من برای دعو-

 :پوزخندی عصبی زد و گفت

فقط اومدم تا بهتون بگم که زیاد به این وضع عادت نکنین ممکنه یهو جدا -

 .بشین

با این حرفش خندیدم، طوری خندیدم که حالت چهره،ی آرسس عوض شد و 

 متعجب نگاهم کرد. خودم رو

 :سریع جمعوجور کردم و با تمسخر گفتم

 !س به وجودم سرایت کرد که نگوآرسس با این جملهات همچین تر-

 :خندهی کوتاهی کردم و ادامه دادم

اما داری خودتو اذیت میکنی؛ چون امروز فرداست که کارت عروسیمون رو -

 برات میفرستم داداش

 .خوبم و تو هم از این توهمات فانتزیت بیرون میای

ن داداش خوبم رو کشیدم که به خودش اومد و با نفرت بهم زل زد، دلیل ای

 همه نفرت رو نمیدونستم،

اینکه مثل یه دشمن باهام رفتار میکرد، قلبم رو به درد میآورد اما نمیخواستم 

 اون از این حسم چیزی
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 .بفهمه

 .با لحن فوقالعاده بدی گفتم:لیاقتت امثال آرامه

با این حرفم حالت چهرهاش عوض شد و با عصبانیت به سمتم هجوم آورد که 

 ا جیغنگهش داشتم، نازنین ب

خفهای یه قدم عقب رفت و آرسس با خشم زیادی که داشت بهم زل زده بود، 

 از حالتش تعجب کردم از

 !کی تا حاال رو آرام حساس شده بود؟

 .خودش کنار کشید و با عصبانیت گفت: از این حرفت پشیمونت میکنم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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و بعد سریع از جلوی چشمامون دور شد و رفت. حیرون داشتم به رفتنش 

 نگاه میکردم که با داغ شدن

 .دست راستم برگشتم و به نازنین نگاه کردم

 .آروم و در حالی که لب پایینش رو میجوید

 این چرا دست از سرمون برنمیداره؟-

زدم و گفتم: خودتو ناراحت نکن همه چیز درست میشه، من بهش لبخند 

 .نمیذارم اون اذیتت کنه

 .کمی مکث کرد و بعد باخجالت گفت: میگما

 لبخندی زدم و گفتم:جانم؟

 شرمگین گفت: تو یکم پیش... به آرسس چی گفتی؟

 تای ابرویی باال دادم و گفتم: چیرو چی گفتم؟
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یمون رو براش میفرستی، یه همچین با خجالت گفت: گفتی که... کارت عروس

 .چیزایی

 .لبخند دندوننمایی زدم و دستش رو فشردم

 .به چهرهی فرشته گونهاش زل زدم و با لحن مطمئنی گفتم: راست گفتم

 :سرش رو بلند کرد و با هیجان نگاهم کرد، لبخندم عمق گرفت و گفتم

 .به زودی میام خواستگاریت-

خت و منم با لبخند بهش نگاه میکردم، هیجانزده شد و گونههاش گل اندا

 خوب میدونستم که تنها کسی

که میتونم در کنارش به آرامش برسم نازنینه، مگه میشد ازش دست بکشم؟ 

 این دختر فرشته بود

 :دانای کل

نازنین که تو دلش عروسی به پا بود هم هیجان داشت و هم خجالت میکشید 

 و از طرفی باورش نمیشد

حد خوشبخت باشه، اما خبر نداشت که قراره چه طوفانی به پا  که بتونه تا این

 بشه و تو یه لحظه همه

 .چیز نابود بشه

آرمان هم بعد از رفتن نازنین رفت خونه تا استراحت کنه، خسته شده بود و 

 شونههاش کمی درد

میکردن، حدس میزد به خاطر تصادفشه که اینطوریه، بنابراین وقتی رسید 

 و بعد لباساشو عوض کرد

رفت توی اتاقش چشماشو به نرمی بست و با فکر کردن به محبوبش با 
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 آرامش به خواب رفتـ

نه آرمان و نه نازنین نمیدونستن که چی در انتظارشونه و قراره چه طوفانی به 

 راه بشه، اگر میدونستن

 !حتما جلوش رو میگرفتن، اما سرنوشت با هم بودن اونا رو االن نمیخواد

 سیده پریا حسینی |)جلد اول(  رمان متاهل
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آرسس که عصبانی بود از توهین آرمان به آرام با اعصابی داغون و سرعتی باال 

 رانندگی میکرد، نفس

نفس میزد و دلش میخواست سرش رو به دیوار بکوبونه، خسته شده بود از 

 موجود در پارادوکسهای

قلب و عقلش، قلبش فریاد میزد که عاشق آرامه و عقلش هم فریاد میزد که 

 تو دوباره نباید سمت عشق

بری، فرمون رو میفشرد و به خودش لعنت میفرستاد، به خودش لعنت 

 میفرستاد که چرا به خاطر

اینکه ترک شده بود با عقده دوست دختر میگرفت و ولشون میکرد، به 

 ستاد که عاشقخودش لعنت فر

آرامه و به خودش لعنت میفرستاد که با آرمان که مثه برادرش بود االن 

 دشمن شده، چرا برای چی؟ چی

شد که به اینجا رسید؟ چهطور تونست همچین دیوی بشه؟ اینا سواالت 

 بیجوابی بود که مدام از خودش

 .میپرسید
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ساسان هم دست در دست عشقش در حال حرکت توی پارک بود و خنده از 

 روی لباش محو نمیشد،

آرزو از بودن کنار ساسان احساس میکرد خوشبختترین دختر دنیاس و 

 خداروشکر میکرد که ساسان

هم اونو دوست داره، هردو به هم عالقه داشتن و به همین دلیل ازدواج 

 هنکردن، مسلما این ساسان بود ک

باید قدمی جلو میذاشت و به آرزو میگفت که دوستش داره، اما ساسان اونقدر 

 درگیر زندگی خواهراش

بود که قلب خودش متروکه شده بود و حاال که الله سروسامون گرفته خیالش 

 راحت بود که میتونه االن

به صدای قلبش گوش کنه، هردوشون از با هم بودن اونقدر خوشحال بودن 

 دن این لحظهکه حاضر نبو

 رو با هیچی عوض کنن،

ساسان تصمیم داشت که طی چند روز آینده به خواستگاری آرزو بره، قلب 

 بیتابش که از بچگی به آرزو

عالقه داشت االن دیگه نمیتونست صبر کنه و میخواست آرزو فقط و فقط مال 

 خودش بشه و آرزو هم

 .مرد دیگهای فقط و فقط به ساسان بود که جواب مثبت میداد نه هیچ

انوشیروان هم سرش رو توی دستاش گرفته بود و کالفه توی اتاقش توی 

 شرکت پشت میزش نشسته بود،

داشت دیوونه میشد که پسرش همه چیز رو فهمیده و اگه میشد قطعا گردن 
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 کیومرث رو خورد میکرد

که همچین ناشیگری کرده و از طرفی دلهرهی عجیبی هم داشت، ترس از 

 ن دومین و آخریناینکه آرما

راز اون رو هم بفهمه، رازی که اگر آرمان از اون مطلع میشد برای همیشه 

 انوشیروان رو ترک

 !میکرد یا حتی اونو میکشت

اصال دلش نمیخواست یه لحظه هم به همچین احتمالی فکر کنه، اما این روزا 

 اعصاب داغونی داشت و

 .توانش برای کار کردن کم شده بود

آرمان هم از وضعیت پیش اومده هم خوشحال بود و هم عصبی، ماهرخ مادر 

 از طرفی خوشحال بود

که پسرش دیگه اونو مقصر نمیدونه و از طرفی هم عصبی بود و نمیدونست 

 باید چیکار کنه، االن

مسلما وقت افشای راز شوهرش نبود چون همه چیز به هم میریخت، عروسی 

 الله نابود میشد و اون

اما کی؟ چه زمانی وقتش میرسید؟ کی میتونست به آرامش  اینو نمیخواست،

 .برسه؟ خدا میدونه

الله هم همراه ساشا و پدر و مادر ساشا و عسل رفته بودن بیرون، الله از اینکه 

 اینقدر کنار ساشا

احساس خوشبختی میکنه بینهایت خوشحال بود و ساشا هم همه جوره هوای 

 الله رو داشت و در



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 542 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

میکرد بعد همسرش سوزی دیگه امکان نداره که دل به کنارش بود، فکر 

 کسی بده، اما الله این

غیرممکن رو ممکن کرده بود، الله در مورد گذشتهاش همون اول آشناییشون 

 همه چیز رو گفته بود و

ساشا هم بعد از اینکه با خودش کنار اومد و دید که به الله عالقه داره از الله 

 خواست تا باهاش ازدواج

ه، ساشا خودشم همسرش رو از دست داده بود و برای به آرامش رسیدن کن

 محتاج الله بود. بنابراین

هردو گذشته رو به فراموشی سپردن تا آیندهای عالی داشته باشن و این بین 

 فقط عسل بود که احساس بدی

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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داشت و دلش میخواست هر چه سریعتر برگرده، ساشا حدسایی در مورد 

 علت کالفگی خواهرش زده

بود اما ترجیح داد موضوع رو باز نکنه و بذاره عسل خودش با خودش کنار 

 .بیاد

کیان و روشنک هم هر روز عشقشون به هم بیشتر میشد، کیان دیوانهوار به 

 داشت وروشنک عالقه 

نمیذاشت اون هرگز احساس بدی داشته باشه و روشنک هم همه جوره کناره 

 کیان بود، فکر به اینکه به

زودی عروسی میکنن روشنک رو هیجان زده و کیان رو مشتاقتر میکرد، 
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 تمایل داشتن هر چه زودتر

به عشق ابدیشون برسن و تا آخر عمر خوشبخت باشن، روشنک بهترین مرد 

 برای خودش رو انتخاب

کرده بود چون کیان هیچی کم نداشت و به عالوه با تمام وجودش عاشق 

 روشنک بود و این روشنک رو

خوشحالترین دختر دنیا میکرد، بعد از اینکه کیان روشنک رو برد خونه 

 خودش به سمت خونهی

 .ن حرکت کرد تا باهاش صحبت کنهآرما

آرام با حالی زار توی کافیشاپ نشسته بود، آروم اشک میریخت اما سریع 

 اشکاشو پاک میکرد و سعی

میکرد به خودش مسلط باشه و خودشو برای بار هزارم لعنت میکرد که عاشق 

 آرسسه، سرش پایین بود

 د، با شنیدن صداشو به قهوهاش زل زده بود و کیک شکالتی که کنار قهوه بو

 با بهت سرش رو بلند کرد

و زل زد بهش، باورش نمیشد که اونم اینجا باشه، زبونش بند اومده بود و 

 نمیدونست چه واکنشی با

دیدن آرسس نشون بده، باید عصبی میشد، خوشحال میشد یا باید پا میشد و 

 میرفت؟ قطعا باید با

مای قهوهای و پررنگ آرسس عصبانیت اونجا رو ترک میکرد اما مگه اون چش

 که تمام دنیای آرام بود

 رو میشد ترک کرد؟ مگه میشد این مرد رو گذاشت و رفت؟
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 :آرسس با صدای آرومی در حالی که سرش پایین بود گفت

 میتونم بشینم؟-

 .و آرام هم با صدای گرفتهای آروم گفت:بشین

بعد آرسس مقابل آرام نشست و اومدن سفارش آرسس رو هم گرفتن و 

 آرسس که تا اون موقع عصبی بود

و نگاهش جای دیگهای بود آروم سرش رو چرخوند و زل زد تو چشمای 

 آرام، چشمای زیبایی که دنیای

آرسس شده بود، همزمان ضریان قلب آرام هم باال رفت، لبش رو گزید و 

 اخم کرد اما ته دلش خوشحال

 .بود که آرسس االن کنارشه

ه چیزی بگه فقط با حالتی عصبی نشسته بود، آرسس بیصدا و بدون اینک

 صورت مردونه و چونهای

دوپهلو با چال گونه و چشمای قهوهای و ابروهای کشیدهی مشکی و موهای 

 قهوهای و لبای کوچیک، قد

بلند با هیکلی ورزشی اونو تو نظر آرام جذابتر از هر مرد دیگهای میکرد، 

 مخصوصا وقتی که

یکرد، اما خیلی وقت بود که آرام خندهای رو لب میخندید دلم آرام رو آب م

 آرسس ندیده بود، از

اونجایی که از سکوتی که بینشون ایجاد شده بود عصبی و کالفه شده بود 

 صدایی صاف کرد و با جدیت

 :رو به آرسس گفت
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 کاری داشتی با من یا همینجوری اومدی و اینجا نشستی؟-

 ش ضربان گرفته بود سرش کهآرسس که با شنیدن صدای دلنشین آرام قلب

 پایین بود رو آروم بلند کرد و

 :زل زد به آرام و آروم گفت

 .کارت داشتم-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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آرام با لحن خشکی که اصال دوست نداشت با آرسس اونطوری حرف بزنه 

 :فتگ

 چی کار داری؟ مگه دیگه کاریم مونده؟ اومدی که دوباره عذابم بدی؟-

قلب خودشم فشرده شد با حرفایی که زد، آرسس با شرمندگی نگاهش رو از 

 آرام گرفت و کالفه چنگی به

موهاش زد، سفارش آرسس رو هم آوردن که آرسس بدون اینکه به آرام 

 :نگاه کنه کالفه و پریشون گفت

 .من هرگز نخواستم که اونطوری بشه، من نمیخواستم که تو عذاب بکشی-

 :آرام که با به خاطر آوردن گذشته بغض کرده بود گفت

پس چی میخواستی؟ هان؟ باشه منم اشتباه کردم که زمانی که دوست دختر -

 کیان بودم با تو دوست شدم

 .اما... اما

 :س ادامهی حرفش رو زدصداش تحلیل رفت و حرفش رو ادامه نداد که آرس

فقط میخواستی سیامک رو فراموش کنی و برای فراموش کردن اون مهم -
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 نبود چی کار، اما هر کاری

 .انجام میدادی

 !آرام پوزخندی زد و آروم گفت:اما عاشق تو شدم

هر چند آرام آروم اینو گفت اما آرسس شنید و چشماش برق زد، باورش 

 نمیشد این حرف رو از آرام

وه، یعنی درست شنید؟ یا خیاالتی شده بود؟ چهطور ممکن بود؟! مگه میشن

 این دختر مغرور بلد بود

عاشق بشه؟ یه لحظه طوری که انگار زمان متوقف شده باشه خشک شده زل 

 زد به آرام و آروم آروم

 .لبخند زیبایی زد

آرام از این حالت آرسس، متعجب تای ابرویی باال داد، آرسس که کمی بعد به 

 خودش اومد با لبخند سر

پایین انداخت و مشغول نوشیدن قهوهاش شد، آرام همچنان متعجب و 

 کنجکاو از رفتار آرسس بود اما

ترجیح داد که حرفی نزنه و بنابراین سر پایین انداخت و یه تیکه از کیک 

 شکالتیش رو خورد که صدای

 :آرسس رو شنید

 !منم همینطور-

حرف رو زد، آرام با اخمی که داشت سرشو دیگه نهایت تعجب بود که این 

 بلند کرد و زل زد توی

 !چشمای شیطون آرسس، نمیفهمید که این تغییر حالت یهوییش برای چیه
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 !با اعتراض گفت:چی میگی برای خودت تو؟

 :آرسس با شنیدن این جمله لبخندش عمق گرفت و گفت

خت تم، چیزایی که سمیخوام برات چیزایی رو بگم که زودتر از اینا باید میگف-

 بود قبول کردنش اما

 االن دیگه نمیتونم توی خودم نگه دارم؛ گوش میکنی به حرفام؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :آرام که اخماش از هم باز شده بود نگاهش رو از آرسس گرفت و گفت

 .هر چی میخوای بگی زودتر بگو من کار دارم باید برم-

آرسس هم نفس عمیقی کشید و با همون لبخند زیباش که هوش از سر هر 

 دختری میپروند شروع کرد به

 .صحبت کردن

کسی که دوستش داشتم، برام خیلی با ارزش بود، حاضر بودم هر کاری بکنم -

 تا اون همسر آیندهی من

مثل یه خواهر و برادر بود، اما بعد واقعا عاشق شدیم،  بشه، رابطهی ما درست

 حداقل من که واقعا

عاشقش بودم، اما اون زمانی که با یه مرد که موقعیت باالتری نسبت به من 

 داشت آشنا شد منو گذاشت و

رفت با اون مرد و مدتی بعد خبر ازدواجش رو شنیدم که با شوهرش رفته 

 ترکیه،

ممکن گرد شده و دستاش مشت شده بود، چی  چشمای آرام تا آخرین حد
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 میشنید؟ چهطور ممکن بود؟

یعنی آرسس عاشق بوده؟ چهطور اون دختر تونسته آرسس رو رها کنه؟ 

 چهطور تونست این تندیس عشق

 !رو رها کنه؟

قلبش فشرده شد، خوب میدونست درک کنه که آرسس اون موقع چه حالی 

 داشته، نگاهشو به آرسس داد

 :و با غم بهش زل زد که آرسس ادامه داد

حس تو رو خیلی خوب درک میکنم چون منم تجربهاش کردم، بعد از رفتن -

 اون، من برای فراموش

کردنش همون راهی رو رفتم که تو رفتی، با هر دختری دوست میشدم و بعد 

 ولش میکردم، یه جور

ثه عشقم که همین عقده تو دلم بود که طرف رو عاشق کنم و ول کنم و برم، م

 کار رو باهام کرد؛

 !میخواستم ببینم چه حسی داره

به اینجا که رسید صداش دچار لغزش شد و با حرفی که زد قلب آرام از فرط 

 هیجان رو ضربان هزار

 .تنظیم شد و چشماش به رقص و شادی افتاد

د عاما بعد با تو آشنا شدم، دختر زیبا و مهربونی بودی و منم اومدم سمتت، ب-

 از جداییمون حس عجیبی

داشتم، حسی که دیگه نمیذاشت برم طرف دختر دیگهای و دیگه تنها چیزی 

 که جلوی چشمام بود فقط
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 .چشمای تو بود

 :آرام همینطور به آرسس زل زده بود که آرسس گفت

از دور هوات رو داشتم، اما هرگز جرئت نکردم که دوباره سر راهت بیام -

 چون میدونستم از من

نفری، وقتی مادر و پدرم آشفتگی من رو دیدن و اینکه پرخاشگر و عصبی مت

 شده بودم تصمیم گرفتن

برام زن بگیرن تا بلکه از اون وضع در بیام، البته من جلوی کسی این خشم و 

 عصبانیت رو نشون

نمیدادم و همیشه سعی میکردم بخندم تا یادم بره اما نشد! از نظر مادرم 

 من نازنین بهترین فرد هم برای

 .بود

به اینجا که رسید اخم روی پیشونی آرام نشست و دستش مشت شد، چرا 

 همیشه خانوادهها اینقدر

عجوالنه و بیفکر تصمیم میگرفتن؟ کسی که ذهن آشفتهای داره با ازدواج، 

 مشغلهها و درگیریهای

 !زندگیش بیشتر میشه نه کمتر

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :آرسس کمی تو جاش جابهجا شد و ادامه داد

نازنین برای من مثه خواهرم بود و خیلی مخالفت کردم با اینکه اون زنم بشه -

 اما مادرم با مادر نازنین
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اب از قبل حرف زده بود و ما رو نشون کرده بودن که من واقعا اعصابم خر

 شد، یه روز نازنین بهم

زنگ زد و با خوشحالی بهم خبر داد که با آرمان دوست شده و عاشق همن، 

 اون لحظه شوکه شدم و در

حالی که با مرور خاطرات تو و اینکه چرا ترکت کردم اعصابی داغون داشتم، 

 با لحنی خشک و عصبی

 .بهش جواب دادم

رفتم گفتم داری چیکار  نهاشرفتم با آرمان دعوا گرفتم اما بعد که از خو

 میکنی پسر؟ داری حرصت رو

سر کی خالی میکنی؟ چرا اینقدر عصبی هستی؟ چرا حس میکنی چیزی کم 

 داری؟ و بعد با فکر کردن

 .به تو قلبم ضربان میگرفت

آرام با قلبی هیجانزده و چشمای متعجب خیرهی آرسس بود، اون االن داشت 

 !به عشقش اعتراف میکرد

یعنی آرام رو دوست داشت؟ تمام این مدت به اون عالقه داشت؟ ولی چهطور 

 ممکن بود؟

 :آرسس با زبون لبش رو تر کرد و ادامه داد

اما بعد به خودم گفتم تو باید عشق آرام رو دور بریزی چون هرگز تو رو -

 دوست نخواهد داشت و نازنین

اصال عاشقش شدی، چرا  هم که دختر خوبیه میتونه آیندهات رو بسازه و شاید

 دنبال عشق یه طرف ای؟
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آرام شاید حتی االن کس دیگهای رو تو قلبش جا داده باشه، تو چی کارهای 

 این وسط؟

با این فکرها خودم رو قانع کردم که برم خواستگاری نازنین و میخواستم هر 

 طوری شده نازنین رو به

مام وجودم پر از خشم و چنگ بیارم ،وقتی نازنین رو آرمان پافشاری میکرد ت

 نفرت میشد و میگفتم

چرا من نه؟! چرا من رو نمیخواد؟ مگه من چی کم دارم؟ چرا هیچکسی 

 !دوستم نداره؟

اینجای حرفش سرشو پایین انداخت و اخم در هم کشید، آرام احساس کرد 

 که مرد رویاهاش فرو ریخته و

بود؛ اون پسر  هر لحظه ممکنه اشک بریزه، تازه آرسس واقعی رو شناخته

 بچهی دردمند و عاشق که

 .توی وجود آرسس به زور خواب بود االن بیدار شده بود

آرسس تمام تالشش رو میکرد که اشک نریزه؛ چون همیشه بهش میگفتن و 

 یاد گرفته بود که مرد که

گریه نمیکنه! اما قلبش اونقدر شکسته بود که گاهی از خودش میپرسید مگه 

 !کنم؟من مردم که گریه ن

آرسس آروم گفت:بعدم با رفتارای احمقانهام هم آرمان که مثه برادرم بود رو 

 رنجوندم و هم نازنین رو از

خودم متنفر کردم در حالی که قلبم پیش تو بود، پیش تویی که... تمام وجودم 

 شده بودی و تمام وجودم
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 .هستی

اش بعد هم صداش تحلیل رفت و سکوت کرد، اخماش غلیظتر شد و چهره

 در هم رفت، تمام تالشش برای

 .این بود که نشکنه جلوی دختری که دوستش داشت

آرام با مهربونی به آرسس نگاه میکرد به این مرد لجبازی که اگه زودتر از 

 اینا حسش رو آشکار میکرد

 .شاید خیلی از مشکالت االن پیش نمیاومد

 .با صدای مهربونی آرسس رو مخاطب قرار داد

 سیده پریا حسینی |جلد اول( رمان متاهل )
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 .خب... هنوزم دیر نشده-

با این حرفش آرسس متحیر سر بلند کرد و نگاهش کرد، مگه ممکن بود؟ 

 ممکن بود که آرام اونو ببخشه؟

 ممکن بود که دوباره با هم باشن؟

 :شید و گفتآرام لبخندش رو وسعت بخ

 .من زاده شدم تا خانوم تو باشم آرسس-

با این حرف آرام، آرسس خالف حالت چند لحظه قبل آب دهنش رو قورت 

 داد و با چشمای متعجب و

ذوق زدهاش زل زد به چشمای محبوبش و این سرنوشت بود که به دستای 

 آرام ب*و*سه زد و اونو در

 .آغوش آرسس برده و پیوندشون رو ابدی کرد
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 :آرمان

از دست این کیان آخه این بچه رو چه به ازدواج آخه؟ اینو دو روزه پس 

 میفرستن از بس که همه چی

رو به شوخی میگیره! همین طور داشتم به حرفای گاه خندهدار کیان در مورد 

 زندگی آیندهاش و

برنامههایی که داره گوش میکردم که تلفنم زنگ خورد، برش داشتم و با 

 رعلی رو به کیاندیدن اسم امی

 :گفتم

 .امیرعلیه-

 سر تکون داد که جواب دادم و با خنده گفت:م

 به به داداش خوش خبرم، چهطوری؟-

 :امیرعلی خندید و گفت

خوش خبری آقای فاتح! زنگ زدم بهت خبر پخش آلبومت رو بدم خواننده -

 .جان

دستم شل شد و نفسم برای لحظهای رفت، مبهوت زل زدم به کیان و کیان که 

 از حالتم من نگران شده بود

 :با نگرانی گفت

 چی شده آرمان؟-

 :انگار که سوال کیان رو نشنیده باشم با شادی با صدای بلندی گفتم

 جان آرمان راست میگی امیرعلی؟-

با تو شوخی دارم آخه؟! االن اونم خندید و گفت:نه دروغ میگم، پسر مگه من 
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 .دیگه رسما یه خواننده شدی

هیجان زده بودم، اونقدر خوشحال بودم که میخواستم فریاد بزنم با ذوق و 

 درست مثه بچهها رو به

 :کیان گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .بومم پخش شد کیانآل-

چشمای کیان گرد شد و رفته رفته لبخندی زد و دستاشو از روی دستهی مبل 

 مشکی گوشهی سالن که

 :روش نشسته بود برداشت و هیجانزده گفت

 چی؟ جدی میگی؟-

 :سر تکون دادم و بعد با ذوق رو به امیرعلی گفتم

 .امیر شیرینی داری پیشم، پسر دو تا طلبت خیلی مردی-

دهای کرد و گفت:فدات پسر جان، من که کاری نکردم، بیشترش تک خن

 زحمت خودت بود، مطمئنم که

 .استقبال بینظیری میشه ازش چون صدای تو عالیه

 .ممنونم امیرعلی یه دونهای-

با لحن بامزهای گفت:کمتر هندونه بذار زیر بغلم، من برم فعال، باید برم دنبال 

 یه سری کارا، میبینمت

 .حرف میزنیم

پلکی زدم و گفتم:باشه امیر، پس بعدا میبینمت و حرف میزنیم، فعال 
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 .خداحافظ

 .خداحافظ خوانندهی خوش صدا-

لبخند دندوننمایی رو که روی لبم قرار داشت با شنیدن جملهی امیرعلی کش 

 دادم و بعد از قطع کردن

 :تماس، کیان اومد سمتم و بغلم کرد، میزد پشتم و میگفت

 .اش بهت تبریک میگمفدایی داری داد-

خوشحالترین آدم دنیا بودم که این لحظات رو میدیدم باورم نمیشد که االن یه 

 خوانندهی رسمیم، اگه

مردم از کارام استقبال کنن میتونم همونی بشم که همیشه تو رویاهام تصور 

 .میکردم

 :منم زدم به پشتش و ازش جدا شدم و با شادی وصف ناپذیر گفتم

 .ممنونم کیان، ایشاال که مردم آلبوم رو دوست داشته باشن-

 :کیان لبخند اطمینان بخشی زد و گفت

 .دوست دارن داداش، حتی عاشقش میشن چون صدای تو بینظیره-

با ذوق و شادی نگاهم رو بین چشماش رد و بدل میکردم؛ هردومون بینهایت 

 خوشحال بودیم از اینکه

 .این روزا رو هم میدیدیم

 سیده پریا حسینی |مان متاهل )جلد اول( ر
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کیان صورتی مردونه با لبای قلوهای، بینی متناسب با صورتش، چشمای 

 درشت و موهای قهوهای و
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ابروهای کشیده داشت، پسری قد بلند بود و هیکل نیمه ورزشی داشت و 

 به جرئت میتونم بگمجذاب بود، 

که هر دختری آرزوش رو داشت و به خوبی میشد روشنک رو درک کرد که 

 .دیوانهوار عاشق کیانه

 .با صدای کیان با خنده زل زدم بهش

سیل تماسها و تبریکات تا چندی دیگر به سویت خواهد آمد و تو را در بر -

 خواهد گرفت، باشد تا

 .ر گیریرستگار شوی و مورد عنایت مردمان قرا

جملهاش که تموم شد نتونستم خودم رو نگه دارم و بلند زدم زیر خنده، 

 خودشم به خنده افتاد در حالی که

 :میخندیدم گفتم

پسر این چه طرز حرف زدنه؟ تو پس فردا میخوای زن بگیری و بچهدار -

 بشی خجالت نمیکشی؟

 .ی منهخندید و گفت:نه بابا چه خجالتی، روشنک عاشق اینجوری حرف زدنا

 :ابروهام باال رفت و متعجب با لحنی بامزه گفتم

 .خدا خوب در و تخته رو جور کرد! عجبا-

تک خندهای کرد و یکی محکم زد به بازوم که درد گرفت اما نه خیلی، ولی 

 برای اینکه کیان رو حرص

 :بدم خم شدم رو بازوم و اخم غلیظی کردم و گفتم

 .بودآخ، درد گرفت، تو تصادف ضرب دیده -

 :کیان هم نگران و مضطرب خم شد و با لحنی نگران و پشیمون گفت
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 وای، ببخش داداش اصال حواسم نبود، خوبی االن؟-

 .نه، خیلی درد گرفت آخ-

 :نگرانتر شد و با استرس گفت

 وای، خب... اینجوری که نمیشه، االن چیکار باید بکنم؟-

و نگه دارم و زدم زیر اومدم بگم باید برم بیمارستان که نتونستم خودم ر

 خنده، چشمای کیان تا آخرین حد

ممکن گرد شد و بعد کم کم به خودش اومد و جای تعجب اخم غلیظی کرد و 

 :گفت

 .خیلی بیشعوری آرمان، فکر کردم طوریت شد-

خودم رو جمعوجور کردم و اومدم چیزی بگم که زنگ خونه به صدا در اومد و 

 من و کیان متعجب

 :هم کنجکاو پرسیدبرگشتیم، کیان 

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 331 

 منتظر کسی بودی؟-

 :و منم با تای ابرویی که باال رفته بود گفتم

 نه! وایسا برم ببینم کیه؟-

باشهای گفت و منم به سمت در رفتم و بازش کردم که با دیدن فرد روبهروم 

 اخمام رو کشیدم تو هم و

 .عصبی بهش زل زدم اما اون با شرمندگی زل زده بود بهم

 .سالم-
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کیان هم اومد پیشم که با دیدن آرسس حرف تو دهنش موند و در یه لحظه با 

 تمام خشمی که تو وجودش

 :جمع شده بود گفت

 و این چه غلطی میکنی عوضی؟ت-

 :آرسس سرش رو پایین انداخت و آروم گفت

 .اگه اجازه بدین بیام داخل میگم-

کیان عصبی اومد حرفی بزنه که مانع شدم و بعد از کمی مکث رو به آرسس 

 .گفتم:بیا تو

کیان متعجب و عصبی از حرفم بهم خیره شد و آرسس هم اومد داخل، کیان 

 شارهبا چشم و ابرو بهم ا

میداد و منم با اخم هم به اون و هم به آرسس نگاه میکردم، زیر لب رو به 

 :کیان گفتم

 !دو دقیقه دندون رو جیگر بذار ببینم چه خبره-

و بدون اینکه بذارم اون حرفی بزنه همراه آرسس رفتیم به سالن، روی مبل 

 دو نفرهی مشکی نشست و

 .سالن نشستیممن و کیان هر کدوم روی مبلهای مشکی گوشهی 

کمی سکوت بینمون برقرار شد، کیان با دستایی مشت شده و عصبی زل زده 

 بود به آرسس و اون هم

کالفه و عصبی پای راستش رو به زمین میزد، انگار میخواست چیزی بگه اما 

 .نمیتونست

منم که با اخم به جفتشون نگاه میکردم کالفه از وضع پیش اومده سکوت رو 
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 :شکستم

 س، چی شده؟ برای چی اومدی اینجا؟خب آرس-

سرش رو بلند کرد و زل زد بهم، دستی الی موهاش انداخت و بعد از اینکه یه 

 نفس عمیق کشید شروع

 .به صحبت کردن کرد

 ...راستش... من اومدم اینجا تا به هر دوتون چیزایی رو بگم-

 .کیان عصبی پرید وسط حرفش

 نیسیده پریا حسی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 حرفیم مونده که بزنی آقا آرسس؟-

 :با اخمی که داشتم خطاب به کیان گفتم

 .بهت گفتم دو دقیقه دندون رو جیگر بذار-

 :کیان حرصی سکوت کرد و آرسس با صدایی گرفته ادامه داد

متنفرین، اما نمیتونم چیزایی که باید بگم من... من میدونم که جفتتون از من -

 .رو نگم

 :نفسی گرفت و ادامه داد

خواهش میکنم تا آخر به حرفام گوش بدین؛ همونطور که میدونین من یه بار -

 عاشق شدم اما ترکم کرد

 ...عشقم... بعد اون هم که خوب میدونین چه وضعیتی داشتم اما

 :انگشتش رو به زیر لبش کشید و گفت

اما زمانی که با آرام آشنا شدم، یه وضعیت دیگهای برام پیش اومد، میدونم -
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 اشتباه کردم اون موقع آرام

دوست دختر کیان بود اما در هرحال ما به سمت هم جذب شدیم، بعد از 

 جداییمون من حس کردم که

ناقص شدم، طوری بود که انگار یه تیکه از وجودم ازم جدا شده و رفته.، خوب 

 ستم این حالت چیهمیدون

و چه معنی داره اما نمیخواستم دوباره به قلبم اجازهی عاشق شدن بدم، 

 بنابراین حسم به آرام رو پس

زدم، چون آرام رو کنار خودم نداشتم حساس و عصبی و بیدرک شده بودم و 

 مادرم و پدرم با این فکر

ی که اگر منو زن بدن من اصالح میشم و بهتر میشم اقدام کردن برا

 خواستگاری و مادرم هم نازنین رو

 .پیشنهاد داد

به اینجای حرفش که رسید اخمام غلیظتر شد و جمعوجورتر نشست،م 

 آرسس که متوجهی تغییر حالت من

 :شده بود آه مانند نفسش رو به بیرون فرستاد و به ادامه ی حرفاش پرداخت

 :چند ساعت بعد

 :نازنین

 .مهسا بمیری ایشاال من راحت بشم-

 :رشو بیرون آورد و طلبکار گفتس

 .اه اه، خودت بمیری، خیلی بیتربیتی-

 .من با حرص گفتم:قربون تو برم من، چهقدر خوبی آخه
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 .بهتر از توام دخترهی لجباز-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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:من لجبازم یا تو؟ خب سه ساعته دارم بهت میگم این مانتو اخم کردم و گفتم

 نه سایز تو هستش و نه بهت

میاد، اونوقت تو عین دیوونهها و لجبازا سه ساعته تو اتاق پرو داری خودتو 

 میترکونی که مانتو

 .اندازهات بشه

 :لباش آویزون شد و گفت

ی گفته سایز من نخیرم این مانتو اندازهاس، فقط االن دیگه دلم رو زد، ک-

 .نمیشه

پوفی کردم و گفتم:آره تو راست میگی! با تو خرید اومدن مثه شکنجه هست 

 .مهسا

چپ چپ نگاهم کرد و با غرغر در اتاق پرو رو بست و منم منتظر شدم تا 

 لباس خودش رو بپوشه و بیاد

 .بیرون

رو چند لحظه بعد هم با لباس خودش و لوچههای آویزون اومد بیرون و مانتو 

 دست فروشنده داد و منم

بعد از تشکر کردن از فروشنده با مهسا از مغازه بیرون رفتیم، مهسا پکر بود 

 و لباش آویزون،

ناراحت بود و منم دوست نداشتم ناراحتیش رو ببینم، یکی زدم به پهلوش و 
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 :گفتم

 .هی دخی بیخیال، حاال یه مانتو بود دیگه، یکی دیگه بگیر-

 .ی اون خیلی خوب بودآهی کشید و گفت:ول

 .شیطون نگاهش کردم و گفتم:تو که گفتی دلم رو زد

محکم زد به پهلوم که نزدیک بود وسط اون پاساژ نسبتا شلوغ جیغ بزنم، با 

 غضب زل زدم به مهسا که

 :دیدم زد زیر خنده، منم خندهام گرفت و گفتم

 .کوفت، نخند کرمهای دندونات سرما میخورن-

 :خودش رو جمعوجور کرد و اخم ظاهری کرد و گفت

 .باز تو تیکه کالمای شیدا رو کپی کردی-

 .ریز خندیدم و گفتم:نه بابا چه کپی، با ذکر منبع برش داشتم

اومد بزنه تو سرم دید ضایع است وسط مردم و بقیه سرش رو به نشونهی 

 تاسف تکون داد و با خنده زیر

 :لب گفت

 .نم منخاک تو سر جفتتون ک-

 .خندیدم و گفتم:خاک بر سرت بیشعور

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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همون موقع تلفنم زنگ خورد، نگاهمو از چهرهی بامزه و به ظاهر عصبانیه 

 مهسا گرفتم و گوشیمو از

اسم شیدا لبخند بلند باالیی زدم و رو به مهسا  توی کیفم در آوردم، با دیدن
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 :گفتم

 .بیا اینقدر شیدا شیدا کردی خودش داره زنگ میزنه-

خندید و منم تماس رو وصل کردم، داشتیم تو پاساژ راه میرفتیم و مغازههای 

 مختلف و جنسهای

رنگارنگ رو از نظر میگذروندیم، صدای شنگول شیدا که به گوشیم رسید 

 :پررنگتر کردلبخندم رو 

 چهطور مطوری رفیق شفیقم؟-

 .تک خندهای کردم و گفتم:خوبم ای رفیق شفیق، تو در چه حالی

خندید و گفت:تو چرا این مدلی حرف میزنی؟! باز با مهسا گشتی قاطی 

 کردی؟

لب گزیدم و نگاه به مهسا کردم، مهسا هم که حرف شیدا رو شنیده بود 

 :طوری که شیدا بشنوه گفت

 .یشعوری شیدا مگه دستم بهت نرسهخیلی ب-

 :شیدا با شنیدن این حرف خندید و خطاب به من گفت

 !پس حدسم درست بود؛ میگم تو چرا خل و چلتر از قبل شدی-

 .اخم ظاهری کردم و گفتم:شیدا تنت میخارهها

با لحن بامزهای گفت:آره، اینقدرم میخاره که حد نداره، چند هفته هست که 

 .حموم نرفتم

 .م و گفتم:خاک بر سرت از بس بوی گند میدی ترشیدی دیگهخندید

تموم شدن جملهام همزمان شد با کشیده شدن دستم توسط مهسا که منو برد 

 داخل یه مغازهی لوازم آرایشی،
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 :دستم رو از توی دست مهسا در آوردم که شیدا گفت

 حاال یه جوری به من میگه ترشیده یکی ندونه فکر میکنه که خودش االن-

 !هفت تا بچه زاییده

با شنیدن این جمله ناخودآگاه سرخ شدم و سکوت کردم، شاید از تصور 

 بچهدار شدن از آرمان بود که

 .سرخ شده بودم

 :شیدا که سکوتم رو دید مشکوک گفت

 وایسا ببینم تو چرا ساکتی؟ نکنه خبر مبریه؟-

ه داشت بازم سکوت کردم و آروم سرم رو چرخوندم و به مهسا نگاه کردم ک

 .خرید میکرد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 335 

شیدا با ذوق گفت:وای باورم نمیشه، پس حتما خبراییه، یه مدت تهران نبودم 

 و این اتفاق افتاد و دلداده

 شدی؟ وای باورم نمیشه! کیه طرف؟ من میشناسم؟

 .لبم رو به دندون گرفتم و گفتم:آره، خب... نه تو نمیشناسیش

 .جیغ زد و گفت:وای چه خوب، امروز واقعا روز خوبیه

 ابرویی باال دادم و گفتم:چطور؟

 صدای مهسا رو شنیدم که گفت:نازنین تو چیزی نمیخری؟

ه شونهای باال انداخت و کارتش رو در آورد سرمو به نشونهی نه تکون دادم ک

 .تا حساب کنه
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شیدا با ذوق و شادی گفت:آخه یه آلبوم جدید از یه خوانندهی جدید بیرون 

 اومده و صداشو که به پیشنهاد

دوستم گوش کردم تک تک آهنگاش بینظیر بود، مخصوصا صداش که واقعا 

 جادو میکرد، از یه طرف

 .طرفم االن برای توبرای اون خوشحالم و از یه 

 :ضربان قلبم باال رفت و با استرسی که ناخودآگاه پیدا کرده بودم پرسیدم

 اسم... اسم خواننده چیه؟-

 .آرمان فاتح-

 :چشمام گرد شد و قبل از اینکه حرفی بزنم شیدا گفت

 .شنیدی صداشو؟ وای محشره-

اگه ببینیش مهسا اومد و همراهش از مغازه بیرون رفتیم که شیدا ادامه داد:

 حتما عاشقش میشی، اونقدر

جذابه که نگو، مخصوصا اون چشمای مشکیش، عکسش روی کاور آلبومشه 

 .واقعا ناز و خواستنیه

با این حرفای شیدا منو کارد میزدی خونم در نمیاومد، نفسهای بلند و عصبی 

 میکشیدم و گوشی رو

کرد، از الی سفت چسبیده بودم، مهسا هم متعجب به رفتارای من نگاه می

 :دندونام غریدم

 .شیدا بهتره بفهمی داری چی میگی-

شیدا متعجب گفت:وا! چیه مگه؟ خب خیلی جذابه، من که به شخصه نقشهی 

 .تور کردنش رو دارم
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دیگه داشتم دیوونه میشدم، لبهی مانتوم رو تو دست راستم میفشردم از 

 :حرص، که شیدا گفت

 بیای مهمونی؟حاال بیخیال اینا، امشب وقت داری -

 :نفس عمیق و طوالنی کشیدم و خشک و جدی گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 چه مهمونی؟-

شیدا که از لحن من تعجب کرده بود و جا خورده بود، با همون حالت متعجب 

 :گفت

ن همیشه میگیرم دیگه، امشب ساعت نه بیا خونهی ما با مهمونیهایی که م-

 ...مهسا بیا که

 :نذاشتم حرفش رو ادامه بده و سردتر و عصبیتر از قبل گفتم

 .باشه شب میبینمت-

و بدون اینکه بذارم اون حرفی بزنه تلفن رو قطع کردم، مهسا که نگران و 

 :متعجب بود آروم گفت

 نازنین حالت خوبه؟-

 ردم و گفتم:آره، چیه؟ تو مشکلی داری؟عصبی نگاهش ک

 :ابروهاش رو باال داد و با اخم گفت

 باز که سگ شدی تو، چی گفت شیدا که اینجوری شدی؟-

کالفه شدم و گفتم:هیچی نگفت، فقط امشب ساعت نه یه مهمونی ترتیب داده 

 و دعوتمون کرده یادت نره
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 .بیای، االنم بیا برگردیم چون خسته شدم و دیگه حوصلهی گشتن ندارم

پوفی کرد و درحالی که کیفش رو روی دوشش جابهجا میکرد گفت:خیلی 

 .خب، باشه بریم

و همراه هم از پاساژ خارج شدیم، بعد از اینکه سرد و عصبی ازش خداحافظی 

 کردم با حرص نشستم تو

آرمان که سریع جواب داد و با صدای  ماشین و وقتی مهسا رفت زنگ زدم

 :شادی گفت

 سالم خوشگلم، چه،طوری؟-

 .سعی کردم طوری حرف بزنم که آرمان متوجه عصبی بودنم نشه

 .خوبم عزیزم، آلبومت پخش شده؟ تبریک میگم بهت خوش صدا-

با ذوق خندید و گفت:ممنونم عزیزم، آره هم اون هم اینکه کلی خبر خوب 

 .برات دارم

 چی؟-

 .اینجوری پای تلفن نمیشه باید ببینمت-

 .مکثی کرد و بعد مردد گفت:چیزی شده نازنین، صدات عصبیه انگار

 .سرمو به طرفین تکون دادم و گفتم:نه، خوبم عزیزم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .اما گفت:باشه عزیزم قانع نشده بود

 نفسی گرفتم و گفتم:امشب میتونی باهام بیای مهمونی؟

 چه مهمونی؟-



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 568 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

دوست صمیمیم شیدا، یه مهمونی ترتیب داده و دوست ندارم تنها باشم و از -

 طرفی نمیتونم روی شیدا

 .رو زمین بندازم میشه باهام بیای؟ ساعت نه هستش مهمونی

 .لم؟ حتما میامبا لحن مهربونی گفت:چرا نشه خوشگ

 باالخره لبخند زدم و با غرور گفتم:ممنونم، آرمان؟

 گفت:جانم؟

 .خیلی خوشحالم که پیشمی-

 با هیجان خاصی گفت:منم همینطور عزیزم، اما، چی شده یهو اینو میگی؟

 :حس کرده بود که از موضوعی عصبیم اما من به روی خودم نیاوردم و گفتم

 برای عزیزم لوس کنم؟ همینجوری، من نمیتونم خودم رو-

 .خندید و گفت:چرا نتونی، عزیزت نوکرتم هست

 .با رضایت خندیدم و گفت:فدای یه تار موش

 .خدا نکنه خوشگل من-

 :آرمان

بعد از تموم شدن مکالمهام با نازنین تماس رو قطع کردم که آرسس با خنده 

 :گفت

 .چه دل و قلوهای میدین به هم-

 :گفتمبا اخم ظاهری نگاهش کردم و 

 تازه چند ساعته باهات آشتی کردم، دوباره بلبل زبونیات شروع شد؟-

 ...بلند خندید و گفت:ای بابا چرا تهمت میزنی؟ من کی بلبل زبونی کرد

 .با پس گردنی که کیان بهش زد حرفش نصفه موند



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 569 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 همین االنم داری زر میزنی بعد میگی کی بلبل زبونی کردم؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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آرسس نگاهی به ما دوتا کرد و بعد لبش به خنده باز شد و سر پایین انداخت 

 و خندید و ما هم میخندیدیم،

یم و بعد از شنیدن حرفای آرسس هم من و هم کیان واقعا متاثر شده بود

 زبونمون بند اومده بود، هم من هم

کیان به خوبی میتونستیم حسش رو درک کنیم، تو یه برههای از زمان من و 

 کیان هم ترس از رها شدن

و نخواستن رو داشتیم اما با این وجود کیان کمی مقاومت میکرد و نمیخواست 

 با آرسس آشتی کنه، اما

 .با حرفای من راضی شد

الت خوشحال بودم، خوشحال بودم که دیگه با آرسس منم واقعا از این ح

 دشمن نیستیم و حتی االن

میتونستم بهش حق بدم که چرا اون رفتارا رو کرد، آرسس دستش رو جلوی 

 صورت من تکون داد و

 :گفت

 کجایی پسر؟-

 :از فکر بیرون اومدم و با لبخند رو به کیان و آرسس گفتم

 .خوشحالم که دوباره آشتی کردین-

 :ند دندوننما و عمیقی روی لباشون نشست و آرسس گفتلبخ
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 منم خوشحالم و واقعا برای اینکه هردوتون رو اذیت کردم متاسفم-

 :کیان با همون لبخند دستش رو روی شونهی آرسس گذاشت و گفت

 .گذشته ها گذشته و بهتره دیگه بهش فکر نکنیم مهم االنه-

 :گفت آرسس هم با رضایت سر تکون داد و رو به من

 .راستی، واسه پخش آلبومت هم تبریک میگم پسر-

 .با شادی گفتم:ممنونم داداش

و مشغول صحبت کردن با آرسس شدم، کیان که گوشیش رو توی دستش 

 گرفته بود با ذوق و ابروهای

 :باال رفته گفت

 آرمان؟-

 :جوری اسمم رو گفت که من و آرسس پریدیم، هول شدم و گفتم

 چیه؟ چی شده؟-

 :مچنان تو گوشیش بود و گفتسرش ه

 .توی این چند ساعتی که آلبومت پخش شده بیا ببین عجب استقبالی شده-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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چشمام گرد شد و همزمان من و آرسس هجوم بردیم سمت گوشیش، 

 یان رو زودتر از منآرسس گوشی ک

 :گرفت و بهش نگاه کرد، بعد با هیجان رو به من که دل تو دلم نبود گفت

 .راست میگه داداش، عجب استقبالی شده-

بیتاب شدم و گوشی رو از دستش گرفتم و خودمم نگاهش کردم، باورم 
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 نمیشد که اینجوری مورد توجه

قرار بگیره، ته دلم خوشبختترین آدم دنیا بودم و خوشحال بودم که هر لحظه 

 به هدفم نزدیکتر

 .میشدم

 :هر سه بلند شدیم که آرسس با شادی گفت

 .وای عالیه داداش، بهتر از این نمیشه-

 :کیان هم سر تکون داد و گفت

 من مطمئن بودم که اینطوری میشه، کی بهتر از تو؟-

 :ی وصفناپذیر به روشون لبخند پررنگی زدم و گفتمبا مهربونی و شاد

 .از هردوتون ممنونم، واقعا نمیدونم چی بگم-

 :آرسس هم دستش رو گذاشت پشت سرش و باحالت بامزهای گفت

 .مثال میتونی بگی که قربان شما، قابل شما دوتا رو ندارم که-

 :تمکیان زد زیر خنده و منم در حالی که میخندیدم زل زدم بهش و گف

 .قربان شما، قابل شما دوتا رو ندارم که-

خندهی کیان و آرسس اوج گرفت و منم هم پا به پا اونا خندیدم، چند لحظه 

 :بعد کیان با ذوق گفت

 .حاال آقا این حرفا رو بیخیال، آرمان بپر برو برامون پیانو بزن-

 تای ابرویی باال دادم و گفتم:امر دیگه؟

 :تک خندهای کرد و گفت

 . همین رو انجام بده تا به بقیهاش فکر کنمفعال-

 :دستمو زیر چونهام کشیدم و درحالی که متفکر نگاهش میکردم گفتم
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 .خیلی امر و نهی میکنیا باید اینو به روشنک خانوم گوشزد کنم-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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کیان خندید و گفت:برو بابا، یکی نیست خودتو بگیره، معلوم نیست چهجوری 

 نازنین خانوم بیچاره رو

 .عاشق خودت کردی

 بعد برگشت سمت آرسس و گفت:به نظرت چیزخورش کرده؟

 :آرسس هم متفکر به من خیره شد و گفت

شور رو نه بابا، فکر نکنم، خدا خودش در و تخته رو، دوتا دیوونه و شر و -

 .چسبونده به هم

 :لبم رو گاز گرفتم و با خنده رو به آرسس گفتم

الهی بمیرم که تو و آرام اصال مال این حرفا نیستین اصال نمیدونین شیطنت و -

 خرابکاری چیه؟ دوتا

 !کیس آروم و ساکت افتادن به هم

 :کیان خندید و آرسس هم با خنده ریز ریز گفت

 !کنحالتو جا میارم آرمان، صبر -

 و کیان هم گفت:حاال باالخره میری پیانو بزنی یا نه؟

 :آستینای بلوزم رو باال زدم و با لحن بامزهای گفتم

حاال که اینقدر اصرار میکنین روتون رو زمین نمیاندازم و بهتون افتخار میدم -

 .که براتون پیانو بزنم

کیان با خنده سری به نشونهی تاسف تکون داد و منم رفتم پشت پیانوم، کیان 
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 و آرسس که روی مبال

 .نشستن منم نگاهمو ازشون گرفتم و مشغول پیانو زدن شدم

همونطور که پیانو میزدم شروع کردم به خوندن، آهنگی که مال آلبوم خودم 

 بود، تمام حسم رو به دستام

ودم میخوندم و پیانو مینواختم، عاشق این حس بودم، منتقل کردم و با تمام وج

 غرق شدن توی دنیای

 .خیال با موسیقی که روحت رو نوازش میده

همیشه گفتم که برای هر کسی یه راهی هست تا به آرامش برسه و برای من 

 کار کردن با آالت موسیقی و

 .خوندن و نواختن یکی از بهترین راههای رسیدن به آرامش بود

عد تموم شدن خوندنم، همزمان شد با تموم شدن پیانو نواختنم، آرسس کمی ب

 و کیان هم بلند شدن و دست

 .زدن و آرسس هم سوت زد که من و کیان خندمون گرفت

برگشتم سمتشون که اونا هم نشستن و آرسس یهو انگار که چیزی یادش 

 :اومده باشه گفت

آرام رو خواستگاری کنم،  راستی من سریع باید با پدر و مادرم حرف بزنم و-

 گرچه االن اصال رابطهام

 .با پدر و مادرم خوب نیست

 کیان ابرویی باال داد و گفت:چرا خوب نیست؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :داد گفتآرسس نفسی گرفت و بعد از اینکه به مبل تکیه 

 .تعریف کردم که نازنین خانوم دودمان ما رو به باد داد-

 کیان هم جدی نگاهش کرد و گفت:واقعا انتظار داشتی رفتار دیگهای بکنه؟

 :آرسس هم دستاشو تو هم قفل کرد و گفت

معلومه که نه، از خدام بود که خواستگاری به هم بخوره و از طرفی هم -

 میخواستم نازنین رو از چنگ

رمان در بیارم و انتظار اون رفتار رو از نازنین نداشتم، برای اولین بار بود که آ

 اونطوری میکرد، منم

 .که اون موقع اصال تو خودم نبودم

من که تو سکوت نگاهشون میکردم و به حرفشون گوش میکردم شروع 

 کردم به صحبت کردن که نگاه

 .جفتشون برگشت سمت من

 .، مهم االنه که چیکار کنیم و دنبال چی بریمهر چی بوده تموم شده رفته-

 :بعد رو به آرسس ادامه دادم

به نظر من که برو همه چیز رو برای پدر و مادرت تعریف کن تا بتونن راحت -

 درکت کنن و راحتتر

 .ببخشنت، بعدشم میتونی بری خواستگاری آرام و با هم ازدواج کنین

 :گفتآرسس هم به تایید حرف من سر تکون داد و 

 .همین کار رو میکنم چون نمیخوام دوباره آرام رو از دست بدم-

 .کیان زد به پشت آرسس و گفت:از دست نمیدی داداش

 .منم با لحن خاصی جملهی کیان رو کامل کردم
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 .چیزی که مال ماست فقط مال ماست-

 :آرسس هم لبخند دندوننمایی زد و نگاهمون کرد و بعد گفت

 ...یهدونهاین به خدا-

جملهاش هنوز تموم نشده بود که تلفن کیان زنگ خورد، گوشیش رو 

 برداشت و با نگاه کردن به

 .صفحهاش لبخندی زد و جواب داد

از اولین جملهای که کیان به زبون آورد فهمیدم مخاطبش روشنکه، واقعا آدم 

 از عشقی که بین این دوتا

 .جریان داشت کیف میکرد

 ریا حسینیسیده پ |رمان متاهل )جلد اول( 
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آرسس و من سکوت کرده بودیم و نگاهمون به کیان بود، بعد از چند دقیقه 

 تماس رو قطع کرد و با

 :لبخندی که داشت رو به ما گفت

 ...بچه ها من باید-

 :آرسس خندید و ادامهی حرفش رو زد

 .روشنک خانوم که برین بیرون میخوای بری دنبال-

 .کیان سر تکون داد که گفتم:برو داداش، خوش بگذره

لبخندش عمق گرفت و از جاش بلند شد من و آرسس هم بلند شدیم، مقابل 

 کیان ایستادم و هم رو بغل

 :کردیم که گفت
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 .بازم تبریک میگم برای آلبومت داداش-

 .ممنونم کیان-

فظی از آرسس از خونه بیرون رفت، آرسس از هم جدا شدیم و بعد از خداحا

 :هم رو به من گفت

 .منم فعال برم، داداش تو هم یکم استراحت کن، بعدا میبینمت-

 .سر تکون داد و گفتم:باشه، اما فکر نکن نفهمیدم

 متعجب گفت:چی رو نفهمیدی؟

 .تک خندهای کردم و گفتم:اینکه تو هم میخوای بری دنبال آرام

 .نه به خدا دارم میرم خونه با مامان اینا حرف بزنمخندهاش گرفت و گفت:

 .زدم رو شونهاش و گفتم:بعدش که میری پیش آرام

 .گیر دادیا، حاال نه که خودش نمیره پیش نازنین-

 !ابرو باال دادم و گفتم:نه، کی گفته؟

 .بامزه نگاهم کرد و گفت:خر خودتی، فعال

توی سالن و روی مبل سه با خنده خداحافظی کردیم و وقتی رفت منم رفتم 

 نفرهی مشکی دراز کشیدم و با

 .آرامش چشمامو بستم

 :نازنین

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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اومدم تو سالن که دیدم مامان داره کتاب میخونه، رفتم کنارش نشستم و سرم 

 روی شونهاشرو گذاشتم 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 577 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

که توجهش جلب شد و آروم برگشت سمتم، کتاب رو گذاشت کنارش و منو 

 در آغوش کشید، خودم رو

 :بیشتر تو بغل مامان جا دادم و گفتم

 مامان جونم چهطورین؟-

 .با مهربونی جواب داد:خوبم خوشگل من

 نیمنگاهی به کتاب انداختم و گفتم:بازم کتاب فلسفی میخوندین؟

 .کمی مکث کرد و بعد گفت:آره، همیشه عاشق فلسفه بودم

ازش جدا شدم و چهار زانو مقابلش نشستم، موهامو پشت گوشم دادم و 

 :گفتم

 جدی؟ چی فلسفه رو دوست دارین؟-

مامان که انگار از این بحث پیش اومده کالفه شده بود، سریع موضوع رو 

 :عوض کرد و گفت

 .بیخیال، اینا زیادم مهم نیستن-

 :از حالت کالفهی مامان تعجب کردم اما به روی خودم نیاوردم و گفتم

 .باشه، اومم، من میخواستم ازتون چیزی بپرسم-

مامان که انگار مشتاق و راضی بود از خارج شدن از بحث کتابای فلسفی با 

 :لبخندی که زد گفت

 .بپرس عزیزم-

 :لبام رو با زبون تر کردم و گفتم

همراه مهسا برم مهمونی؟ شیدا برگشته و یه مهمونی اجازه میدین امشب -

 ترتیب داده و ما رو دعوت
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 .کرده

 :مامان با رضایت سر تکون داد و گفت

 .چرا اجازه ندم؟ میتونین برین فقط سعی کن زود برگردی-

 :چشمی گفتم و بعد از جام بلند شدم و رو به مامان گفتم

 چیزی نمیخواین براتون بیارم؟-

 .هم زل زد و گفت:نه عزیزم ممنونمبا مهربونی ب

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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بهش لبخند زدم و بعد راهمو به سمت اتاقم کج کردم، ذهنم پیش اون کتابی 

 بود که مامان میخوند، این

مان در مورد عالقهاش به این کتابا یا فلسفه کتابا رو گهگاهی میخوند اما هر ز

 میپرسیدم یه جوری بحث

رو عوض میکرد، بدجور کالفه میشد از اینکه بخوام در این مورد سوال پیچش 

 کنم، نمیدونم چرا

اینجوریه، خب مگه چیه که آدم به کتابهای فلسفی عالقه داشته باشه و در 

 !موردشون حرف بزنه؟

اتاقم رو باز کرده و بعد داخل اتاقم شدم، پشت میز  شونه باال انداختم و در

 نشستم و موهامو با کش سفیدی

که روی میزم بود بستم و شروع کردم طراحی کردن، طراحی کردن عجیب 

 بهم آرامش میداد و سر و

کار داشتن با هنر واقعا برام لذتبخش بود، همونطور که داشتم طراحی میکردم 
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 ذهنم رفت سمت

 .رفتار شیدا مهمونی امشب و

قلم رو کنار گذاشتم و کالفه نفس حبس شدهام رو بیرون فرستادم، یعنی اگه 

 آرمان یه خواننده باشه باید این

 .رفتارا رو از دخترا تحمل کنم؟ خیلی سخته

 :آرمان

آروم چشمامو باز کردم و دستی به صورتم کشیده و خمیازهای کشیدم، عجب 

 خوابی بود، انگار کامال

آرومم کرده بود و احساس خیلی خوبی داشتم، نیمخیز شده و روی مبل 

 نشستم و بعد نگاهی به ساعتم

بود یاد مهمونی که قرار بود با نازنین برم افتادم، تلفنم رو ۸ انداختم، ساعت

 برداشتم و به صفحهاش نگاه

کردم که دیدم نازنین پیام داده، پیامش رو باز کردم، بهم آدرس داده بود و 

 و نیم یا۸ ازم خواسته بود که

یه ربع به نه اونجا باشم. بنابراین سریع از جا بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم، 

 در رو باز کردم و داخل

اتاق شدم، گوشیمو روی تختم انداختم و بعد به سمت کمد لباسام رفتم و 

 نگاهی به لباسای مهمونی و کت و

ر میگذروندمشون که کت و شلوار شلوارام انداختم، همونطور داشتم از نظ

 مشکی براقم چشمم رو

گرفت، برشون داشتم و شروع کردم به لباس پوشیدن، شلوار رو پوشیدم و 
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 بعد از عوض کردن بلوزم یه

بلوز سفید پوشیدم و روش کت مشکی رو پوشیدم، رفتم مقابل آیینه و کروات 

 قرمزی که برداشته بودم رو

شتم و به خودم زدم و نگاهی به صورتم تو آیینه بستم، بعد عطر مارکم رو بردا

 کردم، ته ریش داشتم و

موهامم کمی بهم ریخته بود مرتبشون کردم و خواستم گوشیمو بردارم که 

 نگاهم به پالستیک شالی افتاد

که تو الهیجان برای نازنین گرفته بودم، لبخند پررنگی زدم و رفتم سمتش و 

 بعد از برداشتنش و بعد از

 .تن گوشی و سوییچم و خاموش کردن برقا از خونه بیرون زدمبرداش

به سمت ماشینم رفتم و سوار شدم وقتی پشت فرمون نشستم دوباره نگاهی 

 به آدرسی که نازنین داده بود

کردم و بعد ماشین رو روشن کردم و راه افتادم، حقیقتا امروز یکی از بهترین 

 روزهای زندگیم بود، هم

ال قرار گرفته بود و هم االن رسما به عنوان یه خواننده آلبومم مورد استقب

 شناخته میشدم و هم قرار بود

امشبم رو در کنار نازنین باشم، نمیدونم چرا زمانی که بهم زنگ زد تا ازم 

 بخواد همراهش به این

مهمونی بیام صداش یه طوری بود، انگار از چیزی عصبی بود و سعی در پنهان 

 کردنش داشت، شایدم

ن اینطوری حس میکردم، نمیدونم شاید این فکر من بود اما در هر حال مهم م
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 این بود که امشب رو

 .میتونستم کنار عزیزم باشم

تصمیم داشت بعد از عروسی الله در مورد نازنین با مامان صحبت کنم و بعد 

 بریم خواستگاریش و

ی ه زندگزودتر اون رو زن خودم کنم، بیتاب بودم برای داشتنش و داشتن ی

 .خوب

وقتی به خودم اومدم دیدم رسیدم، یه نگاه دیگه به آدرس کردم و وقتی 

 مطمئن شدم همونجاست ماشین رو

جای مناسبی پارک کردم و پالستیک و گوشیم رو برداشتم و بعد پیاده شدم و 

 به سمت خونه رفتم، مقابل

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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در ایستادم که همون موقع ماشین نازنین رو دیدم که کنارم ایستاد، با دیدنش 

 انگار برای لحظهای نفسم تو

سینه حبس شد، آرایش زیبایی و دخترونهای داشت و موهای مشکیش هم 

 حالت دار یکم از شالش بیرون

 .ریخته بود

 :بایی زد و گفتبا دیدن من لبخند زی

 .سالم عزیزم االن پارک میکنم و میام-

و منم که گیج بودم و داشتم نگاهش میکردم، آروم سر تکون دادم که با 

 همون لبخند رفت و یه جای
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مناسب پارک کرد و پیاده شد، وقتی پیاده شد تیپش رو کامل دیدم یه مانتوی 

 مشکی بلند پوشیده بود با

ی رو سرش بود و یه کیف شیک و مجلسی با شلوار جین سفید و شال مشک

 رنگ مشکی و نگینهای

 .براق هم دستش بود

وقتی اومد و مقابلم ایستاد با چشمای مشکیش که تو اون تاریکی میدرخشیدن 

 زل زد به چشمام، با لحن

 :خاصی گفتم

 .خیلی زیبا شدی-

 .لبخندش عمق گرفت و گفت:تو هم همینطور

 و بعد نگاهی به خونه کرد و گفت:بیا بریم

 :دستشو کشیدم که ایستاد، پالستیک رو گرفتم سمتش و گفتم

 .برای خانوم خوشگلمه، الهیجان که بودیم گرفتمش-

با شادی نگاهم کرد و هیجانزده پالستیک رو گرفت و با دیدن شال جیغ 

 :خفهای زد و گفت

 .خیلی نازه آرمان، مرسی-

 .دم و گفتم:خوشحالم که خوشت اومدلبخند مهربونی ز

با شادی نگاهم کرد و وقتی شال رو برد توی ماشین گذاشت، دستم رو کشید 

 همراهش شدم و رفتیم داخل،

یه مهمونی شیک و آروم بود، صدای موزیک بیکالم و مالیمی به گوش 

 میرسید، مهمونها هم دختر
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و  را با مانتو و شال بودنبودن هم پسر، اما خانوما لباسای پوشیده داشتن و اکث

 .آقایون با کت و شلوار

لبخندی زدم و آروم دست نازنین رو تو دستم گرفتم که نگاهم کرد، با 

 چشماش لبخندی زیبا و دلبر رو

 .تقدیم کرد

خونهی بزرگی بود و آدمای زیادی هم اونجا حضور داشتن، به خوبی میتونستم 

 نگاه دخترا رو روی

نفرشون رو دیدم که با هیجان با هم صحبت  خودم حس کنم و حتی چند

 میکردن و بهم نگاه میکردن،

میتونستم این احتمال رو بدم که بعضیاشون من رو شناخته باشن، سرم رو 

 پایین انداختم و به راهم ادامه

دادم که حس کردم نازنین دست من رو محکمتر فشرد، سرمو چرخوندم 

 سمتش انگار اصال خوشش

 سیده پریا حسینی |اول( رمان متاهل )جلد 
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نمیاومد که نگاه دخترا رو منه، گونههاش گل انداخته بود و سرخ بود، وای که 

 چهقدر بامزه شده بود، با

 .خنده نگاهش میکردم که صدای نازک و دخترونهای نازنین رو صدا زد

 نازی؟-

رگشتیم سمت دختری که یه مانتوی آستین سه ربع سفید با نقش و و هردو ب

 نگار مشکی پوشیده بود با



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 584 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

شلوار لی مشکی و تنگ و یه شال سفید که بیشتر موهاش از شالش بیرون زده 

 بود، چشمای سبزی داشت

و سبزه بود، ابروهای مشکی داشت با لبای درشت سرخ رنگ، بینی کوچیک و 

 سر باالی عملی و

 .ی برجسته و مژههایی بلند، موهاشم طالیی رنگ بودگونهها

وقتی دختره منو دید چشماش گرد شد و خیره شد بهم، از حالتش کالفه شدم 

 و با اخم روم رو برگردوندم

 .که اونم سریع اومد و مقابل ما ایستاد

 :صدای بسیار متعجبش رو شنیدم که اسمم رو گفت

 آرمان... فاتح؟-

اهش کردم، قبل از اینکه من حرفی بزنم نازنین با روم رو برگردوندم و نگ

 :غرور گفت

یادته که حدس زدی من عاشق کسی شده باشم و با کسی دوست شده -

 باشم؟ این همون فرده، آرمان دوست

 .پسر منه که به زودی ازدواج میکنیم

دهن دختره باز مونده و با حالتی عصبی و متعجب زوم شد رو من، نازنین هم 

 :برگشت سمت من و گفت

 .آرمان، ایشونم دوست صمیمی من شیدا رغمانی هستن-

 .نگاهمو به شیدا دادم و گفتم:خوشبختم خانوم رغمانی

اما اون هنوز توی بهت بود و کالفه لبش رو به دندون گرفت و مستقیم زل زد 

 چشمام، کالفه و عصبیتو 
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شده بودم و منتظر به نازنین زل زدم، میخواستم با نگاهم به نازنین بفهمونم 

 که زودتر از این دختر دور

بشیم و اونم که انگار به مرادش رسیده بود پوزخندی تحویل شیدا داد و 

 محکمتر از قبل دستم رو فشرد و

 .از شیدا دور شدیم

 یه خبراییه، برای همین کنجکاو به نازنین نگاهیه حسایی بهم میگفت که اینجا 

 :کردم و گفتم

 تو با این دوستت شیدا مشکل داری؟-

تای ابرویی باال داد و در حالی که یه لیوان آب پرتقال برای خودش 

 :برمیداشت گفت

 نه، چرا همچین فکری میکنی؟-

 :منم مثه خودش ابرومو باال دادم و گفتم

 ده پریا حسینیسی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .چون یه حسی بهم میگه که میخواستی چیزی رو بهش ثابت کنی-

لبخندی زد و گفت:خب... آره، میخواستم بهش ثابت کنم که تو فقط مال منی 

 و اون جرئت نکنه جلوی

 !من در مورد تور کردن تو صحبت کنه

 ابروهام باال رفت و در حالی که میخندیدم گفتم:تور کردن من؟جفت 

سر تکون داد و گفت:وقتی آلبومت پخش شده بود، اونم زنگ زده بود به من 

 و در مورد تو گفت و این که
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 .قصد داره تورت کنه و از تو خوشش میاد

لبخندم عمق گرفت و گفتم:و تو هم منو به مهمونیش آوردی تا بفهمه که من 

 ازدواج باهات رو دارم قصد

 .که خیالبافی نکنه

 .کامال درسته-

 شیطون نگاهش کردم و گفتم:یعنی تو حسودی کردی؟

حرصی نگاهم کرد و گفت:معلومه که حسودی کردم، پرو پرو جلوی من میگه 

 میخواد تو رو تور کنه،

 تو بودی حسودی نمیکردی؟

هام میکردم که کالفتمام این مدت سنگینی نگاه دخترا مخصوصا شیدا رو حس 

 کرده بود، اما بیخیال اونا

 :با مهربونی به نازنین نگاه کردم و گفتم

 ...چرا حسودی میکردم، کار خوبی کردی اما من اگه-

حرفم رو قطع کرد و گفت:میدونم که این تازه اول راهه و تو زمانی که حسابی 

 معروف بشی دخترای

 ...زیادی دورت رو میگیرن اما

 :ون رو کم کرد و همون،طور که به چشمام زل زده بود گفتفاصلهی بینم

مهم اینه که تو چی میخوای و تو قلب تو کیه، من دارم سعی میکنم به جای -

 حساس بودن و زود

قضاوت کردن یه دختری باشم که بتونه تمام شرایط رو بسنجه و واقعگرا باشه 

 تا بتونم خانوم خوبی برات
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 .باشم

با حرفاش قلبم ضربان گرفت و با چشمای خمارم بهش زل زدم، بعد آروم 

 صورتم رو جلو بردم و

گونهاش رو ب*و*سیدم، ازش فاصله گرفتم که دیدم چشماش میدرخشن و 

 لبخند زیبایی به لب داره، یه

لیوان آب پرتقال برداشتم و دستش رو گرفتم که دیدم یه دختر با جیغ اومد 

 نازنین،سمتون و پرید بغل 

 :خندهام گرفت، نازنین هم همینطور و گفت

 !آروم مهسا چه خبرته لهم کردی-
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مهسا هم خندید و نگاهش به من افتاد که چشماش گرد شد، از نازنین جدا 

 زل زد بهم،شد، اخم کرد و 

داشت زور میزد که منو یادش بیاره، انگار که چهرهی منو قبال دیده باشه 

 حالت بامزهای به صورتش

 :داده بود که تک خندهای کردم و گفتم

آرمان فاتح هستم، آلبومم امروز پخش شد و احتماال شما عکسم رو روی -

 کاور آلبومم دیدین که براتون

 .آشنا هستم

 :آهان کشیدهای گفت، بعد با لبخند گفتچشماش درشتتر شد و 

 .درسته، خوشبختم آقا آرمان-
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 .منم با لبخند جواب دادم:همچنین

 :مهسا با لبخند برگشت سمت نازی و شیطون گفت

 با آقا آرمان میپری شیطون؟-

 .نازنین خندید و گفت:میخوایم ازدواج کنیم به زودی

 دتر بهم نگفتی دختر؟چشمای مهسا گرد شد و با جیغ گفت:جان من؟ چرا زو

 یه نگاه به من کرد و گفت:لو نمیدادی که کسی ازت ندزده؟

 :نازنین تک خندهای کرد و همونطور که به من نگاه میکرد گفت

 .کسی نمیتونه اونو بدزده-

 :با نگاه خاصم بهش زل زدم که مهسا سوتی کشید و با ذوق گفت

 .باشین خیلی خوبه، واقعا خوشحالم براتون، همیشه پایدار-

تشکر کردیم که مهسا برگشت سمت نازنین و در حالی که دستش رو 

 :میکشید گفت

 .یه دقیقه باهام بیا نازی-

 .چیکار داری؟ آخ دستم-

 .راه بیا دیگه-

 ...بابا خب نمیشه که-

 :من که خندهام گرفته بود از حالتشون، با خنده رو به نازنین گفتم

 .دارن، من همینجا هستم نازنین برو ببین مهسا خانوم چیکار-
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اما نازنین اصال دلش نمیخواست بره، به اجبار پوفی کرد و سر تکون داد، بعد 
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 غرغرکنان همراه مهسا

 .رفت

مهسا قدی نسبتا بلند داشت و چشماش سبزعسلی و موهاشم قهوهای بودن، 

 گونههای برجسته و لبای

کشیدهی صورتی با بینی کوچیک و مژههای بلند داشت، یه مانتوی کرم و 

 شلوار سفید پوشیده بود با شال

 .رنگ کرم

با زور نازنین رو میکشید و نازنین هم میرفت دنبالش، با خنده داشتم 

 ن میکردم که صدای شیدانگاهشو

 .رو شنیدم، خیلی نزدیک بود و انگار اومده بود کنارم ایستاده بود

 .آرمان-

ابروهام باال رفت و متعجب از اینکه مفرد خطاب شدم، برگشتم سمتش 

 چشمای سبزش عصبی و ناراحت

 :بودن، اخمامو کشیدم تو هم و گفتم

 .بفرمایین-

چیزی بگه که مردی صداش زد، نفسش رو کالفه بیرون فرستاد و اومد 

 برگشت و با حالتی کالفه به دوتا

مرد خیره شد، یکی از مردا خیلی شبیه خودش بود که حدس زدم برادرش 

 باید باشه، قد بلند با هیکل

ورزشی، صورتی مردونه با موها و ابروهای مشکی، چشمای سبز داشت و اینکه 

 سبزه بود، لبای
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ونهای دوپهلو داشت، اما اون یکی مرد که کوچیک و بینی نسبتا کوچیک و چ

 چشمای آبی داشت. دوباره

شیدا رو صدا زد، شیدا برگشت سمت من و ملتمس نگاهم کرد، انگار 

 نمیخواست بره پیش اونا و دوست

داشت کنار من بمونه، نگاهمو ازش گرفتم و به اون دوتا مرد دادم که اون 

 چشم آبیه به همراه کناریش با

و در حالی که عصبی بود اومد پیش ما، مردی که چشمای آبی قدمهای بلند 

 داشت بازوی شیدا رو کشید و

 :گفت

 مگه من تو رو صدا نمیکنم؟ هان؟ چه مرگته که جواب نمیدی؟-

 :مرد چشم سبز با اخم رو به اون گفت

 .پدرام داری خیلی تند میریا-

 :پدرام برگشت سمت اون و گفت

ر دکتر ببین گوشاش میشنوه یا نه بعد آرش جان تو اول خواهرت رو بب-

 .برس به من

 :بعد بازوی شیدا رو گرفت و فشار داد و از الی دندونای کلید شدهاش گفت

 چرا الل شدی هان؟-

تو سکوت بهشون نگاه میکردم که نازنین و مهسا هم برگشته بودن که سریع 

 اومدن پیش ما و نازنین با

 :یدونستم اسمش آرشه گفتنگرانی و تعجب رو به مردی که حاال م

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 آرش چی شده اینجا چه خبره؟-

 .مهسا هم مضطرب به پدرام و شیدا که سرش پایین بود نگاه میکرد

 .آرش دستی به موهاش کشید و گفت:مفصله

ار تازه متوجه من شده باشه چشماشو گرد کرد و بعد با همون بعد که انگ

 :حالت رو به من گفت

 ...شما-

 .ادامه ی حرفش رو زدم:آرمان فاتح هستم

 ...بشکنی زد و گفت:آهان، آره میگم چهرهتون آشناست، خوانندهاین

 :بعد اومد چیز دیگهای بگه که پدرام هم عصبی به من نگاه کرد و گفت

 !شما چی داشتی به نامزد من میگفتی؟-

 !نازنین و مهسا همزمان و متعجب گفتن:نامزد؟

 :و منم خیلی جدی در حالی که اخمامو به شدت توی هم کشیده بودم گفتم

 .من کاری با ایشون نداشتم نامزدتون خودشون اومدن اینجا-

 .نگاهمو به نازنین دادم و گفتم:من منتظر بانوی خودم بودم

 :نگاهم کرد و بعد رو به پدرام با خشم گفت نازنین

 .دستشو ول کن، حق نداری باهاش اینطوری کنی-

 :پدرام پوزخندی زد و اومد جواب بده که شیدا با صدای گرفتهای گفت

 .ول کن نازنین دخالت نکن-

نازنین حیرون از رفتار شیدا بهش زد زد و پدرام هم با پوزخند رو به شیدا 

 :گفت
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 .جب تو حرف زدیآفرین، چه ع-

 .و بعد دست شیدا رو کشید و با خودش برد سمت دیگه

 .سرم رو پایین انداختم که صدای مهسا رو شنیدم که به آرش توپید

اینجا چه خبره آرش؟ یه مدت تهران نبودین االنم که برگشتین یهو این آدم -

 میاد جلوی ما و میگه نامزد

 .و این حرفا نبودشیدام؟! کی؟ چهطوری؟ شیدا که اهل ازدواج 
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 :آرش نفس عمیقی کشید و گفت

راستش، پدرام و شیدا نشون شدهی هم از بچگی بودن و قرار بود خیلی -

 قبلتر از اینا ازدواج کنن، اما

عقب انداخت که پدربزرگمون رو خیلی عصبی کرد، اول  شیدا مدام ازدواج رو

 چیزی نگفت اما بعد با

داد و بیداد با پدرمون حرف زد و اونو به همراه ما کشوند شیراز، وقتی رفتیم 

 اونجا بابابزرگ اول یکی

خوابوند زیر گوش شیدا و بعد با عصبانیت به من و پدرم توپید؛ در آخرم 

 گفت که شیدا و پدرام هر چه

سریعتر باید ازدواج کنن. پدرام عاشق شیداس اما شیدا اصال اونو نمیخواد و 

 کجخلقیهای پدرامم برای

 .همینه

 :نازنین پرید وسط حرفش و گفت
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یعنی داری میگی که پدربزرگت شیدا و این مرد رو مجبور به ازدواج کرده؟ -

 خب چرا؟ ازدواج نکنن

 با تیر بزنتشون؟خب! اگه شیدا اونو نمیخواد مگه کسی میخواد 

آرش هم کالفه جواب داد:خودت خوب میدونی که این یه رسمه و تمام پسر و 

 دخترای خانواده،ی

رغمانی همینطوری ازدواج کردهاند، هم پدر من و هم تمام مردای دیگهی 

 فامیل و بچههاشونم باید

 همینطوری ازدواج کنن، شیدا و پدرام که پسرعمهی ما باشه، اگه با هم ازدواج

 نکنن جفت از ارث

 .محروم میشن و تمام پول و ماشین و هر چی که دارن ازشون گرفته میشه

تای ابرویی باال دادم و آروم سرمو بلند کرده و به آرش نگاه کردم و 

 :ناخودآگاه گفتم

 !چه رسم بد و عجیبی-

سر تکون داد و گفت:همینطوره، برای منم دخترداییم نشون شده که تا سال 

 .دیگه باید باهاش ازدواج کنم

 :مهسا اخم کرد و با عصبانیت رو به آرش گفت

 تو هم قبول کردی؟ میخوای با مینا ازدواج کنی؟-

آرش سر پایین انداخت و حرفی نزد، که مهسا با ناراحتی و صدایی که 

 :میلرزید گفت

 .از اولم اشتباه کردم که عشقت رو باور کردم-

و با ناراحتی رفت، آرش هم خواست بره دنبالش که یه دختر هشدارگونه صدا 
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 .زد

 !آرش؟-

و آرش هم دستاش رو مشت کرد و چشماشو بست، وقتی سر جاش موند 

 دختره هم با پوزخند برگشت

بور آدم مجسمت دوستاش، از وضعیتشون خیلی ناراحت شدم، خیلی سخته که 

 باشه برخالف میلش با یکی

دیگه ازدواج کنه و عشقش جلوی چشماش اونو ول کنه و هیچ کاری نتونی 

 .بکنی

نازنین ناراحت رفت دنبال مهسا و منم کمی به آرش نزدیک شدم و دستم رو 

 روی شونهاش گذاشتم و

 :گفتم
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 .درست میشه نگران نباش-

 :اما اون سرشو بلند کرد و ملتمس نگاهم کرد و با عجز گفت

 .درست نمیشه، هیچی درست نمیشه-

 :نفسی آزاد کردم و گفتم

 چرا سعی نمیکنی مهسا خانوم رو به دست بیاری؟-

 :لبش رو با زبون تر کرد و گفت

 .نکردم؟ خیلی سعی کردم اما نشده، نمیشهکی میگه سعی -

 .سکوت کردم و چیزی نگفتم تا بیشتر از این اذیت نشه
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 :دانای کل

نازنین مهسا رو در آغوش گرفته بود و سعی داشت آرومش کنه، اما مهسا 

 اصال آروم نمیشد نه

میتونست تحمل کنه که آرش چیزایی رو که داره از دست بده و نه میتونست 

 مینا ببینه،اونو کنار 

علیرغم تمام تالشهای نازنین مبنی بر آروم کردن مهسا، مهسا عصبی و 

 ناراحت از نازنین جدا شد و

سوار ماشینش شد و خواست ماشین رو روشن کنه که برای آخرین بار 

 نگاهش رو به در خونه داد، شاید

 آرش اومده باشه دنبالش اما آرش نبود، ناامید نگاهش رو گرفت، ماشین رو

 روشن کرد و سریع از اونجا

 .دور شد

نازنین هم کالفه پوفی کرد و حرصی به رفتن مهسا خیره شد، شاید تو این 

 وضع آشفته تنها کسایی که با

هم تو آرامش بودن اون و آرمان بودن، تو دلش خداروشکر کرد که آرمان 

 هیچ مانعی برای ازدواج با

خبر نداشت که دست سرنوشت  اون نداره و به زودی همسر آرمان میشه، اما

 طوری با اونا بازی میکنه

 .که خود نازنین آرمان رو ترک میکنه و میره

آرمان هم به همراه آرش داخل ساختمون بودن، آرمان سعی داشت به آرش 

 امید بده و اونو امیدوار کنه تا
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بتونه برای به دست آوردن مهسا بجنگه، اما آرش انگار از جنگ خسته بود یا 

 شاید هم نمیخواست جنگ

کنه، تو دلش به مهسا عالقه داشت اما از طرفی نمیتونست هر چی که داره رو 

 از دست بده، اونوقت

چهطوری میخواست با مهسا زندگی کنه؟ دستشو جلوی خانوادهی مهسا دراز 

 ؟ حاضرکنه؟ بدبخت بشه

بود بمیره اما همچین چیزایی رو تجربه نکنه، با این وجود به مینا هیچ حسی 

 نداشت و فقط مهسا رو

 .دوست داشت

شیدا هم که وضعیتی بدتر از برادرش داشت، نشون شدهی پدرام بود و 

 خودشم از کسی خوشش میاومد

نی ماکه همسر آیندهی صمیمیترین دوستش نازنین بود، مهر آرمان از همون ز

 که عکس آرمان رو دید

 به دل شیدا نشست اما باید این حس نابود میشد وگرنه به تباهی میرسید

مینا هم که با دوستاش مشغول بگو و بخند بود گهگاهی به آرش نگاه میکرد 

 و اون خوانندهی جوونی که

کنارش بود؛ تو قلب مینا فقط آرش وجود داشت، چند سالی میشد که عاشق 

 و بعد از اینکه آرش شده بود
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فهمید نشون شدهی آرشه بینهایت خوشحال شد، اما وقتی فهمید آرش اونو 
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 نمیخواد از یه دختر مهربون

یزد سا رو با تیر معاشق به یه دختر بدجنس و حسود تبدیل شد که سایهی مه

 به خوبی میدونست که

آرش عاشق مهساست و اگه میتونست صد در صد مهسا رو با دستای خودش 

 .خفه میکرد

زل زد به آرش که آرش هم با خشم به مینا خیره شد، انگار داشت با چشماش 

 برای مینا خط و نشون

م میره میکشید که همه چی اونجوری که اون میخواد نمیشه و باالخره آرش ه

 دنبال خواستههاش، اما

 .مینا فقط با پوزخند نگاهش میکرد، فعال که دور دوره اون و خواستههاش بود

سرنوشت هم بودن اونا رو با هم میخواست، سرنوشت اینطوری میخواست که 

 مینا و آرش باهم باشن

 .اما تا کی؟ فقط گذشت زمان اینو معلوم میکرد

اومد و سه تایی مشغول صحبت شدن، باز  نازنین هم اومد داخل پیش آرمان،

 آرش خداروشکر میکرد که

 .کسایی هستن تا اونو درک کنن و هرچند الکی اونو دلداری بدن

آرسس هم توی این مدت با پدر و مادرش صحبت کرد و تمام جریان رو از 

 زمانی که عاشق شد و ترک

ستن مادرش نمیدونشد تا االن که مقابل اونا نشسته بود رو تعریف کرد، پدر و 

 که با شنیدن حرفای

پسرشون باید چه واکنشی نشون بدن اما پدرش رفته رفته تونست پسرش رو 
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 درک کنه، اما تماما هم

نمی،تونست بهش حق بده، آرسس مطرح کرد که میخواد به خواستگاری آرام 

 هم بره و بعد از تموم شدن

ونن کمی با خودشون تمام حرفاش مادر و پدرش رو تنها گذاشت تا اونا بت

 خلوت کنن و با هم مشورت

 .کنن

مادر آرمان تو خونه روی مبل سه نفرهی سلطنتیشون دراز کشیده بود و 

 داشت به گذشته فکر میکرد و

به اینکه کجای کار رو اشتباه کرده که حاال این حال و روزشه، هرگز فکر 

 نمیکرد زندگیش با

رسه، تو خیالش بچهدار و نوهدار انوشیروانی که عاشق هم بودن به اینجا ب

 شدنش رو میدید و اینکه به

خوبی و خوشی تا آخر عمر در کنار انوشیروان زندگی میکنه، اما خب اسمش 

 روشه خیال! همیشه قرار

 .نیست به واقعیت منجر بشه

انوشیروان هم توی اتاق مشترکش با همسرش روی تخت دراز کشیده بود، یه 

 دستش رو زیر سرش

گذاشته بود و به سقف زل زده بود و به گذشته فکر میکرد، خودشم 

 نمیدونست که چرا و چهطوری به

اینجا رسید و چهطور این همه گناه مرتکب شده، اما اینم خوب میدونست که 

 دیگه برای جبران خیلی
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 .چیزا دیره و همسرش رو خیلی وقته از دست داده

اشتن شام میخوردن، کیان کار و روشنک با عشق مقابل کیان نشسته بود و د

 زندگیش شده بود روشنک و

مدام کنار اون بود، همش با هم بیرون میرفتن و وقت میگذروندن و حاال که 

 دیگه چیزی به عروسیشون

نمونده بود خودشون رو خوشبختترین زوج عالم حس میکردن، فرشتهها هر 

 روز عشق بین اونا رو

ا رو بهم وابسته میکردن، اونا واقعا بیشتر میکردن و هر روز بیشتر اون

 مناسبترین فرد برای هم

بودن و خوشبختترین زوجی که بین این همه هرج و مرج با هم بودن، با هم 

 بودنی که خیلیا حسرتش

 .رو داشتن از جمله مهسا، شیدا، آرش، مینا و خیلیای دیگه

د و ته بوکامران روی تخت دراز کشیده بود و دستاشو روی هم روی پتو گذاش

 کنارش هم سارا دراز

کشیده بود، با عشق برگشت و به سارا زل زد و آروم موهاشو نوازش کرد، 

 خوشحال بود که سارا

برگشته و دوباره کنارشه، دخترش بهانه بود، خودش با تموم وجودش سارا رو 

 میخواست و برگشتنش

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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رو همه جوره خواهان بود؛ وقتی سارا رفت اوایل نسبت به سارا تنفر داشت اما 
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 نتونست عشق سارا رو

از قلبش بیرون کنه و رفته رفته فهمید نه تنها سارا فراموش نشده بلکه بیشتر 

 تو وجودش رفته و عاشقتر

از خودش میپرسید که چرا، مگه چه خطایی شده، کامران اون زمانها مدام 

 کردم؟ گرچه هنوزم جواب

ثابت و درستی برای سواالش نداشت، اما االن دیگه مهم نبود، مهم سارایی بود 

 که االن کنارشه، تنها چند

ساعت از عقدشون میگذشت و کامران حس میکرد از نو متولد شده، نیازی به 

 عروسی گرفتن نبود،

ن برن محضر و با هم عقد کنن تا دوباره زن و شوهر هردوشون ترجیح داد

 باشن و بتونن کنار هم باشن،

کامران دیگه هیچی نمیخواست همین که سارا باهاش بود و کنارش بود یه 

 .دنیا بود

ساعت نزدیکای دوازدهه بود که آرمان و نازنین از بقیه خداحافظی کردن و 

 بیرون رفتن، موقع رفتن

کر کرد برای همدردیهاش و صحبتهایی که کرده بود، آرش کلی از آرمان تش

 میشد گفت که با هم

دوست شده بودن و آرش هم خیلی از آرمان خوشش اومد و از طرفی هم به 

 آرمان حسودی میکرد که

 .دختر مورد عالقهاش کنارشه

آرمان و نازنین هم مقابل هم ایستادن و آرمان هم در حالی که با عالقه به 
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 یکرد، موهاینازنین نگاه م

سیاهش رو که کمی از شالش بیرون زده بود به داخل شالش هل داد و نازنین 

 خجالتزده سر پایین

انداخت، آرمان آروم نزدیکتر شد و در حالی که به چشمای نازنین خیره بود و 

 لبخند زیبایی به لب داشت

 :گفت

 .با احتیاط رانندگی کن و مراقب خودت باش-

 .د و گفت:تو هم همینطورنازنین هم سر تکون دا

 .آرمان چشمی گفت و ادامه داد:شبت بخیر عزیزم

 .شب تو هم بخیر-

و بعد از هم جدا شده و هر کدوم به سمت ماشیناشون رفتن، در حالی که تا 

 آخرین لحظه نگاهاشون به هم

 .بود

روز بعد ساسان و آرزو تصمیم گرفتن که در مورد احساسشون نسبت به هم 

 به بقیه هم بگن و ازدواج

کنن، ساسان هم بعد از هماهنگی با آرزو بعدازظهر پیش دایی سیروسش که 

 پدر آرزو هستش رفت و بعد

از صرف نهار با سیروس در مورد عالقهاش به آرزو حرف زد و اینکه میخواد 

 آرزو به خواستگاری

بیاد، سیروس هم با رضایت وقتی که تمایل دخترش رو دید این اجازه رو داد 

 که ساسان به خواستگاری
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آرزو بیاد، ساسان هم خوشحال و ذوقزده از تایید سیروس راهی خونهی مادر 

 و پدر آرمان که عمه و

شوهرعمهاش میشن شد تا از اونا بخواد به عنوان بزرگترشون آرزو رو برای 

 .خواستگاری کنن ساسان

الله وقتی متوجهی این موضوع شد با خوشحالی استقبال کرد و رفت پیش 

 آرزو و کلی با هم صحبت

کردن و شوخی و خنده میکردن و صدای خندههاشون گوش آسمون رو 

 .نوازش میداد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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از طرفی خبر پخش آلبوم ترانههای آرمان و استقبالی که از آلبوم شده بود تو 

 کل فامیل پیچید و همه با

ذوق و شادی به آرمان زنگ میزدن و تبریک میگفتن مخصوصا مادر آرمان 

 که بینهایت خوشحال

 .بود

 انوشیروان روی زنگ زدن به پسرش رو نداشت و در حالی که آروم دست

 میکشید به عکسای

 :کودکیهای آرمان و اشک میریخت با عجز گفت

 .بهت افتخار میکنم پسرم-

و بعد یاد اون شب کذایی افتاد، شبی که به همراه کیومرث به مهمونی تولد 

 دوستشون رفته بودن و اونجا
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هم برخالف میلش همراه با بقیه مشروب خورد، اوایل نمیخورد اما بعد که 

 رد ولشروع به خوردن ک

نمیکرد، اونقدر خورد که تلو تلو میخورد و تو حال خودش نبود، نفس هم به 

 همراه رز دوست

صمیمیش به اون مهمونی اومده بودن، نفس برخالف ظاهر آروم و مظلومش 

 یه دختر جاهطلب و عاشق

بود و خب یه جورایی به این فکر میکرد که اگه بتونه به انوشیروان نزدیک 

 خیلی چیزابشه شاید بتونه 

رو به دست بیاره، مخصوصا اینکه به آرمان عالقه داشت و اگه یه نقطه ضعف 

 از انوشیروان به دست

میآورد میتونست اونو مجبور کنه که راضی به ازدواج اون و آرمان بشه و 

 انوشیروان که پدر آرمانه

هم آرمان رو مجبور به ازدواج کنه، بنابراین با جام مشروبی که تو دست 

 شت پیش انوشیروان رفت،دا

انوشیروان اونقدر مست بود که نمیتونست تشخیص بده کسی که کنارشه 

 همسر زیباش که عاشقشه

نیست و با مستی نفس رو در آغوش کشید و نفس انوشیروان رو به یکی از 

 اتاقای اون خونه برد،

کیومرث هم که بین دخترا نشسته بود و مشروب میخورد و اصال حواسش به 

 .شیروان نبودانو

فردای اون شب انوشیروان تازه فهمید که چه اتفاقی افتاده، اما دیگه کاری از 
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 دستش برنمیاومد تمام

وسایل اتاقش توی شرکت رو با عصبانیت شکوند و بعد کالفه روی صندلیش 

 افتاد و خودشو لعنت کرد

 که همراه کیومرث به اون مهمونی رفته،

رو با چیزی که اتفاق افتاده زمین بزنه و نفس هم که میخواست انوشیروان 

 مجبور به پذیرش

خواستههاش کنه با لذت به این فکر میکرد که اگه حامله بشه آرمان چه بالیی 

 سر انوشیروان میاره؟ و

بعد با شهوت تمام تو روی انوشیروان گفت که آرمان رو مدیون خودش 

 میکنه و آرمان مجبور میشه

 .دنبال نفس بیوفته

حامله شدن نفس انوشیروان هم بعد از نگاه کردن نمایش مسخرهی  بعد از

 نفس تو شرکت، بهش گفت که

آرمان رو تو خواب میتونه به دست بیاره و نفس که تصمیم داشت همه چی رو 

 به آرمان بگه راه افتاد تا

بره پیش آرمان و در یه تصمیم یهویی ماشین رو به سمت دیگهای برد و 

 خودکشی کرد؛ چون فهمیده بود

 .آرمان به الله عالقه داره و تمام رشتههاش پنبه شد

انوشیروان که تمام اینا رو داشت برای عکسای آرمان تعریف میکرد در آخر 

 :آهی کشید و گفت

م سعیم رو کردم تا اون دخترهی عوضی میدونم تو از من متنفری اما من تما-
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 تو رو تو دردسر نندازه، با

تمام اینا و این که میدونم از من متنفری اما بهت افتخار میکنم پسرم، باالخره 

 .راه خودت رو پیدا کردی

و این همسر دل شکستهاش بود که ناباور پشت در اتاق خشکش زده بود و با 

 شنیدن حرفای انوشیروان

ید چه واکنشی نشون بده، در حالی که دستاش میلرزیدن آروم نمیتونست با

 در اتاق رو باز کرد و رفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 356 

داخل اتاق انوشیروان، با دیدن همسرش ابروهاش باال رفت و متعجب زل زد 

 دش گفت کهبهش، با خو

مگه ماهرخ بیرون نرفته بود؟! و همسر دل و جان سوختهاش در حالی که 

 آروم اشک میریخت رو به

 :انوشیروان گفت

 حقیقت داره؟-

 انوشیروان گیج گفت:چی حقیقت داره؟

 تمام چیزایی که االن در مورد نفس و خودت و آرمان گفتی، حقیقت دارن؟-

میخواست که ماهرخ چیزی بفهمه و با دهن انوشیروان باز موند، اون هرگز ن

 فهمیدن حقیقت خورد بشه،

 .اما حاال اون همه چیز رو فهمیده بود

 .با عجز جواب داد:حقیقت داره
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و ماهرخ با قدمهای شکسته جلو رفت و کنار شوهرش روی تخت نشست، 

 انوشیروان سرش رو پایین

 .انداخت که ماهرخ آروم اون در آغوش کشید

همچین چیزی ممکن باشه، نمیتونست حتی فکرشم بکنه که باورش نمیشد که 

 شوهرش به این روز

افتاده باشه و این اتفاقا براش افتاده باشه، اونم فقط به خاطر نفسی که همه 

 چیز رو نابود کرده بود، صدای

 :انوشیروان رو شنید که با درموندگی گفت

 ماهرخ... منو میبخشی؟-

 :و آروم اشک میریخت گفتماهرخ هم در حالی که لب میگزید 

 .این تویی که باید منو ببخشی-

 :انوشیروان هم لبخند نیمهجونی زد و گفت

 ...من گناه کردم ماهرخ، چه اونجوری چه اینجوری من نفس رو-

ماهرخ نذاشت انوشیروان ادامه بده، ازش جدا شد و در حالی که به چشمای 

 مشکی انوشیروان زل زده

 :بود گفت

ستی که اون اتفاق بیوفته، االن دیگه همه چیز رو میدونم، تو تو خودت نخوا-

 .مقصر نیستی

 :انوشیروان هم آه مانند نفسش رو بیرون فرستاد و گفت

نمیدونم، خدا کنه خدا هم همینجوری بگه و منو ببخشه، من گناهای زیادی -

 .کردم ماهرخ
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ماهرخ هم لبخندی زد و در حالی که دستای شوهرش رو توی دستاش 

 :یفشرد گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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همه ی ما گناه کردیم، هیچکسی خالی از گناه و اشتباه نیست، تو هم باید -

 توبه کنی و از خدا بخوای

 .ببخشتت

انوشیروان هم لبخند زد، دست ماهرخ رو باال آورد و ب*و*سید و گفت:حق 

 .با توئه

 :ماهرخ هم با حالت بامزهای گفت

معلومه که حق با منه، این همه ساله داری با من زندگی میکنی االن فهمیدی -

 که حق با منه؟

 .انوشیروان خندید و اومد چیزی بگه که زنگ خونه به صدا در اومد

 ن متعجب رو به ماهرخ گفت:منتظر کسی بودی؟انوشیروا

 .ماهرخ هم تای ابرویی باال داد و گفت:نه

بعد بلند شد و از اتاق بیرون رفت، انوشیروان هم پشت سرش اومد، ماهرخ 

 نگاهی به صفحهی آیفون

تصویری کرد و با دیدن ساسان لبخندی زد و در رو باز کرد، بعد رو به 

 :انوشیروان گفت

 .ساسانه-

وشیروان نفس عمیقی کشید و سر تکون داد، وقتی ساسان اومد، ماهرخ با ان
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 روی باز ازش استقبال کرد،

ساسان هم با کنجکاوی از ماهرخ و انوشیروان پرسید که چرا گریه کردن و 

 انوشیروان هم گفت که با

ماهرخ مشغول تماشای عکسای کودکی پریا و آرمان بودن که گریشون 

 ومد داخلگرفته و بعد ساسان ا

روی یکی از مبالی سلطنتی و سفید مشکی که گوشهی سمت راست سالن بود 

 نشست و ماهرخ و

انوشیروان هم مقابلش روی همون مبالی سلطنتی دو نفره نشستن، ساسان 

 شروع کرد از اول ماجرا رو

توضیح دادن، گفت که همیشه یه حس مبهمی به آرزو داشته و چون اونو 

 دواجمیخواسته تا االن از

نکرده، گفت که با آرزو رابطه داره و با سیروس هم در مورد خواستگاری 

 کردن آرزو حرف زده و

سیروس هم موافقت کرده و در آخر هم از اونا خواست که به عنوان بزرگتر 

 آرزو رو براش

 .خواستگاری کنن

ماهرخ و انوشیروان که بینهایت خوشحال شده بودن با خوشرویی از پیشنهاد 

 ای ساسان استقبالو حرف

کردن و قبول کردن و ساسان هم بعد از اینکه کمی دیگه هم با ماهرخ و 

 انوشیروان صحبت کرد با شادی

از اونا خداحافظی کرد و از خونه خارج شد، موهای مشکیش رو مش طالیی و 
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 مشکی کرده بود که خیلی

ی بهش می،اومد چشمای آبیش هم که از مادرش به ارث برده بود از شاد

 میدرخشیدن، ترکیب صورتش

مردونه بود و چهارشونه و قد بلند بود، توی ماشینش که نشست زنگ زد به 

 آرمان و ماجرا رو براش

 .تعریف کرد و آرمان هم با خوشحالی استقبال کرد و کلی بهش تبریک گفت

آرسس با استرس مقابل پدر و مادرش نشسته بود و با پای راستش روی زمین 

 د، منتظرضرب گرفته بو

به پدر و مادرش نگاه میکرد تا اونا حرفی بزنن، اما اونا هم ساکت نگاهش 

 میکردن، انگار که منتظر

 .بودن تا زمانش برسه و حرفی بزنن

پدر آرسس هم باالخره سکوتی که برای آرسس مرگبار بود رو شکست و در 

 حالی که اخم داشت رو به

 :آرسس گفت

 پریا حسینیسیده  |رمان متاهل )جلد اول( 

 358 

 .من و مادرت رو حرفات خیلی فکر کردیم و کلی مشورت کردیم-

 :مکثی کرد و ادامه داد

 ...و تصمیم گرفتیم که-

 :مادرش ادامه داد

 .آرام رو برات خواستگاری کنیم پسرم-
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بعد این جمله پدر آرسس با شیطنت اخماشو از هم باز کرد و با مهربونی به 

 تنها فرزندشون زل زد،

نفس تو سینهی آرسس حبس شد و برای لحظهای مات به پدر و مادرش نگاه 

 کرد، بعد با شادی از جاش

پرید و رفت روبهروی پدرش زانو زد، دستشو ب*و*سید و کلی تشکر کرد و 

 بخندپدر آرسس هم با ل

نگاهش میکرد و مادر آرسس هم خوشحال بود که باالخره بعد این همه مدت 

 شادی پسرشون رو

 .میبینن

آرمان هم توی فروشگاه بود و مشغول خرید لباسای جدید بود که تلفنش 

 زنگ خورد و بعد از جواب دادن

به تلفن، مادرش ازش خواست که به دیدنش بره. آرمان نمیخواست بره اونجا 

 پدرش روبهرو بشه، که با

اما ماهرخ اصرار کرد و آرمان هم فقط به خاطر مادرش قبول کرد، هنوز از 

 پدرش انوشیروان متنفر

بود، توی فروشگاه آدما یه سری شناختنش و باهاش عکس گرفتن و 

 فروشنده هم ازش امضا خواست، این

هدفش  حالت مردم آرمان رو به وجد میآورد و خوشحال بود از اینکه داره به

 .نزدیک میشه

وقتی از فروشگاه بیرون اومد و سوار ماشینش شد خریداش رو کنارش روی 

 صندلی شاگرد گذاشت،
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ماشین رو روشن کرد و راه افتاد سمت خونهی پدر و مادرش، زمانایی که اون 

 و پریا و مادر و پدرش

باهم زندگی میکردن روزایی بود که واقعا آرمان دلتنگشون بود، مخصوصا 

 واهر زیبا و مهربونش کهخ

نبود تا با شیطونیاش آرمان رو عصبی کنه و با هم کل کنن، آهی کشید و 

 نفسش رو بیرون فرستاد و به

بغضش اجازهی اظهار وجود نداد، وقتی رسید خونه، ماشین رو پارک کرد به 

 سمت در رفت و زنگ زد

ال کرد و و وقتی هم داخل خونه شد مادرش رو دید که جلوی در ازش استقب

 پدرش رو دید که روی یکی

از مبال نشسته و نگاهش میکنه، ماهرخ دست پسرش رو گرفت و اونو نشوند 

 کنار خودش، تمام این مدت

آرمان اصال به پدرش نگاه نمیکرد و با لبخند به ماهرخ نگاه میکرد، ماهرخ 

 تصمیم داشت تا چیزایی که

ز اشتباه در اومد و با فهمیده رو به آرمان بگه و همونطور که خودش ا

 شوهرش نرمتر شد آرمان هم

 .کمی با پدرش نرم بشه

وقتی همه چیز رو بعد از مقدمه چینی برای آرمان تعریف کرد، آرمان فقط 

 ناباور و متعجب نگاهش بین

 :مادر و پدرش در گردش بود، آرمان رو به مادرش با گنگی گفت

 چی دارین میگین، مگه همچین چیزی ممکنه؟-
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اهرخ هم با ناراحتی حرفش رو تایید کرد و گفت که چهطوری متوجهی و م

 حقیقت شده، آرمان که حس

میکرد قلبش تیکه تیکه شده، برگشت و زل زد به پدرش، هم از حس نفس 

 شوکه شده بود و هم از کار

پدرش، در هرصورت پدرش گناه کرده بود اما شرایط کامال فرق داشت، 

 زآرمان فکر میکرد که پدرش ا

روی شهوت اون بال رو سر نفس آورده و طوری کیومرث براش تعریف کرده 

 بود که این حس رو چند

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 359 

برابر میکرد، اما اصال فکر نمیکرد که نفس عاشقش باشه و پدرش به این روز 

 افتاده باشه. نفس یه

دختر جاهطلب و مغرور بود و همینطور یه دختر فاسد با ظاهر مهربونش، حتی 

 ماهرخ رو هم گول

میزد، اما انوشیروان خوب ذاتش رو می،شناخت و برای همین هر کاری کرد 

 تا نذاره اون به پسرش

 .نزدیک بشه

آرماناحساس کرد نسبت به پدرش شرمساره، نگاهش غمگین شد و با غم و 

 قدمایی لرزون از جاش بلند

شد رفت سمت پدرش و مقابل انوشیروان زانو زد، پدرش از ناراحتی سر 

 پایین انداخت و این آرمان بود
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 :که دستای پدرش رو گرفت و با عجز گفت

 متاسفم پدر... منو میبخشین؟-

 :آرمان

گزید و با چشمای اشکی نگاهم کرد، هنوز نتونسته بودم حرفای مامان  بابا لب

 رو هضم کنم، اصال باورم

نمیشد! آخه چهطور ممکن بود که نفس عاشقم باشه؟ چهطور ممکن بود که 

 این بال رو سر خودش و

پدرم بیاره فقط برای اینکه پدر منو مجبور به ازدواج با اون کنه؟ نفس یه 

 بود کهو خندون  دختر شاد

 خیلی مهربون بود، یعنی همه ظاهرسازی بود؟

با فرو رفتن تو آغوش بابا از فکر در اومدم، محکم منو بغل کرده بود، منم 

 دستامو دورش حلقه کردم و

بغلش کردم، حس کردم بابا داره گریه میکنه اما به روی خودم نیاوردم و 

 اجازه دادم خودش رو خالی

بیشتر تو آغوش میگرفت، وای بر من که  کنه، آروم اشک میریخت و منو

 همچین کاری با پدر و

مادرم کردم، اون از مادرم که گناهکار دونستمش و شریک جرمش کردم و 

 اینم از پدرم، پدری که برای

محافظت از من زجر کشید، با مرور کردن حرفای کیومرث توی ذهنم دستام 

 مشت شد. کیومرث عوضی

تیجه میرسم که یه عوضی به تمام معنا هستی، اون دارم هر روز بیشتر به این ن
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 حتما حقیقت رو

 میدونسته، اما چرا به من نگفت؟

برای لحظهای حرف بابا که پشت خط بود و من صداش رو میشنیدم تو ذهنم 

 :مرور شد

 ".تو حقیقت رو بهش نمیگی مطمئنم"

؟ موای بر من چهطور اینقدر پست شدم، چهطور تونستم کیومرث رو باور کن

 چرا بابا خودش حقیقت رو

به من نگفت و گذاشت ازش متنفر بشم؟چرا وقتی میخواست توضیح بده یه 

 جورایی مانع خودش میشد؟

 :آروم از بابا جدا شدم و در حالی که به چشمای مشکیش زل زده بودم گفتم

بابا چرا زودتر حقیقت رو به من نگفتین؟ چرا گذاشتین کار به اینجا بکشه و -

 شما متنفر بشم؟من از 

 :بابا هم نفسی گرفت و در حالی که پلکاشو روی هم میفشرد گفت

نمیخواستم تو هیچوقت هیچی از قضیهی من و نفس بفهمی، مطمئن بودم که -

 از من متنفر میشی چون

من در هر صورت گناه کرده بودم و مطمئن بودم که نفس هم طوری ماجرا رو 

 تعریف میکنه که تو

ی، من نمیتونستم پسرم رو از دست بدم و برای همین چیزی حتما باور میکن

 نگفتم، نمیدونستم باید

چیکار کنم! تو بد دردسری افتاده بودم و حتی نمیتونستم با ماهرخ در موردش 

 حرف بزنم، فکر کردم
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 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 360 

تنها کسی که میتونه کمکم کنه کیومرثه که چه اشتباهی کردم، همه چیز رو 

 براش تعریف کردن مساوی

 .شد با به دست آوردن یه ابزار برای تهدید کردن من

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

مدام چیزای مختلف میخواست و با اسم شرکت هم کارایی انجام میداد و به -

 من اجازهی دخالت نمیداد،

اگه میخواستم حرفی بزنم تهدیدش این بود که همه چی رو به همه میگه و من 

 همچین چیزی نمیخواستم،

هر روز خودمو لعنت میکردم که چرا به کیومرث اعتماد کردم، اما دیگه 

 شت، نمیدونمفایدهای ندا

ماهرخ چهطور همه چیز رو فهمید، اما اون روز وقتی همه رفته بودیم شمال و 

 من و مادرت برگشتیم

ویال اون از من اعتراف گرفت اونقدر عصبی بودم که فقط به رابطه با نفس 

 اعتراف کردم و ماهرخ با

از  ،سیلی که بهم زد و البته حقم بود نذاشت بقیهی ماجرا رو براش توضیح بدم

 اون روز کامل نابود شدم

چون ماهرخ رو )نگاهی به مامان کرد( تمام وجودم رو از دست داده بودم و 

 اون از من متنفر شده بود و

 .میدونستم دیگه اگه هر چهقدر براش توضیح بدم اون باور نمیکنه
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 :به اینجا که رسید صداش به لرزش افتاد

از دست دادم، دیگه واقعا داشتم  اینا بس نبود، پریا یه دونه دخترم رو هم-

 دیوونه میشدم، ماهرخ از یه

طرف، کارای کیومرث از یه طرف و مرگ پریا هم از یه طرف داشت منو 

 نابود میکرد، به خوبی

میدونستم که ماهرخ میخواد منو لو بده تا من مجازات بشم و منم هر روز و 

 هر شب منتظر این کارش

ماهرخ با من سرد نباشه، زنی که دیوانهوار  بودم، ترجیح میدادم بمیرم اما

 .عاشقش بودم و هستم

دستای بابا رو گرفتم و به چشماش زل زدم و بابا هم بعد از مکث کوتاهی 

 :ادامه داد

اون موقع که تو در مورد این موضوع فهمیدی، قبلش کیومرث پیش من بود -

 یه سری مدارک میخواست

اطالعات درستی از اون قرارداد به من  و میخواست یه قرارداد ببنده که هیچ

 نمیداد و منم حاضر نبودم

اون مدارک رو بهش بدم چون با دادن اونا شرکت و هر چی که داشتیم در 

 معرض خطر بود، وقتی

کیومرث نتونست مدارک رو به دست بیاره گفت میره و همه چیز رو به تو 

 میگه، من خوب میدونستم

نوی امکان نداره اون حقیقت رو بهت بگه و که اگه تو از زبون کیومرث بش

 طوری تعریف میکنه که تو
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از من متنفر بشی و به من ضربه بزنه که همینطورم شد، بعد از اون بارها 

 خواستم حقیقت رو برات بگم

اما نفرتی که تو چشمات بود وجود منو آتیش میزد و جایی برای حرف زدن 

 نمیذاشت و رفتارای

 .ناشایستی انجام دادم

عصبی از جام بلند شدم و در حالی که گامهای عصبی برمیداشتم با حرص رو 

 :به بابا گفتم

این مرد چرا عوضیه آخه؟ اصال آدم هست؟ چهطور یه آدم میتونه اینقدر -

 پست باشه؟ هم اون و هم اون

 ...دخترش

 کالمم رو قطع کردم و کالفه چنگی به موهام زدم

 :بابا اخمی کرد و گفت

 یزی بین تو و پریسا هست؟پریسا؟ چ-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :پوزخندی زدم و گفتم

نه، فقط از زمانی که یادمه فقط خودشو آویزون من کرده، حالم از این دخترا -

 بهم میخوره، البته وقتی

 .ونم انتظار داشته باشم دخترشم یه فرشته باشهپدرش کیومرثه نمیت

 :مامان با اخم حرف منو تایید کرد و بابا پوفی کرد و گفت

آره، خودمم متوجهی تمایل پریسا نسبت به تو شدم، اما پریسا اصال از کارای -
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 پدرش خبر نداره، نمیدونه

 .کیومرث چیکارا میکنه و حتی منم دقیق نمیدونم

 :روی مبل نشستم و در حالی که با پام روی زمین میزدم رو به بابا گفتم

خب تا کی؟ با این وضع اگه بخواد پیش بره کیومرث باید هر سری شما رو -

 تهدید کنه، صاحب شرکت

شما هستین و کیومرث و عمو پژمان هم باهاتونن اما صاحب اصلی شمایین و 

 اگه چیزی بشه همه چی

 .نباید بذارین به کاراش ادامه بدهگردن شما میافته، 

 :مامان هم سر تکون داد و گفت

 .حق با آرمانه، انوشیروان باید برادرت رو متوقف کنی-

 بابا با درموندگی رو به ما گفت:چهطور این کار رو بکنم؟

نفسم رو با عصبانیت به بیرون فرستادم و دستی به موهام کشیدم، باید یه 

 یکهیراهی باشه که بشه این مرت

عوضی رو متوقف کرد، اما چه راهی؟ چهطور میتونستم به پدرم کمک کنم؟ 

 این همه این مدت اون از

 .من حفاظت کرد، حاال نوبت منه که یه کار کوچیکی براش انجام بدم

 :سرمو بلند کردم و رو به بابا گفتم

به من زمان بدین یه راهی پیدا میکنم تا این مرتیکهی عوضی رو متوقف -

 .کنیم

بابا لبخند محوی زد و آروم سر تکون داد، مامان هم دستی به موهاش کشید و 

 بعد تو سکوت به ما خیره
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شد، کمی که گذشت مامان سکوت بینمون رو با لحنی که سعی میکرد شاد 

 .باشه شکست

 .راستی آرمان، ساسان اومد اینجا-

 :با لبخند نگاهش کردم و گفتم

گ زد و همه چی رو تعریف کرد، خدایی من میدونم مامان، بعدش به منم زن-

 بعضی وقتا حس میکردم

که از آرزو خوشش میاد، اما وقتی هیچ کدومشون به طرف هم نرفتن یعنی در 

 واقع ساسان هیچ اقدامی

 .نکرد، منم فکر کردم که حسم اشتباهه

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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بابا هم گفت:ساسان اونقدر درگیر خواهراش بود که پاک زندگی خودش رو 

 فراموش کرده بود، اینکه

پدر و مادرت بمیرن و یهویی تو بشی بزرگتر خونه و خواهراتو کنترل کنی و 

 ازشون مراقبت کنی

 ...خیلی سخته گرچه

 :سریع گفتمنذاشتم دوباره بابا به اون حالت برگرده و 

ساسان تا حد زیادی موفق شد، اما بعدش دیگه هر چی شد مربوط به الله و -

 نفس بود که با کاراشون

خودشون رو تو دردسر انداختن، مگه الله و امیرسام نبودن؟ ساسان اصال از 

 .امیرسام خوشش نمیاومد
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 :مامان هم تایید کرد و گفت

ظمه و هر کسی یار خودشو در هر صورت خوشحالم که االن همه چیز رو ن-

 .پیدا کرده

 :بابا هم با نیش باز رو به من گفت

 راستی حرف از یار شد، تو کی میخوای یار خودت رو پیدا کنی آرمان؟-

 :لبخند دندوننمایی زدم که باعث تعجب مامان و بابا شد و مامان مردد گفت

 کسی هست؟ کسی رو دوست داری؟-

 :با سر حرفش رو تایید کردم که بابا با شادی گفت

 .خب پس منتظر چی هستی؟ اونو به ما معرفی کن و بعد بریم خواستگاریش-

لبخندم عمیقتر شد و گفتم:به زودی اونو بهتون معرفی میکنم تا بریم 

 .خواستگاریش

د وبابا که داشت از خوشحالی بال در میآورد و ناراحتیش رو کامل از یاد برده ب

 :با هیجان گفت

 اسمش چیه؟-

 .نازنین-

 .مامان هم با ذوق گفت:چه اسم قشنگی داره

 .زل زدم تو چشمای مامان گفتم:همینطوره

 :نازنین

تلفنم که داشت زنگ میخورد رو از تو جیبم در آوردم، همراه شیدا اومده 

 بودم بیرون و داشتیم

ایی زدم و جواب برمیگشتیم با دیدن اسم آرمان که زنگ میزد لبخند زیب
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 :دادم

 سالم، جانم عزیزم؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 صدای مهربونش توی گوشم پیچید:سالم خوشگلم، چهطوری؟

 :به ماشینامون رسیدیم که گفتم

 خوبم عزیزم، تو چهطوری؟-

 :هم شد و آهی کشید، نگاهی بهش انداختم و گفتم چهرهی شیدا در

 .آرمان یه لحظه-

 :تلفن رو از گوشم جدا کردم که شیدا با لبخند مصنوعی گفت

 خب من دیگه برم، کاری نداری؟-

 .دستشو فشردم و گفتم:نه شیدایی، مراقب خودت باش

سر تکون داد و به سمت ماشینش رفت، منم رفتم و پشت فرمون نشستم که 

 :ی آرمان اومدصدا

 نازنین اونجایی؟-

 .آره عزیزم، ببخش شیدا رو راهی کردم-

 .عیب نداره خوشگله، زنگ زدم که باهات هماهنگ کنم-

 :ماشین رو روشن کردم و گفتم

 چیرو هماهنگ کنی؟-

 .شیطون خندید و گفت:قرار خواستگاری رو

 :چشمام گرد شد و قلبم ضربان گرفت بعد با ذوق گفتم



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 622 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 اری؟خوا... ستگ-

خندید و گفت:آره دیگه، من نمیتونم بیشتر از این برای به دست آوردن تو 

 .صبر کنم

 :خجالتزده سر پایین انداختم که گفت

شمارهی مادرت رو برام بفرست که به مامانم بدم زنگ بزنن و با هم هاهنگ -

 .کنن

 :چشمام برق زد و با عالقه و شادی گفتم

 .چشم عزیزم، حتما-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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دوستان گلم این پست آخر فصل یک رمانمه، بعد این پست وارد فصل دوم 

 جلد اول میشیم، خوشحال

 .میشم نظراتتون رو در مورد رمانم بدونم

 .با من همراه باشین

*** 

 .:قربونت عزیزم، پس منتظرمآرمان گفت

 .خندیدم و گفتم:خدا نکنه، بذار برم خونه برات میفرستم

 .باشه عزیزم، مراقب خودت باش-

 .تو هم-

 :بعد یه ب*و*س فرستادم که خندید و گفت

 .خداحافظ خوشگلم-

 .خداحافظ عزیزم-
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تماس رو که قطع کردم گوشی رو گذاشتم روی صندلی شاگرد و راه افتادم 

 .هسمت خون

 :آرمان

بعد از قطع کردن تماس ماشینم رو روشن کردم و راه افتادم، واقعا خوشحالم 

 از اینکه باالخره منم

میتونم خوشبخت باشم و طعم خوشبختی رو بچشم، ته دلم یه دل شورهی 

 کوچیکی بود اما میذاشتمش

به حساب هیجانم، حاال که الله داره ازدواج میکنه، حاال که پدر و مادرم رو 

 واقعا شناختم و دیدم چهقدر

ازم مراقبت میکنن و نگرانمن و حاال که میبینم کسی رو دارم که مثه خودمه و 

 منو دوست داره

بینهایت احساس خوشبختی میکنم، میتونم بگم هیچ وقت تا این حد خوشحال 

 نبودم و به هیچوجه

 .نمیذارم کسی این خوشبختی رو از من بگیره

نش کردم که آهنگ آرزو از مرتضی پاشایی دست بردم سمت ضبط و روش

 پخش شد، لبخندی زدم و

صداش رو زیاد کردم و آروم آروم با آهنگ میخوندم، االن تو این لحظه هیچ 

 چیز نمیتونست آرامش

منو بهم بزنه، دیگه قرار نیست زجر بکشم، دیگه قراره زندگی روی خوشش 

 .رو به من نشون بده

دآگاه اخم کردم، باید یه راهی پیدا کنم تا ذهنم رفت سمت کیومرث که ناخو
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 دستش رو بشه و نتونه بیشتر

 از این پدرم رو عذاب بده، اما چه راهی؟

چه چیزی ممکنه برای کیومرث مهم باشه و نخواد اونو از دست بده؟ چهطور 

 میتونم بدون آسیب زدن به

 بابا اونو متوقف کنم؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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تو همین فکرا بودم که تلفنم زنگ خورد، نگاهی بهش کردم و بعد راهنما زدم 

 و یه گوشه نگه داشتم، تلفن

 .رو برداشتم که با دیدن اسم آرسس لبخندی زدم و جواب دادم

 سالم، جانم داداش؟-

 با شادی گفت:سالم آرمان، چهطوری؟

 خوبم داداش، تو چهطوری؟-

 .من که عالیم، خیلی خوشحالم آرمان، باالخره شد-

 ابرو باال دادم و گفتم:چی شد؟

 .خندید و گفت:مادر و پدرم راضی شدن آرام رو برام خواستگاری کنن

 :لبخندم دندوننما شد و گفتم

 آرام گفتی؟وای، واقعا؟ تبریک میگم، پس داداش به -

آره اونم کلی ذوق کرده، البته گفت که یکم خجالت میکشه که با خانوادهام -

 روبهرو بشه، اما من باهاش

 .حرف زدم و راضیش کردم که این حالت رو کنار بذاره
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سوتی زدم و گفتم:ماشاهلل، این ماه همه دارن عروسی میکنن، خخ چه ماه 

 .مبارکیه

یان هم که دم عروسیه و داره میره قاطی اونم خندید و گفت:آره واقعا، ک

 مرغا، راستی تو و نازنین کی

 ازدواج میکنین؟

 .لبمو با زبون تر کردم و گفتم:نمیدونم، فعال که قرار خواستگاری رو گذاشتیم

 .ای جان، چه خوب، لیاقتش رو داری، مطمئنم خوشبخت میشی-

 .یشیبا مهربونی گفتم:ممنونم داداش، تو هم مطمئننا خوشبخت م

 فدات، کجایی؟-

 .با خنده گفتم:وسط خیابون! دارم برمیگردم خونه

 .اوه، نه نه برنگرد بیا پیش من و کیان-

متعجب گفتم:تو کیانم از راه به در کردی؟ اون پسر کار و زندگی داره، دو 

 رور نیست آشتی کردیم، باز

 شروع کردی؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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خندید و گفت:بابا چه از راه به در کردنی؟ اومدیم بیرون با هم به عنوان 

 آخرین باری که با کیان مجرد

میایم بیرون، در واقع یه جشن کوچیک سه نفرهی خداحافظی با مجردی برای 

 .کیان، بیا پیشمون پسر

 .ه فهمیدم، برام آدرس بفرست بیامبا شیطنت گفتم:باشه باش
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 .باشه داداش، االن میفرستم-

تماس رو قطع کردم و منتظر آدرس شدم، اونم چند لحظه بعد آدرس یه 

 رستوران رو فرستاد، دنده عوض

 .کردم و با لبخند راه افتادم سمت رستوران مورد نظر

 :نازنین

ی بودیم، با با چشمای گرد شده مامان رو نگاه میکردم هردومون عصبان

 :عصبانیت گفتم

یعنی چی مامان؟ تا دو روز پیش داشتین بال بال میزدین که من ازدواج کنم -

 حاال چی شده که نظرتون

 عوض شده؟

 :مامان هم با اخم غلیظی که داشت جواب داد

 .ازدواج کن اما نه با این پسر-

با حرص گفتم:چرا؟ مگه آرمان چه هیزم تری به شما فروخته؟ اصال شما 

 آرمان رو میشناسین که در

 موردش نظر میدین؟

 :مامان با حرص و عصبانیت گفت

خودشو نه، اما پدرش و خانوادهاش رو خوب میشناسم و به تو هم میگم که -

 حق نداری با اون پسر

 .ارتباط داشته باشی

 .انمجیغ زدم:من عاشق آرم

مامان هم با صدای بلندی گفت:نمیتونی عاشق مردی باشی که پدرش تو مرگ 
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 .پدرت بیسهم نیست

 .برای لحظهای خشکم زد و با تعجب و گیج و گنگی زل زدم به مامان

 یع... یعنی چی؟ چه ربطی به پدر آرمان داره؟-

 مگه شما نگفتین که بابا سکته کرده؟

 :ست و گفتمامان با اعصابی داغون روی مبل نش

 .سکته کرد، اما نگفتم عاملش چی بود-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 شما چی میگین؟-

 مامان ابرویی باال داد و گفت:دوست داری حقیقت رو بدونی؟

 :تو سکوت بهش زل زدم که گفت

 .وب گوشاتو باز کنخیلی خوب پس خ-

سالم بود به زور خانوادهام با مردی ازدواج کردم به نام خسرو، ۱۹ من وقتی

 اون منو دوست داشت اما

من بچه بودم و چیزی از عشق و عاشقی نمیدونستم، بعدها ازش بچهدار شدم 

 .یه دختر به نام رضوان

سرم  تکی بهدهنم باز مونده بود، اولین شوک زندگیم بعد از مرگ پدرم، مثه پ

 برخورد کرد، خواستم

 :حرفی بزنم که مامان با بغض ادامه داد

اما خسرو بعد مدتی مریض شد و فوت کرد و من موندم و یه بچهی چند -

 ماهه، به سختی بزرگش کردم،
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وقتی رضوان دو ساله بود یه روز بعد مهدکودک بردمش پارک که گوشیم 

 زنگ خورد، نمیخواستم

ادم کسی که پشت خط بود باعث تمام بدبختیهای من جواب بدم اما جواب د

 انوشیروان فاتح پدر آرمانت

بود، وقتی باهاش حرف میزدم اونقدر عصبانی بودم که حواسم نبود دخترم 

 پیشمه و ازش دور میشدم و

حرف میزدم، وقتی به خودم اومدم دیدم دخترم نیست و سریع برگشتم اما 

 .رضوان نبود

م پیداش کنم، بعد از گم شدن رضوان اونقدر شکسته به هر دری زدم نتونست

 و افسرده شده بودم که به

مرز جنون رسیده بودم، خانوادهام دوای دردم رو ازدواج دوباره میدونستن و 

 پدرم منو به مردی به نام

انوشیروان فاتح معرفی کرد، یه مرد زیبا و خوش قیافه، مردی که میتونم بگم 

 آرزوی هر دختری بود،

ای مشکیش مثه دوگوی مشکی به آدم زل میزدن و جادو میکردن، من چشم

 اون موقع تو غم مرگ پدر

دخترم خسرو و دخترم بودم، نمیدونم چی شد که قبول کردم باهاش ازدواج 

 کنم و نامزد کردیم، اونم از

من خوشش میاومد، اوایل خیلی باهام مهربون بود، اما رفته رفته اخالقش 

 هی ماعوض شد؛ تو خانواد

کسی اجازهی خوندن کتابای فسلفی رو جز مردا نداشتن و زنا اجازهی خوندن 
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 .کتابای فلسفی رو نداشتن

دو زانو روی زمین افتادم، احساس کردم دارم خفه میشم، انگار کسی دستاشو 

 گذاشته بود رو گلوم و فشار

 .میداد، ناباور به مامان زل زدم که با بیرحمی تمام ادامه میداد

منم همیشه مخفیانه کتاب میخوندم، اجازهی رفتن به رشتهی انسانی رو -

 رفتم نداشتم و به اجبار پدرم

ریاضی و معماری خوندم اما همیشه دور از چشم همه کتابای فلسفی میخوندم، 

 دوستم به من میگفت

فیلسوف مخفی، وقتی انوشیروان فهمید که من کتابای فلسفی میخونم ازم 

 دنشون روخواست فورا خون

متوقف کنم، میگفت خوندشون تو رو توی توهم میبره، اما من قبول نکردم و 

 باهاش دعوا گرفتم، بهم

 .گفت ترک کنم اما بازم گوش نکردم تا اینکه موضوع رو به بابام گفت

بابام شروع کرد به کتک زدن من، اونقدر تن و بدنم رو سیاه کرده بود که 

 نمیتونستم از جام بلند بشم،

عد اون چون قانون خانواده رو نقض کردم و خالف دستور پدرم بودم منو ب

 طرد کردن، فقط به جرم

 .اینکه دوست داشتم فلسفه یاد بگیرم

 .با هق هق ادامه داد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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انوشیروان ازش متنفر شدم و میخواستم ازش جدا بشم، اما  به خاطر این کار-

 اون ولم نمیکرد تا اینکه

با پدرت آشنا شدم، اونم پسر مهربون و جذابی بود، اونم چشمای مشکی و 

 صورتی زیبا داشت اما

برخالف انوشیروان زورگو و مردساالر نبود، تو دانشگاه باهاش آشنا شده 

 بودم و اونم از من خوشش

د، من هرگز بهش نگفتم که نامزد دارم و انگشترم رو نمیانداختم که میاوم

 باعث دعوای من و

انوشیروان میشد، بعد یه مدت پدرت ازم خواستگاری کرد و منم بهش تمام 

 جریان و داستان زندگیم رو

گفتم، حقیقتا از پدرت خوشم اومده بود، فکر کردم اگه در مورد من بفهمه 

 کمکمترکم میکنه اما نکرد، 

کرد از شر انوشیروان خالص بشم و بعد با هم ازدواج کردیم، با خودم گفتم 

 که دوباره میتونم خوشبختی

رو با پدرت تجربه کنم و کنارش موندم، پدرت خانوادهی ثروتمندی داشت 

 که با ازدواج با من مخالف

بودن، تنها کسی که موافقت کرد پدرش بود و به ازدواج ما رضایت داد، چند 

 ال گذشت، با خودم گفتمس

که انوشیروان باالخره دست از سرم برداشته اما یه خیال خام بود، پدرت یه 

 شرکت داشت که بعد از

پدرش صاحب اون شده بود و شرکت رو اداره میکرد، اون موقع تو سنت کم 
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 بود و من بیشتر از جونم

بارهی و با تموم وجودم ازت مراقبت میکردم، چون توان از دست دادن دو

 دخترم رو نداشتم، بعد مدتی

پدرت عصبی و نگران شد، هر چی ازش دلیل میخواستم فقط میگفت که یلدا 

 تو نگران نباش من حلش

 ...میکنم اما

 .به اینجا که رسید هق هقش اوج گرفت اما با دستای مشت شده ادامه داد

ی رسکته کرد چون انوشیروان فاتح با شرکت پدرت یه قرارداد بست و کا-

 کردن که شرکت پدرت

 .ورشکست شد و کلی بدهی باال اومد و همون دم پدرت سکته کرد

قلبم داشت از حرکت میایستاد، هضم حرفای مامان برام غیرممکن بود، 

 چهطور ممکنه؟ چهطور ممکنه

 .که پدر آرمان باعث مرگ پدرم شده باشه؟ نه، این ممکن نیست دروغه

 :مامان گفت

وقتی پدرت مرد تو مراسم چهلشم انوشیروان هم اومد و بهم گفت که اینه -

 تقاص ترک کردنش و منم تف

کردم تو صورتش، ازش متنفر بودم اون به همراه یه زن و یه بچه بود، دعا 

 کردم که ایشاال زن یا بچهاش

 .به دردی گرفتار بشن که سیاه پوش یکیشون بشه

 .ی زل زدم به مامانسرمو بلند کردم و با چشمای اشک

یعنی دارین میگین که... من یه خواهر دارم؟ پدر آرمان نامزد قبلی شما بوده -
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 و باعث مرگ پدرمه؟ تمام

 .اینا... چه ربطی به آرمان داره؟ اون بیگناهه

 :مامان پوزخندی زد و گفت

 حتی اگه آرمان هم باخبر بوده باشه؟-

 :متعجب نگاهش کردم که گفت

با انوشیروان روبهرو شدم گفت پسرش همه چیز رو در  آخرین باری که-

 مورد من و اون میدونه و

پسرش رو میفرسته سمت دختر من تا آخرین بازموندهی پدرت رو نابود کنه 

 و زندگی منو جهنم کنه،

 .اینه اون آرمان فاتحی که عاشقشی، برات نقش بازی کرده

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :جیغ زدم

 .امکان نداره، آرمان نمیدونسته، مطمئنم که آرمان نمیدونسته، حقیقت نداره-

 :مامان با پوزخند گفت

حقیقت داره، آرمان میدونسته و تمام این مدت به خواست پدرش تو رو بازی -

 داده و حتی االنم ترکت

 .کرده

 .الی که گریه میکردم گفتم:دارین دروغ میگیندر ح

 زنگ بزن بهش ببین جوابت رو میده یا نه؟-

با دو بلند شدم و رفتم سراغ گوشیم با دستایی که میلرزید شمارهی آرمان رو 
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 گرفتم، فقط خدا خدا

میکردم جواب بده، اگه جواب میداد به مامان اثبات میکردم آرمان بیخبره اما 

 .اگه جواب نمیداد

 :آرمان

 :با خنده اومدم گوشیمو بردارم که کیان گوشی رو از دستم قاپید و گفت

 .نه دیگه، امروز گوشی بی گوشی-

 :و تلفنم رو خاموش کرد با اخم گفتم

 .مرد ناحسابی شاید یکی کارم داشته باشه بده من گوشی رو-

 .آرسس هم با خنده گفت:ول کن بابا، فقط چند ساعت

 .و قبول کردم اما ته دلم عجیب دلهره بود به اجبار پوفی کردم

 :نازنین

 جواب نمیداد، مامان با پوزخند گفت؛

 چی شد؟ جواب نمیده؟-

 .دستام میلرزید گفتم:حتما... حتما کار داره

 :مامان با پوزخند گفت

چهقدر سادهای بچه، اون االن ترکت کرده و حتما تو بغل یه دختر دیگه -

 نشسته، بعدم تو میتونی زن

کسی بشی که پدرش عمدی باعث مرگ پدرت شده و هرگز گناهش ثابت 

 نشده؟ میتونی وارد خانوادهی

 قاتل پدرت بشی؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 370 

 .ته دلم خالی شد و برای لحظهای نفرت تمام وجودم رو گرفت

 :مانآر

با هزار بدبختی گوشیمو گرفتم از دست کیان، عصبی بودم همش حس 

 میکردم اتفاق بدی میخواد بیوفته،

گوشیم رو روشن کردم که کلی تماس بی پاسخ از نازنین دیدم، با هول از جام 

 بلند شدم و زنگ زدم بهش

این گوشی رو تازه خریده بودم و گوشی خوبی هم بود، با شنیدن صدای زنی 

 میگفت مشترک موردکه 

نظر در دسترس نمیباشد دنیا رو سرم خراب شد، نه، خدای من، نه، چی شده 

 یعنی... وای نه نباید

 .گوشیمو خاموش میکردن

 :نازنین

لباسامو عوض کردم و از خونه بیرون زدم نیاز به تنهایی داشتم، نفرت تمام 

 وجودم رو گرفته بود و

د، حق با مامان بود، من نمیتونستم با حرفای مامان مدام تو سرم تکرار میش

 خانواده قاتل پدرم زندگی

 .کنم، نمیتونم آرمان رو ببخشم

همون جای همیشگی رفتم، همون بلندی که آرمان برای اولین بار اونجا 

 میخواست خودکشی کنه. نفرت

قلبم رو پر کرده بو میخواستم خودمو بکشم که یه احمق فرض شدم، چهطور 
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 ورم؟تونستم فریب بخ

وقتی رسیدم، پیاده شدنم همزمان شد با توقف ماشینی کنارم، آرمان بود با 

 نفرت زل زدم بهش، نگران از

 :ماشین پیاده شد و اومد سمتم خواست بغلم کنه که عقب کشیدم و گفتم

 .به من دست نزن-

 :متعجب نگاهم کرد و بعد تند تند گفت

 .نازنین به خدا توضیح میدم، اشتباه فهمیدی-

 .وزخندی زدم و گفتم:نه درست فهمیدم، این رابطه همینجا تمومهپ

 پایان فصل اول

 (فصل دوم، خاموشی دل)

 :مقدمه

 ای دل بیمار من ای دل جان سوز من

 رفته همان دلبر تو برده ز یاد یاد تو را

 (شاعر: سیده پریا حسینی)

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :چهار سال بعد

 :آرمان

توی کنسرتم همه با جیغ و هورا و فریاد شادی همراهیم میکردن از اینکه 

 اینقدر تو کارم موفق شدم

خوشحالم و برام لذتبخشه، کنسرت که تموم شد بعد از خداحافظی از مردم و 
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 جیغ و سوتایی که اغلب از

 سمت دخترا بود به پشت استیج رفتم،

امیرعلی با رضایت اومد کنارم، جدا از اینکه مدیربرنامههام بود یه دوست و یه 

 برادر واقعی بود، به هم

 :دست دادیم و زد پشتم، با لبخند غرورآمیزی هم که داشت گفت

 .عالی بودی مثل همیشه-

 .لبخند زدم و گفتم:ممنونم داداش

سر من و امیرعلی آوار شد و درست که نگاه کردم  یهو حس کردم یکی رو

 دیدم بله آرسس خان تشریف

 :آوردن، آرسس با خنده گفت

 .وای پسر عالی بود، بمب انرژی هستی تو-

 خندیدم و گفتم:ممنونم، تو خجالت نمیکشی اینجوری آوار میشی رو سر بقیه؟

 :آرسس که آویزون امیرعلی بود با خنده جدا شد و گفت

 .ه! از خداتون باشه من بیام سمتتونچیه مگ-

 :اومدم چیزی بهش بگم که یکی اومد پیش امیرعلی و گفت

آقای پیروز طرفدارا منتظرن تا با آقای فاتح عکس بگیرن و ازشون امضا -

 .بگیرن

 .امیرعلی هم با لبخند رو به من گفت:یاال برو، مردم رو منتظر نذار

و مهران که به تازگی و به اصرار با خنده باشهای گفتم و همراه اون مرد 

 امیرعلی به عنوان محافظم

استخدام شده بود رفتیم پیش طرفدارا، با دیدن من جیغ و سوت دخترا دوباره 
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 به هوا رفت و پسرا هم دست

میزدن، یکی یکی با طرفدارا عکس گرفتم و امضا دادم، وقتی کارم تموم شد 

 :دخترا قبل رفتن جیغ زدن

 .عاشقتیم آرمان-

دستم به قلبم اشاره کردم که  خندهام گرفتم و با لبخند سر تکون دادم و با

 ذوق کردن، بعد از رفتن طرفدارا

 .پیش امیرعلی و آرسس رفتم و همراه مهران برگشتیم

نفس حبس شدهام رو بیرون فرستادم، هنوزم بعد از چهار سال چشمم دنبال 

 کسیه که ترکم کرده، کسی که

 ولین نفر به استقبالم میاومد،اگه بود االن باید ا

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .ضربان قلبم نامنظم شد، چشمامو بستم و زیر لب با درد زمزمه کردم

 چرا رفتی؟-

 :نازنین

 مام... مامان؟-

 مان؟برگشتم سمت دخترم و گفتم:جان ما

با شیطنت اومد چیزی بگه که در خونه باز شد و کاوه اومد داخل، نگاهمو ازش 

 گرفتم و خواستم برم که

دخترم فرشته با ذوق بهم زل زد و به کاوه اشاره کرد، کاوه اومد پیش ما و 

 درحالی که به من زل زده بود
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 :رو به فرشته گفت

 چهطوری خوشگل من؟-

 .فرشته با ناز گفت:خوبم... بابایی... مامانی... آشتی

کاوه خندید و دوباره زل زد به من، بدون توجه بهشون رفتم توی اتاقمون که 

 چندی بعد متوجهی کاوه شدم

که اونم اومد داخل، روی تخت نشست و به منی که پشت میز آرایش نشسته 

 .بودم زل زد

 :با لحن شرمندهای گفت

 .ا اینطوری نکن، به خدا من نمیخواستم سرت داد بزنمنازنین توروخد-

 .بدون اینکه برگردم گفتم:اما داد زدی و من اصال خوشم نیومد

از جاش بلند شد و اومد کنارم، خواستم بلند بشم که از پشت بغلم کرد و 

 :گفت

 .یه هدیه برات دارم-

 .بیاهمیت گفتم:مهم نیست

کرد و گردنبند طال رو بیرون لبخند خاصی زد و دستش رو توی جیب کتش 

 آورد، بعد موهامو کنار زد و

گردنبند رو دور گردنم بست، نگاهی بهش کردم بد نبود، رگشتم سمت کاوه 

 و گفتم:ممنون

 .مقابلم زانو زد و گفت:این که چیزی نیست من دنیامم برای تو میدم نازنینم

 لبخندی بهش زدم که دستامو گرفت و گفت:آشتی؟

 !رطگفتم:به یه ش
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 تند تند گفت:چه شرطی؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 373 

 .که امشب سه تایی بریم بیرون-

 .چشماش برق زد و گفت:چشم خانومم، هر چی تو بگی

تم:پس لبخندم رو وسعت دادم و در حالی که لب پایینم رو میخوردم گف

 .آشتی

با شادی بلند شد و بغلم کرد و سرش رو کرد تو موهام، منم دستامو دورش 

 .حلقه کردم

بعد از جدا شدن از آرمان چند ماهی دچار افسردگی شده بودم، غم دوری از 

 آرمان داشت منو دیوونه

میکرد و از طرفی تنفری که نسبت به اون و پدرش داشتم نمیذاشت که 

 ونستمبرگردم سمتش، نمید

چیکار کنم، الغر و بی تحرک شده بودم، شیدا و مهسا خیلی نگرانم بودن گر 

 چه هیچ کدوم نمیدونستن

که ما چرا جدا شدیم، بعد از اون مادرم ازم خواست خواستگاری پسر دوستش 

 رو قبول کنم. کلی از اون

پسر تعریف کرد و به من گفت که کاوه میتونه تو رو خوشبخت کنه اما من 

 مهم نبود با این که از برام

آرمان متنفر بودم اما بهش عالقهمند هم بودم و وضعیت خیلی سختی داشتم 

 تا اینکه از روشنک شنیدم که
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بهم گفت آرمان نامزد کرده و منم از حرص خواستگاری کاوه رو قبول کردم، 

 اما دو ماه بعد از ازدواجم

 ...امزدی رو بهم زد وفهمیدم که نامزدی آرمان اجباری بود و آرمان اون ن

با صدای کاوه از خاطرات گذشته بیرون اومدم، آروم موهامو نوازش کرد و 

 :گفت

 به چی فکر میکردی خانومم؟-

 .لبخند زدم و گفتم:به تو و آشنا شدنم با تو

ابرو باال داد، عجیب این چهارسال دروغگوی خوبی شده بودم، با عشق به 

 چشمام زل زد و منو

مو بستم و سعی کردم بغض تو گلوم رو مهار کنم اما نشد و ب*و*سید. چشما

 قطره اشکی از گوشهی

 ...چشمم بیرون زد، من این آینده رو با آرمان میخواستم اما

 :آرمان

پسر آرسس تیرداد با شیطنت اینور و اونور میرفت و با دوقلوهای کیان و 

 روشنک که یکیشون پسر

بود به نام فرزاد و یکیشون دختر بود به نام مژگان بازی میکرد، با عشق به 

 بچهها زل زده بودم که

 .صدای کیان منو از فکر در آورد

 .داداش کنسرت امروزت عالی بود، واقعا تکی-

 .لبخندی بهش زدم و گفتم:ممنونم داداش

 :بعد در حالی که به بچهها نگاه میکردم گفتم
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 .نا، عالوه بر اون شیطون و بامزهاینا هم بزرگ شد-

 :کیان سر تکون داد و با لبخند گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 374 

 .بله دیگه، اینا دارن بزرگ میشن و ما داریم پیر میشیم-

 :بامزهای گفت روشنک هم اومد کنار کیان نشست و با لحن

واال تنها کسی که داره اینجا پر پر میشه منم که از صبح تا شب بچهها رو نگه -

 میدارم، این آقا که

 .همش درگیره خوانندمونه و کاراش

دستامو بردم باال و با خنده گفتم:من از االن تسلیمم و هر مجازاتی رو که بگی 

 .میپذیرم

 .معافی روشنک خندید و کیان گفت:نه داداش، فعال

لبم رو گاز گرفتم تا بیشتر از این نخندم، همگی خونهی روشنک و کیان 

 بودیم، تو این چهار سال

روشنک و آرام خیلی با هم جور شده بودن، اکثر بیرون رفتناشون با هم بود و 

 یه جورایی بهترین

دوستای هم شده بودن، انگار که آرام جای نازنین برای روشنک بود بعد از 

 ن، چون نازنین نهجداییمو

برای من بلکه برای هیچ کسی دلیلی نیاورد و منو ول کرد و رفت بدون هیچ 

 حرفی، روشنک باهاش بد

شد اما من هرگز نمیخواستم روشنک این کار رو بکنه گرچه آرسس هم با 
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 نازنین بد شده بود و کیان هم

ی از کحس تنفر به نازنین داشت و وقتی روشنک به من گفت که نازنین به ی

 خواستگاراش جواب مثبت

داده من خورد شدم، بیشتر اطرافیانم میگفتن که نازنین یه دختر ه*و*سباز 

 بوده که بعد یه مدت از من

خسته شده، هر کسی یه نظری میداد اما من حرف هیچکسی رو باور نداشتم و 

 باور داشتم که یه چیز

 .ی، نمیدونمخیلی جدی هست که نازنین رو مجبور به رفتن کرد اما چ

شاید یه روزی بفهمم یا شاید هرگز نفهمم اما تنها چیزی که میتونم از خدا 

 بخوام اینه که کنار هر کی

 .هست خوشبخت باشه

چهار سال از آخرین دیدارمون گذشته، دیداری که با نفرت از من جدا شد و 

 من هرگز دلیل این نفرت

 یهویی رو نفهمیدم، مگه چه گناهی کرده بودم؟

صدای کیان به خودم اومدم و سرمو به اطراف تکون دادم تا خاطراتم از  با

 .سرم بپره

 :کیان در حالی که با غم نگاهم میکرد گفت

 کجایی پسر؟-

 .سعی کردم اون حالت رو عوض کنم بنابراین با خنده گفتم:همینجا، پیش شما

 :آرسس دستشو گذاشت رو شونهام و گفت

 .بهش فکر نکن-
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 .تلخندی زدم و گفتم:مگه میشه؟ دوستش داشتم

 :آرسس هم کالفه گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 375 

 ...ولی ما اینجا جمع نشدیم در مورد اون-

 :روشنک حرفش رو قطع کرد و گفت

 .زده بشه، بسه نمیخوام حرفی از اون دوباره-

 :کیان با حرص از جا بلند شد و گفت

 بعد چهار سال و بعد از نامردیش هنوزم دوستش داری؟-

 !روشنک به کیان توپید:کیان

آرام که نگاهش به بچهها که از جر و بحث ما ترسیده بودن بود سریع به 

 سمتشون رفت و اونا رو به اتاق

 .برد

 :وشنک گفتمتو سکوت بهشون نگاه میکردم، رو به ر

 .هر چهقدرم که سعی کنم نمیتونم فراموشش کنم-

 .آرسس کالفه گفت:نباید نامزدیت رو با آیدا بهم میزدی

اخم کردم و گفتم:چرا؟ چون نخواستم یکی دیگه رو هم مثه خودم بدبخت 

 کنم؟

 .آرام هم اومد پیشمون، روشنک گفت:اون لیاقت عشقتون رو نداره

 .که هنوزم دوستش داری پوزخندی زدم، آرسس گفت:نگو

 :از جام بلند شدم و با داد گفتم



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 644 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 من تو قلبمم نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم؟ این حقم ندارم؟-

 .آرام هم با جیغ گفت:تمومش کنین، بسه دیگه

نمیدونم چی شد که همه ساکت شدیم، آرام نفسش رو با عصبانیت به بیرون 

 :فرستاد و گفت

ینجوری ول کنه و بره، هر زمان هر اتفاقی میافتاد با نازنین آدمی نبود که هم-

 اطرافیاش در میون

 .میذاشت و موضوع رو حل میکرد

 :روشنک پرید وسط حرفش و با پرخاش گفت

 پس چرا این کار رو نکرد؟ چرا بدون هیچ دلیلی به آقا آرمان پشت کرد؟-

 :آرام هم با اخم و حالتی کالفه گفت

 ده پریا حسینیسی |رمان متاهل )جلد اول( 

 376 

من نازنین رو بیشتر از تو میشناسم روشنک، چون از بچگی باهاش بزرگ -

 شدم، اون زمانی به همه

چیز و همه کس پشت میکنه که چیزی که اتفاق افتاده رو اگه فاش کنه به بقیه 

 آسیب میرسه و بیشتر از

 .ه خودشهم

 :مردد نگاهش کردم و گفتم

 که... چیزی شده بود که حتی به منم نمیتونست بگه؟ یعنی داری میگی-

 .آرام سر تکون داد و گفت:من عشق رو تو چشمای نازنین دیدم

 :بعد رو به بقیه گفت
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شما هم دیدین و خوب میدونستیم که این دوتا همو میخواستن، صورت -

 مسئله چندان خوب نیست اما

 چرا به این فکر نمیکنین که شاید مجبور شده که بره؟

همه سکوت کرده بودن، نفسمو به بیرون فرستادم و روی مبل افتادم، سرمو 

 :تو دستام گرفتم و گفتم

متاسفم، من نباید به اینجا میاومدم، من هر زمان اینجام باعث دعوا میشم -

 من... متاسفم واقعا متاسفم، از

د چهار سال هنوز بهش فکر میکنم، شاید حق با آرام خودم بدم میاد که بع

 ...باشه و شاید نه... اما... من

 :دستی روی شونهام نشست و صدای کیان توی گوشم پیچید که گفت

آروم داداش، نیازی نیست ادامه بدی، تو باعث دعوا نیستی، باعث ناراحتی -

 هیچکس نیستی، اگه حق با

معلوم میکنه، نمیدونم تا کی، اما شاید آرام باشه گذشت زمان همه چیز رو 

 روزی بفهمی که چرا نازنین

 .ترکت کرد

 :و بعد صدای آرسس رو شنیدم که با غم گفت

و تا اون زمان و تا همیشه ما کنارت خواهیم بود و نمیذاریم بیشتر از این -

 .اذیت بشی

 :صدای آرام رو هم شنیدم که با مهربونی گفت

 .اما خواهش میکنم تحمل کن همه چیز درست میشه، سخته-

 .روشنک هم گفت:ما پیشتونیم و پشتیبانتونیم، پس نترسین
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سرم رو بلند کردم و قدردان نگاهشون کردم، اگه این افراد کنارم نبودن من 

 چیکار میکردم؟ من بدون

 اینا و خانوادهام چهطور میخواستم طاقت بیارم؟

 :چشمامو بستم و با قدردانی گفتم

 .نارمین ممنونماز این که ک-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 377 

 !آرسس و کیان همزمان گفتن:چاکریم

خندهام گرفت و روشنک و آرام هم با حالت بامزهای به شوهراشون نگاه 

 کردن، کیان دستی به موهاش

 :کشید و با خنده گفت

 باالخره باید فضا عوض بشه یا نه؟-

 :و آرسس هم در حالی که میخندید ادامه داد

 .دیگه از دست ما همینقدر بر میاد شرمنده-

لبخند زدم و اومدم چیزی بگم که هممون نگاهامون برگشت، بچهها از اتاق 

 بیرون اومده بودن، رفتم

ومد و بغلم پیششون، با عشق بغلشون کردم که مژگان هم آروم آروم جلو ا

 کرد، هر سهتاشون رو

 :ب*و*سیدم و بعد از خودم جداشون کردم و با لحن دلجویانهای گفتم

 .بخشید که ناراحتتون کردم و داد و بیداد کردم-

 .هر سه گفتن:نه نه



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 647 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :مژگان دوباره پرید بغلم و محکم منو چسبید که کیان با خنده گفت

نگاه کن توروخدا عمو آرمانش رو بیشتر از پدرش دوست داره، ببین -

 !چهجوری آرمان رو بغل کرده

 !منو تا حاال اینجوری بغل نکرده

 .با خنده رو به کیان گفتم:خجالت بکش کیان

 ...آرسس با غرور گفت:بازم به معرفت بچهی خودم که

شد، آرام با خنده رو  تیرداد بعد مژگان پرید بغلم و مشغول ور رفتن با موهام

 به آرسسی که دهنش باز

 :مونده بود گفت

 چیزی داشتی میگفتی؟-

 .آرسس گیج گفت:نه، هیچی ولش کن

 :بلند خندیدم و بچهها رو از خودم جدا کردم و رو به کیان و آرسس گفتم

الهی بمیرم من، آرسس هر وقت خواست کیان رو ضایع کنه خودش ضایع -

 .شد

 با اخم گفت:میمیری حاال ما رو ضایع نکنی؟کیان خندید و آرسس 

 .تیرداد اومد سمت پدرش که آرسس گفت:برو بچه تو هم آدم فروش شدی

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 378 

 .با این حرفش خندهی هممون بود که تو فضا طنین انداخت

 :نینناز

روی تخت نیمخیز شدم و نشستم و نگاهی به کاوه کردم که آسوده خوابیده 
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 بود، نفسم رو به بیرون فرستادم

و بعد به سمتش رفتم، دستمو به سمتش دراز کردم و مشغول بازی با موهاش 

 :شدم و گفتم

 ...تو رو هم اسیر کردم، هم خودم و هم تو رو اسیر کردم... منو ببخش که-

خورد که متوجه شدم بیداره تا اومدم بکشم عقب، سریع منو در  تکون خفیفی

 آغوش گرفت و با شیطنت

 :گفت

 کجا نازنین خانوم؟ چرا فرار میکنی؟-

 متعجب از کارش گفتم:کی خواست فرار کنه؟

 .خندید و گفت:تو شیطونک

 .اخم کردم و گفتم:صد بار گفتم به من نگو شیطونک

 .شه چشم، ببخشیدبا خنده سرم رو ب*و*سید و گفت:با

بعد سرم رو روی سینهاش گذاشت و در حالی که موهام رو نوازش میکرد 

 :گفت

 تو چی داشتی میگفتی؟-

 چشمامو بستم و گفتم:چی رو چی میگفتم؟

 :چونهاش رو روی سرم گذاشت و منو بیشتر به خودش فشرد

 !گفتی من و خودت رو اسیر کردی و معذرت خواستی، چرا؟-

هیچوقت این مدلی با کاوه حرف نزنم؛ سرمو به سینهاش یادم باشه دیگه 

 :فشردم و به دروغ گفتم

 .عذرخواهیم برای اینه که... میترسم یه روزی از دستت بدم-
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 :منو از خودش جدا کرد و با اخم گفت

 چرا همچین فکری میکنی؟-

کالفه شدم هر چهقدر اون بیشتر سوال میپرسید من بیشتر مجبور میشدم 

 .دروغ بگم

چون همیشه وقتی به کسی وابسته میشم یا عاشق میشم ازم جدا میشه و من -

 مقصرم، انگار که شوم باشم

 مثه پدرم، من عاشقتم کاوه تو که هیچوقت ترکم نمیکنی مگه نه؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 379 

 :وباره منو درآغوش کشید و با عشق گفتکاوه د

معلومه که نه، من تا ابد کنارتم، از این فکرا نکن، تو باعث چیز بدی نیستی، -

 .تو باعث شادی هستی

بغض کردم اما قورتش دادم، جای کاوه آرمان رو تصور کردم و 

 .گفتم:عاشقتم

 !اما صداش صدای آرمان نبود

 .منم عاشقتم-

ی مادرم رو داغون کرد و تو زندگی منو، چرا منو تو دلم گفتم:پدرت زندگ

 بازی دادی آرمان فاتح؟ چرا ؟

چرا این دل لعنتی باید هنوزم بیتاب تو باشه؟ چرا تنفرم از تو به اندازهی 

 پدرت نیست؟ چرا منو فریب

 !دادی؟ چه بدی کردم که منو بازی دادی؟ چرا آرمان فاتح؟ چرا؟
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دادن من شدی؟ چهطور جوری نقش  پدرت بهت چی گفت که راضی به فریب

 بازی کردی که اینقدر

عالقهمند نشون میدادی، من یه زن متاهلم که عاشقته، این چه بالییه سر من 

 !آوردی

 :دانای کل

این چهار سال برای بعضیا قشنگترین ساالی عمرشون بود و برای کسایی مثه 

 آرمان و نازنین جهنم

 .بود

با پدرام بهش عالقهمند شده بود با تمام  شیدا که بعد از چهار سال زندگی

 وجود عشقش رو به پدرام ابراز

میکرد و پدرام هم از اینکه میدید شیدا دوستش داره و باالخره به اون لبخند 

 میزنه بینهایت خوشحال

بود، بداخالقیاش فقط به خاطر نخواستنهای شیدا بود و حاال که شیدا اونو 

 دوست داره دلیلی برای

 .و تندخویی نبود بداخالقی

ساشا و الله به انگلیس برگشته بودن و اونجا در کنار هم با عشق زندگی 

 میکردن، صاحب یه پسر شده

بودن و الله مثه جونش از بچهاش مراقبت میکرد و عشق ساشا به الله هر روز 

 .بیشتر میشد

آرش و مینا هم که ازدواج کرده بودند اما هیچ کدومشون بهم توجهی 

 آرش تمام مدت پیش مهسا نداشتن،
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بود و مینا هم پیش دوستاش و پسرای پولدار، مینا با این کاراش میخواست 

 کمی آرش رو تحریک کنه تا

حداقل به عنوان شوهرش غیرتی نشون بده، اما آرش هر روز ازش دورتر 

 میشد

و مینا هم تنها راه نزدیک شدن به آرش رو نبود مهسا میدونست و برای مهسا 

 یی داشت،نقشهها

میخواست کاری کنه که آرش هرگز به سمتش نره و خوب میدونست که 

 چهطور این کار رو بکنه، اگه

پدربزرگ رو برای داشتن نتیجهاش تحریک میکرد به راحتی میتونست آرش 

 رو به دست بیاره، آرش

خودشم بچه دوست داشت اما با مینا کاری نداشت، مینا هم تنها راه حل این 

 ربزرگمشکل رو پد

میدونست، چون کسی نمیتونست رو حرف اون حرف بزنه، با تحریک اون 

 آرش تحت فشار قرار

 .میگرفت برای بچه دار شدن و این دقیقا همون چیزی بود که مینا میخواست

ساسان و آرزو هم چهار سال بود که از زندگی مشترکشون میگذشت و با 

 آرامش کنار هم زندگی

میکردن، ساسان که باالخره معنای خوشبختی رو درک کرده بود و از بار 

 مسئولیتی که روی دوشش

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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بود راحت شده بود باالخره تونسته بود به زندگی خودش برسه و زنی که 

 ، اونا یه دختر به اسمعاشقشه

مهتاب داشتن که بینهایت به آرزو شباهت داشت و این برای ساسان لذتبخش 

 بود، تنها چیزی که ساسان

و آرزو رو به ناراحتی میکشوند جدایی آرمان و نازنین بود، حتی ساسان هم 

 فکر میکرد که نازنین یه

 چرا گذاشت و رفت دختر ه*و*سباز بوده اما کی بهتر از آرمان فاتح؟ و اینکه

 بدون هیچ دلیلی، سوالی

 .بود که هیچ کدومشون جوابی براش نداشتن

ماهرخ و انوشیروان دوباره مثه سابق با هم خوب شده بودن و رابطهی 

 انوشیروان و آرمان هم دوباره

مثه سابق شده بود، همون پدر و پسری که رو اسم هم قسم میخوردن و پیوند 

 .محکمی داشتن

کاوه ازدواج کرد به امید فراموش کردن آرمان، این فکر رو داشت  نازنین با

 که اگه شوهر داشته باشه و

بچهدار بشه درگیر شوهر و بچه میشه و عشق آرمان از سرش میپره، چهار 

 سال پیش وقتی با تنفر از

آرمان جدا شد قسم خورد که دیگه هرگز تو روی آرمان نگاه نکنه، با این که 

 ن اونوفکر میکرد آرما

بازی داده اما هرگز نتونست ازش جوری متنفر باشه که تمام خاطراتش با 

 آرمان رو پاک کنه،
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هنوزم وقتی یادش میاد که در آستانهی ازدواج با مردی بود که اون و پدرش 

 زندگی اون و مادرش رو

نابود کرده بودن، تمام وجودش پر از خشم میشه اما دلش این حرفا حالیش 

 م این اوصافنیست با تما

 .هنوزم دنبال یه راهی برای برگشتن پیش آرمانه

خودشو لعنت میکرد که متاهله و عاشق شوهرش نیست، بارها خواست به 

 کاوه عالقهمند بشه، بارها

خواست وقتی کاوه اونو در آغوش میکشه اونم با عشق شونههای کاوه رو در 

 دست بگیره اما امان از

 .جلوی چشمای نازنین کنار نمیرفت اون دو گوی مشکی که هرگز از

آرسس و آرام و روشنک و کیان هم زندگی خوب و آرومی داشتن و با عشق 

 کنار هم بودن اما هرگز

 .نتونستن تو این چهار سال خندهی خوشبختی رو به لب آرمان بیارن

با اینکه انوشیروان به هر دلیل و منطق و زوری خواست آیدا دختر عمهی 

 مان کنه،آرمان رو زن آر

آرمان سخت مخالفت کرد و برخالف انوشیروان که میگفت تو با ازدواج 

 نازنین رو فراموش میکنی،

آرمان معتقد بود که با ازدواج با آیدا، آیدا رو هم بدبخت میکنه، چون هرگز 

 .نمیتونه عاشق آیدا باشه

و نانوشیروان میدونست که اگه یه درصد آرمان دنبال نازنین بره و نتونه او

 فراموش کنه مطمئننا همه
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چیز رو میفهمه و این بار انوشیروان نه تنها آرمان رو بلکه هر چی داره رو از 

 .دست میده

به یاد چندین و چند سال پیش افتاد، زمانی که یلدا نامزدش بود، زمانی که 

 زندگی یلدا و شوهرش رو

ون مرد جهنم کرد و باعث مرگ شوهر یلدا شد، اون هرگز نمیخواست که ا

 بمیره، فقط میخواست با

نابود کردن شرکتش اونو به زمین بزنه، اما با این وجود بازم یلدا رو عذاب داد 

 و تو مراسم شوهرش به

 .اون عذاب و درد بخشید

مطمئن بود که نفرین یلدا به زندگیش دامن زد که دخترش رو از دست داد و 

 سیاهپوش شد، آهی کشید و

ابل پنجرهی قدی اتاق مشترکشون ایستاده بود که چشم از بیرون گرفت، مق

 برگشت و به ماهرخ زل زد،

زنی که خانم رویاهاش بود و آروم روی تختشون به خواب رفته بود، آروم به 

 سمت ماهرخ رفت و

ب*و*سهای به سرش زد، به هر قیمتی که شده نباید این آرامشی رو که 

 چهار سالی بود به دست آورده

 .بود از دست میداد و هر کاری میکرد تا نذاره آرمان و نازنین بهم برسن

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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آیدا واقعا به آرمان عالقه داشت، جدا از اینکه آرمان یه خوانندهی معروف 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 655 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 هی ماهریبود، آیدا هم نویسند

بود و خالی از استعداد نبود، اما نمیتونست آرمان رو به خودش جذب کنه، از 

 انوشیروان شنیده بود که

آرمان دو بار نرسیدن و جدایی داشته و این خیلی ناامیدش میکرد برای به 

 دست آوردن آرمان. با این

مان روجود دست از تالش برنمیداشت و از هر فرصتی استفاده میکرد تا نظر آ

 .رو به خوش جلب کنه

عسل چهار سال تمام بدون اینکه دوست پسر بگیره یا مثل قدیم به پارتیهای 

 شبانه و خوشگذرونیاش

برسه، گوشهی خونه افتاده بود، بدجوری دلباختهی آرمان شده بود و هر کاری 

 میکرد عشق آرمان از

این  اشه وسرش نمیرفت، خوب میدونست که هرگز نمیتونه آرمان رو داشته ب

 بینهایت عذابش میداد،

دلش میخواست برگرده ایران و آرمان رو شده بدزده و به انگلیس بیاره! 

 کاش همچین چیزی ممکنه بود

 .و برای یه لحظه هم شده میتونست آرمان رو داشته باشه

یلدا هم همونطور که تو پاساژ قدم میزد و نگاه به اجناس مختلف میکرد به 

 ، بهدختراش فکر میکرد

رضوانی که از دستش داده بود و به نازنینی که کامال حس میکرد خوشبخت 

 نیست، هر زمان پیش

نازنین میرفت نازنین بهش لبخند میزد اما چشمای نازنین سرد و بیاحساس 
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 .بودن و خوشبخت نبود

یلدا گاهی وقتا از کار خودش پشیمون میشد با خودش میگفت که کاش اون 

 پسر رو میدیدم و

شناختمش، شاید مثه پدرش نبود، شاید واقعا به نازنین عالقهمند بود اما با می

 یادآوری کارایی که

انوشیروان در حقش کرد و زجری که کشیده بود فوری این افکار رو از 

 ذهنش بیرون میکرد به اضافهی

 .این که میدونست نازنین هرگز نمیتونه وارد خانوادهی قاتل پدرش بشه

ود که مقابل یه مغازه ایستاد و به مانتوهای اون نگاه کرد توی همین فکرا ب

 یعنی دخترش رضوان زنده

بود؟ االن کجاست؟ چیکار داره میکنه؟ خوشبخته؟ اما هیچ جوابی برای 

 سواالش نداشت،

 :با صدای دختری که کنارش ایستاده بود به خودش اومد، دختر زیر لب گفت

 .اینجا خرید کنم مانتوهای قشنگین، باید بیام با بچهها-

یلدا برگشت و به دختر نگاه کرد، با دیدن صورت دختر یکه خورد و برای 

 لحظه دلش یه جوری شد و

فکر کرد که رضوانش رو داره میبینه! با چشمای گرد به دختر زل زد، دختر 

 که متوجه نگاه یلدا شده

، دبود متعجب برگشت و به یلدا نگاه کرد و اخم ظریفی رو پیشونیش نشون

 یلدا با دهن باز و دستایی که

 :میلرزیدن با صدایی بغضدار گفت



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 657 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ر... رضوان؟-

رضوان به زن مقابلش زل زد و از شباهت بیاندازهی خودش به زن بینهایت 

 تعجب کرد، اما اخمی کرد

و خواست بره که یلدا بازوش رو کشید و نگهش داشت، رضوان با اخم به زن 

 :نگاه کرد و گفت

 .ن خانوم؟ ولم کنینچیکار میکنی-

 :یلدا با صدایی که تحلیل رفته بود زمزمه کرد

 .دخترم-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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چشمای رضوان گرد شد و با عصبانیت به زن نگاه کرد دخترم؟! پس زنی که 

 این همه سال ولش کرده

بود و باعث شده بود اون تو پرورشگاه بره این زن بود؟ نه این امکان نداره... 

 امکان نداره که این زن

 .مادرش باشه

نفرت به تمام وجودش هجوم آورد و با حرص از یلدا جدا شد و با صدایی 

 :عصبی گفت

 .دخترم؟ اشتباه گرفتین من دختر شما نیستم-

 :ن با پرخاش ادامه دادیلدا ملتمس اومد حرفی بزنه که رضوا

من وقتی بچه بودم به پرورشگاه رفتم به جای اینکه تو آغوش گرم پدر و -

 مادرم باشم ازشون محروم
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بودم، اما بعد یه خانواده منو به فرزندخوندگی گرفتن، من هیچ عالقهای به 

 .دیدن مادر و پدر واقعیم ندارم

 .بعد با نفرت رو به یلدا گفت:ازشون متنفرم

ع از کنار یلدا گذاشت، یلدا هم در حالی که اشک میریخت و نفسش بند و سری

 اومده بود به رفتن رضوان

نگاه کرد، لعنت به اون روز شوم، لعنت به خودش که دیر دنبال دخترش 

 رفت، لعنت. رضوان رو گم

کرد چهطور تونست دخترش رو ببازه؟ شاید اونقدر دلتنگ دخترش بود که 

 ششاین دختری که االن پی

بود رو فکر کرد بچهی خودشه، اما امکان نداشت چهطور بعد این همه سال 

 میخواد پیداش کنه؟ چهطور

ممکنه دخترش رو بتونه در آغوش بکشه؟ یلدا اشکاشو پاک کرد و با لحنی 

 :پشیمون زیر لب گفت

 .حتی اگه واقعا رضوان باشه، اون از من متنفره-

و سوار ماشینش شد، کیفش رو  رضوان هم با حرص از اون مکان خارج شد

 پرت کرد کنارش و ماشین

رو روشن کرد و راه افتاد، تمام مدت رانندگیش فرمون رو اونقدر فشار داده 

 بود که هر لحظه ممکن بود

ناخوناش بشکنه، چهطور ممکنه بعد این همه سال یه زن بیاد جلوش و بگه 

 دخترم؟ شاید اشتباه گرفته

بیاندازهاش به زن میافتاد اعصابش خراب میشد و بود، اما وقتی یاد شباهت 
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 مدام این تو ذهنش میاومد

که حتی اگه یه در صد، یه درصد اگه اون مادر من باشه، خیلی وقته منو ترک 

 کرده و منم برای همین

 .ازش متنفرم

بعد از کمی رانندگی با اعصابی خراب یه گوشه نگه داشت و در حالی که بغض 

 به گلوش چنگ

خت کیفش رو برداشت، گوشیشو در آورد و با شیدا تماس گرفت، میاندا

 دختری که صمیمیترین دوست

اون بود، تصمیم داشت بره پیش شیدا و باهاش حرف بزنه و کمی خودش رو 

 خالی کنه، اگه تنها و با این

 .همه فکر و خیال میموند حتما دیوونه میشد

و رفت سمت گوشیش، تلفن آرمان که زنگ خورد دست از گیتار زدن کشید 

 برش داشت و به صفحهاش

 :نگاه کرد، پدرام بود لبخندی زد و جواب داد

 به به آقا پدرام، چه خبرا؟-

پدرام و آرمان هم با هم صمیمی شده بودن و پدرام خیلی آدم پایهای بود و 

 دقیقا مثه آرمان بود که همین

 .باعث شد رابطشون با هم خیلی خوب بشه

 سیده پریا حسینی |ول( رمان متاهل )جلد ا

 383 

 :پدرام خندید و گفت
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 درود بر خوانندهی مملکت، حالت خوبه؟-

 خوبم مرسی، چی شد که یادی از ما کردی؟-

 :پدرام هم با شنیدن این حرف آرمان با لحن به ظاهر دلخوری گفت

 .چهطور میتونی اینطوری بگی؟ خجالت بکش-

 :خندهاش گرفت آرمان و گفت

 !کشیدم کشیدم یه خجالتی کشیدم که-

 :اونم خندید و گفت

حاال اینا رو ولش کن، زنگ زدم بگم که وقت داری امشب بیای مهمونی، یه -

 گپی با هم بزنیم؟

 :موشکافانه پرسید

 چه مهمونی؟-

یگه، اگه وقت داری بیای خیلی خوبه، میای مهمونیهای همیشگی من و شیدا د-

 .یکم گپ میزنیم با هم

 .آرمان کمی فکر کرد، کار خاصی نداشت امروز

 آرمان گفت:باشه میام، ساعت چنده مهمونی؟

 .شب، منتظرتیم داداش۸ -

 .لبخندش رو وسعت داد و گفت:باشه حتما میام، میبینمت

 .میبینمت شاه پسر، خداحافظ-

 .خداحافظ-

ه قطع شد گوشی رو گذاشت کنار و دوباره رفت سمت گیتارش، روی تماس ک

 مبل نشست و شروع کرد
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به گیتار زدن، ذهنش رفت سمت نازنین، یعنی االن کجاست؟ داره چیکار 

 میکنه؟ خوشبخته؟ تنها چیزی

که از خدا میخواست خوشبختی و شادی اونه، خودش مهم نبود تا زمانی که 

 نازنین لبخند بزنه، برای

رمان همون بسه، اما خبر نداشت که لبخند خیلی وقته که از صورت نازنین آ

 کنار رفته و جلوی دیگران

فقط تظاهر میکنه، کاوه هم گاهی احساس میکرد که نازنین خوشبخت نیست 

 اما هر زمان میخواست

در مورد علت ناراحتی نازنین بپرسه، نازنین خیلی حرفهای بحث رو عوض 

 کاوه میکرد و نمیذاشت که

 .در مورد گذشتهاش تحقیق کنه

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 384 

رضوان هم وقتی به کافیشاپی که شیدا آدرس داده بود رسید، یه جای مناسب 

 پارک کرد و بعد از

د، خانوادهای که رضوان رو به برداشتن کیفش و گوشیش از ماشین پیاده ش

 فرزندخواندگی گرفته بودن

خانوادهی پولداری بودن که بچهدار نمیشدن و رضوان رو درست مثل بچهی 

 خودشون بزرگ کردند، با

اینکه رضوان همیشه هر چی میخواست رو داشت اما هرگز نتونست پدر و 

 مادر واقعیش رو از یاد
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 ...اق امروز همببره که چرا اونو ول کردن؟ و با اتف

با حرص نفسش رو بیرون داد و به سمت کافیشاپ رفت، داخل که شد با 

 چشم دنبال شیدا گشت و وقتی

 .پیداش کرد با قدمهای محکم به سمتش رفت

چهار سال بود که رضوان و شیدا با هم آشنا شده بودند و دوستیشون صمیمی 

 شده بود و شیدا همیشه به

کنه دو نفر اینقدر شبیه هم باشن؟ نازنین و این فکر میکرد که چهطور مم

 رضوان کپی هم بودن، با این

تفاوت که رضوان موهای قهوهای، ابروهای مشکی و چشمای قهوهای داشت و 

 .صورتش کمی گرد بود

 :رضوان به شیدا رسید، مقابل شیدا نشست که شیدا با لبخند گفت

 سالم دخی جان، چی شده که اینقدر پکری؟-

رضوان کالفه موهاش رو که از شالش بیرون زده بود داخل داد و در حالی که 

 با انگشت اشارهاش روی

 :شیشهی میز ضرب گرفته بود، گفت

 .یه اتفاق خیلی بد افتاد-

شیدا ابروهاشو باال داد و اومد چیزی بگه که گارسون اومد و سفارش رضوان 

 رو گرفت و رفت

 :جازهی حرف زدن بده با کالفگی گفتو رضوان قبل از اینکه به شیدا ا

 .فکر کنم... مادرم رو دیدم-

 !چشمای شیدا گرد شد و با بهت گفت:کی رو دیدی؟



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 663 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :رضوان آه مانند نفسش رو بیرون داد و گفت

امروز یه زن به من گیر داده بود منو دخترم صدا میزد، اول فکر کردم -

 دیوونه است اما من بینهایت به

 .... اون حتی اسمم رو میدونست، گفت رضواناون شبیه بودم، اون

 :شیدا در حالی که متعجب به رضوان زل زده بود گفت

 یعنی داری میگی که بعد این همه سال، مادرت برگشته؟-

 :رضوان هم آروم سر تکون داد و گفت

مادر من کسی نیست که منو به دنیا میاره، کسیه که منو بزرگ میکنه، حتی -

 ادرماگه اون زن واقعا م

 .باشه من زنی که منو بزرگ کرده رو مادرم خودم میدونم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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شیدا هم تایید کرد و مشغول بحث کردن و گفتوگو با رضوان شد، هردوشون 

 معتقد بودن که زنی که این

ل کرده و رفته لیاقت اینو نداره که اسمش مادر باشه، اما خبر همه سال و

 نداشتن که یلدای بیچاره هرگز

 .رضوان رو ول نکرد

کامران هم خسته از سر کار برگشت خونه، کلید را داخل قفل انداخت و در رو 

 باز کرد و بعد از وارد

 :شدنش ملیکا رو دید که با لبخند گفت

 .سالم بابا، خسته نباشی-
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مران با عشق بهش لبخند زد و سر ملیکا رو ب*و*سید که سارا از اتاقشون کا

 بیرون اومد و رفت تو بغل

کامران، کامران موهای سارا رو ب*و*سید و بعد از اینکه ازش جدا شد 

 :گفت

 چهطوری عزیزم؟-

 :سارا هم با خوشرویی جواب داد

 .خوبم عزیزم، تو خوبی؟ خسته نباشی-

 .و رو میبینم خوبمکامران گفت:االن که ت

سارا با این حرف کامران خم شد و ب*و*سهای به گردن کامران زد که 

 چشمای کامران رو خمار کرد،

ملیکا با اجازهای گفت و رفت به سمت اتاقش، کامران هم سارا رو در آغوش 

 گرفت و اونو غرق

 .ب*و*سه کرد

اه خاطر اشتبهر دوشون از اینکه کنار همن بینهایت خوشبخت بودن، سارا به 

 گذشتهاش پشیمون بود و

اوایل که برگشته بود با خودش گفت که شاید حضورش کامران رو اذیت کنه، 

 اما کامران اونقدر عاشق

 .سارا بود که اونو بخشید و دوباره همه چیز رو با سارا از اول شروع کرد

ساعت نزدیکای هشت بود که آرمان حاضر شده سوییچ ماشین رو برداشت و 

 از خونه بیرون رفت،

یه کت و شلوار زرشکی با کراوات قرمز و کفشای مردونهی مشکی پوشیده 
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 بود و موهای بلندش رو

کوتاه کرده بود، وقتی رفت پیش ماشینش یه لحظه حس کرد که دور رو تار 

 میبینه، چشماش رو مالوند و

دوباره نگاه کرد، بازم تار بود، پوفی کرد چشماش تو این چهار سال دچار 

 مشکل شده بود و تار میدید

اما وقت نداشت بره چشم پزشکی، کالفه پشت رل ماشین نشست و حرکت 

 کرد. اینکه با چشمای ضعیف

رانندگی میکرد خطرناک بود و خودشم اینو خوب میدونست، برای همین 

 از تصمیم گرفت که بعد

 .مهمونی بره دکتر و برای چشماش عینک بگیره

وقتی رسید ماشین رو پارک کرده و پیاده شد، داخل شد که پدرام و شیدا به 

 استقبالش اومدن و اونم با

گرمی باهاشون سالم و علیک کرد چشمش به رضوان افتاد و مات شد، برای 

 لحظهای خیرهی رضوان

اه میکنه، باورش نمیشد و خیرهی شد و احساس کرد که نازنین رو داره نگ

 رضوان شده بود. پدرام هم

 رد نگاهش رو گرفت و به رضوان رسید،

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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رضوان که مشغول صحبت با دوستاش بود به اشارهی یکی از دوستاش 

 رمان رو دید کهبرگشت و آ



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 666 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

خیرهی اون شده، بالفاصله آرمان رو شناخت و لبخند زیبایی زد، دخترای 

 دیگه هم با دیدن آرمان با جیغ

اومدن و دورش کردن، اما رضوان و آرمان تو سکوت بهم زل زده بودن و با 

 نگاههای آرمان ضربان

 .قلب رضوان هم اوج گرفت

 :آرمان

ه گوشم وارد میشد و از یه گوشم در میشد و سر و صدای بقیه و طرافدارام از ی

 مات دختری شده بودم

که بینهایت شبیه نازنین بود، اگه اون چشما و موهای قهوهای رو نداشت قطعا 

 فکر میکردم که نازنین

برگشته، لبخند اون دختر هر لحظه بیشتر میشد و با اون چشمای قهوهایش 

 بهم نگاه میکرد، آب دهنم

ردم که ضربان قلبم باال رفته، به سختی نگاهم رو از رو قورت دادم حس ک

 دختر گرفتم و به طرافدارام

نگاه کردم، همه با جیغ اسممو میگفتن که بهشون لبخند زدم و باهاشون عکس 

 گرفتم و بهشون امضا

دادم؛ وقتی رفتن بازم داشتن نگاهم میکردن مخصوصا دخترا که نگاهشون 

 بهم بود و بعضیا با عشوه

شتن جلوه توجه کنن، اما من ناخودآگاه برگشتم و با نگاه دنبال اون سعی دا

 دختر گشتم، یه لحظه فکر

کردم که شاید توهم زدم و خیال کردم که اونو دیدم که یهو صدای پدرام منو 
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 .از جا پروند

 دنبال کی میگردی پسر؟-

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 کان نداره که یکی اینقدر شبیههیچی، فکر کنم توهم زدم اون اینجا نیست، ام-

 .اون باشه

 :پدرام نگاهش غمگین شد و گفت

 .رضوان خانم رو میگی؟ آره، خیلی شبیه نازنین خانمه-

 :برگشتم سمتش و نگاش کردم و گفتم

 رضوان؟ اسمشون رضوانه؟-

خدمتکار اومد و شربت تعارف کرد که من آب پرتقال و پدرام آب آلبالو 

 قلپ برداشت و پدرام هم یه

 :خورد، بعد گفت

آره اسمشون رضوانه، چهار ساله که با شیدا آشنا شده و دوستای صمیمی -

 هستن، شیدا هم گاهی از

 .شباهت اون به نازنین خانوم میگه

سری از تعجب تکون دادم و دوباره برگشتم که دیدم اونم داره با نگاهش 

 دنبالم میگرده، چشمش بهم افتاد

و نگاهش روم ثابت موند که ضربان قلبم باال رفت، نمیدونم برای این بود که 

 بینهایت شبیه نازنین بود

 ...یا

نفسی گرفتم و رفتم سمتش، صدای دخترا رو میشنیدم که پچ پچ میکردن و 
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 چپ چپ بعضیاشون

رضوان رو نگاه میکردن، بیتوجه به اونا رفتم مقابل رضوان، رضوان لبخند 

 و بهم زل زد،زیبایی زد 

 :منم بهش نگاه میکردم، نمیدونم چی شد که گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 میتونیم با هم همصحبت بشیم؟-

لبخندش عمق گرفت و گونههاش چال رفتن، چال گونههای زیبایی داشت که 

 ایی میکردن،بد دلرب

قلبم به شدت میکوبید، چرا اینطوری شده بودم؟ این چه حالی بود درست مثل 

 وقتی چهار سال پیش بود

 ...که

 گفت:البته چرا که نه؟

 :بعد با لحن بامزهای گفت

شما که نیاز به معرفی ندارین آرمان فاتح خوانندهی خوش صدایی که دخترا -

 .عاشقشن

:و اما اگه بخوام خودم رو معرفی کنم من تک خندهای کردم که ادامه داد

 .رضوان پارسا هستم

 دستش رو دراز کرد سمتم و گفت:خوشبختم

نگاه به دستش میکردم، آروم دستم رو باال آوردم و دستش رو فشردم، 

 گرمایی که به وجودم هجوم آورد
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 .لبخند کم نظیری رو روی لبم آورد

 .منم خوشبختم رضوان خانوم-

ل کردیم، خدمتکار آب میوه و شربت آورد که رضوان آب بعد دست هم رو و

 طالبی برداشت و رو به من

 :با مهربونی گفت

 خب چه خبر آقا آرمان؟-

 :یه قلپ از آب میوهام رو خوردم و با لبخند گفتم

 سالمتی، شما چه خبر؟ چیکارا میکنین؟-

رضوان با یه دستش موهای قهوهایش رو داخل شالش داد و بعد زل زد به 

 .چشمام

نفسم باال نمیاومد، سعی کردم موقعیت رو تغییر بدم و برای همین اسمش رو 

 :صدا زدم که خندید و گفت

 .ببخشید اصال متوجه سوالتون نشدم-

نمیدونم چرا از حرف زدن باهاش آرامش میگرفتم، انگار که نازنین جلوم 

 ایستاده بود و داشت بهم لبخند

 .لی شبیه نازنین بودمیزد مخصوصا حالت نگاه کردنش خی

 گفتم:سوالم این بود که چیکارا میکنین؟ مثال شغلتون چیه؟

 .رضوان هم جواب داد:من مهندسی صنایع غذایی خوندم
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 ابرو باال دادم و گفتم:پس خانم مهندس هستین؟
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شیطون خندید و گفت:بله و رشتهام رو خیلی دوست دارم، از اینکه برات 

 احترام قائل میشن به عنوان یه

 .مهندس خوشم میاد

سر تکون دادم و گفتم:درسته، مهندسا و دکترا تو جامعه مقام و احترام خاصی 

 .دارن

 :رضوان هم چشمکی زد و گفت

 .مینطور خوانندههای خوشتیپ و خوش صداه-

 :صدای لطیف و دخترونهاش گوشم رو نوازش میداد، خندیدم و گفتم

 .دارین یکم اغراق میکنین-

 :بازم یکم از آب میوهاش رو خورد و گفت

 .نه من آدم رو راستیم عادت به دروغگویی ندارم-

 .تایید کردم و گفتم:مشخصه

 شیطون شد و گفت:چی مشخصه؟

حرفی بزنم که شیدا اومد پیشمون و در حالی که با لبخند به ما نگاه  اومدم

 :میکرد گفت

 .میبینم که خوب با هم گرم گرفتین-

 :رضوان ابرو باال داد و گفت

ایشون یه آدم خوشسخن و خوشتیپ هستن، مگه میشه باهاشون گرم -

 نگرفت؟

اومد نگاهش کردم و بعد لیوان آب میوهام رو سر کشیدم که پدرام هم 

 :پیشمون و رو به شیدا گفت
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 .عزیزم، مهسا خانوم کارت دارن-

 :شیدا هم لبخندی زد و رو به ما گفت

 .ببخشید من االن میام-

 سر تکون دادیم که شیدا و پدرام رفتن یه سمتی،

 .با صدای رضوان برگشتم سمتش

 خب کجا بودیم؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :شونهوار دستی به موهام کشیدم و گفتم

 .اوم، آها اینکه شما راستگو و صادق هستین و منم تصدیقش کردم-

 .لبخند خاصی زد و گفت:ممنونم آقای خوش صدا

 .لبام رو با زبونم تر کردم و گفتم:خواهش میکنم خانم مهندس

 :نازنین

ن من رو میکشید و از آرمان دور میکرد، ضجه میزدم و آرمان رو پدر آرما"

 صدا میزدم، اما آرمان

انگار صدای من رو نمیشنید، دست تو دست دختری قدم میزد و لبخند رو 

 لبش بود، خیلی خوشحال

بود طوری که اصال من براش مهم نبودم، اونا از جلوی چشمام رفتن و کاوه 

 ظاهر شد، با عصبانیت من

رو تو خونه زندونی کرد، از دستم عصبانی بود و نمیذاشت دخترم رو ببینم، 

 جیغ میزدم و اسم آرمان و
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بچهام رو صدا میزدم اما هیچ کدومشون به من توجه نمیکردن، آرمان 

 سرمست بود و همراه اون دختر

بود، با شنیدن جملهی آرمان که به دختر کنارش گفت:عاشقتم... روح از بدنم 

 ".جدا شد

با جیغ بلندی از خواب پریدم که کاوه هم با ترس از خواب پرید و به من زل 

 زد، عرق سرد روی پیشونیم

و بدنم بود و نفس نفس میزدم، کاوه اومد بهم دست بزنه که بازم جیغ کشیدم 

 و فاصله گرفتم ازش و کاوه

کالفه و عصبی شد و تو سکوت بهم زل زد که بغضم ترکید و شروع کردم به 

 یه کردن، خدایا این چهگر

خوابی بود من دیدم؟ آرمان عاشق کس دیگهای شده؟ کاوه چرا از من عصبی 

 بود و نمیذاشت بچهام رو

ببینم؟ اون دختر کی بود که آرمان رو عاشق خودش کرده بود؟ پدر آرمان 

 من رو میکشید و میبرد و

نتی رو توی دخترم رو ازم جدا کردن. خدایا تمام ترسای من از این دنیای لع

 یه خواب جمع کردی؟ مگه

 من چیکار کردم؟ مگه خودم خواستم که اینطوری بشه؟

آرمان من رو فریب داد و پدرش زندگی مادرم رو نابود کرد و خواهر 

 بزرگترم رو از دست دادم و

حتی نمیدونم که االن بعد این همه سال زنده هست و سالمته یا نه؟ با این همه 

 من چهطور بازم عاشق
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 آرمانم؟

با حرص اشکام رو پاک کردم که کاوه بدون حرف و با چشمای نگران من رو 

 در آغوش کشید، موهام

 :رو نوازش میکرد و کمرم رو میمالید، زمزمهوار گفت

آروم، آروم عزیزم، آروم باش خواب بود، تموم شد، آروم باش... آروم... من -

 .پیشتم

 ...!ون گرفتم، کاش به جای کاوهبا شنیدن کلمهی من پیشتم لبم رو به دند

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم خودم رو کنترل کنم که گریه نکنم و کاوه 

 هم سرم رو ب*و*سید و گفت

عزیزم چند وقته که حس میکنم حالت زیاد خوب نیست، گاهی به طرز -

 مسخرهای حس میکنم که

ت حتخوشبخت نیستی، چیزی شده؟ چیزی ناراحتت میکنه؟ اگه چیزی نارا

 کرده یا مشکلی داری به من

 .بگو با هم حلش میکنیم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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با تک تک جملههاش دلم میلرزید و بیشتر از خودم متنفر میشدم که این مرد 

 این همه عاشقم بود و من

 .دوستش نداشتم

 :نفسی گرفتم و گفتم

 .مشکلی ندارم کاوه، ببخش بیدارت کردم-
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و بعد آروم خودم رو ازش جدا کردم و سرم رو روی بالش گذاشتم، از نگاه 

 کردن به صورتش خجالت

میکشیدم و برای همین پشت کرده بهش چشمامو بستم که دستاش دور 

 کمرم حلقه شد و قطرات اشک

 .گونههام رو خیستر کردن

 :آرمان

ساعت نزدیکای دوازده بود که از پدرام و شیدا و بقیه خداحافظی کردم، 

 رضوان رو ندیدم و از شیدا

خواستم که از طرف من ازش خداحافظی کنه، اونم با مهربونی قبول کرد و من 

 از ساختمون خارج شدم

 :به سمت ماشینم رفتم و خواستم سوار بشم که صدای رضوان رو شنیدم

 بدون خداحافظی میرین؟-

 :برگشتم و با لبخند در حالی که نگاهم بهش بود، گفتم

 .ندیدمتون و از شیدا خانوم خواستم از طرف من ازتون خداحافظی کنن-

لبخندش پررنگتر شد و اومد مقابلم ایستاد، لب پایینش رو به دندون گرفت و 

 بهم زل زد، در ماشین رو

وهای رنگش زل زدم، کمی تو اون حالت بستم و منم به چشمای زیبا و قه

 :موندیم که سرفهای کرد و گفت

 .خب مزاحم نمیشم، شبتون خوش-

 :ابرو باال دادم و گفتم

 .شما مراحمین نه مزاحم، شبتون پر از رویاهای زیبا-
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 :سر تکون داد و با حالت خاصی گفت

 .ممنونم، برای شما هم همینطور-

ن شدم، ماشین رو روشن کردم و موقع منم با لبخندی که داشتم سوار ماشی

 حرکت بوقی زدم که نگاهش

 .رو ازم دزدید و منم حرکت کردم

خوابم گرفته بود اما چشمامو کامل باز نگه داشته بودم که مبادا تصادف کنم و 

 نصفه شبی دردسر جدیدی

برای خودم درست کنم، ذهنم رفت سمت رضوان، لبخندی به لب آوردم، از 

 و که شبیه بهاینکه یه نفر ر

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 391 

نازنین بود میدیدم خوشحال بودم. خوشحال بودم از اینکه اون چشما با همون 

 حالت من رو نگاه

ت مثل درس میکردن و زیباییش مثه نازنین بود، قلبم با دیدنش بیقرار شد،

 زمانی که به نازنین عالقهمند

شده بودم، شاید تنها دلیل اینکه امشب حس بینظیری داشتم این بود که بعد 

 چهار سال چهرهای رو دیدم

که شبیه محبوبم بود، به هر حال از آشنایی با رضوان احساس رضایت میکردم 

 و دوست داشتم بازم اونو

 .ببینم

 :دانای کل
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ت، سریعتر از اونی که آرمان و نازنین تصورش رو زمان به سرعت میگذش

 بکنن، نازنین تو این چهار

سال عاشق کاوه نشد و نتونست آرمان رو فراموش کنه اما آیا آرمان هم 

 همینطوره؟ ممکنه آرمان هم

سال زندگی پر از درد و رنج ۳۳ عاشق نشه؟ آرمان خسته از این چهار سال و

 دنبال یه لحظه شادی و

ندگی با آرامشه، چیزی که با نازنین نتونست تجربه کنه اما کی چند سال ز

 گفته که نمیتونه با کس دیگه

 اونو تجربه کنه؟

شیش ماه از آشنایی آرمان و رضوان میگذشت، آرمان و رضوان چند جای 

 دیگه هم، همدیگه رو مالقات

کردن و هر دوشون از دیدن هم خوشحال بودن، رضوان که برای اولین بار 

 اس میکرد به مردیاحس

عالقهمند شده، به هیچوجه نمیخواست از آرمان دور بشه و آرمان هم دوست 

 نداشت از رضوان دور

بشه، هنوز هم نمیدونست این کشش و عالقه برای شباهت رضوان به نازنینه 

 !یا نه

ممکن بود دوباره عاشق بشه؟ چرا که نه؟ اون رضوان رو فقط کنار خودش 

 .هایمیخواست نه کس دیگ

نازنین تو این شیش ماه سعی کرد رابطهاش رو با کاوه تقویت کنه، مدام سه 

 تایی بیرون میرفتن و نازنین
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به کاوه محبت میکرد و کاوه عشقش رو به نازنین هدیه میکرد اما نازنین 

 همچنان آرامش نداشت و حس

میکرد چیزی کم داره، حسی، اسمی و مردی به اسم آرمان فاتح رو، کسی که 

 تو این چهار سال یه لحظه

هم از احوالش غافل نبود و از فضای مجازی پیگیرش بود، از یه طرف دوست 

 داشت دوباره آرمان رو

ببینه و در مورد گذشته ازش سوال کنه و از طرفی دوست نداشت دوباره به 

 یره بشه،چشمای آرمان خ

همون چشمایی که چهار سال پیش یه لحظه هم نمیتونست دوریشون رو 

 .تحمل کنه

گاهی با خودش میگفت که کاش حقیقت رو نمیفهمید و با آرمان میرفتن یه 

 جای دور، کاش آرمان

فریبش نمیداد و پدرش مادرش رو تباه نمیکرد، کاش این ای کاشها واقعی 

 میشدن که ای کاشی در کار

 .! و ای کاش آرزوها قالب تهی نکنن و به زندگی پر و بال بدننباشه

شیدا و پدرام با آرسس و همسرش حرف زدن، اون چهار تا هم معتقد بودن 

 که با هم بودن آرمان و

رضوان بهترین راه برای خاک کردن گذشته و یه شروع دوباره هست و هر 

 سه تاشونم از نازنین بدشون

رگز فکر نمیکرد دوست صمیمیش با آرمان میاومد، مخصوصا شیدا که ه

 همچین کاری بکنه به جز
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آرام که معتقد بود نازنین مجبور به رفتن شده چون دوست دوران کودکیش 

 رو از هر کسی بیشتر

میشناخت. با این همه چیزی که االن وجود داشت این بود که نازنین ازدواج 

 کرده و زندگی خودش رو

ندگی خودش رو داشته باشه؟ چهار سال سوخت و داره پس چرا آرمان نباید ز

 ساخت و حاال باید گذشته

 .رو فراموش کنه

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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گرچه آرمان و رضوان با هم نبودن اما با هم صمیمی شده بودن و دوست 

 بهانههای مختلف داشتن مدام به

کنار هم باشن، شیدا هم که به تازگی از رضوان اعتراف گرفته بود و 

 میدونست رضوان عاشق آرمان

 .شده، برای همین به رضوان قول داد که اونا رو بهم برسونه

سرنوشت چهار سال پیش با هم بودن آرمان و نازنین رو اون موقع نمیخواست 

 اما االنم نمیخواد، نازنین

آرمان رو نمیبخشه و نه نازنین و نه آرمان دیگه اون افراد چهار سال هرگز 

 قبل نیستن، پس سرنوشت

چی میخواد ؟ این چه بازیه که با آدمای این زمین شروع کرده و آخرش 

 نامشخصه؟

شیدا زمانی نفرت داشت به پدرام اما حاال عاشقشه، کیان از آرام متنفر بود اما 
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 االن اونو زنداداش خطاب

کنه، نازنین تو رویاهاش همسر آرمان بود اما االن همسر کاوه هست، آرش می

 و مینا از هم دورن و از

هم جدا هستن، اما همیشه از هم دور میمونن؟ خدا میدونه که چی قراره به 

 سر تک تک این افراد بیاد و

 .خدا داناترین و بهترین تصمیم گیرنده برای آیندهی مخلوقاتشه

شت آرمان اسم رضوان رو مهر میکنه و با تمام این احوال، همین خدا تو سرنو

 آرمان میخواد تغییر

کنه، دلش نمیخواد عذاب بکشه چون به اندازهی کافی عذاب کشیده بود، اما 

 نازنین نمیخواست تغییر

کنه، دلش نمیخواست قبول کنه که گذشتهاش رو بد سپری کرده و حالش رو 

 .هم خراب نکنه

باشگاه بیرون اومده بود با ساک ورزشیش به طرف ماشینش آرمان که تازه از 

 رفت و سوار شد با

دستمالی که توی ماشین بود صورت عرق کردهاش رو پاک کرد، ماشین رو 

 روشن کرد و راه افتاد و تو

همون حال شیشه رو هم پایین داد تا هوا بخوره کمی بعد تلفنش زنگ خورد 

 :که جواب داد

 سالم آرمان، چهطوری؟-

آرمان که انگار با شنیدن صدای رضوان جون تازهای گرفته بود با لبخند 

 :گفت
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 سالم رضوان، خوبم تو خوبی؟-

 :رضوان کنجکاو گفت

 .خوبم، ممنون، کجایی صدات خسته است انگار-

 :آرمان خندید و گفت

 .نه اونجوری خسته نیستم از باشگاه میام-

 :رضوان شیطون شد و گفت

 همینجوری کم دختر کشی باشگاه هم میری؟-

 :آرمان با حالت بامزهای گفت

چون هیکل ورزشکاری داشتم اگه بعد یه مدت باشگاه نمیرفتم هیکلم بهم -

 میخورد، تو بودی میذاشتی

 هیکلت خراب بشه؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .رضوان جواب داد:در هر دو حالت دختر کشی

 :آرمان هم شیطون شد و گفت

 .خوبه دیگه، شاید این وسط زنم پیدا کردم-

 :با این حرفش رگ حسادت رضوان باد کرد و با جیغ گفت

 !آرمان-

 آرمان هم با خنده گفت:جانم؟

 .رضوان حرصی گفت:میکشمت

 :آرمان با مظلومیت گفت



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 681 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 سالمه نباید به فکر زن گرفتن باشم؟۳۳ارم من؟ چرا آخه؟ خب گناه ند-

سالمه، چه ربطی داره؟ آدم باید به موقع ازدواج ۳۴ رضوان جواب داد:منم

 .کنه

 آرمان ابرو باال داد و گفت:اونوقت وقتش کیه؟

 :رضوان هم که هول کرده بود گفت

 .ن... نمیدونم، هر زمان... ع... عاشق شدم-

 اصی گفت:هنوز عاشق نشدی؟آرمان با حالت خ

رضوان که دوباره ضربان قلبش باال رفته بود چشماشو بست و با لبخند 

 :پررنگی که داشت گفت

 .فکر کنم شدم-

آرمان با این حرف رضوان اخم کرد یه گوشه نگه داشت و با جدیت و کمی 

 :عصبانیت گفت

 عاشق کی شدی؟-

 :رضوان که از لحن آرمان جا خورده بود گفت

 فرقی میکنه؟چه -

 .آرمان گفت:خیلی فرق داره، من باید بدونم

 رضوان لبخند مرموزی زد و گفت:چرا، مگه مهمه؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :آرمان پوفی کرد و گفت

 رضوان کالفهام نکن، بگو ببینم عاشق کی هستی؟-
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رضوان با ناز گفت:اگه میخوای جواب سوالت رو بگیری امشب به مهمونی من 

 بیا، خودت باید بفهمی

 .که من به کی عالقه دارم

 :و قطع کرد بعد تو دلش با شیطنت گفت

 .امشب میفهمی، میفهمی که دوستت دارم آرمان-

گوشه انداخت، یعنی رضوان عاشق کی بود؟ به  آرمان هم عصبی گوشی رو یه

 کی عالقه داشت؟ باید

حتما امشب به مهمونی میرفت و میفهمید و بعد گردن طرف رو خورد میکرد، 

 هیچکس حق نداشت به

 .رضوان نزدیک بشه هیچکس

کالفه دستی به موهاش کشید و راه افتاد به سمت خونه، وقتی رسید خونه 

 بعدبالفاصله به حموم رفت و 

از حموم با حوله به اتاقش رفت، در اتاق رو باز کرد و داخل شد، سشوار رو 

 برداشت و موهای خیسش

رو کامل خشک کرد و بعد حولهاش رو در آورد و مشغول لباس پوشیدن شد، 

 یه بلوز سفید و یه شلوار تو

خونهای مشکی، عینکش رو هم به چشم زد و بعد به سراغ کمدش رفت تا 

 همونی شب لباسبرای شب و م

 .انتخاب کنه

نازنین داشت موهای بلند و مشکی دخترش رو شونه میکرد و دخترش آروم 

 نشسته بود مقابل مادرش تا
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اون موهاشو شونه کنه و ببافه، نازنین به یاد بچگیهای خودش افتاد، خودشم 

 همیشه مینشست جلوی

ته صورتی مادرش و مادرش موهای اونو شونه میزد و بعد گیس میکرد، فرش

 گرد با چشمای سیاه و

درشت داشت، موهاش قهوهای تیره بود و ابروهاش مشکی بود، مژههای بلند 

 داشت و گونههای پر و

 .برجسته و لبای قلوهای قرمز داشت و جثهاش هم متناسب سنش بود

هم به کاوه رفته بود و هم به نازنین، اما بیشتر شبیه نازنین بود، نازنین شروع 

 فتن موهای بلندکرد به با

 :دخترش و فرشته با ذوق میگفت

 .مامان... مامان-

و نازنین با لبخند ب*و*سهای به سر دخترش زد، شاید تنها دلخوشی نازنین 

 تو این زندگی نحس و سیاه

حضور دخترش بود که کمی به اون آرامش میداد و درگیریهای ذهنیش رو 

 .کم میکرد

دش توی آیینه انداخت و بعد کیفش رو مهسا بعد از کلی آرایش نگاهی به خو

 برداشت و بعد از اطالع به

پدر و مادرش از خونه بیرون زد، سوار ماشینش شد و راه افتاد به سمت 

 آدرسی که آرش بهش داده بود،

برای مهسا فقط مهم داشتن آرش بود، براش مهم نبود که آرش زن داره و 

 حتی یه درصد به زندگی
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یت نمیداد، بلکه میخواست هر طور که میتونه اونا رو از مشترک اون با مینا اهم

 هم دورتر کنه، اگه

قراره اونا به زور زن و شوهر باشن به زور که نمیتونن عاشق باشن، پوزخندی 

 :زد و با خودش گفت

 حتی مینا خانومم برای خودش تفریح داره من چرا باید از آرش بگذرم؟-

 سینیسیده پریا ح |رمان متاهل )جلد اول( 
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تو همین فکرا بود و رانندگی میکرد که تلفنش صدا خورد، نیم نگاهی به 

 کیفش انداخت و به راهش ادامه

داد، اما بازم صدای پیامهای پی در پی گوشیش بلند شد، کالفه شد و بعد از 

 زدن راهنما یه جا نگه داشت

تا ببینه کیه؟ همونطور که مهسا ماشین رو نگه میداشت بازم داشت پیام 

 میاومد، کیفش رو برداشت و

گوشیش رو از توش در آورد و نگاهی به صفحه کرد، آرش بود لبخندی زد و 

 پیاما رو باز کرد، اما با

دیدن محتوای پیام نوک انگشتاش یخ زدن و دهنش نیمه باز شد و خون تو 

 نمیتونسترگاش یخ بست 

 .باور کنه آرش براش چی نوشته

 :زیر لب پیاما رو زمزمه کرد

همه چی کنسله، مینا حالش بهم خورد و بردمش بیمارستان و فهمیدم -

 حاملهست، اون بچهی من رو
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 .حاملهست، متاسفم

اما شاید نتونم دیگه به این رابطه ادامه بدم، من نمیتونم اون و بچهام رو ول 

 .کنم

درک کن مهسا، سخته ادامه دادن باهات، من واقعا متاسفم، خواهش میکنم 

 نمیدونم چی میشه، رو در رو

 .حرف میزنیم، اما میدونیم که دیگه نمیشه

مهسا احساس کرد که حالش داره بد میشه، بغض گلوش رو فشار داد و با 

 خیال راحت به اشکاش اجازهی

تی کنار بذاره؟ فقط باریدن داد، چهطور ممکن بود که آرش اونو به این راح

 چون مینا باردار بود؟ فقط

چون بچهدار شده بود؟ اصال مگه آرش نگفت که هیچی بین اون و مینا نیست! 

 پس چهطور مینا بارداره؟

آرش به اون نامردی کرده؟ عشقش چهار سال رابطهی پنهانی بود که حاال 

 اینطور تموم بشه؟ چهطور

 تونست چهطور؟

هسا در حالی که هق هق میکرد از خودش میپرسید اینا سواالتی بودن که م

 گوشیش رو پرت کرد،

 .سرشو رو روی فرمون گذاشت و با صدای بلند گریه کرد

رضوان هم که کامال حاضر شده بود، بار دیگه جلوی آیینهی قدی ایستاد و 

 خودش رو برانداز کرد، کت

خی و رژ سرو شلوار لوله تفنگی بلند و به رنگ مشکیش و اون آرایش تیره 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 686 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 که به لباش زده بود،

 .زیباییش رو چند برابر میکرد

لبخند پررنگی زد و بعد از جلوی آیینه کنار رفت، دستاش رو بهم زد و با 

 شادی دستی به موهای لختش

کشید؛ امشب براش شب مهمی بود و اگه همه چیز درست پیش میرفت، 

 باالخره بعد از شیش ماه

رو نشون بده. نگاهی به ساعت انداخت، میتونست به آرمان حس قلبیش 

 چیزی نمونده بود که مهمونا

برسن، بیصبرانه منتظر آرمان بود و از فرط هیجان ضربان قلبش باال رفته بود، 

 نمیدونست نقشهای که

 .با کمک شیدا کشیده بود چهطور پیش میره و استرس گرفته بود

و  به شکمش کشید مینا که همراه آرش داشت به خونه برمیگشت آروم دستی

 لبخند زیبایی زد، آرش هم

هر از گاهی نیم نگاهی بهش میانداخت؛ ناخودآگاه لبخند زیبایی زد و با مینا 

 مشغول صبحت شد، اولین

باری بود که آرش با محبت خاصی با مینا حرف میزد و مینا همهی اینا رو 

 مدیون بچهی تو شکمش

ون میخواست و حاال فقط نه ماه بود، همه چیز درست همونطوری شده بود که ا

 مراقبت میخواست و

 .بعد به دنیا اومدن بچه هم آرش کامل مطلق به اون و بچهشون میشد

 :آرمان
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ماشین رو پارک کردم و از ماشین پیاده شدم، کتم رو صاف کردم و راه افتادم، 

 داخل که شدم تعدادی از

مهمونا اومده بودن که دخترا با دیدنم با جیغ اومدن پیشم و پسرا لبخندزنان 

 سالم کردن و اومدن دست

دادن بعد از رفتن اونا با چشم داشتم دنبال رضوان میگشتم که با صدای 

 .به طرفش برگشتم لطیفش

 .به به ستارهی مجلسمونم که اومده-

با دیدنش نفسم بند اومد، کت و شلوار لوله تفنگیش و آرایش تیره صورتش 

 رو تو هالهای از زیبایی فرو

برده بود و رژ سرخ رو لباش آدم رو شیفتهی خودش میکرد، آب دهنم رو 

 بیسر و صدا قورت دادم و

 :گفتم

 .که بینهایت زیباست چیزی نیستماما در برابر ماه شب -

لبخندش پررنگتر شد و اومد مقابلم ایستاد، بازم ضربان قلبم نامنظم شد و زل 

 زدم به چشمای قهوهایش،

 ...توی این شیش ماه ذهنم مدام درگیر رضوان بود دختری که

خدمتکار نوشیدنی و شربت و آبمیوه آورد که شربت برداشتم و رضوان هم 

 اشت،مثل من شربت برد

 .مهمونی شروع شد و صدای موزیک آروم و زیبایی توی فضا پیچید
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یه قلپ از شربتم رو خوردم و در حالی که نگاهم به اطراف بود گفتم:من 

 .منتظرم

 رضوان با تعجب گفت:منتظر چی؟

 :صاف تو چشماش نگاه کردم و گفتم

 .اینکه عشقت رو به من معرفی کنی-

 :تتای ابرویی باال داد و شیطون گف

 .که بزنی لت و پارش کنی؟ گناه داره صورت خوشگلش خراب میشه-

جری شدم و دستام مشت شد، عصبانی شدم و با عصبانیت به رضوان زل زدم، 

 یعنی واقعا عاشق کسی

 شده بود؟

 .با حرص گفتم:بهم معرفیش کن

 رضوان گفت:نه

 .با عصبانیت گفتم:گفتی اگه به این مهمونی بیام بهم میگی

 .لحن خاصی گفت:گفتم خودت باید بفهمی که کی رو دوست دارم رضوان با

 :اعصابم بیشتر خراب شد و با خشم گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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من اگه بخوام پیدا کنم تمام مردا و پسرای اینجا رو زیر مشت و لگد -

 .میگیرما

 :رضوان خندید و گفت

اونوقت آبروی خودت میره، تازه... تو اصال چرا اینقدر اصرار داری که اونو -
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 بشناسی؟ اگه به عنوان

 .یه دوست نگرانی نگران نباش، من و شیدا تحقیق کردیم آدم خوبیه

دستی به صورتم کشیدم تا تو اون جمع داد نزنم و با صدای کنترل شده از 

 :خشم گفتم

 تو و شیداخانوم؟ به به، اونم طرف رو میشناسه؟-

 :رضوان اخم کرد و گفت

آره، گفتم که جای نگرانی نیست، آدم خیلی خوبیه، جذاب، مهربون، خوش -

 .صحبت

دیگه کم کم خونم داشت به جوش میاومد، اگه یکم دیگه اونجا میموندم، 

 فریادم بلند میشد، بنابراین با

خشم و قدمهای محکم از اونجا دور شدم و رفتم تو محوطهی حیاط، نفس 

 نفس میزدم، چنگ انداختم به

کراواتم و شلش کردم و چنگی به موهام زدم، اصال نمیتونستم تحمل کنم که 

 کسی کنار رضوان باشه یا

رضوان کسی رو دوست داشته باشه، خدایا من چم شده؟ تو تا کی میخوای من 

 ی خدایا؟ تارو امتحان کن

کی میخوای منو عذاب بدی؟ بس نبود هر چی عذاب کشیدم؟ آخه به من چه 

 که رضوان کی رو دوست

 داره؟ د آخه این چه وضعیه من دارم؟

لبم رو زیر دندونام اونقدر فشار دادم که حس کردم االن خون ازش بیرون 

 میزنه، میخواستم برم که
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 .ر جام نگه داشتصدای قدمهای کسی و سپس صدای رضوان منو س

اون مرد جذاب و خوش صحبت همونی که من عاشقشم... و تو این مدت -

 بهش عالقهمند شدم، به تو

 .خیلی نزدیکه

 :برگشتم سمتش و با خشم گفتم

یعنی من میشناسم؟ یکی از دوستامه؟ کدومشون؟ کدومشون رو دوست -

 داری؟ یکی از آشناهاست؟

د، رضوان با لبخند خاصی که داشت تو اون محوطه کسی جز من و رضوان نبو

 :گفت

 .تو میشناسیش و االن اینجاست-

با عصبانیت به دور و بر نگاه کردم، اما کسی جز خودم و رضوان رو ندیدم، با 

 .عصبانیت دادم زدم

 منو دست انداختی؟-

اما اون بدون کوچکترین تغییری تو صورتش و حالتش نزدیکتر شد و درست 

 مایمقابلم ایستاد، با چش

 .زیباش زل زده بود به چشمام و آروم و ظرافت کلمات رو به زبون آورد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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اون مرد که برای اولین بار قفل قلب من رو شکسته، االن درست مقابل من -

 .ایستاده

عاشقشم و میخواستی بشناسیش، درست مقابل من ایستاده و با  اون مردی که
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 اون چشمای مشکیش بهم

 .زل زده

نفسم تو سینه حبس شده و با بهت بهش خیره شدم، کمی طول کشید تا 

 حرفاش تو ذهنم تحلیل بشه،

فاصلهی بینمون چند وجب بود، همونطور که به چشماش زل زده بودم حرفاش 

 برام جون گرفتن، بی

ازش جدا شدم و به چشماش زل زدم، لبخند زیبایی زد و زیر لب آروم  آروم

 .گفت:عاشقتم

 :با آرامش که در اثر بودن کنار رضوان داشتم، گفتم

 .منم عاشقتم-

لب گزید و سر پایین انداخت، با دست چونهاش رو باال دادم که مستقیم به 

 چشمام زل زد، با لحن مالیم و

 :آرومی گفتم

 یدی که به خواستگاریت بیام؟به من اجازه م-

چشماش درخشید و لبخندش پررنگتر شد، بعد با لحن خجالتزده ولی 

 :خوشحالی گفت

 ...خواستگاری؟ راستش-

 :لبخندم رو عمق بخشیدم و گفتم

آره، نمیخوام ازت دور باشم، نمیخوام حتی یه لحظه از تو و چشمات دور -

 باشم، دیگه... دیگه تنهات

 .نمیذارم
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به وضوح حس میکردم که ضربان قلبش باال رفته، گونههاش گل انداخت و 

 روشو اونور کرد که

 :خجالت کشیدنش رو نبینم، بعد آروم گفت

 .پس... پس شمارهی مادرم رو میدم بهت-

 :سر تکون دادم و گفتم

 .بهم بده که بدم به مادرم تا با هم هماهنگ کنن-

 با تردید گفت؛سرشو بلند کرد و زل زد تو چشمام بعد 

 من االن خوابم؟ یعنی... دارم خواب میبینم؟ نکنه دارم خیال میکنم هان؟-

 .خندیدم و گفتم:نه واقعیه، نگران نباش

ریز خندید و حرفی نزد، دستتشو گرفتم که به چشمام زل زد، با صدایی که 

 :آرامش ازش میبارید گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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میخوام تمام دردام و ناراحتیام رو پشت سر بذارم، میخوام شاد زندگی کنم و -

 برای همین به تو و

 .دارم وجودت نیاز

 :رضوان هم در حالی که خیرهی چشمام بود گفت

 .ل شروع کنممنم میخوام تمام ناراحتیهام رو کنار بذارم و با تو از او-

 .لبخند دندوننمایی زدم و گفتم:پس هرگز ترکم نکن

 .رضوان فشاری آروم به دستام آورد و گفت:تو هم

 :نازنین
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صبح که از خواب بیدار شدم کش و قوسی به بدنم دادم و بعد از روی تخت 

 بلند شدم و خواستم از اتاق

شوندم رو پو برم بیرون که دیدم روی کاوه پتو نیست، به سمتش رفتم و روش

 و بعد مقابل میز آرایشم

نشستم، موهامو شونه کردم و از کنار گیسشون کردم و بعد یه آرایش مالیم 

 کردم و از جا بلند شده از اتاق

بیرون رفتم، رفتم داخل آشپزخونه و مشغول درست کردن صبحونه شدم که 

 کمی بعد دیدم کاوه با

 ی بهش زدم و گفتم:صبح بخیرصورتی خوابآلود از اتاق اومد بیرون. لبخند

 .اونم لبخند زیبایی زد و گفت:صبح تو هم بخیر خانومی

صبحونه رو حاضر کردم و به کاوه گفتم که فرشته رو هم بیدار کنه تا صبحونه 

 بخوریم و وقتی سهتایی

پشت میز نشستیم، کنار فرشته نشستم و براش لقمه گرفتم کاوه معترض 

 :گفت

 کنی برای لقمه گرفتن یکم بزرگ شده؟اون سه سالشه، فکر نمی-

بهش نگاه کردم، مثه بچهها داشت با لحنی حسادتآمیز حرف میزد، خندیدم و 

 یه لقمه هم گرفتم و گرفتم

سمت کاوه که نیشش باز شد و لقمه رو گرفت، با این کارم فرشته به خنده 

 افتاد که سرش رو ب*و*سیدم

 :و با خنده رو به کاوه گفتم

 سالته چهقدر زشته؟۳۳ شته که سه سالشه زشته برای تو کهاگه برای فر-
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 :کاوه با اخم ظاهری و در حالی که میخندید گفت

 .من دارم از دست زنم غذا میخورم عیبی نداره-

 :ابرویی باال دادم و با خنده گفتم

 !که اینطور-

اونم خندید و بعد مشغول صبحونه شدیم، صبحونه که تموم شد وسایل سفره 

 رو جمع کردم و خواستم

بشورمشون که دستای کاوه دور کمرم حلقه شد و از پشت بغلم کرد با حرص 

 :گفتم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 400 

 .کاوه نکن، نمیتونم خوب ظرف بشورم-

ولی اون به جای اینکه ولم کنه محکمتر بغلم کرد، با حرص نفسم رو بیرون 

 .دادم و برگشتم سمتش

 .ولم کن دیوونه، میخوام ظرفا رو بشورم و خونه رو یکم مرتب کنم-

 :کاوه هم با اخم گفت

 خدمتکار بگیرم؟ من دوست ندارم تو کار کنی، چرا نمیذاری برای این خونه-

 :لبخندی بهش زدم و گفتم

من از بچگی کار کردن رو دوست داشتم، دلم میخواد کارای خودم رو خودم -

 انجام بدم و دلم نمیخواد

 .پای غریبهها به خونهام باز بشه

 :نیش کاوه باز شد و با خنده گفت
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 آها، پس از اون جهت خدمتکار نمیخوای؟-

 !ای چی گفتم اینوای وای، االن فکر میکنه من بر

 :ضربهای به شونهاش زدم و گفتم

 ...نخیر من فقط-

 .شیش، باشه خانومی، هر چی تو بگی-

 !بعد با ذوق ازم دور شد، بسم اهلل اینم از دست رفت

تک خندهای کردم و شروع کردم به شستن ظرفا و بعد مرتب کردن خونه 

 رفتم سراغ یخچال تا ببینم چی

د و کاوه سر کار نمیرفت، یه نگاه به یخچال کردم و کم داریم، امروز جمعه بو

 بعد یه کاغذ و خودکار

برداشتم و شروع کردم به نوشتن چیزایی که کم داریم، بعد نگاهی به 

 ادویهجات و... کردم و اونا رو هم

 .نوشتم

رفتم داخل اتاق و مشغول پوشیدن لباسای بیرون شدم که کاوه گفت:کجا 

 میری؟

 :شونش دادم و گفتملیست تو دستم رو ن

 .میرم یکم خرید کنم و یه هوایی بخورم، زود برمیگردم-

لبخندی به روم زد و سر تکون داد، منم بعد از پوشیدن یه مانتو شلوار آبی 

 آسمونی و گذاشتن یه شال

 سفید و برداشتن کیفم از خونه بیرون رفتم،

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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به سمت ماشینم رفتم و سوار شدم کیفم رو کنارم گذاشتم و راه افتادم سمت 

 یکی از فروشگاههای خوبی که

 .اینجا بود

بعد از اون خوابی که در مورد آرمان دیدم تصمیم گرفتم اونو از سرم بیرون 

 کنم، من خودم شوهر و بچه

داشتم چرا باید عاشق یه مرد دیگه باشم؟ اونم کسی که با پدرش زندگی من 

 و مادرم رو نابود کرد،

بنابراین تصمیم گرفتم که فقط به زندگی خودم برسم و به کاوه برسم و 

 آرمان رو فراموش کنم، چهار سال

بود که من با وجود داشتن شوهر ذهن و قلبم پیش آرمان بود، اما دیگه 

 .ینطوری باشهنمیخوام ا

 :پوزخندی زدم و با خودم گفتم

اون که زندگی خودش رو داره من چرا نداشته باشم؟ حتی بعید میدونم که -

 .اصال منو یادش مونده باشه

ذهنم درگیر این چیزا بود که نفهمیدم کی رسیدم، ماشین رو پارک کردم و 

 پیاده شده به سمت فروشگاه

کیفم در آوردم و سراغ مواد و وسایل رفتم، داخل که شدم لیست رو از تو 

 الزم رفتم، داشتم خرید میکردم

که یه لحظه سرم رو باال آوردم و چشم تو چشم کسی شدم که دلم براش تنگ 

 شده بود، دختری که تو هر
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خوبی و خوشی و همینطور سختی کنارم بود و جدا از اینکه با هم فامیل بودیم، 

 .بهترین دوستم بود

م که اون با اخم غلیظی نگاهش رو از من گرفت و رفت، بهش زل زده بود

 رفتم دنبالش و بازوش رو

کشیدم که وایسته، شیدا با عصبانیت برگشت سمتم و خودش رو ازم جدا 

 کرد، خواست دوباره بره که با

 :بغض گفتم

حداقل طوری رفتار کن که یه زمان بهترین دوستای هم بودیم، جدا از ارتباط -

 .خانوادگیمون

 :وزخند حرصی زد و برگشت سمتم، با همون پوزخند گفتپ

 .دوست؟ فامیل؟ من اصال شما رو نمیشناسم خانوم-

 به خاطر آرمان با من اینطوری میکنی نه؟-

 :نذاشت ادامهی حرفم رو بزنم و گفت

هم به خاطر آقا آرمان و هم به خاطر اینکه از تو انتظار نداشتم که همچین -

 کاری بکنی، تو دوستش

اشتی، چهطور تونستی بدون آوردن حتی یه دلیل ازشون جدا بشی؟ مگه چه د

 بدی دیدی؟ اون آدم جز

 عالقه چی بهت هدیه کرد؟

 .با غم نگاهش کردم و گفتم:خیلی چیزا رو نمیدونی شیدا

 :شیدا هم دوباره پوزخندی عصبی زد و گفت

 .نمیخوامم بدونم، تو به زندگیت برس و ما هم به زندگی خودمون-
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 :و خواست بره که برگشت و گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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در ضمن آقا آرمان به یه دختر عالقهمند شده و به زودی میرن -

 خواستگاریش، پس دیگه بهشون فکر

 .نکن و فقط به زندگی خودت برس

 :با لحن بدی ادامه داد پوزخند زد و

گرچه تو اصال هرگز به فکر آقا آرمان نبودی، کی جز خودت به بقیه فکر -

 کردی؟

و بعد با قدمای بلند ازم دور شد، چیزی تو وجودم شکست و خورد شد، 

 احساس کردم تمام وجودم با

حرفای شیدا آتیش گرفت و نیست و نابود شد، پس خوابم بیحساب نبود، 

 به یکی عالقهمندآرمان واقعا 

 .شده

 .دستام مشت شد و بیشتر برای فراموش کردن آرمان انگیزه گرفتم

با حرص و قلبی سرد شده و عصبی به سمت وسایل رفتم، بقیهی چیزایی که 

 میخواستم رو گرفتم و سریع

 :از فروشگاه بیرون زدم، سوار ماشین شدم. زمزمه کردم

شیدا خانوم اگه تو هم چیزایی که من میدونم رو بفهمی اولین نفری هستی که -

 تو صورت آرمان تف

 .میکنی، اما باشه، تو هم برو، نیازی بهت ندارم
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 .و با عصبانیت ماشین رو روشن کردم و راه افتادم

 :دانای کل

چه جالب بود که نازنین سعی در فراموش کردن آرمان داشت، چهار ساله که 

 ین حرفا رو به خودشهم

میزنه، اما همچنان بیتاب آرمانه و این اصال چیز خوبی نبود؛ چون نمیتونه 

 هرگز محبت حقیقی رو به

شوهرش هدیه کنه و این هم به ضرر خودشه و هم زندگیش چون هرگز 

 آرامش حقیقی رو به دست

نمیاره، عشق بود یا نفرت؟ حس اون نسبت به آرمان مدام بین این دو در 

 ردش بود و اونو خسته وگ

 .عصبی میکرد، خسته از این زندگی و عصبی از حس دوست داشتنش

اما آرمان... آرمان چهار سال زجر و درد رو تجربه کرد، اوایل که نازنین 

 ترکش کرده بود خیلی عذاب

کشید، توی این چهار سال اونقدر اشک ریخت و جیگر سوزوند که حد 

 ونداشت، اما بعد از چهار سال 

بعد از آشنا شدن با رضوان قلبش آروم گرفت. اوایل به دلیل شباهت رضوان 

 به نازنین دوست داشت کنار

رضوان باشه اما بعد خودشم نفهمید کی به این دختر زیبا دل باخت و بهش 

 عالقهمند شد، میترسید که

رضوان رو هم از دست بده و حتی فکر کردن به از دست دادن رضوان هم 

 میکرد، برای اونو نابود
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همین تصمیم گرفته بود سریع به خواستگاری رضوان بره، وقتی موضوع رو به 

 انوشیروان و ماهرخ

گفت اونا با شادی استقبال کردن و انوشیروان که خوشحال بود از فراموش 

 شدن نازنین با شادی و

رضایت خواستگاری رو قبول کرد و ماهرخ بعد از صحبت با پرستو) مادر 

 (ضوانخوندهی ر

شب قرار خواستگاری رو گذاشتن، رضوان دل تو دلش نبود که قراره آرمان 

 به خواستگاریش بیاد و به

سراغ کمدش رفت، بهترین لباسش رو پوشید و به بهترین آرایشگاه رفت تا 

 امشب زیباترین دختر دنیا بشه

و آرمان هم با هیجان و بیتابی خاصی برای شب حاضر شد و همراه پدر و 

 ش راهی خونهیمادر

 .رضوان شدن

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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وقتی داخل خونه شدن آرمان دسته گل بزرگی همراه جعبهی شیرینی داشت، 

 اونا رو گوشهای گذاشتن و

آرمان نگاهی به رضوان  بعد از سالم و احوالپرسی و خوشآمدگویی نشستن،

 انداخت و لبخند زیبایی زد

که رضوان با هیجان سر پایین انداخت و آرمان نگاهش رو به پدرخونده و 

 مادرخوندهی رضوان داد،
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رضوان در مورد گذشتهاش به آرمان گفته بود، اینکه وقتی خیلی کوچیک بود 

 به پرورشگاه رفت و

شده، آرمان با نگاه اول تشخیص  توسط این خانواده به فرزندخوندگی گرفته

 داد که پدر و مادرخوندهی

رضوان انسانهای پاک دل و مهربونی هستن چون خیلی زود با ماهرخ و 

 انوشیروان گرم گرفتن، بعد از

 :صحبتهای اولیه هم پدرخونده ی رضوان رو به دخترش گفت

 .آقا آرمان رو به اتاقت راهنمایی کن و حرفاتاون رو بزنین-

که هیجان زده بود و کمی هول کرده بود، فقط سر تکون داد و از جا رضوان 

 بلند شد، آرمان هم با لبخند

با اجازهای گفت و دنبال رضوان رفت، از پلههای مارپیچ باال رفتن و داخل اتاق 

 رضوان شدن، رضوان

 .رفت و روی تختش نشست و آرمان هم کنارش نشست

رضوان سرش پایین بود و آروم لبش رو میجوید که آرمان دستای رضوان رو 

 گرفت و اونو وادار کرد

سرش رو بلند کنه و رضوان زل زد به دو جفت گوی مشکی که توی این 

 شیش ماه دنیای اون شده بود؛

انگار چشمای آرمان جادویی داشتن که نمیتونستی از نگاه کردن بهشون 

 ادست برداری، آرمان ب

 :مهربونی گفت

 !تموم کردی لبتو-
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رضوان هم خندهی کوچیکی کرد و تو سکوت دوباره به چشمای آرمان خیره 

 شد، آرمان هم همونطور

 :که دستای رضوان رو تو دستاش داشت گفت

خب، تو به عنوان همسرت، از من چه انتظاراتی داری؟ یعنی چی دوست -

 داری که من تو زندگی برات

 فراهم کنم؟

که ضربان قلبش رو هزار بود همونطور که به دو گوی مشکی و دوست  رضوان

 داشتنیش نگاه میکرد

 :با صدای لطیفی گفت

خب، من دوست دارم که همیشه باهام صادق باشی و همیشه در کنارم بمونی، -

 هیچوقت بهم نامردی

نکنی و هرگز منو فریب ندی، من آرامش میخوام که همین االنم که تو جلوم 

 .دارمش نشستی،

لبخند آرمان با حرفای رضوان پررنگتر شد و فشار مالیمی به دستای رضوان 

 آورد، رضوان احساس

کرد که هوا خیلی گرم شده و این وضعیت برای اون کالفه کننده بود اما سعی 

 کرد خودش رو کنترل کنه

 :آرمان گفت

 .رمقول میدم تمام اینایی که میگی رو انجام بدم و چیزی برات کم نذا-

 .رضوان هم با عشق گفت:ممنونم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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آرمان سر رضوان رو به شونهاش تکیه داد و رضوان با آرامش سرش رو روی 

 شونهی آرمان گذاشت،

 :تآرمان با صدای آروم و سرشار از احساسی گف

 .من ممنونم که منو عاشق خودت کردی-

بیرون اتاق توی سالن پذیرایی انوشیروان تو دلش غوغایی بود، واقعا 

 خوشحال بود که پسرش داره سر

و سامون میگیره و فکر نازنین از سرش بیرون شده، اما نمیدونست که حقیقت 

 .به زودی آشکار میشه

از درد و رنجی که تو این از طرفی ماهرخ هم خیلی خوشحال بود که پسرش 

 چهار سال کشیده رها شده

 .و دوباره میخواد از اول شروع کنه

انوشیروان با دیدن رضوان برای بار اول برای لحظهای یاد یلدا افتاد اما سریع 

 این فکر رو از سرش

بیرون کرد و با خودش گفت که چون اخیرا ذهنش درگیر یلدا و نازنینه توهم 

 ه اینزده، غافل از اینک

شباهت اتفاقی نیست و رضوان همون رضوان گم شدهی یلدا و خواهر بزرگ 

 .نازنینه

چند دقیقه بعد آرمان و رضوان با رضایت برگشتن، احمد پدرخوندهی رضوان 

 :با لبخند پرسید

 خب دخترم،جوابت چیه؟-
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آرمان نگاهشو به رضوان داد و رضوان هم همونطور که به چشمای آرمان نگاه 

 :فتمیکرد گ

 .بله-

همون موقع نازنین برای لحظهای درد بدی رو توی سرش احساس کرد و 

 برای اینکه جلوی سقوطش رو

بگیره دستش رو به دیوار تکیه داد، چند بار پلک زد تا بتونه جلوش رو ببینه 

 اما حالش اصال خوب نبود،

احساس بدی داشت، انگار یه تیکه از وجودش رو جدا کردن و به یکی دیگه 

 بخشیدن، قلبش به تندی

میزد و نفس نفس میزد، نمیدونست چرا یهویی اینجوری شده، اما مدام 

 احساس میکرد چیزی رو از

دست داده، شاید با تموم وجودش احساس میکرد که آرمان دیگه قلبش 

 وشمتعلق به اون نیست، بغض گل

رو گرفت، کاوه که از آشپزخونه بیرون اومد با دیدن نازنین چشماش گرد شد 

 و نگران به سمتش رفت،

پاهای نازنین هم دیگه تاب نیاوردن و داشت سقوط میکرد که تو آغوش کاوه 

 افتاد، کاوه نگران نازنین

 .رو روی دوتا دستاش بلند کرد و سریع به همراه فرشته رفتن بیمارستان

تمام دار و ندار کاوه بود و اگه اتفاقی برای نازنین میافتاد کاوه نابود نازنین 

 میشد، اون به معنای واقعی

عاشق نازنین بود و براش هر کاری میکرد، اما گاهی اوقات احساس میکرد 
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 نازنین از زندگی که داره و

از کنار اون بودن راضی نیست، هر زمان هم خواست از گذشته بپرسه نازنین 

 اشت و این بیشترنمیذ

کاوه رو دودل و عصبی میکرد، از اینکه چیزی تو گذشتهی نازنین اونو به 

 خودش متصل کرده و

 .رهاش نمیکنه

شیدا هم مشغول صحبت با پدرام بود که احساس حالت تهوع کرد و سریع به 

 سمت دستشویی رفت و باال

یدا با و وقتی شآورد، پدرام که نگران و ترسیده بود پشت در منتظر شیدا بود 

 بیحالی بیرون اومد با

اصرار اونو به دکتر برد چون شیدا مدتی بود که سرگیجه و حالت تهوع داشت 

 و پدرام فکر میکرد که

 ..شیدا مریض شده

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 405 

یش داد و جواب آزمایش رو گرفتن پدرام انگار رو ابرا بود، وقتی شیدا آزما

 شیدا باردار بود؛ بچهی پدرام

رو باردار بود و باالخره اونا هم صاحب بچه شدن، شیدا هم وقتی حامله 

 بودنش رو فهمید خیلی خوشحال

 .شد و احساس کرد که تو نهایت خوشبختیه

کرد، دکتر گفته بود که کاوه هم تو این مدت مدام به حرفای دکتر فکر می
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 نازنین خیلی فشارای عصبی

سالگی ممکنه دچار ۳۲ بهش وارد میشه و اگه اینطوری ادامه بده تو این سن

 بیماری و ضعف بشه،

کاوه همش با خودش فکر میکرد که آخه نازنین چه فشار عصبی بهش وارد 

 میشه؟ چی باعث میشه که

داره و وقتی جوابی برای سواالش اینقدر اذیت بشه وقتی زندگی به این آرومی 

 نداشت بیشتر از قبل

 .عصبی میشد

بعد سپری شدن این چند روز هم آرمان و رضوان نامزد کردن و خبر 

 نامزدیشون مثه بمب تو فضای

مجازی و همه جا پخش شد و با تایید آرمان که خبر رو تصدیق کرد خبر 

 .نامزدی آرمان رسمی شد

 :مزدی آرمان، لبخند زد و آروم زمزمه کردنازنین بعد از شنیدم خبر نا

 .چه خوب فراموشم کردی، هر چند از اولم برات یه بازی بودم-

و بعد مشغول نگاه کردن عکسای آرمان تو نت شد، وقتی کاوه اومد داخل 

 اتاق نازنین گوشیش رو کنار

گذاشت و در حالی که اشکاش رو پاک میکرد بلند شد و از اتاق بیرون رفت، 

 هم با اخم خواست بره کاوه

که گوشی نازنین توجهش رو جلب کرد یه نگاه به در بسته انداخت و بعد 

 رفت سمت گوشی، برش داشت

و با دیدن عکسای خوانندهی معروف آرمان فاتح ابروهاش باال رفته و متعجب 
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 :زمزمه کرد

 !آرمان فاتح چه ربطی به نازنین داره؟-

 .اما بازم مثل همیشه جوابی برای سواالش نداشت

 :آرمان

بعد از ضبط آهنگ جدیدم از استودیو بیرون اومدم و رفتم سمت ماشینم و 

 خواستم سوار بشم که تلفنم

زنگ خورد، از تو جیب کتم درش آوردم و با دیدن اسم مامان لبخندی زدم و 

 :جواب دادم

 سالم مامان، چهطورین؟-

 :دی گفتمامان با لحن شا

 سالم پسرم خوبم، تو حالت چهطوره؟ سرت شلوغه؟-

 .عالیم مامان، نه تازه کارم تموم شده دارم برمیگردم خونه-

 .خب پس خوبه، برنگرد خونه برو دنبال رضوان و بعد بیا خونهی ما-

 یه تای ابرومو باال دادم و گفتم:چرا؟ خبریه؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 :مامان با خنده گفت

 .ایش، چهقدر سوال میپرسی، تو برو بیار نامزدتو میفهمی دیگه-

 :منم خندهام گرفت و گفتم

 چشم مامان ببخشید، االن میرم دنبال رضوان و میام اونجا، کاری ندارین؟-

 .خودتون باشین آفرین پسر خوب، نه عزیزم مراقب-
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و بعد از خداحافظی تماس رو قطع کردم، کنجکاو شده بودم ببینم مامان چرا 

 میخواد بریم پیشش و نشستم

تو ماشین و تو راه خونهی رضوان اینا بهش زنگ زدم و ماجرا رو گفتم، اونم با 

 ذوق و شوق قبول کرد

 .و گفت که تا من برسم حاضر میشه

کنارم و حواسم رو به رانندگی دادم، عینکم رو تلفن رو انداختم روی صندلی 

 روی صورتم جابهجا کردم

و بعد با لبخندی که به لب داشتم مسیر رسیدن به خونهی رضوان اینا رو طی 

 .میکردم

تو راه تو این فکرا بودم که باالخره به خوشبختی رسیدم و حاال دیگه چیزی 

 نمونده که رضوان زنم بشه،

ر دنیا رو بهم دادن؛ اصال نفهمیدم چهطور تو این شیش رضوان که زنم بشه انگا

 ماه عاشقش شدم، اما از

همون اول هم اصال دلم نمیخواست از کنارم بره یا هیچکس دیگهای بره 

 سمتش من براش بهترین زندگی

 .رو میسازم و مطمئنم که اونم بهترین زن دنیا خواهد بود

از پارک کردن از ماشین  وقتی رسیدم جلوی در خونهشون نگه داشتم و بعد

 پیدا شدم، زنگ در رو زدم و

داخل شدم، داخل ساختمون که شدم پدرخوندهی رضوان با لبخند استقبالم 

 اومد و سالم و احوالپرسی

کردیم که تو همین حین رضوان هم از پلههای مارپیچ پایین اومد و سالم کرد، 
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 با دیدنش ضربان قلبم

ین سه ربع و کوتاه آبی با نقش و نگار زیبا دوباره باال رفت یه مانتوی آست

 پوشیده بود یه شلوار لوله

تفنگی سفید هم به تن داشت و شال آبی آسمونی سرش کرده بود و آرایش 

 مالیمی هم روی صورتش بود،

 :دستاشو گرفتم و ب*و*سیدم که خندهی شیرینی کرد گفتم

 سالم به روی ماهت خوشگل من، حاضری؟-

 سر تکون داد و گفت:چهطور شدم؟

 :همونطور که به چشمای زیباش نگاه میکردم گفتم

 .عالی، خوشگلترین زن این سیارهای-

گونههاش سرخ شدن و سر پایین انداخت در حالی که دستش رو گرفته بودم 

 برگشتم سمت پدرخوندهی

 :رضوان و گفتم

 خب اجازه هست بریم پدر؟-

 :با لبخند سر تکون داد و گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 407 

 .بله، به سالمت پسرم، مراقب رضوان من باش-

چشمی گفتم و بعد از خداحافظی از خونه بیرون زدیم در رو براش باز کردم 

 که با لبخند دندوننمایی

تم و راه افتادم، رضوان دست برد سمت ضبط نشست و خودمم پشت رل نشس
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 و روشنش کرد که آهنگ

 :عقل و عشق از شادمهر عقیلی پخش شد

 چه حرفی

 چه حرفی تو نگاهت هست، که چشمات زندگی داره

 تکراری کنارت، تازگی داره

 ِی

 یا

 که این دن

 همیشه

 همیشه بین عقل و عشق یکی هم دس ِت آدم نیست

 هیچوقت دس ِت آدم نیستاز عشق همینو میدونم، که 

 یه جا تسلیم عشق بودن همه دیوونگیت میشه

 کسی که فکر نمی زندگیت میشه

 ِم

 کردی، تمو

 چه دنیایی به من دادی، به من که دل نمیدادم

 .چه عشقی تو دلم ُگم بود، که با تو یادش افتادم

 عقل و عشق، آلبوم تجربه کن، شادمهر عقیلی

د و رضوان هم با حالت بامزهای با آهنگ لبخند رو لبم اومد و پررنگ ش

 میخوند، نیم نگاهی بهش

 :انداختم و گفتم



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 711 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .اگه تو ایران ممنوع نبود اونوقت همکار میشدیم-

 :منظورم رو گرفت و با خنده گفت

 مسخره نکن آرمان، من کجا صدام قشنگه؟-

 :پلکی زدم و گفتم

 .صدات از صدای منم قشنگتره، همین صداست که آدما رو جادو میکنه-

 با ناز گفت:یعنی تو با صدای من جادو میشی؟

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .با لحن خاصی گفتم:هوش از سرم میپره

 :زل زد، آب دهنم رو قورت دادم و گفتمشیرین خندید و بهم 

 اونطوری من رو نگاه نکن، قلبم میگیرهها-

 :با عشق گفت

خب تو حواست رو به رانندگی بده منم نگاهت کنم، اصال نامزد خودمه آرمان -

 فاتح، به تو چه؟

 .خندیدم و گفتم:آرمان فاتح فدات بشه

ه خونهی مامان دیگه با این حرفم با ذوق بیشتری بهم زل زده و تا رسیدن ب

 حرفی نزدیم، وقتی رسیدیم و

پارک کردم از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت رضوان و در رو براش باز 

 کردم و اون با لبخند زیبایی که

اون چال گونههای نازشو به رخ میکشید پیاده شد، دستش رو گرفتم و به 

 سمت خونه رفتیم، زنگ رو
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 .د، متعجب دست رضوان رو گرفته بودمزدم و داخل شدیم همه جا تاریک بو

 مامان؟ بابا؟-

 :یهو چراغ روشن شد و مامان با ذوق گفت

 .تولدت مبارک آرمان-

چشمام گرد شد و به رضوان نگاه کردم، اما اون که انگار میدونست چه خبره، 

 با ذوق بهم زل زد،

لبخند هنوز تو شوک بودم که مامان اومد بغلم کرد و بابا هم جلو اومد و با 

 نگاهم کرد و بقیه هم شروع

 .کردن به تبریک گفتن

 :دستی به موهام کشیدم و گفتم

و... واقعا غافلگیرم کردین، ممنونم، مرسی از همتون، من اصال یادم نبود، -

 .ممنونم

 :رضوان دستم رو گرفت که برگشتم سمتش با عشق گفت

 .تولدت مبارک عزیزم-

رو به نرمی ب*و*سیدم که صدای جیغ و  با زبونم لبام رو تر کردم و گونهاش

 دست همه بلند شد، دست

تو دست هم راه افتادیم که نگاهم به پریسا افتاد با لبخند جلو اومد و همراه 

 پوریا که دست دور کمرش

انداخته بود تولدم رو تبریک گفتن و منم با لبخند تشکر کردم، دو سال بعد از 

 ترک شدن من توسط

ه از وضع موجود بینهایت کالفه بود برای مدتی رفت خارج نازنین، پریسا هم ک
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 و وقتی برگشت به

پیشنهاد داییش خواستگاری پوریا رو قبول کرد و ازدواج کردن، اوایل بازم 

 نسبت به من کشش داشت اما

با تمام وجودش سعی کرد فراموشم کنه که بعد یه سال موفق شد و به 

 شوهرش عالقهمند شد، با پوریا

 سیده پریا حسینی |اهل )جلد اول( رمان مت

 409 

دست دادم و سالم و احوالپرسی کردیم که صدای عصبی رضوان باعث شد 

 متعجب برگردم سمتش، با

 :حالت عصبی گفت

 .اون دختر که بهت زل زده-

رد نگاهش رو گرفتم و به آیدا رسیدم در حالی که لبش رو میجوید با حرص 

 به دستای من و رضوان

 :نگاه می،کرد که تو دستای هم بود بیتوجه به اون در گوش رضوان گفتم

خودت رو ناراحت نکن اون اصال هیچ اهمیتی نداره، من پرنسس خودم رو -

 .دارم

وننمایی زد و بعد با غرور به آیدا با این حرفم دستم رو فشرد و لبخند دند

 .نگاه کرد

دست رضوان رو کشیدم آروم طوری که مقابلم قرار گرفت، زل زدم تو 

 چشمای زیباش و خواستم حرفی

 :بزنم که پریسا با شادی گفت
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 کی پایهی خوندن خوانندهی معروفمونه؟-

 :همه با جیغ و سوت گفتن

 .بخون بخون بخون بخون-

بود با همون حالت به پریسا نگاه کردم، لبخند بامزهای  منم که خندهام گرفته

 .زد و اشاره زد که بخونم

کیومرث توی این چهار سال با کمک عموم که اونم تو شرکت بود کاراش رو 

 شد و توسط پلیس دستگیر

شد، وقتی پریسا در مورد کارای خالف پدرش فهمید خیلی داغون شد و همین 

 یکی از دالیلش برای رفتن

خارج بود، اما زمانی که ازدواج کرد و به شوهرش عالقهمند شد و فهمیدم به 

 که اون االن با من مثه یه

 .فامیله باهاش نرمتر شدم

با رضایت آروم دست رضوان رو ول کردم و رفتم سمت گیتار، برش داشتم و 

 نشستم روی مبل تک

هم نگاه بنفرهی سلطنتی و همه ساکت مقابلم نشستن و یا با ذوق ایستادن و 

 کردن، نگاهمو از اونا گرفتم و

به گیتار دوختم، دستام سیمای گیتار رو لرزوند و شروع کردم به خوندن، تو 

 تمام این مدت نگاه خیرهی

آیدا رو احساس میکردم، میدونستم چون زمانی نامزد من بوده حتما به من 

 عالقهمند شده اما من

ین موضوع کنار میاومد و من رو نمیتونستم کاری براش بکنم باید خودش با ا
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 فراموش میکرد درست

مثل پریسا که حاال شوهر داره و به هم عالقه دارن، از فکر آیدا بیرون اومدم و 

 زل زدم به دختر زیبایی

که به زودی همسرم میشد، درست مقابلم نشسته بود و با نگاه خاصش 

 همراهیم میکرد، بعد از خوندن

و دست زدن که لبخند رو لبم رو عمیقتر کرد، دو تا آهنگ همه جیغ و سوت 

 مامان هم بعد از دست زدن

 :گفت

 .خب حاال نوبت کادوهاست-

لبم رو به دندون گرفتم و بقیه دوباره با جیغ دست زدن، بعد از اینکه همه 

 کادوهاشون رو دادن با لبخند

ازشون تشکر کردم و برگشتم تا به رضوان چیزی بگم که دیدم نیست، 

 به اطراف نگاه میکردممتعجب 

که بعد از چند ثانیه برگشت و جعبهای مکعبی شکل و کادوپیچ شده رو به 

 :سمتم گرفت و گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 410 

 تولدت مبارک عزیزم-

 :گرفتملبخند عمق گرفت و کادو رو از دستش 

 .ممنونم خوشگله-

 .با لحن خاصی گفت:قابل تو رو نداره
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بهش زل زده بودم و تو دنیای چشماش غرق شده بودم، همه مشغول صحبت 

 و بگو و بخند شدن اما من

تنها محو اون چشمایی بودم که با تمام احساسش به من نگاه میکردن، دستامو 

 دو طرف پهلوش گذاشتم و

 :گفتم

 این تولد برای من قشنگترین جشن تولدیه که گرفته شده، میدونی چرا؟-

 شیطون گفت:چرا؟

 .با عشق گفتم:چون تو هستی

 .با دستاش صورتم رو قاب گرفت

 .برای منم این چند ماه قشنگترین ماههای عمرم بود، چون تو هستی-

 :دانای کل

ادوهاشون و بعد از تموم شدن مهمونی آرمان از همه برای اومدنشون و ک

 همینطور از مادر و پدرش

برای برگزاری جشن تشکر کرد و همراه رضوان از بقیه خداحافظی کردن و 

 رفتن، آرمان اول رضوان

 رو رسوند و بعد خودش به خونه رفت،

مقابل خونهاش پارک کرد و پیاده شد، کادوها رو برد داخل و گذاشتشون 

 روی مبل نگاهی بهشون کرد و

کادوی رضوان رو برداشت و با عشق خاصی کاغذ کادوش رو  بعد از بینشون

 دید پاره کرد، کادو رو که

لبخندش عمق گرفت یه ساعت ورساچه بود. ساعت رو از تو جاش در آورد و 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 717 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 دستش کرد و بعد رفت

 .باال تو اتاقش تا لباساش رو عوض کنه

، رضوان هم بعد از اینکه به خونه برگشت با ذوق و شوق رفت تو اتاقش

 لباساش رو عوض کرد، بعد

 .رفت روی تخت دراز کشید و به آرمان پیام داد

 .شبت بخیر عزیزم-

شب تو هم بخیر خانومی، بابت کادوتم ممنونم، بهترین کادویی بود که -

 .گرفتم

 :رضوان ذوق زده نوشت

 .جدا؟ خوشحالم که دوست داشتی-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 411 

 .من هر چی که تو برام بیاری رو دوست دارم-

 .عاشقتم آرمان-

 منم عاشقتم، من دیوونهی توام دختر-

با این پیام ضربان قلب رضوان رو هزار تنظیم شده بود، روی تختش دراز 

 کشید و چندین و چند بار

ر به خودش و آرمان و آیندشون فکر کرد که پیامای آرمان رو خوند و اونقد

 اصال نفهمید کی به خواب

 .رفت

فردای اون روز رضوان به همون پاساژی رفت که دفعهی قبل از مانتوهاش 
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 خوشش اومده بود، مقابل

مغازه ایستاد و خواست بره داخل که یه لحظه یاد همون زنی افتاد که اون 

 دفعه همین جا باهاش مالقات

ن رو دخترم صدا کرد، دلش یه جوری شد و ناخودآگاه با خودش کرد و رضوا

 گفت که کاش میشد اون

زن رو دوباره ببینه، بعد سرش رو به طرفین تکون داد و رفت داخل مغازه 

 چند تا مانتو گرفت و وقتی

بیرون اومد به چند تا مغازهی دیگه هم رفت و وسیله خرید و همینطور لوازم 

 آرایشیش رو هم گرفت

وقتی حسابی خسته شد هم در حالی که وسایلش رو تو دستش داشت از پاساژ 

 بیرون رفت و وسایل و

خریداش رو داخل ماشینش گذاشت و بعد با خودش گفت که یه چیز خنک 

 بخوره تا حالش رو جا کنه و با

این فکر به سمت آیسپک فروشی رفت که یه لحظه همون زن رو دید که 

 .داشت از خیایون رد میشد

یلدا با دیدن رضوان دوباره ماتش برد، چند ثانیه به رضوان نگاه کرد اما 

 تصمیم گرفت بره، وقتی

خواست بره در کمال ناباوری بازوش توسط رضوان کشیده شد، ایستاد و 

 برگشت سمت رضوان،

 :رضوان هم در حالی که کمی مردد بود رو به یلدا گفت

صدا کرد درسته؟ میشه حرف  شما همون خانومی هستین که من رو دخترم-
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 بزنیم؟

کششی در درون یلدا بود و دلش نمیخواست از رضوان جدا بشه و میخواست 

 با رضوان و در کنار اون

 .باشه برای همین قبول کرد و همراه رضوان رفت

نازنین هم همراه کاوه و فرشته اومده بودن بیرون و نازنین ذهنش درگیر 

 حرفای شیدا بود و خبر نامزدی

آرمان، دلش میخواست فراموش کنه اما نمیتونست، دلش میخواست سرش 

 رو بکوبونه به دیوار که

نمیتونه آرمان رو از یاد ببره و از وضعی که داشت کالفه بود، خودش 

 نمیخواست یا نمیتونست

فراموش کنه؟ پس چهطور پریسا تونست آرمان رو فراموش کنه؟ پریسایی 

 که از بچگی عاشق آرمان

مسلما خودش خواست که از وضعیت بدی که توشه رها بشه ولی نازنین بود؟ 

 نه، انگار اون همیشه

میخواست تو غم و افسردگی باشه و برای گذشته افسوس بخوره، اما 

 نمیدونست با این کارش هم

 .شوهرش و هم بچهاش رو میرنجونه

 :وقتی فرشته مشغول بازی بود کاوه با عصبانیت رو کرد به نازنین گفت

 تو چته نازنین؟ چرا اینجوری هستی؟-

 :و نازنین که با تشر کاوه به خودش اومده بود، با اخم رو به کاوه گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 صدات رو بیار پایین دوباره داری سر من داد میزنی؟-

با حرص مچ دست نازنین رو گرفت و طوری که فرشته نفهمه اون رو کاوه 

 فشرد که نازنین با آخ

 :خواست مچ دستش رو آزاد کنه اما کاوه نذاشت و با عصبانیت گفت

دیگه طاقتمو خورد کردی، بسه خفه شدنم، وقتی برگشتیم به نفعته که به -

 سواالیی که میپرسم جواب

 .درستی بدی وگرنه خودت میدونی

نازنین هم با چشمای گرد به کاوه زل زده بود؛ تا حاال کاوه رو اینقدر عصبی 

 ندیده بود و نمیتونست

 .باور کنه این کاوه هست که داره این رفتارا رو میکنه

 :رضوان بعد از شنیدن دردل یلدا با غم نگاهش کرد و گفت

 یعنی شما دخترتون رو گم کردین؟-

 :یلدا هم سر تکون داد و گفت

د مهد کودک بردمش پارک و گوشیم زنگ خورد، نمیخواستم جواب بدم بع-

 اما با ناراحتی جواب دادم و

با تلفن حرف زدم کسی که پشت خط بود باعث تمام بدبختیهای من بود و من 

 بدون اینکه حواسم باشه که

دخترم پیشمه ازش فاصله میگرفتم و با عصبانیت با تلفن حرف میزدم و زمانی 

 مدم که دیدمبه خودم او

 .دخترم پیشم نیست، سریع برگشتم اما رضوانم نبود
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اینا رو که گفت اشک از چشماش سرازیر شد و سر پایین انداخت رضوان هم 

 در حالی که بغض کرده

 :بود گفت

 خیلی متاسفم، من... من شبیه دخترتونم؟-

 .یلدا آروم سرش رو بلند کرد و گفت:حتی اسمتم رضوانه

 :رضوان لبخند نیمهجونی زد و گفت

وقتی رفتم پرورشگاه یه خانوادهی ثروتمند که بچهدار نمیشدن من رو به -

 فرزندخوندگی گرفتن و اسم

مادر مادرخونده ام که فوت کرده رضوان بود برای همین مادر خوندهام اسمم 

 رو گذاشت رضوان، من

چی برام کم نذاشتن، اون و شوهرش رو مثل پدر و مادر خودم میدونم چون هی

 ...اما

 :نفسی گرفت و گفت

دوست دارم پدر و مادر واقعیم رو ببینم و ازشون بپرسم که چرا ترکم -

 کردن، من اون موقع خیلی

کوچیک بودم و چیزی یادم نمیاد اما مادرخوندهام میگه که وقتی من رو بردن 

 خونشون من مدام گریه

 .میکردم و مادرم رو میخواستم

 :سر تکون داد یکم از قهوهاش رو نوشید و گفت یلدا آروم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 413 
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 .که اینطور، پس خیلی سختی کشیدی-

 :رضوان سر تکون داد و گفت

تم تعجب راستش من اولین بار که دیدمتون از شباهتی که باهاتون داش-

 کردم) رضوان گردنبندی که

 (گردنش بود رو در آورد و نشون یلدا داد و ادامه داد

 این تنها چیزیه که من رو به گذشته متصل میکنه،-

 :چشم یلدا که به گردنبند رضوان افتاد با تته پته گفت

 اون... اون گردنبند رو از کجا آوردی؟-

 .رضوان هم جواب داد:از بچگی همراهم بوده

 :لدا که اشکاش رو گون هاش جاری میشد گفتی

من اینو... اینو برای دخترم رضوان خریده بودم، درست روز قبل گم شدنش -

 که تولدش بود این گردنبند

 .رو گرفتم اما تو... تو

 !و رضوان شوکه شده به یلدا نگاه میکرد، یعنی اون

وان هم که مثل ابر یلدا با پاهای لرزون از جا بلند شد و زل زد به رضوان و رض

 بهار اشک میریخت

سال ازش جدا ۳۲ زل زد به زن روبهروش، یعنی اون مادرش بود؟ مادری که

 شده بود؟ یعنی مادرش

اون رو ول نکرده بود بلکه گمش کرده بود؟ با هق هق پرید تو بغل یلدا و 

 یلدا هم با گریه اونو در آغوش

دام نگاهشون میکردن، رضوان مکشید، مردم بعضیا با تعجب و بعضیا با لبخند 
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 میگفت مامان و یلدا هم

 .با گریه اونو میب*و*سید

بعد از اینکه کمی به خودشون اومدن از کافیشاپ بیرون رفته و به یه پارک 

 رفتن، هر دو کنار هم روی

نیمکت نشستن و رضوان در حالی که اشکاش رو پاک میکرد زل زد به یلدا و 

 :گفت

 یعنی... یعنی شما منو رها نکردین؟ من...من گم شدم؟-

 :یلدا هم که به پهنای صورت اشک ریخته بود گفت

 .آره، آره تو... تو گم شده بودی-

رضوان سرشو پایین انداخت و بیاراده اشک ریخت و یلدا هم بهش خیره بود 

 که چشمش به انگشتر

ه نگاه خیره یلدا شد رضوان افتاد و اخماشو در هم کشید، رضوان که متوج

 سرشو بلند کرد و قبل از

 :اینکه یلدا حرفی بزنه گفت

این برای نامزدیمه، من نامزد کردم، با کسی که عاشقشم نامزد کردم، آرمان -

 .فاتح

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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بند اومد، آرمان فاتح؟ بازم این پسر؟! چهطور ممکن بود که هر دو زبون یلدا 

 تا خواهر عاشق یه مرد

بشن؟ اونم آرمان فاتح؟ مرد کمه تو این دنیا؟ چرا هر دو تا دختراش باید تو 
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 دام این مرد بیوفتن؟

 :رضوان که بهت و سکوت یلدا رو دید گفت

 حالتون خوبه؟-

 :میکرد به خودش مسلط بشه گفتیلدا نفسی گرفت و در حالی که سعی 

بدیم تا مطمئن DNA خیلی چیزا رو باید بهت بگم اما قبلش بیا بریم یه تست-

 .بشیم که هم رو پیدا کردیم

رضوان که با پیشنهاد یلدا موافق بود سر تکون داد و با هم از جا بلند شدن و 

 از پارک خارج شدن و بعد

ا شدن و به خونههاشون رفتن، یلدا از تحویل دادن نمونهها به سختی از هم جد

 تمام شب رو خواب نداشت

رضوان هم همینطور، یعنی ممکن بود که مادر واقعیش رو پیدا کرده باشه؟ 

 اون مادرش بود؟ کسی که

 سال دلتنگ آغوشش بود؟۳۲

اونقدر فکر و خیال تو سرش بود که طاقت نیاورد و زنگ زد به آرمان، ساعت 

 صبح بود،۱ نزدیکای

داشت ناامید میشد که صدای خوابآلود و خستهی آرمان تو گوشش دیگه 

 :پیچید

 جا... نم؟-

 :رضوان با استرس گفت

آرمان، ببخش بیدارت کردم، میشه یکم باهات دردل کنم؟ تو فقط گوش -

 .کن
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آرمان که از لحن رضوان جا خورده بود روی تختش نیمخیز شد و در حالی که 

 چشماش رو میمالید

 :گفت

 ده؟چیزی ش-

 :رضوان سر تکون داد و با بغض گفت

 .آره، فکر کنم مادر واقعیم رو پیدا کردم-

 چشمای آرمان گرد شد و متعجب گفت

 مادر واقعیت؟ بعد این همه سال؟ مگه میشه؟-

 :رضوان گفت

آره، امروز بهش برخوردم، گردنبدم رو یادته که همیشه گردنمه؟ یه زنجیر -

 با پالک طال؟

 خب؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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یه زن که قبال هم یه بار دیدمش اون رو دید و گفت برای دختر گم شدهاش -

 خریده بوده، آرمان من اون

کر که فزن رو بار قبل که دیدم منو دخترم صدا میکرد، اونقدر شبیه اون زنم 

 .میکنم واقعا مادرمه

آرمان که شوکه شده بود و خواب از سرش پریده بود با تعجب و شوک 

 :گفت

بدین تا معلوم بشه که واقعا مادر و DNA خب با تمام این اوصاف، باید تست-
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 دخترین یا نه؟

 :رضوان در حالی که آروم اشک میریخت گفت

 .نمونهها رو دادیم جوابش فردا معلوم میشه-

 :مان نفسی گرفت و گفتآر

پس آروم باش، میدونم شوکه شدی و برات سخته اما تو باید مقاوم باشی، -

 باید قدرت داشته باشی تا با

 .حقیقت روبهرو بشی

 :رضوان ناله کرد

نمیتونم آرمان، من قدرت ندارم، نمیدونم اگه اون مادر واقعیم باشه باید -

 چیکار کنم، ذهنم اونقدر بهم

 ...ریخته هست که

 :آرمان سریع گفت

آروم عزیزم آروم باش، ببین با استرس دادن به خودت چیزی عوض نمیشه، -

 .تو باید قوی باشی

نمیتونم آرمان، مادر داشتن چه حسیه؟ مادر واقعیتو داشتن چه حسی داره؟ -

 من نمیدونم، من بلد نیستم

 .آرمان

شادمهر  و آرمان بدون فکر شروع کرد به خوندن آهنگ چشمای عاشق از

 عقیلی تا بلکه بتونه با صداش

رضوان رو آروم کنه، هر زمان رضوان ناراحت یا عصبی بود با صدای آرمان 

 :آروم میشد



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 727 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 چشمای عاشقم ستاره پوشه، دلم برای دیدنت میجوشه-

 .وقتی که این ستاره ناتمومه، بی تو نفس کشیدنم حرومه... حرومه حرومه

 ای دیدنت میجوشهچشمای عاشقم ستاره پوشه، دلم بر

 .وقتی که این ستاره ناتمومه بی تو نفس کشیدنم حرومه... حرومه حرومه

 برات نوشتم خطی عاشقونه که یادگاری پیش تو بمونه

 بمونه بمونه پیشت بمونه

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 416 

 یدونم کی بود نگاتو دزدیدمن م

 بر گوشهای نشست و ساده خندید

 من که بدون تو پر از هراسم

 بدون تو سایه شده لباسم

رضوان هم که آروم گریه میکرد گوش به صدای آرمان سپرده بود و آرمان 

 اونقدر خوند که رضوان با

 .صدای آرمان کم کم آروم شد و به خواب رفت

وقتی آرمان فهمید رضوان خوابیده تماس رو قطع کرد و نفس عمیقی کشید، 

 نمیدونست چرا از پیدا شدن

مادر واقعی رضوان دلشوره پیدا کرده اما هر چی بود اگه اون زن واقعا مادر 

 رضوان باشه آرمان باید

 .کنار رضوان باشه تا اون بتونه این جریان رو هضم کنه

ل جمع کردن وسایلش بود و فرشته یه سره اشک نازنین که با گریه در حا
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 میریخت که با کشیدهی کاوه

 :پرت شد یه گوشه، کاوه چمدون رو پرت کرد یه سمت و فریاد زد

کدوم گوری میری؟ هان؟ میری پیش عشقت؟ پیش عشقت که آرمان فاتح -

 اونو میشناسه؟ تو با آرمان

اب بده تا بیشتر از این فاتح چه سر و سری داری؟ هان؟ مثه آدم به سوالم جو

 تن و صورتت رو کبود

 .نکردم

اما نازنین جوابی نداد، کاوه حملهور شد سمت نازنین، موهاشو کشید و محکم 

 کوبوندش به دیوار که جیغ

فرشته بلند شد اما جلوی چشمای کاوه خون پر شده بود و دیگه چیزی 

 حالیش نبود، چهار سال دندون رو

چهار سال تظاهر کرد هیچی حالیش نیست و جیگر گذاشت و حرفی نزد، 

 نمیفهمه اما چهقدر میتونست

خودشو بزنه به نفهمی؟ خوب میتونست تو این چهار سال حس کنه که نازنین 

 .دلش یه جای دیگه هست

نازنین با صورتی کبود و تن و بدن کوفته با بیجونی به کاوه نگاه میکرد، حتی 

 دیگه اشکی برای ریختن

گفت آره همینطور بزنم، همینطور بزن لهم کن تا بمیرم تا  نداشت با خودش

 راحت بشم از این زندگی

 .لعنتی

 :کاوه با فریاد در گوشش میگفت
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حرف بزن لعنتی، عاشق کسی هستی نه؟ اون حرومزاده کیه؟ کیه که منو -

 وسیله کردی تا اونو فراموش

مم؟ نمیفه کنی؟ فکر کردی من خرم؟ فکر کردی حرفی نمیزنم یعنی احمقم و

 چرا اون روز با دیدن

 عکسای آرمان فاتح گریه کردی؟ ها؟

 :نازنین به هر زوری بود لباشو تکون داد و گفت

 .تو... تو دیو... وو... ن... ه ش... دی-

 :کاوه داد زد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 417 

آره من دیوونه شدم، االن اینو فهمیدی؟ من روانی شدم تو این چهار سال -

 ببین با من چیکار کردی؟

و نازنینو پرتش کرد رو تخت، نازنین هم که تو آخرین لحظات قبل از بیهوش 

 شدنش تو فکر آرمان بود

 .با پوزخندی چشماش سیاهی رفت و از هوش رفت

بود به نازنین، اما کم کم با دیدن  کاوه تند تند نفس میکشید و زل زده

 بیتحرکی نازنین، تازه به خودش

اومد و با دست و پای لرزون رفت سمت نازنین و تکونش داد، اما نازنین از 

 حال رفته بود، اونقدر کتک

خورده بود که بیهوش شده بود، کاوه که برای اولین بار اشک از چشماش 

 جاری میشد با فریاد نازنین
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 .د و رفتن بیمارستانرو بلند کر

و از طرفی آرمان با درد بدی که تو قلبش حس کرد دوباره از خواب بیدار 

 شد، اونقدر قلبش درد میکرد

که نفسش داشت قطع میشد، با پاهای لرزون از جا بلند شد و به دیوار تکیه 

 داد، حس بدی داشت، چرا؟

چرا این حالت رو داشت؟ همش حس میکرد اتفاق بدی افتاده! خبر نداشت 

 توی همین شهر و زیر همین

 .آسمون نازنین بیهوش و بیجون به بیمارستان برده میشه

کاوه که نازنین رو به بیمارستان برد، خودش با گریه به دیوار تکیه داد، 

 دستاشو میزد به دیوار و

لحظه هم بند نمیاومدن، چه،طور تونست با خودشو لعنت میکرد، اشکاش یه 

 !نازنین اینطوری کنه

چهطور تونست جیگر گوشهی خودش رو به این حال بندازه! یاد چند ساعت 

 پیش افتاد و اینکه چهطور

 :کار به اینجا کشید

کاوه اومد تو اتاق، نازنین روی تخت دراز کشیده بود و به روبهرو خیره بود، 

 کاوه هم دراز کشید و

ازوهای نازنین رو گرفت و تکونش داد که به خودش اومد و به کاوه نگاه ب

 کرد، کاوه سعی کرد آروم

 :باشه برای همین با لحن مالیمی گفت

نازنین خواهش میکنم دیگه بیشتر از این گذشتهات رو از من مخفی نکن، به -
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 من بگو چی شده؟ خب

 .اگه چیزی اذیتت میکنه به من بگو تا حلش کنیم

 :ین کالفه کاوه رو پس زد و گفتنازن

نه چیزی نیست، چی رو میخوای در مورد گذشتهی من بدونی؟ من همینم -

 .دیگه

بعد از رو تخت بلند شد و خواست از اتاق بره بیرون که کاوه هم سریع بلند 

 شد و بازوش رو کشید،

 :نازنین با پرخاشگری بازوش رو از دست کاوه در آورد و گفت

 نشو، مگه وقتی تو بیحوصلهای من اذیتت میکنم؟ اینقدر پاپیچم-

 :کاوه با عصبانیت گفت

من اگه زمانی کالفه یا بیحوصله باشم تنها مسکن دردام تویی، من همه چیز -

 رو همیشه بهت میگم اما تو

 .با من رو راست نیستی

 :نازنین چنگی به موهاش زد و با حرص گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 418 

چی رو میخوای بدونی؟ اون رفتارت وقتی بیرون بودی چی بود، ها؟ مثه -

 حیوون رفتار کردی االنم

 میگی بیا و مشکلت رو بگو؟ که تو بازم مثه حیوون به جونم بیوفتی؟

م سعی کرد خودش رو خون کاوه به جوش اومد و دستاش مشت شد، اما باز

 کنترل کنه اما با جملهی
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 :بعدی نازنین که گفت

فقط راحتم بذار، اگه میتونی منو راحت بذار و اینقدر تو گذشتهی من دخالت -

 نکن، هر چی بوده به

 .خودم مربوطه نه تو

 :تحملش تموم شد و کشیدهی محکمی به صورت نازنین زد و غرید

 .با شوهرت درست حرف بزن نازنین-

 :ازنین با پوزخند دست رو گونهاش گذاشت و زمزمه کردن

 !شوهر-

 :بعد با چشمای اشکی و به خون نشسته زل زد به کاوه و داد زد

 .تو شوهر من نیستی، هیچوقتم نبودی-

چشمای کاوه گرد شد و تمام وجودش پر از خشم شد، پس حدساش درست 

 بود، نازنین تمام این مدت فکر

 ...و دلش اسیر کسی دیگه بوده پس

 .کنترلش رو از دست داد و حملهور شد سمت نازنین

اون شب برای همه طوالنیترین شب عمرشون بود، صبح روز بعد که نازنین به 

 هوش اومد کاوه

خداروشکر کرد که نازنین به هوش اومده و دکتر گفته که حالش بهتره، اما 

 روی دیدن نازنین رو نداشت،

ن یادش میاد چه بالیی سر نازنین آورده، دلش میخواست خودش، هر زما

 خودش رو دار بزنه، اما مگه

همش تقصیر اون بود؟ دلش شکسته بود و هزار تیکه شده بود، تمام این چهار 
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 سال زندگی مشترکش با

نازنین تو یه جملهی نازنین در هم شکست:تو شوهر من نیستی، هیچوقتم 

 .نبودی

 !محبوبش رو به این روز انداخت، هر چند کهو وای بر اون که 

آرمان هم با سر درد از خواب پا شد و به سالن رفت، روی مبل نشست و به 

 اطراف نگاه کرد، کالفه

پوفی کرد و دستی به موهاش کشید، دیشب اصال نتونسته بود بخوابه و حاال 

 سر درد گرفته بود، سر

و خوب میشه اما امونش دردی که سعی میکرد به خودش بگه چیزی نیست 

 .رو بریده بود

و رضوان که مثه آرمان دیشب رو خوب نخوابیده بود کمی بیحال بود اما 

 استرس و دلشورهاش برای

اونو هوشیارتر از هر موقعی میکرد، بلند شد از اتاق رفت DNA جواب تست

 بیرون و بعد از شستن

رد هاشو شونه کسر و صورتش دوباره به اتاق برگشت، نشست رو تختش و مو

 و بعد از بستنشون رفت

پایین با لبخند به پرستو و احمد سالم و صبح بخیر گفت و مشغول صبحونه 

 .خوردن شد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 419 

زنگ زد آرمان، چند  صبحونهاش که تموم شد بلند شد و به اتاقش رفت و
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 ثانیه بعد صدای جادو کنندهی

 :آرمان تو گوشش پیچید که گفت

 سالم، جانم عزیزم؟-

 سالم آرمان، اومم، دیشب تونستی بخوابی؟-

 :آرمان کمی مکث کرد و گفت

نه خوب، راستش خوب نتونستم بخوابم و االن یکم بیحالم، به خاطر تو نیستا، -

 دیشب کال نتونستم

 .بخوابم

 ان پوفی کرد و گفت:یعنی االن حالت خوب نیست؟رضو

 .آرمان با مهربونی گفت:چرا خانومی، خوبم نگران نباش

 خوبه، آرمان؟-

 جانم؟-

من هنوزم استرس دارم، چند ساعت دیگه میرم جواب رو میگیرم، اگه اون -

 مادر واقعیم باشه من

 چیکار کنم؟

 :آرمان لحنش جدی شد و گفت

 در این باره چیزی گفتی؟ به مادر و پدرخوندهات-

 .نه-

 .خب باید بعد از گرفتن جواب آزمایش بهشون بگی-

 .خب-

 .ساعت چند باید بری جواب رو بگیری؟ منم باهات میام-
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 :رضوان که انگار جونی دوباره گرفته بود با لبخند گفت

 .واقعا؟پس ساعت)...( بیا دنبالم-

 .چشم عزیزم-

 اومم، صبحونه خوردی؟-

 :آرمان که انگار تازه یاد صبحونه افتاده باشه با خنده گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 !وای اصال یادم نبود-

 :از لحن آرمان، رضوان هم خندهاش گرفت و گفت

 .نه بخوریعنی چی یادم نبود؟ بلند شو برو صبحو-

 :آرمان هم با آرامش گفت

 چشم، کاری نداری عزیزم؟-

 .نه، مراقب خودت باش، خداحافظ-

 .تو هم خوشگلم، خداحافظ-

تماس که قطع شد رضوان روی تختش نشست و به چند ساعت آینده فکر 

 کرد، گردنبندش رو توی دست

 .گرفت و به یلدا فکر کرد، اگه اون مادر واقعیش باشه

سمت آشپزخونه رفت و برای خودش صبحونه حاضر کرد بعد از آرمان هم به 

 خوردن صبحونه رفت

توی اتاقش و جلوی آیینهی قدی نگاهی به خودش انداخت و تو فکر رفت، 

 بازم اون دلشوره به جونش
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افتاد، دلشورهای که انگار از فهمیدن این که مادر واقعی رضوان کیه سرچشمه 

 میگرفت، براش خیلی

بود که این حس و حال رو داره. پوفی کرد و بیخیال فکر  تعجب برانگیز

 کردن به این و اون شد، شاید

 .سر دردش امانش رو بریده بود و اجازهی فکر کردن بیشتر رو نمیداد

کاوه باالخره با خودش کنار اومد و به دیدن نازنین رفت، با دیدن سر و 

 صورت کبود نازنین حس کرد

تقسیم کرده، چهطور تونست همچین بالیی شمشیری کمرش رو به دو نصف 

 سر نازنینش بیاره؟ چهطور؟

جلوتر رفت که نازنین با درد خفیفی چشماش رو باز کرد، همه ی بدنش درد 

 میکرد و به سختی سرش

 :رو چرخوند که کاوه رو دید. آهی کشید و گفت

 .اومدی این جون نیمهجونمم بگیری؟ باشه، بگیر راحتم کن-

این جمله تمام وجودش خورد شد دو زانو روی زمین افتاد و با کاوه با شنیدن 

 :گریه گفت

 .معذرت میخوام، معذرت میخوام نازنین-

 :نازنین بیتوجه به اون پرسید

 فرشته کجاست؟-

 :کاوه نفسی گرفت و گفت

پیش عمهاش، از دیشب تا حاال منو میبینه جیغ میکشه و گریه میکنه، نمیدونم 

 .چیکار کنم
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 :نازنین ناله کرد

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 وقتی منو جلوی بچه اونجوری میزنی میخوای کمتر از این واکنش نشون بده؟-

 :کاوه پلکاشو روهم فشرد و گفت

 .عوضش حقیقت رو فهمیدم-

 !چه حقیقتی-

 :به نازنین و با درد و حسرت گفتزل زد 

 .که هیچوقت شوهرت نبودم-

نازنین هم با شنیدن این جملهی کاوه با درد چشماش رو بست، هم زندگی 

 خودش رو تباه کرده بود هم

زندگی کاوه رو، با خودش گفت که کاوه که گناهی نداره، من نتونستم هرگز 

 فکر آرمان رو از سرم

 .مثل پدرش یه حیوون عوضی بود بیرون کنم، آرمانی که درست

وقتی آرمان رفت دنبال رضوان و با هم رفتن تا جواب رو بگیرن، رضوان 

 اونقدر استرس داشت که یا

با ناخوناش ور میرفت یا با پاش ضرب میگرفت و آرمان هم مدام سعی 

 میزکرد آرومش کنه، وقتی

ختر رسیدن و جواب رو گرفتن رضوان با دیدن جواب مثبت و اینکه د

 یلداست، ناخودآگاه اشک ریخت،

 :برگشت سمت آرمان و گفت
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 .دخترشم-

 .و آرمان با لبخندی که داشت سر تکون داد

تو راه اومدنشون رضوان از گم شدنش و حرفای یلدا گفت و آرمان تا حدود 

 زیادی میتونست درک کنه

 .مادر رضوان چه زجری کشیده

زد به یلدا و بهش گفت که  رضوان هم که هیجانزده بود، همون موقع زنگ

 جواب آزمایش مثبته، یلدا هم

که دل تو دلش نبود و بینهایت خوشحال بود از رضوان موقعیتش رو پرسید و 

 سریع حاضر شد تا بره

 .پیش رضوان

زمانی که کیفشم برداشت و در خونه رو باز کرد با چهرهی حسنا) خواهر 

 کاوه( روبهرو شد که فرشته

 :نارش بود، ابرو باال داد و با نگرانی گفتهم با صورتی خیس ک

 سالم عزیزم، اینجا چیکار میکنی؟ چیزی شده؟-

 :حسنا سر تکون داد و گفت

 .فکر کنم داداشم اوضاع رو خراب کرده-

یلدا که نگران شده بود اونا رو به داخل راهنمایی کرد، حسنا با خودش گفت 

 که صحیح نیست که فرشته

کنه، برای همین فرشته رو که خسته و نالون بود به  دوباره به این چیزا گوش

 اتاقی برد و وقتی

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 422 

خوابوندش برگشت پیش یلدا و تمام چیزایی که کاوه بهش گفته بود رو 

 شمرده شمرده برای یلدا تعریف

کرد، یلدا که انگار تمام وجودش یخ بسته بود مات و مبهوت زل زد به حسنا، 

 حسنا هم در آخر با غم

 :گفت

نازنین چهار ساله که چیزایی رو از داداشم مخفی میکنه، شما باید به کاوه حق -

 .بدین

و یلدا با عصبانیت به حسنا خیره شد، نمیدونست چی باید بگه، کاوه حق 

 نداشت نازنین رو بزنه اما اون

گذشتهی لعنتی داشت تمام وجود نازنین رو نابود میکرد و همینطور زندگیش 

 .با کاوه رو

از طرفی رضوان منتظر مادرش بود و انتظارش رو میکشید، لبش رو به دندون 

 لهرهگرفته بود و با د

چشم به راه مادرش بود، آرمان هم کنارش بود و سعی میکرد آرومش کنه، 

 اما هر دو دلشورهی بدی

داشتن، کمی بعد تلفن رضوان زنگ خورد، رضوان که هول کرده بود سریع 

 تلفنش رو در آورد و با

 :دیدن اسم یلدا جواب داد

 سالم، کجایین؟-

 :یلدا جواب داد
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 .تانه دارم میرم اونجاسالم عزیزم، خواهرت بیمارس-

 !رضوان تای ابرویی باال داد و گفت:خواهرم؟

 :یلدا تایید کرد و گفت

آره تو یه خواهر کوچیکتر از خودتم داری، بیا اینجا تا همه چی رو برات -

 .تعریف کنم

 .باشه، االن با آرمان میام اونجا-

 و قبل ازیلدا لحظهای مکث کرد، نمیدونست حضور آرمان اونجا درسته یا نه 

 اینکه حرفی بزنه،

 :رضوان گفت

 کدوم بیمارستان میرین؟-

 .یلدا جواب داد:بیمارستان الله

 :رضوان سر تکون داد و گفت

 .باشه، پس اونجا میبینمتون، خدانگهدار-

 .خدانگهدارت-

 :تماس که قطع شد رضوان رو به آرمان گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 
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 .آرمان باید بریم بیمارستان الله، مادرم داره میره اونجا-

 آرمان ابرو باال داد و گفت:بیمارستان چرا؟

 :نشستن تو ماشین که رضوان گفت

انگار من یه خواهر کوچیکتر از خودمم دارم که االن بیمارستانه و مادرم رفته -
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 .اونجا

 .رمان سر تکون داد و گفت:باشه عزیزم، االن میریم اونجاآ

و بعد از روشن کردن ماشین به سمت بیمارستان رفتن، هر چی نزدیکتر 

 میشدن استرسشون بیشتر

میشد، مخصوصا آرمان که نمیدونست برای چی دلشوره داره، انگار از دیدن 

 کسی که بیمارستانه

و اون شخص رو ببینه، با خودش  میترسه، نه که بترسه نه، نمیخواست بره

 گفت مگه من خواهر

 !رضوان رو میشناسم، این چه دلشورهایه دارم؟

اما جوابی برای سواالش نداشت، رضوان هم که نگران و کنجکاو بود، نگران 

 برای خواهرش که

بیمارستانه و کنجکاو برای حکایتی که مادرش قراره براش تعریف کنه، وقتی 

 رسیدن و پیش یلدا رفتن

یلدا با اکراه به آرمان زل زد و آرمان با دیدن یلدا چشماش گرد شد، حاال 

 میتونست بفهمه که رضوان و

یلدا چه قدر شبیه همن، قلبش برای لحظهای نتپید، نکنه خواهر رضوان...! یلدا 

 هم با دیدن آرمان برای

لحظهای به یاد انوشیروان افتاد، دو گوی مشکی و خیره کنندهی آرمان دقیقا 

 .مثل انوشیروان بود

آرمان دهن باز کرد حرفی بزنه که مردی با چهرهی آشنا به طرفشون اومد با 

 چشمای به خون نشسته رو
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 :به یلدا گفت

ی کنم، به خدا اشتباه کردم، مادر، من غلط کردم، نمیخواستم با زنم اینطور-

 ...توروخدا

و با دیدن آرمان و رضوان، کاوه حرفش رو خورد و با ابروهای باال رفته 

 نگاشون میکرد، یلدا هم

 :نگاهی به آرمان و رضوان انداخت و با اخم رو به کاوه گفت

 .فعال برو کنار تا من دخترم رو ببینم-

 .و رو به رضوان گفت:تو هم بیا

 .م سر تکون داد و دنبال مادرش رفت و رفتن پیش نازنینرضوان آرو

کاوه هم کنار آرمان ایستاد و با اخم سالم کرد، آرمان هم سالم کرد و بعد 

 :مردد گفت

 من، قبال با شما مالقات کردم؟-

 :کاوه تایید کرد و گفت

 .بله چهار سال پیش باهاتون تصادف کرده بودم-

 ا حسینیسیده پری |رمان متاهل )جلد اول( 

 424 

آرمان ابرویی باال داد و درستهای گفت، حاال یادش اومد این مرد رو کجا 

 .دیده

 :و خواست حرفی بزنه که کاوه گفت

 میخوام ازتون سواالیی بپرسم آقای فاتح، عیبی نداره؟-

 .نه بفرمایینآرمان با اخم ظریفی که داشت گفت:
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 :کاوه صدایی صاف کرد و رو به آرمان گفت

 شما همسر من، نازنین یزدانی رو میشناسین؟-

آرمان با چشمای گرد به کاوه خیره شد، همسر؟ شوهر نازنین این مردی بود 

 که االن جلوی کاوه ایستاده

بود؟ پس خواهر کوچیکتر رضوان، نازنین بود؟ همه چیز مثه قطعههای پازل 

 ن آرمان کنار همتو ذه

اومد، پس اون شباهت بی دلیل نبود، آرمان عاشق خواهر بزرگتر نازنین شده 

 .بود

با صدای کاوه که عصبی سوالش رو تکرار کرد آرمان به خودش اومد و 

 :خشک و جدی گفت

 .آه بله، ایشون و عشق سابقشون رو میشناسم-

 :کاوه اخم کرد و گفت

 عشق سابقش کیه ؟-

 :یی خالی از احساس رو به کاوه گفتآرمان با چشما

 !مرده-

 :کاوه ابرو باال داد و گفت

 مرده؟ چهطور؟-

 :آرمان با همون حالت گفت

تو دریا غرق شده، نازنین خانوم بعد مرگ عشقشون خیلی شکسته و ناراحت -

 شدن، چهطور مگه؟ ایشون

 .االن شما رو دارن پس نباید ناراحتی داشته باشن
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کاوه لبش رو به دندون گرفت و حرفی نزد و به فکر فرو رفت، عشق نازنین 

 مرده بود؟ یعنی برای همین

بود که نازنین نمیخواست در مورد گذشتهاش حرفی بزنه؟ تو دلش خودش 

 رو لعنت کرد که باعث عذاب

نازنین شده، اما همچنان با نگاهی عصبی به آرمان خیره بود، اصال نسبت به 

 بی نداشت،اون حس خو

 :نمیدونست چرا اما دلش نمیخواست که اون این،جا باشه برای همین پرسید

 خب، حاال شما چرا اینجا هستین؟-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 425 

اگه اجازه بدین نامزدم من با نامزدم اومدم اینجا، راستش خودمم گیج شدم، -

 .بیاد و همه چیز رو بفهمیم

 :کاوه باشهای گفت و چند ثانیه بعد پرسید

ببخشید، نازنین و عشق سابقش، چه مدت با هم بودن؟ خیلی هم رو دوست -

 داشتن؟

آرمان احساس که قلبش داره درد میگیره، تمام خاطرات چهار سال پیش تو 

 ذهنش اومدن، حسی به

 :ما مرور خاطراتش براش عذابآور بود، رو به کاوه گفتنازنین نداشت ا

بله عشق سابقش دوست صمیمی من بود، مدت کوتاهی رو کنار هم بودن اما -

 .هم رو دوست داشتن

 :کاوه گفت



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 745 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .که اینطور، پس گذشتهی سختی داشته-

 :آرمان با اخم گفت

 شما در مورد گذشتهی نازنین خانوم چیزی نمیدونین؟-

 :و گفت کاوه پوفی کرد

 .نه، اون هرگز چیزی از گذشتهاش به من نگفته-

 :آرمان گفت

خب شما چرا در مورد گذشتهاش کنجکاوین؟ مهم اینه که االن کنار شماست -

 .و شما رو دوست داره

 .کاوه پوزخندی زد و گفت:مطمئن نیستم

 چی رو؟-

 :زل زد تو چشمای آرمان و گفت

 .اینکه نازنین من رو دوست داشته باشه-

 :و قبل از اینکه آرمان جوابی بده رضوان اومد پیششون و رو به آرمان گفت

 .آرمان بیا بریم پیش خواهرم-

 :کاوه با تعجب و در حالی که شوکه شده بود گفت

 .خواهرتون؟ نازنین که خواهر نداره-

 :رضوان با اخم رو به کاوه گفت

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 426 

 .داره، من خواهر بزرگتر نازنین هستم-

و بدون توجه به شوکی که به کاوه وارد شده بود دست آرمان رو کشید و 
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 .رفتن پیش نازنین

نازنین که داشت به آرومی با یلدا حرف میزد با دیدن آرمان زبونش بند اومد 

 و مات شده زل زد به

آرمان، اما آرمان خالی از هر حسی نسبت به نازنین سالمی کرد و رو به نازنین 

 :گفت

 .بال به دور باشه-

یلدا با اخم به آرمان نگاه میکرد، نازنین از اون حالت در اومده، اخم غلیظی 

 کرد و با دستای مشت شده

 م روزل زد به آرمان، از اینکه اون کنار رضوان ایستاده بود تعجب کرد و آرو

 :به رضوان گفت

 آرمان چرا پیش تو هستش؟-

رضوان اخم کرد شاید از لحن طلبکار خواهرش خوشش نیومد که با جدیت 

 :گفت

 .آرمان نامزد منه-

شوک دوم هم به نازنین وارد شد و احساس سر گیجهی بدی کرد، اول که 

 مادرش با یه دختر که بینهایت

رگ تو هستش؛ همون رضوانی که شبیه خودشه میاد و میگه که این خواهر بز

 گم شده بود و دوم اینکه

 .نامزد آرمان خواهر خودشه

زبونش بند اومده بود و نمیدونست چی بگه به آرمان نگاه کرد و دید آرمان با 

 چشمایی از جنس یخ و
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بدون هیچ حسی بهش نگاه میکنه، کمی بعد کاوه هم اومد پیششون و یلدا به 

 سمت رضوان رفت و اونو با

خودش برد تا باهاش حرف بزنه، میخواست همه چیز رو به رضوان بگه، 

 مطمئن بود که اگه رضوان هم

 ...!همه چیز رو بفهمه از آرمان جدا میشه اما

 :وقتی رضوان و یلدا رفتن، نازنین با بغض رو به آرمان گفت

 .از خواهرم دور بشو، نمیخوام تو کنارش باشی-

ییری تو حالتش ایجاد بشه، با لحن سردتر از آرمان بدون اینکه کوچکترین تغ

 :یخ گفت

 .این به شما مربوط نمیشه نازنین خانوم-

 :نازنین با حرص گفت

 من خواهرشم یعنی چی که به من مربوط نمیشه؟-

 :آرمان گفت

 .من و خواهرتون به هم عالقه داریم-

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 427 

 :نازنین با پوزخند گفت

 مثه همون عالقهی چهار سال پیش؟-

کاوه جا خورد و مشکوک به آرمان نگاه کرد، آرمان هم با پوزخندی که 

 :گوشهی لبش بود، گفت

 .نه، مثه عشق شما و عشقتون نبود که آخر باعث مرگ معشوقتون شدین-
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و اومد چیزی بگه که همه جاش درد گرفت و آخی چشمای نازنین گرد شد 

 گفت، کاوه سریع به سمتش

 :رفت و آروم گفت

 .نازنین آروم، باید استراحت کنی-

 :و با اخم به آرمان نگاه کرد، نازنین با عصبانیت گفت

 .من بهت اخطار دادم از خواهرم دور بشو وگرنه همه چیز رو بهش میگم-

 آرمان از حرص خندید و گفت

خب بگین، با چی دارین منو تهدید میکنین؟ با گفتنش فقط خودتون رو -

 .کوچیک میکنین

 :قلب نازنین به درد اومد و تو دلش گفت

نمیخوام کنارش باشی، من.. من هنوزم بهت حس دارم لعنتی، با اون چشمای -

 یخ زده نگاهم نکن، چرا

 با من بازی کردی که حاال به اینجا برسیم؟

نگاهش بین آرمان و نازنین در گردش بود، یه چیزی این وسط کاوه هم مدام 

 درست نبود، چرا نازنین

جوری به آرمان نگاه میکرد که انگار محبوبش رو پیدا کرده؟ چرا خالف 

 میلش با تنفر با آرمان رفتار

میکرد؟ چی بین آرمان و نازنین گذشته بود که حاال اینجوری با نیش و کنایه 

 مثهحرف میزدن؟ و بازم 

 .همیشه کاوه جوابی برای سواالش نداشت که عصبانیتر شد

 :مدتی بعد یلدا اومد پیششون و رو به آرمان گفت
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 .برو پیش رضوان، کارت داره-

آرمان هم با اخم سر تکون داد و رفت پیش رضوان، وقتی مقابل رضوان 

 ایستاد رضوان با چشمایی

 :مله گفتنگران و شوکه به آرمان نگاه میکرد و تنها یک ج

 .یه هفته بهم وقت بده-

 آرمان ابرو باال داد و گفت:چی؟

یه هفته سراغی از من نگیر، یه  رضوان دستای آرمان رو گرفت و گفت:لطفا

 .هفته بهم وقت بده

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 428 

 :یج شده بود عصبی گفتآرمان که گ

یعنی چی؟ چی داری میگی رضوان؟ مادرت بهت چی گفته؟ چرا شما دوتا -

 ...خواهر

 :حرفش رو نصفه گذاشت و رضوان تو دلش ادامه داد

 اینقدر مثه همین؟-

 رضوان فشار مالیمی به دستای آرمان آورد و گفت

، من اصال ازت خواهش میکنم، یه هفته بهم فرصت بده، قول میدم جایی نرم-

 نمیخوام تو رو ترک کنم،

فقط یه هفته با خودم خلوت کنم بعدش بهت قول میدم که همه چیز رو برات 

 .تعریف کنم

و بعد در حالی که آرمان با گیجی نگاهش میکرد از کنارش گذاشت و رفت 
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 .پیش خواهرش

 :یه هفته بعد

هفته که آرمان منتظر رضوان داخل رستوران نشسته بود، باالخره این یه 

 اندازهی یه عمر بود به هر

 .سختی گذشته بود و حاال رضوان به آرمان زنگ زده بود تا هم رو ببینن

تو این یه هفته آرمان تونسته بود اتفاقای پیش اومده رو هضم کنه و به 

 احساساتش ثبات و پایداری

د وبیشتری ببخشه، حاال که نازنین رو دیده بود و در مقابلش خالی از احساس ب

 مطمئن بود که عاشق

 .رضوانه و رضوان رو فقط به دلیل شباهت اون به نازنین نمیخواد

رضوان داخل رستوران شد و اومد مقابل آرمان نشست، رضوان با لبخند 

 خاصی که داشت رو به آرمان

 :گفت

 حالت چهطوره؟-

 :آرمان لبخندی زد و گفت

حاال که تو رو میبینم حالم بهتره، دلم پوسید تو این یه هفته، همش میترسیدم -

 ...که

 :رضوان با آرامش گفت

 مثه خواهرم ترکت کنم؟-

ابروهای آرمان باال رفت، اومدن سفارشا رو گرفتن و وقتی رفتن رضوان به 

 آرمان مهلت صحبت کردن
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گفت؛ گفت که چرا نداد و همه چیز رو آروم آروم و شمرده برای آرمان 

 نازنین گذاشت و رفت؟ چرا

مادرش از آرمان متنفره و از پدر آرمان؟ چون میدونست آرمان بیماری قلبی 

 داره همه چیز رو شمرده

شمرده و آروم میگفت، وقتی حرفاش تموم شد، آرمان با چشمای گرد مات و 

 .مبهوت نگاهش میکرد

 :زمزمه کرد

 ا حسینیسیده پری |رمان متاهل )جلد اول( 

 429 

یعنی پدر من باعث مرگ پدر نازنین و عذاب کشیدن مادرتون شده؟ چ... -

 چهطور ممکنه؟

 :سرشو بلند کرد و با ترس و وحشت رو به رضوان گفت

.. چهطور تو هم اومدی اینجا که... که بگی میخوای بر... بری؟ آره دیگه، چ.-

 میتونی کنار من باشی،

 .پدر من... پدر من... وای خدای من

 :رضوان دستای آرمان رو گرفت و گفت

آروم باش آرمان، من وقتی مادرم همه چیز رو بهم گفت خیلی شوکه شدم، -

 مادرم انگار انتظار داشت که

من فوری تو رو ترک کنم، درست مثه کاری که نازنین کرد و همینطور مادرم 

 کر میکرد که تو همهف

چیز رو میدونی و اومدی تا آخرین یادگاری مادرم از پدر نازنین رو نابود کنی، 
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 برای همین نازنین رو

تشویق کرد و حرفایی زد که از تو متنفر بشه، اما من تو رو خوب میشناسم 

 حاال که این شوک و تعجب

تی؛ چیزی نمیدونسرو تو چشمات میبینم کامال میفهمم که حق با من بوده و تو 

 درسته که پدرت کارای

وحشتناکی کرده اما همهی اینا در حق پدر نازنین بوده نه پدر من که فوت 

 کرده، به عالوه اگه زجری که

پدرت به مادرم داد رو هم بخوام وسط بکشم این موضوع هیچ ربطی به تو 

 نداره، تو هیچی نمیدونستی

بطی نداره، بنابراین دلیلی نداره که و گذشتهی مادر من با پدر تو هم به ما ر

 .بخوام ترکت کنم

قطره اشکی از گوشهی چشم آرمان جاری شد و با عشق و در عین حال 

 :شرمندگی گفت

 .رضوان-

 :رضوان با لبخند ادامه داد

 .و من اشتباه خواهرم رو نمیکنم، من تا آخر کنارتم و هرگز ترکت نمیکنم-

مان جاری شد، از چیزایی که شنیده بود قطره اشک دیگه از اون یکی چشم آر

 هم شوکه بود و هم

خوشحال، اما یه چیز رو خوب میدونست، دیگه فصل شکفتن بود کنار کسی 

 که عاشقشه و این تازه اول

 ..راه بود



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 753 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

تو حال و هوای خودشون بودن که تلفن رضوان زنگ خورد، درش آورد و 

 :جواب داد و با لبخند گفت

 جانم مامان؟-

اما با شنیدن صدای یلدا که با گریه گفت نازنین خودکشی کرده رضوان با 

 :شوک گفت

 !چی؟-

 من از آیندهی بی تو

 من از هر ثانیه بی تو میترسم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 430 

 هنوز خیلی دو ِست دارم

 نکه اینو ندونی میترسماز ای

 داری بی من کجا میری

 از اینکه تنها بمونی میترسم

 میترسم میترسم میترسم

 برگرد عشقم، تو بی من نمیتونی بمونی

 هنوز اونقد تو رو میخوام که نذارم دور بمونی

 برگرد عشقم تو بی من نمیتونی بمونی

 هنوز اونقد تو رو میخوام که نذارم دور بمونی

 برگرد عشقم

 برگرد عشقم
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 من از فردای این خونه

 از هر چی که بینمونه میترسم

 یه نشونه ست جای خالیت

 از این نشونه میترسم

 من از این جای خالی که

 نباشی خالی میمونه میترسم

 میترسم میترسم

 سیده پریا حسینی |رمان متاهل )جلد اول( 

 431 

 برگرد عشقم تو بی من نمیتونی بمونی

 هنوز اونقد تو رو میخوام که نذارم دور بمونی

 برگرد عشقم تو بی من نمیتونی بمونی

 هنوز اونقد تو رو میخوام که نذارم دور بمونی

 برگرد عشقم

 برگرد عشقم

 برگرد عشقم تو بی من نمیتونی بمونی

 هنوز اونقد تو رو میخوام که نذارم دور بمونی

 برگرد عشقم تو بی من نمیتونی بمونی

 هنوز اونقد تو رو میخوام که نذارم دور بمونی

 برگرد عشقم

 برگرد عشقم
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 .آهنگ تو بی من، آلبوم تصویر، شادمهر عقیلی

 .پایان

انم از همهی خوانندههای عزیزم که توی تلگرام و اینجا همراهیم کردن که رم

 رو خوندن ممنونم،

همینطور یه تشکر ویژه مدیون روشنک دوست عزیزم هستم که با تشویقاش 

 و انرژی که میداد همراهیم

میکرد. جلد دوم این رمان رو تیرماه شروع میکنم، جلد دوم در مورد دختر 

 نازنین فرشته هستش که

عدیم کارهای باتفاقات جالب و غیرقابل ممکنی براش میافته. امیدوارم بازم تو 

 .هم من رو همراهی کنین
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