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 عهدی که شکست 
 NAVA-K 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

  

 داستانکوتاهبندی:دسته 

 عهدیکهشکستعنوان: 

 ژانر:تراژدی،اجتماعی 

 :نویسندهNAVA-K 

 :سطحرمان- 

 :ناظر- 

 :ویراستار- 

 :طراحJacklin 

 :کپیستJacklin 

ام!  ام، زندگی حال و آینده ای است که به زندگی من گره خورده است؛ زندگی گذشته طالق واژه

 ...مان، ولی عهد بستی بودی با من، با او، با زندگی تو متعهد بودی و عهدت را شکستی؛
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.رفتمسمتشبهوکردمخاموشروگازاجاقزیرپذیرایی،تویتلفنصدایبا

.بفرمایید:دادمجواب

رحمانی؟خانم:پیچیدگوشمتویزنیصدای

.بفرمایید-

بدید؟بهشونروگوشیکنیدلطفمیشه-

.هستمخودم-

...بودیداومدهبارانمهدبهنامثبتبرایشما-

نام؟ثبتبرایداریدجاییبله،بله:گفتموپریدمحرفشمیان

ثبتبرایبیاریدرودخترتونتونیدمیشماکنند،نامثبتروشونبچهدیگهجاییهگرفتندتصمیممادرهاازیکیبله،-

.نام

بشم؟مزاحمکیحتما،-

.بیاریدروخانمتوندخترتونیدمیدیگههفتهاز-

!مهر؟ازبعدهفتهیه-

!خاطرههمینبهخطرناکه،هابچهبرایکهداریمتعمیراتسرییه-

.ممنونطور،اینکه:بگموبدمقورتراامموقعبیخندهشدباعثاشحرصیلحن

.خدانگهدارکنممیخواهش-

.خداحافظ-

خونکمیدستشوافتادهزمینرویدیدمکهشدمخوابشاتاقداخلشنیدم؛رودریاگریهصدایگذاشتمروتلفنتا

!کهاومدنمیبنداشگریهبردمش؛شوییدستداخلوکردمبغلشزدم،زانوکنارشودویدم.میاد
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:گفتمشستم،میرودستشکهطورهمون

بشینی؟آروموساکتدقیقهدوشهمیچیشیطونی؟قدرآنتوچراآخه-

!دیگهباباتیمثل:گفتموکردمنگاهماهشمثلچهرهبهکردم،مکثکمی

گفتی؟چیآی،آی-

نفسکرد؛مینگامشیطونیهایچشمباکهبودمهردادکردم،نگاهدرگاهبهزدهوحشتوکشیدمترسازکوتاهیجیغ

!انفجاربرایبودمشدهآمادهکردم،آزادراامشدهحبس

خورده؟موشروزبونتچشه؟-

.شدمسرخعصبانیتازبودممطمئنوبودشدهتندترهامنفسریتم

ریختصورتمتویآبداد،تکونرودستاشوبردآبشیرزیررادستشکرد،نمیگریهدیگهعجیبیطرزبهکهدریا

.بردوگرفتازمرودریااومدوخندیدمهردادکهکردمنگاهشچپچپخندید،که

:گفتوباالکردپرتشرودریااتاق،تویرفت

!کهکردهاذیترومامانیبازطوره؟چهبابادختر-

پوشیدهکهدریااتاقداخلبهروپامشوییدستازشستم؛رودستام.کردپررواتاقاشقهقههوزدشیرینیلبخنددریا

.گذاشتمسبز،رنگبابودشده

!بیادهاخندهاینوبختیخوشاینسربالهاییچهقرارهدونستمنمیموقعاونزدم،خوشبختیمبهمحویلبخند

داریم؟چیناهارخانم،خب-

:گفتموانداختمباالابروییبود،کردهگلشیطنتم

!کهخوادنمیناهاربره،یادشزنشوببینهرودخترکهکسیناهار؟-

.اومدمبیروناتاقازوکردممصلحتیاخم
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:شنیدماتاقازرواشزدهبهتصدای

نداریم؟ناهارشوخیبیشدی؟بچهکیانا-

!ناهاربیناهار-

!کیانا:گفتمعترضانه

!کنممیبغلدریامثلهمروتوبیا:دادادامهوکردمکثکمی

:کردمغافلگیرشوبرگشتمکردم،حسسرمپشتروحضورش

!بدهناهاربهتهمونکهاتبچهسراغبروبدم،ناهاربهتکهبیاریدرتونینمیدلمازکارااینبا -

!حسود:گفتغرغرکنان

.زدمصدارومهردادوچیدمرومیزکشیدم؛روغذاوزدملبخندیرفتم،آشپزخونهتوی

!ناهاربیاینمهرداد،-

.نمیدیناهاربهمونگفتیکهتو-

:گفتمبود،اومختصکهشیطنتیبا

دارم؟برشونخوایمی-

.گذاشتپاشرویهمرودریانشست؛بود،آشپزخونهوسطکهرنگیسفیدنفرهچهارمیزپشتسریع

.بدمغذابهشخواممیمن،بدش-

!بهشمیدمخودم:گفتبریزه،برنجشرویخودشبرایقیمهخورشتازداشتسعیدستییهکهطورهمون

!دستتقربونخودم،بده!روخودتمالهمکنیمیخورشتپررودریاهایلباسهماالننه،نه-
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دادممییکیخوردم،میخودمقاشقیهکشیدم،خودمبرایغذا.گذاشتمشپامرویونشستمگرفتم،ازشرودریا

.دریا

.کیانا-

.جانم-

.اومدندکربالازتازهکهمیدونیشون،خونهکردهدعوتمونمامانمامشب-

:گفتمخوشحالیبا

!بودینگفتهواقعا؟-

روهوامخیلیبود؛شوهرممادرخانوم،مهریزندگیم،تویفردعزیزترینازیکی.دادتکونروسرشوزدلبخندی

.بستمردمهایحرفرویچشمدونست،میرومنمشکلکهاینباکرد،بهمبزرگیلطفوداشت

.ما...ما-

!قلبمآخ:مهرداد

.شدهجمعاشچهرهوگذاشتهقلبشرویرودستشکهکردمنگاهمهردادبهنگرانیباکردم؛جابهجاپامرویرودریا

مهرداد؟شدچی-

!قلبمتوخوردتیریهمثلکوچولوخانماینمهر-

.ترسیدمدیوونه،:گفتمعصبی

!آخ-

شد؟چیدوباره-

!کردفروقلبمتویروتیرشدیگهکوچولوخانمیهدفعهاین-

.بخورروناهارتمزه،بی-
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نشونبابتاینازروناراحتیشمهردادوسطاینوبابابگهنبودبلدهنوزبزنه،حرفکلمهتاچندبودگرفتهیادتازهدریا

!بابابگهدخترشاولداشتدوستکهکردممیحسداد،نمی

.بکشمدرازمیرممن-

:گفتمودادمتکونسری

.میاموبخوابونمرودریاوکنمجمعرومیزمنمباشه، -

:گفتوشدبلند

.بودمزهخوشنکنه،درددستت -

!جونتنوش-

بشورم؛بعداتاگذاشتمسینکتویروهاظرفوکردمجمعرومیز.داشتفاصلهمیزبامترییهگذاشتم،اپنرویدریا

داشتدویدم،سمتشبهافته؛بیکههستاالنومیرهپاودستچهاراپنرویداریدوساله،دریایدیدمبرگشتم

!گرفتمشآسمونوزمینبینکهافتادمی

:گفتمغرغرکنانب**لزیروگرفتمبغلش

نمیشی؟بندجایهمیری؟باالهمراستدیوارازتوچراآخه -

.خوابوندمشرنگشسبزتخترویوبردمشاتاقشتوی

ازآخرش،نبست؛روبردهارثبهمهردادوخانممهریازکهروروشنشسبزچشمایولیخوندم،براشالالییتادو

دریاوقتیازولیبشیم،داربچهکهبودیممصممهردوازدواجمون،اوایل.بخوابمبرمدادمترجیحوکردمولشخستگی

!باباشهبرایکههاشخوشیکرده؛کچلماومده

!بردخوابمنرسیدهبالشبهسرمکنارشوکشیدمروشروپتوبود،بردهخوابشمهردادرفت؛اتاقمونتوی



***
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بشی؟بیدارخواینمیخانمی،-

خبره؟چه:گفتموکردمبازروچشمامالی

!شدادیرنبودیم،دعوتمامانخونهمگه-

چنده؟ساعت:گفتمومالیدمروچشمامنشستم؛جامتویوشدمخیزنیم

.نیموپنج-

رهاشسریعخورد؛گوشمبهمهرداددادصدایکهگرفتمگازشفوریرفت،دهنمتویچیزییهکهکشیدمایخمیازه

!مهردادهاشارهانگشتدیدمکهکردم

!نکنحلقمتویرودستتکشممیخمیازهوقتیگفتمدفعهصد:گفتمعصبانیتبا

!دارمدوست:گفتکجیدهنباومالیددستشباروانگشتش

!رودردبکشحقته،پس-

.بخونممامانخونهرونمازمتاگرفتموضووشستمروصورتمودسترفتم،شوییدستداخلوشدمبلند

بیداره؟دریا:گفتمواومدمبیرونشوییدستاز

:گفتبست،میرواشنفتیآبیپیراهنهایدکمهداشتکهطورهمون

.بپوشونیبهشرولباساشموندهفقطکردم،بیدارشآره-

رواشبینیوگرفتمبغلش.کردمیبازیعروسکاشباوبودنشستهتختشتویرفتم،دریااتاقبهودادمتکونسری

طوره؟چهماماندختر:گفتموکشیدم

.خندیدوهمبهکوبوندرودستاش

باشه؟کنیم،انتخابلباسیهباهمبیا!منبشمقربونتآی-
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!آبیهمدونهیهوسبزسارافونیهباآوردمدرسفیدسارافونیزیریهکمدشتویاززد؛دستدوباره

کدومش؟-

وپوشوندمبهشروسارافونیزیراولونشوندمشزمینگرفتش،وشدخمسبزهسمتبهبودبغلمتویکهطورهمون

.رورنگسبزسارافونبعد

سنتیمانتویدستیهورفتمخودموناتاقتویگذاشتم،تختشتویکردم؛پاشهمنازکسفیدشلواریجورابیه

سفیدشالیکباراستهرنگسفیدشلواریهپوشیدم؛بود،حوضکفمثلوداشتقرمزوآبیهایطرحکهرنگمشکی

.کردمسرمرنگ

رونگاهشکهبرگشتمسمتششدم،مهردادخیرهنگاهمتوجهزدم؛رنگمصورتیرژازکمیهوکردمآرایشکمیه

وکردمشونهرورسیدمیگردنشتاکهکوتاهشموهایرفتم،دریااتاقتویوانداختمامشونهرویروکوچکمدزکیف

.شدمپذیراییواردوکردمبغلشزدم؛روسرهاشگل

کنی؟بغلرودریامیایمهرداد،-

.دردمبیا-

تکپاشنهکهرنگمطوسیهایکفشپوشیدنبهکردمشروعوکردمسرروچادرمدادم،بغلشبهرودریاودردمرفتم

.بود

بابایی؟طوریچه-

تمومکفشامپوشیدن.زدروکلیدشورفتآسانسورسمتبهکنه؛میبازیبچهبادارهدیدمکهکردممهردادبهنگاهی

.شدمآسانسورواردهمراهشونبهورفتمسمتشونبهشد،

.بودمهیجانازپروعصبی

داری؟استرس-

طور؟چهنه،-
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!بیشترهیکمدفعهاینمیشی،طوریاینمامانخونهبریمخوایممیوقتهر-

.کردممیتوجهیبیبهشولیداشتم؛دلهرهیکمامروزگفت،میراست

.نیستچیزی-

...االنولیکردم،میتوجهیبیبهشصبحازشدم،ناشناختهدلهرهایندرگیرحرفشباداد،تکونسری

بغلرودریاوکردمجمعروچادرمرسیدیم،مامانخونهجلویطورچهوشدمپرشیامونسوارطورچهنشدممتوجه

!اومدهبارونکمیپیشدقیقهچندکهدادمیگواهباروننمبوی.شدمپیادهوگرفتم

.زدمروخونهزنگ

کیه؟-

.کیانامجون،مامانمنم-

!توبیاعزیزم،اومدیخوش-

یهمامانخونه.بستمپشتمرودروشدمواردکنه،پارکروماشینبودرفتهمهردادکردم،مامانتنگکوچهبهنگاهی

.کاشتمیسبزیچپشسمتکهداشتکوچولوحیاط

.گرفتمجایآغوششدرورفتمسمتشبهاستقبالم،بهاومددردم

.اومدیخوش-

!قبولزیارتسالم،-

!سردههواتوبریمبیادخترم،سالم-

طوره؟چهگلمدختر:گفتوکشیدرودریالپسپس

!خندهمیبگیمبهشچیهربرمقربونشمنمدختر

.دارمحرفباهاتخیلیتو،بریمبیا-
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.برداشتمروچادرموانداختمباالایشونهمتعجب.رفتبیرونودید.کردپیداافزایشامدلهرهمامان،جدیلحنبا

امشونهرویروچادرموگذشتمپامرویرودریاونشستممامانرنگاینسکافهراحتیهایمبلرویشدم،خونهوارد

.انداختم

دخترم؟زندگیتازخبرچه-

میزرویوگرفتمازشروچاییسینیوگذاشتممبلرویرودریاچرخوندم؛بود،دستبهچاییکهمامانبهروچشمم

.گذاشتم

!نکشیدزحمت-

.بگوزندگیتازندادی،روسوالمجواب:گفتجدیتبا

!خوبهچیزهمهطور؟چه:دادمجوابمتعجب

...کیانا-

.بریدروحرفشدرزنگ

.کنممیبازمن-

بله؟:برداشتمروآیفونورفتمدرسمتبهوانداختممبلرویروچادر

.کنبازمهردادم،-

کیه؟:گفتموبرداشتمروآیفونزدند؛روزنگدوبارهبودمراهبینکهکردمبازرودر

.ماییم-

.داخلبفرمایید:کردمبازرودرهستند،هاشبچهوجانخالهدیدمکهکردمتصویربهنگاهیما؟

بود؟کی:پرسیدمامانکهنشستم

.خانمخالهومهرداد-
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.کردمیعصبیممامان،تشویشازپریچهره

بگید؟بهمخوایدمیچیزیاومده؟پیشمشکلیمامان-

.میگمبهتشدوقتشنیست،چیزی:گفتوزدرومبههولبالبخندی

اومدندداخلخانمخالهومهردادشد،بازپذیراییدرکهدادمتکونسری .کردمپرسیاحوالباهاشونوشدمبلند.

.بودمنهمسنکهبودنکردهازدواجهاشدخترخالهازیکیفقطکهداشتخالهپسریهوخالهدخترتادومهرداد

:گفتوکشیدآغوششدررومنصمیمیتبا

.نزنیبهمزنگیهنامرد،بودشدهتنگبراتدلم-

.جانشیریننکنامشرمنده:گفتموکردمحلقهدورشرودستم

!میشهدستبهدستدارهبیچارهبچمدیدمکهکردمنگاهاطرافبهنیست،کنارمدریاشدممتوجهکهنشستیم

کیانا؟خبراچهخب،-

:گفتموبرگردوندمشیرینسمتبهروصورتم

بگیردتت؟بیادبشهخرنکردیپیداروکسیخبر؟چهتومراده،وفقبرچیزهمهنیست،خاصیخبر-

...بگیخوایمی!تربیتبی:گفتوگرفتبازومازآرومینیشگون

:گفتموبریدمروحرفش

!برداشتهروجاهمهترشیتبویبگمخواممیآره، -

.کوفته-

.شدسرخیهوچرانفهمیدمکهکردمکثیکم

!شدی؟سرخیهوچراشیرین،-
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...بگمخواستممیدونی،می...چیزه-

.شدگردچشمامرسید؛ذهنمبهکهچیزیبا.کردقطعروحرفش

کجا؟کی؟خدا،وای...نکنه-

.گذاشتپیشپاپیشروزچندکنیم،میکارساختمونیهتوینیستا،همکارمیعنیهمکارمه،-

چیه؟خانمخالهنظربرات،خوشحالمخیلی:گفتموزدموسیعلبخندی

!کهدونهنمیهنوز-

آشپزخونه؟تویمیایلحظهیهکیاناجان،:گفتمامانکهبگمچیزیخواستم

.حتمابله،:گفتموشدمبلند

:گفتکهرفتمبزرگشونآشپزخونهتوی

هستی؟راضیمهردادازمادرکیانا،-

!نباشم؟راضیچرا:گفتممتعجب

هستی؟راضی:پرسیدکالفه

!چیهمهازمهرداد،اززندگیم،ازامراضیام،راضیآره-

چهفهمیدمنمیکرد؛گریهوبغلمتویکردپرتروخودشبشه،منفجرمامانتاباشمزدهتلنگریکهبوداینمثل

.کنمآرومشکردممیسعیولیکنه،میقراریبیقدرآنکهافتادهاتفاقی

.کردنگاهبهمرنگشسبزاشکیچشمایباوگرفتفاصلهازمدقیقهچندازبعدمالیدم؛دستباروکمرشپشت

بگید؟بهمخوایدمیچیشده؟چی:گفتموکردمپاکرنگشسفیدگونهرویازرواشکاش

...تووبشهپدرشمثلمهرداد!بشهمنمثلزندگیتترسممیبشی،منمثلتوهمکهترسممیکیاناکیانا،-
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!دارهفرقخیلیمهرداد!شماهمسرنه!مهردادهمهردادمامان،:گفتموپریدمحرفشوسط

!افتهبیاتفاقاتیقرارکهکنممیحسمادرم،یهمن:گفتوریختهاشگونهرویدیگهقطرهچند

!بودهپدرشکهنیستاونیمهرداد!میدماطمینانشمابهمهردادطرفازمن!موردهبینگرانیتون-

.بگهچیزینتونستمامانمهرداد،شدنواردبا

کنی؟میگریهچرامامانشده؟چیزی-

.میاممنمبشینیدبریدپسرم،نیستچیزی:گفتوکردپاکرواشکاشفوریمامان

مطمئنید؟:گفتمنگرانیبا

.شماهابریدآره،-

.اومدیمبیرونهمباوکردمنگاهمهردادبه

بود؟شدهچی-

!بدونیمماخوادنمیکههستچیزیشایدگریه،زیرزدماماندیدمیهونشدم،متوجهکهمن-

.کنهگریهطوریاینبودمندیدهحاالتادونم،نمی-

.شدممشغولنشستم،بودشهرزاداسمشکهمهردادهایدخترخالهازدیگهیکیکناروکردمتاییدسرباروحرفش



***



.برسهبوداومدهپیشبراشکهمشکلیبهرفتهمخودشوگذاشتخونهرومامامان،خونهشامخوردنازبعدمهرداد

.بیادمهردادتابودمنشستهتلویزیونپایوبودمخوابوندهرودریا
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باکهکردمبازرودروپوشیدمچادروکردمسرمروشالمندیدم؛روکسیکردمنگاهدرچشمیاززدند،روخونهزنگ

!نبودکسیولیکردم،نگاهاطرافبهدوبارهبرداشتم؛روبسته!شدممواجهدرجلویکوچکیبسته

!نداشتایفرستندهبرداشتم،روبستهآوردم؛دررولباسامواومدمداخل

خوندنبهکردمشروعورفتمسمتشبهگذاشت؟میفضولیمحسمگرولیبود،مهردادبرایشایدگذاشتمش،اُپنروی

.روش

.منهمالپسباقری،کیاناگیرنده،-

.ریختمشونبیرونبود؛عکستاچندکردم،نگاهروداخلشکردم،بازش

.کردمنگاهروتکشونتکودادمفاصلههمازروهاعکسدونهبهدونهزد؛حلقهچشمامتویاشکدیدنشونبا

.دختریهبا...بامهرداد

...مهردادولیدیدم،نمیرودخترچهره

...بتونهمهردادشدنمیباورم

دستاممیونروسرموگذاشتماُپنرویروهامآرنجریخت؛امگونهرویدونهدونههاماشککردم،رووزیرروهاعکس

.نداشتماشکامرویاختیاریگرفتم،

.باشهشاگردششاید...شاید:کردمزمزمه

بده؟یادموسیقیشابکافیداخلمیرهشاگردشبامعلمیآخه:دادروجوابمیکی

!باشهفتوشاپممکنه-

نباشه؟اگر:دادروجوابمصداهمون

چی؟باشهدرستافکارماگر!میشمدیوونهدارمخدا،وای
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سردرد،تهوع،حالت!بودکردهحسچیزییهاومد،دردرستمامانحرفایکهنکشیدهمساعتچهاروبیست

همبهخاطرات.آوردمباالروبودمخوردهچیهربدوم،شوییدستسمتبهشدباعثهمهوهمه!مختلفاحساسات

!بچگیخاطراتآورد،میفشار

***



.مامان-

بله؟-

:گذاشتمپاشرویروسرموکشیدمدرازکنارش

میاد؟کیبابامامان،-

.دادممیادامهحرفامبهرحمانهبیولیدیدم،میرومادرمشدهمشتدستای

کجاست؟بابا-

.نمیاددیگهاون-

.رفتوگذاشتزمینرویروسرم



***



!مادرمهمثلسرنوشتمنمیشهباورمنشه،هقمهقمتوجهدریاتاگرفتمدهنمجلویرودستم

پوشوند؟روقضیهوکردانکاراگرولیباشه،داشتهتوضیحیمهردادشایدکنم،قضاوتنبایدوجوداینبا
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کنممیفراهمبراشروفرصتمطمئناکارماینبامنچی؟داشترومونزندگیزدنهمبهقصدکسیاگر ایناگر!

چی؟باشهداشتهحقیقتواقعاعکسا

زدند،رودرزنگکهاومدمبیرونشوییدستازبود؛شدهسنگیننفسمشستم؛روصورتمودستشدم،مسلطخودمبه

!ندارمطاقتاینازبیشتردیگهکنم،نمیبازنبودکسیاگر

داخلوبرداشتمروهاعکسسریع!بودشدهعوضبهشنسبتدیدمهاعکساونبابود؛مهردادکردم،نگاهچشمیاز

.کردمپنهانکشوتویهایسلبابینروپاکتودویدماتاقمونتویکردم،پاکت

دنبالتکیزنی؟مینفسنفسخبرته؟چه:گفتوآورددرروهایشکفشمتعجبمهردادکردم،بازرودرودویدم

کرده؟

.توبیانشنیدم،روزنگصدای-

!نبودااینسواالمجواب:گفترفت،میداخلکهطورهمونمتعجب

خوری؟میچایی:گفتموداخلسمتبهدادمهلش

.بریزدونهیهزحمتبیآره،-

.گذاشتمچایییههاش،پرسشازفراربرایسریع

.کیانا-

...ولینداشتقراروآرومقلبمزدمیصداموقتیهنوزمکشیدم،پوفی

.کیانا-

.بله-

.جانمگفتیمیقبال-

جانم؟خب،خیلی:گفتمبشنوهروصدامکهاینبرایآشپزخونههموناز
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ندیدی؟روکرمیهچهارخونهشلواریزیراونمیگم-

.کمدباالیبهآویزونبارآخر:گفتموکردمفکریکم

گذاشتی؟توکمد؟باالی-

!بودگزندهوتیزخیلیزبونمبلکهدادممیلوروچیزهمهتنهانهشدممیعصبیوقتیچوننشم،عصبیکردمسعی

دارمش؟برنمیدیگهگفتممنمجا،اونگذاشتیصبحیادمهنخیر،-

.اومدیادمآهان،-

حاضره؟چایی:گفتواومددقیقهچندازبعد

بود؟خودخواهگفتمیروایناگرهمقبال!خودخواهقدرچه

!نکنقضاوتزود:زدفریادوجودمازصدایی

مهرداد؟آره،-

.جانم-

عمومی؟یامیدیآموزشخصوصی-

طور؟چهعمومی،تادودارم،خصوصیکالستاسه-

.طوریهمین-

:گفتکهبیرونبرمآشپزخونهازخواستموگذاشتمجلوشروچایی

کردی؟گریهقرمزه،چشماتم!شدیطورییهامروزشده؟چیزی-

:گفتموشدمهول

.فریزربزارمکنمسرخکهکردممیخوردپیازداشتمکهبوداینبخاطرهمچشمام...همچشمامکه،نشدهچیزینه،-
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.آهان-

.بخوابممیرممن-

روتختخورد،میبزرگنسبتافرشیهداشتیم،بزرگینسبتااتاقشدم؛اتاقمونواردبگه،چیزیمهردادکهاینازقبل

کشیدم،باالسرمتاروپتوخزیدم؛تختمشکیوقرمزپتویزیر!پنجرهکناربودیم،گذاشتهاتاقراستسمتگوشه

.شدندروانهامگونهرویکمکماشکام

چی؟باشندواقعیهاعکساگرکردممیفکرهمش

چی؟نباشنداگر-

!زدمیآتشرووجودمداشتشکاینولیداشتم،نیازبیشتریمدارکبهاطمینانبرای

آرومآرومکهکردمگریهقدرآننمیاد؛خواببرایحاالهاحاالمهردادشدممطمئنفوتبال،گزارشگرصدایشنیدنبا

.رفتمخواببه



*** بعدروزسه ***



باهامنهنداشتمدوستخوابیدم،میرفتممیبخوابه،مهردادکهاینازقبلشبهرگذشت،سختبرامخیلیروزسهاین

!باشیمداشتهتماسینهبزنهحرف

!فهمیدمینبودکهخرولیشده،چیزییهنفهمهمهردادکهبودمکردهکارخودمرویخیلی

.کردمیدیوونمداشتبودندفرستادهبرامکهاسیاماسوداشتکالسمهردادمبود،مهددریاواقعا،بودبدیروزامروز

:خوندمخودمبرایروپیامهزارمباربرای
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اگرنمیشه،باورتکهداریاعتمادبهشقدرآندونممیاومد؟خوشترسید؟دستتبههاعکسکوچولو،خانمسالم -

کههستدیدتویوکوچیکقدرآنجااونالوند،کافهبهبرومیشهشروعشوهرتکالسکهصبح01ساعتخوایمی

!نکنیغشجمعوسطامیدوارم!ببینیشتونیمیهمخیابوناونوراز

کنم؟غلطیچهنرم؟برم؟رفتم،میکلنجارخودمبا

باشه؟تلهیهنکنهمیگه،راست

کی؟برایچی؟برایتله-

گفتم؟میبایدمامانبهبردم،موهامالیروهایمدستوکردمرهامبلجلویمیزرویروگوشی

شد؟نمیخرابجلوشپسرش

!شدممیدیوونهافکارمازنشستممیدیگهدقیقهچندشدم،بلندجامازوکشیدمکوتاهیجیغ

کردمزیادروصداشوکردمروشنروتلویزیونکردم،درستشیرکاکائوخودمبرایوشدمبلند مختارنامه،جایبه!

کنه،منحرفکمیتونستمیروذهنمبودم،برازروهادیالوگکهبودمشدیدهقدرآنبود،گذاشته(ع)پیامبریوسف

!شدنمیدورچشمامجلویازدختراونومهردادچهرهولی

یهرفتم،شیرجهروشتقریباگوشیمصدایبا.بودمیسوءتفاهمیهچیزهمهکاشایکردم،میخودخوریداشتمفقط

.بوداساماس

شکلکیهکنارش"باشیدخوشباش،منتظرمبازمگرده،برمیدارهکارتنت*یا**خشوهرنرفتی،کهنکردیخوبیکار"

من؟زندگیبهدادهگیرکهکیهاینآخهکنم،سکتهخواستممیبود،گذاشتههمتمسخرآمیز

خودشآورد،خودمبهمنودرزنگصدای!میدهاسشمارهیهباهمبارهر!خاموشهولیگرفتم،تماساششمارهبابارها

.کاویدرواطرافشنگاهمزد،رومبهلبخندیکردم،بازرودربود؛

کو؟دریاپس-

بیاریش؟رفتهیادتنکنه:گفتموکردمنگاهچشماشبهمکثبا
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.میارمشمیرماالنوای،:گفتوپیشونیشرویزدمحکم

وبستمرودر؟!استدخترهاونگرمهسرشقدرآنرفته؟یادشرودخترششد،نمیباورمرفت،پایینهاپلهازسریع

بهوشدمبلندسریعگوشیمصدایبا.کردممیصبربیشتربایدشایدمگفتم،میمامانبهبایدشایدخوردم،سردرپشت

.کردمبازشبود؛اومدهشدهضبطصداییهبرامتلگرامتویرفتم،سمتش

خوری؟میچیتوعزیزم،-

!بخوریتوچیهر-

.دیگهنکناذیتمهرداد-

.اومدمهردادخندهصدای

گلم؟داریدوستنسکافه،-

.خواممیهمکیکمناوهوم،-

.کیکونسکافهدوآقا-

.چشم-

میگی؟خانوادتبهکیپسمهرداد-

.گذارممیدرمیونخانوادهباحتمابشهبهترهستند،اوندرگیرباباومامانمریضه،یکمیخواهرممیگم،عزیزم،میگم-

رفتهپیشجااینتامهردادواقعاافتادم،زمینرویجاهمونرفت؛مبلزیروافتاددستمازگوشیبود،جاهمینتاصدا

.رفتمحالازکهکردمگریهقدرآنکردم،خفهدستامباروهقمهقریخت،صورتمرویاشکقطرات!بود؟

***

.کردمبازروچشماموکردمایناله

شدی؟بیدارباالخرهدخترم-
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.بودنشستهسرمباالیمامانبودیم،اتاقمونتویکردم،اطرافبهنگاهی

.مامان-

عزیزم؟بهتریجانم؟-

.خوردمیبهمحالمعزیزمکلمهاز

.بدمتوضیحبراشرواومدهپیشمسائلازسرییهوبدمفروروبغضمکردمسعی

...کهافتاداتفاقاتسرییهوقتچنداینمامان،خوبم،-

بهتری!کشتیمنوکهتو:گفتوگذاشتتختکنارمیزرویبوددستشکهروسینیشد؛واردمهردادوشدبازدر

گلم؟

گفتی؟گلمنفرچندبهحاالتا

.خوبم-

!بشیتقویتبخورکرده،درستمامانمروسوپاین-

.انداختمزحمتتونبهنکنه،درددستتون:گفتمومامانطرفکردمروروم

حرفیه؟چهاین:گفتوگرفتدستشتویرودستم

گذاری؟میتنهاروماپسرم،:گفتومهردادبهکردرو

.باشه-

.بیرونرفتاتاقاز

بگی؟بهمخواستیمیچی-

خودخوریدارمفقطکنم،کارچیدونمنمیاوفته،میبدیاتفاقاتشما،خونهاومدیمکهروزیاونازواقعیتش...خب-

.کنممی
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دیدی؟مهردادازچیزی:گفتنگرانمامان

.زدماشمادرانهحساینبهمحویلبخند

.نخورهبهمپسرشتنهاازتصورشکهبگمطوریچهدونستمنمی



درسروقرارسربریبایدحتماکهبودکردهکفشیهتویروپاشدادم،توضیحبراشآرومآرومبودبدبختیهربا

.چشمگفتمگفت،چیهروکردمآرومشحرفکلیبابیاری؛

پیچمپازیاداونمباشم،دورمهردادازامکانحداقلکردممیسعی.خونشونفرستادمرومامانشد،بهترحالمکهکمی

.دیدمیروفوتبالشوشدنمی

دریاسبزچشمایدیدنبادفعههرولیبشه،دورذهنمازتصاویراونوصداهااونتاکردمدریامشغولروخودمکمی

.اوفتادممییادشبیشتر

.بخوابممیرممن:گفتممهردادبهروورفتمبیرونگذاشتم،تختشتویرودریاوکردمپوفی

خبریه؟خوابی،میزودشباوقتهچند-

.باشهخبریچهقرارهمثالنه،:گفتمشدههول

تویرفتموداشتمبرشآوردم؛درپامبازیرشازروگوشیمنامحسوسومبلکنار.نگفتچیزیوکردنگاهمشکوک

.اتاق

شوهرجااونآوا،موسیقیآموزشگاهصبح،01تا01ساعتفردامیدم؛بهتروفرصتآخرین".کردمبازداشتم،پیامیه

"باشهحواستفرصتته،آخریناینببین،روکارتنت*یا**خ

.برمبایدپسبرم،گفتماماننرم؟برم؟آخرین؟

.گذاشتنمیتصاویرشها،عکساونولیبخوابم،کردمسعیخزیدم،پتوزیروگذاشتمتختزیرروگوشیمصمم
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***



شدهمخفیعینکزیرکلفتمهایابروکردم،نگاهآینهتویخودمبهوکردمجاجابهچشممرویروبزرگآفتابیعینک

.بودگرفتهروصورتمکلتقریباوبود

پنهاندرختاشپشتبود،پارکآموزشگاهجلویایستاد،آموزشگاهدردمدختریهدیدمکهکردمآموزشگاهدربهنگاهی

هایپلهازمهردادبعدلحظهچندگرفت؛میتماسنفریهباداشتبود؛عکستویدخترهمونکردم،نگاهبهشوشدم

بهوزدلبخندیکرد،اشارهماشینسمتبهوکردپرسیاحوالدختربا.فشردمروکیفمدسته.آمدپایینآموزشگاه

.کردبازبراشرودرمهردادرفتند؛ماشینسمتبهمهردادهمراه

تاآوردمدرروگوشیموشدمتاکسیسواراومدم؛خودمبهکردحرکتکهماشینشکردم،فرودستمکفروناخونام

.ندمدستازدختریهباروشوهرمهایعکس

.شدمپیادهفوریوکردمحسابداره،نگهگفتمرانندهبهسریعداشتند،نگهکافهیهرویروبه

!شیشهپشتدرستنشستند،خیابونبهنزدیکمیزیهپشت

باشهآدمیهمچینمهردادشدنمیباورملرزید،میدستمگرفتم،عکسازشونتاچند وجااونبرمخواستمیدلم!

!بردارهکاریاشکثافتازدستکهبگموبزنمصورتشتویمحکم

قدمکمیگرفتمتصمیمپسکنند،میکارچیوروندمیکجابدونمخواستمنمیاومدند،بیرونکافهاز01ساعتازبعد

.کنمفکرآیندهبهراجعوبزنم

***

دوسشعاشقانهکهمردیازطالقخواستم؛میطالقمنبودم،گرفتهروتصمیممزد،قدمپارکتویساعتیچند

یهباروپدرشکههستاینازبهترباشهنداشتهپدراولازبشه،منمثلهمدریاخواستمنمیمنولیداشتم؛

.بدهدستازحساسسنیهتویونت*یا**خ
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.گرفتمتماسمامانبا

الو؟-

.مامانسالم-

خوبی؟مادر،سالم-

خوبی؟شماممنون،-

.بگمچیزییهخواستممیبله،-

شد؟چیقرار؟سررفتی-

.کردممیحسرواضطرابشواسترس

.بزنمروحرفاینحضوریبیامشدنمیرومراستشولیبگم،تلفنپشترواینخواستمنمیراستش-

کرده؟کاریمهردادعزیزم؟شدهچی-

...منمادرجون،راستش،نه-

خودمخوای؟میطالقمادر،کیاناکشه،میجااینبهتهشدونستممیدونستم،می:پیچیدگوشمتویاشگریهصدای

.هستامنوهتنهادریانکن،قطعروروابطمونفقطگیرم،میبرات

اینوشرایطاینواقعاخوام،میطالقفقطفقط،منکنم،قطعروروابطخوامنمیمنباشید،آروملطفامادرجان،-

!تحملهغیرقابلبرامآبروریختنترسازاسترس

طالقدرخواستتاخودمپیشبیاینعزیزم،بیارهمرودریابیار،همرودریاوخودتوسایلکیاناجان،خونمونبیا-

.بدیم

.جاییماوندیگهساعتچندماچشم،-
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بابایبهآخرشمپسرهایندونستممیمنداشتیم،مکافاتهنوزگرنهودادیم؛توبهروطالقحقشدخوبگلم،باشه-

.میارهزنشسربالیییهومیرهفطرتشپست

!مطلقهزنیهبشم،مادرشوهرمومادرممثلکردمنمیفکر.کردمقطعشدنش،آروموشدنمآرومازبعد

***

 

.کردممینگاهبودند،اومدهجاایناختالفاتشونخاطربهکهافرادیبهودادممیتکونروپامعصبی

چیه؟شمامشکل-

بله؟:گفتموبودنشستهکنارمکهمردیسمتبرگشتممتعجب

دادگاه؟اومدیدچیبرای-

.بودآورعذاببرامیادآوری،بارهاوجودباصداوعکسااونیادآوریشد،مشتدستام

!کردمفضولیکنمفکرببخشیدا،البته-

چی؟شمانرسیدیم،نتیجهبههمسرمبا:گفتموزدملبخندیکردم،نگاهمردمعمولیچهرهبه

.بودتحملغیرقابلبرامکاراشنداشتیم،سازگاریزندگی،سالچندوجودباماهم-

.بدهادامهتاکردمنگاهبهشمنتظر

.کردهاواخراینکههاییکاربامخصوصاکنه،میامعصبیکاراشبامن،خویوخلقدونستنوزندگیسالیکازبعد-

.دارهدادگاهکههاییسختیحساببهگذاشتماونمکهبودبلندزیادییکمریششتهزد،میسرخیبهاشگندمیچهره

بپرسم؟روتونفامیلیتونممی-

شما؟ومهدوی،علیهستم،مهدویمن:شدمشخصریزشگونهچالهکهزدشیرینیلبخند
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...کـ:گفتموزدممتقاباللبخندی

.شدبریدهحرفممامانصدایبا

.ماستنوبتبیاعزیزم،جان،کیانا-

.ماماناومدم-

.تونآشناییازشدمخوشحالزنه،میصدامشوهرممادرببخشید:گفتموکردمنگاهمهدویآقایبهشرمندگیبا

؟!شوهرمادر:گفتمتعجب

.خداحافظکردم،تعریفبراتوندیدیم،رودیگرهمدوبارهروزییهاگرشایدطوالنیه،داستانش:گفتموکردمایخنده

باالخرهنفریهشدنمیباورمدویدم؛رفتمیسمتشبهمامانکهاتاقیدرسمتبهبشوم،اوجوابمنتظرکهاینبی

منازبیشترهمخودشحتیمرداونکهبودعجیببیاره،درروزچنداینوحشتناکهوایوحالازرومنتونست

.بوددیدهضربه

.میشهپاسرگریهباافته،بیبراشاتفاقاینزنیاگرولیشکنه،میومیشهخردببینه،ضربههمسرشازمردیاگرآخه

همبهنگاهشسنگینیهمماماننشم؛چشمتوچشممهردادباتابودمانداختهپایینروسرمجلسهآخرتاجلسهاولاز

!قاضیحکمموندمینهایتدرودادارائههمرومدارکآخرینوکیل.دادمیآرامش

روروبهمهدویآقایباکهبرداشتمقدمهاصندلیسمتبه.بدهروحکمشقاضیتابودیممنتظرواومدیمبیروناتاقاز

.اومدسمتمبهمندیدنبااومد؛میشادترخیلینظربهشدم،

کردی؟پیدادوست:گفتگوشمدممامان

!منازبدترحتیداره،منومشکلاونمجورایی،یه-

سالم-

مهدویآقایسالم-
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سالم-

.خانمحاجسالم-

.گردمبرمیمنکیاناجان،-

.جانمامانباشه-

.کردنگاهمامانومنبهگیج

!ایهالعادهفوقزنشوهرمه،مادر:گفتموزدمملیحیلبخند

طور؟چه-

رفت؟پیشطورچهشماکارنیست،جااینجاشوطوالنیهداستانشکهگفتمآهان،طور؟چهچی-

چی؟شماعالی،رفت؛پیشعالی:گفتمشهودیباخوشحالی

.هنوزمنتظریم:گفتماسترسبا

.پریدمجاازدادیصدایبا

ازتروکاراتتقاصباشه،موندهزندگیمازروزیهاگرقرآنبهکیاناآره؟مرتیکه؟اینبابریکهبگیریطالقخوایمی-

...آبرویاینگیرم،میپس

.خوردراحرفشمأمورانتوسطدستاششدنگرفتهبا

.کنیدولممیگملعنتیادِکنید،ولم-

.سابقتهشوهر-

:گفتموفشردمرودستماسترسبا

!خوشهدلتبودکجاسابقشناسناممه،تویاسمشهنوز-
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.شدمسرخزنم،میحرفباهاشدارماحترامیهیچبادیدمیهویی

.امشرمندهوخواممیمعذرتشماازحرفاشخاطربهواقعامن-

بود؟چیاسمتونراستی:کردعوضروبحثواضحخیلی

.بودچشمانشتهغمیکهحیفولیبارید،میچشمانشازشیطنتکردم،نگاهرنگشایقهوهچشمانبه

.کمالیکیاناکیانا،-

.گیرممیازترودریاکنم،میسیاهروروزگارتبرسه،بهتدستماگرقرآنبهکیانا-

لرزیدمیخشمزورازکهصداییباوایستادممقابلشلرزونرفتم؛سمتشبهنامنظمهایقدمباقلبیمخواستهبرخالف

:گفتم

هست؟رنگیهمسیاهیازباالترمگهشد،سیاهروزگارمکردی،میروهاکاریکثافتاونداشتیکهموقعاون-

...کیانا:گفتعصبانیتبا

.شدکجچپسمتبهداشتمدوستشعاشقانهکهایچهره!گوششتویزدممحکموآوردمباالرودستم

.چرخونیمیکثیفتدهنتویرواسممکهباشهآخرتبار-

هاعکسوصداازغیرمدارککلیوجودباکهبودوقیحقدرآناومدم،فرودصندلیاولینرویوگرفتمفاصلهازش

.بودکردهپیداشوکیلمبودمش،ندیدهحاالتاوشناختمشنمیکهدختریهشهادتوجودباحتیکرد؛نمیاعتراف

.مادربیاچیه؟قاضیحکمببینیمتاداخلبریمبیامادرکیانا-

.کردبلندموگرفتروکتفمزیر



.طالق-

!ناراحتطرفیازبودمخوشحالطرفیازخورد،میزنگگوشمتوی"طالق"یواژه
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پیشونیمروبودنمطلقهمهرکهاینازناراحتنیست،امشناسنامهوزندگیمتویمهردادیکهاینازحالخوش

.خوردمی

منمثلاونمکنه،میبحثخانمیهبادارهکهدیدمرومهدویآقایاومدم؛بیرونقاضیاتاقازرنگیکملبخندبا

.داشتروخودشمشکالت

:گفتایستادکنارممامان

.بشهبزرگایدیگهکسدستزیرامنوهنداشتمدوستدادن،خودتبههمروبچهحضانتحالم،خوشبرات -

:دادادامهزدایشرمندهوغمگینلبخند

.ریختکاراشاینباروهمهآبرویکهپسرمکارهایاز!امشرمندهواقعامن-

:گفتموزدمغمگینیلبخند

.بگیدبهمحتمابودکاریاگروکنیدحسابدخترتونعنوانبهمنرویبشه،درستچیهمهامیدوارم-

مهردادخوامنمیدیگه؟گیریمیغیرحضوریروحقوقتوحقکهاینفقطعزیزم،برمقربونت:گفتگرفترودستم

.کردممیسکتهداشتمانداخت،راهامروزخاکیوگردبامخصوصاکنه،اذیتت

.گردهمیدنبالمونجاهمهمهردادچونمسافرخونه،میرمامروزمنمامان،نکنهخداگیره،میوکیلمغیرحضوریآره،-

کنی؟کارخوایمی-

.دارنکمنیروکردم،صحبتمدیرشمباکنم،کارمیرهجااوندریاکهمهدیهمونتویخواممیآره،-

.بزنزنگبهمحتمانکنم،سفارشبهتکیانامسافرخونه،برووبگیرشبرواینا،شیرینخونهفرستادمرودریاگلم،باشه-

.خداحافظبرام،کنیددعاجان،مامانچشم-

.خداحافظعزیزم،باشه-
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***



"بعدماهدو"

ناامیدماکردنپیداازانگارگرده،نمیدنبالموندیگهوشدهخیالبیدیگهمهردادبودگفتهبهممامانکهبودروزیچند

!بودشده

ازبعدرودریا.کردماندازپسموندتهشکههممقدارییهوخریدممتری01نقلیآپاتمانیهاممهریههایپولبا

رومنچونبودند،جااونمدیرکهرضاییخانمدادم؛مربیگریدرخواستمهدهموندرهمخودمومهدبردممدتی

.کردندقبولمشرایطموجودباشناختندمی

.اومددریاصدایکهکردممیپاکروبردوایتتختهداشتم

.مامانمامان،-

عزیزم؟جانم:گفتمونشستمزانورویبرگشتم،

سینادوبارهشده؟چی:گفتموکردمبغلش.اومدبغلمتویاشکیچشمایبابگه؛کاملرومامانبودتونستهتازهدریا

برم؟قربونتکردهاذیتت

.شدمیتمومکاریساعتدیگهدقیقهپنجکردم،ساعتبهنگاهیداد،تکونروسرش

برم؟تونممیمنرضایی،خانم-

.دادتکونروسرشوزدرومبهلبخندیدید،رودریاگریونچشمایوقتیرضاییخانم

رودریا.رفتمحیاطتویواومدمپایینمهدهایپلهازبغلبهدریاانداختم؛شونمرویروکیفموکردمسرروچادرم

.بودندگذاشتهزنگبراشونهاایمدرسهبچهمثلخورد،زنگکهگذاشتمزمین

.دویدمبیرونوکردمبغلرودریافوریاومدند،بیرونملخومورمثلهمه

!بیافتیگیرفسقلیعالمهیهبینقدتاینبابودمکافاتیچهاوف
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دارید؟میلبستنیمونده،خیلیکهناهارتاخانمدریاخب،:گفتمبلندتقریباصدایبا

.کمالیخانم-

.بزنهبیرونحدقهازچشمامخواستمیدیدنشباکردم؛نگاهزدمیصدامکهآشناییآقایسمتبهمتعجب

.ببینمجااینروشمانداشتمتوقعسالم،:گفتموکردمصافروگلوم

.مهدمیادجااینپسرم:گفتوزدملیحیلبخند

پسرتون؟-

.بله:گفتودادتکانسری

!بودمتونندیدهتاحاالولیکنم؛میکارجااینمنضمندرمیره،مهدجااینمنمدخترجدی؟-

.بابابابا،-

:گفتوکردپرتهواتویوکردبغلشعشقباشد،خمهماوندوه،میسمتشبهسینادیدم

.ببینمبدهماچیهبابا،عشقسالم-

.زدقهقههوکردازشصدادارماچیهسینا

.شماستپسرسیناآقاپس-

طور؟چهمنه،پسربله،-

!میارهدررومندخترگریهخوبماشاهللآخه-

جدی؟-

بابایی؟آره:گفتوسینابهکردرو

.آوردباالراسرشوگرفترواشچونهداد؛تکونسرکردهبغسینا
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چرا؟خوب-

(مامانمثلسبزه،چشماش.)مامامدِهدَبده،چیشاش-

هنوزبود،مهردادمالعینگفتمیراست.کردمبود،گریونهنوزکهدریاچشمانبهنگاهی!طورهمینمنمخورد،جا

!کنمفراموششبودمنتونسته

.دیگهاسبچهخدا،روتوببخشید-

.توناجازهبابریم،بایددیگهمانداره،عیبی-

.رسونیمتونمیصبرکنید،-

رسونه؟میرفت،باالابروهام

.کنممیخواهشبفرمایید-

.بفرمایید:گفتوکردتعارفمابهبعدعقب،صندلیفرستادروسیناوکردبازروعقبدر

.نمیشممزاحمتون-

.نیستیدمزاحم-

.گذاشتمپامرویرودریاوشدمسوارعقبدراز

بگید؟مادرشوهرتونجریانازخوایدنمی:گفتکهگذشتکمی

مهدوی؟آقاییادتونههنوزشما:گفتموکردمایخنده-

.زنهمیحرفباهاتونصمیمیومهربونقدرآنشوهرتونمادردیدموقتیشدمگیجخوب-

.مامانومهردادگذشتهدادنتوضیحبهکردمشروع

نت*یا**خبهشپدرشوهرمکهمیشهمتوجهاتفاقاتسرییهسرمیارهدنیابهرومهردادمامان،وقتیپیشسالچند-

هممنخود!میشهطالقشونبهمنجرهامکشکشاینومیشهعصبانیخیلیکرده؛اختیارهمدیگههمسریهوکرده
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حضرتحرمتوی.کردفوتمنسالگی11تویخودشموشدجداازشپدرماعتیادخاطربهمادرمطالقم،بچه

اولدیدارهمونتویکهحدیدربود،اومدهخوشمونهمازخیلیدوهروشدمآشنامهردادمادربا(س)معصومه

مهردادجاهمونکهاینتا!مادرمفوتوجداییازمنموگفتهمسرشازاونکردیم،بازهمبرایرودلمونیسفره

ازدواجهمبامهردادومنکهشدمصمممامانوشدترصمیمانهروابطیواشیواششدیم،آشناباهموسراغشاومد

.کنیم

:دادمادامهوکردمنگاهبیرونبهپنجرهازوکشیدمعمیقینفس

کهاینوجودبامامانولیبود،مثبتبهشراجعنظرمواومدهخوشممهردادازهماولشهمونمنراستش-

بیارهسرمروبالییهمونمهردادترسیدمیترسید؛میطالبیخانوادهمزاجیدمدمیازکنیمازدواجهمباماخواستمی

مقصرکهبودمطمئنوطالقمونبهداشتاطمینانهمینخاطربهشد،همطورهمینکهآوردمامانسرپدرشوهرمکه

بوداگرنبودزنبراششنیدم،میزبونزخمکلیازشبایداالنمنبودایدیگهکسهرایه،العادهفوقزنمامانپسرشه؛

!دیگههایمتلکخیلیودادنمیانجامخبرووظایفشدیگه،یکیسراغرفتنمی

.جالبه-

جالبه؟چیش:گفتموکردماخمی

...کهبوداینمنظورمممم،یعنی،بود،دیگهچییهمنظورمنه،:گفتشدههول

.بودچیمنظورتونشدممتوجه:گفتملبخندباوکردمبازرواخمم

.بشههولطوراینشوخییهباکردمنمیفکربود،گرفتهامخندهداد،بیرونصدابارونفسش

.مامان-

.گرفتمپاییدمونمیآینهتویازکهمهدویآقایچشمانازنگاه

.مامانجون-

مشغولکهسیناکنارصندلی،رویگذاشتمشبشینه؛سیناکنارخواستمیکشید،صندلیسمتبهروخودشکمی

.بودماشینش
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بازبامن،بهنگاهیهوکردماشینبهنگاهیتردیدباگرفت؛طرفشبهروماشینشوکرددریامشتاقچشمایبهنگاهیه

.ندارهمشکلیفهموندمبهشچشمامکردنبستهو

.بودکلیخودشکرد،نمیاذیتشسینادیگهکههمینهم،بابازیبهکردنشروع

ازنگاهفوریشدم؛روروبهداشتنظردررووراینجورههمهکهمهدویآقایچشمایبادوبارهکهدوختمچشمآینهبه

.گرفتیمهم

کجاست؟تونخونهآدرس-

.کنیدپیادهگلزاررومابکنیدلطفشما-

.گرمههواچرا؟-

:گفتمکردم،مینگاهبهشکهطورهمونوکشیدمدریاسربهدستی

.بخوریمبستنیبریمدریاباخوایممیراستش-

بیایم؟تونیممیهمماجدی؟-

.بفرماییددارید،اختیار-

زمانهمباشیمجبوروقتیهماونچسبه،نمیزیادخوردنتنهاییآییم،میهمماگفتکهشدمخوشحالجورایییه

!بچپونیبستنیبچه،وخودتدهن

.رسیدیماطرافهمونهایفروشیبستنیازیکجلویتاگذاشتایدقیقهچند

خورید؟میچیشمامنه،آشناهایازمغازهاین:گفتلبخندبامهدویآقای

.گیرممیخودممن-

.کنیممیحساببگید،شماحاال:گفتوکرداخمی

.ممنونمقیفی،یهوایمیوهبستنییه:گفتموزدملبخندی
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.کنممیخواهش-

خوری؟میبستنیتوسینا:گفتوسینابهکردروسپس

.خواممیشکالتیبدَنیمنآره،-

.میگه"د"روهاش"س"همهبگه،"س"تونهنمیهنوز:گفتمنبهخطابوخندید

وخودشبستنیرفتبعددادرودریاومنبستنیخرید،هویجآبخودشبرایمهدویآقای.نگفتمچیزیوخندیدم

.آوردروسینا

.نکنهکثیفروجاییباشهحواسشتاجلوبردروسینا

بستنیعاشقگذاشتم؛دریادهانتویوزدمتوشقاشقیگرفتمش،محکمپاهامباوگذاشتمپامبینروبستنیکاسه

!بود

کهکشیدملپمبهدستیشد،خیسلپمدیدمیهوگذاشتم؛دریادهنقاشقیهدوبارهوخوردمقیفیمبستنیازیکم

.بستنیبهشدهمالیدهلپموشدمخمبزارم،دریادهنبستنیخواستممیوقتیشده،مالیدهبهشبستنیدیدم

:گفتموخندیدمیادآوریشبا

.بدیدبهمدستمالیهمیشهمهدوی،آقای-

جلومروکاغذیدستمالیجعبهوزدبلندییقهقههکهبودشدهمیخمشدهگردچشمایبالحظهچندکرد،نگاهبهم

.گرفت

.گذاشتممیدریادهنهمزمانهموخوردمروامبستنیادامهوکردمپاکرولپمبرداشتم،دستمالتاچند

مهدوی؟آقایشدقدرچه:گفتممهدویآقایبهدریا،بستنیصورتوسرکردنپاکوبستنیشدنتموماتمامازبعد

.منیدمهمون:گفتوکرداخمی

...قـچهنه،-
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!گیرمنمیپولیمنکنید،تالشقدرمچههرخانم-

.گفتممیشمابهنبایداصال:گفتموبرگردوندمرورومکردم،اخمی

.انداختراهروماشینوخندید

آدرس؟-

.دورشهررسالت،میدون-

متوجهکهکردمنگاهبهشآینهتویازقدرآنکرد؛زیادروسرعتشکمینشست،لبشرویلبخندیچرادونمنمی

.دارهنمیبرازمنگاهمسیرآخرتامسیراولاز!هیزهاینچقدرمیگهاالنکهکردمفکرخودمبارسیدیم،کینشدم

ی؟کوچهخب-

کردمبازرودر.بودیمخونهدرجلویکهنکشیدایدقیقه!شدهچشواشد،ترپررنگلبخندشگفتمکهروکوچهشماره

درکیفمتویازروکلیدوبستمروماشیندرکردم؛تشکرازشوتوکردمروسرمماشینشیشهازکردم،بغلرودریاو

کردممیکمکش.برهپایینوباالهاپلهازبودگرفتهیادحدودیتازمین،گذاشتمرودریا.شدمساختمونواردوآوردم

واردوکردمبازروواحدموندربود،واحدیچهارساختمونیهدومطبقهتویماواحد.کنهطیروهاپلههمهبتونهتا

سرچیزهمهچرخید،خونهدورنگاهمکردم،رهاراحتیمبلیدستهرویروکیفموچادربستم؛پشتمرودروشدیم

.دادمیآرامشبهمخونمکرمایقهوهدکوربود،جاش

کردم،خاموشروخورشتقابلمهزیرورفتمداشتتلویزیونوپذیراییسمتبهکاملیدیدکهآشپزخونهسمتبه

چادرموکیفهمراهبهکردم؛بازرومشکیممانتویهایدکمه.بشهگرمتاکردمروشنروبرنجقابلمهزیروزدمکبریت

.کردمیجلبرونظرتاتاقرنگایفیروزهفرششدی،میواردکهدراز.رفتماتاقسمتبهوانداختمساعدمروی

همروشروبهوبودکنارشهممطالعهمیزیهبودم؛گذاشتهنفرهیهتختیهزیرشدقیقاکهبودپنجرهیکدررویروبه

زیر.آوردمدرروامروسریوگذاشتمروشرووسایلمبود،کوچیکجالباسییهکمدچپسمتبود؛رنگسفیدکمدیه

.ایسورمهتیشرتیهعالوهبهداشتمآبیگشادشلواریهلباسام
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دویدممیره؛باالخوری،ناهارمیزصندلیرویازدارهدریادیدمآشپزخونه،تویرفتموبستمباالروبلندمموهای

.نیوفتهکهکردمبغلشفوریوسمتش

تو؟شدیشیطونچقدر:گفتموبوسیدمرولپش

بله؟:برداشتمروتلفنبودبغلمدریاکهطورهمونخورد،زنگخونهتلفن

.سالم-

طورید؟چهجان،مامانسالم-

خوبه؟دریاخوبی؟توعزیزم،ممنون-

خبر؟چهخوبیم،-

نکردی؟فکرپیشنهادمبههنوزخبر؟چهتونیست،خبری-

.بشهبزرگناپدریدستزیردریاخوامنمیندارم،ازدواجقصدمنکردم،فکرخیلیمننیست،خبریهممنپیش-

...ولی-

!نمیشهتادومنحرفکردیم؛صحبتهمباخیلیموردایندرماجان،مامان:گفتموپریدمحرفشمیان

...میتسلیممهردادمثلکهباالخرهخب،خیلی-

!کردازدواجزودچهمهردادخوردم،جا

...منمادر،کیانا-

رومهردادوبگیرهرومنجایتونستهنفریهکهحالمخوشهمخیلیتازهنه،شدم؟ناراحتمنکنیدمیفکرمامان،-

.نیاددخترمومندنبالدیگهتاکنهخودشسرگرم
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عوضدروبگیرمروازدواجشجلوینبودمحاضرولیداشتم،دوسترومهردادخیلیکهاینبابود،همینهمدرواقع

یادونکنهحسروماخالیجایتاباشهکنارشدرتونهمیدیگهیکیکهبودمحالخوش!بگیرهازمرودخترماون

.نیوفتهمیشهخشمشباعثکهخاطراتی

مادر؟نداریکاریخوبه،:گفتوکشیدعمیقینفس

.خداحافظجان،ماماننه-

.خداحافظ-



***



خانم!بودپامرویکهخونیشسروبیهوشسینایدیگهطرفازدریاهایگریهطرفیازکردم؛میسکتهداشتمترساز

.زدزنگآمبوالنسبهمهد،هایمربیازیکیسعادتمند،

ولیبودیم،پذیرفتهرومسئولیتاینهمقبالبود؛سپردهخسرویوسعادتمندخانمومنبهرومهدرضایی،خانمامروز

.افتادهاپلهازوشدیمغافلسیناازکهشدچیدونمنمی

پیدارومهدویآقایشمارهلرزید؛میپامودستترسازرفتم؛ساختمونداخلبهرفتبیروندرازآمبوالنسوقتی

.گرفتمشوکردم

بله؟-

.هستمکمالیمهدوی،آقایسالمالو،-

!مضطربهخیلیصداتونافتاده؟اتفاقیهستید؟خوبخانم،سالم-

.بیمارستانبردنشزمین،خوردسیناجانراستشیعنی...یعنینیست؛چیزینه،-

بیمارستان؟کدوم:گفتدادبا
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!برسونیدزودروخودتونخرم،بیمارستان:گفتمکردممیگریهکهطورهمونزد،تلنگربهمانگاردادشبا

.میامدارمباشه،-

.شدمسعادتمندخانمماشینسوارکرد،قطعو

بده؟خیلیحالش-

زدی؟زنگپدرشبهنیست،وخیموضعشگفتپرستارهنه،-

سپردی؟کیبهرومهدمیاد،زودگفتزدم،زنگآره،-

.خسروی-

.خوبه-

زندمیبخیهروسرشکهایلحظهتاحتیرفتم؛جاهمهسینابرانکاردهمراهبهشدمپیادهرسیدیم،بیمارستانبهسریع

.بودمسرشباالی

کوچولووگرمنشستم،صندلیرویوگرفتمرودستشبود؛شدههوشبیضعیفشونحیفبدنوضربهخاطربه

!بودموچولو

.کردمسالموشدمبلنداحترامشبهشد،ظاهردرچارچوبدرآشفتهمهدویآقایوشدبازضرببادر

افتاده؟اتفاقیچه:گفتنگرانیبا

.خوردسرهاپلهازحیاط،تواومدکهشدیمغافلازشلحظهیهشمایید،کردفکرسینابود،اومدههابچهازیکیپدر-

پدرشبهسینارنگایقهوهچشمایکشید؛سینامشکیهایموبهدستیونشستمنرویروبهصندلیرویکنارش

.داشتروپدرشچهرهتهوبودرفته

.امشرمندهواقعامن-

.بشهتمومسالاونتاببینهآسیبجاشیهبایدباریهسالیمنپسرحرفیه؟چهایننه،-
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!باشهشیطونقدرآننمیادبهشواقعا؟:گفتممتعجب

دوررودستشفوریبعدکردنگاهرومهدویآقایبروبریکم.اومدبهوشوخوردتکونپلکشسیناداد،تکونسری

.انداختخندهبهرودومونهرکارشاینباکشید؛خودشسمتبهقدرتبارواونوکردحلقهمهدویآقایگردن

.مرخصهگمونمبگیرم،روترخیصشبرگهمیرمدیگهمن-

.میرمخودمنه،-

.مهدهعهدهبههاشهزینهنمیشه-

...ولی-

.رفتممنکردم،داغرودستمپشتدیگهمنروزاوناز-

اندازهبهکهاینیعنیخندید،میمردونهمننظربه.رفتمبیروناتاقازوزدملبخندیشنیدم،رواشخندهصدای

!اومدنمیبنداشخندهکهمهردادبرعکسخندید؛می

حساببود،دادهبهمسعادتمندخانمکهکارتیازروهاهزینه.بشهدورسرمازافکاراینتادادمتکاناطرافبهروسرم

بردمداخلروسرمفقطوکردمبازرودرشرفتم؛اطفالبخشتویسینااتاقسمتبهگرفتم؛روترخیصبرگهوکردم

:گفتمو

.کردینگرانرونفرچندبدونیاگهسینا،آقامرخصی-

کردم،میحسدرپشتازرونگاهیسنگینیکشیدم،عمیقینفسبستم؛رودروخندیدمکهکردبازبرامرونیشش

!بودمزدهتوهممنشایدم

بهچادرمزیرازرودستمشدم،حیاطوارد.مهدفرستادمشموقعهمونروسعادتمندخانمرفتم،ورودیدرطرفبه

!ماشیننهداشتم،تاکسیکرایهنهگشتم؟برمیطورچهبایداالنزدم،کمرم

.خانمکیاناکمالی،خانمکمالی،خانم-
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اونباکهاینازیاکنم،تعجببودزدهصدااسمبهرومنکهاینازدونستمنمیکردم؛نگاهپشتمبهوبرگشتممتعجب

مرداینیکلهتوعقلرسیدند؛بهمتادویدسیناباراهکلی.دویدمیورودیدرتابیمارستانراهرویتهازاشقوارهوقد

!دوونه؟میرودیدهضربسرشوشدهمرخصتازهکهایبچهنیست؟

دوونید؟میروبچهچراافتاده؟اتفاقی-

دارید؟ماشین:گفتوزدداغونیودربلبخند

طور؟چه:گفتمموردشبیسوالازمتعجب

.بگید-

.خونهبرمکهمهد،ازبردارمرودریامیرمتاکسیباراستش،نه-

کو؟پولتبگهبهمنبودیکیحاال

.رسونیمتونمیما-

!کنهجبرانخوادمیبیمارستانآوردمروپسرشبود،قدرشناسمرداینچقدررفت،غنجدلمته

.نمیشممزاحم:گفتموزدمملیحیلبخند

.نندازیدزمینروروممراحمید،:گفتوزدگشادوگللبخندیه

.کردمقبولترتیببدینودادمتکونسری

.خندوندمشکلیونشوندمشپامرویوجلورفتممنکهداشتدردیکمسیناشدیم؛سفیدشپرشیایسوارباهم

.کردمخداحافظیمهدویآقایازوشدمپیادهماشینازشد؛طیزودخیلیمسیر

.مهدویآقایخداحافظ-

گردید؟برنمیمگه-

طور؟چهنه،-
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برگردیم؟همبانبودقرارمگه:گفتمشهودیدلخوریبا

!نههم؟با-

.برگشتیمهمبادیروزولی-

!شده؟همچینچرااینشد،گردچشمام

!امروزهامروزبود،دیروزاونخب...خب-

.کنمبازیدریاباخواممیمندیگه،بیاخاله،:گفتوپنجرهب**لجهیدسینایهو

.کنبازیباهاشمهداومدیکهفرداعزیزم،نمیشهولی-

.کنمبازیباهاشخواممیامروزمننه،:گفتوورچیدب**ل

افتادم،مهردادیادلحظهیهکنه،مینگامپیروزمندانهوانداختهباالروابروشدیدمکهکردمنگاهمهدویآقایبهعاجزانه

.کردمینگامطوریایناونم

.جانسینانمیشه:گفتموکردمپوفی

.خاله-

.بشکونمرودلشنتونستمکهخالهگفتمظلومانهجوری

.خوبخیلی-

.جونآخ-

.بودبچگونهتصاویرازپردیوارهاودرهمهشدم،ساختمانواردورفتممهدسمتبهاومد؛لبمرویلبخندحالیخوشبا

.رضاییخانم-

.بودمنگرانخیلیطوره؟چهسیناحالکیاناجان؟اومدی-
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ببرم؟رودریاتونممیمنپدرشه،ماشینتویاالنخوبه،خوبهحالش:گفتموزدملبخندی

!قرارتهبیخیلیهمدریاشده،تمومکاریساعتوقتهخیلیآره-

.رضاییخانمخداحافظبشم،قربونش-

:گفتمهدویآقایکهبشمسوارخواستمگذاشتم،عقبصندلیرویرودریارفتم؛ماشینسمتبهوبرداشتمرودریا

.کنندبازیراحتعقببرندهابچهجلو،بیاید

.بودگرفتهباالهابچهصداینشستم،کردمبازروجلودرشکبا

.شدخوبحالش-

بله؟:میگهروکینشدممتوجه

:گفتوانداختبهمنگاهینیم

.رفتیادشدردششدسرگرممیگم،روسینا-

.آهان-

شید؟نمیناراحتبپرسمسوالیه-

.بفرماییدنه،:گفتموشدمجاجابهجام،توییکم

کرد؟رهاتونراحتیهمینبهکردید؟کارچیهمسرتونبا-

داشت؟ربطیچهاونبهاصالخوردم،جا

.نداشتمفضولیقصد:گفتکهکردممکثیکم

بدونه؟داشتاشکالیچهزد؛همدادگاهتویکهحرفیهموندقیقا

کهگرفتمخبرمادرشوهرمازکهاینتاموندیمجااونروایهفتهچندمسافرخونه،رفتیمدریابادادگاهازبعدراستش-

.شدهخیالمونبی
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طور؟چه-

.کنهازدواجقراره-

!زودی؟اینبهواقعا؟-

.زودیهمینبهآره،:گفتموانداختمباالایشونه

نیستید؟ناراحت-

خواستمیبودهرطوریگرنهوکنهگرمروسرشتونستهیکیکهحالمخوشهمخیلیتازهباشم؟ناراحتبایدچرانه،-

!بگیرهازمرودریا

کنید؟ازدواجخوایدنمیچی؟شما-

!نهکهمعلومه-

آخه؟چرا:گفتوخوردجا

.شهبزرگناپدریدستزیردخترمخوامنمی:گفتموکردمدریابهآینهازنگاهینیم

...اگر-

.بزنیمحرفموضوعاینبهراجعخوامنمیدیگه-

.باشه-

.کردمبغلرودریاوشدمپیادهبودیم؛رسیدهترمز،رویزد

.خداحافظ:گفتمومهدویآقایبهکردمرو

.خالهخاله،-

.خالهجان-
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بیاید؟همدُبحفردامیشه-

پررو؟قدرچهبچهآخهالخالق،جلل

.نمیشهجان،خالهنه-

!خداروتوجون،خاله-

.عزیزمنمیشه:گفتمحالاینباولیبشکنم،رودلشخواستمنمی

.بگوتوخداروتوبابا،:گفتلجوجانهسینا

...کـخانم-

!ابداواصالنه-

برسونم،روسینابایدکهمنهست،قرمزهدراونمایخونهخانم،کیانا:گفتتاکردپااونوپااینیکممهدویآقای

.رسونممیهمروشما

.نمیشهنه:بشممردیهآویزونتنهامزنیهچونشدنمیکردم،پافشاریمنم

.نشکنیدروماپسرایندلحداقلاونجاییم،مامیگمدارمخانم-

.ندارهخوبیشکلنمیشه:گفتموکردماخمی

شکلش؟بهداریمکارچیما-

.خداروتوخاله-

.بودچهارشنبهامروزکردم،فکریکم

.کنممیخبرتونشنبهست،چهارشنبهکهامروز-

دارید؟کهروشمارم-



 

 
 

47 

  
 عهدی که شکست 
 NAVA-K 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

.دادمتکونسری



***



"بعدسالدو"



پیشگذشتکهسالدواینبودیم؛شدهصمیمیهمبانسبتامدتاینازبعدگذره،میعلیومنآشناییازسالدو

افتادمیاواخرایناتفاقاتیولیدیدیم،میروهمدیگرکمخیلیشد؛کمترخیلیهمماارتباطوشدتمومسینادبستانی

!جاستاونهمعلیدیدممیعجیبیطرزبهرفتممیدریاباجاییهراخیر،ماهچنداین.بودکردهشکاکخیلیرومن

!پارکبودیمرفتهکهدفعهاونیاشهربازیبودیمرفتهکهباریهمثال

!کردممیفکربهشخیلیهفتهچنداینبود،کردهمشغولخیلیروفکرمدیدممیروعلیبایدجاهمهکهاین

.بودمتعطیلوبودجمعهامروز

.مامانمامان-

.عزیزمجانم-

(.خورهمیزنگدارهگوشیت.)خولهمیزنگدالهگودید-

.ناشناسشمارهگرفتم،دستشازروگوشی

بله؟-

کمالی؟خانمسالم،-

.بفرماییدخودمم،سالم،-
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.کنیمصحبتهمباچیزییهبهراجعوببینیمجایهروهمدیگربشهاگرببینمخواستممی-

شناسیم؟میروهمدیگرما-

.نمیادیادتونرومنشماولیشناسم،میروشمامن-

.کنیدمعرفیخوب-

.نمیشهتلفنپشتببینیم،روهمدیگرحضوریباید-

.بودآشناخیلینازکشصدای

کجا؟خوب-

.الوندکافه-

دیدم؟دخترهاونبارومهردادکهجاییهمونالوند؟

بیام؟چندساعت-

.شب 7-

.دیره-

خوبه؟،5پس-

امروز؟آره،-

.فردانه،-

.بینمتونمیباشه،-

.خداحافظ-

.خداحافظ-
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!صداشزدمیآشناقدرچهبود؟کییعنی



***

"علی"

بگم؟یعنی-

بابا؟بگیروچی-

.بودنشستهمبلرویکنارمکهکردمسینابهنگاهیه

.سینا-

بله؟-

.هیچی-

میگی؟دیکتهبهمبابا-

.روکتابتمنبده-

بایدسیناآورد،نمیدرروهابازیمسخرهاونوبودکنارمموناکاشگفتن؛دیکتهبهکردمشروعوگرفتمروکتابشازش

.باشمکنارشمنفقطکهایننهشدمیبزرگپدرشومادرکناردر

.آمدانارسبدیکبااسدداد،آببابا-

.اولصفحهازبگو،کلمهبابا-

.مامانبابا،امین،آزاده،-

.برداشتنوشتندستازیهو
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.بابا-

جانم؟-

گرده؟برنمیدیگهمونامامان-

دروغ؟یاحقیقتگفتم؟میبهشبایدچیشدم،هول

.نگودروغبهمفقطبابا-

.گردهبرنمیدیگهنه،-

مونا؟مامانجایبیادکیاناخالهنمیشه:گفتحالخوش

!کردهفکرکجاهابهبچهاینشد،گردچشمام

کارا؟اینبهداریکارچیبخون،رودرستبشین-

خونمون؟بیاندریاوکیاناخالهبابا،:گفتونشستپامروماومدوکردولرودفترش

.سینا-

.بابابله-

بیاد؟مامانتجایکیاناخوایمیتو-

منتازههست،مزهخوشخیلیغذاهاشومهربونهخیلیاونآره،:گفتودادتکونسرکرد،بازرونیششذوقبا

.کنمبازیدریاباتونممی

.بکنمروفکرامتابنویسرواتدیکتهبروخوب،خیلی:گفتمودادمتکونسری

تونستمنمیخواست،میمادراونمباالخره.بودزبونشورد"دریا"و"کیاناخاله"ونشدپاکلبشرویازلبخندروزاون

توجهقابلویژگییهایستادهمشکالتشجلویمردیهمثلکههمیننبودم،میلبیکیانابهمنمگرچهباشم؛خودخواه

.هست
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!کنممیازدواجدرخواستازشمیگم،بهشبودم،گرفتهروتصمیمم

***

"کیانا"



.سعادتمندخانمبهبودمسپردهرودریابرم،قرارسربهتاپوشیدممناسبلباسشنبه

کوچیکیکافه.دادتکوندستبرامکهشدمواردبود؛آشناخیلینشسته،توشخانمیهفقطدیدمکهنشستمکافهتوی

نشستمروشروبهبود؛ اشمشکیشالکناردرکهرنگمشکیچشمایبابرجستههایگونهداشت،نمکیبایچهره.

پریدهرنگوروحبیخیلیولینشست،میدلبهوبودنمکیجذاب،تامعمولیبیشتراشچهرهاومد؛میچشمبهخیلی

.بود

.سالم-

.سالم-

:گفتممکثشبا

کنید؟نمیمعرفیروخودتونخب-

شناسی؟نمیرومنواقعاتو:گفتمتعجب

بشناسم؟بایدکجااز:گفتموانداختمباالابرو

.مهردادمزنمندیدی،مهردادبارومنکهامدختریهمونمن-

کرده؟پیدامکجاازمن؟دنبالاومدهچیبرایهم،تویرفتاخمام

داره؟خبرمهرداداومدی؟چیبرای-

.نگفتمچیزیمهردادبهمننه،نه،-
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خوای؟میچی:شدبازهمازیکماخمام

.کنیرفتارطوریاینمنباکهداریحقجانکیانا-

.نیستاینمنجواب-

.عکسااونازبگم،اولازبزار-

.شنوممی-

دلممیدیدمشروزهروبودموسیقیماستادچونبود،ایخندهخوشوجذابمردشدم،آشنامهردادباپیشسالچند-

.رفتبراش

.اومدلبمرویمحویپوزخندادبیاتشاز

برعالوهکهشدطوریاینکرد،عالقهابرازبهممهردادوقت،چندازبعد:گفتاشکیچشمایباوکشیدعمیقینفس

...اونولیبود،پاکمنعشقداشتم،اطمینانمهردادبهخیلیمندیدیم؛میروهمدیگرهمایدیگهجاهایآموزشگاه

.نبودمنلقمههماولازمهرداد.گرفتبغضش

کهازشنپرسیدمحتیکردم،قبولچراوچونبیکرددعوتمتولدشمراسمبهوقتیکهداشتماطمینانبهشقدرآن-

...شدممواجهخالیساختمونبارفتموقتی!خانوادگیهیاهستدوستانهمختلطه،مهمونی

.گریهزیرزد

.بودزشتیکمکارکنانجلویولیبود،خلوتکافهشکرروخداکردم،آرومشوگرفتمرودستاش

افتاده؟اتفاقی....میـچیزی-

.نیستچیزینه،نسکافه،تادو-

.رفتودادتکونسری

چیه؟اسمتکن،نگاهرومن-
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.نازی-

.کنپاکرواشکات:گفتمودادمبهشدستمالی

.ممنون-

:دادادامهوشدآرومکهکمی

بافتبهمروآسمونوزمینشد،متوجهداداشموقتیام،حاملهشدممتوجهکهبودمکردهقطعکاملباهاشروامرابطه-

خواستم،نمیرواینمنولیمیاره،درمعقدشبهزودگفتمیداداشم.کردپیداشرومهردادزودخیلیکنه،پیداشتا

مهرداددیدمکهگذشتماجرااونازماهسهدو.بگیرهروخودشجلویتونهنمیکهکنمازدواجمردیباخواستمنمی

دیدماومدمخودمبهعقد،عروسی،شد،تمومزودچیهمه.کردهمجبورشداداشمدونستممیخواستگاریم،اومده

.بودشدهترنرمیکمبوداومدهدنیابهدخترموقتیولیدیدم،میمهردادازسردیقدرچهکهبماند.اومدهبدنیادخترم

.کردسکوت

مربوطه؟چهمنبههااینخب...خب-

باکهبودمعصبانیاولشداشته،بچهوزنقبالمهردادشدممتوجههامدتازبعدکهاینتا:گفتمنحرفبهتوجهبی

شدمپیگیرشوقتیگرفته،طالقطوریچهبدونمبودجالببرامنگفتم؛چیزیولیمن،سراغبوداومدهبچهوزنوجود

.آوردهسرتبالهاییچهداداشمدیدم

!دوبارهگریهبهکردشروع

داداشمومهردادکردند،چپآهوگردنهتویبودندمشهدراهتویوقتیمهردادودخترمداداشم،کیانا،:گفتهقهقبا

...دخترمولیشدند،فوت

.ندادامانشهقشهق

نه؟مگهسالمه،دخترت-
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دلتاوانتاشونسهکنم،حاللیتطلبازتجفتشونبرایاومدمکما،توینه،:گفتودادتکوناطرافبهروسرش

.دادنپسروتوشکسته

.بخشیدمرومهردادوقتهخیلیمن-

.کنحاللروداداشم-

.بخشیدمروهمشون-

.بغلشتویگرفتوکشیدرودستم

***

"علی"

.دادجواببوقدهمینازبعدگرفتم،بارسومینبرایرواششماره

بله؟-

.سالم:کردمینگرانماشگرفتهصدای

.آقاعلیسالم-

.گرفتهصداتونخوبید؟-

.نیستمخوبزیادراستشنه-

افتاده؟اتفاقی:گفتماضطراببا

.حدودیتا-

!زنیمیحرفتلگرافیچراشده؟چی-

.بوداسترسوترسسرازاونکردم،خطابشمفردباراولینبرای
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.گفتنمیشهتلفنپشت:شنیدمراعمیقشنفسصدای

کجایی؟االن-

.آرشپارک-

.میاماالنکجاست،دونممی-

.کردمقطعسریعمنمنگفت،چیزی

.عموپیشبریمبیابدوبرمبایدمنبابا،سینا-

.نمیرمعرفانعموپیشمنبابا:اومددرصداش

بیارم؟روکیاناخالهبرمخواستینمیمگه-

!خودمهپسرکهواقعازد،برقچشماش

میاری؟-

.عرفانعموپیشبریبایدساعتچندفقطتوآره،-

.میرم-

.بودکردهبازمایخانوادهدلتویروجاشکیانا.شدماشینسواروکردجمعرووسایلشپوشید،لباسسریع

وکردمیکارفقطوبودگرفتهخودشبرایخونهیهبود،ترمکوچیکبرادرعرفان.عرفانخونهگذاشتمشسریعروسینا

.کنهدوریازشسیناشدهباعثخودشکارایبهشدنشسرگرمهمیندید؛میفوتبالوفیلم

رواشکیشچشمایبرقچرخید؛سرشکهزدمبوقبراشدادم،تشخیصروکیاناکوچیکپارکاونتویپارک،رسیدم

.دادمتشخیص

.شدسواراومدآروم

کو؟دریاکردی؟میکارچیجااینکنی؟میگریهبهارابرمثلچراشده؟چی:کردنسوالازشکردمشروعوقفهبی
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وضدرفتارهایاینبودم،نگرانش.گرفتسرازرواشگریهدوبارهبعدخندیدن،کردشروعاشگریهمیونلحظهیه

.کردمیروزیررودلمکردمیگریهسوزباگاهیزدمیلبخندگاهیکهنقیضش

.کیانابزنحرفدِشده؟چی-

.د...دا...ـهر...مـ:گفتگریهبابشه،بیشترهقشهقشدباعثبلندمصدای

بهقلبشتهازخواستمیطورچهداشت،دوستروسابقشهمسرهنوزاونشد؛دلخوردلمتهمرد،اوناسمبا

!بده؟مثبتجوابمندرخواست

افتاده؟اتفاقیچهبراش-

.مـُرده...مُـ-

گفته؟کی-

.نـش....زنـ...ز-

.زدحرفتوبامگهزنش-

.بودکردهتعریفبراشمهردادهمسرکهماجراهاییگفتنبهکردشروعوکردپاکرواشکاشداد،تکونروسرش

!بودهمزاجدمدمینامردیهمرد،اونشدممتوجهکیاناومهردادزنهایگفتهبا

!مهردادهخاطربههمشایناچی؟دخترشواونولیآرامشیم،تویماحداقلسوزه،مینازیدختربرایدلمخیلی-

میری؟ختمکنی؟کارچیخوایمی-

!شکستبودمابینکهعهدیندارم،بهشتعهدیچوننمیرمنهزندگی،:گفتوانداختباالایشونه

.کیانا-

بله؟:گفتوانداختباالابرویی

.کنمصحبتباهاتچیزییهبهراجعخواستممیمن-
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.بفرمایید-

.میگمرواصلشپسنیستم،بلدچینیمقدمهاصالمنکهدونیمیخب-

.کنیقبولروازدواجمدرخواستامیدوارم:گفتمتندوگرفتمضربفرمونروی

بود،سالش01انگارنهانگارشد؛سرخوانداختپایینروسرشکهگفتمچیبودفهمیدهتازهانگارکرد،نگاهبهممات

.کشیدمیخجالتسالهنوزدهدخترهایمثل

.بدهبلهداشتملیاقتمنوبودصالحتاگرکنمشورتمادرشوهرتمباکن،فکرخونهبروخوامنمیجواباالن-

.شدماششدهحبسنفسشدنآزادمتوجهوضوحبه

.عرفانخونهرفتمهمخودموخونهرسوندمش.نشدزدهبینمونحرفیدیگه



***

"کیانا"

.گیجمدونم،نمیمامان،دونمنمی-

ایکارهکهمنپدر،بههمدریاودارهاحتیاجمادربهسینا!اونبهتوهمدارهاحتیاجتوبهاونهمکن،قبولمننظربه-

باهاشه؟دلتخودته،دلمهمنیستم

!بودمطمئنگاهتکیهیهاوناومد،میخوشممردونگیشازولینه،بود؟باهاشدلم.کردمسکوت

.اومدخودمبهمامانکِلصدایبا

.بشیبختخوشدفعهاینایشاهللدخترم،مبارکهرضایته،عالمتسکوت-

هست؟خونهمهردادمامان،-

هست؟اتفاقاتجریاندربدونمخواستممی
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.رفتهگذاشتهجااینهمدخترشونازینیست،پیداشماههچندمادر،نه-

نداری؟کاریمامانباشه،خبآهان،-

.بدهخبربهمحتماعزیزم،نه-

.چشم-

رویبهولیشدم،میزدهخجالتزدمیصداپیشوندوپسوندبدوناونمکوچیکاسمبهعلی،وقتی.کردمقطعروتلفن

همکنمکارهمتونستمنمیمنخواست،میپدریهدریا.بودمهوارویانگارکههمپیشنهادشباآوردم؛نمیخودم

ازشمنمکهبماندحاال!بودگزینهبهترینعلیبربیام؛پسشازتونممیباشه،کنارممردیهاگرباشه،دریابهحواسم

.اومدمیخوشم



***



"بعدهفتهیه"

شد؟چیمنجوابخب،-

براینیستزودخیلی:گفتموکردمنزدیکشگوشمبهدستم،اونبهدادمشوکردمجاجابهدستمتویروگوشی

تصمیم؟

.کردیمردروسال01نیستیمبچهدیگهماکیانا-

!سالمه12هنوزمننخیر،-

!نهیاآرهیاسخته؟قدرآنعاقالنهتصمیمیهحاال،:گفتوخندید

.آره...آ:گفتموکردممکث
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چی؟:گفتناباور

.بله:گفتمشجاعتباباراین

.کردمیشادرودلمهمگوشیپشتازروحالشخوشفریادصدای

.بموننهمیشهبرایتامیاندریاوکیاناخالهدیگهروزچندبابا،سیناسینا،-

همیشه؟برایبابا؟میگیراست:شنیدمگوشیپشتازروسیناصدای

.پسرمآره-

تابودمداشتهنگهقلبمگوشهترینتاریکدرهممهردادولیداشتم،دوستروعلیمنکرد،میشادمشونحالیخوش

!نرهیادمحماقتم



***



تویکهشدقرارمحضر،بودیمرفتهدریاومامانوعلیخانوادهبا.توافقاتخواستگاری،گذشت،زودخیلیچیزهمه

.بگیریمچنانیآنمراسمیهکهبودگذاشتهماهاازدیگهبریم؛مشهدبهروزه01مسافرتیهوکنیمعقدمحضر

ستسیناباکهبودپوشیدهرنگطوسیشلواروکتیهعلی.خوندممیرونورسورهداشتموبودصورتمتویچادرم

گفتمیداشت؛اعتقادخرافاتسرییهبهیکموبودقدیمیمامانبودند،ایستادهبیرونمامانبادریاوسینابود؛شده

رودلشتونستمنمیولینبود،مهمبرامچیزااینکهمنمیشه؛بستهبختشونعقداتاقتویبیانمجرددختروپسراگر

.بشکونم

:شنیدمروعاقدصدای

وکیلم؟بیاورم؟درمهدویعلیآقایدائمعقدبهمعلوممهریهباروشماهستاجازهکمالیکیاناخانم-

.پرسیدمیروسوالاینکهبوددومیبار
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:گفتسابیدمیقندسرمونباالیکهعلیخواهر

.خونهمیرونورسورهدارهخانمعروس-

معلوم،مهریهباروشماهستاجازهکمالیکیاناخانمپرسممیسومباربرایباشه؛محافظونقرآنهمیشهانشاهلل:عاقد

وکیلم؟بیاورم؟درمهدویآقایدائمعقدبه

.بلهبزرگترهااجازهبا-

خواهروبرادریهفقطوبودندکردهفوتپدرشومادرزدند؛دستهمنزدیکهایفامیلبقیهوکشیدکِلعلیخواهر

!منحتیبودندشادهمهبود،خوبیروز.بودمامانهمراهمتنهاکالمنمداشت،

.علی-

جان؟-

.حالمخوشخیلی-

.منم-

.بیشترمن-

.بیشترشماباشه،:گفتوخندید



***

"بعدسالیازده"

.مامانمامان-

بله؟-

.کردهعوضروفایوایاینرمزدوبارهدریااین-
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.دریا:زدمدادآشپزخونهتویاز

:گفتواومدبیروناتاقشازآلودخوابوآشفته

شده؟چیچیه؟-

!کردیعوضروفایوایرمزکهدوباره-

.شدبازنیشش

.میادکنکورمنتایجاالنبده،رورمزبدودریا-

.نوموخوام-

!ببینشمامان:گفتوکوبیدزمینبهپاسالهدوهایبچهمثلسینا

.بدودریا-

.مامان-

.دریا-

!تهشخودتاسمباسیتاسهباشه،اَه،-

بادادمتکونخودمبرایتاسفرویازسری.برسهخوابشادامهبهتاشدولومبلرویهمدریااتاق،تویدویدسینا

.کردنمتربیتبچهاین

کرد،جلبرونظرمدر،پشتفرددستیقابلمهاولکردم؛بازرودررفتموبرداشتمچیدنمیزازدست.زدنروزنگ

.بوداومدهپاچهکلهقابلمهیهباعلی.فردخودچهرهبعد

پاچه؟کله-

:گفتوخندید

.کنکورنتایجاعالمروزدرپاچهکله-
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.توبیا:گفتموزدملبخند

.بستمسرمونپشترودرتو،اومد

.پاچهکلهبیابدوسینا،:زدداد

پریدخوابازدوبارهدریا.دادصداگرومبیوزمینخوردراهبینولیرسوند،روخودشثانیهدوصرفبودطورهرسینا

بود؟زلزله:گفتو

نتیجهامروزوبودشدهسالش00سینا.کردمسخرهروسیناکلیشد،مطلعماجراازوقتیهمدریاخندیدیم،سههر

.بوداشدولتینمونهوتیزهوشانامتحاناتنتایجمنتظرودبیرستاناولرفتمیهمدریااومد،میکنکورش

.شدیممیپیرترروزبهروزماهاوشدندبزرگهابچهداشتیم،همکناردرروخوبیروزایسالچنداین

خانم؟کنیمیفکرچیبه-

.شدیمپیرقدرچهکهاینبه-

.شدندبزرگزودخیلی:گفتوکردنگاهرفتندمیباالهمکولوسرازکهدریاوسینابهنگاهی

.شدیمپسرصاحبماعلینه،:گفتموکردمبودشدهسفیدذرهیهکههاششقیقهنزدیکموهایبهنگاهی

.بخورروپاچهنمیشم،توحریفمن:گفتوخندید

!میگیهیمیادبدمکلمهاینازدونیمیتواَه،:گفتممعترضانه

!گفتنشههمونبهمزش-

.علی-

.جانم-

.دارمدوستخیلی-

.زدبرقچشماش
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.منم:گفتوگرفترودستم

.همما:اومددریاوسیناصدای

.خندهزیرزدیمتاییچهاروکردیمنگاههمبهیکم



پایان

1396/09/30
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 «رمانکافه نویسندگان مرجع »

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_ir/ 

 

 

 

 



http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_ir/

