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 خالصه :

 

 

 را عهدت و بودی متعهد تو. امآینده و حال زندگی ام،گذشته زندگی است؛ خورده گره من زندگی به که است ایواژه طالق

  ...ولی زندگیمان؛ با او، با من، با ی؛بود بستی عهد. شکستی
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 :دادم جواب. رفتم سمتش به و کردم خاموش رو گاز اجاق زیر پذیرایی، توی تلفن صدای با

 بفرمایید؟ -

 :پیچید گوشم توی زنی صدای

  رحمانی؟ خانم -

 . بفرمایید -

  بدید؟ بهشون رو گوشی کنید لطف میشه -

 . هستم خودم -

 ... بودید اومده باران مهد به نامثبت برای شما -

 :گفتم و پریدم حرفش وسط

  نام؟ثبت برای دارید جایی بله، بله -

 رو وندخترت تونیدمی شما کنند، نامثبت دیگه جای یه رو شونبچه گرفتند تصمیم هامادر از یکی بله، -

 . نامثبت برای بیارید

  شم؟ مزاحم کی حتما، -

 . بیارید رو دخترخانمتون تونیدمی دیگه یهفته از -

 ! مهر؟ از بعد هفته یه -

 .خاطرههمین به خطرناکه، هابچه برای که داریم تعمیرات سری یه-

 :بگم و بدم قورت رو موقعمبی یخنده شد باعث حرصیش لحن

 . ممنون طور،این که -

 . خدانگهدار کنم،می خواهش-

 . خداحافظ -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر NAVA-K  | شکست که عهدی

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 5 

 زا و افتاده زمین روی دیدم که شدم خوابش اتاق وارد. شنیدم رو دریا یگریه صدای گذاشتم، رو تلفن تا

 بند اشگریه. بردمش دستشویی داخل و کردم بغلش زدم، زانو کنارش و دویدم. میاد خون کمی دستش

 ! که اومدنمی

 :گفتم شستم،می رو دستش که طورهمون

  بشینی؟ آروم و ساکت دقیقه دو میشه چی شیطونی؟ قدراین تو چرا آخه -

 :گفتم و کردم نگاه ماهش مثل یچهره به کردم، مکث کمی

 ! دیگه باباتی مثل -

  گفتی؟ چی آی، آی-

 امنگ شیطونی هایچشم با که بود مهرداد کردم؛ نگاه درگاه به زدهوحشت و کشیدم ترس از کوتاهی جیغ

 .بودم شده آماده انفجار برای کردم، آزاد رو امشدهحبس نفسم. کردمی

  خورده؟ موش رو زبونت شده؟ چی -

 . شدم سرخ عصبانیت از بودم مطمئن و بود شده ترتند هامنفس ریتم

 رو آب. داد تکون رو هاشدست و برد آب شیر زیر رو دستش کرد،نمی گریه دیگه عجیبی طرز به که دریا

 تو. برد و گرفت ازم رو دریا اومد و خندید مهرداد که کردم نگاهش چپ چپ. خندید و ریخت صورتم توی

 :گفت و باال کرد پرتش رو دریا رفت، اتاق

 .که کرده اذیت رو مامانی باز طوره؟چه بابا دختر -

 اتاق داخل رو پام دستشویی از. شستم رو هامدست. کرد پر رو اتاق اشقهقهه و زد شیرینی لبخند دریا

 ستمدوننمی موقع اون زدم؛ خوشبختیم به محوی لبخند. گذاشتم بود، شده پوشیده سبز رنگ با که دریا

 .بیاد هاخنده این و خوشبختی این سر بالهایی چه قراره

  داریم؟ چی ناهار خانم، خب -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی بود؛ کرده گل شیطنتم

 ! که خوادنمی ناهار بره، یادش زنش و ببینه رو دختر که کسی ناهار؟ -

 . اومدم بیرون اتاق از و کردم مصلحتی اخم
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 :شنیدم اتاق از رو اشزدهبهت صدای

 !نداریم؟ ناهار شوخیبی شدی؟ بچه کیانا -

 !ناهار بی ناهار -

 :گفت معترضانه

 !کیانا -

 :داد ادامه و کرد مکث کمی

 .کنممی بغل دریا مثل هم رو تو بیا، -

 :کردم غافلگیرش و برگشتم کردم، حس سرم پشت رو حضورش

 .بده ناهار بهت همون که تبچه سراغ برو بدم، ناهار بهت که بیاری در دلم از تونینمی کارا این با -

 :گفت غرغرکنان

 !حسود -

 :زدم صدا رو مهرداد و چیدم رو میز کشیدم؛ رو غذا و زدم لبخندی رفتم، آشپزخونه توی

 .ناهار بیاین مهرداد، -

 .نمیدی ناهار بهمون گفتی که تو-

 :گفتم بود، خودش مختص که شیطنتی با

 دارم؟ برشون خوایمی -

 .گذاشت پاش روی هم رو دریا نشست، بود آشپزخونه وسط که سفیدرنگی یچهارنفره میز پشت سریع

 .بدم غذا بهش خواممی من، بدش -

 :گفت بریزه، برنجش روی خودش برای قیمه خورشت از داشت سعی دستی یه که طورهمون

 .بهش میدم خودم -

 !دستت قربون خودم، بده. رو خودت مال هم کنیمی خورشت پرِ رو دریا هایلباس هم اآلن نه، نه-

 خوردم،می خودم قاشق یه. کشیدم غذا خودم برای. گذاشتمش پام روی و نشستم گرفتم، ازش رو دریا

 .دریا دادممی یکی
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 کیانا؟ -

 جانم؟ -

 .اومدند کربال از تازه که دونیمی شون،خونه کرده دعوتمون مامانم امشب -

 :گفتم خوشحالی با

 .بودی نگفته واقعا؟ -

 خیلی بود؛ مادرشوهرم خانم،مهری زندگیم توی افراد عزیزترین از یکی. داد تکون رو سرش و زد لبخندی

 مردم هایحرف روی چشم دونست،می رو من مشکل اینکه با. کرد بهم بزرگی لطف و داشت رو هوام

 .بست

 .ما...ما-

 !قلبم آخ: مهرداد

 و گذاشته قلبش روی رو دستش که کردم نگاه مهرداد به نگرانی با کردم، جابهجا پام روی رو دریا

 .بود شده جمع اشچهره

 مهرداد؟ شدی چی -

 .قلبم تو خورد تیر یه مثل کوچولو خانم این مهر-

 :گفتم عصبی

 .ترسیدم دیوونه، -

 !آخ-

 شد؟ چی دوباره-

 .کرد فرو قلبم توی رو تیرش دیگه کوچولوی خانم یه دفعه این -

 .بخور رو ناهارت مزه،بی -

 از رو ناراحتیش مهرداد وسط این و بابا بگه نبود بلد هنوز بزنه، حرف کلمه تا چند بود گرفته یاد تازه دریا

 .بابا بگه دخترش اول داشت دوست که کردممی حس داد؛نمی نشون بابت این

 .بکشم دراز میرم من -
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 :گفتم و دادم تکون سری

 .میام بخوابونم، رو دریا و کنم جمع رو میز منم باشه، -

 :گفت و شد بلند

 .بود خوشمزه نکنه، درد دستت -

 .جونت نوش -

 سینک توی رو هاظرف و کردم جمع رو میز. داشت فاصله میز با متری یه گذاشتم؛ اپن روی رو دریا

 که اآلناست و میره پا و دست چهار اپن روی داره دوساله دریای دیدم برگشتم. بشورم بعدا تا گذاشتم

 .گرفتمش آسمون و زمین بین که افتادمی داشت دویدم، سمتش به. بیفته

 :گفتم غرغرکنان لب زیر و گرفتم بغلش

  نمیشی؟ بند جا یه میری؟ باال هم راست دیوار از تو چرا آخه -

 سبز هایچشم ولی خوندم؛ براش الالیی دوتا. خوابوندمش سبزرنگش تخت روی و بردمش اتاقش توی

 ترجیح و کردم ولش خستگی از آخرش. نبست بود برده ارث به مهرداد و خانممهری از که رو روشنش

 کچلم اومده دریا وقتی از ولی بشیم؛ داربچه که بودیم مصمم هردو ازدواجمون اوایل. بخوابم برم دادم

 ! باباشه برای که هاشخوشی کرده؛

 مخواب نرسیده بالش به سرم کنارش و کشیدم روش رو پتو. بود برده خوابش مهرداد رفتم، اتاقمون توی

 .برد

*** 

  شی؟ بیدار خواینمی خانمی،-

 :گفتم و کردم باز رو هامچشم الی

  خبره؟ چه -

 ! شدا دیر نبودیم، دعوت مامان یخونه مگه -

 :گفتم و مالیدم رو هامچشم نشستم، جام توی و شدم خیزنیم

  چنده؟ ساعت -
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 . نیم و پنج-

 خورد؛ گوشم به مهرداد داد صدای که گرفتم گازش فوری. رفت دهنم توی چیزی یه که کشیدم ایخمیازه

 :گفتم عصبانیت با! مهرداده اشاره انگشت دیدم که کردم رهاش سریع

 ! نکن حلقم توی رو دستت کشممی خمیازه وقتی گفتم دفعه صد -

 :گفت کجیدهن با و مالید دستش با رو انگشتش

 .دارم دوست -

 ! رو درد بکش حقته، پس-

 مامان یخونه رو نمازم تا گرفتم وضو و شستم رو صورتم و دست رفتم، دستشویی داخل و شدم بلند

 . بخونم

 :گفتم و اومدم بیرون دستشویی از

  بیداره؟ دریا -

 :گفت بست،می رو نفتیش آبی پیراهن هایدکمه داشت که طورهمون

 . بپوشونی بهش رو لباساش مونده فقط کردم، بیدارش آره -

 بغلش. کردمی بازی هاشعروسک با و بود نشسته تختش توی. رفتم دریا اتاق به و دادم تکون سری

 :گفتم و کشیدم رو بینیش و گرفتم

  طوره؟چه مامان دختر -

 . خندید و کوبوند هم به رو هاشدست

  باشه؟ کنیم، انتخاب لباس یه هم با بیا! من بشم قربونت آی-

 .آبی هم دونه یه و سبز سارافون یه با آوردم در سفید زیرسارافونی یه کمدش توی از. زد دست دوباره

  کدومش؟-

 ور زیرسارافونی اول و نشوندمش زمین روی. گرفتش و شد خم سبزِ سمت به بود، بغلم توی که طورهمون

 تختش توی. کردم پاش هم نازک سفید شلواریجوراب یه. رو سبزرنگ سارافون بعد و پوشوندم بهش

 و داشت قرمز و آبی هایطرح که رنگمشکی سنتی مانتوی دست یه و رفتم خودمون اتاق تو. گذاشتم
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 یشآرا کم یه. کردم سرم سفیدرنگ شال یه با راسته سفیدرنگ شلوار یه. پوشیدم بود، حوض کف مثل

 ور نگاهش که برگشتم سمتش به شدم؛ مهرداد یخیره نگاه متوجه. زدم رنگمصورتی رژ از کم یه و کردم

 .برداشتم رو چادرم و انداختم باال ایشونه متعجب. رفت بیرون و دزدید

 رسید،می گردنش تا که رو کوتاهش موهای. رفتم دریا اتاق تو و انداختم امشونه روی رو کوچیکم کیف

 .شدم پذیرایی وارد و کردم بغلش. زدم رو سرهاش گل و کردم شونه

 کنی؟ بغل رو دریا میای مهرداد،-

 .در دم بیا-

 رنگمطوسی هایکفش پوشیدن به کردم شروع و کردم سر رو چادرم دادم، بغلش به رو دریا و در دم رفتم

 .بود تکپاشنه که

 بابایی؟ طوریچه -

. زد رو کلیدش و رفت آسانسور سمت به. کنهمی بازی بچه با داره دیدم که کردم مهرداد به نگاهی

 .شدم آسانسور وارد همراهشون به و رفتم سمتشون به شد، تموم هامکفش پوشیدن

 .بودم هیجان از پر و عصبی

 داری؟ استرس -

 طور؟چه نه،-

 .بیشتره کمیه دفعه این میشی؛ طوریاین مامان یخونه بریم خوایممی هروقت-

 .کردممی توجهیبی بهش ولی داشتم؛ دلهره کمیه امروز گفت،می راست

 .نیست زیچی -

 ولی کردم؛می توجهیبی بهش صبح از. شدم ناشناخته یدلهره این درگیر حرفش با. داد تکون سری

 ...االن

 و کردم جمع رو چادرم. رسیدیم مامان خونه جلوی طورچه و شدم پرشیامون سوار طورچه نشدم متوجه

 .اومده بارون کمی پیش دقیقه چند که دادمی گواه بارون نم بوی. شدم پیاده و گرفتم بغل رو دریا

 .زدم رو خونه زنگ
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 کیه؟ -

 .کیانام جون، مامان منم -

 .تو بیا عزیزم، اومدی خوش -

 رو در و شدم وارد. کنه پارک رو ماشین بود رفته مهرداد. کردم مامان یخونه تنگ یکوچه به نگاهی

 .کاشتمی سبزی چپش سمت که داشت کوچولو حیاط یه مامان یخونه. بستم سرم پشت

 .گرفتم جا آغوشش تو و رفتم سمتش به. اومد استقبالم به در دم

 .اومدی خوش-

 .قبول زیارت سالم،-

 .سرده هوا تو بریم بیا دخترم، سالم-

 :گفت و کشید رو دریا لپ بعد

 طوره؟چه گلم دختر -

 !خندهمی بگیم بهش چی هر برم قربونش منم دختر

 .دارم حرف باهات خیلی تو، بریم بیا -

 .کرد پیدا افزایش مدلهره مامان، جدی لحن با

 رو چادرم. گذشتم پام روی رو دریا و نشستم مامان رنگاینسکافه راحتی هایمبل روی شدم، خونه وارد

 .انداختم امشونه روی

 دخترم؟ زندگیت از خبر چه -

 رو چایی سینی و گذاشتم مبل روی رو دریا. چرخوندم بود، دست به چایی که مامان سمت به رو چشمم

 .گذاشتم میز روی و گرفتم ازش

 .نکشید زحمت -

 :گفت جدیت با

 .بگو زندگیت از ندادی، رو سوالم جواب -

 :دادم جواب متعجب
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 .خوبه چیزهمه! طور؟چه -

 ...کیانا-

 .برید رو حرفش در زنگ

 .کنممی باز من -

 :برداشتم رو آیفون و رفتم در سمت به و انداختم مبل روی رو چادر

 بله؟ -

 .کن باز مهردادم،-

 :گفتم و برداشتم رو آیفون. زدند رو زنگ دوباره که بودم راه بین. کردم باز رو در

 کیه؟ -

 .ماییم -

 :کردم باز رو در. هستند هاشبچه و جانخاله دیدم که کردم تصویر به نگاهی ما؟

 .داخل بفرمایید -

 :پرسید مامان که نشستم

 بود؟ کی -

 .خانمخاله و مهرداد-

 .کردمی عصبیم مامان تشویش از پر یچهره

 بگید؟ بهم خوایدمی چیزی اومده؟ پیش مشکلی مامان -

 :گفت و زد روم به هول با لبخندی

 .میگم بهت شد وقتش نیست، چیزی -

 باهاشون و شدم بلند. اومدند داخل خانمخاله و مهرداد شد؛ باز پذیرایی در که دادم تکون سری

 ازدواج هاشدخترخاله از یکی فقط که داشت پسرخاله یه و دخترخاله دوتا مهرداد. کردم احوالپرسی

 . بود من همسن و بود نکرده

 :گفت و کشید آغوشش در رو من صمیمیت با
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 .نزنی بهم زنگ یه نامرد، بود شده تنگ برات دلم -

 :گفتم و کردم حلقه دورش رو دستم

 .جان شیرین نکن مشرمنده -

 هب دست داره بیچاره مبچه دیدم که کردم نگاه اطراف به. نیست کنارم دریا شدم متوجه که نشستیم

 .میشه دست

 کیانا؟ خبرا چه خب،-

 :گفتم و برگردوندم شیرین سمت به رو صورتم

 بگیردتت؟ بیاد بشه خر نکردی پیدا رو کسی خبر؟ چه تو. مراده وفق بر چیزهمه نیست، خاصی خبر -

 :گفت و گرفت بازوم از آرومی نیشگون

 ...بگی خوایمی! تربیتبی -

 :گفتم و بریدم رو حرفش

 !برداشته رو جاهمه ترشیت بوی خواممی آره، -

 .کوفته-

 .شد سرخ یهو چرا نفهمیدم که کرد مکث کمیه

 !شدی؟ سرخ یهو چرا شیرین،-

 ...بگم خواستممی دونی،می...چیزه-

 :شد گرد هامچشم رسید، ذهنم به که چیزی با. کرد قطع رو حرفش

 کجا؟ کی؟! خدا وای...نکنه -

 .گذاشت پیش پا پیش چندروز. کنیممی کار ساختمون یه توی نیستا، همکارم یعنی همکارمه؛-

 :گفتم و زدم وسیع لبخندی

 چیه؟ خانمخاله نظر برات، خوشحالم خیلی -

 .که دونهنمی هنوز-

 :گفت مامان که بگم چیزی خواستم
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 آشپزخونه؟ توی میای لحظه یه کیاناجان، -

 :گفتم و شدم بلند

 .حتما بله، -

 :گفت که شدم بزرگشون یآشپزخونه وارد

 هستی؟ راضی مهرداد از مادر، کیانا -

 :گفتم متعجب

 !نباشم؟ راضی چرا -

 :پرسید کالفه

  هستی؟ راضی -

 !چی همه از مهرداد، از زندگیم، از ام؛راضی ام،راضی آره -

 .کرد گریه و کرد پرت بغلم توی رو خودش بشه، منفجر مامان تا باشم زده تلنگری که بود این ثلم

 .کنم آرومش کردممی سعی ولی کنه؛می قراریبی قدراین که افتاده اتفاقی چه فهمیدمنمی

 همب رنگشسبز اشکی چشمای با و گرفت فاصله ازم چنددقیقه از بعد. مالیدم دست با رو کمرش پشت

 :گفتم و کردم پاک سفیدرنگش یگونه روی از رو هاشاشک. کرد نگاه

 بگید؟ بهم خوایدمی چی شده؟ چی -

 و شهب پدرش مثل مهرداد بشه؛ من مثل زندگیت ترسممی. بشی من مثل هم تو که ترسممی کیانا کیانا، -

 ...تو

 :گفتم و پریدم حرفش وسط

 .داره فرق خیلی مهرداد! شما همسر نه مهرداده، مهرداد مامان، -

 :گفت و ریخت هاشگونه روی دیگه قطره چند

 .بیفته اتفاقاتی قراره که کنممی حس مادرم، یه من -

 .بوده پدرش که نیست اونی مهرداد. میدم اطمینان شما به مهرداد طرف از من. موردهبی نگرانیتون -

 .بگه چیزی نتونست مامان مهرداد، واردشدن با
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 کنی؟می گریه چرا مامان شده؟ چیزی -

 :گفت و کرد پاک رو هاشاشک فوری مامان

 .میام منم بشینید برید پسرم، نیست چیزی -

 :گفتم نگرانی با

 مطمئنید؟ -

 .شماها برید آره،-

 .اومدیم بیرون هم با و کردم نگاه مهرداد به

 بود؟ شده چی -

 .بدونیم ما خوادنمی که هست چیزی شاید. گریه زیر زد مامان دیدم یهو نشدم، متوجه که من-

 .کنه گریه طوریاین بودم ندیده حاال تا دونم،نمی -

 و نشستم بود، شهرزاد اسمش که مهرداد هایدخترخاله از دیگه یکی کنار و کردم تایید سر با رو حرفش

 .شدم مشغول

*** 

 پیش براش که مشکلی به رفت هم خودش و گذاشت خونه رو ما مامان، یخونه شام خوردن از بعد مهرداد

 .بیاد مهرداد تا بودم نشسته تلویزیون پای و بودم خوابونده رو دریا. برسه بود اومده

 رو در. پوشیدم چادر و کردم سرم رو شالم. ندیدم رو کسی کردم، نگاه در چشمی از. زدند رو خونه زنگ

 .شدم مواجه در جلوی کوچیکی یبسته با که کردم باز

 .نبود کسی ولی کردم؛ نگاه اطراف به دوباره. برداشتم رو بسته

 شاید گذاشتمش، اُپن روی. نداشت ایفرستنده برداشتم؛ رو بسته. آوردم در رو هاملباس و اومدم داخل

. کردم روش خوندن به شروع و رفتم سمتش به ذاشت؟می فضولیم حس مگر ولی بود؛ مهرداد برای

 .منه مال پس. باقری کیانا: گیرنده



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر NAVA-K  | شکست که عهدی

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 16 

 توی اشک دیدنشون با. ریختمشون بیرون. بود عکس تا چند کردم؛ نگاه رو داخلش کردم، بازش

 یه با...با مهرداد. کردم نگاه رو تکشونتک و دادم فاصله هم از رو هاعکس دونهدونه. زد حلقه هامچشم

 ...مهرداد ولی دیدم؛نمی رو دختر یچهره. دختر

 ...بتونه مهرداد شدنمی باورم

 رو سرم و گذاشتم اُپن روی رو هامآرنج. ریخت امگونه روی دونهدونه هاماشک. کردم رو و زیر رو هاعکس

 :کردم زمزمه. نداشتم هاماشک روی اختیاری گرفتم؛ هامدست میون

 .باشه شاگردش شاید...شاید -

 :داد رو جوابم یکی

 بده؟ یاد موسیقی شاپکافی داخل میره شاگردش با معلمی آخه -

 .باشه فتوشاپ ممکنه -

 :داد رو جوابم صدا همون

 نباشه؟ اگر -

 هایحرف که نکشید هم ساعت چهار و بیست چی؟ باشه درست افکارم اگر! میشم دیوونه دارم خدا، وای

 همه و همه مختلف؛ احساسات سردرد، تهوع، حالت. بود کرده حس چیزی یه اومد؛ در درست مامان

 آورد؛می فشار بهم خاطرات. آوردم باال رو بودم خورده چی هر. بدوم دستشویی سمت به شد باعث

 .بچگی خاطرات

*** 

 .مامان-

 بله؟-

 :گذاشتم پاش روی رو سرم و کشیدم دراز کنارش

 میاد؟ کی بابا مامان، -

 :دادممی ادامه هامحرف به رحمانهبی ولی دیدم؛می رو مادرم یشدهمشت هایدست

 کجاست؟ بابا -
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 .نمیاد دیگه اون -

 .رفت و گذاشت زمین روی رو سرم

*** 

 !مادرمه مثل سرنوشتم نمیشه باورم. نشه هقمهق یمتوجه دریا تا گرفتم دهنم جلوی رو دستم

 شوند؟پو رو قضیه و کرد انکار اگه ولی باشه؛ داشته توضیحی مهرداد شاید کنم، قضاوت نباید وجود این با

 ؛کنممی فراهم براش رو فرصت مطمئنا کارم این با من چی؟ داشت رو زندگیمون زدنهمبه قصد کسی اگه

 چی؟ باشه داشته حقیقت واقعا هاعکس این اگه ولی

 هک اومدم بیرون دستشویی از. بود شده سنگین نفسم. شستم رو صورتم و دست و شدم مسلط خودم به

 .ندارم طاقت این از بیشتر دیگه کنم؛نمی باز نبود کسی اگه. زدند رو در زنگ

 رو هاعکس سریع. بود شده عوض بهش نسبت دیدم هاعکس اون با. بود مهرداد کردم، نگاه چشمی از

 .کردم پنهان کشو توی هایسلبا بین رو پاکت و دویدم اتاقمون توی کردم، پاکت داخل و برداشتم

 :گفت و آورد در رو هاشکفش متعجب مهرداد. کردم باز رو در و دویدم

 کرده؟ دنبالت کی زنی؟می نفسنفس خبرته؟ چه -

 .تو بیا نشنیدم، رو زنگ صدای -

 :گفت رفت،می داخل که طورهمون متعجب

 !نبودا این سواالم جواب -

 :گفتم و دادم هلش داخل سمت به

 خوری؟می چایی -

 .بریز دونه یه زحمتبی آره،-

 .گذاشتم چایی یه هاشپرسش از فرار برای سریع

 کیانا؟-

 ...ولی نداشت؛ قرار و آروم قلبم زدمی صدام وقتی هنوزم کشیدم، پوفی

 کیانا؟-
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 بله؟-

 .جانم گفتیمی قبال-

 :گفتم بشنوه رو صدام اینکه برای آشپزخونه همون از

 جانم؟ خب،خیلی -

 ندیدی؟ رو کرمیِ چهارخونه زیرشلواری اون میگم-

 :گفتم و کردم فکر کمیه

 .بود آویزون کمد باالی بارآخرین -

 گذاشتی؟ تو کمد؟ باالی-

 یزت خیلی زبونم بلکه دادم،می لو رو چیزهمه تنها نه شدممی عصبی وقتی چون نشم؛ عصبی کردم سعی

 .بود گزنده و

 دارمش؟برنمی دیگه گفتم منم جا،اون گذاشتی صبح یادته نخیر، -

 .اومد یادم آهان، -

 :گفت و اومد دقیقه چند از بعد

 حاضره؟ چایی -

 بود؟ خودخواه گفتمی رو این اگه هم قبال! خودخواه قدرچه

 !«نکن قضاوت زود:» زد فریاد وجودم از صدایی

 مهرداد؟ آره،-

 جانم؟-

 عمومی؟ یا میدی آموزش خصوصی -

 طور؟چه عمومی؛ دوتا دارم، خصوصی کالس تاسه-

 . طوریهمین -

 :گفت که برم بیرون آشپزخونه از خواستم و گذاشتم جلوش رو چایی

 کردی؟ گریه قرمزه، چشماتم! شدی طوری یه امروز شده؟ چیزی -
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 :گفتم و شدم هول

 کنم سرخ که کردممی خرد پیاز داشتم که بود این خاطربه هم چشمام...هم چشمام که، نشده چیزی نه، -

 .فریزر بذارم

 .آهان-

 .بخوابم میرم من-

 رگبز نسبتا فرش یه داشتیم؛ بزرگی نسبتا اتاق. شدم اتاقمون وارد بگه، چیزی مهرداد اینکه از قبل

 .پنجره کنار بودیم، گذاشته اتاق راست سمت یگوشه رو تخت خورد،می

 روون هامگونه روی کمکم هاماشک. کشیدم باال سرم تا رو پتو خزیدم، تخت مشکی و قرمز پتوی زیر

 چی؟ باشند واقعی هاعکس اگر کردممی فکر شهمه. شدند

 چی؟ نباشند اگر -

 .زدمی آتیش رو وجودم داشت شک این ولی داشتم؛ نیاز بیشتری مدارک به اطمینان برای

 کردم گریه قدراون. نمیاد خواب برای حاالها حاال مهرداد شدم مطمئن فوتبال، گزارشگر صدای شنیدن با

 .رفتم خواب به آرومآروم که

*** 

 «بعد روز سه »

 دوست خوابیدم؛می رفتممی بخوابه، مهرداد اینکه از قبل شب هر. گذشت سخت برام خیلی روزسه این

 .باشیم داشته تماسی نه بزنه حرف باهام نه نداشتم

 .فهمیدمی نبود، که خر ولی شده؛ چیزی یه نفهمه مهرداد که بودم کرده کار خودم روی خیلی

 بودند فرستاده برام که اسی ام اس و داشت کالس هم مهرداد بود، مهد دریا بود؛ بدی روز واقعا امروز

 .کردمی مدیوونه داشت

 اومد؟ خوشت رسید؟ دستت به هاعکس کوچولو، خانم سالم:» خوندم خودم برای رو پیام هزارم بار برای

 شوهرت کالس که صبح ده ساعت خوایمی اگه. نمیشه باورت که داری اعتماد بهش قدراون دونممی
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 تونیمی هم خیابون وراون از که هست دید توی و کوچیک قدراون جااون الوند؛ کافه به برو میشه شروع

 !«نکنی غش جمع وسط امیدوارم. ببینیش

 باشه؟ تله یه نکنه میگه، راست کنم؟ غلطی چه نرم؟ برم؟ رفتم؛می کلنجار خودم با

 کی؟ برای چی؟ برای تله -

 گفتم؟می مامان به باید. بردم موهام الی رو هامدست و کردم رها مبل جلوی میز روی رو گوشی دستی

 شد؟نمی خراب جلوش پسرش

 !شدممی دیوونه افکارم از نشستممی دیگه دقیقه چند. شدم بلند جام از و کشیدم کوتاهی جیغ

 ایج به. کردم زیاد رو صداش و کردم روشن رو تلویزیون. کردم درست شیرکاکائو خودم برای و شدم بلند

 رو ذهنم. بودم بر از رو هادیالوگ که بودمش دیده قدراین. بود گذاشته( ع) پیامبر یوسف مختارنامه،

 .شدنمی دور هامچشم جلوی از دختر اون و مهرداد یچهره ولی کنه؛ منحرف کمی تونستمی

 روش تقریبا گوشیم صدای با. بودمی سوءتفاهم یه چیزهمه کاش ای کردم؛می خودخوری داشتم فقط

 .گردهبرمی داره کارتـیانـت خــ شوهر نرفتی، که نکردی خوبی کار: »بود اس اماس یه. رفتم شیرجه

. نمک سکته خواستممی. بود گذاشته هم تمسخرآمیز شکلک یه کنارش.« باشید خوش باش، منتظرم بازم

 یه با هم هربار. خاموشه ولی گرفتم؛ تماس اششماره با هابار من؟ زندگی به داده گیر که کیه این آخه

 .میده اس شماره

 رو اطرافش نگاهم. زد روم به لبخندی. کردم باز رو در. بود خودش آورد، خودم به رو من در زنگ صدای

 : کاوید

  کو؟ دریا پس-

 :گفتم و کردم نگاه هاشچشم به مکث با

  بیاریش؟ رفته یادت نکنه -

 :گفت و زد پیشونیش روی محکم

 . بیارمش میرم االن! وای -
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 در! دخترِست؟ اون گرمِ سرش قدراون رفته؟ یادش رو دخترش شد؛نمی باورم. رفت پایین هاپله از سریع

 دایص با. کردممی صبر بیشتر باید شایدم گفتم،می مامان به باید شاید. خوردم سر در پشت و بستم رو

 . ردمک بازش. بود اومده شدهضبط صدای یه برام تلگرام توی. رفتم سمتش به و شدم بلند سریع گوشیم

  خوری؟می چی تو عزیزم، -

 ! بخوری تو چی هر -

 . دیگه نکن اذیت مهرداد -

 :اومد مهرداد یخنده صدای

  گلم؟ داری دوست نسکافه،-

 . خواممی هم کیک من اوهوم،-

 . کیک و نسکافه دوتا آقا-

 . چشم-

  میگی؟ تخانواده به کی پس مهرداد-

 رد خانواده با حتما شه بهتر. هستند اون درگیر بابا و مامان مریضه، کمییه خواهرم. میگم عزیزم، میگم -

 .ذارممی میون

 تا مهرداد واقعا. افتادم زمین روی جاهمون. رفت مبل زیر و افتاد دستم از گوشی. بود جاهمین تا صدا

 گریه قدراون کردم؛ خفه هامدست با رو هقمهق ریخت، صورتم روی اشک قطرات! بود؟ رفته پیش جااین

 . رفتم حال از که کردم

*** 

 . کردم باز رو هامچشم و کردم ایناله

  شدی؟ بیدار باالخره دخترم -

 . بود نشسته سرم باالی مامان بودیم، اتاقمون توی کردم، اطراف به نگاهی

 مامان؟ -

  عزیزم؟ بهتری جانم؟-
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 . خوردمی هم به حالم عزیزم یکلمه از

 :بدم توضیح براش رو اومدهپیش مسائل از سری یه و بدم فرو رو بغضم کردم سعی

 ... که افتاد اتفاقات سری یه چندوقت این مامان، خوبم، -

 :گفت و گذاشت تخت کنار میز روی بود، دستش تو که رو سینی. شد وارد مهرداد و شد باز در

  گلم؟ بهتری! کشتی رو من که تو -

  گفتی؟ گلم چندنفر به حاال تا

 . خوبم -

 .شی تقویت بخور کرده، درست مامانم رو سوپ این-

 :گفتم و مامان طرف کردم رو روم

 .انداختمتون زحمت به نکنه، درد دستتون -

 :گفت و گرفت دستش توی رو دستم

  حرفیه؟ چه این -

 :گفت و مهرداد به کرد رو

  ذاری؟می تنها رو ما پسرم، -

 . باشه -

 .رفت بیرون اتاق از

  بگی؟ بهم خواستیمی چی -

 فقط کنم، کار چی دونمنمی. میفته بدی اتفاقات شما، یخونه اومدیم که روزی اون از واقعیتش... خب -

 . کنممی خودخوری دارم

 :گفت نگران مامان

  دیدی؟ مهرداد از چیزی -

 .زدم اشمادرانه حس این به محوی لبخند

 .نخوره هم به پسرش تنها از تصورش که بگم طوریچه دونستمنمی
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 رس بری باید حتما که بود کرده کفش یه توی رو پاش. دادم توضیح براش آرومآروم بود، بدبختی هر با

 .چشم گفتم گفت، هرچی و کردم آرومش حرف کلی با. بیاری در سر و قرار

 باشم؛ دور مهرداد از امکان حداقل کردممی سعی. شونخونه فرستادم رو مامان شد، بهتر حالم که کمی

 .دیدمی رو فوتبالش و شدنمی پاپیچم زیاد هم اون

 دیدن با هردفعه ولی بشه؛ دور ذهنم از تصاویر اون و صداها اون تا کردم دریا مشغول رو خودم کمی

 به ور و رفتم بیرون. گذاشتم تختش توی رو دریا و کردم پوفی. افتادممی یادش بدتر دریا سبز چشمای

 :گفتم مهرداد

 .بخوابم میرم من -

 خبریه؟ خوابی،می زود شبا چندوقته-

 :گفتم شدههول

 باشه؟ خبری چه قراره مثال نه، -

 شبر. آوردم در پام با زیرش از رو گوشیم نامحسوس و رفتم مبل کنار. نگفت چیزی و کرد نگاه مشکوک

 .رفتم اتاق توی و داشتم

 آموزشگاه صبح، دوازده تا ده ساعت فردا میدم، بهت رو فرصت آخرین: »کردم باز داشتم، پیام یه

 .«باشه حواست فرصتته، آخرین این. ببین رو کارتـیانـت خــ شوهر جااون. آوا موسیقی

 .برم باید پس برم، گفت مامان نرم؟ برم؟ آخرین؟

 تصاویرش و هاعکس اون ولی بخوابم؛ کردم سعی. خزیدم پتو زیر و گذاشتم تخت زیر رو گوشی مصمم

 .ذاشتنمی

*** 

 زیر کلفتم هایابرو کردم؛ نگاه آینه توی خودم به و کردم جابهجا چشمم روی رو بزرگ آفتابی عینک

 خترد یه دیدم که کردم آموزشگاه در به نگاهی. بود گرفته رو صورتم کل تقریبا و بود شده مخفی عینک

. کردم نگاه بهش و شدم پنهان هاشدرخت پشت بود؛ پارک آموزشگاه جلوی. ایستاد آموزشگاه در دم

 آموزشگاه هایپله از مهرداد بعد لحظه چند. گرفتمی تماس نفر یه با داشت بود؛ عکس توی دختر همون
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 و دز لبخندی. کرد اشاره ماشین سمت به و کرد احوالپرسی دختر با. فشردم رو کیفم یدسته. اومد پایین

. کردم فرو دستم کف رو هامناخن. کرد باز براش رو در مهرداد. رفتند ماشین سمت به مهرداد همراه به

 شوهرم هایعکس تا آوردم در رو گوشیم و شدم تاکسی سوار اومدم؛ خودم به کرد، حرکت که ماشینش

 .ندم دست از دختر یه با رو

 .شدم پیاده فوری و کردم حساب داره، نگه گفتم راننده به سریع. داشتند نگه کافه یه روبروی

 !شیشه پشت درست نشستند؛ خیابون به نزدیک میز یه پشت

 خواستمی دلم! باشه آدمی همچین مهرداد شدنمی باورم لرزید؛می دستم. گرفتم ازشون عکس چندتا

 .برداره کاریاشکثافت از دست که بگم و بزنم صورتش توی محکم و جااون برم

 متصمی پس کنند،می کارچی و میرن کجا بدونم خواستمنمی. اومدند بیرون کافه از دوازده ساعت از بعد

 .کنم فکر آینده به راجع و بزنم قدم کمی گرفتم

*** 

 که مردی از طالق خواستم؛می طالق من بودم، گرفته رو تصمیمم. زدم قدم پارک توی ساعتی چند

 نهای از بهتر باشه نداشته پدر اول از بشه، من مثل هم دریا خواستمنمی من ولی داشتم؛ دوسش عاشقانه

 .بده دست از حساس سن یه توی و ـیانـت خــ یه با رو پدرش که

 .گرفتم تماس مامان با

 الو؟-

 .مامان سالم-

 خوبی؟ مادر، سالم-

 خوبی؟ شما ممنون،-

 .بگم چیزی یه خواستممی بله،-

 شد؟چی قرار؟ سر رفتی -

 :کردممی حس رو اضطرابش و استرس

 .نمبز رو حرف این حضوری بیام شدنمی روم راستش ولی بگم؛ تلفن پشت رو این خواستمنمی راستش-
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 کرده؟ کاری مهرداد عزیزم؟ شده چی -

 ...من مادرجون، راستش...نه -

 :پیچید گوشم توی اشگریه صدای

 فقط گیرم،می برات خودم خوای؟می طالق مادر، کیانا. کشهمی جااین به تهش دونستممی دونستم،می -

 .مهنوه تنها دریا نکن؛ قطع رو روابطمون

 این واقعا. خواممی طالق فقط... فقط من کنم، قطع رو روابط خوامنمی من. باشید آروم لطفا مادرجان، -

 !تحمله غیرقابل برام آبرو ریختن ترس از استرس این و شرایط

 تا خودم پیش بیاین عزیزم، بیار هم رو دریا بیار، هم رو دریا و خودت وسایل. کیاناجان مونخونه بیا -

 .بدیم طالق درخواست

 . جاییماون دیگه چندساعت ما چشم، -

 پسرِ این دونستممی من. داشتیم مکافات هنوز وگرنه دادیم، تو به رو طالق حق شد خوب. گلم باشه -

 .میاره زنش سر بالیی یه و میره فطرتشپست بابای به آخرشم

 !مطلقه زن یه بشم؛ مادرشوهرم و مادرم مثل کردمنمی فکر. کردم قطع شدنش،آروم و شدنمآروم از بعد

*** 

 .کردممی نگاه بودند، اومده جااین اختالفاتشون خاطربه که افرادی به و دادممی تکون رو پام عصبی

 چیه؟ شما مشکل -

 :گفتم و بود نشسته کنارم که مردی سمت برگشتم متعجب

 بله؟ -

 دادگاه؟ اومدید چی برای -

 .بود عذابآور برام یادآوری، بارها وجود با صدا و عکسا اون یادآوری شد؛ مشت هامدست

 !کردم فضولی کنم فکر ببخشیدا، البته -

 :گفتم و زدم لبخندی کردم، نگاه مرد معمولی یچهره به

 چی؟ شما نرسیدیم، نتیجه به همسرم با -
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 .بود تحمل غیرقابل برام کارش نداشتیم؛ سازگاری زندگی، سال چند وجود با هم ما -

 .بده ادامه تا کردم نگاه بهش منتظر

 هک هاییکار با مخصوصا کنه؛می عصبیم کاراش با من، خوی و خلق دونستن و زندگی سال یک از بعد--

 .کرده اواخر این

 هک هاییسختی حساب به گذاشتم اونم که بلند زیادی یکم ریششته زد؛می سرخی به گندمیش یچهره

 .داره دادگاه

 بپرسم؟ رو فامیلیتون تونممی -

 :شد مشخص ریزش یگونه چالِ که زد شیرینی لبخند

 شما؟ و مهدوی علی هستم، مهدوی من -

 :گفتم و زدم لبخندی متقابال

 ...کـ -

 :شد بریده حرفم مامان صدای با

 .ماست نوبت بیا عزیزم، جان کیانا -

 .مامان اومدم -

 :گفتم و کردم نگاه مهدوی آقای به شرمندگی با

 .تونآشنایی از شدم خوشحال زنه،می صدام مادرشوهرم ببخشید -

 :گفت متعجب

 ! شوهر؟ مادر -

 :گفتم و کردم ایخنده

 .خداحافظ. کردم تعریف براتون دیدیم، رو همدیگه دوباره روزی یه اگه شاید طوالنیه؛ داستانش -

 هی شدنمی باورم. دویدم رفتمی سمتش به مامان که اتاقی در سمت به بمونم، جوابش منتظر اینکه بی

 حتی مرد اون که بود عجیب بیاره؛ در چندروز این وحشتناک هوای و حال از رو من تونست باالخره نفر
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 شکنه؛می و میشه خرد ببینه، ضربه همسرش از مردی اگه آخه. بود دیده ضربه من از بیشتر هم خودش

 .میشه سرپا گریه با بیفته، براش اتفاق این زنی اگه ولی

 هم مامان. نشم چشم تو چشم مهرداد با تا بودم انداخته پایین رو سرم جلسه آخر تا جلسه اول از

 حکم موندمی نهایت در و داد ارائه هم رو مدارک آخرین وکیل. دادمی آرامش بهم نگاهش سنگینی

 .قاضی

 قایآ با که برداشتم قدم هاصندلی سمت به. بده رو حکمش قاضی تا بودیم منتظر و اومدیم بیرون اتاق از

 .اومد سمتم به من دیدن با. اومدمی شادتر خیلی نظر به. شدم روبرو مهدوی

 :گفت گوشم دم مامان

 کردی؟ پیدا دوست -

 .من از بدتر حتی داره، رو من مشکل اونم. جورایی یه-

 .سالم -

 .مهدوی آقای سالم -

 .سالم -

 .خانمحاج سالم -

 .گردمبرمی من کیاناجان،-

 .جانمامان باشه-

 :گفتم و زدم ملیحی لبخند. کرد نگاه مامان و من به گیج

 !ایهالعادهفوق زن مادرشوهرمه، -

 طور؟چه -

 رفت؟ پیش طورچه شما کار. نیست جااین جاش و طوالنیه داستانش که گفتم آهان، طور؟چه چی -

 :گفت مشهودی خوشحالی با

 چی؟ شما! عالی رفت، پیش عالی -

 :گفتم استرس با
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 .هنوز منتظریم -

 : پریدم جا از دادی صدای با

 ،باشه مونده زندگیم از روز یه اگه قرآن به کیانا آره؟ مرتیکه؟ این با بری که بگیری طالق خوایمی -

 ...آبروی این گیرم،می پس ازت رو کارات تقاص

 .خورد رو حرفش مأموران توسط هاشدست شدنگرفته با

 !کنید ولم میگم لعنتیا دِ کنید، ولم-

 سابقه؟ شوهر-

 :گفتم و فشردم رو دستم استرس با

 !خوشه دلت بود کجا سابق شناسناممه، توی اسمش هنوز -

 .شدم سرخ زنم،می حرف باهاش دارم احترامی هیچ با دیدم یهویی

 .مشرمنده و خواممی معذرت شما از هاشحرف خاطربه واقعا من -

 :کرد عوض رو بحث واضح خیلی

 بود؟ چی اسمتون راستی -

 هاشچشم ته غمی که حیف ولی بارید؛می هاشچشم از شیطنت کردم، نگاه رنگشایقهوه هایچشم به

 .بود

 .کمالی کیانا کیانا، -

 .گیرممی ازت رو دریا کنم،می سیاه رو روزگارت برسه، بهت دستم اگر قرآن به کیانا -

 زور از هک صدایی با و ایستادم مقابلش لرزون رفتم، سمتش به نامنظم هایقدم با قلبیم یخواسته برخالف

 :گفتم لرزیدمی خشم

 رنگی هم سیاهی از باالتر مگه شد؛ سیاه روزگارم کردی،می رو هاکاریکثافت اون داشتی که موقع اون -

 هست؟

 :گفت عصبانیت با

 ...کیانا -
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 کج چپ سمت به داشتم دوستش عاشقانه که ایچهره. زدم گوشش توی محکم و آوردم باال رو دستم

 .شد

 .چرخونیمی کثیفت دهن توی رو اسمم که باشه آخرت بار -

 داص از غیر مدارک کلی وجود با که بود وقیح قدراون. اومدم فرود صندلی اولین روی و گرفتم فاصله ازش

 و بودمش ندیده حاال تا و شناختمشنمی که دختر یه شهادت وجود با حتی کرد؛نمی اعتراف هاعکس و

 .بود کرده پیداش وکیلم

 .مادر بیا چیه، قاضی حکم ببینیم تا داخل بریم بیا مادر کیانا -

 .کرد بلندم و گرفت رو کتفم زیر

*** 

 .طالق -

 اینکه از خوشحال. ناراحت طرفی از بودم خوشحال طرفی از خورد؛می زنگ گوشم توی "طالق" یواژه

 .خوردمی پیشونیم رو بودنمطلقه مهر اینکه از ناراحت نیست، امشناسنامه و زندگیم توی مهردادی

 اون. کنهمی بحث خانم یه با داره که دیدم رو مهدوی آقای. اومدم بیرون قاضی اتاق از کمرنگی لبخند با

 .داشت رو خودش مشکالت من مثل هم

 :گفت و ایستاد کنارم مامان

 بزرگ ایدیگه کس دست زیر منوه نداشتم دوست دادن؛ خودت به هم رو بچه حضانت خوشحالم، برات -

 .بشه

 :داد ادامه و زد ایشرمنده و غمگین لبخند

 . ریخت کاراش این با رو همه آبروی که پسرم کارهای از! مشرمنده واقعا من -

 :گفتم و زدم غمگینی لبخند

 بهم حتما بود چیزی اگه و کنید حساب دخترتون عنوان به من روی. بشه درست چیهمه امیدوارم -

 .بگید

 :گفت و گرفت رو دستم
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 اذیتت مهرداد خوامنمی دیگه؟ گیریمی غیرحضوری رو حقوقت و حق اینکه فقط. عزیزم برم قربونت -

 .کردممی سکته داشتم انداخت، راه امروز خاکی و گرد با مخصوصا کنه؛

 جاهمه مهرداد چون مسافرخونه؛ میرم امروز من مامان، نکنه خدا. گیرهمی وکیلم غیرحضوری آره،-

 .گردهمی دنبالمون

 کنی؟ کار خوایمی-

 .دارن کم ونیر کردم، صحبت مدیرشم با. کنم کار میره جااون دریا که مهدی همون توی خواممی آره،-

 نکنم، سفارش بهت کیانا. مسافرخونه برو و بگیرش برو اینا، شیرین یخونه فرستادم رو دریا. گلم باشه -

 .بزن زنگ بهم حتما

 .خداحافظ. برام کنید دعا جان، مامان چشم-

 .خداحافظ عزیزم، باشه-

*** 

 «بعد ماه دو»

 از انگار گرده؛نمی دنبالمون دیگه و شده خیالبی دیگه مهرداد بود گفته بهم مامان که بود روزی چند

 .بود شده ناامید ما پیداکردن

. کردم اندازپس موند تهش که هم مقداری یه و خریدم هشتادمتری نقلی آپاتمان یه اممهریه هایپول با

 مدیر که رضایی خانم. دادم گریمربی درخواست مهد همون تو هم خودم و مهد بردم مدتی از بعد رو دریا

 .کردند قبولم شرایطم وجود با شناختند،می رو من چون بودند؛ جااون

 :اومد دریا صدای که کردم می پاک رو بردوایت تخته داشتم

 مامان؟ مامان-

 :گفتم و نشستم زانو روی برگشتم،

 عزیزم؟ جانم -

 :گفتم و کردم بغلش. بغلم توی اومد اشکی چشمای با. بگه کامل رو مامان بود تونسته تازه دریا

 برم؟ قربونت کرده اذیتت سینا دوباره شده؟ چی -
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 .شدمی تموم کاری ساعت دیگه دقیقهپنج کردم؛ ساعت به نگاهی. داد تکون رو سرش

 برم؟ تونممی من رضایی، خانم -

 سر رو چادرم. داد تکون رو سرش و زد روم به لبخندی دید، رو دریا گریون هایچشم وقتی رضایی خانم

 ور دریا. رفتم حیاط توی و اومدم پایین مهد هایپله از بغل به دریا. انداختم مشونه روی رو کیفم و کردم

 ملخ و مور مثل همه. بودند گذاشته زنگ براشون هاایمدرسه بچه مثل خورد؛ زنگ که گذاشتم زمین

 .دویدم بیرون و کردم بغل رو دریا فوری. اومدند بیرون

 !بیفتی گیر فسقلی عالمه یه بین قدت این با بود مکافاتی چه اوف

 :گفتم بلند تقریبا صدای با

 دارید؟ میل بستنی مونده، خیلی که ناهار تا دریاخانم خب، -

 کمالی؟ خانم -

 بیرون حدقه از خواستمی هامچشم دیدنش با. کردم نگاه زدمی صدام که آشنایی آقای سمت به متعجب

 :گفتم و کردم صاف رو گلوم. بزنه

 .ببینم جااین رو شما نداشتم توقع سالم، -

 :گفت و زد ملیحی لبخند

 .مهد میاد جااین پسرم -

 پسرتون؟-

 :گفت و داد تکان سری

 .بله -

 .بودمتون ندیده تاحاال ولی کنم؛می کار جااین من ضمن در. میره مهد جااین منم دختر جدی؟ -

 بابا؟ بابا، -

 :گفت و کرد پرت هوا توی و کرد بغلش عشق با شد؛ خم هم اون دوه،می سمتش به سینا دیدم

 .ببینم بده ماچ یه بابا، عشق سالم -

 .زد قهقهه و کرد ازش صدادار ماچ یه سینا



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر NAVA-K  | شکست که عهدی

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 32 

 .شماست پسر آقاسینا پس -

*** 

 است شده ومنتشر  ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 طور؟چه منه؛ پسر بله، -

 !میاره در رو من دختر یگریه خوب ماشاءاهلل آخه -

 جدی؟ -

 :گفت و سینا به کرد رو

 بابایی؟ آره -

 :آورد باال رو سرش و گرفت رو اشچونه. داد تکون سر کردهبغ سینا

 چرا؟ خب-

 (مامان مثل سبزه، چشماش. )ماما مدِه دَبده، چیشاش -

 مال عین گفت؛می راست. کردم بود، گریون هنوز که دریا چشمای به نگاهی! طورهمین منم خورد، جا

 .کنم فراموشش بودم نتونسته هنوز بود، مهرداد

 .دیگه سبچه خدا، رو تو ببخشید -

 .توناجازه با بریم؛ باید دیگه ما نداره، عیبی -

 .رسونیمتون می صبرکنید، -

 رسونه؟می رفت؛ باال ابروهام

 .کنممی خواهش بفرمایید -

 :گفت و کرد تعارف ما به بعد عقب، صندلی فرستاد رو سینا و کرد باز رو عقب در

 .بفرمایید -

 .نمیشم مزاحمتون -
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 .نیستید مزاحم-

 .گذاشتم پام روی رو دریا و شدم سوار عقب در از

 :گفت که گذشت کمی

 بگید؟ مادرشوهرتون جریان از خوایدنمی -

 :گفتم و کردم ایخنده

 مهدوی؟ آقای یادتونه هنوز شما -

 .زنهمی حرف باهاتون صمیمی و مهربون قدراون شوهرتون مادر دیدم وقتی شدم گیج خب -

 :کردم مامان و مهرداد یگذشته دادنتوضیح به شروع

 پدرشوهرم که میشه متوجه اتفاقات سری یه سر میاره، دنیا به رو مهرداد مامان وقتی پیش چندسال -

 رمنج هامکش کش این و میشه عصبانی خیلی. کرده اختیار هم دیگه همسر یه و کرده ـیانـت خــ بهش

 توی خودشم و شد جدا ازش پدرم اعتیاد خاطربه مادر طالقم؛ یبچه هم من خود. میشه طالقشون به

 هم از خیلی هردو و شدم آشنا مهرداد مادر با( س) معصومه حضرت حرم توی. کرد فوت من سالگیبیست

 از اون. کردیم باز هم برای رو دلمون یسفره اول دیدار همون توی که حدی در بود؛ اومده خوشمون

. شدیم آشنا هم با و سراغش اومد مهرداد جاهمون اینکه تا. مادرم فوت و جدایی از منم و گفت همسرش

 .کنیم ازدواج هم با مهرداد و من که شد مصمم مامان و شد ترصمیمانه روابط یواشیواش

 :دادم ادامه و کردم نگاه بیرون به پنجره از و کشیدم عمیقی نفس

 وجود با مامان ولی بود؛ مثبت بهش راجع نظرم و اومده خوشم مهرداد از هم اولش همون من راستش -

 مهرداد ترسیدمی. ترسیدمی طالبی یخانواده مزاجیدمدمی از کنیم، ازدواج هم با ما خواستمی اینکه

 به همین خاطربه. شد هم طورهمین که... آورد مامان سر پدرشوهرم که بیاره سرم رو بالیی همون

 بود، ایدیگه کس هر. ایهالعادهفوق زن مامان. پسرشه مقصر که بود مطمئن و داشت اطمینان طالقمون

 شوظایف. دیگه یکی سراغ رفتنمی بود اگر نبود، زن براش. شنیدممی زبون زخم کلی ازش باید االن من

 !دیگه هایمتلک خیلی و دادنمی انجام خوب رو

 .جالبه -
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 :گفتم و کردم اخمی

 جالبه؟ چیش -

 :گفت شدههول

 ...که بود این منظورم ممم، یعنی، بود؛ دیگه چی یه منظورم نه، -

 :گفتم لبخند با و کردم باز رو اخمم

 .بود چی منظورتون شدم متوجه -

 .شه هول طوراین شوخی یه با کردمنمی فکر بود؛ گرفته مخنده. داد بیرون صدا با رو نفسش

 مامان؟-

 .گرفتم نگاه پاییدمی آینه توی از رو ما که مهدوی آقای هایچشم از

 مامان؟ جون -

 یناس کنار صندلی، روی گذاشتمش بشینه؛ سینا کنار خواستمی کشید، صندلی سمت به رو خودش کمی

 دتردی با. گرفت طرفش به رو ماشینش و کرد دریا مشتاق چشمای به نگاه یه. بود ماشینش مشغول که

 به عشرو. نداره مشکلی فهموندم بهش چشمام کردنبسته و باز با من؛ به نگاه یه و کرد ماشین به نگاهی

 .بود کلی خودش کرد،نمی اذیتش سینا دیگه که همین. کردند هم با بازی

 روبرو داشت نظر در رو وراین جورههمه که مهدوی آقای هایچشم با دوباره که دوختم چشم آینه به

 .گرفتیم نگاه هم از فوری شدم؛

 کجاست؟ تونخونه آدرس -

 .کنید پیاده گلزار رو ما کنید لطف شما-

 .گرمه هوا چرا؟ -

 :گفتم کردم،می نگاه بهش که طورهمون و کشیدم دریا سر به دستی

 .بخوریم بستنی بریم دریا با خوایممی راستش -

 بیایم؟ تونیممی هم ما جدی؟ -

 .بفرمایید دارید، اختیار-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر NAVA-K  | شکست که عهدی

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 35 

 مجبور وقتی هم اون چسبه،نمی زیاد تنهاخوردن چون میایم؛ هم ما گفت که شدم خوشحال جورایی یه

 !بچپونی بستنی بچه و خودت دهن همزمان باشی

 لبخند با مهدوی آقای. رسیدیم اطراف همون هایفروشیبستنی از یکی جلوی تا گذاشت ایدقیقه چند

 :گفت

 خورید؟می چی شما منه، آشناهای از مغازه این -

 .گیرممی خودم من-

 :گفت و کرد اخمی

 .کنیممی حساب بگید، شما حاال -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .ممنونم قیفی، یه و ایمیوه بستنی یه -

 .کنممی خواهش-

 :گفت و سینا به کرد رو سپس

 خوری؟می بستنی تو سینا -

 .خواممی شکالتی بدَنی من آره،-

 :گفت من به خطاب و خندید

 .میگه "د" رو هاش"س" همه بگه، "س" تونهنمی هنوز -

 رفت بعد داد، رو دریا و من بستنی. خرید هویج آب خودش برای مهدوی آقای. نگفتم چیزی و خندیدم

 .آورد رو سینا و خودش بستنی

 .نکنه کثیف رو جایی باشه حواسش تا جلو برد رو سینا

 اشقع گذاشتم؛ دریا دهان توی و زدم توش قاشقی گرفتمش، محکم و گذاشتم پام بین رو بستنی یکاسه

 !بود بستنی
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 هب دستی. شد خیس لپم دیدم یهو. گذاشتم دریا دهن قاشق یه دوباره و خوردم قیفیم بستنی از کمیه

 شدم مخ بذارم، دریا دهن تو رو بستنی خواستممی وقتی. شده مالیده بهش بستنی دیدم که کشیدم لپم

 .بود شده مالیده بستنی به لپم و

 :گفتم و خندیدم یادآوریش با

 بدید؟ بهم دستمال یه میشه مهدوی، آقای -

 دستمال یجعبه و زد بلندی یقهقهه که بود شده میخم گردشده هایچشم با لحظه چند کرد، نگاه بهم

 .گرفت جلوم رو کاغذی

 دریا دهن تو هم همزمان و خودم رو بستنیم یادامه و کردم پاک رو لپم برداشتم، دستمال تا چند

 .ذاشتممی

 :گفتم مهدوی آقای به دریا، صورت و سر کردنپاک و بستنی شدنتموم از بعد

 مهدوی؟ آقای شد قدرچه -

 :گفت و کرد اخمی

 .منید مهمون -

 ...قـچه نه،-

 !گیرمنمی پولی من کنید تالش قدرمهرچه خانم-

 :گفتم و برگردوندم رو روم کردم، اخمی

 .گفتممی شما به نباید اصال -

 .انداخت راه رو ماشین و خندید

 آدرس؟-

 .دورشهر رسالت، میدون-

 ردمک نگاه بهش آینه توی از قدراون. کرد زیاد رو سرعتش کمی. نشست لبش روی لبخندی چرا دونمنمی

 آخرش تا مسیر اول از هیزه؛ این قدرچه میگه االن که کردم فکر خودم با. رسیدیم کی نشدم متوجه که

 .دارهنمی بر ازم نگاه
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 ی؟کوچه خب-

 خونه در جلوی که نکشید ایدقیقه! شده چش وا شد، ترپررنگ لبخندش گفتم، که رو کوچه یشماره

 در. کردم تشکر ازش و تو کردم رو سرم ماشین یشیشه از. کردم بغل رو دریا و کردم باز رو در. بودیم

 تا زمین؛ گذاشتم رو دریا. شدم ساختمون وارد و درآوردم کیفم توی از رو کلید و بستم رو ماشین

 ما احدو. کنه طی رو هاپله یهمه بتونه تا کردممی کمکش. بره پایین و باال هاپله از بود گرفته یاد حدودی

 پشتم رو در و شدیم وارد و کردم باز رو واحدمون در. بود چهارواحدی ساختمون یه دوم یطبقه توی

 جاش سر چیزهمه چرخید؛ خونه دور نگاهم. کردم رها راحتی مبل یدسته روی رو کیفم و چادر. بستم

 .دادمی آرامش بهم مخونه کرم ایقهوه دکور. بود

 رو خورشت یقابلمه زیر و رفتم داشت، تلویزیون و پذیرایی سمت به کاملی دید که آشپزخونه سمت به

 ور مشکیم مانتوی هایدکمه. بشه گرم تا کردم روشن رو برنج یقابلمه زیر و زدم کبریت. کردم خاموش

 فرش شدی،می وارد که در از. رفتم اتاق سمت به و انداختم ساعدم روی چادرم و کیف همراه به کردم، باز

 نفرهیک تخت یه زیرش دقیقا که بود پنجره یه در روبروی. کردمی جلب رو نظرت اتاق رنگایفیروزه

 یه کمد چپ سمت. بود سفیدرنگ کمد یه هم روش به رو و بود کنارش هم مطالعه میز یه. بودم گذاشته

 یآب گشاد شلوار یه هاملباس زیر. آوردم در رو روسریم و گذاشتم روش رو وسایلم بود، کوچیک جالباسی

 .ایسورمه تیشرت یه عالوه به داشتم

 باال ناهارخوری میز صندلی روی از داره دریا دیدم. آشپزخونه توی رفتم و بستم باال رو بلندم موهای

 :گفتم و احساسات ابراز. نیفته که کردم بغلش فوری و دویدم سمتش به. میره

 تو؟ شدی شیطون قدرچه -

 :برداشتم رو تلفن بود بغلم دریا که طورهمون خورد، زنگ خونه تلفن

 بله؟ -

 .سالم-

 طورید؟چه جان، مامان سالم-

 خوبه؟ دریا خوبی؟ تو عزیزم، ممنون-
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 خبر؟ چه خوبیم، -

 نکردی؟ فکر پیشنهادم به هنوز خبر؟ چه تو نیست، خبری-

 ناپدری دست زیر دریا خوامنمی ندارم؛ ازدواج قصد من کردم، فکر خیلی من. نیست خبری هم من پیش-

 .بشه بزرگ

 ...ولی -

 :گفتم و پریدم حرفش وسط

 .نمیشه تا دو من حرف کردیم؛ صحبت هم با خیلی مورد این در ما جان، مامان -

 ...می تسلیم مهرداد مثل که باالخره خب، خیلی-

 !کرد ازدواج زود چه مهرداد خوردم؛ جا

 ...من مادر، کیانا -

 یرهبگ رو من جای تونسته نفر یه که خوشحالم هم خیلی تازه نه، شدم؟ ناراحت من کنید می فکر مامان،-

 .نیاد دخترم و من دنبال دیگه تا کنه خودش سرگرم رو مهرداد و

 رو ازدواجش جلوی نبودم حاضر ولی داشتم؛ دوست رو مهرداد خیلی اینکه با بود، همین هم واقع در

 ایج تا باشه کنارش در تونهمی دیگه یکی که بودم خوشحال. بگیره ازم رو دخترم اون عوض در و بگیرم

 .نیفته میشه خشمش باعث که خاطراتی یاد و نکنه حس رو ما خالی

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 مادر؟ نداری کاری خوبه، -

 .خداحافظ جان، مامان نه-

 .خداحافظ-

*** 

 که خونیش سر و هوشبی سینای دیگه طرف از دریا، هایگریه طرفی از کردم؛می سکته داشتم ترس از

 .زد زنگ آمبوالنس به مهد، های مربی از یکی سعادتمند، خانم. بود پام روی
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 رو مسئولیت این هم قبال. بود سپرده خسروی و سعادتمند خانم و من به رو مهد رضایی، خانم امروز

 .افتاد هاپله از و شدیم غافل سینا از که شد چی دونمنمی ولی بودیم؛ پذیرفته

 آقای یشماره. لرزیدمی پام و دست ترس از رفتم؛ ساختمون داخل به رفت، بیرون در از آمبوالنس وقتی

 .گرفتم و کردم پیدا رو مهدوی

 بله؟-

 .هستم کمالی مهدوی، آقای سالم الو-

 .مضطربه خیلی صداتون افتاده؟ اتفاقی هستید؟ خوب خانم، سالم-

 .بیمارستان بردنش زمین، خورد سیناجان راستش یعنی...یعنی نیست؛ چیزی نه،-

 :گفت داد با

 بیمارستان؟ کدوم -

 :گفتم کردم می گریه که طورهمون زد، تلنگر بهم انگار دادش با

 .برسونید زود رو خودتون خرم، بیمارستان -

 .میام دارم باشه،-

 .شدم سعادتمند خانم ماشین سوار. کرد قطع و

 بده؟ خیلی حالش-

 زدی؟ زنگ پدرش به. نیست وخیم وضعش گفت پرستار نه،-

 سپردی؟ کی به رو مهد. میاد زود گفت زدم، زنگ آره،-

 .خسروی-

 .خوبه-

 هک ایلحظه تا حتی رفتم؛ جاهمه سینا برانکارد همراه به و شدم پیاده رسیدیم، بیمارستان به سریع

 .بودم سرش باالی زندمی بخیه رو سرش

 و رمگ نشستم؛ صندلی روی و گرفتم رو دستش. بود شده هوشبی ضعیفش و نحیف بدن و ضربه خاطر به

 !بود موچولو کوچول
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 .کردم سالم و شدم بلند احترامش به. شد ظاهر در چارچوب تو آشفته مهدوی آقای و شد باز ضرب با در

 :گفت نگرانی با

 افتاده؟ اتفاقی چه -

 از حیاط، تو اومد که شدیم غافل ازش لحظه یه. شمایید کرد فکر سینا بود، اومده هابچه از یکی پدر-

 .خورد سر هاپله

 رنگایقهوه هایچشم کشید؛ سینا مشکی هایمو به دستی و نشست من روی به رو صندلی روی کنارش

 .داشت رو پدرش یچهرهته و بود رفته پدرش به سینا

 .مشرمنده واقعا من -

 .شه تموم سال اون تا ببینه آسیب جاش یه باید بار یه سالی من پسر حرفیه؟ چه این نه، -

 :گفتم متعجب

 !باشه شیطون قدراین نمیاد بهش واقعا؟ -

 بعد کرد، نگاه رو مهدوی آقای بر و بر کمیه. اومد هوشبه و خورد تکون پلکش سینا. داد تکون سری

 این با. کشید خودش سمت به قدرت با رو اون و کرد حلقه مهدوی آقای گردنش دور رو دستش فوری

 .انداخت خنده به رو هردومون کارش

 .مرخصه گمونم بگیرم، رو ترخیصش یبرگه میرم دیگه من-

 .میرم خودم نه،-

 .مهده یعهده به هاشهزینه نمیشه،-

 ...ولی-

 .رفتم من کردم، داغ رو دستم پشت دیگه من روز اون از-

 هاینک یعنی خندید؛می مردونه من نظر به. رفتم بیرون اتاق از و زدم لبخندی. شنیدم رو اشخنده صدای

 .اومدنمی بند اشخنده که مهرداد برعکس خندید،می اندازه به
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 بهم سعادتمند خانم که کارتی از رو هاهزینه. بشه دور سرم از افکار این تا دادم تکان اطراف به رو سرم

 ور درش. رفتم اطفال بخش توی سینا اتاق سمت به. گرفتم رو ترخیص یبرگه و کردم حساب بود، داده

 :گفتم و بردم داخل رو سرم فقط و کردم باز

 .کردی نگران رو چندنفر بدونی اگه سینا، آقا مرخصی -

 در پشت از رو نگاهی سنگینی کشیدم؛ عمیقی نفس. بستم رو در و خندیدم که کرد باز برام رو نیشش

 !بودم زده توهم من هم شاید کردم،می حس

 از رو دستم شدم، حیاط وارد. مهد فرستادمش موقع همون رو سعادتمند خانم. رفتم ورودی در طرف به

 !ماشین نه داشتم، تاکسی کرایه نه گشتم؟برمی طورچه باید االن. زدم کمرم به چادرم زیر

  خانم؟ کیانا کمالی؟ خانم کمالی، خانم-

 از ای کنم، تعجب بود زده صدا اسم به ر من اینکه از دونستمنمی کردم؛ نگاه عقب به و برگشتم متعجب

 بهم تا دوید سینا با راه کلی. دویدمی ورودی در تا بیمارستان راهروی ته از شقواره و قد اون با اینکه

 دوونه؟می دیده ضرب سرش و شده مرخص تازه که رو ایبچه نیست؟ مرد این یکله تو عقل. رسیدند

  دَوونید؟می رو بچه چرا افتاده؟ اتفاقی -

 :گفت و زد داغونی و درب لبخند

 دارید؟ ماشین -

 :گفتم موردشبی سوال از متعجب

 !طور؟چه -

 .بگید -

 .خونه برم که مهد از بردارم رو دریا میرم تاکسی با راستش، نه-

 کو؟ پولت بگه بهم نبود یکی حاال

 .رسونیمتونمی ما -

 .کنه جبران خوادمی بیمارستان آوردم رو پسرش بود؛ قدرشناس مرد این قدرچه رفت، غنج دلم ته

 :گفتم و زدم ملیحی لبخند
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 .نمیشم مزاحم -

 :گفت و زد گشاد و گل لبخند یه

 .نندازید زمین رو روم مراحمید، -

 .کردم قبول ترتیب بدین و دادم تکون سری

 لیک و نشوندمش پام روی و جلو رفتم من که داشت درد کمیه سینا. شدیم سفیدش پرشیای سوار هم با

 .کردم خداحافظی مهدوی آقای از و شدم پیاده ماشین از. شد طی زود خیلی مسیر. خندوندمش

 .مهدوی آقای خداحافظ -

 گردید؟برنمی مگه-

 طور؟چه نه،-

 :گفت مشهودی دلخوری با

 برگردیم؟ هم با نبود قرار مگه -

 .نه هم؟ با-

 .برگشتیم هم با دیروز ولی -

 شده؟ همچین چرا این شد؛ گرد هامچشم

 .امروزه امروز بود، دیروز اون خب...خب-

 :گفت و پنجره لب جهید سینا یهو

 .کنم بازی دریا با خواممی من دیگه، بیا خاله، -

 .کن بازی باهاش مهد اومدی که فردا. عزیزم نمیشه ولی-

 :گفت و ورچید لب

 .کنم بازی باهاش خواممی امروز من نه، -

 هلحظ یه. کنهمی نگاهم پیروزمندانه و انداخته باال رو ابروش دیدم که کردم نگاه مهدوی آقای به عاجزانه

 .کردمی نگاهم طوریاین هم اون افتادم؛ مهرداد یاد

 :گفتم و کردم پوفی
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 .سیناجان نمیشه -

 .خاله-

 .بشکونم رو دلش نتونستم که «خاله» گفت مظلومانه جوری

 .خب خیلی -

 !جون آخ-

 از پر دیوارها و در همه. شدم ساختمان وارد و رفتم مهد سمت به. اومد لبم روی لبخند خوشحالی با

 .بود بچگونه تصاویر

 رضایی؟ خانم -

 .بودم نگران خیلی طوره؟چه سینا حال جان؟ کیانا اومدی-

 :گفتم و زدم لبخندی

 ببرم؟ رو دریا تونممی من. پدرشه ماشین توی االن خوبه، خوبه حالش -

 .قرارتهبی خیلی هم دریا شده، تموم کاری ساعت وقتهخیلی آره-

 .رضایی خانم خداحافظ بشم، قربونش-

 یآقا که شم سوار خواستم. گذاشتم عقب صندلی روی رو دریا. رفتم ماشین سمت به و برداشتم رو دریا

 :گفت مهدوی

 .کنند بازی راحت عقب برن هابچه جلو، بیاید -

 .بود گرفته باال هابچه صدای. نشستم و کردم باز رو جلو در شک با

 .شد خوب حالش -

 :میگه رو کی نشدم متوجه

 بله؟ -

 :گفت و انداخت بهم نگاهینیم

 .رفت یادش دردش شد سرگرم میگم، رو سینا -

 .آهان -
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 شید؟نمی ناراحت بپرسم سوال یه -

 :گفتم و شدم جابهجا جام توی کمیه

 .بفرمایید نه، -

 کرد؟ رهاتون راحتی همین به کردید؟ کارچی همسرتون با -

 داشت؟ ربطی چه اون به اصال خوردم؛ جا

 :گفت که کردم مکث کمیه

 .نداشتم فضولی قصد -

 بدونه؟ داشت اشکالی چه. زد هم دادگاه توی که حرفی همون دقیقا

 مادرشوهرم از اینکه تا موندیم جااون رو ایهفته چند مسافرخونه، رفتیم دریا با دادگاه از بعد راستش -

 .شده خیالمونبی که گرفتم خبر

 طور؟چه -

 .کنه ازدواج قراره -

 !زودی؟ این به واقعا؟ -

 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 .زودی همین به آره، -

 نیستید؟ ناراحت -

 ریهرطو وگرنه کنه، گرم رو سرش تونسته یکی که خوشحالم هم خیلی تازه باشم؟ ناراحت باید چرا نه، -

 .بگیره ازم رو دریا خواستمی بود

 کنید؟ ازدواج خوایدنمی چی؟ شما -

 !نه که معلومه -

 :گفت و خورد جا

 آخه؟ چرا -

 :گفتم و کردم دریا به آینه از نگاهینیم
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 .شه بزرگ ناپدری دست زیر دخترم خوامنمی -

 ... اگه -

 .بزنیم حرف موضوع این به راجع خوامنمی دیگه -

 .باشه -

 :گفتم و مهدوی آقای به کردم رو. کردم بغل رو دریا و شدم پیاده. بودیم رسیده زد؛ ترمز روی

 .خداحافظ -

 خاله؟ خاله، -

 خاله؟ جان-

 بیاید؟ هم دُبح فردا میشه -

 پررو؟ قدرچه بچه آخه! الخالق جلل

 .نمیشه جان،خاله نه -

 !خدا رو تو جون،خاله -

 :گفتم حال این با ولی بشکنم؛ رو دلش خواستمنمی

 .عزیزم نمیشه -

 :گفت لجوجانه سینا

 .بگو تو روخدا تو بابا، -

 ...کـ خانم -

 !ابدا و اصال نه -

 :گفت تا کرد پا اون و پا این یکم مهدوی آقای

 .رسونممی هم رو شما برسونم، رو سینا باید که من. هست قرمزِ در اون ما یخونه خانم، کیانا -

 :بشم مرد یه آویزون تنهام زن یه چون شدنمی کردم؛ پافشاری منم

 .نمیشه نه -

 .نشکنید رو ما پسر این دل حداقل جاییم،اون ما میگم دارم خانم -
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 :گفتم و کردم اخمی

 .نداره خوبی شکل نمیشه، -

 شکلش؟ به داریم کارچی ما -

 !خدا رو تو خاله -

 .بود چهارشنبه امروز کردم؛ فکر کمیه

 .کنممی خبرتون شنبه ست،چهارشنبه که امروز -

 دارید؟ که رو مشماره -

 .دادم تکون سری

*** 

 «بعد سال دو»

 که دوسال این. بودیم شده صمیمی هم با نسبتا مدت این از بعد گذره؛می علی و من آشنایی از سال دو

 م؛دیدیمی رو همدیگه کم خیلی. شد کمتر خیلی هم ما ارتباط و شد تموم سینا دبستانیپیش گذشت،

 دریا با جایی هر اخیر، ماه چند این. بود کرده شکاک خیلی رو من افتادمی اواخر این که اتفاقاتی ولی

 هک دفعه اون یا شهربازی بودیم رفته که بار یه مثال جاست؛اون هم علی دیدممی عجیبی طرز به رفتممی

 چندهفته این بود؛ کرده مشغول خیلی رو فکر دیدم،می رو علی باید جا همه اینکه. پارک بودیم رفته

 .کردممی فکر بهش خیلی

 .بودم تعطیل و بود جمعه امروز

 مامان؟ مامان -

 عزیزم؟ جانم -

 .(خورهمی زنگ داره گوشیت. )خولهمی زنگ داله گودید -

 .بود ناشناس شماره گرفتم؛ دستش از رو گوشی

 بله؟ -

 کمالی؟ خانم سالم، -
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 .بفرمایید خودمم، سالم -

 .کنیم صحبت هم با چیزی یه به راجع و ببینیم جا یه رو همدیگه بشه اگه ببینم خواستممی -

 شناسیم؟می رو همدیگه ما -

 .نمیاد یادتون منو شما ولی شناسم؛می رو شما من-

 .کنید معرفی خب -

 .نمیشه تلفن پشت ببینیم، رو همدیگه حضوری باید -

 .بود آشنا خیلی نازکش صدای

 کجا؟ خب -

 .الوند کافه -

 دیدم؟ دخترِ اون با رو مهرداد که جاییهمون الوند؟

 بیام؟ چند ساعت -

 .شب هفت -

 .دیره -

 خوبه؟ پنج، پس -

 امروز؟ آره،-

 .فردا نه، -

 .بینمتونمی باشه، -

 .خداحافظ -

 .خداحافظ -

 .زدمی آشنا قدرچه صداش بود؟ کی یعنی

*** 

 «علی»

 بگم؟ یعنی-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر NAVA-K  | شکست که عهدی

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 48 

 بابا؟ بگی رو چی-

 .بود نشسته مبل روی کنارم که کردم سینا به نگاه یه

 سینا؟ -

 بله؟ -

 .هیچی -

 میگی؟ دیکته بهم بابا -

 .رو کتابت من بده -

 در رو هابازیمسخره اون و بود کنارم مونا کاش. کردم گفتندیکته به شروع و گرفتم رو کتابش ازش

 .باشم کنارش من فقط اینکه نه شد،می بزرگ پدرش و مادر کنار در باید سینا. آوردنمی

 .آمد انار سبد یک با اسد داد، آب بابا -

 .اول یصفحه از بگو، کلمه بابا-

 .مامان بابا، امین، آزاده، -

 .برداشت نوشتن دست از یهو

 بابا؟ -

 جانم؟ -

 گرده؟برنمی دیگه مونا مامان-

 دروغ؟ یا حقیقت گفتم؟می بهش باید چی شدم، هول

 .نگو دروغ بهم فقط بابا -

 .گردهبرنمی دیگه نه، -

 :گفت خوشحال

 مونا؟ مامان جای بیاد کیانا خاله نمیشه -

 !کرده فکر کجاها به بچه این شد؛ گرد هامچشم

 کارا؟ این به داری کارچی بخون، رو درست بشین -
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 :گفت و نشست پام روم اومد و کرد ول رو دفترش

 مون؟خونه بیان دریا و کیانا خاله بابا، -

 سینا؟ -

 .بابا بله -

 بیاد؟ مامانت جای کیانا خوایمی تو -

 :گفت و داد تکون سر کرد، باز رو نیشش ذوق با

 .کنم بازی دریا با تونممی من تازه ست،خوشمزه خیلی غذاهاش و مهربونه خیلی اون آره، -

 :گفتم و دادم تکون سری

 .بکنم رو فکرام تا بنویس رو تدیکته برو خب، خیلی -

 مادر اونم باالخره. بود زبونش ورد «دریا» و «کیانا خاله» و نشد پاک لبش روی از لبخند روز اون

 یجلو مرد یه مثل که همین نبودم، میلبی کیانا به منم گرچه باشم؛ خودخواه تونستمنمی خواست،می

 .بود توجه قابل ویژگی یه ایستاده مشکالتش

 .کنممی ازدواج درخواست ازش میگم؛ بهش. بودم گرفته رو تصمیمم

*** 

 «کیانا»

 «شنبه»

 .بودم سپرده سعادتمند خانم به رو دریا. برم قرار سر به تا پوشیدم مناسب لباس

 کونت دست برام شدم، که وارد. بود آشنا خیلی نشسته؛ توش خانم یه فقط دیدم که نشستم کافه توی

 هایچشم با برجسته هایگونه داشت؛ بانمکی یچهره. نشستم روبروش. بود کوچیکی یکافه. داد

 نمکی. جذاب تا معمولی بیشتر اشچهره. اومدمی چشم به خیلی مشکیش شال کنار در که رنگمشکی

 .بود پریدهرنگ و روحبی خیلی ولی شست؛می دل به و بود

 .سالم -

 .سالم -
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 :گفتم مکثش با

 کنید؟نمی معرفی رو خودتون خب -

 :گفت متعجب

 !شناسی؟نمی رو من واقعا تو -

 :گفتم و انداختم باال ابرو

 بشناسم؟ باید کجا از -

 .مهردادم زن من دیدی، مهرداد با رو من که امدختری همون من -

 کرده؟ پیدام کجا از من؟ دنبال اومده چی برای رفت؛ هم توی هاماخم

 داره؟ خبر مهرداد اومدی؟ چی برای -

 .نگفتم چیزی مهرداد به من نه، نه، -

 :شد باز هم از یکم هاماخم

 خوای؟می چی -

 .کنی رفتار طوریاین من با که داری حق جان کیانا -

 .نیست این من جواب -

 .عکسا اون از بگم، اول از بذار -

 .شنوممی -

 هر و بود موسیقیم استاد چون بود؛ ایخندهخوش و جذاب مرد. شدم آشنا مهرداد با پیش سال چند -

 .رفت براش دلم دیدمشمی روز

 .اومد لبم روی محوی پوزخند ادبیاتش از

 :گفت اشکی هایچشم با و کشید عمیقی نفس

 هم ایدیگه جاهای آموزشگاه بر عالوه که شد طوریاین. کرد عالقه ابراز بهم مهرداد چندوقت، از بعد -

 ...اون ولی بود؛ پاک من عشق داشتم، اطمینان مهرداد به خیلی من. دیدیممی رو دیگههم

 .نبود من یلقمه هم اول از مهرداد. گرفت بغضش
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 حتی کردم، قبول چرا و چون بی کرد، دعوتم تولدش مراسم به وقتی که داشتم اطمینان بهش قدراون -

 مواجه خالی ساختمون با رفتم، وقتی! خانوادگیه یا ستدوستانه مختلطه، مهمونی که نپرسیدم ازش

 ...شدم

 .گریه زیر زد

 .بود زشت کمیه کارکنان جلوی ولی بود؛ خلوت کافه شکر رو خدا. کردم آرومش و گرفتم رو هاشدست

 افتاده؟ اتفاقی... می چیزی -

 .نیست چیزی نه،. نسکافه تا دو -

 .رفت و داد تکون سری

 چیه؟ اسمت کن، نگاه رو من -

 .نازی -

 :گفتم و دادم بهش دستمالی

 .کن پاک رو اشکات -

 .ممنون -

 :داد ادامه و شد آروم که کمی

 زمین شد، متوجه داداشم وقتی. محامله شدم متوجه که بودم کرده قطع کامل باهاش رو مرابطه -

 درم عقدش به زود گفتمی داداشم. کرد پیدا رو مهرداد زود خیلی. کنه پیداش تا بافت هم به رو آسمون

. بگیره رو خودش جلوی تونهنمی که کنم ازدواج مردی با خواستمنمی خواستم،نمی رو این من ولی میاره؛

. کرده مجبورش داداش دونستممی خواستگاریم، اومده مهرداد دیدم که گذشت ماجرا اون از ماه سه دو

 سردی قدرچه که بماند. اومده دنیا به دخترم دیدم اومدم خودم به عقد، عروسی، شد؛ تموم زود چی همه

 .بود شده ترنرم کمیه بود اومده دنیا به دخترم وقتی ولی دیدم؛می مهرداد از

 .کرد سکوت

 مربوطه؟ چه من به هااین خب...خب -

 :گفت من حرف به توجهبی
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 و زن وجود با که بودم عصبانی اولش. داشته بچه و زن قبال مهرداد شدم متوجه هامدت از بعد اینکه تا -

 رشپیگی وقتی. گرفته طالق طوریچه بدونم بود جالب برام نگفتم؛ چیزی ولی من؛ سراغ بود اومده بچه

 .آورده سرت بالهایی چه داداشم دیدم شدم،

 .کرد گریه به شروع دوباره

 :گفت هقهق با

 و مهرداد. کردند چپ آهو یگردنه توی بودند مشهد راه توی وقتی مهرداد و دخترم داداشم، کیانا، -

 ...دخترم ولی شدند؛ فوت داداشم

 .نداد امانش هقشهق

 نه؟ مگه سالمه، دخترت -

 :گفت و داد تکون اطراف به رو سرش

 رو تو یشکسته دل تاوان تاشونسه کنم، حاللیت طلب ازت جفتشون برای اومدم. کماست توی نه، -

 .دادن پس

 .بخشیدم رو مهرداد وقته خیلی من -

 .کن حالل رو داداشم-

 .بخشیدم رو شونهمه -

 . گرفت بغلش توی رو من و کشید رو دستم

*** 

 «علی»

 .داد جواب بوق دهمین از بعد گرفتم، بارسومین برای رو ششماره

 بله؟ -

 :کردمی نگرانم شگرفته صدای

 .سالم -

 .آقاعلی سالم -
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 .گرفته صداتون خوبید؟ -

 .نیستم خوب زیاد راستش نه، -

 :گفتم اضطراب با

 افتاده؟ اتفاقی -

 .حدودی تا -

 زنی؟می حرف تلگرافی چرا شده؟ چی-

 .بود استرس و ترس سر از هم اون کردم؛ خطابش مفرد باراولین برای

 :شنیدم رو عمیقش نفس صدای

 .گفت نمیشه تلفن پشت -

 کجایی؟ االن -

 .آرش پارک -

 .میام االن کجاست، دونممی -

 .کردم قطع سریع منم نگفت، چیزی

 .عمو پیش بریم بیا بدو. برم باید من بابا، سینا -

 :اومد در صداش

 .نمیرم عرفان عمو پیش من بابا -

 بیارم؟ رو کیانا خاله برم خواستینمی مگه -

 !خودمه پسر که واقعا زد؛ برق هاشچشم

 میاری؟ -

 .عرفان عمو پیش بری باید چندساعت فقط تو آره، -

 .میرم -

 باز ما یخانواده دل توی رو جاش کیانا. شد ماشین سوار و کرد جمع رو وسایلش پوشید، لباس سریع

 . بود کرده



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر NAVA-K  | شکست که عهدی

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 54 

 و بود گرفته خودش برای خونه یه. بود ترمکوچیک برادر عرفان. گذاشتم عرفان یخونه سریع رو سینا

 ازش سینا بود شده باعث خودش کارای به شدنسرگرم همین دید؛می فوتبال و فیلم و کردمی کار فقط

 .کنه دوری

 برق. چرخید سرش که زدم بوق براش. دادم تشخیص رو کیانا کوچیک پارک اون توی. پارک رسیدم

 .دادم تشخیص رو اشکیش هایچشم

 :کردم کردنسوال به شروع وقفهبی. شد سوار اومد آروم

 کو؟ دریا کردی؟می کارچی جااین کنی؟می گریه بهار ابر مثل چرا شده؟ چی -

 این بودم؛ نگرانش. گرفت سر از رو اشگریه دوباره بعد کرد، خندیدن به شروع شگریه میون لحظه یه

 .کردمی رو زیر رو دلم کرد،می گریه سوز با گاهی و زدمی لبخند گاهی که نقیضش و ضد رفتارهای

 .کیانا بزن حرف دِ شده؟ چی-

 :گفت گریه با. بشه بیشتر هقشهق شد باعث بلندم صدای

 .د...دا...ـهر...مـ -

 ته از خواستمی طورچه داشت؛ دوست رو سابقش همسر هنوز اون. شد دلخور دلم ته مرد، اون اسم با

 بده؟ مثبت جواب من درخواست به قلبش

 افتاده؟ اتفاقی چه براش -

 .مـُرده...مُـ -

 گفته؟ کی -

 .نـش....زنـ...ز -

 زد؟ حرف تو با مگه زنش -

 تعریف براش مهرداد همسر که کرد ماجراهایی گفتن به شروع و کرد پاک رو اشکاش داد، تکون رو سرش

 .بوده مزاجدمدمی نامرد یه مرد، اون شدم متوجه کیانا و مهرداد زن هایگفته با. بود کرده

 شهمه اینا چی؟ دخترش و اون ولی آرامشیم؛ توی ما حداقل. سوزهمی نازی دختر برای دلم خیلی -

 .مهرداده خاطربه
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 میری؟ ختم کنی؟ کارچی خوایمی -

 :گفت و انداخت باال ایشونه

 .شکست بود ما بین که عهدی ندارم، بهش تعهدی چون نمیرم؛ نه. زندگی -

 کیانا؟ -

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 بله؟ -

 .کنم صحبت باهات چیزی یه به راجع خواستممی من -

 .بفرمایید -

 .میگم رو اصلش پس نیستم، بلد چینیمقدمه اصال من که دونیمی خب-

 :گفتم تند و گرفتم ضرب فرمون روی

 .کنی قبول رو ازدواجم درخواست امیدوارم -

 نگارا نه انگار. شد سرخ و انداخت پایین رو سرش که گفتم چی بود فهمیده تازه انگار کرد؛ نگاه بهم مات

 .کشیدمی خجالت سالهنوزده دخترهای مثل بود؛ سالشسی

 لیاقت من و بود صالحت اگه کن؛ مشورت مادرشوهرتم با. کن فکر خونه برو خوام،نمی جواب االن -

 .بده بله داشتم

 و خونه رسوندمش. نشد زده بینمون حرفی دیگه. شدم اششدهحبس نفس آزادشدن یمتوجه وضوح به

 .عرفان خونه رفتم هم خودم

*** 

 «کیانا»

 .گیجم... دونمنمی مامان، دونمنمی -

 به هم دریا و داره احتیاج مادر به سینا. اون به تو هم داره احتیاج تو به اون هم کن، قبول من نظر به-

 باهاشه؟ دلت خودته؛ دل مهم نیستم، ایکاره که من. پدر

 .بود مطمئن گاهتکیه یه اون اومد،می خوشم مردونگیش از ولی نه؛ بود؟ باهاش دلم. کردم سکوت
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 :اومدم خودم به مامان کِل صدای با

 .شی خوشبخت دفعهاین شاءاهللان دخترم، مبارکه رضایته، عالمت سکوت -

 است؟ خونه مهرداد مامان، -

 هست؟ اتفاقات جریان در بدونم خواستممی

 .رفته گذاشته جااین هم رو دخترش و نازی نیست؛ پیداش ماههچند مادر، نه -

 نداری؟ کاری مامان باشه، خب آهان، -

 .بده خبر بهم حتما عزیزم، نه -

 .چشم -

 زدهخجالت زد،می صدام پیشوند و پسوند بدون اونم کوچیک اسم به علی وقتی. کردم قطع رو تلفن

 خواست؛می پدر یه دریا. بودم هوا روی انگار که هم پیشنهادش با آوردم،نمی خودم روی به ولی شدم؛می

 علی. مبربیا پسش از تونممی باشه، کنارم مرد یه اگه. باشه دریا به حواسم هم کنم کار هم تونستمنمی من

 .اومدمی خوشم ازش منم که بماند حاال بود؛ گزینه بهترین

*** 

 «بعد هفته یک»

 شد؟ چی من جواب خب، -

 :گفتم و کردم نزدیکش گوشم به دستم، اون به دادمش و کردم جابهجا دستم توی رو گوشی

 تصمیم؟ برای نیست زود خیلی -

 .کردیم رد رو سالسی نیستیم، بچه دیگه ما کیانا -

 .سالمه 92 هنوز من نخیر،-

 :گفت و خندید

 .نه یا آره یا سخته؟ قدراین عاقالنه تصمیم یه حاال، -

 :گفتم و کردم مکث

 .آره...آ -
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 :گفت ناباور

 !چی؟ -

 :گفتم شجاعت با باراین

 .بله -

 .کردمی شاد رو دلم هم گوشی پشت از خوشحالش فریاد صدای

 .بمونن همیشه برای تا میان دریا و کیانا خاله دیگه چندروز بابا، سینا سینا، -

 :شنیدم گوشی پشت از رو سینا صدای

 همیشه؟ برای بابا؟ میگی راست -

 .پسرم آره -

 قلبم یگوشه ترینتاریک تو هم رو مهرداد ولی داشتم؛ دوست رو علی من. کردمی شادم خوشحالیشون

 .نره یادم حماقتم تا بودم داشته نگه

*** 

. محضر بودیم رفته دریا و مامان و علی یخانواده با. توافقات خواستگاری، گذشت؛ زود خیلی چیزهمه

 هی که بود گذاشته ماها از دیگه بریم؛ مشهد به روزهده مسافرت یه و کنیم عقد محضر توی که شد قرار

 .بگیریم چنانیآن مراسم

 بود پوشیده رنگطوسی شلوار و کت یه علی. خوندممی رو نور یسوره داشتم و بود صورتم توی چادرم

 سری هی به کمیه و بود قدیمی مامان. بودند ایستاده بیرون مامان با دریا و سینا. بود شده ست سینا با که

 که من. میشه بسته بختشون عقد، اتاق توی بیان مجرد دختر و پسر اگه گفتمی. داشت اعتقاد خرافات

 .بشکونم رو دلش تونستمنمی ولی نبود؛ مهم برام چیزا این

 :شنیدم رو عاقد صدای

 بیاورم؟ در مهدوی علی آقای دائم عقد به معلوم یمهریه با رو شما هست اجازه کمالی، کیانا خانم -

 وکیلم؟

 :گفت سابید،می قند سرمون باالی که علی خواهر. پرسیدمی رو سوال این که بود دومی بار
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 .خونهمی رو نور یسوره داره خانمعروس -

 هست اجازه کمالی کیانا خانم پرسم،می سوم بار برای. باشه محافظشون قرآن همیشه شاءاهللان: عاقد

 وکیلم؟ بیاورم؟ در مهدوی آقای دائم عقد به معلوم، یمهریه با رو شما

 .بله بزرگترا یاجازه با -

 فقط و بودند کرده فوت پدرش و مادر. زدند دست هم نزدیک هایفامیل یبقیه و کشید کِل علی خواهر

 !من حتی بودند، شاد همه بود؛ خوبی روز. بود مامان همراهم تنها کال منم داشت، خواهر و برادر یه

 علی؟ -

 جان؟-

 .خوشحالم خیلی -

 .منم -

 .بیشتر من -

 :گفت و خندید

 . بیشتر شما باشه، -

*** 

 «بعد سالیازده»

 مامان؟ مامان -

 بله؟ -

 .کرده عوض رو فایوای این رمز دوباره دریا این-

 :زدم داد آشپزخونه توی از

 دریا؟ -

 :گفت و اومد بیرون اتاقش از آلودخواب و آشفته

 شده؟ چی چیه؟ -

 !کردی عوض رو فایوای رمز که دوباره -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر NAVA-K  | شکست که عهدی

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 59 

 .شد باز نیشش

 .میاد کنکورم نتایج اآلن بده، رو رمز بدو دریا -

 .نوموخوام -

 :گفت و کوبید زمین به پا دوساله هایبچه مثل سینا

 !ببینش مامان -

 .بدو دریا -

 !مامان -

 !دریا -

 .تهش خودت اسم با سی تا سه باشه، اَه، -

 خودم برای تاسف روی از سری. برسه خوابش یادامه به تا شد ولو مبل روی هم دریا. دوید اتاق توی سینا

 .کردنمتربیت بچه این با دادم؛ تکون

 نظرم در پشت فرد دست یقابلمه اول. کردم باز رو در رفتم و برداشتم میز چیدن از دست. زدند رو زنگ

 .بود اومده پاچهکله قابلمه یه با علی فرد؛ خود یچهره بعد کرد، جلب رو

 پاچه؟کله -

 :گفت و خندید

 .کنکور نتایج اعالم روز در پاچهکله -

 :گفتم و زدم لبخند

 .تو بیا -

 .بستم سرمون پشت رو در تو، اومد

 :زد داد

 .پاچهکله بیا بدو سینا، -

 دوباره دریا. داد صدا گرومپی و خورد زمین راه بین ولی رسوند؛ رو خودش دوثانیه صرف بود طور هر سینا

 :گفت و پرید خواب از
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 بود؟ زلزله -

 بود شده سالشهجده سینا. کرد مسخره رو سینا کلی شد، مطلع ماجرا از وقتی هم دریا. خندیدیم هرسه

 و تیزهوشان امتحانات نتایج منتظر و دبیرستان اول رفتمی هم دریا. اومدمی کنکورش ینتیجه امروز و

 روز به روز ماها و شدند بزرگ هابچه داشتیم؛ هم کنار در رو خوبی روزای چندسال این. بود دولتیشنمونه

 .شیممی پیرتر

 خانم؟ کنیمی فکر چی به -

 .شدیم پیر قدرچه اینکه به -

 :گفت و کرد نگاه رفتند،می باال هم کول و سر از که دریا و سینا به

 .شدند بزرگ زود خیلی -

 :گفتم و کردم بود شده سفید ذره یه که هاششقیقه نزدیک موهای به نگاهی

 .شدیم پیر ما علی نه، -

 :گفت و خندید

 .بخور رو پاچه نمیشم، تو حریف من -

 :گفتم معترضانه

 !میگی هی میاد بدم کلمه این از دونیمی تو اَه، -

 .گفتنشه همون به شمزه -

 علی؟ -

 جانم؟ -

 .دارم دوست خیلی -

 :گفت و گرفت رو دستم. زد برق هاشچشم

 .منم -

 :اومد دریا و سینا صدای

 .هم ما -
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 .خنده زیر زدیم چهارتایی و کردیم نگاه هم به کمیه

 «پایان»

6921/92/99 

64:41  
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 
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