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 !بفرمايين.بله...: 

 داشتم کار خانوم حاج با: پرنيان

…:… 

 چيه؟ قرآن صداي اين کنين؟ مي گريه چرا خانم: پرنيان

 کجان؟ خانوم حاج. بدين جواب خدا رو تو: پرنيان

 پيش روز سه رفتند، خدا رحمت به...: 

 بودن خوب زدم، حرف باهاشون پيش شب چند خودم من ممکنه، چطور نکنين، شوخي خدا رو تو نه، نه،:پرنيان

 نيستند خوب ديگه نيستند، ديگه...: 

 با رو اشکهاش قطره قطره بود، گرفته موني الل ، همونطور هم پرنيان اومد، نمي خط طرف اون از ديگه صدايي

 کرد مي پاک دست پشت

*** 

 منو چرا نبود، چيزيش که زن پير اين خدايا آبروم، آبروم، قربونتم، جون خدا بريزم، سرم به خاکي چه يا خدا

 !آخه؟ من بکنم غلطي چه نبردي،

*** 

 هم ديونه اون شاهکار خرابکاري اين نصف نباشه چي هر بود، مينا به زدن زنگ رسيد ذهنش به که چيزي تنها

 گرفت رو مينا شماره سريع بود،

 چطوره؟ عشقم سالم،: مينا

 عشق و کوفت عشق، و درد: پرنيان

 کردي؟ قاطي باز چرا تو چته:مينا

 رفت باد به همه آيندم، مينا آبروم، مينا شدم، بدبخت مينا: پرنيان

 شدي بخير عاقبت که کردي چيکار هماهنگي بي ديگه زدي؟ گندي چه ديگه:مينا

 مرده خانوم حاج:پرنيان

 خانوم حاج زياده که چيزي ماشاال خانوم، حاج کدوم:مينا

 اسحاقي خانوم حاج: پرنيان
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 شدي سر بر خاک واي:مينا

 بميرم خواد مي دلم مينا واي کنم، کار چي رو ام شناسنامه من حاال مينا شد، چي ديدي ديدي،: پرنيان

 بميري خرابت اقبال اين با تو خواد مي دلم منم:مينا

 مينااااااااا! بکن فکري يه مينا: پرنيان

 کرد جمع شه نمي و گند اين بميرم، بايد منم کنم مي فکر که خوب:مينا

 کنم مي غش دارم اضطراب از خودم نکن، خالي رو دلم تو خدا رو تو: پرنيان

 بمناس فرصت يه تو بعدم بده، آب گوشي و سر يه برو شو بلند ،ببين آهان کنم، فکر بزار ، خوب خيلي: مينا

 بزنيم حرف باهاش بريم تا گيري مي رو آقاتون تلفن شماره

 کنم، فکر خودم من تا بمون آروم فقط تو نکن فکر خدا رو تو مينا: پرنيان

 گرفتي منو وقت چرا پس:مينا

 ريزه مي بهم رودم و دل زني مي حرف ولي گيرم، مي ارامش يکم من خطي پشت تو: پرنيان

 کن فکر ما بفر خوب خيلي:مينا

 ولويتا بعد بگم، يکي يکي بزار دارم، مشکل تا چند االن من دوني، مي خوب يعني االن، يعني ، من ببين: پرنيان

 کدوم هر واسه.  داريم مهلت کي تا ببينيم بعد ميديم حل راه تا چند کدوم هر واسه بعد کنيم، بندي

 زندگيت سب از بخدا توئه، نکبت سراسر ها،زندگي نيست پروژه کنترل درس اينم نيست، دانشگاه اينجا ببين،:مينا

 شم بخت بد منم تو با همنشيني اثر در ترسم مي کنم، ازدواج تونم نمي منم طوفانه

 ميگما پري:مينا

 نميدي جواب چرا شدي؟ چي کوشي؟ پري؟ پر:مينا

 کني؟ مي گريه داري: مينا

 !اد نمي بر دستم از اي ديگه کنم؟کار چيکار: پرنيان

 هست؟ مشکالتي چه ببينيم بگو بگو، کردم، غلط من بابا: مينا

 ....خوب: پرنيان

 بزن حرف درست من، گوش زير نکن فين فين اينقدر:مينا

 مرده، خانوم حاج اينکه، اول: پرنيان
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 گريه به زد دوباره پرنيان

 بگو، رو بعدي بيامرزدش، خدا: مينا

 کنه لعنت منو خدا پيچوندمش، بودم گرفتار پيشش برم گفت بهم آخري شب سوخت، دلم مينا: پرنيان

 ور ريز يه آمين مرغ دوني نمي يزيد، اخرت شده دنيات که کرده لعنتت خدا کردنت، دعا اين با بگيري درد: مينا

 بگو رو بعدي ها، چرخه مي نحسي به همش زبونت ميره، رژه سرت

 کنم؟ سرم تو خاکي چه خونمه، داد قرار تمديد موعد ديگه هفته سه: پرنيان

 بعدي کني، مي تمديد ميري نشدي، شوهر بي که هنوز خوب،: مينا

 چي؟ نرسه بهش دستم اگه کنم؟ صوف و صاف چوري چه کنم؟ کار چي رو شناسنامه تو اسم: پرنيان

 کلهخوش مهر توني مي چطور ببين کن تمرکز نيستند، مهم ها قبلي اون ، داري رو مشکل يه همين تو ببين: مينا

 شناسنامت؟ تو بزني رو

 کن فکري يه خدا رو تو واي: پرنيان

 زنم مي زنگ بهت ، کنم فکر دقيقه چند يه بزار: مينا

 فتر نگران و کالفه مشغوله، تلفنش ديد مي زد مي زنگ بار هر ولي گذشت مي مينا با تماسش قطع از ربعي سه

 در کرده،اگه فوت هست ماهي دو خانوم حاج وکيل رسولي دونست مي کنه، چيکار بايد دونست کمدش،نمي سراغ

 خيلي بهشون دسترسي شدند، مي پخش و پر دوباره کدوم هر کارش و کس و شد مي موم و مهر خانوم حاج خونه

 مي باطل بايد که عقدي کرد، مي چيکار رو اون بود قرارداش تمديد تاريخ ديگه هفته سه طرفي از ، بود سخت

 احوال ثبت هب برگشتش به منوط که گرفتنم بکنه،المثني غلطي تونست نمي که شناسنامه اش،بي شناسنامه شد،

 اين خونواده دست بده ضعف نقطه دونست مي گذشته اون از نبود، هم روز دو و روز يه کار و بود، خودشون شهر

 فکر ه،ازبد وا آخر سال اين که بود نکشيده سختي و مصيبت همه اين بيان، پايين کولش از نيست معلوم ديگه بار

 پشتش تيره رو سردي عرق برادراش شازده و مادر و پدر دست کف بزاره رو ازدواجش خبر بدش بخت اينکه

 .نشست

 کمد توهاي ته اون از چرخوند، سر سريع شده، افکارش غرق کمد در دهنه تو چارچنگولي ديد اومد که خودش به

 سيح يه بيرون، کشيد اونم داشت هم مشکي بوکله يه کرد، پيدا رو مشکيش گيپور شال و گيپور رمشکلي چاد

 سر يه دباي خانوم حاج خونه رفت مي بايد نيست، بند جايي به دستش بشه شب گرنه و ماجرا، تو بره بايد گفت مي

 که گندي با خصوص به نبود، تعريفي انداخت، روش و رنگ به آينه تو نگاه شد،يه آماده سريع داد مي آب گوشي و

 تا دو ساعت 5 روزي هفته يه اون تو و تهرون، بود رسونده رو ش خود مينا هفته يه بود، زده پوستش به تابستون

 با لمامس آينه، سمت برگشت بودند، کرده زغالي بودند تونسته تا و باز رو استخر بودند، گذاشته رو خودشون يي

http://www.negahdl.com/
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 ،نداشت خوبيت ها زنده و خانم حاج احترام به خوب که آرايشم بزنه، بيرون خونه از شد نمي راضي دلش قيافه اين

 زده سر ابروهاش زير هم مو تا تو انداخت، اينه تو نگاه کرد،يه سياه و چشم باال و پايين سريع و برداشت و مداد

 صبح تا برم شدم، شب حسابي ديگه حاال خوب،: خنده زير زد کرد، نگاه دوباره جونشون، به افتاد سريع بود،

 .نشده

 .بود مينا.شد بلند گوشيش زنگ صداي که بود نکشيده سر و چادر هنوز

 مينا؛ الو،: پرنيان

 سالم جونم،: مينا

 بودي اشغال زدم زنگ چي هر کني؟ فکر سرت خير رفتي: پرنيان

 کردم مي مشورت بچ و بر با داشتم کرد، نمي کار مغزم تنهايي ، بودا مشکل اينقدر مشکل اين واهلل: مينا

 کين؟ ها بچه مرگم، خدا: پرنيان

 بکنم رو تو فکر شه، آزاد مغز تا کنم حل رو خودم مشکل اول گفتم دارم، واحد انتخاب فردا نترس،: مينا

 بدم، آب گوشي سرو يه خانم حاج خونه رم مي دارم کني، فکر من واسه خواد نمي: پرنيان

 چي؟ ديگه واست، داشتم و فکر همين منم ، اِ: مينا

 باشي، کرده فکر برگشته بخت من به اپسيلون يه دارم شک کردي، شرمندم بخدا: پرنيان

 تو اينجا ها، کرده حساب مون با گرون تومن 03 کوفتيت آرايشگر اين افتادم، اپيالسيون ياد اپسيلون، گفتي: مينا

 دادم 03 مواد تمام خودمون واليت

 ميداري؟ بر لودگي اين از دست کي تو، بميري: پرنيان

 بگي چي بري بگو خوب: مينا

 ينا برم کيه، دست بزرگ خانوم حقوقي کارها ببينم کنم پيدا رو يکي بعدم بگيرم، مراسم سراغ برم: پرنيان

 بگيرم رو کوفتي شناسنامه

 تموم و بکن رو قضيه قال برو بده، نشون رو آقاتون بگو کن پيدا رو يکي وکيل بجا ميري، رو راه اين که تو: مينا

 خودت، واسه دار نگه رو چرنديات اين هم تو ميرم، من مينا،: پرنيان

 نداره خوبيت شوهر قوم تو ها، برسي خودت به: مينا

 برم کال و سياه جور همين بزار شم، مي پر پر چيننم مي يهو مينا،بِرسم: پرنيان

http://www.negahdl.com/
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 حاال کردي، خساست هي کنا، خودت خرج زيتون روغن گفتم زغال؟ روت و رنگ هنوز سرت بر خاک واي: مينا

 يغهص واست بار سه هم سر پشت ببينه نظر يه آقا نيست، بدم گرچه ري، مي شي مي پا ها برزنگي سيا اين مثل

 خالص طلقتُ طلقتُ، طلقت، کنه، مي ي جار و طالق

 پري؟ پري؟ الو: مينا

 نيست دهنت تو خدافظي که بميري: مينا

 ديدن با کوچه تو پيچيدن محض به رسيد، تا کشيد طول ساعتي نيم بود، ظهر 0 ساعت زد، بيرون خونه از سريع

 از دبو کشيده خودش واسه راه تو که هايي نقشه و فکر همه تسليت نوشته پارچه و گل تاج کلي و خونه در جلوي

 اومدند، کجا از جوري چه اشک همه اين دونست نمي پريد، سرش

 ور رفته راه زد، زنگ سرش تو چيزي که بود نرفته تو قدمي هنوز بود باز نيمه خونه در کرد مرتب کمي رو چادرش

 که ودهب وصل بندي به قلبش کرد احساس کرد، نگاه ديگه بار يه رو خونه در سر بزرگ نوشته پارچه برگشت، کمي

 يزل سرش از چادر ولي داره، اش نگه کمي ميتونه اينجوري کرد مي فکر اش، سينه رو گذاشت رو دستش نه، ديگه

 دونست نمي نشست، در جلوي همونجا گوشيش موقع بي زنگ باز که برداره زمين روز از و چادر شد دوال خورد،

 صداي که بود نگرفته تصميمي هنوز. کنه جمع رو چادرش و قلب ضربان يا بده جواب رو گوشي کنه، جمع رو چي

 خبر بي بميرم، جان، خانم شدي چي واي: پيچيد سرش تو خانوم حاج کار تميز خانوم کبري کردن جيغ جيغ

 بگو چيزي يه خواي؟ مي آب شدي چي بودي؟

 خوبم: بده جوابي بهت و اشک پس از و کنه کنترل کمي رو خودش تونست تا کشيد طول

 بيا: هم تو کرد پيچ گلوله سريع هم رو موبايلش و کيف و چادر کرد، وبلندش بازوش زير انداخت دست خانم کبري

 افتاده، فشارت بياد، جا حالت بزار تو، بريم

 تو نميام برم، خوام مي ، نه: اومد خودش به که رفت جلو کبري دست فشار و زور با قدمي سه دو پرنيان

 !افتادي کنم ولت حال؟ اين با بري؟ کجا: کبري

 برم خوام مي کن ولم خدا رو تو: پرنيان

 شي اروم کن، گريه کم يه حلقت، بريزم شربت يه تو، بريم بيا شه، بد راه تو حالت يهو ؟ بري کجا: کبري

 کن ،ولم تو بيام تونم نمي برم، بزار خدا رو تو: کرد مي التماس فقط رسيد نمي کبري به زورش پرنيان

 مسن نسبتا خانم يه شد، باز ايوون در که شد برده جلو به هم اي ديگه قدم چند خانوم کبري با قوس و کش تو

 ايوان، تو اومد

 خانم؟ کبري شده چي: بود خانوم حاج خواهر شناخت پرنيان

http://www.negahdl.com/
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 تو اومد سريع برگردند،شمسي خوان مي نيست خوب حالشون اومدند، خانم پريناز جون، خانم شمسي: کبري

 خواهر رفت، عزيزم، اومدي دير: کرد بغل رو پرنيان و گريه زير زد پرنيان با شدن چشم تو چشم محض به حياط

 رفت عزيزم

 غم با همراه رو بود افتاده جونش به که استرسي و ترس داد ترجيح بود؛ نکرده جور و جمع رو خودش هنوز پرنيان

 برد جلو رو پرنيان قدمي چند کبري روال به هم کنه،شمسي گريه جا يه خانم حاج مرگ

 برم خوام مي برم، بزارين جون شمسي: پرنيان

 اومدي ديگه: نکرد رها رو پرنيان دست ولي کرد زمزمه چيزي لب زير شمسي

 آخه، بري بزارم کجا حال اين با تو، بريم بيا: شمسي

 .کنيد استراحت يکم بياين خانم، پريناز: کبري

 وقتش که حيف ،صد پريناز نه هستم پرنيان من بود گفته بهش بار هزار بهش، بتوپه خواست مي دلش خيلي

 ارفش زير ولي بيفته، کار فکرش تا بيرون بره خونه اون از زودتر خواست مي دلش بود، سنگين بد سرش.نبود

 شد، تسليم زن دو دستهاي

 حاج اتاق از که قران نوار صداي شمع، بوي ها، طاقچه تو عکس قاب تا چند اومد، مي غم بوي خونه ديوار درو از

 کبري:زد صدا رو خانم کبري هوا بي خواست، دلش خيلي حلوا، بوي همه از تر بد و اومد، مي خانم

 خانم جانم: کبري

 بياري آب آهان واسم چيزه ، واسم يکم ميشه: پرنيان

 بشين شما خانم، بله: کبري

 نيالعي طرفه به مينا قول به شه وخيم تونست مي خوردن آب مثل که اوضاعي ياد افتاد، قيافش و ريخت ياد تازه

 سرش، کشيد و قاپيد پا جلو از رو چادر سريع برداره، رو جهان نصف گندش بوي

 بهتري؟: نشست پرنيان کنار خانم شمسي

 نبود، چيزيشون زدم، حرف باهاش خودم پيش شب چند نبود، بد حالش خانم حاج شد؟ چي خانم شمسي: پرنيان

 يهويي آخه

 نميشناسه، بد و خوب بياد که عجل بگم؛ چي: شمسي

 نتونستم بيا، گفتند زدم، حرف باهاشون شب شنبه دو: پرنيان
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 بعد زده، صدا رو رضا صبح نماز واسه پيشش، مونده شب اينجا، مياد رضا شب همون ببين، رو خدا کار: شمسي

 کنه مي تموم بخوره بده رو قرصهاش بياره آب ميره رضا تا سوزه، مي دلم سر گه مي رضا به نماز

 رو آقاشون حضرت هم اينجا اومد مي کاره يه گذاشته، زمين رو بزرگ خانم حرف کرد شکر رو خدا دلش تو اول

 نخواست، من از هيچي هيچوقت سوخت، دلم چقدر خانم شمسي واي:  رو عزائيل حضرت صبح دم هم ديد مي

 بودم، اومده کاش

 ليخي بيامرز خدا دوني مي نکن تابي بي اينقدر حتما، بوده حکمتي نبوده، قسمت: کرد پاک رو اشکش شمسي

 داشت دوست

 گرفت دهن به زبون راه وسط شکر رو خدا ولي حاال از دور بگه کرد زمي با زبون داشت واگير هاگير اون تو

 شدين ميت رنگ: دستاش تو گذاشت رو آب ليوان کبري

 واسش خوبه داره گالب قندو بيار حلوا يکم برو شو پا: کرد کبري حواله اي زهره چشم شمسي

 رژيمن، تو خانم پريناز ها، داره قند ولي چشم: شد خيز نيم کبري

 هم باز البته خوب که بگيره کبري پاي و پر از نشگوني يه خواست مي دلش بود، شده گرد چشماش پرنيان

 حاجت خدا گفت مي که افتاد مامانش حرف با لحظه يه – لرزه مي توداره از بدنم بيار نه: نبود جاش متاسفانه

 داد تکون رو سرش سريع ولي کنه مي آورده بر زود رو شکمي

 کنه؟ مي درد سرت شدي؟ چي: شمسي

 خاک سر برم نشده شب تا خوام مي بدين، رو مزار آدرس شه مي خوبم، نه: پرنيان

 ه،خور مي بهم آرامشش مرده خاک، سر برن هفته قبل تا نيست رسم که دوني مي بعدم شده، شب بري تا: شمسي

 برم، تر زود خوام مي مونده، خيلي هفته تا آخه: پرنيان

 داشت دوست خيلي که دوني مي بخون، الرحمن و ياسين آرامشش واسه: شمسي

 شه؟ مي کي هفت مراسم چشم،: پرنيان

 شنبه دو:  شمسي

 بده صبر هم شما به کنه خدارحمتشون برم، من اجازه، با: شد خيز نيم پرنيان

 شن مي بيدار کم کم باال، کنن مي استراحت دارن اينجان، همگي هم ها بچه بمون، کجا؟: شمسي

 اينجا زدن مي سر بزور بار يه ماهي شن، مي عزيز رن، مي پدر مادر تا بينين مي: پرنيان
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 رس مادرت به بيشتر بار سه دو سالي مطمئنم عزيزم، نيستي خودت مگه گرفتارن،: انداخت باال ابرويي شمسي

 ميزني؟

 غافليم همگيمون بود، ها بچه همه منظورم شماست، با حق بله: داد قورت زور به رو گلوش آب پرنيان

 بود کيف؛مطمئن تو انداخت و کرد خاموش رو گوشي چطوري نفهميد جست، جا از تلفنش دوباره زنگ صداي با

 نوراو اونم بود مطمئن ديده، کيو اسم نوشته پارچه رو خونه در سر رو فهميد مي اگه ، خبر بي و ميناست ميناست،

 افته، مي پس خط

 نداشت معما اين حل واسه اي عجله فعال مسلما شد، بلند جا از سريع

 زنم مي زنگ هفته واسه جون، شمسي رم مي من: پرنيان

 رو ات شماره کنم خبرت زودتر خواستم مي اي، خونواده اين عروس ام تو بري، کجا: پايين اورد رو صداش شمسي

 نداشتم

 بفهمه کسي نبود قرار دونين؟ مي کجا از شما واي: کنه مي تهي قالب داره کرد احساس واقعا ديگه اينبار

 ام؟ کسي من: شمسي

 بوده، صوري بخدا که، شنيدين حتما نبود، اين منظورم خدا، به نه: پرنيان

 فاميل اين تو اصال داره، زن رضا فهمن مي همه شه باز نامه وصيت که دوني مي ولي بوده، صوري دونم مي: شمسي

 گيره نمي رو دستش ارثي باشه عذب تا پسر اينه، رسم

 رضا قاآ بارم يه اصال من بزرگم اقا روح به شه، عنوان جايي نبوده قرار بوده، صوري اين بخدا برم، قربونتون: پرنيان

 نديدم، رو

 نامه اجاره واسه ام تو دونم مي شده، قضيه اين باني خواهرم چي واسه دونم مي من نخور،ببين، قسم: شمسي

 نبود خواهرم پوست و گوشت از چند هر عزيزه، منم واسه رضا داشتي، الزم خونت

 بود گفتند خانوم حاج نبود؟ چي يعني نبود؟: موند باز و بود باز دهنش

 برسه، ارثش به هم رضا بزار داره، اشکالي چه حاال ببين بماند، اينا: شمسي

 بود چي ارثش!  نبود اگه بود، کي نبود، اگه رضا پس: پرنيان

 اين تو خواهرم نداشته بچه مثل رضا ولي رضاست، باباي اول زن خواهرم حال؟ اين تو گي مي نو شعر: شمسي

 به که بيامرزم خدا پدر و حاجي اموال نداره، وارثي که هم خواهرم ، همينطور برادرشم خواهر شده، بزرگ خونه

 حاجي هاي بچه به بده خواسته رو هست اسمش
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 حاالم بوده، رسولي دست ها شناسنامه برم، من بزارين فقط بدن، خوب: بود چسبيده رو سرش دستي دو پرنيان

 رو ارک اين بياد وکيلشون گرفتند رو ارثشون نبرن، من از اسمي جايي بگين فقط خدا رو تو کيه؟ دست دونم نمي

 ندارم راحت خواب من کنين باور شيم، خالص کنه سره يه

 کرد جمع رو خودش زود ولي شم مي سنگين خيلي چون خودم مي پيتزا که شبهايي البته که گذشت سرش از

 گه مي چي خانم شمسي ببينه

 پيش روز 03 کنم فکر کنه باز رو دفتر مهر بود قرار پسرش بيامرز خدا اون بعد بيامرزه، هم رو رسولي خدا: شمسي

 داده جديد وکيل تحويل رو اسناد و مدارک همه گفت خواهرم بود

 بدين، رو آدرسش خدا رو تو گين، مي راست واي: شکفت گلش از گل يهو پرنيان

 بيامرزه، خدا اون اتاق تو: شمسي

 تنهاس؟: پرنيان

 کنه مي استراحت داره کنم فکر آره،:شمسي

 قوا مامت و زد در به بلندي تقه اتاق، سمت رفت سريع دنبالشن، انگار کنه باز دهن شمسي نداد امون ديگه پرنيان

 فاميل اسم که بخصوص کنه، تلف رو وقت نميخواست اصال اتاق، تو انداخت و خودش و پايين کشيد و در دسته

 بود، اويزون مغزش ور يه از وزنه مثل در دم پارچه روي

 روش زد مي سريع داشت، مي undo دکمه کامپيوتر مثل حرکاتش خواست مي دلش خيلي در، کردن باز محض به

 دهپري خواب از در صداي با بود معلوم که چشمي جفت اين با ولي جون، شمسي بغل ،سالن سالن تو گشت مي ،بر

 ييعن کرد، کاري بشه رسيد مي نظر به بعيد بود شده زوم چشمهاش تو غضب نفهمي بفهمي همچين و بهت با و

 نبود اوني وهيکل سر بودا، چشما يعني نبود، هم بود آشنا هم برداره، چشم چشمها اين از تونست نمي هم خودش

 بود، مي بايد کرد مي فکر که

 شدم، مزاحم ببخشيد: اومد خودش به باالخره ولي خشکيده، کرده حس بده، قورت تونست نمي رو دهنش آب

 نچرخيده کامل ،هنوز رفت عقب قدم يه کنه، اقدام پاهاش با کرد سعي undo دکمه حسرت جاي به شده، اشتباه

 خدمتتون هستم کجا؟: بهم کوبيد نفهمي بفهمي رو در سرش باالي از دستي که بيرون بره در از که بود

 شنوم مي بفرمايين: رضا

 اريانگ ولي داشتم کار خانم حاج وکيل ، وکيل با ، با من ، من: بود افتاده پته تته به بود، شوک تو هنوز پرنيان

 اومدم اشتباه

 امرتون هستم، خودم نيومدي، اشتباه نه: رضا
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 رينبهت چيه، بکنه بايد که کاري دقيقا االن دونست نمي انداخت در به نگاهي يه پرنيان پنجره، سمت رفت رضا

 نهک ضعف و غش کمي داشت تصميم ، بسپره خودش به رو خودش که بود اين شايد بده انجام تونست مي که کاري

 بازي نقش به نيازي بود موثر خودش شوک اين ظاهرن ولي شه، باز اتاق به هم خانم شمسي و کبري پاي بلکه

 اقامت روز چند که بود اتاقي نکرد، غريبي احساس کرد بازشون زور به وقتي بست، رو چشمهاش نبود، کردن

 تونست مي بچرخونه رو سرش اينکه بدون بود، تاريک نسبتا اتاق بود، مونده توش خانم حاج خونه پارسالش

 سپ از که بده خودش به تکوني خواست بود، روشن تخت کنار اباژور بده، تشخيص پنجره پشت از رو هوا تاريکي

 آخ،: پيچيد بدي درد سرش

 سر سريع شد باعث رضا صداي که بکشه دست رو سرش پشت دستش با خواست برگشت، قبليش حالت به

 چپش سمت بچرخونه

 نشده چيزيت نترس: رضا

 دارم درد چرا آخ،: پرنيان

 زمين رو خورد سرت افتادي، نيست چيزي: رضا

 باشه نشکسته واي،: پرنيان

 نترسين،: رضا

 برم خوام مي: پرنيان

 نداري؟ سئوالي: رضا

 برم خوام مي نه،: پرنيان

 کيه؟ مينا: سمتش گرفت رو گوشي رضا

 ؟؟؟!جان: پرنيان

 حتما شده حاال،نگرانت تا داده اس ام اس تا 03 و کال ميس تا 80: رضا

 جهنم بردن: پرنيان

 چي؟:  صندلي رو از رضا

 نيست؟ خانم کبري: زوده درازي زبون واسه يکم فهميد خورد، جا کمي

 رفت شام بعداز خير،: رضا

 ه؟درست دارين، رو خانوم حاج وکالت شما گفتند خانم شمسي انگار، نه که هم خالتون خالتون، يعني من،: پرنيان
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 چطور؟ بله،:  رضا

 خوام مي رو ام شناسنامه من خوب،: پرنيان

 چيکار؟ خواي مي: رضا

 از بعد يعني خواستم مي خوب بعدم ديگه، هفته سه خونه، قرارداد تمديد واسه خوام، مي آخه، من خوب: پرنيان

 درسمه آخر سال امسال من ديگه اينها و طالق واسه تونم مي يعني ديگه خونه تمديد

 نيست داد قرار تمديد به نيازي:رضا

 نيست؟ نيازي چي يعني: باال رفت پرنيان صداي

 نيست، يعني: رضا

 بدين تشخيص من واسه باشه قرار شما نکنم فکر: پرنيان

 هست و بوده قرار: رضا

 نور يول گشت، وسائلش و کيف دنبال چشم با انداخت، اتاق دور نگاهي يه رفت پايين تخت از تو از سريع پرنيان

 نبود، کافي

 توکمده وسائلت: رضا

 برم خوام مي: پرنيان

 ؟00 ساعت: رضا

 ميرم تاکسي با: پرنيان

 جمعند سالن تو همه االن بخوابن، بقيه بزار برمت، مي: رضا

 هست؟ هم رضا محمد: گرفت رو پيشونيش رو عرق پرنيان

 کي؟: رضا

 در سر ديدم خودم نيستين، صدري زرکوب حاج پسر رضا محمد برادر شما مگه برادرتون، رضا، محمد: پرنيان

 اوني داداش شما دونستم نمي من بود،بخدا صدري زرکوب فاميل اسم به نوشته پارچه خونه

 نفهميدي يعني خودشم من: بود گرفته اش خنده رضا

 گي مي دروغ نه، واي: پريد عقب قدم يه پريناز

 بگم دارم دروغي چه: رضا
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 کني مي شوخي خوب: پريناز

 حال اين تو نيست شوخي وقت بينين مي بندازين تنم لباس به نگاه يه: رضا

 واپيچ، و پيچ کلي جواب، بي سئوال کلي بود، کرده هنگ رسما ديگه

 با شد افتادبلند يادش چيزي يه يهو تخت لب کرد ولو رو خودش بود، عاجز موقعيت آناليز از ولي خواست مي

 کچل مردني الغر سوخته، سياه پسر يه نبود، ريختي اين رضا محمد گي، مي دروغ: رضا سمت رفت غضب و غيض

 نبود کوتاه قدش نه خوب... ،قد

 دي نمي استفاده زحمت خودت به يا کمه کيوت آي واقعا تو: جلو اومد قدم يه رضا

 ام کي من نره يادت باش، زدنت حرف مواظب: پرنيا

 شدي جزغاله که اين جز بينيم، نمي توت اي ديگه خاص چيز هستي، که حاالم بودي، خودم زن ره، نمي يادم: رضا

 ور حرفات هنوز من بعدم مصلحت، به بار اين بود، زور به بار اون هستم، نه بودم نه پايين، بيار رو صدات: پرنيان

 ندارم، باور

 يباد تو گفتم مي بايد آالن بودم تو مثل منم اگه اي، بچه هنوزم مهمه، واقعيت نيست، مهم هم خيلي تو باور:  رضا

 پريناز شده اسمت ديبا جا به چون چرا نيستي، قاضي

 پرنيان، نه، پريناز: پرنيان

 سياه و گرد شدي سفيد، و باريک دختر اون جا به! چي هر: رضا

 مربوطه خودم به اين: پرنيان

 روم و رنگ شه، مي سالي 0کويت، رم نمي ديگه که بيني مي گذشته،خوب سال 4 حال هر به ولي ، چندان نه: رضا

 شده باز

 گريه زير زد بعدم نيستي خودش ولي شبيه چشمهاتون گي، مي دروغ: پرنيان

 بياري جا به شايد تره قديمي کم يه عکسم اين بيا: درآورد رو اش نامه گواهي جيبش کرد دست رضا

 زرکوب رضا محمد نگفت صدريه، فاميلش گفت رضاست، پسرش اسم گفت مي خانم حاج ميگي، الکي: پرنيان

 صدري

 انداخت نگاهي بيرون به هدف بي پنجره کنار رفت نداد جوابي ديگه رضا
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 فتر سريع بود، خورده بازي بود، اومده در قصه اصل ولي بود يعني نبود، پيچيده هم خيلي ولي نبود واضح چندان

 خانوم حاج کردين؟ يکي به دست همتون آره؟ دادين؟ بازيم:  رضا سمت چرخيد وسائلش، زدبه چنگ کمد، سمت

 کرد، راضي منو اون داد، پيشنهاد اون بود، که معلومه آره... بود؟ شما با هم

 ليک ميخواست، تنهايي چيز همه از بيشتر ولي ، خونواده اين هيکل به کردن خرج واسه بود بلد بيراه و بد کلي

 رفت اي ديگه حرف بي. باهم نفر چند از يکي از نه بود خورده رودست داشت، تحليل تجزيه به نياز که بود چيز

 در، سمت

 کجا؟: گذاشت در روي رو دستش رضا

 برم خوام مي: پرنيان

 برمت مي بخوابن، همه کن صبر گفتم: رضا

 !!!ندارن؟ خبر فاميلت کل که نگو جديد؟ بازيه اينم: پرنيان

 امروز همين خوب که برادرم رضا امير خواهرم، مهناز دونن، مي نفري چند يه خوب لي و نه که فاميل کل: رضا

 هي بود، فهميده قبال خوب هم شمسي خاله خانم، حاج بيامرز خدا اتاق، اين بياريمت شديم مجبور وقتي فهميدند

 هستند هم اي ديگه نفر چند

 خواجه برو کنار، برو: رضا چشمهاي تو زد زل بود گرفته رو ريزششون جلو بزور که بارووني چشمهاي با پرنيان

 ازت نشه دلگير کن خبر حافظم

 تاي چند يه و برادرم، خانم خواهرم، شوهر خانم، شمسي دختر مادرم، بيرون، بري ولي کنار، برم تونم مي من: رضا

 فهمن مي فاميلت کل نرسيده دقيقه به بعدم فهمن، مي هم ديگه

 نه ديگه اونا نه، اونا نه، خدا رو تو نه،:قلبش رو گذاشتو دست پرنيان

 خاله کمک با باش مطمئن هم جا همين تا خونه، رسونمت مي خودم خواب واسه برن تا ميشيني آروم پس: رضا

 مامانم جواب فقط من نيست، مهم من واسه بزن، ديگه داد تا دو يه خواستي حاال نفهميده، کسي مهناز و شمسي

 بدي پس جواب وکارت کس همه به بايد تو، ولي بدم بايد رو

 زمزمه هم لب زير بمونم؟ اينجا بايد من کي تا حاال: تخت سمت برگشت زمين، رو کرد ول رو وسائلش و کيف

 تشنه و گشنه:کرد

 ميام خوابيدند، همه وقت هر اينجام، وقته خيلي بيرون، رم مي من دونم، نمي: رضا

 بود، عصباني زمون و زمين از نداد، رضا به جوابي

 بمونه عالف بايد کي تا نميدونست گوشيش، سر رفت
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 اب نداشت، دماغي و دل ولي کنه تميزش خواست بود، سياه چشمش زير آينه، تو افتاد نگاهش زد، اتاق تو دوري يه

 شد، خيال بي و چشماش زير کشيد دوباري دستش پشت

 ول که حرفهاست اين از تر کنه مينا دونست مي ولي نداشت حوصله بود، مينا بلندشد، گوشيش اس ام اس صداي

 گرفت رو اش شماره بود، داده که هايي اس ام اس سيل خوندن بدون باشه، کن

 دي؟ نمي جواب که بنده سرت کجا پريده ور: مينا

 سالم: پرنيان

 زيادش بايد استرسم، اِند خودم دارم، واحد انتخاب فردا من گي نمي هستي، گوري کدوم معلومه درد، و سالم: مينا

 کني

 زندگيت؟ تو نداري واحد انتخاب جز اي ديگه غصه تو واحد، انتخاب اين با رو ما کشتي بابا، بسه: پرنيان

 خوابت صبح خود بودي،تا شده ترمه 03 ترم 0 جا به و دادي مي شهريه تومن خدا ترمي اگه ام تو ندارم، نه: مينا

 برد نمي

 نداري؟ کاري زنم، مي زنگ واحت انتخاب از بعد فردا حاال خوب، خيلي: پرنيان

 خانوم؟ حاج خونه رفتي کجايي؟ اصال پکري؟ اينقدر چرا: مينا

 بمونم شب کنم فکر اونجام، االنم آره،:پرنيان

 که هم رو تو زنه، مي چرخ مياد همش کنه، نمي ترک رو خونه اول روزهاي روح دوني نمي ديونه، نمون ، وا: مينا

 نخوادببردت يهو واي داشت، مي دوست

 بزنا ترسناک حرف هي ترسم، مي من دوني مي کنه، ول مينا روخدا تو: پرنيان

 شد؟ چي وکيل شد؟ چي شناسنامه شد، چي خوب،: مينا

 بعدا بزار ندارم، حوصله کن، ولم مينا: پرنيان

 شده؟ شده مي نبايد که چيزي يعني شده؟ چيزي: مينا

 خوردم، بازي دادن، بازيم: گريه زير زد پرنيان

 کي؟ تو؟ گي مي چي: مينا

 فردا تونم،باشه نمي االن: پرنيان

 خبره؟ چه ببنيم بگو دلم، تو انداختي هول: مينا
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 مي فکر صدري، زرکوب رضا محمد ، ها ي صدر رضا نه رضا، بود؟ اينجا کي دوني مي شده، سرم بر خاک: پرنيان

 زرکوب رضا محمد زن شدم اومد عمل کاشف خانم، حاج پسر ، ام شناسنامه تو خورده صدري رضا اسم کردم

 خانوم حاج چرا فهمم مي حاال سابق، اي شناسنامه شوهر خانم، حاج خونده پسر زرکوب، حاج پسر ، صدري

 فرستاد خونم قرارداد واسه رو چرارسولي نداد، رو شناسنامم

 گفتين؟ چيا ببينم کن تعريف خوب؟: مينا

 نکردي؟ تعجب: پرنيان

 آخه؟ ممکنه چجوري چرا، واي: مينا

 بخشمت نمي داشتي، خبر ام تو که نگو دونستي، مي ام تو که نگو مينااااااا: زد مي داد پرنيان

 سعي و بود دماغش رو دستش بود، در دهنه تو رضا شد، باز صدا با در که بود نيومده در دهنش از بعدي کالم هنوز

 دهش دير کم يه از بيشتر کم بود،يه شده دير کمي ولي بياره، پايين رو صداش که کنه حالي پرنيان به داشت

 تشخيص رو رضا محمد خواهر و مادر بود، کرده هنگ رسما شدند، وارد ديگه نفر چند و شمسي رضا سر بود،پشت

 نبود، وقتش ولي خواست مي کردن غش دلش داد؛

 خوبي؟ عزيزم، شدي چي: وسط پريد شمسي خاله

 شده؟ چي: جلو اومد زد پس رو ،رضا رضا مادر مهين

 ريخته، بهم کم يه پرنيان بريم، جون، مهين هيچي: شمسي

 شد مي آروم زودتر اومد، مي جمع تو زاشتين مي تنها، و تک اينجا، آوردينش کي از خوب: مهين

 کرد رضا و پرنيان حواله اخمي هم سر پشت از برد، در سمت به رو مادرش مهناز

 بي زد، پس رو کرد مي هدايتش بيرون به داشت که رو مهناز دست که بود نرفته هم قدم دو رفته هم رو مهين ولي

 مسيش حواله بعدي نگاه انداخت، بود پرنيان قدمي يه تو تقريبا که رضا حواله نگاه يه پرنيان، سمت برگشت هوا

 بود گرفته دستش تو و پرنيان دستاي که شد

 پرنيان صورت تو زده زل ، برگشت رو رفته قدم دو

 مي رژه چشمش جلوي از که گذشته بد خاطرات مهين و مهناز باديدن هنوز کنه، غش بود خداش از واقعا ديگه

 شغ که لحظه اين تو که عجب ولي انداختنش پا از دوباره واسه بودند کافي همونها بود نکرده مرور کامل رو رفتند

 بود وايساده جاش سر سفت بود، الزم
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 مي رو تو من تو، تو،: پرنيان چشم طرف برد رو اش سبابه انگشت کرد، باز دهن ، برداشت هم ديگه قدم يه مهين

 قدمي نحس همون سفيد، چشم ?بريد گيس همون هستي، قاضي محمد حاج بريده گيس دختر همون تو شناسم،

 کنم فراموشت محاله قبرستون، سينه فرستاد رو شوهرم که

 هم زدن حرف قصد نداشت، شدن کور قصد عقب، کشيد رو خودش سانتي چند پرنيان

 خدا، رو تو باشين ،آروم مامان: برداشت مادرش سمت قدمي و بشه حائل کرد سعي رضا

 از کني، مي غلطتي چه اينجا خودت تو رضا اصال خونه، اين تو ميکنه، چيکار اينجا اين: زد پس رو رضا دست مهين

 خانم، اين دل ور بودي، اينجا نکنه زده، غيبت شب سر

 کنه مي چيکار اينجا اين بگو زودتر رضا،فقط: مهين

 خدا ناو پيش کنه، استفاده خوابگاه از نتونست مدتي يه دانشجوئه، اينجا پرنيان جون، مهين: پريدوسط شمسي

 ميک ، اينجا اومد شنيده، رو فخرالملوک فوت خبر امروز يعني خوب حاالم رفت، گرفت خونه که بعدم بود، بيامرز

 بود ريخته بهم

 ي،قاض خانم ديبا ديباست، اسمش عزيزم، نيست پرنيان اين: کنه تکميل رو حرفش خانم شمسي نداد امون مهين

 ولي کنين، مي فکر که همونم من: شد مسلط خودش به يکم پرنيان

 شد فخرالملوک رفتن باعث تو قدم پا مطمئنم نزن، حرف: مهين

 گفتين و کردين چي هر پيش سال 4 نبود بس کنين، بس مامان: رضا

 با بچه علف يه چطور مياد يادم وقتي گيرم مي آتيش هنوز داغم، هنوز که نزن، رو موقع اون حرف رضا:مهين

 جداييه داغ که قدمش نحسي کرد، بازي ما خونواده آبروي

 تهسک تا گرفته من کردن طرد از درآوردين، تون قبيله قوم و شما رو نکرده و کرده تالفي تخت، دلتون: پرنيان

 آقاجونم، دادن

 حرفها، اين داره فايده چه آخه خدا، رو تو بسه: اتاق تو برگشت بود، فرستاده بيرون اتاق از رو همه تقريبا مهناز

 جون شمسي ، ميشن بيدار هام هست،بچه چي مال صدا و سر اين االن کنه مي فکر ندونه کي هر نداره، خوبيت

 باشن م آرو مرحوم اون احترام به بگين شما

 در، سمت رفت و کيفش به زد چنگ نداشت، موندن طاقت ديگه

 ري؟ مي کجا: رضا

 قبرستون: کرد زمزمه لب زير جوابي برگرده اينکه بي
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 رسونمت مي خودم شه آروم مامان کن صبر دقيقه چند شب؟ وقت اين چادر، بي بري؟ خواي مي ريختي اين: رضا

 رضا، داره ربطي چه تو به: بود شده گرد چشمهاش مهين

 نمياد خوش رو خدا بره، تنهايي شه نمي که شب وقت اين آخه جون مهين: شمسي

 نميري جا هيچ خبره چه نفهمم تا بري، زارم نمي: گرفت رو دستش مچ پرنيان سمت رفت مهين

 دادين، بازي منو کنم، مي شکايت همتون از کنن، ول رو دستم بگو: رضا به کرد رو بغض با پرينان

 کنين ولش مامان: جلو رفت رضا

 شنومم مي بگين،: بست درو و داخل کشوند رو پرنيان مهين

 کنيم مي صحبت بعد بره، بزار مامان: رضا

 فهميدم امروز منم زنيم، مي حرف شين، اروم بزار مامان؛ گه مي راست: مهناز

 مي رو صداش که خودش بود، دلش اون از تر بد ولي شد مي منفجر داشت سرش بود، شده ولو طرفي يه کي هر

 آبي هب دست يه بخوره، بديم چيزي يه کرده، ضعف بچه اين گن نمي فکرن، بي اينقدر چرا اينها دونست نمي شنيد

 در سمت رفت حاال، تا عصر بره

 ري؟ مي کجا: شمسي

 همينا فعال... آشپرخونه، دستشويي،: پرنيان

 چپ بودند ايستاده نفري سه سالن ورودي دهنه تو دستشويي از اومدن بيرون با بيرون، رفت در از حرف بي بعدم

 ه،ش رد کنارشون از بااخم يا بگه هم چيزي بايد االن دونست نمي داد، تشخيص رو زنش و رضا امير کردند، مي پچ

 گشنمه، من خوردين؟ چي شام: شد باز دهنش هوا بي يهو ولي

 اضافه کبري اگه خورديم، قيمه: داد جواب شوهرش از تر زود ولي بود شده گشاد چشمهاش رضا امير زن سهيال

 هست هنوز باشه نبرده رو هاش

 و ناراحتي اوج تو هميشه کرد، شد نمي کاريش لي و بود بدي عادت آشپزخونه، سمت رفت و کرد تشکري پرنيان

 نشون بدتري هاي واکنش موند مي گشنه اگه داد، مي آرامش بهش کرد، مي خوردن مشغول رو خودش بايد فشار

 ودب رفته پاش که بود زده پسرها از يکي سر استاد جلوي کالس سر دادي آنچنان گشنگي همين سر بار داد،يه مي

 بودش، فرستاده دانشگاه از اخراج آستانه تا استاد که بود شده خاموش سيستم و برق رابط سيم روي

 ظرف يه با و برنجش رو ريخت کنه گرم اينکه بدون يخچال، تو هم ها قيمه بود، ديگ تو برنج قابلمه، سر رفت

 بود، کرده درگير رو فکرش جوري بد هم حلوا ظرف زد، يخچال به هم ديگه سر يه کار وسط شد، مشغول ماست
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 لز بهش چشم جفت چند بشمره نتونست کرد، بلند سر شد، تموم غذاش وقتي ولي گذشته چقدر دونست نمي

 زياد گفت شد مي ولي زدند

 بمون امشب: گذاشت جلو قدمي ز مهنا

 انداخت مهناز به نگاهي کالم بي

 بمون رو امشب جان، پرنيان: شمسي خاله

 اومده سرم باليي چه بفهمم بايد ، مونم مي: پرنيان

 بگيري ساده درد دل يه نهايتا خوردي که غذايي همه اين با نيومده، سرت خاصي بالي: مهناز

 بده توضيح من به خواد مي کي طرفم، کي با دقيقا من االن: پرنيان

 يم هم مهين مامان فردا،بعدم واسه بزارين ولي بدن، توضيح بايد خودشون ايشون: رضا شونه سر زد دستي مهناز

 کنن صحبت باهات فردا رفتن قبل خوان

 کمي فقط بود، بهتر کمي حالش اتاقش، سمت رفت و گفت بخيري شب لب زير نگذاشت محلي

 اين جلو حاال واي: جست جا از سريع بود، ردشده 08 از انداخت، ساعت به نگاهي يه کرد، باز رو چشمهاش بزور

 ونپريش روي و سر اين البته: انداخت آينه تو خودش به نگاه يه خوابيدم، اينهمه نباشه زشت معجوج يعجوع قوم

 !the hell, who cares: کرد همشون حواله شکلکي بعدم نظرم، به تره زشت

 کرف اوضاع اين به خواست مي چي هر ديشب جاش سر نشست برگشت افتاد، زبانش ترم پايان امتحان ياد يهويي

 مي رو مصيبتيش بزنه،هر رو کالس پسرهاي از يکي پوز بود داده قول زبان، امتحان سراغ بود رفته ذهنش هي کنه

 يا0 ببرم؟ بکار بايد رو شرطي جمله کدوم االن خوب،: انگليسيش معادل پي رفت مي فکرش هي کنه مرور خواست

8 

 ترمو اين نيوفتم خدا واي

If they give me the cold shoulder, I'll wring their necks 

 يا

If they gave me a cold shoulder, I would wring their necks 

 کن ولش بخونم،اه ديگه بار يه امتحان قبل باشه يادم

 دستشويي رفت سريع اومد نمي صدايي بيرون، کشيد سرک در از و کرد، سر رو شالش سريع

 شد چشم تو چشم رضا با اومدن بيرون محض به
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 ناهار يا کنين مي ميل صبحانه خواب، ساعت: رضا

 برم خوام مي هيچکدوم،: پرنيان

 کنيم صحبت بايد: رضا

 خوابيدم بد ديشب کنه، مي درد خونه،سرم برم بايد ندارم، حرفي االن شما با من: پرنيان

 چند يه زدي، مي حرف خواب تو داشتي صبح تا ريز يه ماشاهلل زدم، سر بهت بار سه صبح تا داري، حق: رضا

 کردي مي تمرين زبان کنم فکر هم رو ساعتيش

What to do , what not to do! 

The worst dilemma ever! 

Whom should I talk to! 

What if they tell my family! 

 ميزني؟ حرف خواب تو اينقدر هميشه

 مهمه؟ دونم، نمي: پرنيان

 سخته، پيشت خوابيدن خوب ميزني، حرف اينقدر هميشه اگه خوب، آره:رضا

 از بعدا بزار رو ات شماره: شد جور سريع که گشت مي شکن دندان جواب يه دنبال-کرد ريز رو چشمهاش پرنيان

 گم مي بهت پرسم مي شوهرم

 افتاد راه و برداشت رو وسائلش اتاق، سمت رفت نشد؛ رضا العمل عکس منتظر

 البته و سالم: کرد خطاب رو همه بود، دعا مشغول بدست قران هم خانم مهين ديد، رو مهناز و شمسي سالن تو

 خدافظ

 باهات دارم حرف ديبا؟ کجا: شد خيز نيم مهين

 بعدا، باشه تونم، نمي االن: پرنيان

 نيست صبور خيلي محمد حاج که دوني مي باشه، دير ممکنه بعدا: مهين

 مهين سمت رفت دارند، قرار اش خونواده قصه اين سر يه که رفت مي يادش داشت برگشت، و کرد هيني پرنيان

 خواين مي هم رو ام خونواده ديدن اجازه بار يه سالي همون اگه ندارم، دادن دست از واسه چيزي ديگه من: خانم

 گذرم نمي دنياست دنيا تا گذرم، نمي ازتون ولي بگيرين، بگيرين، ازم
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 کرده؟ سکته بار دو آقاجونت دوني مي: مهين

 بود سکه اومدن پايين هم دوم بار بود، شما لطف به بار يه بله،: گريه زير زد پرنيان

 بياد پيش سوم بار نزار پس: مهين

 بزنيم؟ حرف هم با ميشه: پرنيان

 بري بزاري خواستي مي تو بود، همين قرار اولم از: مهين

 شما و من فقط يعني: پرنيان

 شما و من بله،: مهين

 خوب :شکست رو سکوت مهين باالخره تا حرف بي بودند نشسته هم روبروي پرنيان و مهين که بود اي دقيقه پنج

 خوب: پرنيان

 شنوم مي: مهين

 دانشگاهم رنکينگ خواست مي دلش خيلي) کبير امير شدم قبول دانشگاه من خدا به يعني من، خوب،: پرنيان

 شه؟ مي باورتون نيومد، باهام کسي بيام، خواستم مي که اول هفته بعد( ديگه خوب ولي بگه

 عصر 5 بدم انجام رو کاراخوابگاهم بود قرار بودم، دانشگاه تو ظهر تا فرودگاه، رسوند منو آقاجون راننده هيچکس،

 عموم زن مکه همسفري گفت شه، مي شروع کالسام بعد روز 0 دونست مي زد، زنگ ظهرمادرم سر بعد برگردم،

 عدمب دادن، بهم آدرسو پيششون، برم بگيرم خوابگاه تا من که زدن زنگ بهش گفت تنهاست، پيرزن يه تهرانه،

 پيش اومدم خونه،منم برم نشده تموم درسم تا دارم اجازه رو عيد اول روز فقط گفت ، گرفت رو گوشي آقاجونم

 زا ما خوابگاه خوب ولي دانشگاه، و درس سر رفتم که بعدم شد، درست خوابگاهم تا موندم، اي هفته يه خانم، حاج

 شکلم دانشگاه با گفتند مي تابستون،هي ولي نداشت، مسئول چون بود تعطيل که عيد تو بود، استيجاريا اين

 اول سال که خصوص به بگيرم، خونه گرفتم تصميم کردند، اذيت خيلي خالصه کنند، تعمير ببندند، خوان مي دارن

 رپس و فهميد آقاجونم و فهميد عموم دوم سال ولي عموم، پسر خونه رفتم آقاجونم خونه از رو عيد تعطيالت بقيه

 مي سر بار يه اي هفته ،دو اي هفته معموال خانم حاج کنند،به جون نوش تيکه کلي شدند مجبور زنش و عموم

 به وبخ ولي نگفت، خوب ولي اينجا، بيا بگه بهم داشتم انتظار راستش اولش دارم، تصميمي چه گفتم بهشون زدم،

 مي خوب رفتم، مي بنگاهي با وقتي خوب ولي دادند مي هم ها خيلي البته دادند، مي خونه سخت تنها دختر

 .بود ترسناک خيلي تنهام من دونستند مي اينکه ، راستش ترسيدم

 خوب جاش هم اجاره، واسه داشتند کوچيک سوييت يه خانمش با که کرد پيدا رو آقايي حاج يه خانم حاج بعد

 يپا رفتيم تا ولي بود، راحت خيالم بود، کرده معرفي خانم حاج خوب هم بودند، آپارتمان اون تو خودشون هم بود،

 از خارج شوهرش فقط متاهله نيست، مجرد گفت هم خانم حاج ده، نمي مجرد دختر به گفت حاجي زن داد، قرار
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 خونه خير از بودم، شوک تو هنوز که من قرارداد، واسه داد رو خونه محضر شد،آدرس راضي هم حاجي زن کشور،

 پسر زنه مي زنگ گفت نباش، نگران تو گفت خانم حاج ولي شدم منصرف بگن گفتم خانم حاج به گذشتم

 مي و داد قرار ريم مي بعد ، کنيم مي صوري عقد يه محضر ريم مي نداره، ازدواج قصد پسرش گفت کوچيکش،

 نمي هم کسي بگيرم، جديد شناسنامه برم دوباره تونم مي قانوني پزشک برگه با من شيم جدا که بعدم بنديم،

 صبر امسالم گفت خانم حاج بعد شد، درست خونم کار حال هر به و عقد واسه رسولي به دادم وکالت من فهمه،

 ماس کردم مي فکر اصال من خدا، به بود همين کنيم، اقدام طالق واسه بعد ببندم هم رو آخر سال قرارداد تا کنيم

 بودم نديده رو شما پسر ديشب تا من اصال ام، شناسنامه تو خورده صدري رضا

 کردي؟ بازي ما آبروي با چرا پيش سال چهار بدونم خوام مي من گفت، ديشب رضاخودش که رو اينها: مهين

 کلنجار خوش با کلي بزنه، حرف موقع اون به راجع خواست نمي دلش اصال داد، قورت زور به رو گلوش آب پرنيان

 نکنه، فکر گذشته به که ديشب بود رفته

 نزنيم حرف ها گذشته به راجع ميشه: پرنيان

 سراغت، اومدم مي اينها از تر زود خيلي بود رسيده بهت دستم اگه شه نمي که معلومه: باال برد رو صداش مهين

 گفت نه چرا کرد، يخ رو سنگ رو ما مهمون تا 533 چشم جلو سالن تو يدفعه پسرم عقدي زن چرا بدونم نبايد من

 بود داده رو بله قبلش هفته محضر تو که حالي در سفره، سر

 زني مي داد چرا مامان: تو اومد کرد باز درو رضا که بود نشده تموم مهين حرف هنوز

 ما حيثيت و آبرو با چي واسه بدونم خوام مي پرسم، مي رو پرسي زنت از نداشتي عرضه که سئوالي دارم: مهين

 نگفتي؟ ما به روکردي خانوم مالحظه دونستي مي نکنه يا بدوني؟ نميخواي تو کرد، بازي

 خودش مثل درست نداره ارزشي هيچ واسم دونستنش بدونم، که خوام مي نه دونم، مي نه: رضا

 عاتيدف اون از بار اين ولي بياره کم زبون از زندگي تو اومد مي پيش کم بود، شنونده فقط بود کرده هنگ پرنيان

 نداشت خوردن تکون قصد و حلقش ته بود چسبيده زبونش که بود

 کردي عقدش دوباره من مشورت بدون بدو بدو رفتي همين واسه: مهين

 من واسه پيش سال 4 همون بينمش، مي اوله دفعه سالم 4 اين تو کردم، رو اينکار خانم حاج خواست به من: رضا

 مرد

 داري؟ چيکار من به دعوا تو وا،: پرنيان

 حاج فاميالي کنين، اختالت آروم شوهر مادر و عروس کنيد سعي يکم حاالم: داد ادامه و رفت اي غره چشم رضا

 بست در و رفت بعدم بيرون مياد صداتون زشته اومدند، خانم
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 پسرتا اين نداره اعصاب جون مهين: پرنيان

 داري، نفس به اعتماد و رو تو ماشاهلل نداره اعصاب اون چي هر:  مهين

 نداد جوابي پرنيان

 منتظرم: مهين

 چي؟:پرنيان

 بريده دنيا از که بينم مي رو پسر اين بار هر خورد، رو خونم خون سال چهار اين تو خيلي جوابم، منتظر: مهين

 هر کردم، اش تنبيه خودم گفت شرمندم، شرمندم، گفت، هي ديد مارو بار هر که هم جونت آقا ميشه، تازه داغم

 نگذاشت ببينمت بايد خودم گفتم چي

 بشه سرازير اومده چشمش پشت که اشکي نگذاره داشت سعي بود، ساکت فقط پرنيان

 کنم فکر روزها اون به راجع نميخوام: پرنيان

 دارم نمي بر سرت از دست اينبار بگي، من به بايد ولي نکن، فکر: مهين

 نمي فکر چيزها اين به اصال بود، سالم 00 کنم،من شوهر نميخواستم اصال من خواستم، نمي رو رضا من: پرنيان

 رضا، نديد قبل نه، گفتم اومدنتون از بعد نه، گفتن اومدنتون از قبل کار، سر برم دانشگاه برم خواستم مي کردم،

 که زديم،روزي رو حرفامون زرکوب حاج منو گفت آقاجونم نکرد، گوش من حرف به کسي رضا،ولي ديدن بعد

 ازدواج قصد گفتم بهش من بزنيم، حرف که حياط تو رفتيم هم وقتي نکردم، نگاش اصال من اومد، رضا محمد

 ه،اومد زوري اونم گفت نکرد، گوش حرفم به اونم ولي نه، بگه گفتم کنه، مي مجبورم داره آقاجونم گفتم ندارم،

 نه، بگه آقاجونش به تونه نمي ولي کنه عروسي بچه يه با خواد نمي

 خوبه؛ هم خيلي ديده رفته وقتي ولي خواسته نمي اونم گفت کويت، برم خوام نمي گفتم

 مخوش سيا آدم از گفتم رضا، بگو تو گفت ميگن، ممدرضا همه که بخصوص اد نمي خوشم رضا محمد اسم از گفتم

 مي سرش به سر دارم کرد مي فکر نگرفت، جدي منو حرفهاي اصال نمياد، خوشم سفيد ادم از منم گفت نمياد،

 نکرد،آقاجونم گوش کوبيدم زمين پا گفتم، چي هر نميشد، باورم شوخي خيلي بودم شنيده گفت مي همش زارم،

 نم به برادارم هميشه بودم، بابام سوگلي من کنه، مي شوخي کردم مي فکر برم، خونه اون از بايد بگم نه گفت

 ورق دبيرستانم دوم سال از ولي خواستم، مي من جا هر بود، همون خواستم مي من چي هر کردند، مي حسودي

 بودم، شيطون و هوا به سر خيلي خوب من نبود، قبل مثل من با ديگه برگشت،آقاجونم

 قبرستون سينه فرستادي رو شوهرم آوردي، در ما آبروي سر رو آقاجونت کار تالفي اونوقت: مهين

 عزائيلم من بخدا،مگه نه: پرنيان
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 بود تو قدم پا: کرد پاک رو اشکش مهين

 داشت سرطان شوهرتون خدا، به نه: پرنيان

 چي؟: شد گرد چشماش مهين

 همين واسه گفت، مي آقاجونم نيست، زنده بيشتر ماه 8 بود گفته دکتر داشت، روده سرطان زرکوب حاجي:پرنيان

 زردتر روز هر شدين نمي متوجه شد،شما بيشتر ماه دو از هم هفته يه واهلل بدن، انجام خواستند مي رو مراسم زود

 شدن مي تر قوت بي و

 اس؟ ديگه بازي مسخره يه اينم ديبا: مهين

 بده ادامه خواد نمي کرد احساس ديگه دونست، مي هم رضا ممد نه: پرنيان

 شد خيز نيم مهين

 کجا؟: پرنيان

 نگفتند؟ من چرابه گن؟ مي چي ببينم برم: مهين

 بخورين غصه بدونين شما خواست نمي دلش زرکوب حاج چون: پرنيان

 دونست؟ مي خانم حاج: گريه زير زد مهين

 بوده حاجي اول زن خانم حاج دونستم نمي ديشب تا من دونم، نمي من: پرنيان

 کنه رحمت رو تاشون دو هر خدا: مهين

 ديگه؟ برم من: پرنيان

 کجا؟: مهين

 ديگه خونه: پرنيان

 کردي بازي ما آبروي با چرا ندادي، منو جواب هنوز: مهين

 نتونستم ولي خواستم، نمي: پرنيان

 نگفتي؟ نه محضر تو چرا اصال بردي؟ مي رو ما ابروي حتما بايد نتونستي،: مهين

 من کجا؟: گرفت رو دستش مهين که در سمت رفت شد پشيمون هي بگه چيزي کرد باز دهن بار چند پرنيان

 منتظرم

 داشت، بچه و زن پسرتون چون: کرد دل يه رو دلش پرنيان
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 رضاااااااااااااااااااا:شد پاره گوشش پرده کرد احساس پرنيان که زد دادي مهين

 اتاق تو ريختند شمسي و بچه، تا دو يه مهناز، شوهر رضا، امير مهناز، رضا، که نشد ثانيه 03

 مامان؟ شدي چي: رضا

 بياد کنار باهاشون نتونسته خدا،هنوز بنده شنيد اول دست خبر چندتا هيچي،: انداخت باال اي شونه پرنيان

 دارم کار رضا آقا با من لطفا، بيرون همه: کرد زوم رضا رو و همه رو چرخوند چشمي يه مهين

 خدا به زشته داريم، مهمون بابا نزنين داد هم اينقدر نيار، فشار خودت به اينقدر خدا رو تو مامان؟ شده چي:مهناز

 برسم ايشون خدمت به من تا بفرمايين خوب خيلي: مهين

 فتنر بيرون انداخت،با مي باال شونه فقط پرنيان ولي خبره، چه پرسيد مي پرنيان از داشت ابرو چشم با شمسي

 خوب: خودش کنار نشوند گرفت رو رضا دست مچ شد بلند مهين همه،

 مامان؟ شده چي: رضا

 داشت؟ سرطان آقاجونت گه؟ مي چي ديبا: مهين

 داري؟ نگه رو زبونت شد نمي: کرد ديبا نگاه چپي رضا

 کني دفاع ازم زدند، مي قدمي بد انگ من به هي خواستين مي خير،: ديبا

 قدمي بد گفتي من به خودت تو: رضا

 گرفتي؟ مي جدي بايد بياري، نه آقاجونت جلو تو گفتم چيزي يه من حاال وا،: ديبا

 حرفي داد قسم رو رضا امير منو بخوره، تکون آب شما دل تو خواست نمي بيامرز خدا آقاجون ببينين، مامان: رضا

 بود، خودشون خواست نداره، اي فايده ديگه حراجي گفت هم دکتر کرد، شد نمي کاري ديگه درواقع نزنيم،

 داشت؟ خبر اون چي؟ فخرالملوک داشتم، حق من کردين، بد: مهين

 دونست نمي موقع اون تا پيشمون؟ اومد يادتونه، که آخر هفته تا اونم نه،: رضا

 شازده؟ کجا: شد بلند جاش سر از هم رضا کشيد، آهي مهين

 پيششون، نريم زشته پايين، هست مهمون مامان: رضا

 مونده کار اصل باشين، داشته تشريف: مهين

 چيه؟ ديگه: کرد ديبا حواله اي ديگه اخم رضا
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 ببينند رو شما بچه و زن خواد مي دلشون خيلي جون مهين: ديبا

 زد، رو خونت در با يه شانس ديگه نه من، به ندازي مي رو خودت داشته برت خياالت چيه،: ديبا سمت رفت رضا

 شه نمي تکرار تاريخ ديگه

 وت منظورم نکنه خدا البته زندگيم، رو انداخته رو خودش دوباره شتره متاسفانه که اوال: کرد تنگ چشمي ديبا

 خوان مي رو نقدتون به دست بچه و زن مهين مامان ولي بود، ام شناسنامه

 نه؟ خوابين گيج هنوز انگار شما: رضا

 آره داري؟ بچه و زن تو گه مي ديبا رضا، کنين، بس: مهين

 دارم که زن واهلل: رضا

 کردي چيکار تو تو، رضااااااااا،: مهين

: شد رت نزديک ديبا به قدم يه گرفتش برق انگار يهو بعد بود، خانم حاج اصرار به فهميدين، که ديشب بابا: رضا

 اي؟ حامله تو ديبا،

 بيرون، زد مي داشت چشماش ديبا

 بده، منو جواب: رضا

 سالتون 4،5 احتماال بچه و اول زن اون داري، کار چي من به سرم، بر خاک:صورتش تو کوبيد اومد خودش به ديبا

 گن مي مهين مامان رو

 فهمم نمي من گه؟ مي چي ديبا اين مامان: رضا

 ديدم رو ات حامله زن و تو عکس من بپرس، من از: ديبا

 شي؟ بزرگ خواي نمي آره؟ باحالي و شوخ خيلي کني مي احساس هنوز تو: خنده زير زد رضا

 منم زندگي کارش اين با زد، مي زنگ بهم خودش زنش ديدم، خودم من بخدا جون، مهين: مهين به کرد رو ديبا

 رفت، دنيا از ناراحت ام حاجي کرد، سکته آقاجونم کرد، آبرو بي منو کرد، خراب

 دوزي مي و بري مي خودت واسه گي مي چي: گرفت رو ديبا دست مچ بود رفت در کوره از ديگه رضا

 کن ول رو دستم: دييا

 بده جواب رضا، کن ول رو دستش: مهين

 بافتي؟ بهم چجوري رو چرنديات اين:کرد شل ديبا مچ رو رو دستش فشار کمي رضا
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 آقاجونم به بازم من کردي، ولشون گفت ميکرد، زاري زد،گريه زنگ من به زنت راه، اون به نزن رو خودت: ديبا

 گذاشتند، رو محضر تو عقد قرار زودي ديدي که بعدم خوامت، نمي گفتم

 رس که بعدم نداشتم، شک ديگه فرستاد، پيک با رو عکستون بودم، آرايشگاه زد،تو مي زنگ روز هر زنت ولي

 واست حيفم زيادي من ديدم يعني کنم، بازي کسي زندگي با تونم نمي ديدم کردم، فکر چي هر سفره

 ممکنه، مگه ميگي؟ چيه چرنيديات اين: کرد زياد رو دستاش فشار دوباره رضا

 وايسا، کردي که کاري پاي باش مرد نيست، چرند: ديبا

 نداري رو عکسش: مهين

 آب به دادم کردم تيکه هزار تودستشويي بردم بزارم، توش نداشتم کيف بودم، شده شوکه نه: ديبا

 واال آخه دونم نمي عکس، يه با آخه: مهين

 يتکو کنم فکر بودند، دريا کنار عربي، چادر با حامله زن يه با بودف مردنيش الغر سوخته سياه خود بخدا: ديبا

 خانم شکم رو دستم يه خانوم، گردن دور دست رضا، آقا نه البته، بود

 تو دست از واي: نشست رفت و کرد پوفي رضا

 دچرخيدن بودند کرده خالي باتري ظاهرن که نفر سه هر در شدن باز با ، نشست و زد زنگ تک يه گوشيش با رضا

 شده؟ چي: تو اومد نگران مهناز در، به رو

 بشين بيا هيچي: رضا

 شده؟ چي بگين خدا رو تو: مهناز

 کويت؟ اومدي کي تو: رضا

 چي؟: مهناز

 ؟ کويت اومدي کي تو: رضا

 پيش سال 5 بودم، حامله که سينا سر: مهناز

 شد مي باز داشت کم کم مهين اخمهاي کند، مي رو لبش پوست داشت پرنيان

 گرفتيم؟ عکس سعيد آقا با ، برقه و عربي چادر با ساحل دم رفتيم يادته خوب،: رضا

 اره: مهناز

 کجاست؟ عکس اون حاال خوب: رضا
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 ديگه حتما البوم تو: مهناز

 آخر الي و رضاست بچه و زن عکس اين گفته ديبا، به داده برداشته، يکي ، نيست البوم تو ديگه نه: رضا

 کني؟ مي شوخي واي،: صورتش تو کوبيد مهناز

 به دکر رو بعدم کرد داغون رو ما اينهمه اي خورده ناپاک شير کدوم ببيني کني فکر بشيني بايد خير، نه: مهين

 تو زدي مي پا جفت بايد کردي، مي خونوادت با مشورتي صالح يه نبايد زدي؟ مي حرف درست نبايد تو: ديبا

 طرف دو آبروي

 وزگارر به زد گندي همچين که بوده، پسرتون خواه خاطر کي ببينين برين جون،اصال مهين چه من به خوب: پرنيان

 کنه قبول غالمي به رو ايشون سر با سراغش برين حاالم من،شايد

 خرج جانانه کشيده يه من قول از ديديد رو دلخسته عاشق شمام رضا آقا اجازتون؛ با خوب: شد بلند جا از بعدم

 نکني خبرم نيومد دلتون اگرم خوردم، آقاجونم از من که سيلي تا دو اون عوض کنين، گلشون صورت راست و چپ

 ميل کمال با کنم مي و اينکار خودم

 کجا؟: گرفت رو ديبا جلوي مهناز

 زندگيم خونه سر: ديبا

 بمون،: مهين

 نداره عيب ولي زد، دور منو که دلخورم ازش گرچه ام مي بيامرز خدا اون هفته واسه دارم، کار خيلي ديگه نه: ديبا

 کارا دنبال برين فردا همين لطفا شمام خان، رضا مديونم،محمد بهشون ام کلي کوتاست دنيا از دستشون ،

 چي؟ کاراي: رضا

 طالاااااق: ديبا

 هب بشينه اونها دل ور تونست نمي ولي بود شوک تو خودشم بودند، ديبا حرفهاي شوک تو همه جورايي يه هنوز

 خدافظ اجازه، با: نکرد معطل ديگه کنه، فکر خودش اشتباه

 از و کرد خداحافظي سريع هم بقيه و جون شمسي با باشه، داده حافظيش خدا به جوابي کسي که نيومد نظرش به

 دو جاسوس چرا مينا وسط اين فهميد نمي طرف، يه چيز همه اصال درگيربود، ذهنش راه طول بيرون،تمام رفت در

 که اش مکه همسفري خونه آدرس باشه، عمو زن همون که بزرگش مادر واقع در و بود، عموش نوه مينا بوده، جانبه

 خانم حاج عمو زن آشنايي اگه تازه اونهاس، بين ربطي چه فهميد نمي ديبا، مادر به بود داده رو باشه خانم حاج

 بود نخورده جا خيلي تلفن پاي مينا چرا بوده،پس اتفاقي
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 مارهش ديدن و کالر دي آي صفحه به کردن نگاه با کشيد پريز از رو خونه تلفن چيزي هر از قبل خونه به رسيدن با

 و کرد آب رو عزيزش دستي وان حموم، تو رفت و شارژ تو زد خاموش همونطور هم رو موبايلش شد، مي کالفه مينا

 کشيده خونه اجاره رو اش هزينه و بود مشترک کرد،آب باز ته تا رو آب و کرد اي خبيثانه خنده توش، نشست

 جاک از زنه مي رو اش سکته قبض ديدن با ماه هر که آبي پول اين نداشت، خبر بخت بد صاحبخونه ولي بود، شده

 هچ به رفت نمي يادش باشه، نداشته نشتي ساختمون ببينه بود اورده کش لوله باري سه دو حتي خوره، مي آب

 بود، هيجاني کاراي عاشق کال باال، بودند آورده ظهر تو صاحبخونه خواب ساعت تو کارگرها رو وان دردسري

 ياد.بود گرفتار وري يه ذهنش همش شه، ريلکس شد مي مگه ولي بست، و رو چشمهاش و شد صاحبخونه بيخيال

 نهمچي مردني، الغر سوخته سياه بود گفته جونش پسر به وقتي بود افتاده گرام شوهر مادر مهين صورت سرخي

 حرف اين بابت بود شده خنک دلش

 ساعتي دو بده،يه رو جوابش حرفي تونست نمي بود شکار پسرش دست از خودش که اوضاعي اون تو دونست مي

 ايدب مثال حاال دونست نمي لباسهاش، کمد سر رفت بيرون، زد و کند دل باالخره بعدم مينا، قول به زد وول آب تو

 يه ومد،ني دلش انگار بعد ولي بيرون کمد از کشيد رو صورتيش تاپ نه، يا بپوشه مشکي باز دره دو خانم حاج واسه

 چيز خوب ولي بود گرم شهريور آخر واسه يکم داشت، ريون خود سر استين مشکي ميدي يه زد، کمد تو چرخي

 نيومد، دستش دم هوبي آقاي کمد تو اي ديگه

 مي در کاه زير آب خانم مينا اين کار از سر بايد اره، نمي طاقت دونست مي گوشيش، سمت رفت شد، بلند جا از

 رو مينا شماره اونها خوندن بدون. شد روونه کالها ميس ريپورت و ها اس ام اس سيل گوشي، کردن روشن با.اورد

 گرفت

 جيگرم سالم: مينا

 سالم،: ديبا

 خوفي؟: مينا

 باشه حواست ، cold war تو روسيه و آمريکا مثل االن تو و من حال کني، مزگي خوش واسم نزدم زنگ: ديبا

 ندادي؟ رو کوفتي امتحان اون هنوز تو: مينا

 نکن دخالت نداره ربط تو به که کاري به بعدم خير،: ديبا

 نيست؟ مربوط من به سامان آقا پوز ديگه حاال: مينا

 اينجا، انگار بوده واست باري پر هفته يه خيلي ندارم، خبر من و هست نکنه: ديبا

 بزنين رو پوزشون قراره شما که گفتم نظر اون از: مينا

 بدم خودمون به شانسي يه زدم زنگ مينا، کن گوش:ديبا
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 کني مي رفتار من با شوهرا و زن مثل چرا سرم بر خاک: مينا

 هستي؟ رضا و بزرگ خانم منو، قصه کجاي تو سئوال، يه نريز، مزه: ديبا

 ها دادي گير: مينا

 بده جواب نيست، گير: ديبا

 بود مکه بزرگ خانم با جونم گم،مادر مي بابا خوب خيلي اه،: مينا

 خوب: ديبا

 بود نگران مامانت تهرون، بري خواستي مي که تو بعد جونم، پرپري نداره خوب: مينا

 يکي سرنوشت تا پرپري بگو هي داره،حاال گوره گره سرنوشتم کافي اندازه به بگو، کامل منو اسم بار هزار اوال: ديبا

 باهام کار اول الاقل زد، مي من به سر يه سال 0 اين تو بود، اگه نبود، نگران مامانم شه،بعدم قاطي و قر من با ديگم

 اومد، مي

 وبخ شد، راحت خيالشون خانم حاج بودن بابت از وقتي تازه کنه، نمي جرات جونت ازآقا دوني مي که تو بابا: مينا

 چيکار اومدند مي

 اونام هنکن کنم؟ باور ، نديدند حاال تا که کسي هواي به فرستادن تنها و تک رو تجربه بي دختر يه واقعا، آره: ديبا

 داشتند؟ خبر

 دفتر تکشون تک که ميدوني نبودي، هم تجربه بي همچين تو که نرفته يادت ولي خبرم، بي رو اونش: مينا

 هستي باليي چه دونستند مي بودند، خونده رو خاطراتت

 بقيش؟ گيرم، مي آتيش اول از که نيار يادم اونو: ديبا

 خوب ولي فهميدما بعدا يعني دونستم نمي کن باور من: مينا

 نگاهي يه چشمي از روز، وقت اين کيه ببينم وايسا:  کنه قطع رو مينا حرف ديبا شد باعث ورودي در زنگ صداي

 خورد جا آن يه انداخت،

 خواهر: گوشي تو کرد سر بود، دير نکردن باز واسه ديگه خوب ولي کنه باز درو خواست نمي دلش بود، مهناز

 هستندشون، شوهرم

 کي؟: مينا

 کنيم مي صحبت بعدا خانم، مهنااااااز: ديبا
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 تمام اشپزخونه، اپن رو ليوان تا 6 حدود نبود، تعريفي چندان کرد، اطراف به نگاهي يه سريع ديبا بعدي، زنگ با

 گرچه بود مرتب، اون اقل ال خوب کرد، لباسش به نگاه يه نداشت، وقتي ولي ورودي، دم مبل دسته رو لباسهاش

 و تگف ي"هست که همينه "دلش تو ولي صورتش تو اومد اخمي يه باال، تا بود رفته سرش باالي قلمبه حوله هنوز

 کرد باز درو

 سالم،: مهناز

 سالم،: ديبا

 تو بيايم شه مي: بود چسبيده سفت ديبا که انداخت دري به نگاه يه مهناز

 و عدب نفر که ، بود در رو ديبا دست هنوز تو، گذاشت پا مهناز گذاشت، عقب قدمي در، کردن شل با بفرمايين: ديبا

 داخل گذاشتند پا بعد نفر

 شازده و مهين مامان خرج همزمان که اومد بيرون دهنش از سالمي زور به کنه؛ کنترل رو خودش کرد سعي

 شد، پسرش

 رفت کمر تا و مبل سمت رفت سريع ديبا ايستاد، دري دم مبل کنار و زد خونه دور چرخي يه نگاه با مهين مامان

 بشينين بفرمايين: زد بغل رو لباسها و مبل تو

 سوسکه، خاله: کرد ديبا گوش در هم اي زمزمه نشستن واسه مبل ديگه سمت رفت که همينطور مهين مامان

 کن، کاملش خوشگلتم لباس اين اتاق تو رفتي

 وت رفت سريع رفت، يادش از بود کرده جون نوش که اي تيکه ديگه لختش پاچه و پر ديدن با شد، خم کمي ديبا

 اتاق

 منگوله تمام موهاش دم کشيد، ش سر از رو حولش کرد، پا مشکي ساپورت يه سريع سرش، تو کوبيد دستي دو

 ترسيد مي کنه تلف وقت تونست نمي اين بيشتراز ديگه کرد، مرتب برس با رو موها نوک سريع بود، شده منگوله

 ،افتاد موهاش ياد در دم ببينند، سينک تو رو گذشته روز سه نشسته ظرفهاي و آشپزخونه تو برن هم سري يه

 در از سريع نداشت، معني خيلي ديگه شده رصد اش پاچه و پر کل که حالي در کردن سر روسري نظرش به ولي

 خوب ليو نباشه نکه يعني باشه، خونه تو خاصي چيز دونست مي بعيد چون نبود، پذيرايي فکر به اصال بيرون، زد

 وانلي خوب که شربتم واسه موز تا سه نه سيب تا سه نه پرتقال تا سه نه داره، کيک برش تا سه نه بود مطمئن

 جلوي نشست چشم جفت 0 همزمان نگاه زير و رفت سريع شست، مي رو ليوانها رفت مي تازه بايد نداشت، تميز

 مهين مامان

 بکش، خونه اين روي و سر به دستي يه: انداخت باال ابرويي مهين مامان
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 ديگه زرو دو بعدم شده، تموم امتحانام پريروز همين داشتم، تابستونه ترم گرفتارم، خيلي من دونين مي آخه: ديبا

 کنم، نمي وقت زبانمه، ترم پايان امتحان

 بيار اب ليوان يه مامان مهناز: مهين

 ارم مي خودم بفرمايين، شما نه:باال جست جا از ديبا

 کارت نداره، خوبيت ما غيبت هست، بيامرز خدا اون خونه تو مهمون کلي مونم، نمي خيلي من بشين، شما: مهين

 رو گوشيت نه دادي جواب رو خونه تلفن نه خوب ولي داشتم

 بشورم رو ليوانهام بايد بدين، اجازه ولي شنوم، مي: ديبا

 ديگه شوري مي بار يه روز 6 داري، ليوان تا 6 شما يعني: اومد در سکوت روزه از رضا

 بار يه روز 08 بار، يه روز 03 باشه مصرف بار يه ليوان که هم گاهي دقيقا نه: کرد اخمي ديبا

 شدي، بچه رضا کنين، بس:مهين

 ومدا نمي بدش کرد، درست رو آلبالو شربت زور هزار با و شست، ليوان تا سه رفت سريع نگذاشت محل ديگه ديبا

 جلوي اکراه با هم بعد گرفت دختر و مادر جلوي اول رفت نداشت، کل کل حوصله ولي کنه، ignore رو رضا که

 رضا

 جديد بزرگ خانم روبروي مبل رو انداخت رو خودش تلپي و

 مي چشم يک به يک ديبا برند، بودند هول انگار نه انگار بودند، شربتها مشغول بود، نشده بدل و رد حرفي هنوز

 فتر ابرو و چشم با شد بکار دست خودش نبود، خبري خير ولي کنه، مي باز دهن کسي ببينه سمتشون چرخوند

 هيچي خب که مهنازم مادرش، به کرد رو کردو اخمي فقط رضا ولي رضا سراغ

 شده؟ چي بگين ميشه جون، مهين: ديبا

 مزاحمت از غرض: ديبا به کرد رو و خورد و آخر جرعه باش، داشته صبر بعدم مهين، مامان و نه مهين: مهين

 موعد کي شما راستي که، رسيديم نتيجه اين به و کرديم، فکر نشستيم، شما رفتن بعد چون، اينجا اومديم

 قراردادته؟

 باشه موعد سر نيست الزم کرد، رو کاراش شه مي زودتر بخوايم-ديگه هفته سه: شد شل نيشش ديبا

 کنيم مي کنسلش موعد از تر زود نيست، زياد هفته سه اره:مهين

 جان؟: ديبا

 کنين، ترک رو خونه اين شما که گرفتيم تصميم ما دختر، بگير گوش: مهين
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 چي؟: ديبا

 ما خونه آرين مي تشريف شما: مهين

 چيه؟ منظورتون: کرد مي دنبال رو مهين مامان هاي صحبت ايستاده ديگه ديبا

 رضا خونه انباري بري مي يا فروشين، مي رو وسائل کنين، مي خالي رو اينجا شما: مهين

 چي؟ يعني: ديبا

 نه؟ يا هستي ما عروس شما: مهين

 شدم مي داشتم ، نبودم يعني بودم،: ديبا

 هستي که حاالم شدي، مي داشتي بودي،: مهين

 چيه؟ حرفا اين جون، مهين: ديبا

 چشم بابت اونم نداري، خونواده تو جايي مونده، و رونده تو سوده، سر دو معامله يه بعدم؛ مهين، مامان: مهين

 ديگه برسه، بهشون خودسري و عقد اين خبر اگه بار اين گرفتن، تصميم مشورت بي بودن، خود سر سفيدي؛

 تمومي؛

 بگو چيزي يه: رضا به کرد رو ديبا

 عنيي تونه نمي پدرش وصيت طبق رضا که دوني بده،مي گوش زنيم، مي حرفي نگفتيم که ما کن، نگاه منو: مهين

 کنه، ازدواج رضا تا مونه مي همينطور بزرگم خانم ارث برسه، ارثش به نتونسته امروز تا

 رضا به بدين مالشون بقيه از کنه، وصيت تونه مي رو مالش سوم يک فقط مرده بابا: ديبا

 سال4 ينا تو تونست نمي رضا مثال يا کرده، مکتوب جايي کسي رو اينا کردي فکر پايبنديم، اخالقيات به ما: مهين

 بزاره پا امون خونواده رسم و بيامرزها خدا اون حرف رو خواد نمي ، ولي دستشه کنه اراده رضا ارث بگيره، ارث

 اين منو پاي چرا باباجان،: داد فشار رو سرش طرف دو دست با کرد، مي درک رو اوضاع وخامت داشت پرنيان

 کشين؟ مي وسط

 خونه شه مي ديگه خونه برين وقتي که ، ما خونه ميري شي مي پا رو سال يه اين يا ندارم، حرفي ديگه من: مهين

 هب زدين اگه يکسالم، بعد برس، درست به ايم،تو نمي تهران سال به سال که هم ما کنين، مي رو زندگيتون رضا،

 که شدين، خوش و خوب هم با اگرم نديديم ديديم شتر هم ما اومده، خاني نه رفته خاني نه خوب هم، تاپ و تيپ

 ادبي پاشه اقاجونت زنم مي زنگ بيرون بزارم پا االن همين که نگيري گوش حرف خواي مي اگرم المراد به فه خوب

 کرده، چه سر خود دخترش ببينه اينجا
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 شما روسع نميخواستم اولم از بار اون من بابا کنند، بدبخت منو بستند کمر دنيا همه چرا بابا: زمين کوبيد پا ديبا

 بهم ريخت رو چيز همه نبود،ديدين راضي خودش خدام بشم،

 شناختي؟ مي رو ما تو اصال خواستي، نمي چي واسه جون ديبا:مهناز

 حاال، از دور البته بابام، مثل بود يکي بيامرز خدا زرکوب حاجي: ديبا

 به کردن زندگي و گردش و تفريح عاشق من بيارم، در ادا مردم واسه تونم نمي من ديگم، دنياي يه تو اصال من بابا

 اونجا برم اينجا برم، آسه باشم، مردم حرف مواظب بايد همش که اي خونواده تو برم تونم نمي من خودمم، روش

 نرم

 جهت، هر به باري ريشه، و اصل بي خونواده يه تو بري کني مي حال کال:  مهناز

 شدم خسته اومدم آسه رفتم آسه بابام خونه اينقدر کنم، زندگي خوام مي فقط من بابا، نه: ديبا

 يم اسه نبودي؟ تو بودند عاصي دستش از تا چند تحقيق رفتيم ما جا هر شيطون،که دختر اون: خنده به زد مهين

 اينجوري؟ اومدي مي آسه رفتي

 !چيه تصميمت بده خبر هم تو بريم،: شد بلند مهين

 منو جون آقاجونم، به بزنين، زنگ االن همين بياين جون مهين تلفن، به رسوند رو خودش: کرد سفت رو ديبا

 کنين، راحت

 بگو رو شمارشون بگو رضا: گرفت رو گوشي مهين

 گوشيش سمت برد دست رضا پريد، ديبا روي از رنگ

 کنه مي سکته آقاجونم نه، نه،: مهين سمت کرد تند قدم ديبا که بود نگفت رو آخر شماره هنوز

 گرفتي سامون و سر ببينه شه، خوشحال شايدم: مهين

 بدم طالق خبر چطور سال سر وقت اون: ديبا

 کن جور و جم رو اصليت وسائل رفتيم خوب،ما خيلي: مهين

 کنين نوه طلب نياين فردا پس فردا: زبونش سر اومد که بگه دلش تو رو چيزي اومد ديبا

 بي زنه، مي شوهر مادر جلو آدم رو حرفها اين آخه ، شده روزگاري چه: مهين ديبا، سمت برگشتند هم با همه

 داد بيرون به رو راهش بمونه منتظر اينکه

 گردم مي بر رسونم مي رو اينا مامان: تو برگشت رضا که ببنده، درو خواست گرفت، دندون به لب ديبا
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 چيکار؟ بياي:  ديبا

 بزاريم چي رو بچه اسم ببينم: رضا

 برگردي نيست الزم حيا، بي: داد هل درو ديبا

 تماس دباي کنه تمرکز اومد مي تا يعني کرد، نمي که فکر زمين، رو بود نشسته چنگولي چار حضرات رفتن موقع از

 يالشخ تا کرد خاموش رو نکرده،گوشي دره دو که کنه قانع رو ديبا بود نتونسته هنوز کرد،مينا مي ريجکت رو مينا

 اين بودند فرموده خانم مهين مامان که اومد مي گيرش چي وسط اين اومده،حاال سرش باليي چه ببينه شه راحت

 جا از در زنگ با آقاجونش، واسه اونم ميداد، باج داشت فقط وسط اين نبود، سخت درکش سوده، سر دو معامله

 نيستي آماده چرا پس: بود وايساده طلبکارا مثل رضا کرد، باز درو الي بود، رضا جست،

 دارم آبرو همسايه درو تو من تو بيارين تشريف: انداخت باال ابرويي يه ديبا

 بيام بنده تا کنار، بفرمايين: رضا

 تو گذاشت پا جديت با هم رضا کرد، شل و در ديبا

 مبل رو کرد ولو رو خودش رفت ديبا

 نشستي که باز: رضا

 هستين؟ چي دنبال شما واقعا ميکنم فکر دارم رفتين شما وقتي از: ديبا

 نتيجه؟: رضا

 کنين؟ اذيت منو خواين مي: ديبا

 نداريم رو ديدنش چشم وقتي اونم داره، نفعي چه سوسکه خاله اذيت اونوقت: رضا

 داشت، منو ديدن چشم اولم همون از مامانت! نداري تو: ديبا

 بريم مي رو وسائل همه فردا تا گفتم بهش صاحبخونه خونه در رفتم نکن، درگير رو ت فکر شو بلند: رضا

 ندادم بله هنوز که من بابا: ديبا

 سامون و سر منو بهونس دنبال شده، نرم دوباره دلش مهين مامان نشو، زده جو خيلي: کرد خرجش غضبي رضا

 کرده تبرئه رو تو باره صد شنيده رو عکس جريان وقتي بده،از

 شم، گزيده دوبار سوراخ يه از ندارم عادت من داره فرق من قصه ولي ،

 منم: ديبا
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 کنه قطع رو حرفم کسي ندارم دوست زنم مي حرف دارم وقتي: رضا

 شد ساکت کردو کج دهني ديبا

 فرستاده، شما واسه عکس که بوده کي اون بدونم مدت اين تو اد، نمي بدم: رضا

 ديگه: ديبا

 کنم صبر درست پايان تا گفت مهمه، برام آخري شب دادم بيامرز خدا خانم حاج به که قولي هيچي: رضا

 هاست contract پايان ولي نيست، زندگي پايان مرگ: ديبا

 ، جهت هر به بادين کال که شما: رضا

 نپيچيم، هم پا پرو به خيلي سال يه اين تو که بگم چيز تا چند يه رفتن قبل: رضا

 حرفي آقاجونم به ميخواد اگه بگو، جونتم مهين مامان به نميخورم، جم جام از من بگم؟ من اول خواي مي: ديبا

 داده راه روز يه منو که عيدي تا 0 اين تو آقاجونم ترسونين، مي منو ازش که اونجاييم ته ته ديگه من مختاره، بزنه

 به شما، پدر عالج ال مريضي خاطر به شما، چاک سينه عاشق سر صدقه اونم داده، من به سالم جواب تا 0 خونش،

 ارب يه ماه سه مامانم ندادند، من به سالم جواب يه داداشام بگه، نه موتش به رو رفيق به نشده حاضر اينکه خاطر

 کشيدهن ثانيه سي به ريخته حسابم به آقاجون قرار قول از بيشتر واسم پولي يه بگه بهم همه يواشکي ميزنه، زنگ

 خودشون واسه دارن هنوز ام عده يه کردم، چيکار دونند مي فاميل و همسايگي تو همه کنه، مي قطع رو گوشي

 آقاجونم خراب قلب ديگه، بترسم چي از شده،من اون زن االنم خواسته مي رو اي ديگه کس که گن مي چرت

 .خداست دست عمر ولي هست

 کنه، قطع ناچيزتم مقرري اون کنم فکر ببره، بو آقاجونت هست، هم ديگه چيز تا چند يه قصه ته خوب: رضا

 رف و قر هرگز، فاميل نداره، وجود ديگه کال که آقاجونت خونه پر، دانشگاه پر، خونه اجاره ، مونه مي نصفه درست

 بگم هم رو بقيه تعطيل،الزمه دنيا تعطيل،

 واسه ديگه سال 0 تا بفروشم، رو هام طال کنم اراده حاال همين مونه، نمي پول بي وقت هيچ اصفهاني يه: ديبا

 کار سر رم مي نيستم، که چالقم هستم، فعلي position همين تو خودم

 اطالع بي هم کم يه نه، چالق ولي هستي چلفتي پا و دست کم يه نه: رضا

 کار، بي کار از سريع بري کاري هر پر، خوابگاه اجازه کنسل، رو خونه داد قرار درجا بنده

 قدره همين شما مردونگي کردي، رو دير رو سکه روي اين: ديبا

 هر دونم مي درضمن نداري، اشراف بهش که هست چيزهايي هنوز بافي مي هم سر تند تند بدوني گفتم نه: رضا

 منم حرف تو. نيار در من واسه رو تقديرا به داده تن ادا خيلي پس کنه، عفوت که آقاجونت التماس ري مي سال
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 سفر، رم مي دارم ماهي 0 يه کنه،من خالي رو خونه فرستم مي کارگر فردا ميريم، کني مي جمع رو وسائلت نپر،

 پيشت بياد کبري بشه اگه ميگم مامان به ولي

 شب آخر تا زنه مي حرف صبح سر از نه، اون نه،:ديبا

 اد مي بدت چقدر که هم تو: رضا

 که دارم رفيق و دوست اينقدر خوره، مي من درد به چه کبري ادمش، با ولي اد نمي بدم زدن حرف از من: ديبا

 کنم دل و درد اوشون با نيست الزم

 مثال؟ خانومتون مينا همين: رضا

 هزاره از يکي اون: ديبا

 کيم من دونست مي خانم مينا همين دوني مي: رضا

 خانم حاج و عمو زن آشنايي داستان بدونم خوام مي من راستي، م، فهميد ديشب: هم تو کشيد رو اخمهاش ديبا

 نيست جور چيزي يه وسط اين اصال بوده، چي

 کرده دعوت رو تو و من بود، افتاده دلش به انگار خدا بنده فهميدي، مي خانم، حاج خونه بودي اومد آخر شب: رضا

 بگه، تو به رو ماجرا بود

 ارض که اوني از بيامرزه،زودتر خدا خانوم حاج اونم باشم، شده ناراحت عمرم تو کسي پيچوندن از بار يه اگه: ديبا

 دهنش رو گذاشت دست گفته چي فهميد خودش بده نشون واکنشي

 کرد؟ محبت بهت کم بپيچوني، رو زن پير اون تونستي چطور چيه، به چي نفهميدي که حقته پس: رضا

 بود، من زندگي پيچش بدترين عامل خودش که بيامرز خدا اون بعدم داشتم، زبان امتحان خوب: ديبا

 نداره اي فايده ديگه ها بحث اين باش زود خوب، خيلي: رضا

 .داشت که چمدوني دوتا تو ريخت رو پنزرهاش خنزر و ها لباس همه تا کشيد طول ربع يه

 :رضا سمت برگشت سريع ساختمان در ورودي به رسيدن و در شدن باز با نشد، بدل و رد حرفي مسير طول تمام

 مونم نمي اينجا من سفر؟ بري بزاري خونه اين تو خواي مي منو

 کجاست؟ مشکل دقيقا بفرمايين شه مي: رضا

 خودم آپارتمان رم مي مونم، نمي اينجا تنها من: ديبا

 !ديگه آپارتمان شده متري 53 سوئيت اون يعني: رضا
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 کنم مي سکته ترس از اينجا شبا من چي، هر: ديبا

 بياد کبري که گفتم: رضا

 بياد؟ دزد اگه بکنه غلطي چه مثال خواد مي کبري: ديبا

 هست هم بسته مدار دوربين داره، هم سرايدار داره، دزدگير اينجا: رضا

 ترسم مي من هرکي، و چي هر: ديبا

 خانم حاج خونه برين زنم مي حرف جون شمسي با خوب: رضا

 ره مي و اد مي هي بکنه، دل زندگيش از تونه نمي اوايل روح گن مي نشنيدي چي؟ ديگه: ديبا

 کيه از تز اين دقيقا: رضا

 گه مي مينا: ديبا

 اصفهان؟ اينا مامان با ري مي خوب: رضا

 خبر بعدم دارن؟ منو ديدن چشم خيلي بشم؟ تو فاميل چشم تو چشم بار ده روزي برم بعدم چي؟ درسم: ديبا

 خونمون برسه

 روداره شما ديدن چشم خيلي مامانم گفتي که شما: رضا

 ندارن که بقيه داره، مهين مامان: ديبا

 خانوم، حاج خونه بريم شو حاضر زود ميشه، چي ببينم تا تو بيا فعال:رضا

 سرش رفتين مي بوداينقدر زنده بيامرز خدا تا کاش: ديبا

 رفتيم؟ نمي ما مطمئني تو: رضا

 نديدم که من: ديبا

 بودي؟ اونجا هميشه تو: رضا

 رم، مي من بمون بياي خواي نمي اگه: رضا

 بزنم حرف جون مهين با بيام بايد بري؟ کني ول اينجا منو چي؟ ديگه: ديبا

 يشپ دقيقه چند همين از کن، فرو گوشت تو اينو: برد باال انگشت تهديد نشونه به و هم تو کشيد رو اخمهاش رضا

 از حرف مهين مامان واسه نداري اجازه بد، چي هر ، خوب چي هر تو، و من ديگه يعني خونه، اين تو گذاشتي پا که

 روشنه کني، مي تعطيل هم رو بازيها لوس اين شه، مي حل خونه اين تو خونه اين مشکالت بزني، خونه اين
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 خاموشه، نه: ديبا

 ديبا: رضا

 پرنيانه من اسم نکن ديبا ديبا هي: ديبا

 شده جزغاله بوده اگرم اينجا، بينم مي نمي پري که من رو و و رنگ اين با بخصوص يي، ديبا من واسه: رضا

 نه؟ ديگه؟ داري خوشمزگي احساس خيلي االن شما: ديبا

 بود سوخته سيا شما نظر به من پوست برنزه چطور: رضا

 گرفت دهن به زبون ديبا

 باش زود اي، مي اگه گفتم، رو ها گفتني:نبود کن ول رضا ولي

 کدومه؟ من اتاق: ديبا

 از کيي صبر،ديبا سر کنيم درست رو وسائلش تا بمون حاال ولي نيست اماده البته بدم، نشونت باال بريم بيا: رضا

 آينه يه ديواري کمد يه با اتاق يه شد، اويزون اش لوچه و لب اتاق، در شدن باز با افتاد، راه و برداشت رو چمدونها

 آينه کنسول کنار کج که صندلي يه با بلند، سفيد حرير هاي پرده بود، روش چراغ تا دو که کوچيک کنسول يه با

 .بود

 تونم نمي زمين رو من بخوابم؟ کجا شب من پس اِ،: ديبا

 بخواب من اتاق تو شبا: رضا

 نشه؟ چي؟سرديت ديگه اِ،: ديبا

 بود منظورم رفتم از بعد نزن، دلت به صابون: رضا

 چادر و روسري و دامن با رو مکشي بوکله لباس همون چمدونها، سراغ رفت سريع بره، بزاره رضا اينکه ترس از

 يه با داشت بود نشسته ورودي هاي پله روي ساختمان در دم افتاد،رضا راه و کرد تن وسريع دراورد گيپور

 زد، مي حرف پيرمردي

 سالم،: کرد پيرمرد به نگاهي يه اول ايستاد، رضا سر باالي و بست درو ديبا

 بريم حاضرم: آورد باال رو کيفش رضا، سر شدن بلند با

 هستند، خانم ديبا ايشون خان، خسرو: رضا

 خوبين خانم، سالم: خان خسرو
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 کنين صدام پرنيان تونين مي البته ممنون،خوشبختم،: ديبا

 خانم پريناز چشم: خسرو

 خوبه ديبا همون خواد نمي نه،: ديبا

 نبينمت ديگه دارم، پرواز 5 من که صبحم بيايم دير امشب شايد ما خان، خسرو نکنم سفارش ديگه خوب: رضا

 راحت خيالتون چشم،: خان خسرو

 نگذارين، هم سر به سر مياد، هم خانم کبري راستي: رضا

 بياد، خواد مي اين باز اهلل، الي اهلل ال: خسرو

 ها ترسه مي شه مي تنها خانم ، بره بزاره نياري، در رو اشکش خان، خسرو: رضا

 بود نشده باز خسرو ابروي از گره هنوز ولي راحت خيالتون چشم،: خسرو

 بريم خانم بفرمايين: کرد اشاره ديبا به دست با رضا

 باشه نزده بيرون خيلي شاخاش ببينه سرش بکشه دست خواست مي دلش ديبا

 شد شل نيشش باشه، دار خود نتونست کرد، باز رضا رو ماشين در تا ديگه

 جاسوسه؟: سمتش چرخيد ماشين تو رضا نشستن با

 کي؟: رضا

 ديگه؟ خان خسرو همين

 کي؟ جاسوس: رضا

 ديگه مهين مامان: ديبا

 بزارن بار رو مون حلوا بشينن کبري با فردا ندارم دوست ولي نه،: رضا

 زارن مي بار که اس پاچه کله اون البته آهان،: ديبا

 افته مي راه که خرونه حلوا پشتش پزه مي که حلوا يه سبکه، دستش کبري ديگه نه: رضا

 پس بشکنه دستش: ديبا

 نداشتي؟ اين از بهتر لباس: کرد عوض اي دنده رضا

 نداشتم اين از بهتر عزا لباس نه،: ديبا
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 هست هم خانم عمه: رضا

 ات؟ اژدها عمه همون نه نه: ديبا

 حرفيه؟ چه اين باش، مودب: رضا

 هک سمتم، اومد همچين بود، کنده جا از منو موهاي تک تک کن باور بود جنبيده دير سفره سر عموم زن اگه: ديبا

 کن باور

 شه؟ مي ندارم، شما هاي کاري شيرين و گذشته شيرين خاطرات به اي عالقه: رضا

 خودم؟ خونه برم امشب من خواي مي: ديبا

 خير،: رضا

 خشن خيلي خانم عمه اين مياد، يادم داره تازه کنم مي فکر که خوب ترسم، مي دارم يکم االن راستش من: ديبا

 امون، خونه دم بود اومده باري چند يه کنم فکر بود،

 در آقاجونت با مسائلمون بابت بار چند حاجي فقط رفتنمون از بعد دارم، ياد من که جايي تا ديدي؟ خواب: رضا

 بودي خونگي حبس تو ظاهرن که ، بود گرفته رو جنابعالي سراغ باري چند يه هم مامانم بود، ارتباط

 :کرد زمزمه چيزي لب زير کرد پاک دست پشت با رو شد روون چمش از که اشکي قطره ديبا

Home arrest or home confinement، home detention 

 درسته تاش سه هر کنم فکر شي، احساساتي خواد نمي حاال:رضا

 خودم خونه ببر منو ببينم، رو ات عمه خوام نمي من: ديبا

 اون زا تنده، کمي زبونش و دوستداره خيلي منو فقط خوبيه زن عمه برگشتن، واسه ديره منتظرن، االن ديگه: رضا

 نداره رو تو ديدت چشم که هست گروهم

 مثال؟ بود قلب قوت اين االن: ديبا

 داري نگه رو عمه احترام دارم دوست بعدم، رساني، اطالع نه: رضا

 سالشونه، چند: گفتي پنجره، به کرد رو و گفت لب زير ايشي فقط ديبا

 ديبااااا: رضا

 رو حلوا گفتم، ، دورافتاده رو کبري نه خوب: ديبا

 کن، بس ديباااااا،: رضا
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 خوب خيلي: ديبا

 لز شيشه پشت از رضا داشت، کار ديگه يکم هنوز ديبا ولي شد، پياده سريع رضا جون خانم خونه به رسيدن با

 خوند، مي چيزي لب زير داشت که ديبا به بود زده

 باخودت؟ خوني مي درس داري شي؟ نمي پياده چرا پس: کرد باز درو رضا

 ... گن مي وجعلنا، نه: ديبا

 خانم عمه نشه کاور تنت ور يه ممکنه چون کن، فوت حسابي درست حاال خونن، مي چي واسه دونم مي بله: رضا

 ببيندت

 مزه، بي: ديبا

 نه يا ميارين تشريف حاال: در سمت رفت رضا

 اين مال يجيب ام نه، يا خونده درست دونست نمي شد، پياده شک با کرد، فوت برش و دور ديگه بار يه ديبا

 آيت و يجيب ام ميتونه هست وقت ساختمان ورودي تا دونست مي ولي وجعلنا، يا الکرسي ايت يا وقتاش،

 کبري همه از اول در شدن باز با افتاد، راه رضا سر پشت يواش بخونه،يواش احتياط محض بار يه هم رو الکرسي

 بکشم رو شام خوام مي بفرمايين سالم،: جلو اومد دست به کفگير

 که بچه تا دو صداي فقط بودند، ميز سر همه خوردي، ناهار تو رفت رضا دنبال کبري نگاه زير اردک جوجه مثل

 نددويد سريع بعدم گرفتند آروم لحظه يه رضا، ديدن با هم تا دو اون که رسيد مي گوش به بودند کرده هم دنبال

 اش کله رو کنند صعود داشتند سعي جدا جدا و رضا سمت

 همه به سالم: رضا

 شد جواب منتظر و کرد، همه به بلندي سالم هم ديبا

 دوتا تو که خرسکي تا دو باوجود با رو تعادلش داشت سعي نداد،رضا جواب جمع تو از يکي خدا رضاي محض ولي

 االيب بودند برگردونده سر که رو همه نگاهاي رد تونست مي راحت ديبا ولي کنه حفظ بود داشته نگه بزرو دستش

 کنه، دنبال مجلس

 گفت شه مي االن که همون خانم، عمه عمه، ،بعدم مهين مامان بعد افتاد، خانم شمسي چشمهاي تو چشمش اول

 ترسيد مي بايد يا ترسيد، مي ازش کمي

 رفت مهناز ديبا، و رضا واسه کنه باز جا پاشد مهين مامان شد، همهمه بعد و سالم، يعني انداخت پايين سري عمه

 از نهتو مي رو پسرش شازده ببنيه که خورد تکوني هم رضا امير زن بياره، پايين اون کول از رو بچش که رضا سمت
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 دوال گوشش در مامان ميز، باالي سمت رفت مهين مامان اشاره با نشد، رضا منتظر ديبا.نه يا بياره پايين درخت

 نشين نشسته، هم رضا تا بردار، رو چادرت: شد

 اهاکر با اومد،ديبا واسش ابرويي بود خانم عمه به پشتش که همينطور مهين مامان که انداخت باال ابرويي: ديبا

 دس رو راهش ره، مي در سمت که ديبا ديدن با کنه،رضا شوت چادرو اين تونه مي کجا ببينه تا اتاق در سمت رفت

 کجا؟: کرد

 مهينه مامان دستور بردارم، رو چادرم: ديبا

 خواد نمي: رضا

 با دکر ميز باالي روونه رو ديبا و گرفت هدف رو خانم عمه دست فشار با گردوند، برش و شونش سر برد دستي بدم

 گم مي تسليت خوبين؟ عمه، سالم: کرد سالم ديگه بار يه رضا عمه خدمت رسيدن

 بگين، چيزي يه عمه:شد بلند سريع و گذاشت عمه شونه رو سر عمه بغل تو رفت رضا و کرد دراز رو دستش عمه

 چي؟ که مياي ري مي کوبي مي اونور به ور اين از هي شدي؟ الغر چقدر عزيزم، سالم: عمه

 دارم وزن اضافه کيلو 6 من عمه چيه الغر: رضا

 زني، مي آتيش و اب به اونها واسه بگم نداري هم ساموني و سر واست، بميرم نکن، هالک رو خودت حال بهر:  عمه

 بانيش و باعث بگيره آتيش

 رسهب چه رفت يادش کشيدن نفس حتي ديبا که بود صورتش تو زوم همچين عمه باال، گرفت و سرش دفع يه ديبا

 جوابي حاضر

 شما دست سپرم مي بعدم عمه، کنم مي پيداش: رضا

 رفتند و پدرها دل تو انداختند رو وورجکها سهيال و مهناز در، سمت گشت رضا و ديبا از حواسها کبري ورود با

 ميز سر بيارن رو غذاهاي تا کبري کمک

 کرد ميخکوبش عمه که بشينه جاش سر خواست ديبا

 خدا خواست باالخره نه، حاال ولي کرده، کاري چنين شنيدم شدم مکدر بيامرز خدا اون دست از اولش: خانم عمه

 وايساده هنوز رضا و سرشه چادر اينکه به توجه بي و داد قورت رو دهنش آب ببينم،ديبا دوباره رو تو من بود

 صندلي رو انداخت رو خودش

 نداشت؟ جواب من صحبت: خانم عمه

 رسيدم، مي خدمتتون به اينها از زودتر خودم ، منين ديدار به مايل يعني مشتاق دونستم مي اگه: ديبا
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 رتي تو مهين مامان و شمسي چشمهاي بودند، گرفته موني الل هم توله تا دو اون يعني اتاق تو بود مرگ سکوت

 خدمتتون اومدم مي يعني: نيفتاد تا و تک از ولي کرده خراب کرد حس بود ديبا رس

 رسم مي خدمتتون به من نيست دير هنوزم حاال: عمه

 نه؟ رو زبون اون داري نگه نتونستي: ديبا سمت شد خم کمي و نشست رضا

 کنن شروع که کرد تعارف همه به عمه ديس، آخرين با مهناز ورود انداخت،با باال اي شونه ديبا

 وبهخ برسم خدمتتون يا بده برسم خدمتتون به بود درگير خودش با بود، دستوريش غلط فکر تو هنوز ديبا ولي

 بکش هم پرنيان واسه جان رضا: رضا به کرد رو ديبا رو بود زوم که خانم شمسي

 جون شمسي کيه پرنيان: شمسي سمت چرخيد يهو عمه

 زبونم تو چرخه نمي ديبا زديم، مي صداش پرنيان ما خوب: شمسي

 ورسمت اسم از اينم روت، و رنگ از اون کردي، عوض رو چيز همه زدي کال ، تهرون اومدي اسم، شد پرينازم: عمه

 ضرب و زور به3گرفت رو دستش سريع ميز زير از بود نشسته اش ديگه سمت که مهناز که بده جواب خواست ديبا

 بود، خورده کباب با برنج کوچک کفگير يه نداشت، پرخوري جرات نگاه همه اين زير کرد، سير رو خودش ساالد

 شدند، بلند ميز سر از هم بقيه شمسي و عمه شدن بلند گرفت،با مي رو دلش ته عمرا استرس اينهمه تو ولي

 .بياين ديبا با ، باال رم مي من رضا محمد: رضا به کرد رو اتاق از رفتن بيرون از قبل

 بريم بياين شمام: مهين مامان پيش رفت نه، ديبا ولي بود خونسرد و خيال بي رضا

 داره کار شما با عمه چيکار، بيام من: مهين

 گرفتم دلشوره من: ديبا

 اون ولي ببين، برو طبيعيه، دارم، دلشوره بزنم حرف عمه با خوام مي هنوز خودم من سال 43 بعد واهلل: مهين

 دار نگه رو زبونت

 بود، برده نفس تا63 قد انگار ولي بود پله تا 6 باال، رفت رو ها پله رضا سر پشت

 بفرمايين: سمتشون چرخيد خانم عمه اتاق به ورود با

 عمه چي: رضا

 شده؟ شروع کجا از بازي اين رضا محمد: عمه
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 خودش، پيش اره مي بشه، درست تاخوابگاهش هم بيامرز خدا خانم حاج تهران، اومد درسش واسه ديبا عمه: رضا

 صوري عقد يه که گفت من به بمونه خوابگاه تونست نمي چون پارسالم

 اش شناسنامه تو ره مي داره کي اسم که نداشت خبر خانم ديبا انوقت: عمه

 بود محال دونستم مي اگه دونستم، نمي من کنين باور: ديبا

 نداشتي؟ خبر که کنم باور: عمه

 بودم ديونه مگه: ديبا

 چيه؟ منظورت:برد کمر به دستي عمه

 که دونستم مي اگه منين، خونه به تشنه ها شما دونستم مي: ديبا

 چه ديدي و زدي رو گشتات خوب بختت، به زدي پا پشت نادوني با بار يه بودي، عاقل شايدم عزيزم نه: عمه

 اينجا؟ اومدي چطور اصال فخري، خونه انداختي رو خودت کردي، اشتباهي

 بودند مکه سفري هم خانم حاج با عموم زن: ديبا

 کي؟: عمه

 حج ره مي بار يه سال 0 عموم زن خدا، به دونم نمي: ديبا

 کنم، نمي باور که من چي، هر: عمه

 داشته سرطان زرکوب حاج دونستين مي شما راستي: خانم عمه احساسات رو بزاره دست کرد سعي ديبا

 ديبااااا: رضا

 دونستم مي من بله: عمه

 چي؟ رو عکس قضيه: ديبا

 شنيدم امروز اونم: عمه

 ندونين، شما که نيست چيزي پس ديگه خوب: ديبا

 سرته؟ تو فکري چه االن اينکه تو؟و به داده رو عکس اون کي اينکه چرا: عمه

 امتحان فقط بخدا منه سر تو االن که هم فکري ايشون، چاک سينه عاشق معلومه، که داده رو عکس کي: ديبا

 خونه، به برگشتن آقاجونم، با آشتي با درسم پايان با زبانمه،

 بگو، رو حسرتات نگفتم: عمه
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 پايين؛ انداخت سر ديبا

 لحظه؛ چند يه بيرون برو رضا محمد: عمه

 عمه چشم: رضا

 يول بگيرين؛ پا اول از باهم تا دو شما که خوشه دلش خيلي ظاهرن مهين: شد بلند جا از عمه رضا رفتن بيرون با

 شه نمي صاف مفتيها اين به شه چرکين دلش کردم، بزرگ خودم رو رضا ميدم، رو احتمالش نه خواد مي دلم نه من

 مثل شده زده حرف مادرش قول به ولي دهنش، تو کوبيد خانم عمه از قبل خودش اومده؟ بار اي کينه يعني: ديبا

 خانم عمه چشم تو خورد و رفت مونه، مي شده رها چله از کمان

 پروايي بي اينقدر بزرگترت با هميشه تو: رفت در کوره از عمه

 نبودي، شما منظورم خدا به ببخشيد: ديبا

 هستي که هم نزاکت و پروا بي بينم مي حاال ديدم، که رو سريت خود اومدي، بار سر خود و لوس بودم شنيده: عمه

 بره، راه دلش باب کرد نمي حال خيلي ديبا که بود اونهايي از عمه اين نشست، و کرد باد ديبا

 آوردن بار لوس پاي سر آخر اونم گرچه کني، مي بدو و يک داري آقاجونت با کردي فکر ژست، تو رفتي االن: عمه

 آبروش شد بهاش خورد، رو تو

 کرد مي تحمل رو خانم عمه نظريات داشت درهم قيافه با همچنان ديبا

 نه مالش رو نه وجودش رو نه نکن، حساب خيلي رضا رو بگم بهت که بياي گفتم حال هر به: داد ادامه عمه

 حمايتش نه موقعيتش

 نکردم منم: ديبا

 کردي عوض برنامه برسونه، بگوشم باد ولي زارم، مي احترام منم باشه، بوده، مهين خواست نپر، من حرف تو: عمه

 کنم مي يکسان خاک با رو بابات

 مي بشه،بعدش پاک هم ام شناسنامه بگذرونم، سالم يک اين خودم، آپارتمان تو برم خانم عمه خدامه از من: ديبا

 همه چشم که موفق ازدواج يه باالخره خوب کنم،بعدم آشتي اقاجونم با بشينم بست هفته يه شده خونه رم

 اصال دادند، گير من به پسر و مادر واال، ندارم اي برنامه هم آقا اين واسه بياره، در رو شدند شاد ر با اون که اونهايي

 کنم، تمديد رو خونم قرارداد برم من فردا کنيدهمين حکم شما زنه، نمي حرف شما حرف رو کسي شنيدم من

 ميشه راحت مون همه خيال ديگه خوب و طالق بعدم

 ببرم راست خودم دلخواه با رو همه باشه قرار اگه زنم، نمي حساب نا حرف چون برند مي حساب من از همه: عمه

 نميدن سالمم جواب ديگه بيارم چپ
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 بره، مي حساب شما از گفت خودش مهين، مامان همين شدند، موش همه چقدر نميدونين خانم، عمه بخدا نه: ديبا

 شگو به باد فقط اگه بخدا شم، مي مديونت عمر يه منم بده، رو حکم اين بکن، بزرگي يه شما همشون، پيداست

 ومن بايد عموم زن چطور اخه مشکوکم، منم واال کشه، مي منو حتما خدا، بنده نکنه سکته اگه برسونه، آقاجونم

 اين واسه کرد اصرار من به اينقدر چرا نداشت، نگه خودش پيش منو خانم حاج چرا خانوم؛اصال حاج به کنه معرفي

 کار

 بخوري رو پختي که اشي بشيني بايد حاال اوردي؛ مي در تکليفي بال از قبال بايد رو ها چرا اين: عمه

 فکر ، مديونتون دارم عمر تا خدا، رو تو عمه: کرد لپاش از آبدار ماچ تا دو خانم عمه گردن انداخت دست رفت ديبا

 تينگف شما که همون يکم نيستما، بدي دختر من بخدا اخه، کنم چيکار کن بفهمه بابام اگه خودت، دختر منم کن

 نهخو سال يه اين بيام خواين مي کنين؟ مي زندگي تهران شما اصال خوبم، بخدا اينقدر ولي خودسرم، يکم ننرم،

 نميشه چيزيش رضا شه مي جمع خيالتون شمام خونمون، رم مي زودي بعدم شما،

 خوام، مي دختر نه کنم، مي زندگي تهران من نه کني، خفم خواي مي دختر، کن ولم: کرد باز رو ديبا دستهاي عمه

 همخونه نه

 ها، هستين گيري سخت قوم شما بابا:شد خالي بادش ديبا

 ما اونوقت شه، تموم درست که شدي هوار اينجا اومدي حاالم آبرومون به زدي حراج دختر،چوب برم رو روت: عمه

 مادر دلي خجسته زيادي تو گيريم، سخت

 بشم دخترتون من خواد مي دلتون ديدين ديدين،: زد دست ديبا

 من دختر بشي زغالي تو نکنه خدا: عمه

 زارم، مي ماست ماسک امشب از ديگه اصال بودم، که هلويي همون شم مي ديگه هفته سه تا من بخدا عمه: ديبا

 گهدي سفيده،عمه و سرخ پوستم که نرفته يادتون شد،ماشاهلل باز رنگم هم اي هفته دو شير،شايد وان تو رم مي

 دادي؟ قلقلک رو مهين کارا همين با: گرفت مي خندش داشت کم کم

 بود، گرفته منو چشمش هم موقع همون جون مهين نکردم، کاريشون من نه:ديبا

 کن جمع رو حواست زدم، رو حرفام نکن، نگاه خندم به:عمه

 تو اومد مهين مامان در، سمت برگشتند دو هر سر در، صداي با

 ما عروس اين با کني مي چه خانم عمه: مهين

 گرفت عمه از ديگه ماچ تا دو و پريد دوباره ديبا

 کن ولم: عمه
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 رسيديم توافق به عمه منو شد، تمام: ديبا

 کرديم هم رو ها بيع و شرط گفتم، رو ها گفتني من: عمه

 بخوابم، بتونم ساعتي چند يه منم ديگه بريم ما پس: رضا

 بمونين، شب: عمه

 نکردم جمع رو وسائلم عمه نه: رضا

 داريم، وآمد رفت اينجا که بيني مي اونجا بياد تونه نمي روزه چند اين کبري: عمه

 خونه، اون تو ترسم مي من ولي: ديبا

 اي هلوچ و لب پيشت،ديبا بياد تونه مي کبري بعد اينجا، بمون شمام مونيم، مي هفته بعد تا ما ، بمون شما: عمه

 کرد، اويزون

 موني؟ مي: رضا

 دارم امتحان ديگه روز دو من آخه: ديبا

 بردار، رو وسائلت خونه برو سر يه فردا خوب: رضا

 کنم چيکار رو اينا و spirit قصه اون ولي باشه،: ديبا

 بابا؛ اي: رضا

 خواي؟ مي ساعت: مهين

 کنه تردد اينجا خانم حاج روح ترسه مي مامان، نه: رضا

 نشه، بند اينجا کسي شب کنين کاري يه تونين مي ببين استغفراهلل،: مهين

 زندگيش خونه از کنه نمي دل روز چند تا روح گن مي بخدا: ديبا

 ، بسه ، ديبا: رضا

 مهين، منو پيش اتاق تو بيا تو: عمه

 ديگه برم منم شد، حل مشکالت شکر رو خدا خوب: رضا

 بقيه ات وايساد عقب و گفت خداحافظي لب زير کنن،ديبا بدرقه رو رضا تا پايين رفتند نزد،همه حرفي ديگه ديبا

 رو ي کبر ه زهر چشم کنه، مافات جبران زد، قابلمه به سري آشپزخونه تو رفت و کشيد پوفي کردند، راهي رو رضا

  نگذاشت محل هم
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 خفه داشت حلقش، تو پريد غذا گوشي صفحه به نگاه با شد، بلند تلفنش زنگ که بود نخورده لقمه تا چند هنوز

 رد صداش دستم بده آب ليوان يه بگه خواست مي چي هر کمرش، تو زد مي و جونش به افتاد سريع کبري شد مي

 داد نجاتش واقعا اب ليوان شد؛ولي پيداش کجا از مهناز نفهميد امد نمي

 بخور بازم: مهناز

 رو پدرت کنه رحمت خدا ؛ بسه مرصي نه: ديبا

 شم خفه بزار بعدي دفعه بدي، نجات منو بخواي ديگه مديوني: کبري سمت برگشت سريع بعد

 بدم چي رو رضا آقا جواب ، خانم پريناز وا؛: کبري

 کمر وسط نه زنن مي گرده تو آخه کردي، له رو و پشتم استخونهاي همه تو بابا: بود هم تو اخماش ديبا

 کبري گه مي راست خوب:  کرد غش خنده از مهناز

 يب نداشت سابقه مامانش بود هنگ گرفت، ره شما و گرفت، دست رو گوشيش سريع اومد، جا نفسش يکم ديبا

 بزنه زنگي ماه سه قرار از غير و موقع

 مامي سالم الو: ديبا

 باش آدم....: 

 خانم مامان ببخشيد: ديبا

 خبر؟ چه...: 

 رفتند خدا رحمت به خانم حاج چرا آهان سالمتي،: ديبا

 خدا؟ بنده شد چي ، رحمتش خدا...: 

 خواد نمي دليل اد مي سر ديگه عمره:ديبا

 نيستي؟ خونه کجايي؟ تو...: 

 اومدم خانم حاج خونه نيستم، خونه نه: ديبا

 اونجا؟ تنهايي...: 

 خوبن؟ آقاجونم مامان اينجان، خواهرشون مامان نه: ديبا

 کار؟ چي اونجا رفتي حاال نزن، رو آقاجونت حرف...: 

 نيام، شد نمي مامان، خوب: ديبا
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 خونه، برگرد سريع...: 

 کنم تخليه مجبورم رو خونم مامان: ديبا

 !نشده سال سر که هنوز...: 

 کنم، تمديد نشد مامان: ديبا

 خوابگاه گردي مي بر پس...: 

 کردم، پيدا رو جا يه مامان،: ديبا

 خوابگاه، گردي مي بر بود، کرده تاييد خانم حاج رو اونجا نکرده، الزم....: 

 چشم: ديبا

 بگير گل تاج و تابلو ما طرف از مراسم تو خانم حاج واسه...: 

 چشم: ديبا

 خودت خونه برگرد سريع...: 

 چشم: ديبا

 شد، قطع تماس خداحافظي بي

 بود؟ مامانت:اومد خودش به مهين مامان صداي بود،با گوشي صفحه رو چشماش هنوز

 بله،: ديبا

 کردي؟ بق چرا حاال:مهين

 برم بايد: شد بلند ديبا

 کجا؟:مهين

 اونجا دارم وسيله هنوز ، خونه برم: ديبا

 بشه؟ چي که: مهين

 خوابگاه برم بايد بعدم برم، گفته مامانم: ديبا

 رفته يادت قرارامون و قول انگار: مهين
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 ليو نياد، شايدم دونم نمي مياد، شه مي پا نکنم گوش اگه مامانم ولي نه،: نداشت وبدو يک واسه نايي ديگه ديبا

 تمومه هست که هم اميدي ذره يه اين ديگه بفهمه، آقاجونم اگه

 مالحظه خواست خودش فهمه، مي فوقش مادرتم گذاشتي، قرار و قول شما: بود بحث وسط ديگه هم خانم عمه

 بگه بگه خواستم گه، نمي بهش کنه مي رو آقاجونت

 بهتره، که برم من خوب طرفي، کدوم باالخره شما عمه: ديبا

 نکن طرف رضا با رو ما بياد، خودش تا رضا خونه ري مي بعدشم، اينجايي، هفته تا ري، نمي جايي: مهين

 من به خودش وگر نشکنه، شما دل خواد مي فقط خواد، نمي هم رضا گيره، نمي سر دنبالشين شما که اوني: ديبا

 بي دمبع.گيره نمي پا چيزي شه، خنک دلش بچزونه منو سال يه کنه حال نهايتش نيست اش خواسته اين که گفت

 شدند روونه پشتش هم عمه و مهين مامان برداره، رو وسائلش اتاق سمت رفت شه، جواب منتظر اينکه

 اين به خوابگاهم يک، اين دادند، صابخونه تحويل رو کليدت: بست رو در و تو رفت عمه سر پشت مهين مامان

 دو اين داره الزم رو رضا اجازه تازه نيست آسونيا

 زمين، روي نشست حرف بي ديبا

 شه مي چي ببينيم فردا تا بخواب شو بلند: عمه

 نداد، جوابي بازم ديبا

 فردا تا شه مي باز فکرش بخوابه اين مهين، بريم: عمه

 03 عرض در چقدر تخت، رو برگشت و کرد قفل درو رفت تعويض، واسه نداشت لباسي شد، بلند جا از حرف ديبابي

 زدن هم اهل فراموشي،خيلي کمي و خواست مي خواب دلش تخت رو کشيد دراز باز بود،طاق ريخته بهم دقيقه

 خاطراتش اولين عقب، خيلي عقب، رفت اختيار بي ولي بد، چه خوبش چه نبود خاطرات

 با که پدري خوره، نمي جم شوهرش اذن بي که سنتي مادري با ، ساالر پدر پدري سنتي، بازاري خونواده يه تو

 زن وتعريفهاي گفته به اومد، مي حساب به ها عمه و ها عمو همه بزرگ ولي بود اش خانواده تغاري ته اينکه وجود

 و اودد ، پسر تا دو از بعد آقاجون، تودل انقالبي بود شده ديبا تولد ولي بوده، دوست بچه آقاجونش بزرگش، عموي

 مادر اصل برابر کپي بود دختري چون شايد بود، کرد پا بر آقاجونش دل تو جشني خونواده به ورودش ، دانيال

 پسر حاجي يه از يدفعه بيمارستان از خونه به مادرش ورود اول شب همون از آقاجون عمو زن گفته به پدرش،

 دراومده شورش عمو زن قول به که بود داده مهموني و وليمه اينقدر پرست، دختر يه به بود شده تبديل دوست

 بغل تو جاش هميشه نبود، اين از غير داشت ياد به هم خودش که جايي از ولي بود عمو زن حرفهاي اينها بود،

 فاصله اونها بين اصرار با هم شبها زماني يه تا بود،وحتي مادرش و آقاجون بين صندليش شام بود،موقع آقاجون

 تو هميشه مامانش، حتي کنار به داداشا کنن، مي حسودي بهش همه که بود کرده احساس زود خيلي انداخت، مي
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 حساب بعدش روز کرد مي دعوا رو پسرهاي آقاجون که بارم هر بود، اونها سمت مادرش دانيال و داود با دعواهاش

 نه،نک پا به شر ديگه که کرد مي تهديدش و گرفت مي پاهاش رون از ريزي نيشگون يه بود،معموال مامان با کارش

 ات آقاجونش هم، به بود ريخته شوهرو و زن بين حتي مامانش نيشگون شده سياه جاي دادن نشون با بار يه گرچه

 و بوده پاره آتيش که داشت قبول هم خودش بود، ساله 5 يا 4 شايد نبود يادش هجره،خيلي بردش مي هفته يه

 بود؛ کرده عاصي رو همه

 اپ به شر ديبا آقاجون، سوگلي باديگارد بودند شده کوچه و ها مهموني تو بيشتر سن سال 6و 5 با داود و دانيال

 پاي پرو به چندان و بودند کرده بدل و رد مهري داداشاش با کم کردند،کم مي خورد و زد دانيال و داوود کرد، مي

 آقاجون احترام به همه تقريبا ولي بودند عذاب عموها دختر عمو پسر و ها محل بچه عوضش ولي پيچيدند نمي هم

 يه سوگلي و رسيد مي آقاجون که بود روزي به واي بود، لبش رو خنده هميشه اومدند، مي کوتاه ها بچه دعواي تو

 شيرش آقاجون رقم به رقم توجهات رنجونده، رو بابا عزيز کي که دادند مي پس جواب بايد همه بود، آروم گوشه

 بود، کرده

 مه تا گرفته معلمها اذيت و آزار از تر، بزرگ بيشتر، شيطونيهاي بود، شده هم بدتر اوضاع راهنمايي به ورود با

 پدرش بود ياد به عموهاش و آقاجون رو مدرسه بود، مدرسه تو راه به راه آقاجون نبود، غمش لي و ها کالسي

 .بده مانور خيلي تونست نمي مدرسه مدير که بود معلوم خوب و بودند ساخته

 کنه وجهت بهش پسري بود کافي فقط بود، کرده فرق شيطنتهاش بلوغ، ي ها نشونه ظهور با شدن بزرگتر با کم کم

 يچارهب نبود، کن ول نداخت نمي کردن غلط به رو طرف کردو نمي پا به شري کنه،تا ولش بود محال بندازه، تيکه و

 آقاجون امر به ولي بودند کنکوري سالها اون هرچند بودند، شاهکاراش کردن جمع مشغول همش دانيال و داود

 بود،يا نحسي سال چه دبيرستان، دوم سال تا بود، گذشته اينها بشن،همه غافل کوچولو خواهر از نداشتند حق

 ردهک کشف تخت زير کاري تميز تو اتفاقي مادرش رو خاطراتش دفترچه که روزي بود، نحسي روز چه اينکه بهتر

 .بود زده زنگ آقاجون به بود، خونده بود،

 شد، مي سيخ تنش به مو تيکه اين تو خاطرات مرور تو حتي نشست، بلندشد

 خونه در شدن باز با خونه، بود گشته بر مدرسه از که بود 4 ساعت بود، ارديبشت03 ظهر از بعد که رفت نمي يادش

 غضب من ده با هم دانيال و داوود اون، سمت به بود تير آقاجونش ها اخم که بود بار اولين بار، اولين براي شايد

 زا چيزي.بود ايستاده در به تر نزديک جايي ولي غضب ملکه بودند، ايستاده راست و چپ وزير مثل پدر پشت

 بود، نگشته بر جاش سر هنوز سال6 از بعد هنوز که بود،چيزي افتاده دلش

 بود کرده صادر رو ايستادنشون دستور شاه که سمتش بودند اورده هجوم پسرها

 اونروز تلخي بود نکرده جرات بيشتر چندباري شايد سال 6 اين تو زدند، مي زنگ سرش تو صداها اون همه هنوز

 .بود شده عرق خيس پاش تابه سر ترس از بار هر ولي کنه مرور رو
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 تموم شدي، تموم تو نيست، من براي ديگه ديبا اسم به دختري افتادي، چشمم از: آقاجون

 آقاجون؟ شده چي: آقاجونش سمت بود دويده

 دي؟ب باد به رو آقام آبروي ميخواستي رو، و چشم بي کني چيکار خواستي مي: بود روگرفته دستش پشت از داودد

 بده صدا شهر کل تو عنقريب رسواييمون ديگه؛کوس دادي حاال تا حتما گرچه

 شده؟ چي: چشماش تو بد دويده اشک

 ا،ديب شکستي و پشتم: کرد جدا هم از رو برگه برگه و کشيد. بيرون کشيد پشتش رواز خاطرات دفتر آقاجون

 دادي، منو توجه و اعتماد سال اينهمه دستمزد خوب

 فاجعه عمق فهميدن نبود سخت دفتر ديدن با

 ه،نبود هيچي هيچوقت هيچوقت، اصال گرفتيم، رومي حالشون فقط ،يعني فقط ما يعني من، خدا به آقاجون: ديبا

 شدي، تموم ديگه شدي، تموم: آقاجون

 زده بغل رو آقاجون پاهاي توانش همه با آقاجون، پاي رو افتاد دويد و زد پس رو پسرا چطور رفت نمي يادش ديبا

 نکردم کاري هيچ من بخدا بده، گوش شما جونم، بابايي: بود

 سرهاپ با تو بگي خواي مي پاشو، خوره، نمي درد به ديگه حرفها اين شو، بلند: پهلوش بودتو زده لگدي پا با داوود

 شاپ کافي تو رفتي مي که نبودي تو گذاشتي، نمي قرار

 دستمون رو مونه مي کني مي ناقصش داوود، ولش: بود رفته هوا به ديبا آخ با همراه مادرش صداي

 خونه؛ تو بتمرگه بلکه شه ناقص بزار مونده، رودستمون باال بزنه کاراش گند مامان: دانيال

 بوده، چي قضيه گم مي شما به فقط من اتاقتون؟ تو بريم آقاجون: بود شده بلند جا از

 بود، نکرده ول ديبا ولي هم، به بود کوبيده درو قدرت تمام با ديبا ورود از قبل ولي اتاق تو بود رفته آقاجون

 بود، چي بگه بهش تا آقاجونش اتاق در پشتت بود نشسته

 يعني بود، نکرده بدي کار خودش نظر به هنوزه که هنوز کشيد، دراز باز ره، مي گيج داره سرش کرد مي احساس

 بود، مي همه نبايداين عقوبتش بودولي بد

 دستور آقاجون که بود، آورده پيغام دانيال انفرادي روز 03 بعد ارديبهشت، 84 روز بود کرده کم کيلو 03 روز ده تو

 بود گرفته جون چقدر.بشه کمتر قبل سال از صدم يه کارنامت اگه حالت به واي بشي، اماده امتحانات واسه داده

 بعد سال نه سال اون کارنامه نه باطل، خيال زهي ولي آشتي، اشتي درخشان، کارنامه با يعني اين کرد مي فکر

 ديگه ولي کنه سرويس رو ناتو پسرهاي بعضي دهن کرد مي هوس گاهي کنه،هنوزم عوض رو چيز همه نتونست

 يليخ نه، ديگه واقعا نه عملي، ولي گذاشت نمي کم زبوني نبود دستش زبونش اختيار فقط نداشت رو قبل جرات
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 سرش تو هنوز دانيال دادهاي بود، شده کشيده پايين پست زن يه حد در خونوادش نظر در که داشت درد واسش

 .بري خواستي مي هم خونشون تو تا شد مي الزم البد ، کني سرويس رو اونها دهن خواستي مي تو آره،:بود

 هک بود ها موقع همون ها جرقه اولين شايد بود شده شروع کجا از دقيقا نبود، يادش اصال نشست، جاش سر دوباره

 بود، سوگلي ديبا چون ولي چزوندند مي جنگيدند،پسرها مي پسراجدا، جدا دخترا شدند، مي جمع عمو باغ تو

 کم چه،بپي گوشش تا کرده اذيت کي بگه آقاجون، پيش بره گريون بود کافي فقط گرفت مي اون رو دخترها انتقام

 هکن ادعا ديبا بود کافي کرده اذيت رو دخترا کسي رسيد مي خبر راهنمايي دوران بود،تو همين هم مدرسه تو کم

 .کرده زيادي غلط کي ببينن برن مامورشن داود و دانيال تا کرده اذيت رو اون

 سرپ تا دو گشتند مي بر مدرسه از دوستش فرناز با داشتند که روز ،يه بود دبيرستان اول سال رفت نمي يادش

 فت،گ مي بهش حسي يه ولي چرا دونست نمي ديبا بدند، رو هاشون شماره داشتند اصرار بهشون، بودند شده پيله

 آب جوب تو دادن هول ديگه کنه، استفاده مزاحمها کردن دک واسه هميشگي هاي شيوه از خواد نمي اينبار ديگه

 فنچولها پسر مال اون داد، نمي جواب نظرش به پسرا لباس صورت تو جوهر پاشيدن و فلفل، اسپري زدن ،و

 ترس از يا شن، بيخيال و بخوردند که بودند حرفها اين از تر غول نره تا دو اين ولي بود، بر و دور هاي مدرسه

 و بود زده چنگ دوتاشون دست از رو شماره سريع ديبا برن، در و کول رو بزارن دم مدرسشون مدير به شکايت

 تو يزهبر کنه پاره رو ها شماره که بود کرده تمنا و خواهش کلي بيچاره فرناز بود، رفته و بود کشيده رو فرناز دست

 بياره کم نداشت تصميم ديبا ولي آب جوي

 بچتند، باهم ياهو تو بيان دارن دوست اگه بود خواسته ازشون و بود زده زنگ پسرها به عمومي تلفن از فرداش

 دو هر کامپيوتر پاي کلي و و سرکار گذاشت رو تا دو هر اي هفته يه شد، کار به دست و ساخت جديد دي آي تا دو

 مدرسه تو هم فصل يه و داد مي مينا به کار گزارش هم فرداش بود، خنديده عش غش خودش بود کرده مچل رو تا

 کردند، مي کيف

 با که بوده خرب سرويسشون روز اون بود گفته پسرها به خونه،و بود برگشته آژانس با روز هر رو هفته اون

 خونه برن سرويس با بايد روز هر و رفتند مي پياده دوستش

 ور فرناز و بود گذاشته قرار مدرسه از دور شاپي کافي تو ، قرار بي پسر شازده تا دو با روز يه باالخره اينکه تا

 هکشوند بود، نيومده کوتاه بود کرده التماس فرناز چي هر بزنن، جيم آزمايشگاه از رو آخر زنگ بود، کرده مجبور

 .بود کرده رديف رو ها برنامه پيشتر خودش ولي اونجا، تا بودش

 .ايستادند خيابون ديگه سمت

 بين، رو شاپ کافي: زد فرناز به اي سقلمه بود08:03 ، کرد نگاه ساعتش به

 بيرون، دادند مي هل داشتند رو پسر شازده تا دو بسجي برادر تا سه شدو باز شاپ کافي در
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 .نباشن ديد تو که عقب کشيد رو فرناز سريع ديبا

 بودند؟ خودشون: بود مونده باز دهنش فرناز

 نيستند ديگه و بودند بله،: ديبا

 گرفتند مي هم رو ما رفتيم مي اگه ديونه:فرناز

 که بريم خالص هم حاال داديم، برادر تا سه اون تحويل رو برادر دوتا اين ما بريم، نبود قرار چون رفتيم نمي ما: ديبا

 گشنمه خيلي من

 چي؟ يعني: فرناز

 گيره؟ خيلي حميدم، عمو محله مسجد بسيج عضو رضوي، رسول بودم گفته: ديبا

 خوب؟: فرناز

 عدمب شدند، ما مزاحم پسر تا دو حاجي گفتمي زدمي، زنگ بهش بعد و آوردمي، گير مينا طريق از رو تلفنش: ديبا

 کند، درست دردسر فاميل و مدرسه تو واسمون ببينيمشون نريم اگه که کردند تهديد رو ما

 کنن؛ آبرو بي رو ما اينا نزارين کي به کي به قسم رو شما بديم گوش حرفشون به مجبوريم ترسمون از هم ما

 خوب: فرناز

 برادرتون به بگين، ن پدرتو به خواهر ، گفت هي اول: ديبا

 خوب: فرناز

 وردهخ يه بگيرشون،اونم ما قرار سر بيا بکن، فکري يه شما باغچه؛ لب زارن مي منو سر بفهمند اونها گفتم: ديبا

 دادمي هم من بگين، رو قرار ساعت و ادرس گفت و کرد من و من

 شاپ؟ کافي تو نشستند چون برد، گرفت همينجوري رو کسي شه مي مگه جرمي؟ چه به آخه:فرناز

 بهشون شب يه حداقل همونها داشتن دادم، تيکه تا چند سفارش دلخسته عاشقهاي به قبال من ديگه، نه: ديبا

 .ساعت چند بگو تو نه شب يه ده، مي حال

 چي؟: فرناز

 American pie فيلم مثال: ديبا

 واي: فرناز

 خواب لباس و خوشگل، تاپ تا دو يه مثال: ديبا
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 شي ذليل: فرناز

 فروشم، مي زنونه زير لباس گه مي پدر بي چيه؟ شغلت گم مي پسره به داري، کار چي من به وا: ديبا

 بکشه منو خدا: فرناز

 ريمب بدون بده، ادامه درخواستت به خواستي همچنان تو بعد کنه گيري حال رو ها پدر بي اون بزار فعال حاال: ديبا

 شد دير که

 شه، مي چي فرداش دونست نمي که وضعيتي تو خانوم، حاج خونه تو شب، وقت اون اونم خنديدنش، بود احمقانه

 اورد، مي لبش به خنده ها بعدي و پسر تا دو اون قيافه آوردن ياد به هنوزه که هنوزم نبود، خودش دست ولي

 ديگه، بود خوب،ديبا ولي بود برگردونده رو ازش دنيا بد بود، شده داغ نقره بد گرچه شد، مي خنک هنوزم دلش

 مادرش دايي خاکسپاري سر رفت نمي يادش.عقلي بي از زياد کمه،خنده تختت يه گفت مي بهش مادرش هميشه

 هم به رو عزا مراسم کنترلش از خارج ي ها قهقه چطور قبر تو بود افتاده و بود خورده ليز دايي پسر پاي وقتي

 .کنند کنترل رو خودشون نتونند هم ديگه نفر چند بود شده باعث و بود، ريخته

 خونه اعضاي همه به گزارش و مامان توسط خاطراتش دفتر شدن خونده با قبلش، سالهاي و سال دو اون شيطنهاي

 بود،فکر نظر زير جوره همه سالها، اون همه تاوان بود شده بعد سال دو دقيقا بود، اومده در دماغش از جوري بد

 زدواجا مسئله شده مطرح با که بياد در مهري بي اين زير از کمي و دانشگاه بره بتونه مدرسه شدن تموم با کرد مي

 .پدر موت به رو رفيق آروزي شدن براورده محض چي بود،اونم خورده رو نهايي ضربه سالگي 00 تو اونم

 ديگه که آقاجوني به التماسهاش آزمايش، خواستگاري، روز بود، عذاب واسش روزها اون به کردن فکر واقعا ديگه

 .عکس اون و تلفنها اون و هولکي هول محضري عقد بود، شده کر و کور ديبا واسه

 هن جرات ديگه عمرا گشت مي بر عقد روز موقعيت تو ديگه بار صد اگه شايد که بود کرده فکر خودش پيش بارها

 رسيده بهش گمان بي راهي از جراتي يه روز اون انگار داشت، مي رو آشنا و غريبه جلو سالن، اون تو اونم ، گفتن

 آقاجونش، کمر شدن خم کنه، دوره رو بود خورده نفر صد چند چشم جلوي که سيلي تا دو خواست نمي دلش بود،

 که رضا و خودش فاميل و فک العمل عکس ديگه بودند، کرده حوالش برادرا که فحشهايي مادرش، نفرينهاي

 بود، جدايي داستان

 ها بعضي دل تو که قندي کشوندنش مي خروجي سمت به داشتند که مسيري تو تونست مي حالي بد حال اون تو

 وبيد،ک مي سينه تو دست با شادي به دشمن از و کرد مي ناله آقاجونش که نبود بيخود ببينه، رو شد مي آب داشت

 وضاعا رشته انتخاب موقع ولي بود، زندگيش سال ترين سخت بود، کنکور پشت بودو حبس خونه تو که سالي اون

 ،بزني نداري حق رو اصفهان ولي کن انتخاب رو خواي مي جا هر بود، گفته بهش تفاوت بي آقاجون بود، بدترشده

 و باکي، نيست مهم کني، ازدواج داري وقت ماه 6 شد، تموم که هم درست شي، دور چشمام جلو از بري خوام مي

 .کي هر کنم، مي پيدا رو يکي خودم نه گر
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 .راحتي همين به خدا، امون به بودند کرده ردش صنايع، رشته تو قبولي با بعدم

 د،بو ها گذشته مرور و پرهيزي نا بابت شايد بود، شده گرمش جور بد شهريور شبهاي خنکاي تو نشست، دوباره

 ياهس زن يه کشيد، اي خفه جيغ لحظه يه انداخت، حياط به نگاهي يه تراس، تو رفت شد بلند بود، سنگين سرش

 پوش سياه زن کنه، آزاد رو صداش اينکه از قبل شکر رو خدا ولي افتاد، خانوم حاج ياد زد، مي قدم حياط تو پوش

 زنه مي حرف تلفن با و خوره مي چرخ داره حياط تو مهين مامان شد، معلوم و زد چرخي

 بيداري؟ هنوز تو: ديبا سمت اومد ديد، رو ديبا بود برگردونده سر تراس در صداي با که مهين مامان

 موقع؟ اين زنين مي حرف کي با حياطين؟ تو چرا شما بره، نمي خوابم آره: ديبا

 بدم؟ جواب شما بايدبه انداخت، باال ابرويي مهين

 باشم مراقب پايين بيام خواين مي دارم، رو هواتون خودم من کنم، مي خواهش نه: ديبا

 زنم مي حرف رضا با دارم بکش، خجالن ديبااااا،: مهين

 شبي؟ نصفه جون مهين وا،: ديبا

 دين؟ مي اجازه. بزنم حرف باهاش بدين اجازه شما اگه خواستم رفتن قبل فرودگاهه، تو بچم! جون دبيا وا: مهين

 هنوز که دونين باشين،مي خانوم حاج روح مواظب فقط -بخير شبتون حرفيه؟ چه اين کنم، مي خواهش: ديبا

 نشده هفته

 بيمزه دست از داشت، حق مامانش هايي موقع يه واقعا خودش، سرش تو کوبيد هم يکي تو، رفت سريع بعدم

 شد، مي شاکي بازيهاش

 ه؟کي: در سمت رفت سريع آورد، درش اتاق وسط ايستادن بالتکليف از در صداي که بود نگذشته دقيقه ده هنوز

 ؟ کردي قفل درو چرا ديبا، منم: مهين

 سالم: کرد باز درو سريع

 تو بيام خوام مي کنار بري اگه: مهين

 بفرمايين: ايستاد عقب کمي ديبا

 رضاست: ديبا دست تو گذاشت رو گوشي مهين

 گوشيه اينکه: ديبا

 داره چيکارت ببين نميداري، بر دست شبي نصف: کرد اخمي مهين
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 بله،: گوشش دم گرفت رو گوشي طمانينه با ديبا

 سالم: رضا

 بفرمايين؟: ديبا

 گن؟ مي چي مامان: رضا

 ميگن؟ چي دونم نمي: ديبا

 شده؟ چي زدند زنگ مامانت ديبا،: رضا

 ه،کرد ضمانت خانوم حاج رو خونه اون گفتند مامان بگيرم، پس رو خونه برم فردا بايد نگو، مادرم، واي مادرم،: ديبا

 خوابگاه برگردم گفتند ديگه، جاي برم شه نمي

 برگرد توني مي خوب: رضا

 کارا دنبال رم مي فردا مرسي،: ديبا

 نزن آتيش و آب به رو خودت خيلي ولي: رضا

 چرا؟: ديبا

 دوم، نمي اجازه من چون: رضا

 چي؟ يعني: ديبا

 باش خسرو و کبري مواظب بوديم، کرده هايي صحبت يه ما: رضا

 !چه من به خسرو و کبري بده، منو جواب: ديبا

 بياري در رو جفتشون پدر نزني بده، تحويلشون سالم گيري مي تحويل سالم: رضا

 جاشه؟ سر عقلت چي؟ يعني: ديبا

 الو؟ الو؟: ديبا

 بود ديرش: گرفت رو گوشي و جلو گذاشت جلو قدمي مهين مامان

 کردين؟ منو آبروي قصد شماها: ديبا

 عزيزم، نه: مهين مامان

 ممنون معلومه،: ديبا
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 بود گرفته حالت بدجوري شب سر ها، شدي بهتر پيداست ولي: مهين مامان

 فاميل راضي، و ن باخبر بابام مامان شيدا، دو هر واله، دو رضا،هر خونه ميرم دارم اينکه نه زياده، ذوق از آره،:ديبا

 وصلت، اين ادامه عاشق که هم شوهرها

 ظهر لنگ تا نميشه امروز ، بخواب برو جاشه، سر زبونت خوبه، حالت که شدم مطمئن نه: کند رو لپش مهين

 اتاقت در مياد 0 ساعت سر خانم عمه خوريم، مي صبحونه 0:03 ساعت ها، بخوابي

 چشم: ديبا

 سوسکه خاله بال بي چشمت:مهين

 و انداخت تخت به نگاهي يه زد، پس رو ها پرده پنجره کنار رفت شد، اتاق وارد هم ديبا کرد باز رو اتاق در کبري

 نزديک بيرون رفت مي داشت که کبري که زد جيغي آنچنان نکشيده ثانيه سي به روش، انداخت رو خودش

 اَي:توديوار بودبخوره

 شد؟ چي جون خانم مرگم خدا: کبري

 پرب بخوام، کسي هاي ملحفه رو مياد بدم اينقدر هيچي،: تکوند رو خودش کمي بود جسته پايين تخت از که ديبا

 بيار رو هام ملحفه و لحاف هاي کيسه اون اتاقم برو

 مي بپر بپر صبح سر از هي دارم، بال يا سالمه، 04 من انگار مرده، ذليل: رفت و کرد حوالش فحشي لب زير کبري

 کنه

 دکر شوت ظريف خيلي دراورد رو بالش کش رو و ملحفه سريع شد، بکار دست کبري، غرهاي غر به محل بي ديبا

 نداشت، ديد اتاق ورودي سمت از که جهتي رو ديوار، و تخت بين

 ميلفا برو و بيا شوهر، قوم فرمايشهاي و اُرد سر صدقه اونم بود، نشده خوب خيلي زبانش امتحان نتيجه اينکه با

 سمت به رو بود گذاشته آژانس تو پا کبري با و شوهر قوم سر پشت بود ريخته آب وقتي از ولي خانوم، حاج هاي

 و تلخ اتاق اون تو نگذاره پا بود گرفته تصميم ورود، محض به که بود،بعدم شده خوب حالش کلي زرکوبها، خونه

 اتاق، اين به واسش کنه کشي اسباب بره کبري که بود داده رو فرمان سريع خوابيد، مي زمين رو اگه عمرا عور،

 کجا رو آقا هاي ملحفه جون، خانم: اتاق دور چرخوند چشم آورد، رو ها ملحفه و لحاف کنان هن هن کبري

 حساسن، وسائلشون به آقا گذاشتين،

 حياط تو کردم پرت پنجره از: ديبا

 جزاميه؟ مال مگه کاريه؟ چه اين آخه واي،:دستش رو زد کبري

 کن جمع واسش بيار برو ناراحتي: ديبا
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 انداختم زمين رو اينجا نترس،: اومد کوتاه ديبا که بيرون رفت مي داشت کبري

 بود بزني جيگر جز هاي مايه تو چيزي يه ولي شنيده چي نبود مطمئن

 و ساعت دراورد، رو دفترش سريع نبود، مهم ولي بود، کبري ادبي بي امين 4 اين انداخت، شماره انگشتش با ديبا

 تازه بده، جا رو مالحفه و لحاف خواست تا ولي کرد، درست رو روبالشتي نشست کرد،سريع ياداشت رو موردش

 الح نيست، تخت اين سايز که اينا خانوم، کبري اَه،: نفره يه لحاف و ها ملحفه و اس نفره دو تخت اين افتاد يادش

 "رُس" گفته که بود مطمئن ديبا انداخت، باال شونه و گفت چيزي لب زير کبري.بگيرم سرم به گلي چه من

 ايشاال بلدي که خياطي خريد، رم مي امروز:ديبا

 دارم هنري همه شکر رو خدا من خانم؛ بله: کبري

 ور اين بيار ور اون از رو من وسائل بقيه شمام خريد، ميرم من تا کنيم، تعرف و ببينيم: ديبا

 آورده در ديسک کمرم نمياد بر ازم ديگه واال شدم، له هفته يه اين تو من خانم، واي:کبري

 کن، خبر رو خان خسرو خوب: ديبا

 رم مي خونه از زارم مي منم نيستين خونه روزم هر بياي، تا کنم مي قفل درو اين بري شما من بدور؛ خدا: کبري

 بيرون،

 داره؟ چيکار تو به مرد پير اين چي؟ يعني:ديبا

 سالشه؟ 46 فقط ، سفيده که نکن نگاه سرش موهاي به پيرمرد؟: کبري

 اي ساله 05 دوشيزه نکنه چي؟ که خوب: ديبا

 هستم دوشيزم جوونم، هنوز سالمه، 05 و نيست سالم 05: کرد پاک رو چشمش گوشه اشک کبري

 جدي؟: ديبا

 سالمه 05 فقط من چي پس: کبري

 هنوز يعني بود؟ منظورم دوشيزگي نه: ديبا

 خدا، به رو تو خانم نگين واي:صورتش تو زد کبري

 هنوز؟ جدي جدي: بود کرده غش خنده از ديبا

 زدن چرخ فرصت ديگه بود، کالساش شروع فردا خريد، بره شد اماده هم ديبا بيرون، رفت اتاق از سريع کبري

 خريد، بريم خوايم مي بريم، شو اماده زود: آشپزخونه تو نداشت،رفت رو خريدها مدل اين واسه
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 .خانم خستم من:  کبري

 ها؟ ام نمي غروب تا برم من تنهايي؟ ترسي نمي: ديبا

 بخوابم، بتونم يکم بلکه منم بده خيرت خدا: کبري

 ها خوام مي شام اومدم من نره، يادت ولي بخواب رو خوابيدن: ديبا

 از دريغ زد مي زنگ چي هر ولي بود پر دستش بهم، کوبيد رو آژانس در پا خونه،با رسيد که بود 0 حدود ساعت

 ، بريک به کرده حمله خسرو نکنه کرد فکر ميشنيد، رو کبري جيغ جيغ صداي کرد تيز گوش که خوب ولي جواب،

 ببينم، بسري خاک تو برم من باش وسطاش نکنه: بود گرفته خندش

 کليد دنبال و زمين انداخت رو ها نايلون سريع بده، دست از رو live صحنه خواست نمي نکرد، معطلش ولي

 مي آب رو حياط داشت بدست، شلنگ خانم کبري بيرون، بزنن بود مونده کم چشمهاش در، کردن باز با گشت،

 مي رو و شد مي جهت به جهت هي کبري ولي بگيره، رو شلنگ که بود افتاده راه دنبالش هم خان خسرو و پاشيد

 گردوند،

 سالم: در سمت دويد کرد ول رو شلنگ کبري در، سمت گشتند بر دوتا هر همزمان بهم، کوبيد توان تمام با درو

 نباشين خسته خانم،

 نباشين، خسته شما: کشيد هم تو ابرو ديبا

 يباد خسرو پاي کنار تو، ببرن رو ها بسته کرد، کمک کبري برداشت، رو شلنگ کرد استفاده فرصت از هم خسرو

 خان خسرو سالم: شد ترمزي نيم

 بزنم؟ حرف شما با لحظه چند يه شه مي خانم، سالم: کشيد هم تو رو ها اخم خسرو

 بيام، من تا برو شما: کبري دست داد رو ها بسته ديبا

 گه، مي الکي بخدا جون خانم: کبري

 نزده حرفي که هنوز شما، تو برو: ديبا

 هميشه کارشه، ، دونم مي من: کبري

 باال برو شما کبري: ديبا

 تو رفت و خسرو به انداخت نگاهي غيض با کبري

 !بفرمايين: ديبا

 نترسين، شبهاپيشتون بياد مادرم بگم خواين مي خانم،: خسرو
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 چي؟ واسه نه: ديبا

 نميره، جوب يه تو آبم کبري اين با من خانم: خسرو

 چي؟ يعني: ديبا

 اينقدر ما گم مي هرچي ريزه، مي آب هي گرفته دست رو ،شلنگ کنم جارو رو حياط خوام مي ساعته 8: خسرو

 ما، پاشيم نمي آب کن، جارو بيا خواي مي اگه آبي، بي اين تو ريزيم نمي آب

 پاشيه؟ آب سر فقط دعوا حاال: ديبا

 کنه دخالت خواد مي کاري همه تو بگذره روز دو ، اينه اولش: خسرو

 خوبه؟ نزاره، حياط تو پا ديگه گم مي من خوب خيلي:ديبا

 اون ،دور بريز اينو بگه بکشه، سرک منم اتاق بياد خواد مي هفته آخر تا هنوز، نشناختين رو خانم اين شما: خسرو

 ندارما اعصاب من خانم بردار، رو

 گم مي بهش رو اينا من چشم: ديبا

 تو، رفت سريع کنه غر غر خسرو نداد امون ديگه

 پيري؟ اين گفت مي چي: جلوش جست يهويي کبري

 بود؟ کجا پير سالشه 46: ديبا

 خانم؟ گفت مي چي: کبري

 نکنه دخالت من کاراي تو بگين کبري به گفت مي هيچي: ديبا

 اون و اين جلو کن صدا منودرست گفتم بهش بار صد داره، دم کيشميشم گفت؟ همينجوري: کبري

 گفتي؟ بهش بار صد جدا؟: انداخت باال ابرويي ديبا

 ديگه گفتم دونم مي چه: کبري

 صحيح:ديبا

 ولي خودش نه يعني بود، کرده فعاليت کلي تخت، کردرو پرت باز طاق رو خودش که بود گذشته 00 از ساعت

 و هکن خشک اتو با و بشوره هارو مالفه بود کرده مجبورش برد، مي انرژي کلي خوش کبري از کشيدن کار باالخره

 .بود داده انجام دونه دونه رو کارها اين کبري تا بود زده حرف ساعتي 0 اغراق بي بدوزه، رو هاش درز
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 بود، نگران نبود، دلش ته ولي بود، آروم چيز همه ظاهر به گرچه خواست، مي آرامش دلش يکم روز بعدچند حاال

 کنهن اينکه از نگران باشه، نگران دلش توهاي ته اون بايد روز هر درسش پايان تا سال، پايان تا حاال از دونست مي

 سهوا اميدش ريزه يه اون ديگه بزنه گندي يه بار اين بود مطمئن کنه، لقي دهن کسي نکنه بفهمن، اش خونواده

 شيش رجهفو تو يا کنه، پيدا کاري التحصيلي فار بعد بتونه نبود مطمئن هم ره،خيلي مي باد بر آقاجونش با آشتي

 کمي و کرد مي پاشور هاشور رو موهاش بود کالفه وقتي هاش بچگي عادت طبق کنه، شوهر درسش بعد ماهه

 يب ، باال پريد يهو کرد، مي پيدا کالفگي از رهايي واسه حلي راه يه حرکت اين بعد معموال ميداد ماساژ رو سرش

 گرفت رو مينا شماره و گوشي رو پريد کنه نگاه ساعت به اينکه

 الو: مينا

 سالم،: ديبا

 بزني؟ زنگ شد روت سالم، عليک: مينا

 نه که چرا: ديبا

 زمين؟ تو بري بيارم روت به خوبه، باشي کرده تماس رد تا چند جواب، بي اس ام اس تا چند: مينا

 نداشتم، حوصله موقع اون خوب نه،: ديبا

 دانشگاه برم بايد فردا ندارم، حوصله من االنم دوني مي ا،: مينا

 ديدي منم ديدي رو گوشت پشت ديگه کن قطع داري جرات: ديبا

 خانم پرپري کردي، من ياد شده چي ، بابا خوب خيلي: مينا

 !داشتي ماجرا اين تو سري و سر چه نفهميدم هم هنوز که بخصوص بدجور، بيادتم من دوني مي: ديبا

 گها بودي، خانم حاج خونه تو تو ديگه که چيه، به چي فهميدم وقتي من بگم، بار چند ديگه، کن ول بابا، اَه: مينا

 خبرا؟؟ چه درياب، رو حاال شدي، مي آواره رميدي، مي گفتم مي بهت

 خبره چه واليت ببينم بزنم، تو به زنگي يه گفتم بخوابم، خواستم مي هيچي،: ديبا

 گيره مي زن داره فرهاد خالت پسر هيچي،: مينا

 نگفت، من به که شعوره بي خيلي هست، کي خوشبخت دختر اون حاال بيام، خواد مي دلم منم آقا اِ،: ديبا

 شديا، ادب بي خيلي پري، باش مودب: مينا

 مينا مينا،:جست جا از ديبا

 هان: مينا
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 کيه؟ دختره:ديبا

 خوبيه خيلي دختر: مينا

 ميناااااااااا: ديبا

 ميناست اسمش خوب: مينا

 چرخيد نمي زبونش ديگه شد، الل ديبا

 مردي؟: مينا

 کردي؟ تور رو فرهاد کي مرده ذليل تو: ديبا

 عمو مهمونيهاي تو هي کرد، مي سالم من به هي دانشگاهمون، اومد مي هي خودش چيه؟ کردي تور بميري،: مينا

 کرد مي مبذول خاص توجهات من به جون

 کي؟ از: ديبا

 هست سالي يه خوب: مينا

 دارم اخيرا ندونستي، اسرارت محرم منو هيچوقت تو ولي دونستم، مي خودم دوست رو تو هميشه من! مينا: ديبا

 هستي مامانم چين خبر تو که رسم، مي نتيجه اين به

 لدالئ ولي ، رو فرهاد قضيه يا نگفتم، خانم حاج به راجع من درسته حاال نداشتم، توقع ازت حرفيه، چه اين: مينا

 داشتم، رو خودم

 شنوم، مي: ديبا

 خوري، مي غصه گفتم خوب: مينا

 آخه چي غصه ديوونه،: ديبا

 موندي، شوهر بي گفتم خوب: مينا

 کشتمت مي مينا: ديبا

 ديگه گم مي راست بابا، خوب: خنده زير زد مينا

 اوردم مي در رو چشمت بودم، اونجا بخدا: ديبا

 خوره مي غصه مراسم، بياد زارن نمي باباش مامان گفت نگو، گفت فرهاد بخدا خوب: مينا
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 باهات دلم ديگه نکنم فکر گي، مي بهم داري حاال کردين، مي بازي هندي فيلم باهم کي از دونه مي خدا: ديبا

 شه، صاف

 قهري جونم، پري پر: مينا

 خانم عروس هستين اي مرحله چه در حاال باشي، خوشبخت ايشاال دلخورم، نيستم، قهر عزيزم نه: ديبا

 مهربرون، ديگه هفته: مينا

 بگو، تبريک من طرف از فرهادم به گم، مي تبريک: ديبا

 عزيزم مرسي: مينا

 بخير شبت: ديبا

 نيست، خبري ازت روزه چند کردي، چيکار ببينم، وايسا: مينا

 خودم، خونه برگشتم عزيزم، هيچي: ديبا

 اِ،چطور: مينا

 بري شه نمي ديگه جاي خودت، خونه برگردي يا خوابگاه، بري بايد يا گفت مامانم هيچي: ديبا

 که تو شد؟ چي دادت قرار: مينا

 کرد تمديد واسم اومد کرد، صحبت رضا با رضا، مامان هيچي: ديبا

 واقعا؟: مينا

 قدن به دست فوري رو تلفنم شماره تخليه، هواي به صابخونه بودم، برده رو ها اسباب از يکم چون فقط آره،:ديبا

 جديد خط يه بگم يا بگيرم، پس رو شماره بشه اگه ببينم تا فقط، موندم ثابت شماره بي حاال سرايدارش، به داده

 بده تقاضا واسم

 يوني؟ ري مي فردا خوب عجب،: مينا

 خوش شب بخوابم، برم ديگه شه، مي باز فردا از ها مدرسه ديگه آره،:ديبا

 خوش هم تو شب: مينا

 رنزنه،ه داد مينا سر که بود کرده کنترل رو خودش خيلي ديوار، تو کوبيد رو گوشي توان تمام با تماس قطع با

 بار دو نه با يه نه مينا شه، تخليه بلکه بزنه داد تونه مي تا خواست مي دلش گرفت، آروم و خورد طرف يه اش تيکه
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 ت،دوس دوستشه، فاميلي وراي واقعا مينا کرد مي فکر شد، نمي باورش اصال بودش، پيچونده بار چند دونه مي خدا

 جانبه، دو جاسوس يه جز نبوده، هيچي فهميد مي حاال ولي

 وات رو دانشگاه مقعنه ،مانتو گشتن و کبري به زدن غر کلي بعد شد، بلند جا از 6:03 ساعت زد، غلط صبح خود تا

 .افتاد راه و زد

*** 

 دهنرسي اتوبوس ايستگاه به هنوز بود، داشته نگه کولش رو رو کولش بزور بود، گذشته 0 از کرد، نگاه ساعتش به

 ،بيرون اومد مي اش قراضه پرايد با دانشگاه پارکينگ از داشت همکالسيهاش از ظهيري، زد، برقي چشمش که بود

 ور خودش سريع گرفت، جون زد، مجددي برق چشماش نه، يا ايستاده خيابون کنار هنوز نازي ببينه برگردوند سر

 نازي به رسوند

 خانم اِ:سمتش برگشت نازي زد، نازي به که اي تنه با ،

 باش،دختر داشته کالم عفت توپ، و خانوم:ديبا

 خوب ترسونديم: نازي

 چطوري؟ يکم، باش دلدار: ديبا

 مرسي: نازي

 پيشت، بيام نشد کرد، مي رو هوات دلم هي صبح از امروز: ديبا

 خودش به نازي ترمز،تا رو زد هم ظهيري خيابون، وسط زد اي اشاره دست با که ، بود نشده تموم حرفش هنوز

 عقب نشست سريع خودشم و تو داد هل رو نازي کرد باز رو جلو در ماشين، سمت بردش کشون کشون بجنبه،

 برسون، منو هست مسيرت اگه والنبي مسجد تا ري؟ مي وري کدوم ظهيري، آقاي سالم: ديبا

 ديبا،: نازي

 مسيرم به خوره مي نامجو، خانم نداره عيبي سالم،: ظهيري

 نداد امون قاضي خانم اين راحته، مسيرم اتوبوس با من خدا، به ببخشيد: نازي

 بخدا، موندي ضعيف اينقدر همينه واسه ،5 بخوري نهار تا ،4 شده ساعت خونه برسي اتوبوس با تو تا اِ،: ديبا

 کرد نگاه رو بيرون اخم با ديبا ولي انداخت، ديبا به نگاهي يه آينه تو از ظهيري

 کنين، پياده خندان سيد دم منو: نازي
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 برو، پياده خونه تا اونجام از محسني، تو زارن مي رو تو بعدم برسونن منو بزار خوب: ديبا

 ميرسونمتون، ايشون، فرمان مي درست بله: ظهيري

 ن جداو با ايشون خير، کار اين با ببين، االن ترافيکه، الودگيه، باعث سرنشين، تک ماشين ميگن اينقدر:ديبا

 خونه رسه مي اسوده

 دنبالتون؟ بيام هم صبحا خواين مي: ظهيري

 خواي؟ مي نازي: ديبا

 بميري: ديبا به رو صدا بي عقب برگشت نازي

 گي مي بيراه و بد نه،چرا بگو خواي نمي خوب: ديبا

 مي کي آويزون ظهرا دونم نمي ندارم، رو ديدنش چشم اصال من مياي، سامي اين با صبحا ظهيري آقاي نه: ديبا

 ميداره بر شما سر از دست که شه،

 خالمه پسر: ظهيري

 کردم، باهاش دعوايي چه پارسال يادتون هرکي،: ديبا

 هست، خاطرم بله،: ظهيري

 برادر جا ظهير اقاي اين بابا، بشين: بست روش درو ديبا که شه، پياده خواست مي هم نازي ديبا شدن پياده با

 نکن تعارف اينقدر ماست،

 حافظي اخد سريع ديبا ولي ديبا صورت تو زد مي يکي کيفش با تا بود پايينتر پنجره خواست مي دلش فقط نازي

 دفعه ماشين، به انداخت اي ديگه نگاه سر پشت از برگشت که بود نرفته قدمي سه خونه،دو سمت رفت و کرد

 البته خونه، دم زاشت مي ظهيري با رو خودش اينجوري باري 0 ،7 يه ترم هر تو تقريبا ولي نبود، يادش رو چندم

 هم ديگه تاي چند سوار البته کنه، تور رو دخترا نداشت عرضه پسره ولي ها کرد مي پيدا هم کيس واسش هي

 فکر که خوب زاشتند، مي قال ديبارو زدند، مي رو طرف مخ سريع بودند، زرنگ همشون اونها خوب ولي بود، شده

 بهم رو تا چند که بود رفته در دستش از شمارش ديگه يابي، دوست بنگاه و ازدواج دالل شده ميديد، کرد مي

 ظهيريه، نوبت ترم بوداين مطمئن ولي زده، پيوند

 و مهين مامان هاي سخنراني به داشت بود دقيقه 43 حدود ، مبل رو کرد پرت رو خودش و کرد قطع رو گوشي

 ايتماش محو پنجره پشت که کرد کبري به نگاه بود،يه بنداومده نفسش ديگه کرد، مي گوش جواباش و سئوال

 ي ي ي ي کبري: شه گرفته خودش مثل اونم حال بلکه حالش تو بزنه اومد نمي بدش بود، شده بارون

 بله؟: انداخت رو پرده کبري
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 کبري منکراتي مورد گوشيش تو سريع اومد، نمي در دهنش از هم خانم ديگه خانم کبري بود روز 0 ديگه پرو پرو

 ي ي ي کبري: زد صدا باز و کرد يادداشت رو

 بله؟: سالن تو اومد کبري

 گرفتم گُر بخورم، من بيار چيزي کاکائويي شير يه ببين: ديبا

 گفت دکتر داشت رو حاالت اين خيلي سالگي 53 تو منم بيامرز خدا مادر گيرين مي گر خيلي دکتر، برين: کبري

 ...چيزه

 ،53 نه سالمه، 88 بنده اطالعتون محض: نشست خيز نيم ديبا

 گيرين مي گُر خيلي آخه: کبري

 خورم مي چيزي يه خودم کن، نگاه رو بارونت برو بفرما نيست الزم: بلندشد جا از ديبا

 نيست، چيزي که يخچال تو خانم واال: کبري

 خريد رم مي فردا خوب خيلي: ديبا

 کردين، کم رو تا 6 قشنگ کنم فکر هفته 0 اين تو بخدا ها، پولي بي اين نشده بد شما واسه ولي: کبري

 باش هيکلت مواظب يکم ها، شي مي تر پر تو روز به روز داري ماشاهلل خيلي شما ولي: ديبا

 خورم، نمي شام امشب از پس منم خانم، گين مي راست: کبري

 شده، مد باربي شمام واليت ؟تو چيه: ديبا

 چي؟: کبري

 بدم پس بهت جواب بايد عمر يه کني کم کيلو يه ديگه روز دو بگيري، رژيم نيست الزم تو! هيچي: ديبا

 شکل و سر اون بود چي شدي، خوب خيلي االن شما بخدا ولي: کبري

 کردم، کم کيلو سه حاال داشتم، اضافه کيلو 0 اصال من يعني؟ بودم چاق من گم، نمي هيچي من چي هر: ديبا

 دارن دوست بيشتر اينطوري آقا کنم فکر ولي: کبري

 گذاشتند؟ ميون در رو هاشون ال ايده شما با بابا، نه واااا،: ديبا

 مثل مردني الغر يه نرين گفت، مي خانم حاج به آقا ميشد، گرفتن زن حرف وقت هر يادمه ولي من، با نه: کبري

 کنين پيدا اون

 !!!اون گفت مي من به: ديبا
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 بودين؟ مردني الغر قبال شما يعني کنم، فکر: کبري

 آد در آقاتون چشم تا: ديبا

 ها شدين آتيشي زدين حرف خانم با شما دوباره وا: کبري

 کي رفتي کي خوندي، چي خوردي، چي کردي، چي دادي، مي پس جواب شوهر مادر به ساعت يه هم تو: ديبا

 کنه قسمتت خدا ، شدي مي حال همين اومدي

 سخته؟ خيلي داري شوهر مادر گين؟ مي راست: پايين انداخت رو سرش يهو کبري

 کردي؟ رو نه؟فکرات يا باشم مناسب کيس يه دنبال واست نگفتي، راستي خوب: ديبا

 سر که من برگرده جنوب از تا نيستش، داداشم که دونين مي ندارم، رو امکانش االن خوب من خانم، نه: کبري

 تونم، خودنمي

 رمبسپ ور اون ور اين اينقدر من بايد حاال اوه، شه، مي پيدا يکي فردا نگفتم منم حاال: کرد تنگ رو چشماش ديبا

 خنده، زير زد بعدم- باکره مرد اونم نيست، راحتي اين به آخه که تو سال و سن با واست،

 مرده هم زنش اگه خوب ، باشه خوب موردش اگه حاال گفتم، چيزي يه من بابا کردين، مسخره منو دوباره: کبري

 باشه، پا رو ، باشه خوب خودش ولي باشه

 خوبه خسرو مثل يکي: ديبا

 زهرا، بهشت بره اون دوش رو جنازم نيستم حاضر من ، نگين بدور، خدا: کبري

 اد مي بدش تو از اونم اتفاقا دونم، مي ، آره: ديبا

 کنه، پيدا من مثل رو کسي بتونه عمرا چمه، من مگه بخواد، دلشم: شد خيس چشماش کبري

 شما؟ به گفته چيزي: کبري

 ، نه: ديبا

 اد مي بدش من از چرا بپرسين ازش بار يه اصال: کبري

 دي؟ مي نخ بهش داري کنه مي فکر چي؟ واسه بپرسم اد مي بدت اون از که ام تو کن ولش: ديبا

 بده من با اينقدر چرا مرگشه، چه ببينم بپرسين شما نه: جلوتر اومد يکم کبري

 نداري؟ اي ديگه امر چشم: ديبا
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 مي نخ ابرو و مالن مي کوفتي من صد که خواد، مي ها زغالي زن اين از اونم نکنه اصال نداشتم، منظوري: کبري

 کنن

 چيه؟ منظورت: ديبا

 کنن، مي سيا رن مي همه نه گم مي بخدا، هيچي: کبري

 نداره دوست بزي پاچه ابرو حتما ولي داره، دوست سفيد کنم فکر اتفاقا نه: ديبا

 ببره ابرو به دست نبايد باباشه، خونه تا دختر چي؟ يعني: کبري

 خواد نمي بزي پاچه و کرکي پوست کسي االن بود، پيش سال 83 مال اين: ديبا

 آرايشگاه؟ بيام شما با منم گين مي يعني: کبري

 با ور کبري االن بود، اون اگه افتاد مينا ياد يه بود، داشته نگه رو خودش ضرب و زور به شد، مي منفجر داشت ديبا

 زدند مي اتيش هم

 کنه، تميز واست دخترونه بايد ولي بيا، بياي خواي مي: ديبا

 ابروم؟ به بزارم رنگم خانم: کبري

 بزار: ديبا

 بخرم؟ هم ها موکن اين از گم مي خانم: کبري

 بري؟ من جا تو خواي مي دارم، ليزر وقت ديگه هفته 8 من نه،: ديبا

 چي؟ يعني: کبري

 اد، نمي در بدنت موها ديگه يعني: ديبا

 شه؟ مي مگه وا: کبري

 شه مي ولي داره، خرج يکم آره:ديبا

 بياد؟ در شه مي نداره، دوست مو بي گفت شوهرم اگه وقت اون: کرد پرش و دست به نگاهي يه کبري

 ميزد، قهقهه و کاناپه رو بود شده ولو کنه، کنترل رو خودش نتونست ديگه ديبا

 خندين مي چرا: بود خورده بر بهش کبري

 خوبه؟ بدن، کل اپيالسيون، برمت مي بيا کني، ليزر خواد نمي تو نه ببخشين، هيچي: نشست باز ديبا
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 بدن؟ کل: کبري

 بدن کل آره: ديبا

 جا؟ همه يعني: کبري

 آره: ديبا

 نه، مرگم، خدا: کبري

 من تا برس خودت به يخورده بعدم باال، بره شانست تا کن درست و صورت و سر همون تو بابا باشه اکبر، و اهلل: ديبا

 نره مياد، ورش سر ديگه هفته يه خان، خسرو اين بده کن درست چيزي يه شو بلند حاال کنم، کاري يه واست

 کنه چغولي

 شده بزرگ شکمش ديدين بگم، خانم خسرو به خوبه خورم، نمي شام امشب از که من: کبري

 .مردم ناموس رو کنم نمي زووم من ديديم، شما نه: ديبا

 اد، ديرترمي احتماال رضا بود گفته مهين مامان اتاق، تو رفت کرد ول نداشت، رو کبري با بدون و يک حوصله ديگه

 بيشتر راحتي روز چند معادل رضا موندن بيشتر روز چند بود، خوب ديبا واسه ولي بود، خورده غصه هم کلي

 که بود نگذشته آقا رفتن از روز دو هنوز ديگ، بودته خورده کفگير واقعا ديگه داشت هم بدي ولي بود، واسش

 داد، مي رو خودش اومد رفت و خوراک و خورد کفاف فقط خودش ماهيانه بود، رسيده وخسرو کبري ماهيانه موعد

 هعالو به کنه سير هم رو ديگه تا دو شکم بود، شده مجبور حاال ولي کوچولو، پاشاي ريختا هم يکم باالش دست

 مي ميرفت، کلنجار خودش با داشت ميناست، نامزدي جشن ديگه روز 03 تا که داشت خبر طرفي حقوقشون،از

 اب البته بياد، کوتاه شد مي مجبور همه جلوي هم آقاجونش اصال شايد کنه، گير غافل رو همه مراسم بره خواست

 مخصوص مانتو و لباس خريد هم داشت سفر هزينه هم شد، مي سخت کار اومد، مي تر دير رضا اگه اوضاع اين

 بشه فرجي فردا شايد بخوابه، بره داد ترجيح کشيد، سوت سرش مراسم،

 نمي رفت، مي در کوره از داشت ديگه کوبيد، در به هم باري چند جواب، از دريغ ولي ميزد زنگ که بود بارپنجم

 تا کنه باز زمين رو چمدون بود مجبور حاال بود، کرده رد هم رو آژانس طرفي از گذاشته، کجا رو کليد دونست

 بياره، در رو کليد بتونه

 نداشت، اي فايده ولي کوبيد، سرايداري اتاق در به باري چند بود، خسرو سراغ رفتن کار اولين ، در زدن بهم با

 سمت اون از ظاهرن کنه کاري تونست نمي نداخت مي کليد هرچي ولي بود قفل ورودي در ساختمون، سمت رفت

 يکبر صداي با در، به کوبيد محکم ضربه تا دو مشت با بزنه، داد خواست مي رسما ديگه بود، مونده در رو کليد

 بياره در رو فرودگاه تو ساعته 5 عالفي خستگي کمي تو، بره بتونه هست اميد که شد راحت خيالش

 ?who's knocking: کبري
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 رو شده خراب اين در کن باز: رضا

 بود، همراه در تو کليد سريع پيچش با کبري گفتن مرگم خدا صداي

 شد ظاهر صورتش تو لجني سبز صورت با عجوزه يه در شدن باز محض به

 !کبري: رضا

 welcomeآقا، سالم: کبري

 روز وقت اين کردي قفله دو چرا خبره؟درو چه کردي، درست خودت واسه شکلي سرو چه اين: رضا

 دستشويي، سمت دويد حرف بي کبري

 سريع استراحت، کمي و داشت دوش يه به نياز همه از اول بشه، کبري توضيحات معطل نداشت حوصله ولي رضا

 کنه، جمع رو خودش تا کشيد طول ثانيه چند اتاق، در شدن باز با اتاق، به رسوند رو خودش

 05 حدود چيزي شايد در کنار زمين رو ارايش، لوازم و الک و عطر از د بو پر خالي جاي سانتي بدون آينه، جلوي

 هاييکتاب بوداز پر ، تخت پايين بود، انبار روهم روهم مهموني مدل لباس کلي تخت، رو بود، شده چيده کفش جفت

 کرد مي خشک نرم نرم رو صوتش داشت حوله با کبري سالن، سمت بودند،برگشت تلنبار روهم روهم که

 نشد؟ تموم: رضا

 آقا چرا: کبري

 کجاست؟ ديبا خونه، اين تو خبره چه: رضا

 دانشگاهن ايشاال واهلل ، خانم: کبري

 اينجوريه؟ چرا من اتاق: رضا

 بپرسين خودش از: کبري

 طعاق لباسشم کرده، رنگ نازک ابروهاي بود، نشسته کبري صورت رو درست نگاهش تازه کشيد، هم تو ابروي رضا

 گلي، گل تونيک يه با مشکي شلوار يه داشت، تن به هميشه که نبود مدلي اون

 گردند؟ مي بر کي خانم: رضا

 when pigs fly: کبري
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 مي در کوره از زود خستگي اوج تو دونست مي نبود، وقتش االن کنه، کنترل رو خودش داشت سعي خيلي رضا

 شما تندگف کنين، صبر آقا: سرش پشت دويد کبري که اتاق، سمت بخوره،برگشت کبري به تيرش خواست نمي ره،

 کردم اماده واستون رو اتاق اون اتاق، اين نرين

 کرده؟ تکليف تعيين من واسه کي: کبري دل تو رفت قدم يه رضا

 ديبا: کبري

 !خانم ديبا: رضا

 صبرش ديگه حموم در کردن باز با ولي داشت الزم که بود چيزي تنها واقعا آب دوش حموم،يه سمت رفت رضا

 ي ي ي ي ي ي ي ي کبري: شد لبريز

 آقا بله: حموم سمت دويد کبري

 وان؟ تو چيه اينها چيه، خيارا پوسته اين خبره؟ چه جا اين: رضا

 شير وان تو رن مي خانم روزه، 03 خبره، چه دونم نمي حاال کردن، سياه رو خودشون رفتن بار يه آقا، واهلل: کبري

 لوکي کيلو اونوقت ندارم، پول گن مي نشن، فاسد شيرا تا وان، تو بريزم يخ کلي مجبورم شب هر خوابن، مي خر

 زنن؛ مي خيار و ماست ماسک دن، مي خر شير پول

 بود؟ کجا خر شير: رضا

 رودهن ميرفتن خان خسرو: کبري

 بيارم، کنم گرم ببرم کنم قابلمه هي بايد من وان تو برن خوان مي خانم تا

 مرتب رو تخت گيرم مي دوش من تا بعدم بگيرم، دوش خوام مي من کن تميز رو حموم سريع خوب خيلي: رضا

 بخوابم، خوام مي کن

 خانمه ديبا ها مالفه تخت رو ها، اتاقه اون تو هاتون ملحفه آقا: کبري

 بودن شده تا زمين روي اتاق کنار الحاف و تشک يه تو، نگذاشت پا کرد،ولي باز اتاق،درو سمت رفت سريع رضا

 حمام سمت رفت و بهم زد درو

*** 

 داريم؟ چي ناهار:زد صدا رو کبري و اشپزخونه تو برگشت حمام از بعد

 nothing:کبري

 گذاشتند، تاثير شما رو خانم جوري بد انگار: رضا
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 روزه 03 دوباره ها، بودند خوب يعني زنن، نمي حرف فارسي من با اصال خانم ندارم، اي عالقه اصال آقا منکه: کبري

 ببرم باال quali بايد من گن مي هي زبان، کالس رن مي

 چي؟: رضا

 ها مايه اين تو چيزي يه دونم نمي شن، فکي کولي: کبري

 کن درست چيزي يه زود نداريم، نهار چي يعني حاال: افتاد ناهار ياد يهو بود، گرفته خندش رضا

 بگيرين، رژيم نيست، پول گه مي هي خانم نداريم، خونه تو چيزي واهلل آقا: کبري

 رژيم؟ تو رفتين شمام: کرد کبري به اجمالي نگاه يه رضا

 کردند اصرار خانم خواستم، نمي که من واهلل: کبري

 ناهار؟ مياد خانم رستوران، ميزنم زنگ خوب خيلي: رضا

 اد مي ساعتي يه روز هر نيست، معلوم واهلل: کبري

 بيارن گم مي پرس چهار يه حاال خوب: رضا

 نيستش هم خسرو: کبري

 کجاست؟: رضا

 ننش خونه قهر رفته: کبري

 مونده، صاحب و سر بي خيلي اينجا انگار اجازه؟ بي چي؟: رضا

 5 از بيشتر کرد،کمي باز درو آيفن صفحه تو نگاه با شد،رضا بلند زنگ صداي که بود نکرده باز دهن کبري هنوز

 شد، باز ورودي در تا کشيد طول دقيقه

 کردي؟ باز زود درو امروز عليه حضرت عجب چه: کرد شروع کبري ديدن با ساختمان، به ورود با

I m really impressed 

 ديبا، ديد تو اومد آشپزخونه ستون پشت از رضا نکرده، باز دهن کبري هنوز

 شد، خشک راه وسط بود کاناپه رو مقنعه و خودش کردن پرت حال در و بود، کشيده سر از رو مقنعه تازه که ديبا

 گچش تو پاي و افتاده ديبا بغل زيز چوب به نگاهش نزده حرف هنوز رضا

 سالم: ديبا
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 شده؟ چي پات: رضا

 نيست؟ معلوم شکسته،: ديبا

 !چيزي نگفت مامان چرا کجا؟کي؟: نشست رو ديبا روبروي رفت رضا

 خانوم، کبري و خسرو آقا هاي پاشي آب سر صدقه شکسته، همينجا: ديبا

 بدم ساموني و سر يه بايد ، شده جنگلي خودش واسه اينجا انگار: رضا

 قهر، رفته نکن؛ حساب خيلي ديگه خسرو رو: ديبا

 رفته، کرده ول رو اينجا کرده غلط: رضا

 داشت حق هم کم يه خوب، ولي کرده، که غلط: ديبا

 کيه، کرده فکر زد، بهم منو خواستگاري خانم، حقي چه: حرف وسط پريد کبري

 بده نجات اين دست از ولي نکش منو خدا اي کردي، شروع باز: خنده زير زد ديبا

 خبره، چه خونه تواين گه مي من به نفر يه زود: رضا

 ردم،ک منم گفت چي هر خانوم ديبا خونه، تواين بيام خواستم نمي اولم از من اصال تقصيرم، بي من بخدا آقا:کبري

 خودت نکردم، مجبورت من بعدم چرخه، نمي دهنت تو خانم هست روزي چند آره، شدم خانم من ديگه حاال: ديبا

 خواستي

 بگو شما بعد بزنه، رو حرفهاش کن صبر ، ديبا: رضا

 کنين نظق مخدره عليا بفرمايين: شد يوري و کرد غري غر لب زير ديبا

 شدم معتادم من ديگه حال: گريه زير زد کبري

 خنده زير زد و کرد رضا به نگاهي ديبا

 مقام واال پاکدامن محجبه زن: چي يعني مخدره عليا دهخدا فرهنگ تو بفرمايين خانم اين به شما: ديبا

 باشه آروم کرد اشاره ديبا به کنه کنترل رو خودش داشت سعي رضا

 کردين کار چي شما، بگو کبري: رضا

 تا گفتم چي هر باشه، داشته سامون و سر کنه، ازدواج بايد زن گفت، من به هي خانم اين بخدا، آقا: کبري

 جلد تو رفتن هي داره، سراغ مناسبي هاي کيس کردگفت اصرار خانم هي تونم، نمي من نياد جنوب از آقاداداشم
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 بردن و من من، پاي زير نشستن بگم، شما به تونم نمي بسريه خاک حرفهاش ، برسي خودت به بايد که من

 آرايشگاه

 نيفته قلم از بردمت، لگد کتک با بگو اره،: رفت در کوره از ديبا

 ببري باال فيکشن کولي بايد گفتن من به هي آقا خالصه: چرخوند رو کبري

 پايينه اينقدر کيوت آي که نميري: ميزد قهقهه داشت ديگه ديبا

 کردم خواهش ديبا،: رضا

 نشست يوري باز ديبا

 که هم مدت اين بود،تو بيزار خان خسرو اين از چقدر من دونين مي که شما ندونه کي هر آقا، بعدم خوب: کبري

 کرد اذيت منو خيلي اينجام

 ولهل آب با بشوره حياط خانم داد نمي رو آب شلنگ گه مي راست آره: بگيره رو زبونش جلوي ميتونست عمرا ديبا

 کشي

 شد پيدا واسم خوب خواستگار يه کرد قسمت خدا بعد آقا،: کبري

 سپردم واست کلي نبودا، هم آب جوي تو کردم، پيدا من خانم، کبري خواد مي گردون قسمت قسمت البته: ديبا

 شد، درست چيز همه يهو خواست خدا قسمته، ازدواج بخدا ولي گي مي اينو خانم: کبري

 بفرمايين افاضات ، خوب خيلي: ديبا

 تگلو اگه ، خواستي مي منو اگه تو بگو خوب شد، ديونه خسرو يهو داشتم، خواستگار من که روز همون آقا: کبري

 همونيم همه بپري پا جفت اينجوري کردم، پيدا ديگه خاطرخواه يه من تا اينکه نه گفتي، مي زودتر بايد بود، گير

 حيا بي گه مي برگشته ولي داشتم، حجاب من بخدا کرد، مي بيدادي و داد چه دونين نمي تازه بزني، بهم رو

 نکنه، عصباني رو رضا که داشت مي نگه رو خودش داشت بزور ديبا

 ده نمي رو ما هاي تلفنه جواب ديگه حتي شده، ناراحت خواستگارم کرده کاري يه مردک اين آقا بخدا: کبري

 خوب،: رضا

 نياد، دزد گه مي خوابونه، مي ورودي در پشت منو شبها خانم روزه 4 رفته، کرده ول رو خونه ديگه هيچي: کبري

 کرد، رد خسرو خواستگارو اين حاال برم، خوام مي من اصال بکنم، تونم مي چيکار من بياد دزد اگه ، آقا آخه

 شه، مي پيدا هم ديگه مورد باالخره

 رسم مي هم خسرو آقا خدمت به ازظهر بعد بدم، رو غذا ترتيب برم شد، بلند جا از رضا
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 فرمودند؟ مي نطق بايد خانم کبري فقط چي؟ من پس: شد خيز نيم جا از ديبا

 اتاق تو ناهار، از بعد ولي مفصل، هستم شمام خدمت: رضا

 آشپزخونه سمت رفت و ديبا براي کرد نازک چشمي کبري

 تيسرع نهايت با اتاق، سمت رفت شد بلند ديبا که بود نشده بلند ميز سر از رضا هنوز شد، خورده آرامش در ناهار

 ورزشي گرمکن شلوار يه و آورد در رو جينش شلوار ضرب و زور با تخت، به رسوند رو خودش اومد مي بر ازش که

 ندليص سمت به شليک اماده دستش تو که ديبا تنگ جين شلوار به نگاهي شد، وارد در به اي تقه با رضا کرد، تن

 پوشي؟ مي و اين پا اين با چطوري تو: انداخت بود

 دوخت، زيپ سري سرتا واسم شکافت رو شلوار درز نشست کندم، رو کبري پوست: ديبا

 اومده صاحابش ديگه خودتون، اتاق برين ندارين قصد شما خوب،: رضا

 بخوابم، تونم نمي زمين رو من نه،: ديبا

 ميدم رو تخت ترتيب فردا تا خودم: رضا

 کردم، عادت اتاق اين به خيلي من خوب: ديبا

 چقدر؟ يعني خيلي: رضا

 زياد: ديبا

 !ندازي؟ نمي که لگد و لنگ شبها فقط بمون، خوب،: رضا

 ندازم مي گيرم: ديبا

 شه، مي سختمون تخت يه رو صورت اين در: رضا

 اتاق همون رم مي من نکرده الزم: ديبا

 !ندارما مشکلي من:رضا

 دارم، مشکل من: ديبا

 ري؟ مي کي راحتي، جور هر: رضا

 کنه جابجا رو وسايلم بجنبونه، دست خانم کبري وقت هر: ديبا

 سرش به سر اينقدر چي واسه پايين، اوردي خدمتکار يه حد در رو خودت که عجبم در تو از خيلي دوني مي: رضا

 زاري مي
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 هر مدت اين تو خانمه، اعمال نامه کنين، مشاهده بفرمايين: رضا سمت گرفت آورد در رو دفترش شد دال ديبا

 داره، نگه راضي منو بينه نمي نيازي ام، رفتني من فهميده کرده، خواسته دلش کاري

 خانم، کرده چي ببينم بده: رضا

 کلمه گرفتن فاکتور بار، 0 جهنم به بار، 0(لب زير) کاري کوفت مرتبه، دو رس خاک گفته، چيا ببينيم خوب،: رضا

 چي؟ ديگه خوب...  خانم،

 پامه شکستن مهمترينش اصال گرفتم، فاکتور کلي تازه چيزيه، کم اينا: ديبا

 !پات شد چي واقعا: رضا

 ليز ورودي پله رو من تا کرد؛ پاشي اب و آب اينقدر بزنه، ديد رو خان خسرو بره خواست مي روز هر هيچي: ديبا

 که، بيني مي خوردم،

 چيه؟ خواستگاري قضيه کردي، درست واسش ريختيه و سر چه اين اش؟؟ بقيه: رضا

 !خوب بود، خان خسرو فکر تو جور بد خانم ارمولک اين ببين: ديبا

 خوب: رضا

 من بعدش اينها، و مياد بدم ازش من که معکوس فعل هي خالصه و بده آب رو حياط واسم خواست مي هي: ديبا

 سراپ دوتا يکي با کنه، مي اخمي بد اين با خودي بي خيلي هم خسرو اين که ديديم کردم، مشورت دوستام با رفتم

 مفصله بشين خالصه، و طرف دو هر سمت از معکوسه فعل که بود اين هم اونها تشخيص کرديم، مشورت هم

 خستم خيلي بخوابم برم خوام مي بگو خوبه: انداخت لباس پر صندلي به نگاه رضا

 هب ببينه اينو جماالت خان کوري اون بلکه برسه، خودش به که مخش رو رفتم يکم من بعدش، ديگه خوب: ديبا

 53 مرده شوهر يه اين کردم مي فکر هميشه من واهلل نشناش، نمک شده باحال چه ديدي خداييشم بياد، شوق

 فايده ديدم شد، تر غليظ اخمهاش خسرو اين که ديدم بعد، خالصه نرسيده، 43 به هنوز دونسم نمي باشه ساله

 يدوست يه کرديم، صحبت نمايشي هنرهاي دانشکده ها بچه با رفتيم کنم، سره يه کارو تکليف بايد نداشته،

 ختيماندا راه کبري واسه صوري خواستگاري شيريني، و گل و گريم گفتيم، رو قضيه پايه، خالصه ها، بچه داشتند

 ب خووووو: تخت لب نشست رضا

 شسن فقط بود تيپي چه دوني نمي شيريني و گل و کراوات، با داغونها، و درب نه داماد، شد پسرا يه هيچي: ديبا

 واهرشخ و محترم خواستگار تا داريم، مهمون ببر، بيار کن، تميز گفتيم خسرو به صبحم از کردند، زياد گريم با رو

 مهموني وسط اينکه محض به ولي رفت، مي غيضي چه دوني نمي اومدند، من واسه کرد فکر اول خسرو اومدند،

 درو د،ش منفجر يهو واسش کن برادري بيا شما نيست برادرش کبري گفتم کنه، جابجا رو ها گل بياد کردم صداش
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 بي داره، صاحب خونه اين گفت، مي هي نزدها، حرف بازم تازه بيرون کرد پرت گرفت رو دوماد کروات کرد باز

 نابود اينجورها، نه کرد باز دهن کرد پيدا جرات تازه کبري رفتند تا خالصه، و اومدين خود بي اقا اجازه

 قبل شب هر هنوزم خدا وااي اومدي، دير اومدي، مي زودتر بايد خواستي مي منو اگه گفت مي خسرو به ريز يه

 مردم، بودم، نخنديده همه اين عمرم به کنم، فکر قضيه اين به کنم مي سعي خواب

 خوب،: کرد مي کنترل داشت رو خودش زور به رضا

 يسک فکر به اصال کنه، نمي حساب رو خسرو اصال ديگه تيکه، اون باديدن حاالکبري که اينه داستان خنده: ديبا

 ازهبند بشوره هم رو تو مونده کم شده، وقيح چه بيني نمي ملي، تيم حد تا رفت نفسش به اعتماد هست، بهترم

 باال

 کردي بازي احساستشون با کردي؟ درستي کار کني مي فکر تو ولي بود، دار خنده داريش خنده: رضا

 داده سامونشون سرو خسرو با االن تا باال، رفت نمي ابرها تو از خانم اين اگه ، کردم درستي کار قطعا من: ديبا

 خواستگاريش بياد دپ جاني منتظره جنبه بي دختره ولي بودم،

 دهنش رو گرفت دست و گفت هيني ديبا در شدن باز با

 همين واسه گذرم، نمي ازت که من خانم، نگذره ازت خدا: ديبا به کرد رو تو اومد خيس چشمهاي با کبري

 حاله، چه تو روز چند اين دونه مي خدا خان خسرو بميرم کردي، در به راه از شدي،منو مونده رونده اينه، روزگارت

 زنه مي سکته يهو داره سال و سن نگفتي چي؟ باشه اومده سرش باليي اگه

 گرفت اروم رضا داد با که بود بلند هاي خنده فقط ديبا العمل عکس ولي

 بدي رو عقلت بايد بزرگتري؟ خانم اين از سال جند دوني مي واقعا تو کبري ولي مقصرين، تون تا دو هر: رضا

 خودت؟ از کوچيکتر دست

 چي؟ يعني اِ،: ديبا

 نگو هيچي فعال کنم، مي خواهش: رضا

 کنم، نمي حاللش بخدا گذرم، نمي خانم اين از من خدا به آقا:کبري

 ميري، پروانه شنا ماشاهلل وگرنه بودي نديده آب خودت تو نگو، من به: ديبا

 ديبا: رضا

 لشو گرفتم، رو خانم جلو ارايشگاه تو چجوري دوني نمي کنين، کبري کبري بايد! کنين مي ديبا ديبا هي: ديبا

 خواست، مي هم پديکور و مانيکور و بوتاکس بودم کرده
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 بود خودم پول نبود، که شما پول با خانم: کبري

 دادم رو شما حقوق خودم پولهاي با آقاتونه، جيب تو شما پول: ديبا

 و خورد تو اينقدر مدت اين چرا ديبا، بعدم افتادين، هاتون بچگي ياد دو هر انگار خدا، رو تو کنين بس: رضا

 کردي؟ اذيت خوراک

 ما ننشسته که گنج سر دادم، حقوق تا دو نرفته، شما هنوز نفره، يه مال جيبيم تو پول من ببخشيدها،: ديبا

 شد؟ چي صرف من کارت اونوقت: رضا

 بود؟ کجا شما کارت: ديبا

 دراور رو بودم گذاشته يادداشت و کارت بنده: رضا

 نگذاشتم اتاق اون تو پا ديگه رفتيم، هم با که شب همون از من: ديبا

 نديدي؟ رو يادداشت و کارت اون خانم، کبري چي شما نباشين، خسته: رضا

 دادن، فرمايش و اُرد ريز يه خانم خونه، تو گذاشتيم پا خانم با که اول روز از آقا واهلل: کبري

 کبري دهن تو بود زده زل اخم با ديبا

 بعدا بيار، آسپيرين يه من واسه فقط بشنوم، کدومتون هيچ از کالمي خوام نمي ديگه اصال ، خوب خيلي: رضا

 زنيم مي حرف

 به افتاد زد کنار رو لحاف سريع خسرو، واسه بفرسته سيني تو بزاره بکنه رو کبري کله خواست مي دلش ديبا

 بياره در که ها، ملحفه جون

 کني؟ مي چيکار: رضا

 ببرم، خوام مي رو هام ملحفه ، هيچي: ديبا

 رفت بعدم پره، مي سرم از خواب بينيم مي شامه بازار مثل اينجا اتاق، اون رم مي خواد، نمي: شد بلند جا از رضا

 کمد سمت

 منه مال اون نه،: دراومد ديبا داد که بود نکرده باز رو کشو هنوز

 کردي؟ اشغال هم رو اينجا يعني: رضا

 ساک تو واست گذاشتم تخت، زير اينجا بيا خواست، مي جا وسائلم خوب: ديبا
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 يداپ پوشيدن واسه چيزي ببينه تا کشيد، بيرون رو ساکها کرد دست تخت،و کنار نشست و داد تکون سري رضا

 نه يا شه مي

 نه،ک جمع دهنش رو از تونست نمي رو گشاد لبخند اين ولي تخت رو نشست و کشيد، نفسي رضا رفتن بيرون با

 بود منتظر خبره، چه کجا که بود فهميده خودش خانم فضول ديگه خوب ولي کنه ضايع رو کبري نداشت قصد

 خان رضا ممد کردن دک 8 شماره پيروزي انداخت بر رو دور به نگاهي شه، مي چي خان خسرو از کشي منت ببينه

 افتاده عقب مينا مراسم هفته 8 که بود درست اومد در نهادش از آه افتاد، لباسها رو لباسش بود، صدري زرکوب

 که ودب بسته اميد خيلي بود، سرکه و سير دلش هنوز ولي کرد، مي باز رو پاش گچ هم ديگه هفته يه تا نهايت بود،

 اگه داشت، هم ديگه دلواپسي يه خواست، نمي هيچي ديگه شد مي کنه،اگه حل رو زچي همه مراسم اين تو بتونه

 قريبات افتاد، پاش به نگاهش کنه، درست ديگه بحران يه تونست مي واقعا اونم برد، مي بو رضا قضيه از آقاجونش

 زير زد ميشد، نگر دو احتماال کرد، مي باز رو پاش اگه ولي بود، برگشته اورجينال رنگ به بدنش روي و رنگ

 خنده

 بود، خواب پر هنوز چشماش بود، رضا خورد، در به اي تقه که بود ننشسته چشمش تو خواب هنوز

 شده؟ چيزي: ديبا

 نگذاشت کبري که برد مي خوابم داشت تازه نه: رضا

 خودش واسه شده رئيس پا يه خودش دستش؟ از کشيدم چي من ديدي ديدي؟: ديبا

 بره، کرده کاله و شال: رضا

 سالمت به: ديبا

 بودي؟ جدي حاال تا عمرت تو تو بپرسم شه مي اصال يعني باشي؟ جدي شه مي:رضا

 يرز زد پقي بعدم تره، انگيز غم گريه از من تلخ خنده خونه، دلم نبين، رو لبم رو خنده ام، جدي که معلومه: ديبا

 خنده

 داره، گناه بره، بزن،نزار حرف باهاش بيا ديبا،: رضا

 دن مي تحويلمون بهشت ارم مي خودشون بعد شه پاک گناهانش جهنم بره ايشاال خوب: ديبا

 ديبااااااا: رضا

 که نيست زوري بره، خوب: ديبا

 زارمب بالش رو سر راحت باشه سرم پشت آه تونم نمي من ولي ببره، خوابت نفرين و ناله همه اين با شايد تو: رضا
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 ساعت نيم يه همين تا گرفته دادشام از ، بوده سرم پشت نفرين و آه تولدم اول روز از من باش، دار دل اوه،: ديبا

 پيش

 اخري دم اون اقاجونم حال به زدي گند که بود شما سر پشت آه بله،: رضا

 نباش حساس اينقدر بابا پسر، من دختري تو کنه مي فکر ندونه کي هر بخدا ، وا: ديبا

 بقيه خانم حاج فوت روز از دوني مي کرده؟ کار خانم حاج خونه سالگي چند از کبري اين دوني مي ديبا،: رضا

 باشيم، داشته رو هواش خودمون ما کردند جوابش ديگه جاهاي اگه داديم قول بهش ما داده، دست از رو کاراش

 که دلشم دونه، مي خدا برسه داداشش تا بعدم داداشش، زن اون دست زير افته مي همه از اول خونه بره حاال

 بود، آخرم حرف اين نره، که کن کاري شو بلند شکستي،

 بزنم حرف باهاش تا بياد بگو تونم، نمي پا اين با من: ديبا

 واضحه؟ نيار، پايين اون حد در هم رو دار،خودت نگه هم رو سنش احترام: رضا

 من واسه نکنه درازي زبون بزنه، حرف درست من با بفرمايين هم ايشون به فقط ،that's dead clear بله،: ديبا

 رفت بيرون و کرد اي اشاره سر با رضا

 شد بلند در صداي تا کشيد طول اي دقيقه چند رضا، رفتن بيرون با

 تو بفرمايين: ديبا

 کنين حالل ديدين بدي خوبي کنم، مي کم رو زحمت دارم من اجازه با خانم: کبري

 سرنوشتت دنبال برو سالمت، به برو بعد بده، من به kiss يه بري، خواستي مي فظي خدا بي ببينمت، اينجا بيا: ديبا

 چاره ديبا ولي نداشت ديد کبري شد، وارد صدا بي رضا و شد باز در الي که جلو، داشت مي بر قدم داشت کبري

 رضا، نگاه زير نداشت

 پيدا خارجي اسم يه واست داشتم تازه من بري؟ خواي مي کجا کبري،: بغلش تو کشيد رو کبري و انداخت دست

 کردم مي

 خانم خوام نمي:گرفت فاصله ديبا از کبري

 ها، قشنگه کبري،کتي: ديبا

 خانم ممنون نه: کبري

 خواي نمي رو خسرو تو يعني: کرد ميخکوبش ديبا که شد مي بلند تخت لبه از داشت کبري
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 نه،: کرد مني من کبري

 نم امشب تا بود، تو بخاطر نبود، که من واسه بود، گرفته اتيشي چه نديدي خواد، مي رو تو اون کتي، ولي: ديبا

 قلبش ميخواي بگرده، تو دنبال کجا بدر در اوون رونداريم، ادرست ما که بري اگه اينجا، گردونم مي برش خودم

 وايسه؟

 خانم، نکنه خدا: کبري

 به کنم کاري خودم من بعدم اد، مي اومده اقا بفهمه ، بزنه زنگ يه آقا بگم بزار بيار، در رو لباسهات برو پس: ديبا

 بيفته پات و دست

 خانم، نه: کبري

 رو خسرو خواي نمي: ديبا

 نکن، کاري شما ولي خوام مي و اون پايين؛ انداخت سر کبري

 چرا؟: ديبا

 کنين خرابکاري ترسم مي خانم: کبري

 رومآ کرد اشاره سر پشت از رضا که کنه خانم خرج تيکه يه کرد، سربلند ، بيرون پريد مي داشت چشمهاش ديبا

 بگيره

 خوبه؟ کنه وساطت اقاتون اون دم خوب؛مي خيلي: ديبا

 کنه مي کار خوب مغزش آقا خانم ، آره: کبري

 سيني، تو بزاره واست بياره رو خان خسرو آقاجونت تا بزار رو وسايلت برو خوب، خيلي: زد پس رو کبري ديبا

 کرد، کم رو زحمت تشکري هيچ بي کبري

 اومد خسرو: آيفن سمت رفت خودش رضا اومد، در زنگ صداي که بود شده رد 7 از ساعت

 گين؟ مي راست: بيرون پريد آشپزخونه از کبري

 انداخت، ديبا به نگاهي رضا

 بگير تحويل: ديبا

 بله:کبري به رو برگشت رضا

 کنم؟ چيکار من حاال: کبري
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 kitchen گردي مي بر بعدم مياري، چايي يه فقط آشپزخونه تو ري مي: ديبا

 سالن آينه جلو پريد سريع کبري

 ميديد رو خانوم شاهکاراي کم کم رضا که بود، شده خنک دلش ديبا

 نشست و کرد ديبا به هم سردي سالم خسرو خسرو، استقبال جلو رفت رضا

 گفتي نه ؟!رفتي کردي ول شما شما، به سپرديم رو خانمها و خونه اين مثال ما خان، خسرو خوب: کرد شروع رضا

 بياد دزد

 کشيدم، چه دونين نمي که شما ، سياه روم آقا،: خسرو

 بيار، چايي يه زحمت بي کبري،: ديبا

 شد خيز نيم خسرو

 کجا؟: رضا

 بزنيم حرف بيرون بريم زحمت بي:خسرو

 ره مي داره کبري بري، جايي نيست قرار تو بشين،: رضا

 رو خسرو جايي رضا ولي نگذاشت محل خسرو که رضا، و خسرو جلوي گرفت چايي تا دو سالن، تو اومد کبري

 گذاشت، ميز رو دستش کنار برداشت

 خانم؟ دادن شوهرش سالمتي به خوب: کرد بدرقه آشپزخونه تا رو کبر پشت از چشمي زير خسرو

 کرد پشت بهش شه نمي بشه قسمت وقت هر ديگه، قسمته ازدواج خان خسرو خوب: ديبا

 به زنش البته بوده، کرده ازدواج قبال طرف اين انگار تحقيق رفتن يعني نشد، قسمتش بار اين خوب، ولي: رضا

 کرده جوابش کبري حال هر به رفته، خدا رحمت

 کنين، مي اخراجش دارين چي واسه پس: خسرو

 هم االايش بزرگه اونم خداي بهتره، بره سازه، نمي تو با اينجا طرفي از بمونه، هميشگي نبود قرار کبري اولم از: رضا

 بمونه، عذب عمر آخر تا نميشه جوونه، کنه، مي ازدواج هم کنه، مي پيدا خوب کار يه

 ميشه پيله بمن خودش ندارم، بهش کاري من اقا واهلل: خسرو

 بيان مامان خونه، اين تو کنين برخاست و نشست شه نمي نامحرمين، بهم شما نيست، تنها اينم حرف نه: رضا

 نميدن اجازه ببينن
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 بيارم؟ رو مامانم برم من خواين مي خسرو،

 نباشين؟ تنها که: ديبا

 خواستگاري، واسه نه: خسرو

 زدن، کل به کرد شروع ديبا

 بسه ديبا: رضا

 جون، خانم شده چي: کبري

 ببينيم، اينجا بيا: ديبا

 نشست، ديبا کنار اومد کبري

 دارم، شروط و شرط من ولي: خسرو

 داره وشروط شرط اونم نداده، بله هنوز خانم عروس خان، خسرو: ديبا

 زنم مي حرف داداشش با ندارم، شروط و شرط جماعت زن با من: خسرو

 سالمت به پس: ديبا

 ديبا:رضا

 اون بعدم آوردي، در رو اشکش نگرفته بله هنوز کني، زندگي خواي مي خدا بنده اين با شما نداره، ديبا: ديبا

 بشه نمايندش که باشه، داشته خبر خواهرش دل حرف از که کجاست لندهورش داداش

 زنيم مي حرف مردا اينه، رسممون ما خانم:خسرو

 بريک پاشو بزن، حرف داداشش با برو شما بده، بله شما به گذاشتم من اگه يعني داد، بله شما به کبري اگه: ديبا

 کنه پيدا واست خوب مورد يه گم مي صفوي، خانم به زنم مي زنگ رم مي بريم،

 خوادن هي که شرطي به ميکنم، بيع و شرط خودش با خوب، خيلي: کرد باز دهن خسرو که شدند بلند کبري و ديبا

 بندازه راه زاري گريه

 کنم زاري گريه بچم مگه من نياري در منو اشک اگه شما: کبري

 ترکونه مي زبيخ يا کنه مي درست کارو کال ديبا اين ببينه بود نشسته بود، رفته در رضا دست از مجلس

 بکنه رو فکراش کبري تا بگين رو شرطاطون خوب: ديبا
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 بياري، در جديد اداي يه روز هر نمياد، خوشم ها بازي جفنگ اين از خانوم، ، آروم خوام، مي زندگي زن من: خسرو

 وت کني سر رنگي چادر کني، ظهور نو کارا بپوشي، غريب عجيب لباسها هي مدل، اون روز يه شي، مدل اين روز يه

 کوچه،

 د،ش بلند دوباره زحمت به بود، زمين رو غلطيدن نيازمند که داد مي دست بهش حاالتي اون از کم کم داشت ديبا

 اتاق، تو بياد کرد، اشاره رضا به سر با

 ولي خنده، زير بزنه اود نمي بدش هم رضا کرد، ول رو خندش ديبا که که بود نبسته درو سرش پشت رضا هنوز

 ميکرد رو بيرون اون مالحظه

 رو دختره اين بودم دانشگاه من مدت اين تو کرد رحم خدا بزنم، دار رو مرتيکه اين خواد مي دلم خدا واي: ديبا

rape نکرده 

 !کن بس ديبا: رضا

 واسه حاال بوده، آقا بين ذره زير شدن رنگ به رنگ مدت اين تو خانم چي هر خورده، رو دختره بخدا ديدي،: ديبا

 بده، نظر خواست مي هم ابرو زير بندو مدل به راجع شد مي روش اره، مي در ادا ما

 ما، به نمونه لعنتش باشند، بساز هم با کنه خدا: رضا

 قوطي، تو بکنه رو خسرو همچين مارمولکيه، يه کبري اين نترس: ديبا

 بده، بله بايد اونم زره، فوالد مادر پا يه خسروخودش مادر: رضا

 دونم نمي صالح من نيومده، داداشش وقتي تا ولي کنه، راضي رو مادر همچين خان خسرو اين نترس، تو: ديبا

 بمونه، خونه اين تو کبري

 حرفيه، چه اين: رضا

 خطريه، بره باال صلح پرچم فردا از بوده، رو از شمشير حاال تا بمونن، تنها ندار معني حساب، حرف: ديبا

 بخونن، محرميت يه گيم مي خوب: رضا

 نز به زنگ يه هم تو بياد، خسرو مادر فردا همين بگيم اصال نيست، حالب خيلي نظرم به اونم دونم، نمي: ديبا

 داره تشريف زندان نيست، کار سر داداش آقا اين فهميدم، من که جايي تا بزن،ببين کبري برادر

 جدا،: رضا

 بله هم ديگه ماه 6 زندانه، يکسال اورده، مي قاچاق جنس آقا بله،: ديبا

 نه يا رسيدند جايي به اينا ببينم بيرون برم بزار خوب: رضا
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 پيش، پا با زنن مي پس دست با دو هر رسيدند،: ديبا

 هنوز رفت جلو اکراه با جلو، بود نشسته هم سامي ، هم تو رفت اخمهاش ولي منتظره، ظهيري ديد در بستن با

 وخسر و عقب،رضا انداخت نگاهي اراده بي شد، باز سرش پشت خونه در که بود نبرده ماشين دستگيره به دست

 ديبا: رسيد گوشش به رضا صداي که کرد باز و در نگذاشت، محل ديبا اومدند، بيرون خونه از ديگه هم با خان

 اديب دنبال بودند اومده که صبحي روز هر تقريبا رو خسرو البته شدند، تا دو اون حضور متوجه هم وظهيري سامي

 بود، اي تازه نفر کناريش ولي بودند، ديده

 بله،: رضا به کرد رو و کرد تا دو اون به سالمي ديبا

 کجا؟: رضا

 uni: ديبا

 پروند، سالمي ماشين تو از هم سامي کرد، سالم رضا به و شد پياده ظهيري ديبا، کنار جلو رفت رضا

 کني؟ نمي معرفي: رضا

 ماشين تو نشست و اجازه با ديرمه کالسمون، هاي بچه رضا رضا، ها بچه: کرد ماشين به اي اشاره دست با ديبا

 رسونيمتون مي جايي تا بياين ميرين جايي شمام: ظهيري

 مي ها بچه مزاحم چي واسه رسونمت، مي خودم من شو پياده:ديبا در کنار رفت هست، ماشين ممنون، نه: رضا

 شي؟

 اينجا، کشونه مي مارو خاله پسر اين خانم اين روز هر فهم، چيز ادم بون قر آي: گرفت رو رضا کالم طعنه سامي

 برم، اتوبوس با مجبورم من اونوقت

 بري، اتوبوس با نباشي مجبور تا بسوزون بنزين بيار، در پارکينگ از رو قاطرت اون خوب: ديبا

 نيست، ديگه فرمايش چشم،: سامي

 زشته، کن بس سامي: ظهيري

 شو، پياده ديبا:رضا

 کاريه چه ميرن، دارن که ها بچه خوب: ديبا

 شما واهرخ کاريه، چه خانم، نازي دنبال بريم بايد که بعدم بيايم، بکوبيم بايد کله اون از که ما کاريه، چه آره: سامي

 رسونيم، مي روهم
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 با يا رسونمش مي خودم يا هم فردا از ممنون، خيلي مدت اين بابت: بيرون کشوند گرفت، رو ديبا دست رضا

 کرديد لطف آد، مي آژانس

 دنيا سر اين بياد نشه، مجبور ، در به در پژمان اون کن، فکري يه هم عصرها واسه پس: سامي

 راهشم، سر منم برسونه رو سولماز اد مي نمياد، من بخاطر پژمان: ديبا

 تهرونه، غرب و شرق راه سر شما خونه صحيح بله،:  سامي

 بياي دير نميده راه که دوني مي که فتاحي برسي، دير بيا، جوري يه شمام ميريم، ما اجازه، با: ظهيري

 بده، جوابي نتونست ولي بود انفجار به رو ديبا

 کشيدي؟ منو دست حقي چه به: باال رفت صداش ديبا ها بچه رفتن با

 ببخشيد جون، خواهر: رضا

 به دادم مي شوهرش ميزدم رو کبري راي بود حقت باشه، رفتارت به حواست بهتره شمام: خسرو به کرد رو ديبا

 ديگه يکي

 نداد جوابي رضا اشاره با ولي خسرو

 کردي ريزي آبرو کافي اندازه به ها همسايه جلوي مدت اين تو کنم فکر کنيم، صحبت تو بريم:رضا

 بهم کوبيد رضا خسرو صورت تو توان تمام با در و تو رفت لنگون لنگون ديبا

 باشه، رفتارت به حواست ديبا،: در تو انداخت کليد عصباني رضا

 هم سامي همين کنه، مسخره منو کنه نمي جرات کوفتي کالس اون تو کسي بردي، رو ابروم باشه، حواست تو: ديبا

 واسم خوند مي کرکري چه دستش دادي بهونه ديدي بزنه، جيک نداشت جرات که بود شده دم بي همچين

 خونه در ميندازي راه پسر يه روز هر حقي چه به خوند، که خوند درک، به: رضا

 اين امروز حاال دنبالم، مياد ظهيري صبحا جناب باشه زدنت حرف به حواست: کرد خسرو حواله اي ديگه اخم ديبا

 اب مياره، منو برسونه رو سولماز خواد مي پژمان هم عصرا نازي، دوستم دنبال ريم مي بعدم بود، هم کوفتي سامي

 بدوم، اتوبوس و تاکسي دنبال که نداري انتظار پا اين

 پژمان نه هست ظهيري به نيازي نه آژانس، اسم به هست موجوي يه: رضا

 هست، پول به نياز ولي بله: ديبا

 بدي نداشتي تومن 83 روزي تو: رضا
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 خير: ديبا

 بهش گفتي مي کالم يه زدي مي حرف مامان با ساعت نيم شب هر: رضا

 چي؟ ديگه: ديبا

 رسونمت مي کن صبر حاالم همين: رضا

 آژانس به بزنين زنگ برين لطفا خسرو آقا ميرم، آژانس با نيست الزم: ديبا

 ماشين سمت رفت هم رضا نخورد، جم و کرد رضا به نگاهي خسرو

 لطفا نکن جا از درو: اومد حرف رضا که که بود نبسته درو هنوز نشست، زور به هم ديبا زد، بوق ديبا پاي جلوي

 بهم، زد و در ديبا

 سالته؟ چند واقعا تو: کنار زد کوچه سر رضا

 منظور: ديبا

 شي؟ مي پياده ماشين يه از داري ببينن رو تو ها همسايه بار هر نداره خوبيت دوني نمي تو يعني: رضا

 اينا بعدم ، برم چجوري پا اين با من آخه گن، مي چي بقيه که درک به کنم، نمي زندگي کسي واسه ديگه من: ديبا

 ندارم، رو ديدنش چشم اصال که سامي اين جز دادم، سامون سرو رو همشون من نبين، همکالسي رو

 رسوندنت، مي عصرا هم پات شکستگي قبل دارم رو خبرش البته: رضا

 4 بشه ساعت خونه بيام دلق دلق تواتوبوس بشينم تشنه و گشنه 0 ساعت داري انتظار چيه: ديبا

 تو، دست از: رضا

 کالس تو ده نمي راهم برسم دير بيفتين، راه لطفا: ديبا

 داري؟ کالس کي تا: رضا

 0:ديبا

 خانومه حاج چهلم فردا ميان، امروز اينا مامان دنبالت، ام مي خودم: رضا

 خانم، حاج خونه رم مي خودم پس راستي؟: ديبا

 دنبالتون؛ ميام خودم من نکشين زحمت شما: رضا

 نزد، حرفي دانشگاه در دم تا ديگه ديبا
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 خسرو حرفهاي و خواستگاريها قضيه تاب و آب با و کرد، مي شلوغ خودش واسه داشت کبري که بود ساعتي نيم

 با که هم بقيه کرد مي کج رو لوچش و لب هم گاهي داد مي گوش و بود نشسته بکم صم ديبا ولي روميزد، خان

 مامان بودند، جمع خانوم حاج چهلم شب مراسم واسه همه ميدادند، ش گو خانم هاي تعريف به داشتند اشتياق

 چهلم انگار نه انگار اصال عروسش، و دختر و شهين خاله هاشون، پاره آتيش و سهيال و مهناز خانم، عمه ، مهين

 از يرغ نبود کسي شب شام براي فردا، تدارکات بودنددنبال رفته هم مردا بود، باز نيشش شهينم خاله حتي بود،

 خانوم، حاج وصيت به خيريه به بدن رو اصلي هزينه بود قرار همسراشون، و خاضر جمع

 تو خوب،:  گفتند مي همه، و خواستگاري بياره رو مادرش بود گفته خسرو که داستان اونجاي به بود رسيده کبري

 گفتي؟ چي

 بلندشد، بود شده کالفه ديگه ديبا

 حياط، سمت رفت

 عمه؟ ري مي کجا ديبا: خانم عمه

 رو همه برم از نوشتم رو نمايشنامه اين خودم من حياط، رم مي: ديبا

 !کنه کاري تونست نمي ديگه هيچکس نه شما نه وگرنه بود قسمت خدا به خانم: کبري

 فاجعه، نبودنش عاليه، بودنش که رو و چشم اسم به هست چيزي يه: کبري سمت برگشت عصباني ديبا

 بفهمن رضا از بود نشده فرصت هنوز ولي ناراحته، چيزي از ديبا بودند کرده حس ورود موقع از بودند، ساکت همه

 خبره چه

 گاهدانش پسرا هي گفتند آقا به خسرو آقا که چه من به دين، مي گير من به ريز يه اومدين وقتي از خانوم، وا:کبري

 سونن، مير رو شما ميان

 کنم مي سره يه رو خسرو و تو تکليف زدي، حرف طور اين ديبا با ببينم ديگه بار يه کبري،: کبري حرف رفت عمه

 من به خدا به خوب خانم "گريه به زد بود ريزش آماده اشکش هميشه مثل کبري.خان خسرو مامان دل ور بري

 گفتند خسرو اقا نيست، مربوط

 بگي؟ کجا رو چي دوني نمي هنوز اومدي رفتي خونواده اين تو سال همه اين تو: عمه

 کبري بعدم بدم، ماساژ رو خانم پاي و دست شب به شب مونده منه،کم رئيس کال خانم اين خانم، عمه نه: ديبا

 خسرو و شما پاشي آب سر صدقه بنده پاي اينکه از بزن،بعد درست زني مي حرف ، پسر پسر نگو همچين خانوم

 مه عصر برن، مي ميان منو نامزدش با دانشگاه همکالسيهاي از يکي صبحها شکست، حياط تو زدناتون ديد و خان

 و عروس و شهين خاله جلوي گيره، مي باال بحث حاال ديد مهين مامان رسوننم، مي همکالسيهام از ديگه يکي
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 ينا نيست رضا تا ديدم منم بود، گفته من به ديبا بودم، جريان در من: ماجرا تو اومد خودش نداره خوبيت دخترش

 برسونش، بيان همکالسيهاش خوب گفتم انقالب، تا بره رو راه همه اينن تونه نمي سنگين پاي اين با دختر

 برزخي چه صبح آقا نميدوني گفت، آقا به هم خدا بنده اون بودين، گفته هم خسرو به کاش خانم خوب:کبري

 شدند،

 ، نيست مربوط ما به رو حرف اين کن ول کبري: کبري دست از امان اما بگردونه رو موضوع داشت سعي هم مهناز

 گفت؟ چي داداشت شد؟ چي اومد شوهر مادر بگو، رو خودت

 شنيدند تا صبح بگم رو اقا اول بزارين ولي شد، جالب کار اومد زره فوالد مادر تازه واستون، خانم گم مي: کبري

 کردند چيکار

 ماش با فرصت سر بعد من تا پاشو مرحوم، اون روح به هديه بپز حلوا يه برس، کارت به برو شو بلند کبري،: عمه

 ادرم که کرد، تعريف رو قصه ته تا نشست باالخره نبود کن ول کبري ولي حياط، تو رفت کرد ول ديبا دارم، حرف

 کاراي از عمه و مهين مامان ديد که شهين خاله آشپزخونه تو کبري رفتن کرده،با بيعي و شرط چه و اومد خسرو

 الحا خودم عقله، شيرين يکم دختر اين نخورين، حرص اينقدر: کنه آرومشون کرد سعي هستند عصباني کبري

 الس چند بار يه ها، داره سابقه البته پريده، ور دختره اين دست از شد ناراحت خيلي طفلي پرنيان، دنبال ميرم

 بوديم رفته تازه بابک واسه دستمون، داد مي کار داشت کاري تميز ما خونه اومد مي ها شنبه سه که پيش

 جون؟ هدي ياده خواستگاري

 مامان بله: داد تکون سري عروسش

 هب خالصه اس، همسايه بود کرده فکر کوچه تو هدي برادر که بيرون بود رفته خونه در از خانم هيچي: شهين خاله

 هي مامان که خونه اومد کشون سفير بابک نکشيده ساعت به ما، به راجع بود کرده خداتحقيق بنده خودش خيال

 فهميديم؛ آخرش انکار، اونها از پرسيدن ما از هي خالصه کردند، جواب رو من که گفته چي دوني نمي ها همسايه

 اومد مي هدي امتحان قبل روزهاي بودند، همکالسي هدي و بابک آخه کرده، خرابکاري که بوده خانم کبري

 ويلون کالس کرد، اشاره دخترش به بهنوش، با بار يه اي هفته هم گاهي خوندند، مي درس بابک با خونمون؛

 خالصه و خونه، اره مي دختر ولي خوبه خونوادش خوبه بابک آقا ، بود گفته بود رفته خالصه ما، خونه داشتند

 آمد و رفت جريان در مادر و پدر حاال نگيره، سر که شد مي کاري داشت نيارم، درد رو سرتون اوه پرت، و چرت

 برادرش به تونست جون هدي پدر تا شد بيا برو چقدر دوني نمي نداشت، خداخبر بنده که برادرش ولي بودند،

 من نظر زير اونم خونه اومده مي امتحان روزهاي اونها اجازه با هدي خود نداره، دختر دوست بابک که کنه حالي

 خوره، مي سرما تو، بيار و دختر اين برو مامان مهناز: مهين مامان

 تو، اومدند آقايون و شد باز ورودي در که بود نرفته در سمت مهناز هنوز

 نديدي؟ حياط تو رو ديبا: بهش کرد رو خانم عمه نبسته درو هنوز رضا بود، همراهشون هم رضا
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 عمه، نه: رضا

 نچاد بزنه صداش نشسته، تاب رو حتما: مهين مامان

 حياط تو برگشت رضا

 رسيده، سرش پشت کي رضا نفهميد که بود فکر تو اينقدر ديبا

 بخوريم، شام خوايم مي تو، بريم شو بلند: رضا

 افتاد، راه بلندشد، صدا بي ديبا

 وايسا ديبا: رضا

 نه؟ ديگه گرفتي رو پيش دست االن:رضا

 ساختمان، سمت افتاد راه حرف بي ديبا

 ديبا،: رضا

 بله بله،بله،: ديبا

 کني؟ باز رو اخمها اين خواي نمي: رضا

 رو گشادش دهن اون باالخص کنم له رو کبري اين بزنم برم خوام مي کنم باز رو اخمهام خوام نمي نه: ديبا

 زندگيش خونه سر بره الهي کرده، چيکار ديگه شدم؛ هيستيريک بشر اين اسم به ديگه خدا واي،: رضا

 ماست دل ور زندگيش خونه نيست، تا دو يکي که مصيبت آخه: ديبا

 کرده؟ چيکار حاال: رضا

 شد، برزخ رسوندت،آقا مي دانشگاه پسرا گه مي برگشته برداشت، نه گذاشت نه همه جلو هيچي: ديبا

 نگفته، دروغ که اينجاش تا خوب: رضا

 گفت، ات قبيله و قوم کل جلو ولي نگفته دروغ: ديبا

 کي؟ يعني: رضا

 شدند مستحضر هم اقايون حتما حاال ؛ پيش ساعت نيم تا آقايون منهاي ساختمون داخل حضرات همه يعني: ديبا

 ها؛ ادميه عجب: رضا

 جانوره، نيست، آدم: ديبا
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 خان، خسرو جلوي اونم بينم، نمي صبحت رفتار واسه دليلي من هست، شمام تقصير البته:ديبا

 مياي؟ و ري مي سرويس تاکسي يه با روز هر شما ببينن بايد ها همسايه همه يعني: رضا

 يم که همينه منم زندگي مني، هيچکي شما: رضا چشم تو برد رو اشارش انگشت و کرد نزديک رضا به قدمي ديبا

 ديگه جاي يه رم مي ناراحتم منم هستي که ناراحتي بيني،

 جايي اشم باشي، ما آبروي فکر به کم بايديه هم شما ولي نيستم، ناراحتم هستم، کَسِت همه فعال من ديگه نه: رضا

 کن باز رو ابروها گره اين حاالم خونه، اون اومدي نمي اول از بري بود قرار اگه ري، نمي

 نياورد، نظر در بشه رو ها وروجک بيدادهاي و داد اگه شد، صرف ارامش تو تقريبا شام

 مد،او جونم خاله ماماني: سالن تو اومد داد جيغ با رضا امير و سهيال پسر ساميار که بود گذشته شام از ساعتي يه

 سامي؟ نزن داد اينقدر: بلندشد سهيال

 جون دايي خونه بريم دنبالم اومده جون خاله مامان: سامي

 کن تعارف رو زنت خواهر برو پاشو رضا امير اِ: پنجره پشت رفت مهين مامان حياط، سمت رفت شد بلند سهيال

 در دم زشته تو، بياد

 مامان، مياردش سهيال: رضا امير

 زنت؟ برادر خونه برين خواين مي شب: مهين

 وت نباشه اونجا بره گفتيم سوزند اتيش هفت مراسم تو بچه اين بس از سامي، دنبال اومده سوزان نه: رضا امير

 مراسم

 با ،نداشت خاصي العمل عکس رضا ولي نه، يا اتاق تو بره بايد مثال االن دونست نمي رضا، به انداخت نگاهي ديبا

 خواست آشپزخونه، سمت رفت لنگون لنگون شد بلند شد، موذب ديبا خواهرش و سهيال صداي شدن نزديک

 بمونه، اونجا الاقل

 شد، بلند ها عليک و سالم صداي

 نديديمت؟ وقته چقدر دوني مي پيدايي کم خانم، خوشگل چطوري: خانم عمه

 بودين، نياورده تشريف هنوز اينکه مثل شما بودم، ترحيم مجلس تو من جون، عمه منه از سعادتي کم: سوزان

 بود، ايستاده فقط دست تو ها ميوه ديبا

 !پذيرايي واسه بيارين چيزي يه نشستي؟ چرا رضا، امير: مهين مامان
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 ميارم، من امير بشين تو: رضا

 خدمتتون، ام مي مرسم واسه فردا ايشاال وقته، دير ميرم، دارم من رضا، بشين: سوزان

 بود، نگذاشته ظرف تو رو پرتقال هنوز ديبا

 خانم؟ کجايي: داد تکون ديبا صورت جلوي دستي آشپزخونه به ورود با رضا

 چي؟: ديبا

 کجايي؟ گم مي: رضا

 جا همين: ديبا

 برن زود خوان مي کن، درست رو ميوه ظرف اين زحمت بي: رضا

 ببر: رضا شکم تو داد هول رو ظرف ديبا

 ميکني، اينجوري چرا: رضا

 ببر: ديبا

 وايسادي؟ چرا اينجا بريم بيا خوب: رضا

 ببر گفتم: ديبا

 خوبي؟ ديبا: رضا

 ببر رو کوفتي اين فقط آره: ديبا

 امير: زد صدا رو رضا امير رضا

 بله؟: آشپزخونه تو اومد امير

 ببر رو ميوه اين بيا: رضا

 يهو شدي چي تو؟ چته: ديبا سمت برگشت رضا

 زشته سالن تو بريم بياين وايسادين، اينجا چرا خاله: آشپزخون تو اومد هم شهين خاله همزمان

 خاله ميايم داريم: ديبا

 کزد، هدايتش آشپزخونه در سمت به و رضا کمر تو گذاشت دست شهين، خاله سر پشت بعدم

 زد، مي گيج هنوز رضا
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 نشست، و کرد سالمي ديبا سالن به ورود با

 سريع دارين،سهيال کار خيلي فردا شمام وقته دير برم ديگه من اجازه با خوب: شد بلند و داد جوابي هم سوزان

 سوزان، صورت بودرو زوم فقط ديبا ولي زد، صدا رو ساميار

 ميرسوندتون بعد رضا امير عزيزم، بشين: خانم عمه

 دارم، ماشين جون، عمه نه: سوزان

 کجاست؟ مسيرتون: ديبا

 شهرک: سوزان

 برسونين منم راه سر شه مي: ديبا

 ديگه، تو بري کجا: مهين مامان

 نيست راهشون سر ديبا،: رضا

 شرمنده دارم ام عجله راستش بله: سوزان

 نزد حرفي ديگه ديبا

 برد، رو سامي و کرد حافظي خدا سريع سوزان

 عروس هدي که ساختمان، در دهنه تو و بودند حافظي خدا دار و گير تو همه هنوز ، بود، سرخ پا تا سر ديبا ولي

 چته ديبا،: کرد جلب رو همه توجه يهو شهين خاله

 بود، انداخته گل حسابي صورتش صورتش، تو برگشت يهويي بود دستش کنار که رضاهم

 بشينه، زمين رو تونست فقط داد، نمي جوابي زد مي صدا رو ديبا چي هر ولي

 بود، ديبا سمت حواسشون ديگه همه زد، صدا باالبودند اتاق تو بهنوش شوهر روکه بابک سريع هدا

 گرفت، رو فشارش بعدم رو، دورش کنين خلوت: پاش کنار نشست سريع بهنوش شوهر

 داره؟ فشار سابقه باالست، فشارش...: 

 دونيم نمي: رضا

*** 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر helga1980 | گردون چرخ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

96 

 

 خاله جز بودندبيمارستان، رفته همراهشون هم مهين مامان و مهناز برگشتند، بيمارستان از که بود، شده رد 8 از

 اومدند همه ورودشون با رضا، پدري خونه بودند رفته همه بود، نمونده خانم حاج خونه کسي هاش بچه و شهين

 خانم، عمه حتي استقبال

 يهو شدي چي عمه؟ چطوري: عمه

 شبه، نصفه کنين استراحت برين هام شما کنه، استراحت صبح تا بزارين بهتره، عمه، زنه نمي حرف: رضا

 اتاق تو ببرينش کن کمک عمه مهناز: عمه

 نگاه اينکه بي ديبا تو، اومد دست به بالشت رضا نبسته درو مهناز هنوز بود، کرده روعوض لباسهاش مهناز کمک با

 کرد رو پشتش کنه

 من اتاق يعني من، اتاق تو رفته عمه بخوابم، اينجا مجبورم امشب من: ايستاد ديبا بروي رو رفت تخت کنار از رضا

 رو چشمهاش العملي عکس هيچ بي بهتره،ديبا نموني تنها امشب طرفي از خوب، ولي شما، اتاق واقع در نه که

 بيداره يا خوابيده ما دختر: تو اومد خانم عمه که بود نکشيده دراز هنوز تخت، رو گذاشت رو بالشت رضا بست،

 عمه بيداره: رضا

 تري؟به: ديبا کنار نشست برم، خوام مي نشو، بلند: نگذاشت عمه که بشه خيز نيم خواست و زد غلطي نيم ديبا

 آره که زد اي اشاره سر با: ديبا

 خورده، گربه رو زبونت اون: عمه

 اورد در کمي رو زبونش زدو جوني بي لبخند ديبا

 شي مي بهترم صبح تا بخواب کم يه جاش، سر شکر رو خدا خوب: عمه

 کنين مي باز کي رو و پاش: رضا به کرد رو بعدم

 باشه، کچ تو ديگه روز ده بايديه هنوز ولي گرفت عکش بازکرد، دکتر: رضا

 رو اومد پيش کاري اگه رضا عمه ميشه، چي ببينيم فردا تا بخوابين باشه نيست، تابستون خوبه حاال بابا اي: عمه

 سبکه، خوابمون مامانت منو که دوني مي مارو، بزن صدا بيا ها، نکني دربايستي

 راحت خيالتون چشم،: رضا

 خواي مي:  بيداره ديبا اومد مي نظر به نرفته، در تنش از خستگي هنوز کرد مي احساس بود شده خشک بدنش

 بره؟ نمي خوابت اينجوري اگه زمين رو بخوابم من
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 سوزان چرابا: اومد حرف ديبا باره يه که بزنه حرف نداره قرار يا خوابه شايد کرد فکر ، گذشته اي لحظه چند

 زدي؟ بهم چرا کردي اگر يا نکردي؟ ازدواج

 چي؟: دادند صدا دونه دونه کمرش هاي مهره تمام کرد احساس که جاش سر نشست سريع انچنان رضا

 کنم؟ تکرار بازم:نشست هم ديبا

 ...نکنه کني؟ مي فکري چنين چرا: رضا

 کنم، نمي فراموش وقت هيچ رو نحسش صداي بود، خودش: ديبا

 گي؟ نمي جدي: نشست ديبا روبروي رفت شد بلند رضا

 مياد؟ نظر به اينجوري: ديبا

 ممکنه؟ چطور چي؟ يعني آخه:رضا

 بکنم، ته رواز موهاش تک تک خواد مي دلم دونم مي فقط بگي، بايد تو رو اون دونم نمي رو چجوريش و چي: ديبا

 خواستي؟ مي منو خاطر اينقدر: رضا

 بزنم رودار خودم بود مونده کم آره: ديبا

 داري اي عاريه منو که حاالم ندادي، دست از رو کسي کم باالخره کني، سکته بود نزديک امشب ولي نه دار:رضا

 بياد، بگو بزن زنگ خوشمزگي جاي به: ديبا

 شب؟ وقت اين: رضا

 7:03 بيني مي بزني کنار رو ها پرده نيست شبم خيلي آره،البته:ديبا

 نخوابيدي؟:رضا

 شدم بيدار تازه چرا: ديبا

 نره، بيرون اينجا از مسئله اين کنم خواهش ميشه: رضا

 سالي کنم نمي جرات ولي زنم مي پر پر آقاجونم ديدن واسه بيني نمي اومده، زندگيم بروز چه بيني نمي نره؟: ديبا

 ،شده چي گم مي همشون به برم، مي اصفهان ببرمش کشون کشون شده من بزارم، خونمون تو پا بيشتر بار يه

 هت تا خودم من بشه، تموم آبرو با بيامرز خدا خانم حاج مراسم بزار ولي اومده، خاني نه رفته خاني نه گم نمي: رضا

 رم مي رو خط اين

 وسطش نه باشه قصه اين کنار تو پاي کن دعا فقط: ديبا
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 بشه طي آرامش به امروز بزاري بده قول فقط کن، قطعش تو بود وسط من پاي اگه خوب خيلي: رضا

 شه روشن قضيه اين تکليف بايد برگرديم خاک سر از مرحوم، اون روح بخاطر فقط ولي باشه: ديبا

 کرد، خواهي عذر قبل شب بابت همگي از ديبا صبحانه سر

 نباشن، ديبا ديشب بد حال چراي و چون پيگير که کنه متقاعد رو همه داشت سعي هم رضا

 ارض البته و کنه خالي سوزان سر رو چهارساله نحسي و اذيت بتونه شه، تموم مراسم که نبود دلش تو دل ديبا

 که داد مي قلقلک رو ديبا خودش واين باشه دار خود که کرد مي زد گوش ديبا به بار يه ساعت دو هر تقريبا

 نباشه،

 رس از که غريبه آخرين بالفاصله داشت نيت ظرفي از خوب ولي بزنه بهم رو خانم حاج مراسم نداشت قصد البته

 بده تريب رو خانم سوزان گيسهاي رفت خاک

 پاي و ليز مجلسي چادر ولي بود بلد نداشت، مشکلي کردن سر چادر با بودن،کال زهرا بهشت تو 4 ساعت از

 نبود، جور هم با داشت که کالفگي استرس با شکسته

 نباشه، ديد تو هم خيلي تا چادر تو بود پيچونده رو خودش عقب رديف هاي صندلي رو بود رفت

 ود،ب شده علت بر مزيد خودش بود صبح از کي هم باروني نم نبود، قياس قابل هفتم با بودند امده که جمعيتي

 خاک، سر بودند اومده ش برادر و سوزان قبل ساعت 0 کرد،از ساعتش به اي دوباره نگاه

 کنترلشه، در اوضاع باشه مطمئن که انداخت مي ديبا به نگاهي گاهي از هر رضا

 ودب کرده اش شکه بدجوري صدا صاحب ديدن مقدمه بي يهويي ديشب داشت، بهتري حال قبل شب به نسبت کال

 داشت، تري تحمل قابل اوضاع تقريبا کشيد مي رو انتظارش صبح از چون امروز لي و

 بود، مونده ديگه ساعت نيم فقط کرد، مي نگاه ساعتش به مرتب

 نمخا حاج قديم دوستهاي از تا دو يکي و شهين خاله خانواده بودند رفته همه ها غريبه تقريبا بود،و غروب نزديک

 رو لشد بند ترمزي صداي اي دفعه يه راه وسط که بشينه نزديکتر کمي بره شد بلند بودند،ديبا نشسته مزار سر

 داشت، وايسادن ناي نه بشينه تونست مي نه راست، سمت برگردوند سر لرزيد، دلش يهو کرد، پاره

 بود، نديده رو جونش آقا که شد مي ماهي 7

 اينکه طرفي از جلو، بره بدوه خواست مي بود، نخواستن و خواستن از پر خونواده، اين وسط اينجا، اونم حاال،

 داشت، دلهره ببينه ها زرکوب جمع تو اينجا رو اون اقاجونش
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 اين ديد، هم رو داود و دانيال چشمش لحظه يه شد، مي نزديک مزار به داشت قدم قدم که بود، زوم آقاجونش رو

 نداشت الزم رو تا دو اون االن نداشت، طاقت ديگه رو تيکه

 مياد، پيش چي ببينه خواست فقط نشست،

 ت،گذاش خاک رو رو بود دستش که گلي سبد دانيال گفتند، تسليت و دادند دست همه به دونه دونه پسرا و پدر

 سر اصال رضا بود، کالفه بودند، رفته قبر کنار ديگه االن که خانم عمه و مهين مامان سمت رفت آقاجونش

 ستخوا نمي بيفته، اتفاقي يه بود منتظر ، ايستاد پا سر بود، کرده دل دو رو ديبا همين سمتش، بود نگردونده

 تو که چشمي و گردوند، راست و چپ سمت آقاجونش که سري نکشيد، طول هم چنان که باشه، کننده شروع

 بود، منتظرش ديبا که بود تقدير از تيکه همون کرد زوم ديبا اشکي چشمهاي

 برداره، رو زمين روي شده ول چادر ديبا، نشد باعث آقاجونش درهم اخمهاي

 و داوود چشم تو چشم خواست نمي اصال کرد، نمي نگاه اي ديگه کس به اصال جلو، رفت مي داشت ريزه ريزه

 نداشت، انتظاري اونها از بندازه، دانيال

 آقاجون سالم:ايستاد جونش آقا به مونده قدم دو

 بود، رفته پايين سانت چند که بود سري نصيبش فقط همين داد، تکون سري فقط حاجي

 دستش، داد رو ديبا چادر مهناز

 مراسم تو بود وظيفه نه وگر شدم، دار خبر دير باشه، آخرتون غم خوب،: کرد رفتن قصد و خوند اي فاتحه حاجي

 برسيم، خدمت خانم حاج هفته و ترحيم

 برگشت براي وقته دير که االن منزل؛ بيارين تشريف فرمودين، رنجه قدم همينم حرفيه، چه اين: شهين خاله

 هست هم باروني

 خونه رسونيمت مي: ديبا به کرد رو ريم، مي ممنون،: حاجي

 اصفهان؟ ريم مي آقاجون، من،: قلبش شايدم افتاد قندش ديبا

 غروبه خونت، زاريمت مي نه: دانيال

 رسونيمش مي ما شه، مي دور راهتون اصفهان، برگردين خواين مي اگه شما نه: مهين مامان

 رم مي شهين خاله با با، خودم من آقاجون، بله: ديبا

 کني، نگاه خونواده اين رو تو شه مي روت چطور تو: حاجي

 حاجي؛ حرفيه چه اين: مهين مامان
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 بريم: حاجي

 بود کرده جوابش اش صاحبخونه يعني بيامرزه، خدا اون خونه االن جون ديبا حاجي آخه،:شهين خاله

 اصفهان ريم مي: کرد قفل ديبا صورت تو غضب با کرد باال سري حاجي

 نمي تداعي گذشته سال چند جز رو چيزي ، غضب اين ولي خونه، بره داشت دوست که البته داشت، دوست ديبا

 جونيش نو و کودکي شيرينهاي به ببره رو ديبا کنارش بودن که نبود بابايي اون اين کرد،

 دارم، حرف باهاتون من بشينين بفرمايين حاجي: مهين مامان

 نه خدا رو تو نه: ديبا

 صندلي سمت گذاشتند قدمي پسرا و راحت،حاجي رو خيالش و کنه آروم رو ديبا کرد سعي نگاهش با مهين مامان

 ها

 بودم خبر بي بيامرز خدا اون خونه تو ديبا بودن از من راستش خوب: مهين

 خودش پيشش بفرستم رو ديبا گفت وقتي بود، حجت من واسه حرفش بيامرز خدا اون نبودم، خبر بي من: حاجي

 که امروز تا نداشتم، رو سفيد چشم دختره اين ديدن چشم ديگه خودم گذاشتم، چشم رو داره، رو کاراش هواي

 داد من به رو بيامرز خدا اون فوت خبر مادرش

 حاج اول زن خانم حاج عموش زن همسفري اون دونستند مي باباش و مامان يعني بود، اي ولوله ذهنش تو ديبا)

 (زرکوبه

 از شنيدم، رو حرفش سال، 4 بعد باالخره ولي دختر، اين سراغ اومدم پر توپ با منم حاجي، باشه: مهين مامان

 موقع اون نداشت سني هم طفلي اين خوب خورديم، ضربه اي ديگه جاي

 چي؟ يعني: حاجي

 نيست جاش بزنيم،اينجا حرف خونه بريم کاش: مهين

 باشم بازار بايد فردا من: حاجي

 و نبوديم دختر و پدر بين آب شکر اين به راضي ما نزارين، خشخشاش به مته خدا به رو تو کالم، خالصه: مهين

 کنين بزرگي شما، واسه زنه مي بالي بال چه دختر اين دوني نمي نيستيم

 دختر اين داد باد به منو آبروي و عمر نبود، گفتن نه يه سر فقط ديبا و من حرف: حاجي

 نگين خدا رو تو آقاجون،: ديبا

 کرد ساکت رو ديبا که برد باال دستي حاجي
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 بيفت راه ديبا بريم، اجازه،پسرا با موندم، حاجي روسياي عمري يه که من: حاجي

 چيز که بود هيجان شدت از شايد يا بخونه، چيزي صورتش از تونست نمي رضا، صورت تو چرخوند چشمي ديبا

 و ودب گرفته رو ديبا بغل زير دانيال و بود گرفته رو ديبا چادر داوود و داشت مي بر قدم حاجي نبود، حاليش زيادي

 خدا همه با لبي زير ديبا شدند، مي رد که خانمها جلوي از داد، دست رضا و رضا امير با حاجي بردش، مي جلو به

 لبغ رو ديبا شهين خاله زد، ديبا پشت دستي مضطرب مهين مامان ميشد، سرازير باز داشت اشکش کرد، حافظي

 شم مي کارت پيگير بهت، زنم مي زنگ فردا من نباش، نگران: کرد اي زمزه گوشش در اروم و گرفت

  کردند، لبي زير خداحافظي هم سهيال مهنازو

 کنه، بدرقه رو حاجي ماشين دم تا داشت مي بر قدم دانيال و ديبا سر پشت داشت رضا

 اشه،ب نبوده رضا کفش به ريگي اگه بود مطمئن نداشت، اهميتي سوزان ديگه االن شد، چي و بود چي فکر تو امروز

 از نشه، مطلع کوفتي عقد اون ماجراي از کسي که بود اين نگرانيش فقط االن رسه، مي خدمتش به خودش

 حاج خونه انباري تو خانم حاج خونه جاي به که اي اثاثيه و اسباب از شده، خطي خط دوباره که اي شناسنامه

 زرکوبه

 مي بر داشتند زنون قدم حاال و کبري پدر مادر خاک سر بودند رفته که بود خان خسرو و کبري به نگاهش رد

 طبل بر بکوبه و بزنه حرفي بياد جا همه از خبر بي کبري نداشت دوست ميرفت، زيرداشت به سر گشتند،

 کن، صبر لحظه يه عزيزم،: کرد باز دهن اي ديگه شخص که ، رسواييش

 صدا سمت چرخوند آروم رو سرش لرزيد، تنش ديبا

 مي صبحي سامي بيصدا، چه دونم نمي نداشتم، خبر يعني رو، ازدواجتون بگم تبريک نشد فرصت ديشب: سوزان

 گفت

 همه ديگه حاال سمتش، گردوند سر مستاصل داشت، ديد تو رخ نيم از رو رضا داد، فشار رو چشمهاش آن يه: ديبا

 قيافه و رضا امير و مهناز ، ،رضا شهين خاله تا گرفته مهين مامان و خانم عمه از داشت، ديد تو نگران قيافه با و ر

 رو از رو رفته راه قدم چند داشتند که داود و اقاجونش قدمهاي با که برق و رعد صداي و دانيال آلود غضب

 . گشتند برمي ها سنگريزه

 قديميه موضوع اين جان سوزان: سوزان سمت رفت سريع رضا امير

 ديبا رضاو گفت سامي آخه: نبود کن ول ولي سوزان

 بجنب ديبا گذشته، قضيه اون از سال چند يه خانم:حاجي

 رضا خونه رفته جون ديبا پس ، نه: سوزان
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 متوجه اشتباه حتما ديگه اس بچه خوب حاال: ببنده دهن سوزان نشد باعث کرد نثارش هم سهيال که اي سقلمه

 شده

 داداشم حاال از دور دور، بزاريم رو گذشته کدورت اين بدين اجازه ما، منزل بفرمايين رو امشب حاجي: خانم عمه

 بگذرونين بد ما با شب يه داشت، دوست رو شما خيلي

 حاج مراسم تو شما جلوي رويي چه با سفيد چشم دختر اين نميدونم ندارم، رو شما ديدن روي هنوز من: حاجي

 نشسته خانم

 همون شناختند نمي رو حاجي چون شکر رو خدا ولي رسيدند هم خسرو و کبري کردن دست دست همه اين با

 نيومدند جلو و ايستادن خانم حاج هاي فاميل مونده باقي کنار عقب

 همين با االن که نبود مهم بود، نشسته آقاجونش سانتي 53 تو ديگه حاال افتاد، راه دانيال ماشين، در بستن با

 مهم فقط االن بخره، اصفهان دوباره رو چيزها بهترين تونست مي مطمئنا خونه، گرده مي بر داره تنش لباس

 همه خواست مي اينبار بود، غنميت همينم نظرش به ولي بودند درهم هنوز پدرش اخمهاي بود خونه به برگشتن

 مامان بدونه داشت دلشوره هم يکم کوفتي، عقد اون بودبابت آويزيون دلش گوشه يه فقط کنه، درست رو چيز

 بود، کشيده کنار رو حاجي کاري آخر که اي دقيقه سه دو اون تو حاجي به گفته چي مهين

 کردند جبران هاشون تيکه با رو پدر حرفي کم دانيال و داود ولي بزنه، حرفي نداشت جرات هنوز

 سال سه بزني؟ آتيش رو خودت بره خانم حاج بودي منتظر رفتي، باال ديوار کدوم از ديگه شده، چي پات: داود

 بموني سالم روز 43 نتونستي خودت سالم و صحيح داشت نگهت خدا بنده

 نمم حياط، تو پاشي آب بهونه به بزنه، ديد رو باغبون حياط بره خواست مي هي خانم حاج کلفت اين نخيرم،: ديبا

 زمين، خوردم ها پله تو داشتم عجله

 باشه؟ کچ تو بايد کي تا حاال: داود

 بمونه، بايد ديگه روز ده يه گفت کرد، باز دکتر بيمارستان، رفتيم ديشب؛: ديبا

 شده؟ مد قليون ني باز کردي، که الغرم: دانيال

 شم، نمي قليون ني مثل اصال درشته بنديم استخون چون کنم الغر ام هرچي من چيه؟ قليون ني وا،: ديبا

 زا غذا بچزوني نبوده کسي نکنه نخوردي غذا چرا ديم، مي ما ديگه که رو نونت خانمه؟ حاج فوت مال اينم: دانيال

 نرفته پايين گلوت

 متون،نبين من بميرين ترسيدم مي رفت، نمي پايين گلوم از نون بود تنگيده تا تو شما واسه دلم که بس: ديبا

 ديبا،: حاجي
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 ريزي زبون همه اين بودواسه زود کنه، جمع رو پاش و دست بايد که فهميد ديبا

 نه يا دارين دعوت عموئه، مينا مراسم فردا پس راستي: شکست رو سکوت ديبا اينبار گذشت ساعتي نيم يه

 داريم، که معلومه: داود

 ببينم رو فاميل کل خواد مي دلم جون، اخ: ديبا

 نداري، دعوت شما شرمنده: دانيال

 ده،ش تنگ بقيه واسه دلم بازها، دره دو ميناي اون واسه کني فکر نه ميام، من دعوت بي دعوت با: کرد بغض ديبا

 ام مي فرهاد واسه اصال

 نبين خوابها اين از قرنطينه، ري مي خونه برسي شما: داود

 ميگن؟ چي ببين آقاجون: پيش سال 6،7 هواي و حال تو بود رفته عجيب گرفت، رو اشکش انگشت سر با ديبا

 بيمارستان؟ رفتي چي واسه ديشب کنين، بس: حاجي

 خورد، جا کمي هم ديبا عقب، برگشت داود

 نداشت؟ جواب من سئوال: حاجي

 شدم، عصبي چيزي يه از يعني ،06 باال بود رفته شد،فشارم چم يهويي دونم، نمي: ديبا

 دستمون، رو بموني کني پيدا عيبي ترسم مي ، کنه معاينت فرهاد پيش برمت مي فردا خودم: داود

 تمايلي پسرا ظاهرن ولي ، ها تلخي اون همه به باشه پاياني نفره، 4 مسافرت اين خواست مي دلش دليل بي ديبا

 ور اشکهاش آستين با سريع بود، چسبيده دلش به بد اقاجونش شدن پي پا و حرف کالم دو اين نداشتند،گرچه

 کرد، پاک

 کني؟ مي استفاده منظوره چند استين از هنوز تو هپلي، به بده رو دستمال اين دواد: دانيال

 بخورين؟ منو سر خواين مي خونه تا کنيد بس دانيال،: حاجي

 بزاره هوا بي رو سرش و صندلي رو شه لم يه تا داد جرات و دل ديبا به غضب و غيض همين اما شدند، ساکت همه

 بيدارش داشت سعي دانيال وقتي تا خونه، خود تا زدن، پس براي نداشت تالشي اونم که آقاجونش،عجيب پاي رو

 بود، کرده قفل پاش ساق تو طرف دو از رو دستهاش و بود گذاشته پدر پاي رو سر بيدار و خواب تو کنه،

 بود شيرين اينقدر خورد، مي تکون موهاش تو دستي باري چند کرد مي حس ولي نه يا بوده خواب دونست نمي

 بشه مطمئن صحتش از نداشت اصراري که
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 آقاجانش با داشت ساختمان ورودي چارچوب تو مادرش بود، خونشون حياط تو ماليد، باري چند رو چشمهاش

 !آقاجون:زد صداش ديبا که بود نرفته تو کامل آقاجون هنوز شد، پياده و زد پس رو دانيال دست ديبا ميزد، حرف

 بود منتظر ايستاده مامانش شونه به شونه حاال آقاجونش

 رمينالت برم پاشم حاال همين يا بشينم، سرما اين تو شده اگه ام، نمي تو در اين از من نبخشين، منو شما اگه: ديبا

 زارم، نمي خونه اون تو پا نابخشوده ولي ميرم، تهران برگردم

 کني،سحريه مي پهلو سينه تو، بيا زود کن، زياد رو روت بعد برسي بزار ديبا،: مامان

 هب تيشه بود، دشمن اونها با يکي بدونين، بايد شمام پس دونن، مي رو چيز همه االن حاجي خونواده بخدا،: ديبا

 واسه بخدا خوام، نمي گفتم مي بهتون که من رضام، محمد زن من گفت مي زد مي زنگ زني زد،يه من ريشه

 وت زن يه با رو رضا عکس آرايشگاه تو عقد جشن قبل تونستم، نمي نبود، انداختن زمين رو شما روي و لجبازي

 دين،شني نمي منو صداي اصال شما نتونستم، منم نکنم، بدبخت رو بچش و اون گفت فرستاد، حامله و عربي چادر

 نکردين باور گفتم چي هر شما

 بود؟ زنش: حاجي

 دشمني باهاشون يکي بودند، انداخته کمر تو دست هم با که بود کويت تو خواهرش مهناز عکس نبود، نه: ديبا

 باال، رفت فشارم همين واسه بود، رضا امير زن فاميالي از کيه، فهميدم پريشب که يکي ، بود کرده

 زا مو کشيدن بدون ، تحقيق بي دونستي مي اگه بودي، کرده اعتماد پدر عنوان به من به اگه بيني، مي: حاجي

 سري خيره از شد، چي هر افتاد، نمي اتفاقا اين کدوم هيچ سالم، 43 رفيق به نميدادم رو تو قول خودي بي ماست،

 بود، تو

 از کيي پسرا کي گذاشتي، الالش به لي لي و دادي رو پاره آتيش اين به که بس حاجي، بود شما تقصير اينم: مامان

 کرد، دختر اين که کردند رو ها اذيت اين

 تو اون اخالق جو يه گرنه و مرحومه، اون قيافه شده قاچ وسط از سيب فقط دختر اين رو، مادرتون کنه رحمت خدا

 نرسيده، اين وجود

 ور آخر حرف فقط بيار، در گوشت از رو کوفتي هاي پنبه اون حاال از ولي بيا باال، بيا: کنار رفت در جلوي از حاجي

 اونم که زني مي

 چشم چشم چشم خونوادم، اين تو ساالري زن اين عاشق من چشمه، اونم که: شد شل نيشش ديبا

 کيفي، چه داشت، حالي چه اتاقش، تو گذاشت مي پا ماه 7 بعد
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 دراوردن با تختش، تو زدن غلط واسه بود زده لک دلش عجيب ولي نبود خواب وقت بود صبح اورد، در رو لباسها

 که ردک چکش رفت سريع افتاد، گوشيش ياد زمين، رو کردنش پرت با افتاد، کبري ياد کزايي، زيپ اون با شلوارش

 باشه، نشده مرحوم

 سا خوندن با ولي کيه از نميدونست جونشون، به افتاد داشت، اس ام اس و کال ميس کلي صفحه، رو افتاد نگاهش

 خواست باشه، نکرده ايجاد مشکلي سوزان حرفهاي خوبه، اوضاع بدونه داره سعي رضاست، شد معلوم ها اس ام

 دادم، رو جوابت دير ببخشيد هستم، بستري االن من: نوشتن کردبه بزاره،شروع سرش به سر کمي

 خورد زنگ تلفنش

 الو: ديبا

 شده؟ چي الو؟: رضا

 بستريم هيچي: ديبا

 کجا؟ چرا؟: رضا

 !خنده زير زد بعدم ام بستري بسترم تو خوبيه، جاي جاش ولي نپرس، که رو چراش: ديبا

 خوبه جاتم خوبه، حالت پس تو، دست از: رضا

 يليخ دوني مي ولي کردم، کنم فکر يعني کردم، آشتي جورايي يه من ببين ديدم، رو گوشيم تازه مرسي، اره: ديبا

 مهين مامان ترسم مي کن، ول رو اخالقيات بگير، رو ميراثت و ارث اين برو خدا رو تو هستم، ام شناسنامه نگران

 تا بايد هبش چيزي اگه ديگه اينبار من خدا رو تو بفهمه، جونم آقا نکنين کاري يه گم مي يعني تو، ارثيه بخاطر يهو

 ببينم، رو خونه اين خواب ابد

 تهران؟ گردي مي بر کي راستي نباش، چيزها اين نگران تو: رضا

 شم مي مهمان زنم، مي بزنم رو درس قيد شده خورم، نمي جم خونه اين از نگن خودشون تا ديگه من ببين: ديبا

 دونم نمي

 رد گندش ببرن بيان خواستن نبودم من اگر که خانم حاج زمين زير برم مي کنم، مي جمع رو وسائلت باشه،: رضا

 نياد

 کالم مي صبر سر بعدا خودم بگو من، طرف از ببوس جونم عمه و مهين مامان مرسي،: ديبا

 بپا باشي اداب مبادي بايد کنم فکر آقاجونت جلو: رضا

 زنم مي تلفن بهشون بگو باشه بود، يعني کارامه، همين عاشق کال آقاجونم نميدوني اوه: ديبا
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 ديگه برم، من خوب: رضا

 فقط باي،: ديبا

 چي؟ فقط: رضا

 شد؟ چي سوزان: ديبا

 کنن، مي درستش خودشون جريانن در عمه و مامان ديگه، کن ولش: رضا

 شه خنک دلم ها، بکنين موهاشم اون از ولي: ديبا

 ديگه چشم: رضا

 نيارن بار به آبرويي بي ها،يه بمونن تنها خونه تو نزاري نکردن، دائم عقد وخسرو کبري اين تا هيچي: ديبا

 هستين؟ چي نگراني ديگه چشم،: خنده زير زد رضا

 باي بود، همينا هيچي: ديبا

 فظ خدا: رضا

 پدرش حتي برادرهاش، زن جز نداشت خبر ديبا برگشتن از هيچکس هنوز فرهاد، و مينا جشن بودن رفته همه

 نبود، خيالش عين ديبا ولي بود کرده قدغن روهم هفتگي کار تميز اومدن

 بود، کرده ديبا نظر به ولي بود نکرده بس آتش رسما آقاجونش هنوز گرچه

 هر حاال داد، مي رو سالمش جواب زور به آقاجونش حتي عيد توروز کجا، روز چند اين کجا، اومدن بار يه سالي

 مي آقاجونش صبح اذان دم گاهي که فهميد مي شد، مي جويا رو پاش حال پرسيد، مي رو حالش شب و روزصبح

 ره، مي و شينه مي اي لحظه چند اتاقش تو اد

 "بشين نرو راه "کالمش تيکه فقط بزاره، سفيد و سياه به دست ديبا زاشت نمي بود، زوري اخمش که هم مادرش

 زن فرهمس خانم حاج واقعا ببينه که بود اين پيگير ديبا چي هر خوب ولي کنه، مي عيبي يه پات يهو گفت مي بود،

 کرد، مي کات رو قصه اخم با مادرش خانم، حاج خونه بره ديبا گذاشتند چرا اصال نه، يا بوده عمو

 مي دلش خوب ولي داد مي رو جوابش ديبا ميزد اگه که اين نه بود، نزده هم زنگ ديگه حتي معرفت بي ميناي

 کنه، کنفش اون تا بزنه زنگ خواست

 چيا بودند، کيا بوده، خبره چه بدونه خواست مي بيرون، رفت اتاق از ديبا مراسم از مادرش و پدر برگشتن با

 کسي مثل اش قيافه برگشت، نظرش جونش اقا شدن رخ تو رخ با ولي کردند چي خوردند، چي بودند، پوشيده

 خوشحال با بود دمغ بيشتر گرده، مي بر شادي مجلس از که نبود
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 ريخت، يکم دلش اتاقش، تو برگشت و کرد ختم سالم يه به رو حرف ديبا

 بخير صبحت مامي، سالم،: شد مادرش گردن آويزيون رفت بيرون، زد اتاق از آقاجونش رفتن محض به صبح

 ظهر لنگه شه مي 9 ساعت بعدم کن، ولم ديبا، گردنمو شکستي: مامان

 منه، تصير بازار ره مي ظهر لنگ شوهرت نيست، من تقصير اِ،: ديبا

 بنده؟ من شوهر دم به تو دم: مامان

 بيرون بيام ترسيدم کردم خوف بود، شده غضب باز ديشب خوب: ديبا

 کاممون به رو مراسم کنه مي زهر تو کاري گنده خاطره زاريم، مي شادي هر به پا که تو، نميري: مامان

 خواه خاطر سوخته سيا اون چيه من تقصير خوب بعدم ماجرا، اون از گذشته قرني يه بابا؛ بسه مامان، اِ: ديبا

 داشت،

 کردند؟ چيکارش رو بريده گيس ببينم مهين مامان بزنم زنگ يه راستي اِ: ديبا

 مامان شد يهو بود؛ سر دو اژدهاي اسمش ايه؟ صيغه چه ديگه مهين مامان: مامان

 لعبتيه چه مامانه دوني نمي حاال بود، کچله سياه مردني الغر پسر اون مامان موقع اون جون، مامان خوب اِ: ديبا

 اين زنه، نمي حرف گشاد و گل اينقدر دختر ، رو دهنت اون ببند: ديبا دست رو زد دستش تو کفگير با مادرش

 !چيه حرفها

 بود؟ خبر چه ديشب حاال بابا، خوب: ديبا

 گيرن مي رو تو سراغ ببينن مي بار هر هي من چزوندن محض شناسي، نمي رو بابات فاميلهاي اين هيچي،: مامان

 کنن؛ خفيف و خوار منو که

 دم، مي رو هموشون جواب خودم بيام من بزارين خوب: ديبا

 بدي پز باهاش بري خواي مي شکوندي رو غول کدوم شاخ: مامان

 نيستا، چيزي کم کبير امير دانشگاه تو اونم صنايع ، مامان وا: ديبا

 هنوز ليسانس به دارن، قباشون پَر ليسانس فوق يه که ام همه هست، دانشگاه يه االن اي کوچه هر سر: مامان

 بنازي؟ خواي مي نگرفته

 دانين خود ديگه نيست قابل اومد، مي بر من دست از همين: ديبا

 همه دهن تو بزنيم تا ، کن پر دهن ادم يه به اونم کنين، شوهر شما گرفتيم تصميم ديشب بابات و من بله: مامان
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 گويان ياوه همه: ديبا

 دقيقا: مامان

 شه نمي پيدا ديگه که هم مازده شازده کنين؟ پيدا خواين مي کجا از خان اتل پسر حاال: ديبا

 کرديم هايي فکر يه خودمون: مامان

 فکري؟ چه: ديبا

 يادته؟ بابات شريک پسر اون: مامان

 صدري؟ زرکوب رضا ممد: ديبا

 ها زنه مي دور اونها دور مغزت خيلي بود، بابات شريک کجا اون نخير،: مامان

 کي؟ پس: ديبا

 رعنا: مامان

 کني مي رو واسم دختر که لزم من مگه مامان: ديبا

 نزن آخ؛:زد داد نخورده رو دهني تو ديبا

 باش داشته کالم عفت يکم: مامان

 کيه ديگه عفت: ديبا

 وايسي اينجا نيست الزم برو بيرون، و بر: داد هلش مامانش

 بگين کردم غلط باشه: ديبا

 کرد مي شراکت بازار تو بابات سالي دو يه بود، دار معدن که همون رعنا، آقاي: مامان

 خوب؟: ديبا

 نيست؟ يادت پسرش: مامان

 داشت زن که يادمه رو پسرهاش يه نه،: ديبا

 داره پسرم يه همون: مامان

 گي؟ مي چي مامان، وا،: ديبا

 جوره، بابات با خيلي کال هم رعنا آقاي داد، طالق رو زنش پارسال پسره: مامان
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 بشم بيوه تشن غول يه زن برم جوره، که جوره: ديبا

 داده، طالق گم مي چيه؟ بيوه: مامان

 دومه دست پسره کوفتي هر: ديبا

 بيرون بيا بعد بگير ياد زدن حرف اول اتاقت، برو پاشو شو، بلند: مامان

 گم مي راست خوب: ديبا

 اولين؟ دست شما مردم نظر از اونوقت: مامان

 بوديم، نکرده عروسي که ما مامان؛ اِ،: ديبا

 باشه خبر بي تو قصه از که نيست اشنا و دوست تو کسي ندارن حرفها اين به کاري مردم: مامان

 هم با همشون درک، به برن: ديبا

 پشت نداره نيازي ، امريکا تو فرش تاجر يه به دادن اونم که دارن دختر يه باباشه، دارايي کل وارث پسره: مامان

 زنيم مي فاميل کل دهن تو اينجوري کنه، نگاه رو سرش

 بره، نمي خوابم ها، نگي واسم شبها ترسناک هاي قصه اين از ولي بود، قشنگي قصه مامان: ديبا

 يهچ بياي، رو يکم بخور، صبحونه يه برو زدي، حرف بسکه شد ظهر برو شو بلند بعد، تا ببين، قصه شما: مامان

 کردي الغر اينهمه

 فرم، رو اومدم تازه من مامان: ديبا

 بلند ندهپس نمي باربي ام کسي نيستا، انجلس لس اينجا باشه، داشته گوشت پرده يه بايد دختر نکرده، الزم: مامان

 شو

 ستاداي مي واي پا آقاجونش اگه بود، لرزيده دلش ته نمه يه نگي بگي بيرون، زد آشپزخونه از کشون کشون ديبا

 شد، مي سر بر خاک کال دادنش شوهر واسه

 تو روز ده بعد شد، تموم بود کرده اضافه پاش گچ بابت دکتر که روزي 03 اون يعني شد، تموم قرنطينه باالخره

 جواب زحمتش نهايت بود، خوابيده و بود خورده روز ده عين نبود، هم ناراضي ميرفت، بيرون خونه از روز روشني

 .بود غيبتش بابت همکالسيهاش زنگ توک و تک به دادن

 بيمارستان، سمت رفتند مي ماشين تو پسرا و آقاجونش با

 وت چيزي يه بود، آقاجون از تر خصمانه رفتارشون نظر به بودند، نزده پدري خونه به سر خيلي پسرا مدت اين تو

 .آش از داغتر کاسه هاي مايه
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 افتاديم زندگي و کار از شد، ظهر که پايين بپر: کرد باز رو ديبا سمت پايين،در پريد و زد ميخي ترمز دانيال

 خدمتتون، بودم نداده دعوتنامه سالمت، به: کرد ترش رو ديبا

 بيفتين، راه بسه،: آقاجون

 آورد پايين رو دستش چوب و زد پس رو دانيال دست ديبا

 شه، مي دير بياي کشون عصا تو تا مادر: داود

 کني؟ کولم خواي مي: ديبا

 باش، زود کنيم خِرکِشت خوايم مي نه: داود

 !ببينين آقاجون،: اقاجون سمت گشت بر ديبا

 به برين! داشتم راننده و نوکر و کلفت و کش عصا غريب، شهر تو سال 0 کردين فکر رم، مي خودم برين اصال

 برسين، کارتون

 00 ساعت دارم قرار رعنا با باشين، زود: اقاجون

 چي ديگه آقاجون، بازي دختر به به خنده، زير زد: ديبا

 اديب سمت به که قدمي يا گردنش، رگ چشمهاش، سرخي آقاجونش، سمت گردوند سر ديبا سرفه، به زدند پسرها

 زد، گوشش تو رعنا اسم تکرار که زنگي شايدم، يا کرد، تند

 چگ رو رونش باالي تا اينبار بايد بود، جنبده ديرتر لحظه يه داود بخوره، ليز دستش چوب شد باعث باهم، همه يا

 گرفت مي

 .گرفت کام به زبون قولي به و داد قورت رو دهنش آب ديبا، بيمارستان، داخل کرد کج راه آقاجونش

: کرد باز دهن حاجي نگاه با داود ماشين در بستن از قبل فقط نکرد، باز لب کسي ديبا کردن پياده و خونه در دم تا

 افتاد؟ ، بيرون بزني نکني قاشق قِر ، شيني مي خونه ري مي

 نبود، وقتش االن ولي بکنه جا از رو ماشين در خواست مي دلش آورد، در رو داود اداي لب زير ديبا

 بهم، کوبيد انرژي تمام با رو خونه در ولي

 رعنا اسم نگران بدجوري داد، نمي محل ديبا اومد مي و رفت مي مادرش چي هر اتاقش تو بود کرده بغ روز کل

 تو کرد پرت بيرون کشيد رو ها نعنا دونه دونه کرد دست شد، ديوانه سبزي ظرف ديد با ناهار سر حتي بود،

 ظرفشويي،
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 چته شدي؟ ديونه: مامان

 ببرند باهم رعناس و نعنا چي هر مردشور: ديبا

 کنم نمي طلب هيچي ديگه شده، آدم دختر اين ببينم من خدا اي بشه کي شدي؟ بدهن باز: مامان

 داشت قرار رعنا با آقاجون امروز مامان،: ديبا

 دارن؟ تشريف عنق خانم اينهمه همين واسه داشت، که داشت: مامان

 !مامان: ديبا

 وت رو خونه اين و ما روي ديگه کني، سري خود بخواي اينبار ديگه، کوفت هر يا نعنا، رعنا، مامان، بي مامان: مامان

 باشه، حواست ببيني، خواب

 ودز نعنا قضيه ، بود اميدوار بود، کرده داغ مغرش بيرون، زد آشپزخونه از زد، مي لنگ کمي هنوز شد، بلند ديبا،

 اديب کرد، اعالم رو رعنا بعد هفته خواستگاري خبر نرسيده رسيده شب سر آقاجونش نشد، که شه خير به ختم

 کرد، التماس و عز افتاد، پاش به بده، آقاجونش نشون رو چشمش تو شده جمع اشک توان تمام کرد سعي فقط

 رو ينجاا خواب ابد تا کردم بيرونت خونه اين از ديگه بار اين ديبا، توئه شانس آخرين اين: شنيد کالم يه فقط ولي

 ببيني، نداري اجازه هم

 دنکر منصرف داشت اميد يه فقط نشست، تنش به لرز پيش پيش ديد، مي وضوح به رو ديگه هفته داشت ديبا

 اريخواستگ مراسم تو پا خيال همين با قبلي بار دقيقا بود، ضعيفي اميد البته که خواستگاري جلسه تو رعنا

 آخر الي و بود، داده بله و بود، رفته محضر تو که پايي همون بود شده پا اون ولي بود گذاشته

 شد، مي رضا شلوار به نه که دامن به دست بايد فعال گوشيش رو زد شيرجه اتاق به رسيدن با

 نمي جواب کسي هم اونجا گرفت رو خونه سريع شد، مي ريجکت مرتب گرفت، مي جواب کمتر گرفت مي چي هر

 زنگ صداي با شد، مي سرازير اشکش داشت دوباره ، کنه پيدا جوري چه و کجا بايد رو کبري دونست نمي داد،

 الو: نکرد معطل گوشيش

 سالم،: رضا

 دي؟ نمي جواب چرا: ديبا

 کنم هماهنگ شما با رو جلساتم بايد دونستم نمي ببخشيد: رضا

 نعنا، سره تو بخوره جلساتت: ديبا

 چي؟: رضا
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 کجايي؟ تو هيچي،: ديبا

 خوبي؟ تو جام، سر: رضا

 نيستم، خوب نه: گريه زير زد ديبا

 شده تنگ پايتخت واسه دلت نکنه شده؟ چي چرا؟: رضا

 من سر تو بخوره پايتخت: ديبا

 نداومد بار دو پيش هفته که ها همونها کردند، مي اسکورتتون که همونها دلتنگي؟ هات همکالسي واسه نکنه: رضا

 دنبالتون خونه در

 کدومشون گي؟ مي راست: ديبا

 سواره، پرايد همون:رضا

 بودند؟ نازي با وچلي، خل عجب ظهيري؟: ديبا

 بودند پيگرتون ولي ظاهرن نبودند نازي با: رضا

 اصفهانم، که گفتم نازي به من: ديبا

 اومدا بند اشکت شکر رو خدا خوب: رضا

 خوبن؟ همه خانم، عمه چطوره؟ مهين مامان راستي شدم، بدبخت که نگو نگو، واي: ديبا

 عمه و مامان ياد هات بدبختي وسط خداييش؟ کني تمرکز مسئله يه روي دقيقه 8 نستي تو حاال تا اصال تو: رضا

 افتادي؟

 بياد خواستگار واسم ديگه هفته قراره دوني مي وصله، هم به چيز همه که ميدوني چه تو: ديبا

 چي؟: رضا

 ديگه دنياست دنيا تا کنم خراب اينبار گفته آقاجونم فهمي مي چي؟ يعني فهمي مي proposerخواستگار،: ديبا

 بينم نمي رو خونه واين اونها روي

 کني؟ چيکار خواي مي افتضاحه؛حاال که اين خوب: رضا

 سراغ که روزاست همين کن؛ گور و گم رو ام شناسنامه بزن سر من وسائل به تو خدا رو تو دونم، نمي: ديبا

 بگيره، رو شناسنامه

 توش، ارن مي منم اسم بزنن، بخوان المثني شده، گم گفتي گيرم خوب: رضا
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 کرد بيامرز خدا خانم حاج اين بودي کاري چه اين آخه: ديبا

 نداري؟ فکري خودت بکنيم، فکري يه بزار خوب،:رضا

 اينجا بياين پاشين اينا مامانت با کردم، فکر بهش کلي چرا،: ديبا

 اونوقت؟ مناسبت چه به: رضا

 خوام مي رو تو که کفش يه تو کنم مي پا منم خواستگاري، بياين يعني خوب بگو، بيا تو خوب: ديبا

 گذاشتي؟ وقت چقدر دقيقا کني، باز من واسه شه مي رو کردي فکر بهش کلي اين: خنده زير زد رضا

 راضي ور ديبا اينبار اومدم من بگو هي هم تو اينجا، آيين مي شما خوبيه، فکر بخدا ببين شد، ساعتي نيم يه: ديبا

 هستيم، و بوديم هم قسمت ما اصال کنم، فکر کسي به مدت تواين نتونستم من کنم،

 حق منه، زن اين گفت مي هي پسره بود سريالي يه پيش وقت چند ببين: خنديد مي بلندداشت بلند ديگه رضا

 بگم؟ هم رو اينها خواي مي منه، مال ، منه

 شه مي سوتي که منه زن بگي بوده، من زن بگو نه،: ديبا

 ريعس ببره، رو شما روانشناس يه بگين پدر به بهتره شمام بود، جالبي ،طنز کارخانم سر: شد جدي دفعه يه رضا

 اي بچه هنوز و بشي پخته تا داري نياز ديگه سال چند يه گه مي بهش

 يعني: بود شده جدي صداش تن يهو رضا که بوده چي حرفهاش مشکل فهميد نمي تخت، رو نشست صاف ديبا

 بگم، نه تونم نمي ديگه بار اين من کنم، چيکار من گي مي پس خوب چي؟

 بعدش؟ بشين، خوشبخت برين ، باشه گفت بابات گيرم وقت اون: رضا

 شيم مي جدا بعدشم گفت؛ مهين مامان بمونيم، همينطور سال يه اين نبود قرار ما مگه خوب بعدش خوب،: ديبا

 گيري مي رو تپلت ارثيه هم تو تازه ديگه،

 بيارم، در بازي دلقک ندارم نيازي من: رضا

 بکنم؛ غلطي چه ام شناسنامه ،تو تو کوفتي اسم اين با من پس چي؟ يعني: ديبا

 نرسه محضر به پات باش مواظب ولي بکن کني مي غلطي هر: رضا

 کنم چيکار من بفهمه اقاجونم اگه کن فکري يه زود خدا رو تو ، تونم نمي من: ديبا

 کنم مي خبرت کنم فکر کم يه بزار: رضا

 کي؟: ديبا
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 زنم، مي زنگ صبح فردا باشي، منتظر نبايد ديگه ساعت نيم مسلماً: رضا

 سعي بود؛ خودرضا کار اصل خوب ولي مهين مامان بزنه زنگ کرد فکر کرد، قطع رو گوشي نزد، حرفي ديگه ديبا

 بشه، فرجي فردا تا شايد بخوابه کرد

 چند و رضا از کال ميس تا 08 انداخت، گوشيش به نگاهي شدن بيدار محض به بود، کرده تنظيم9 روي رو موبايش

 مي ريجکت باز ولي گرفت رو رضا شماره برگشت، و کرد قفل رو اتاق در رفت سريع داشت، مهين مامان از تايي

 0:03 و 0 ساعت هم مهين مامان تماس به بود کرده شروع رضا صبح 6 از انداخت تماسها ساعت به نگاهي شد،

 داد، جواب رو گوشي زنگ دومين با که مهين مامان به زد زنگ شد بيخيال رو رضا

 سالم الو: مهين

 خوبين؟ مهين، مامان سالم: ديبا

 نکردي نگاه هم رو سرت پشت رفتي بپرسين، شما چي هر: مهين

 الکاتراز، زندان تو اومدم کنم چيکار: ديبا

 بهم زد، زنگ رضا صبح اذان:مهين

 اين؟ مي کي: ديبا

 کجا؟: مهين

 ديگه خواستگاري خوب: ديبا

 شده، اي زمونه دوره عجب: مهين

 شم مي سر بر خاک دارم باشين جدي خدا رو تو مهين مامان: ديبا

 شده پيچيده خيلي قضيه ولي دارم، رو خبرش مادر دونم مي: مهين

 گذاشته، هم رو خواستگاري قرار آقاجونم کار، تو افتاد کور گره: ديبا

 کني التماسش يکم خواستي مي: مهين

 نيست فرصتي ديگه بزنم گند اينبار گفت ولي افتادم، پاش به کردم،: ديبا

 لجبازي به افتاده مردم اين بگم، چي واال دونم نمي: مهين

 هيچکي يا رضا يا گم مي رضا، واسه وضغف غش به زنم مي رو خودم منم بياين، اگه شما: ديبا

 خوب: مهين
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 خوب چي: ديبا

 شدي شيدا و واله حاال نباشه، تنش به سر خواستي مي اونبار شده چي گه نمي بابات: مهين

 شده، باز چشمم حاال نفهميدم، بودم بچه گم مي: ديبا

 ولي ، نيست بدي فکر آره: مهين

 چي؟ ولي: ديبا

 کرده بيعي و شرط چه تو با که ديدي خودت باهاش، کردم يکساله شرط من که ديدي خواد، نمي رو تو رضا: مهين

 نه گه مي حاالم بود،

 هست بيامرزم خدا حاجي خواسته چمه؟ من مگه چرا؟: ديبا

 بچم زندگي از سال چهار رضائه، زندگي اين ولي داشتم، اولشم از يعني دارم، دوست رو تو من جان، ديبا: مهين

 حل چي کردي فکر بگيرين، طالق مدت يه بعد بعدم، بندازه، کار اين تو رو خودش بياد بايد چرا حاال شد، حروم

 قضيه اين غصه از کنه سکته باز حاجي بعد دفعه نيست بعيد شه، مي

 شه؟ مي چي دونين مي کنن، زور منو اگه حاال: ديبا

 شه نمي که نشه جاري طالقتون تا نميشه،: مهين

 کنين کاري يه خدا رو تو کنه، مي سکته که نکنين شک کردم، کار چي آقاجونم به بگم اگه من: ديبا

 گه؟ مي بابات که شي کسي زن بري خواي مي يعني تو حاال: مهين

 هميشگيه؟ رفتنم اينبار کرد حالي بهم بابام کنم، چيکار: ديبا

 طالق کاراي سراغ بريم تا بندازي عقبش کن سعي تو: مهين

 ها راحتتره بگيرين منو بياين بخدا: ديبا

 کنه مي فکر ازدواج رو داره رضا خوام، مي گي مي روز يه خوام، نمي گي مي روز يه دختر آخه تو، دست از: مهين

 من از بهتر کي آخه گيره، مي اي عاقالنه تصميم مطمئنم کنه، فکر بزارين خوب: ديبا

 کنه مي فکر سوزان به داره جون، ديبا تو، دست از واي: خنده زير زد مهين مامان

 بگيره؟ اونو بره ريخت، بهم رو ها شما و من زندگي که اون افريته، بريده گيس اون: ديبا

 هب بوده، گير دلش بوده، جوون کرده، خبتي يه دخترم اون بگم، نيست فرصتش طوالنيه، داستانش: مهين مامان

 رو خواستگاراش ساله چهار طفلي حاالم نبوده، بلد رو راهش بره، دستش از رضا نزاره خواسته مي خودش خيال
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 رضام نکنه، آبرو بي و دختر اين زدم حرف خيلي باهاش ما ، خوب ولي رفت، تند باهاش خيلي رضا کنه، مي رد

 رحمه، دل بچم خوب

 ابودن منو زندگي افريته دختره اين که نبود مهم شدم، مي تحقير اونجور بايد من فقط:زد مي داد داشت ديگه ديبا

 کوفتي سال يه اون از اگه تازه کردند، بدر در و آواره منو قبرستون، سينه فرستادن دل به حسرت رو حاجي کرد،

 نه،ک نمي دعوت فاميلي ي ها مهموني تو منو کسي هنوز کشيدم، بگذريم،چي خونه اين تو بودم کنکور پشت که

 کمه؟ اينا بخشودنيه؟ اينا شنوند، مي سرکوفت قضيه اون بابت دارن بابام مامان هنوز

 کرد قطع خواهي عذر با ديبا که بود ديبا دادهاي و حرفها شوک تو مهين مامان هنوز

 حافظ خدا کنم، مي فکري يه خودم شما، واسه اصفهان کنه پست رو شناسنامه بگين رضا به ببخشيد،: ديبا

 حياط تو کرد پرت آورد در رو کارتش سيم ديبا

 ،کرد بلند سر سفت، حجم يه تو تو رفت سر با نکشيد طول خيلي ولي فهميد، نمي رو خودش حال کرد باز و در

 مامان چشم تو چشم اختالف اي ثانيه با و شد، آقاجونش چشم تو چشم اول

 خوب؟: حاجي

 خوب؟ چي: ديبا

 کني؟ مي بيداد و داد کي با صبحي سر: حاجي

 نبود، مهمي کس: ديبا

 داره، جواب من سئوال: شد قفل حاجي دستهاي تو دستش مچ که دستشويي سمت بره بکشه رو راهش خواست

 باشه داشته بايد يعني

 سئوال جواب گيرين مي تصميم من زندگي واسه وقتي بينين، نمي منو وقتي واستون، ندارم جوابي متاسفم؛: ديبا

 بدين، خودتون هم رو ها

 شدي، الغر اينقدر چيه بياي، رو برس خودت به يکم هفته اين کرد، رها رو ديبا دست و داد تکون سري حاجي

 بيام رو من تا بندازين عقب رو خواستگاري اون هفته 0 يه شما: ديبا

 بگيري سامون خوام مي بياي رو نيست الزم: حاجي،

 يم جيح تر برم، خونه اين از قراره اگه باشم، پيشتون يکم بزارين خدا رو تو نعنا، نه خوام مي سامون نه آقاجون

 زندگيم و درس سر تهران، برم دم
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 ارم،د نوح عمر من کردي فکر تو ام، نمي کوتاه بار اين نيست، ها بميري تو اون از ديگه بميري تو اين ديبا،: حاجي

 بزارم زمين سر راحت خيال با خوام مي

 فکر بهتون بستند حاجي حاجي بس از سالتونه، 65 فقط شما بابا سالتونه، 033 شما کنه مي فکر ندونه کي هر:ديبا

 پيرين کنين مي

 بکشه، دست زدن از ممکنه لحظه هر من قلب اين نيست، پيري حرف: حاجي

 هديگ من ميرم، مي منم نباشين شما نگين، خدا رو تو: آقاجونش بغل تو رسوند رو خودش برگشت گريون ديبا

 دنيا اين تو ندارم اميدي

 برو ياب کرد، گل بازيت لوس اينجا، رسيد تو پا دوباره زنين، مي ربط بي حرفهاي صبحي سر چيه ديگه، بسه: مامان

: کرد مهمونش محکم بوس يه کرد، محکم آقاجونش گردن دور رو دستاش حلقه ديبا بشور، رو روت و دست

 برم بزارم واست کنم مي موچ و ماچ که من آقاجون

 هبل کردي، خيسم کني، مي چيکار بچه،: کرد پاک رو گونش خيسي دست پشت با کرد، باز رو ديبا دست حاجي

 بياري، خودت شکل خوشگل جوجه يه واسم بري بري، بايد

 نبود، ها بميري تو اون از بميري تو اين باباش قول به دستشويي، سمت رفت خورد، سر دستاش ديبا

 سريع انجام، واسه داشت تمومي نا کار هنوز کارت، سيم سراغ حياط تو رفت دستشويي، از برگشتن محض به

 گرفت جواب که بود بيستم دفعه شايد گرفت رو رضا شماره

 چيه؟ ديگه الو،: رضا

 دست بدين رو ها شناسنامه امروز همين صدري، جناب: کرد شروع بود ديده خودش تو کمتر که جديتي با ديبا

 بده رو کارا ترتيب فرصت اولين در تا ايشون، به دم مي وکالت خونه دفتر يه رم مي منم وکيلتون،

 تو؟ ديباخوبي: رضا

 کنين، فرو گوشتون تو امروز همين از اينو هستم، قاضي: ديبا

 ديگه؟ هستم مغضوب من االن: رضا

 امخو مي ممکن فرصت اولين در که کوفتي، شناسنامه اون تو اسم يه جز نيستي، هيچي من برا ديگه شما: ديبا

 کنم، پاکش

 آينده شوهر فکر تو برين نباشين، نگران شما دم مي رو کارها ترتيب من بله،: رضا

 کرد سياه منو روزگار که دلخسته عاشق خانم، سوزان کار تو برين هم شما: ديبا
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 هب پشت گهي و پشت به زين گهي چرخه، مي دوني مي گردونه، چرخ اين نکرد، سياه رو تو روزگار سوزان نه: رضا

 ، نيست اي کاره سوزان امروزم زنم، مي پس رو تو من حاال زدي، پس منو تو روز يه بود، وسيله فقط سوزان زين،

 اس بهونه يه فقط

 مطمئنم ولي بکنه، خواد مي غلطي هر بگرده، ، بچرخه گردونم ندارم،چرخ ديگه ندارم، کارا اين به کاري من: ديبا

 کنه خانومي بشينه بعد و کنه جهنم منو زندگي بياد شه نمي ده، مي نشون رو روش اون هم سوزان واسه روزم يه

 انگار، نه انگار

 از تونين مي دارين، تر مهم کارا شما نيست، خودتون منظورم بزارين، امور جريان در وقت اسرع در رو من

 خوش روز کنم، پيدا تهرون تو رو يکي بزنم زنگ تا دارم، الزم جدا وکيل من اگرم بخواين، وکيلتون

 پرت شتاب با رو گوشي شد، پشيمون ولي خواست، مي کردن خورد دلش برد باال رو دستش تماس کردن قطع با

 ...هم رو خودش ، تخت رو کرد

*** 

 گرفته ورود اذن بالخره هم افاده و باد پر خانومهاي عروس اون ،و داود و دانيال بود، اومد و رفت خونه تو

 به ميلي ديبا اينبار ولي گيري کناره به مجاز اونها و بود مطرود ديبا خودشون خيال به هنوز بودند،هرچند

 نداشت، همکالمي

 گرا بود مطمئن ولي بود، گفته اينطور وکيلش يعني بود، مونده رضا با توافقي طالق موعد تا ديگه روز 9 هنوز

 پاک واسه قانوني پزشک و رفتن دادگاه واسه اي فرجه بخره، خودش واسه بتونه رو شناسنامه به مهر زدن فرصت

 بعضي شدن گور و گم از تهران از وسائلش رسيدن با آقاجونش ديگه حاال نداره، رضا اسم از شناسنامه کردن

 به رفتن واسه حاجي ندادن امون گردن بود انداخته رو ها تقصير همه هم ديبا بود، شده مطلع شناسنامه و مدارک

 کشي اسباب تو حضورش عدم و تهران

 تتونس مي ميزي زير شايد گرچه بود، نياز حوصله و صبر کمي خوشبختانه هم المثني شناسنامه گرفتن واسه

 اين دلشوره بود شده اينها همه ، خوب ولي کنه تسريع رو کار و بجنبه که بندازه ثبت کارمند پاچه تو مورچه

 بود، نعنا شر دفع و خواستگاري مراسم برگزاري دلشوره قضيه اصل گرچه روز، چنده

 اسهو خودش که لباسهايي به نگاهي نيم البته و تنش لباسهاي به نگاهي يه انداخت، اينه تو خودش به نگاهي يه

 کردند، مي کجي دهن تخت رو االن مادرس اصرار به و بود کرده انتخاب امروز

 هبزن ذوق تو امروز که بود کرده رو تالشش همه بود، تخت پاي هم بود دراورده سرش از زور به مادرش که کليپسي

 آبي مچش خط انداخت، داشت تن به که بود کرپي آسموني آبي وشلوار کت به نگاهي بود، رفته باد بر ها نقشه ولي

 نشون بيشتز رو چشمهاش درشتي و سياهي بود لغزونده چشمش زير مادرش بزور لباسش با شدن ست محض که

 داد، مي
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 تو که بودند، شاکي دستش از همه هميشه انداخت، رو اخر نگاه هم بود شده پرت تخت رو که سياهي سري رو به

 تو امرزو فقط نه البته امروز، ولي داره، نمي نگه رو خونواده رسم و اسم حرمت و بنده و قيد بي پوشيدن لباس

 گفتند مي طاقچه، تو رفت مي بود ايمون و دين چي هر خواستگاري روز بود، همين هم قبلي خواستگاري مراسم

 دختر، سر نزاره عيب شه،بعدا زنش قراره کي ببينه بندازه، حالل نگاه يه بايد داماد

 کار تو بود مونده زد، مي باال ها 033 از خواستگاري مراسم تو نگاهها عدد کرد، مي کتاب حساب چي هر ديبا گرچه

 خط همون جز نبود، آنچناني آرايش از خبري بود، برده باال سر پشت ساده اسبي دم رو خونواده،موهاش حرف اين

 پاره رو افکارش رشته کال اتاق در بشه،صدا لبش پوست کندن بيخيال بلکه تا بود زده که لبي برق البته و چشم

 آينه به انداخت رو آخر نگاه کرد، مي جمع در حضور به دعوت مادرانه خيلي ازش داشت که بود مادرش کرد، پوره

 افتاد راه و

 انگار، نه انگار که هم مامانش بودند، زدن حرف مشغول همه سالن، تو گذاشت پا دلشوره مَن هزار با

 سالم: کرد سکوت به وادار رو همه يهو بود، کالس مبصر هاي مايه تو صداش تُن ولي نداشت قصدي

 مرده، ذليل: کنه خوني لب رو حرفهاش تونست مي لبي زير مادرش، رو بود کرده زوم رو چشمهاش

 عزيزم اينجا بيا ماهت، روي به سالم: کرد عوض رو جو شوهر مادر خوشبختانه ولي

 زيارتش هنوز ولي بود شنيده خونشون تو قبال رو آقا الحال وصف خيلي بود، نزده ديد رو داماد هنوز ولي ديبا

 يم صدا سالن تو مرگ ناقوس مثل کفشهاش پاشنه صداي نداشت، رو چروني چشم فرصت االن البته بود، نکرده

 گرچه زده، که رو گندي نياره رو به لبش رو کذايي لبخند با داشت سعي شوهر، مادر دل ور رسيد باالخره کرد،

 بزنه گند که بود اومده

 بود، کرده زوم ديبا رو nonstop که آينده شوهر مادر جز شدند مشغول همه دوباره

 بندازه کوچيک نعناي به نظري ديبا داد نمي امون

 سمجل تو حاضر گردنهاي همه کردنش باز دهن بزنه،با بيرون تجارت و کار حرف از گرفت تصميم آقاجونش باالخره

 اصل سر بريم بهتره نداره، تمومي کار حرف خوب،: سمتش چرخيدند بود زوم حاجي روي اولم از که اوني جز

 مطلب؛

 تو از يچيز يه شد، ثابت ، بود رعنا واقعي معني به نبود نعنا البته که داماد و پدرش بين اي زاويه تو گردنش ديبا

 بود، قلبش يحتمل پايين، شد ول اش سينه

 ديبا حافظه از که نبود چيزي نبود، زيارتي کم زيارت اون ولي گذشت مي آقا زيارت از سال 0 کم دسته قيافه، اين

 ودب بلد نياز و نذر هرچي ثانيه از کسري تو يعني باشه، فراموشي اِندِ شازده، که کرد، مي خدا خدا فقط بشه، پاک

 الخس برد گوساله و گاو ستون يه نبود، گاو گوشت کيلو يه قيمت به حواسش نبود، مهم ديگه هيچي کرده، خرج
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 رمگ آب به زدن سر البته گالب با لوءلوء ابو قبر شستن و رقيه حضرت سفره و نذري آش بده، جواب بلکه خونه

 .بود کمترينش که کاشان راه سر محالت

 موند، هوا رو دست و داد فرمان زود مغزش شکر خدا که قلبش سمت رفت دستش رعنا شدن بلند با يهويي

 مي بشنوم، هم رو ايشون حرفهاي بدم، انجام محترم صبيه با صحبتي مختصر يه من شما اجازه با خوب: شاهين

 مسافرم، ديگه ساعت 0 که دونين

 اتاقت تو کن راهنماييشون ديبا، بفرمايين، حرفيه، چه اين: شد بلند جا از حاجي

 آقاجون، حياط: جست جا از ديبا

 لباس؟ اين با سرما؟ اين تو: مامان

 دنبالش به هم رعنا اتاق، سمت رفت داغون و درب حالي با ديبا

 بود ولو صندلي رو که شال تخت، رو لباسه کليپس، شد، بلند نهادش از آه اتاق در کردن باز با

 کنين نمي پاش و ريخت اينقدر هميشه احيانا که شما ولي داره، استرس کمي مراسم اين دونم مي: شاهين

 رفتم مه س روانشنا دکتر معروفم، شلختگي به خونواده تو من متاسفانه چرا يعني نه،: شاهين به رو برگشت ديبا

 نشدم خوب ولي

 .دارم سراغ واسش خوبي درمان من نداره ايرادي: نشست و کشيد پيش رو صندلي تعارف بي شاهين

 کنه شروع شاهين خود تا نشست و بست رو دهنش ديگه ديبا

 عجول اينقدر هميشه بزنم، رو حرفهام خوام تندمي تند که اينه دارم مهم کاري سفر يه راستش من: شاهين

 نمياد خوشم عجله از يعني نيستم

 زميني يا هوايي سفر، ميرين چي با راستي هستم، عجولي آدم من متاسفانه ولي: ديبا

 چطور؟: شاهين

 باشه بالتکيف نبايد آدم دعا تو ميدونين خوب ولي خطر بي سفر بگم خواستم مي يعني خواستم، مي هيچي: ديبا

 ايمنه ايمن کنم، مي سفر emirate air line با راحت خيالتون البته هوايي،: داد تکون سري شاهين

 شدم، جدا پارسال همسرم از من که دونين مي خوب،: شاهين

 چرا؟ راستي شنيدم،:ديبا
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 تراماح گذره، مي آرايشگاه تو وقتش همه که رني مسئوليت، بي بين، بد پرست، پول بين، ظاهر زن با من: شاهين

 تونم نمي بيام، کنار تونم نمي خريده واسه ريزي برنامه يا کردن، خريد حاال در فقط و داره، نمي نگه رو مادرم

 بگيره آفتاب خانم که سفر برم بار 0 سالي

 من خداي واي: ديبا

 وحشتناکه چقدر بينين مي: شاهين

 رو نمتو مي ، يعني من وحشتناکه، شما براي اولتون زن مثل زني با اونم دوباره ازدواج دونين مي يعني شايد،: ديبا

 باشم؟ راست

 البته: شاهين

 مسئوليت هيچوقت نتونستم اصال من دم، مي اهميت ظاهر به خيلي من دونين، مي من يعني من، راستش،: ديبا

 زدم، حرف هم دکترم با واقعا کردن، خرج همين اصال ندارم، کالم عفت گه مي مامانم هميشه راستش باشم، پذير

 ليخي من ببينين: باال داد رو شلوارش پاچه يکم دراورد؛ کفش تو از رو پاش يهو ببينين، اصال من جديه، خيلي

 بزارم دهکنن روشن ماسک نتونستم بود، شکسته نه آخه يکم، برنزه هنوز پام بينين مي مهمه، واسم گرفتن آفتاب

 مروشن رو رنگم سريع اصفهان، بيام شدم مجبور بعد داشتم، مجردي خونه بودم، تهران من دونين مي يعني روش،

 نگيريم رو شما وقت گفتم مي آقاجون به چيه معيارتون شما دونستم مي اگه من واي کردم،

 حالجي رو کرد مي بلغور تند و تند که رو حرفهايي و کرد مي نگاه ديبا دهن تو داشت فکورانه شاهين

 اعصابه، رو خيلي اين دونم مي ، زنم مي حرف زياد من تاره،حرف، واي: ديبا

 ديگه: شاهين

 کنم، درست املت يه ندارم جرات اصال واي آشپزي،: ديبا

 هست؟ بازم: شاهين

 خوب ولي است، مطلقه منظورم بيوه، نه يعني هستم، بيوه دونين مي خوب من بهتون، نگفتن شايد آره خوب: ديبا

 مه قدمم پا بدم، بله نخواست دلم يهو عقد روز دونين مي آخه گرفته، واسم پاک شناسنامه دادگاه رفته آقاجونم

 ندهب سالشونه؟ چند مادر نافرمه، و بدجور که کدومش يه نميدونم، سنگين شايدکم يا سبکه، کمي اينکه مثل که

 نه؟ ندارن سني خدا

 سالشون، 55 مامان خير: شاهين

 برسي؟ هواييت سفر به بري شمام هان؟ ديگه، بريم خوب: ديبا

 باشين داشته تشريف نه: شاهين
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 ها ندارم حرفي ديگه من:ديبا

 دارم، من: شاهين

 واقعا:ديبا

 رفتنت، دانشگاه و زرکوب حاج پسر با عقدت همون از بودم، يعني هستم، شمام احواالت جريان در بله،: شاهين

 ماجرا اصال خالصه و شدنت طرد

 اههم سه دو نيست، نشدني سني، کم ندارم، خلق حسن اينقدر هميشه من بدي، تغيير رو خودت بايد يکم: شاهين

 سالگي 80 تو ولي کرد عوض روو ادم شه نمي سالگي 80 باالبود،تو سنش اولي چموش اون کنم، مي درست خودم

 تونم مي من يعني شه، مي

 ديگه بفهين خودتون ، منظورم يعني ادم نمياد شما به: ديبا

 نادون؟: شاهين

 چي؟ که کنين تکرار دوبار رو اشتباه يه خواين مي باشين،آخه نادون نمياد بتون همينه، مودبانش: ديبا

 کنم مي درستش خواد، مي اصالح کال زبونت: شاهين

 چيه؟ هدفت: کشيد هم تو اخمي ديبا

 که؟ بود واضخ کنم، فلک گوش به حلقه که منم اين بلي، کند؟ ادب را ادبان بي که کسي آيا بوَد: شاهين

 تنيس که زور خواد، نمي دلم شده، گم ام شناسنامه نشده، تموم درسم اصال نيستم، راضي من خوام، نمي من: ديبا

 کردي رد خودت که تو به بود احترامي کرديم،اينم تموم رو حرف حاجي و من: شاهين

 شناسي؟ مي شايان تو راستي: بلندشد شاهين

 بودند دانشگاهمون تو تايي 83 يه کنم فکر بخواد، دلت تا آره،:ديبا

 رسوليه شايان منظورم بيفتند، سرت از کنم مي کاري رو اونا: شاهين

 رو، اسم اين بود يادش خوب نداشت، تحليل تجزيه به نيازي ديبا

 داشتم، نگه رو پدرامون دوستي حرمت منتهي شناختم، مي تورو کار اول همون من بود، دنبالت خيلي: شاهين

 کرد اذيت عوضي اون ، اون اصال بودم، بچه خوب يعني من، خوب: گفت هيني ديبا

 من ننه و ريختي مي اشک چطور يادته! البته من و ، کردي صاف اون با تو ولي نبود، تو حساب طرف اون: شاهين

 بيارم يادت يا يادته دادي؟ ما دست کاري چه يادته آوردي؟ در غريبم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر helga1980 | گردون چرخ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

123 

 

 چه من به نباشين، اشغالها اون دوست خواستين مي اصال يادمه، ،نه خوب: ديبا

 تيز،تيز دارم، قيچي من ولي دراز، زبونت زياد، روت: ديبا سمت کرد تيز قدمي شاهين

 زبونها سر بيفتي نزار کن، در سرت از اينو شم، نمي تو زن من: ديبا

 هک نيستم اينجا من اهلل، خلق دست بدي نو قصه زبوني سر که تو يا زبون، سر بيفتم من شده؟ وارونه: شاهين

 زديم، حرف باحاجي نيستم، بچه بگيرم، انتقام

 نه؟ ديگه منظورته معامله: ديبا

 نه؟ ببندي؟ رو مردم دهن در داري نياز حتما ام تو برداره، من سر از دست مامانم خوام مي من چي، هر: شاهين

 آخه خوره، نمي من بدرد اس، بچه دخترتون بگو يعني خوام، نمي بگو زيرش، بزن اصال، کنم مي التماس:ديبا

 من، واسه بزرگي بکن،خيلي خودت به نگاهي يه هم خدائيش

 شه مي ولي بره مي زمان کنم مي درست ابدا، خجالت فراوون، رو،: شاهين

 کنه سقوط هواپيمات کنم دعا نزار پرستي، مي کي هر خدا،به رو تو: ديبا

 اد نمي بارون کوره گربه دعاي به دوني مي: شاهين

 رباو نزنم، حرف آقاجونم حرف رو داشتم تصميم نه وگر دارم، حادي مشکل يه من بخدا يعني تونم، نمي من: ديبا

 کن

 کوچولو خانم کنيم مي حل هم با رو مشکل: شاهين

 رابترخ تا نزنه حرف ديگه داد ترجيح اثر، بي ، فايده بي گند اينهمه ولي بزنه گند بود قرار نزد، حرفي ديگه ديبا

 رعنا جناب با رو خودش آينده ، رو خواستگاري مراسم نه نکرده،

 برنامه رو خوام مي که موقعي بمونه اش بقيه کافي، حد به کردين افشاني گل ديگه بفرمايين،: کرد باز درو شاهين

 کنم کار ات تربيتي

 ديبا ولي افتاده اتفاقي چه که بکشه زبونش زير از کرد سعي خيلي مادرش گرچه شد، تموم کوفتي مراسم باالخره

 رفتن دم صحبتهاي تو از اينو نبود، بيشتر روز 0 بود کرده حساب روش خيلي که سفري متاسفانه بگه، بود محال

 افتاد نمي اتفاقي هيچ روز سه تو بود، فهميده نعنا

 اون از االن اتاق، تو برگشت بود نخواسته هم رو نظرش کسي حتي نداشت، سالن تو موندن به اي عالقه ديگه

 بود، بزرگ افتضاح يه استانه در داد، نمي جواب اصال باد دا با چه هر که بود ها موقعيت
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 زد، زرکوب خونواده تو دوري يه بکنه، تونه مي چيکار يا بکنه بايد چيکار دونست نمي بود، کشيده دراز تخت رو

 جايي به رسما که رضا با گرچه بشه، کي دامن به دست بايد االن دونست نمي خانم، عمه ، مهناز رضا، مهين، مامان

 که هم مهناز رضا، جبهه تو بود رفته ظاهرن خوب، که مهينم مامان آخري، تلفن تماس اون با بخصوص رسيد نمي

 خانم، عمه موند مي کرد، حساب روش بشه که نبود وزيني وزنه آنچنان

 .کنيد سند رو خانم عمه شماره لطفا: داد رضا به اس ام اس يه سريع

 ?For what: رضا

 دارم کار ايشون با اومده پيش امدي پيش يه: ديبا

 #####300: رضا

 شد، کار به دست سريعا ديبا

 بفرمايين بله،: عمه

 خوبين؟ خانم، عمه سالم: ديبا

 گذره، مي خوش بله،: عمه

 خوبين؟ شما عمه، گذره مي: ديبا

 شکر رو خدا نيستم، بد: عمه

 ببينمتون؟ بيام شه مي عمه: ديبا

 چشم به قدمت عزيزم، بيا: عمه

 داشتم، کار باتون راستش: ديبا

 شدم نگرون دل شده؟ چي: عمه

 کنم چيکار بده، شوهرم خواد مي بابام جون، عمه: ديبا

 کنه طردت بابات دوباره خواي نمي که تو خوب کنه، ازدواج بايد دختر هر باالخره: عمه

 کنم، عقد هست ام شناسنامه تو رضا تااسم چطوري من عمه،آخه: ديبا

 کارتون؟ نشده درست مگه خدا، بر پناه: عمه

 نه: ديبا
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 يمرفت همه ما رفتي تو اينکه از بعد کرده، چيکار عقل کم دختره اين که فهميديم ما رفتنت از بعد راستش:عمه

 متقيا دوني نمي بود، آتيش رضا کرده، چه دختر اين نداشتيم،که خبر که ما شد، طوفان يهو بيامرز، خدا اون خونه

 دار و گير همون تو ظاهرن نداشت، خبر کسي گذاشت، گريه به سر ديگه لرزيد، مي جوجه مثل طفليم اون کرد،

 ندم، سرت درد خالصه خبر، بي که هم بچم رضا کرده، گير دلش بوده، جوون اونم خوب- رضا امير و سهيال مراسم

 شديم، مانع ما که کنه، خواهي عذر تو از بياد خواست مي شد، مي آب سنگم دل که کرد گريه دختر اين اينقدر

 شه، درست تو واسه شري يه اصفهان برسه پاش گفتيم

 بشه عاشقش گرفت تصميم يهو رضام آقا خالصه،: ديبا

 رفت، کرد ول مار، زهره برج شد بچم، نه وا،: عمه

 آقا، شده قلقلکش برگشته، حاال جون عمه ولي: ديبا

 نديدمش حسابي درست هنوز که من بگم، چي: عمه

 منم ،صوري خواستگاري يه اينجا بياين پاشين خوب گفتم بش عمه، گفت، هم خودم به گفته، مهين مامان به: ديبا

 تو ديگه کس اسم وقتي چطور من آخه بخوره، سرمن تو بودنش زور حاال شم، مي راحت زوري ازدواج اين شر از

 کنم شوهر برم خورده ام شناسنامه

 گيره، مي قهرش خدا خدا، بر پناه: عمه

 باغچه؛ دم زاره مي سرمنو رسه نمي خدا قهر به بفهمه بابام عمه: ديبا

 ميشه چي حاال بگم، چي: عمه

 گيره، نمي منو دست جديد شناسنامه ولي بزودي، شه مي حل طالق کاراي عمه: ديبا

 اهاشتب يه اينم بمونين هم با نخواين اگه آخه ميشه؛؟ چي آخرش خواستگاري بياد رضا گيرم آخه بگم، چي:  عمه

 بازي اين تو بندازيم رو خودمون سن اين با مهين و من داري انتظار چطور ها بچه بازي ميشه ميشه،اين اي ديگه

 عمه بود، زوري اونبارم منو، اون نه خواستم مي رو رضا من نه بارم اون قبل، دفعه مثل شه مي خوب عمه،: ديبا

 بگيره رو موذي سوزي بري خواد مي نميام، گه مي رضا

 ببينم کنم فکر يکم بزار بزنيم، حرف پيشم بيا سر يه فردا تو، از امان: عمه

 درد سر از رفت، آسمون به وايش يهو کشيد، مي سوت داشت مغرش رفتن، راه به کرد شروع ديبا تماس قطع با

 داشت جور بد چيزي يه اون ولي نکنه فکر چيزي يه به داشت سعي خيلي تخت، رو بنداره رو خودش شد مجبور

 هاي اليه به رسوند رو خودش کنه،آخرم فراموش ديبا بزاره خواست نمي کشيد، مي جلو خاطرات تو از رو خودش

 جلويي،
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 بود، هاش بدترين جزء ، يکي اين ولي بود کرده زياد شيطنت

 تا بزرگ عموي خونه بره مدرسه، از بعد روزها بود قرار مادرش پدر مکه سفر بخاطر که بود دبيرستان اول سال

 متفاوت، هم بود دورتر هم مسيرش عمو خونه رفتن واسه خونه، برن پسرها با غروب

 دوم وساتوب بتونه تا رفت مي پياده رو طوالني طرفه يه خيابون يه بايد شده، مي پياده اولي اتوبوس از وقتي دقيقا

 يه به ختم انتها از و شد مي شروع دخترونه هنرستان يه با طرف يه از طرفه، يه خيابون اون قضا از شه، سوار رو

 چون پسرا، زنگ خوردن با شد همزمان پسرونه مدرسه به رسيدن محض به اول روز ، پسرونه دانشگاهي پيش

 مي هادختر وقتي که بودند گرفته نظر در ساعته نيم زماني فاصله يه با رو پسرونه دخترونه دبيرستانهاي زنگ

 خترد دسته چند ولي نبودند زياد نبود، حوالي اون تو دختر تنها ديبا البته بشن، تعطيل پسرها تازه خونه رسن

 بر هم به که پسرونه مدرسه به برسند زماني و بکشند وقت که عقب تا سه رفتند مي جلو قدم يه هي که بودند

 ولي ،رسوند پسرونه مدرسه از بعد اتوبوس ايستکاه به رو خودش و شد رد سريع ديبا بود، جالبي روز کال بخوردند،

 مي اييه تيکه چه پسرها گه ديد مي بود، غلغله اتوبوس ايستگاه داشت، پسرا دختر شيطنتهاي به هم نگاهي نيم

 نهبز خنگ دختراي اين سر تو دوتا يه اومد نمي بدش خنده، زير زنند مي انگار نه انگار اصال که دخترهام و ندازند

 تازه مسير تو پا قبل روز چند روال طبق ديبا ، برفي چهارشنبه اون تا گذشت، خاصي مسئله بي روزي چند

 خترد تعداد رسيد، دوم اتوبوس ايستگاه به ساعتي نيم تاخير يه با اومد دير اول اتوبوس که اونجايي از گذاشت،

 هک داشت، مي بر قدم احتياط با داشت ديبا بود، قبل روزهاي از کمتر خيلي خيلي بودند جمع اونجا که پسرهايي

 کردند، جلب رو توجهش سرش پشت از هايي صدا

 باش، مواظب شايان...: 

 ديگه امر چشم،: شايان

 بپا ، رسولي...: 

 بابا خوب خيلي: شايان

 باش، اوشون موظب جلوته، مورد منظورم نگير، خودت به جون، شايان.....: 

 چشم: شايان

 باشم داشته رو هواش بيام خودم تا توني نمي اگه....: 

 هستم، خودم ، بمير: شايان

 توني مي زياده، وزنش داداش،...: 

 تونم مي: شايان
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 اهتهر به چشم ايستگاه تو که باش زيدت مواظب تو هستم، من نتونست شايانم حاال هستم، خودم ببند، فرهاد...: 

 رو دهنت اون بکش اب آوردي، منو زيد اسم تو باز: فرهاد

 شد؟ برزخ فرهاد ، اوردم رو خانم منيژه اسم من داداش شايان: شاهين

 آوردي، رو خانم منيژه اسم کي تو نه: شاهين

 کنما بغلش برم بايد کنم فکر ديگه امروز کنه، مي نگاه داره منيژه خفه، تايي دو: فرهاد

 دلش توها ته اون گرچه ايستگاه، به برسه زود که کنه تند رو رفتنش راه آهنگ خواست مي دلش خيلي ديبا

 بره هوا پاش و دست خوب ولي کنه، له رو پشتي نفر چند اين برنه خواست مي بيشتر

 يه کنار بود رفته بود فرهاد اسمش که اوني وقتي بود، شده برابر چند خشمش ايستگاه به رسيدن با اومد يادش

 زارهب پا تر کنار تونست نمي هم طفلي دختره و بود ايستاده ميليمتري بود بغلش زير عصا که ميزه، ريزه دختر

 آب جوي تو بيفته بود ممکن چون

 مي تحريک داشت بد بيچاره،ديبا دختر اون کنار که هم ديگه تاي دو و رو پياده تو ايستادند کناري پسرها از تا دو

 کنه، دخالت که شد

 مي ريز ريز فرهاد ولي خودش تو شد مي مچاله بيچاره دختر کرد، مي وز وز چيزهايي يه دختر گوش در فرهاد

 مي کل کل باهاشون مسير تو که ديگه نفر دو اون به نگاهم يه و کرد مي دستيش کنار به نگاه هم هي خنديد،

 کرد،

 کنار برو: فرهاد سمت رفت شد، طوفان يهو ديبا

 کجا؟ جون؟: فرهاد

 کنار: ديبا

 کجاست؟ کنار! سعيد: فرهاد

 بغلم بيا منه، بغل کنم فکر: سعيد

 پيشم دارم مورد خودم منکه بغلت بياد خواد مي خودش کنم فکر نه: فرهاد

 داري؟ چيکارش کنار، برو نريز، مزه: ديبا

 کيو؟: فرهاد

 گم مي رو خانم منيژه: ديبا
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 شده گرد خانم منيژه چشمهاي کرد احساس ديبا

 کنم خورد رو فکش بزنم منيژه، گه مي تو به سوگل، ببين: فرهاد

 بود الل سوگل ولي

 کنار ديگه، چيز هر يا سوگل منيژه: زد داد بيشتر تحکم با ديبا

 اي ديگه کوفت هر يا سوگل منيژه، بود، اين منظورش فرهاد: اومد صدا رو پياده تو از

 وساتوب منتظر و عالف ايستگاه تو که بودند هم اي ديگه گروههاي حال هر به نبودند اونها فقط خنده، به زدند همه

 اينجا بيا: کرد دراز دست برداشت ديگه قدم يه شد ، تر جري شه، مي بيشتر داره جمعيت ديد که ديبا بودند

 ببينم سوگل

 کردند، مي هو پسرا زدند مي دست دخترها

 بود برده ماتش بود، حرکت بي و کر و الل ولي سوگل

 نشون رو يکي کي هر جنگ، ميدون بود شده کردند، مي گوله برف ، بودند شده خم زمين رو همه شد، طوفان يهو

 زد، مي برف و بود گرفته

 چند رو همه زد ديبا که دادي تا ميزد، رسيد مي دستش کي هر به کي هر وسط، اون بود شده گم ديبا اصال ديگه

 زلي واسه نبود، گردنش خاطر واسه ديبا داد ولي ديبا، گردن تو بود زده يخي برف گوله يه فرهاد کرد، آروم لحظه

 بود، جوي اب تو سوگل خوردن

 لعنتي اتوبوس بودند، گرفته آروم ديبا گري هوچي از همه تقريبا کرد، آقايون خرج دراومد دهنش از چي هر ديبا

 ،کشيد بيرونش آب از و گرفت رو سوگل دست ديبا مونده، کجا نبود معلوم بود الزم وجودش که هوا اون تو که هم

 واز دلشون تو داد هول رو سوگل ديبا سوگل، سمت اومدند و بازي کشيدنداز دست باالخره هم دخترها از تا دو

 بيرون مدرسه از دفتري کادر هنوز بود مطمئن پسرها، مدرسه سمت به خونه، سمت به نه البته شد، دور اونجا

 نرفتند،

 ،داشت مي بر قدم ايستگاه سمت به مسن آقاي يه سر پشت محکم ديبا که بود نگذشته اي دقيقه سه دو هنوز

 مقصر هم خيلي شاهين و شايان که بود مطمئن کرد مي حالجي رو ماجراي خوب که االن نشست، شد بلند ديبا

 مي ديبا حال اون تو خوب ولي بودند، پرونده هم اي مزه حاال بودند، رفيقش و فرهاد کنار فقط نبودند،اونها

 اذيت داستان داشت ريخت مي اشک داشت که همينطور بگير، تا چند اين از رو تاريخ زنهاي کل انتقام خواست

 کرد، مي تعريف رو پسرها
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 ليو بودند گرخيده همه بود، ديدني هاشون قيافه پسرها دختر تک تک بودند رسيده مدرسه معاون با وقتي دقيقا

 معرفي رو پسر تا 4 بود پرسيده هم رو فاميلش اسم قضا از که معاون جواب در هم ديبا زدن، جيم واسه بود دير

 بود کرده

 بودند آقايون از يکي کدوم قاضي خانم خوب: معاون

 قائله اين- تمام اخراجين،: نداد امون معاون بدند توضيح خواستند پسرها چي هر کرد، معرفي رو چهارتا هر ديبا

 بارها ، بار يه بودم،نه داده تذکر قبال کنم، مي ختم امروز رو اتوبوس ايستگاه

 کنه، پهلو سينه ممکنه خدا بنده اين آقا، تازه: ريخت مي اشک داشت هنوز ديبا

 اونمع موعظه به زير به سر داشتند که پسري چهارتا به هم موذي لبخند و کرد تشکري ديبا اتوبوس رسيدن با

 داد تحويل کردند مي گوش مدرسه

 داشت، کمي فاصله مدرسه با که موند مي اش عمه خونه رو روزها بقيه و کرد، بهونه رو راه دوري بعدم روز از

 آخر ل سا تو اونم باشه کرده اخراج رو تا 4 اون مدرسه معاون واقعا اگر شايد که بود کرده فکر اين به گاهي ها بعد

 گذشته واسه خوردن غصه به مقيد رو خودش هيچوقت خوب ولي باشه کرده تغيير اونها از ممکنه سرنوشتي چه

 بود، ندونسته

 زد، مي صداش کسي مياد، بيرون از صدايي کرد احساس

 ديبا: آقاجون

 آقاجون؟ بله:بيرون پريد

 و حاضر دنبالت ميام که 4 ساعت خوام مي عزيزم، کرده، خبر آرايشگر مادرت حمام، ره مي بابا دختر زود: آقاجون

 باشه؟! باشي آماده

 ميشه؟ چي ام شناسنامه! آقاجون:ديبا

 رو مراسم بهترين خوشبختي، فقط باشه، کن، فکر خوشبختي به فقط نباش، نگران اس، آماده المثني: آقاجون

 داده رو عسل ماه و عروسي بهترين قول که هم شاهين شه؛ تموم هفته اين براز فقط آينده، هفته گيرم مي واست

 بال، فراق با بشه، حل شمام کارا بزارين هفته، همون بزاريم کاش آقاجون،:ديبا

 باشه، بشنوم، خوام نمي رو حرفي هيچ حرفي هيچ ديگه: آقاجون

 چشم: ديبا

 اي؟ متوجه ندازم، نمي روت به نگاه کرده، پف چشمات گرفتي آبغوره نشستي ببينم محضر برسم: آقاجون
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 آقايي بله:ديبا

 بوسيد، رو پيشونيش کرد، بغلش ديبا سمت به برداشت قدمي آقاجون

 هي زد، مي وول ارايشگر دست زير داشت بعدش ساعت دو که شد اين نتيجه فايده چه ولي بود زده قمبرک کلي

 بود مادرش داد، مي مو مدل که بود مادرش برد، مي فرمون اي ديگه کس از اون فايده، چه بازم ولي کرد مي نو و نه

 داد مي اُرد رو آرايش زياد و کم که

 جلو، از و بود زده بيرون موها فر پشت از داد، مدل سرش رو شد،شال بلند آرايشگر دست زير از کار، شدن تموم با

 ها پيشتر پيشتر بودند، نکرده فرقي خيلي ابروهاش بودند رفته گوشها سمت به که موهاش کج هاي شاخه

 تغيير ، اي قهوه بار سي بود کرده بلوند بار يه باريک، دفعه 003 بود کرده پهن دفعه صد بود، شده داده ترتيبشون

 غر رشماد ريز يه بودند، نکرده بارش تيکه هم کم البته بود، نداده صورتش تو رنگ و ابرو زير و بند اين محسوسي

 عروسي انگار نه انگار حاال کردي خواستي کاري هر اينقدر صورت، اين تو نبر دست گفتم نمي مگه که بود زده

 نکردي تغييري هيچ

 سوم، بار واسه اونم بشه، عروس ميرفت داشت بزاره، حرفها اين به محل نداشت قرار ديبا ولي

 در رکا اين گند وقتي دونست نمي دقيقا االن بود، نشده جاري رضا با طالق صيغه هنوز بودند، نرفته محضر هنوز

 ميشه، کرد مي فکر ولي نه، يا شه مي سنگسار مشمول دونست نمي شه، مي چي حکمش بياد

 افتاد، مي شور به بيشتر ديبا دل دويدند مي هم دنبال ها عقربه چي هر د ميکر نگاه بيشتر ساعت به چي هر

 جست، جا از آخر،يهو هاي لحظه اون بود، پرخون صورتش که ها لحظه اون افتاد، ثريا سنگسار فيلم ياد

 شدي چي: قلبش رسوندرو دست مادرش

 دارم کارت بيا اتاقم، تو بيا بيا، مامان: گرفت رو مادرش دست ديبا

 کردي، عمرم نصفه بچه، مرگته چه: مامان

 بيا فقط بيا، مامان:ديبا

 روسري، زير هاي کوفتي اون شد مي خراب که جهنم به کشيد، سرش از رو روسري اتاق، در بستن با

 بود آتيشي چه اين خدايا آخه شد، ديونه دختر اين باز شد، شروع خدا يا شد، شروع: قلبش رو برد دست مامانش

 0 يا هفته جا به باشه، اون کپي که دادي اينو برديش، کشيدم،تا مادرشوهر اون دست از کم انداختي من زندگي تو

 بود؟ سرنوشتي چه اين بشه، دقم آينه ساعته چهار بيست روز

 داري مرحومه اون به چيکار مامان، وا: ديبا

 کمه، تختت يه کنه مي فکر خانم راضي اين حاال درآوردي، بود جنگولکي چه مرگته،اين چه بگو زود: مامان
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 بره، کن ردش برو مامان: ديبا

 نداده سامون منو ريخت سر هنوز بره، کجا: مامان

 بگم خوام مي چيزي يه ها، نکني قيامت خدا رو تو مامان: ديبا

 چته ببينم کن باز رو کوفتي دهن اون بزن، حرف ديبا،: رفت هوا دادش مامان

 بشين مامان: ديبا

 بفرمايين: نشست مادرش

 هر و کبري داستان و خانم عمه و مهين مامان حرفهاي و خانم حاج فوت تا اهلل بسم ب از کرد باز رو دهنش ديبا

 دايره رو ريخت رو نبود و بود چي

 رس بر خاکي چه بفهمه بابات اگه ديبا اجازه، بي کردي غلطي چه تو ديبا کردي؟، غلطي چه تو ديبا، ديبا،: مامان

 بريزم؟

 جونم، مامان کن، کاري يه مامان کردم، غلط مامان: ديبا

 نکش گند اين تو منو بگو، نفست به آقاجونت، به برو جونم؟ مامان من: مامان

 وقتي نيست، يادت مامان خاليه، همسر بخش کنم فکر ولي هنوز نگرفتم رو ام شناسنامه آقاجون مامان،از: ديبا

 اينو همينطوره، منم مال کنم فکر بود، خالي فرزند و همسر بخش ها بعضي واسه کردند مي عوض رو ها شناسنامه

 بفهمه نعنا اگه مامان ولي پريدم،

 کني، بپا شري يه توني مي ببينم بره، در دهنت از بار يه آخرم تا نعنا بگو اينقدر:مامان

 نيست، گند زدي که گندي اين پيش اون گرچه: تخت لب نشست بعدم

 آقاجونمه واي: پريد جا از ديبا موبايل زنگ صداي با

 قلبم، رو زارم مي دست اونجا من محضر ريم مي کنه، مي سکته بابات وگرنه فهميدي، بندي مي رو دهنت: مامان

 بزنم بهم رو مراسم اون هم شم، راحت بگيره قلبم هم موقع همون ايشاال که

 خوبيه فکر عاشقتم، مامي واي: ديبا

 تحويل آدم من کنم، مي آدمت کنم، مي بيچارت خونه برگرديم ولي بده، رو بابات جواب نزن، حرف ديبا،: مامان

 ببين حاال دم، مي جامعه

 جيگرم، باشه: ديبا
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 بده جواب بده، جواب خدا، واي: مامان

 .محضر برن تر دير قراره ساعت نيم يه کشه، مي طول کارش بگه بود زده زنگ آقاجونش

 مامانش با مشترک عمليات براي شه آماده تا کرد مي درست رو شالش ريختگي بهم عالي روحيه با ديبا اينبار

 دست تو دست خندون، و شاد ديبا زد، و در زنگ شاهين پسرا، يا آقاجونش جاي به که بودند آماده ساعت سر

 سالم: باشه طبيعي چيز همه کرد سعي ولي خورد، جا شاهين ديدن با اول بيرون، رفت مامانش

 کشيدين زحمت شما چرا جان، شاهين سالم: مامان

 اس وظيفه نيست زحمتي- زن مادر و زن دنبال اومدم زحمتي چه: شاهين

 خوار پاچه اي: در سمت شد رد دستش کنار از ديبا

 کرد، بسنده انداختتني باال ابرو به شاهين

 رتپ رو گل شاهين گرچه فروشي، گل تو يکم بنزين، پمپ تو يکم بودند زده بيرون خونه از بود ساعتي نيم يه

 ردهک صندق روونه هم رو شيريني جعبه گرچه شدند معطل فروشي شيريني تو کم يه عقب، صندوق تو بود کرده

 بود

 :کرد باز دهن شاهين که غلطه، چيزي يه کرد مي حس زد، مي حرف اشاره ايما مادرش با کنار آينه تو از فقط ديبا

 اومد پيش مشکلي يه راستش

 مشکلي؟ چه: ديبا

 بندازيم عقب رو مراسم بايد ساعتي چند يه کنم فکر ، کنم فکر: شاهين

 شده؟ چي: مامان

 نيست چيزي: شاهين

 محضر بريم پس: ديبا

 خان،مشکل شاهين شده چي: پررو دختر اين سر تو بکوبه قوا تمام با رو اش دستي کيف ميخواست دلش مامان

 چيه؟

 بزنم سر دوستان از يکي به بيمارستان برم سري يه بايد من راستش، خوب: شاهين

 محضر ميريم بياين برين شما شينيم، مي ماشين تو ما بريم، خوب: ديبا

 ديبا،: مامان
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 بله،: ديبا

 رسوند، رو دهن بستن پيام چشم با مامانش

 زد، ترمز بيمارستان جلوي شاهين

 شن نگران محضر نرن بدم، خبر آقاجون به بزارين هستند؟ اينجا: ديبا

 دوند مي خودشون ، نيست الزم: شاهين

 چي؟ هاشون خانوم و داود و دانيال: ديبا

 دونن مي هم اونها: شاهين

 بيا، و برو شما خوب: ديبا

 باشين، هم شما دارم دوست: شاهين

 شن، خوب دوستتون اين بزار خونه، ريم مي مامان و من ، برو شما نداره، اومد يعني ، نيست خوب ديگه، نه: ديبا

 نيست؟ بهتر مامان؟ نه. ميگيريم محضر وقت باز فرصتي يه تو باالخره ديگه، ماه ديگه، هفته ايشاال

 سالتک يکم حاجي راستش بدم، خبر بايد چجوري نيستم بلد ببخشيد اينجا، اوردم رو شما من ببينين،: شاهين

 کردند پيدا

 حاجي؟ کدوم: ديبا

 آقاجونت،: شاهين

 شده؟ چي واي،: مامان

 زدم حرف باش پيش ساعت نيم يه خودم من نگو الکي: ديبا

 رفته،گ قلبشون خوردند، حرص يکم اومد، پيش کاري مشکل يه متاسفانه زدين، حرف پيش ساعت يه بله،: شاهين

 رو شما من گفتند اينجا، آوردن سريع پسرها

 که ددي رو داود و دانيال اصلي، سالن به رسيدن با اورژانس، سمت دويد و پريدبيرون سريع نکرد، صبر ديگه ديبا

 جستند جا از پسرها ديبا رسيدن با بودند، ولو صندلي رو زده ماتم

 شده؟ چي کجاست، آقاجونم: ديبا

 نيست خوب حالش ويژه، مراقبتهاي تو: دانيال

 بود عالي که صبح بود، خوب زدم، حرف باش خودم نگو، دروغ: ديبا
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 شه مي بدتر حالش شنوه مي ، تو ميره صدات نزن داد باش، آروم: داوود

 بودند رسيده هم شاهين و مادرش ديگه حاال

 به داد، اجازه مادرش به و ، داد توضيحاتي هم دکتر کرد، سکوت به دعوت رو همه و داد تذکر اومد سريع پرستار

 ببيندش دور از ثانيه 03 برا بره سکوت حفظ شرط

 اتاق تو بره هثاني چند اونم که کرد التماس دکتر به کلي بود، شده تر تاب بي ديبا گريون چشم با مادرش برگشتن با

 لاستيب تا هم بعد و برگردند و برن فقط ، تابي بي بدون کالم، بي خواست همه از ولي داد، اجازه سه هر به دکتر

 نزنند ديدن از حرفي وضعيت شدن

 رو آقاجونش ديدن تحمل داشت، زدن بناي تند تند ديبا قلب ، مريض به متصل دستگاه همه اون با اتاق به ورود با

 تنفس ولي بود، باز چشمهاش آقاجونش، به رسوند رو خودش داود و دانيال از تر زود نداشت، وضعيت اون تو

 ونشاقاج دست نرم خيلي رفت، تر زديکن فقط نريزه، اشکي کرد سعي ديبا اکسيژن، دستگاه زير داشت سختي

 هر خواست مي انگار بده، فشاره رو دستش داره سعي آقاجونش توان تمام با کرد مي احساس گرفت، دست تو رو

 ور نگاه ادامه و کرد قفل دانيال چشمهاي تو نگاهي آقاجونش ، کنه منتقل ديبا به دست تماس اين با حرفه چي

 سطح که اين از ديبا کرد، متوقف ديبا چشمها رو نگاهش امتداد با و داود به داختان نگاه بعدم ديبا، رو کشوند

 رو آقاجونش دست ، شد دوال بگيره رو خودش جلوي اومد،نتونست لبش به لبخند باالست آقاجونش هوشياري

 کردند تبعيت ديبا از هم پسرها بوسيد،

 اب گرفت، دست تو رو آقاجونش دست آخر بار براي ديبا بيرون، برن اتاق از که کرد اشاره دست حرکت با دکتر

 دارم دوست گفت آقاجونش به خاموشي زمزمه

 وحشيانه که دانيال دستهاي دکتر، داد اومد، خراشي گوش بوق صداي دفعه يه و زد هم به چشمي هم آقاجونش

 ادي به بيمارستان از که بود چيزهايي آخرين اينا کرد، مي دور ها پرستار و دکتر پاي و دست تو از رو ديبا داشت

 که خاکي گوش چهار يه رضوان، باغ شمع، و بود عکس قاب از تصاويري بودند، صامت همه بعدي خاطرات داشت،

 دهنب تا ولي بودند، انگيز هوس بدجور که گالب و حلوا بوي با بود، دستبافت نيم و زرع فرش تکه يه به مزين

 نفري، صد چند شايد جمعيت يه دستمال، تو ميگردوند بر ديبا و شد، مي مار زهر انگار رسيدند ديبامي

 ور عروسش بود انداخته چشم چي هر بود، نشسته کنارش مهين مامان همه از بيشتر شلوغي اون تو که بود جالب

 بود، هم مهناز داشت، خاطر به بار يه فقط ولي رو خانم عمه ديد، نمي

 سالمتي، سر بود اومده هم بازه دره دو ميناي مينا،
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 دو پيما قاره هواپيماي مدد به تا دو يکي شوهراشون، هاش خاله حتي پسراشون، دختر ها، عمو زن و عمو همه

 گر نظاره سکوت در همچنان ديبا ولي تسليت، زدند مي زنگ هام بعضي و بودند، رسونده رو خودشون روزه

 بود، مراسم عظمت

 غيشلو اون تو داد، مي دستور کرد، مي بدو بدو دانيال و داود پاي به پا سوم، يار بود شده تن به سياه که شاهينم

 رو انتظارش ديبا که گوشي تو اون ولي بودند شده چشم تو چشم باري دو گرچه بود، ديده هم رو رسولي شايان

 ديبا رو شد مي زوم بيگاه و گاه فقط بود نخورده صورتش تو داشت

 هر يول اعصابه رو شيون و گريه اين که بگه بهش خواست مي دلش ديبا گاهي کرد، مي تابي بي خيلي ولي مادرش

 ،شده چي بفهمه دقيقا تا کشيد طول اي هفته يه شد، مي زبونش انداختن کار به خيال بي کرد مي باز دهن بار

 زد، مي داد چي هر نداشت تمومي انگار نبود، زدنهاش داد دار جلو کسي ديگه که بود هفت مراسم تو دقيقا

 نبودنش بود دستش که چيزي تنها نبود، دستش هفته و روز شمار نبود، معلوم چقدرش بود، شده رد اونم ولي

 بود، بودنش پناه و پشت بي بود، آقاجونش

 تو چرا ميداد، فاميل و فک به رو مراسم هاي کسري و کم جواب داشت هنوز بيچاره بود، پا سر ظاهر به که مادرش

 کي فرستين، مي حج واسش کي نبوده، ندار که حاجي نخريدند، قبر امامزاده تو چرا نبوده، هفت شب هتل ن فال

 ور تيمچه در بازار ميرن پسرها کي ديدن، مي مراسم تشکر کارت بازاريها به کي کنين، مي چاپ دعا کتاب واسش

 کنند، مي باز

 اه واکش و کش همين کرد مي احساس ببنده، رو جماعت اين دهن پا جفت بخواد که بود اين از تر خسته ديبا ولي

 کنه، مي پرت داستان اصل از رو حواسش و ده مي سرگرمي مامانش به

 بودند، کرده دکترش روانه خاله و عمه توصيه به باالخره نه، و آره از بيشتر نه چيزي ولي زد، مي حرف ديبا

 و نداختند، مي ديبا سر از رو نرفته خواب نرفته شب از پاسي هنوز ولي نداخت، مي رو فيل ظاهر در که قرصهايي

 پروند، مي چشمهاش از رو خواب صبح اله خود تا

 فهميد نمي ديبا و زد، مي زنگ روز هر ولي اومد نمي روز هر البته که شاهين و بود زده سر شاهين مادر دوبار يکي

 !چرا

 !چرا فهميد نمي ديبا بازهم ولي زدند مي سر هم مهين مامان و خانم عمه

 بود، نشسته بارون زير حياط تو ديبا خونه، اومدند پسرا با شاهين غروب هاي دم دم که روزي تا

 ديبا سالمتي حرف داري، آبرو حرف مردم، حرف بود، حرف

 شده رد نيست هفته يه چهلم زشته،آخه گفت مي يکي

 بشه ديونه خواين مي مردم، بابا گور گفت، مي يکي
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 بوده راضي آقاجونش ميگفت، يکي

 نشده، سال تا شه نمي ميگفت، يکي

 بيرونه گور از دستش بيامرز خدا اون ميگفت يکي

 کرد، مي نگاه سکوت در ولي مادرش

 بزنه، هوا و آب تغيير و رفتن سفر و رفتن، محضر حرف که بود اومده شاهين ظاهرن

 کشيدند مي پيش پا با زدند، مي پس دست با هم پسرها

 بادي با کالم دو يه خوام مي من اجازه، با: شد بلند سرش پشت شاهينم که تواتاق بره خواست مي شد بلند ديبا

 بزنم حرف

 بده بهت جوابي دونم مي بعيد ولي بفرمايين،: دانيال

 کافيه، هم بشنوه: شاهين

 نداشت ميلي زبونش داشت اگرم نداشت، حرفي تخت، رو نشست کالفه ديبا سرش، پشت در شدن بسته با

 نه نگو ، ها بهتري کال زدي، قدم بارون، زير رفتي خوبيا، امروز خوب،: شاهين

 کرد نگاه بازم ديبا

 ديگه خوبه بياي هم تو خوب سفر، برم خوام مي من بود، چي حرف شنيدي: شاهين

 بريم شايد سرم يه ها، فصله بهترين االن گيريم، مي مصر ويزاي هم اونجا از دبي، ريم مي روز 5: شاهي

 مياي؟ خوبه، ولي مونيم، نمي مرکش،زياد

 ههم به هم حاجي سال از يعد ديگه، ميريم خوب بعدم خواستند، بابات که همونطور کنيم، مي عقد ميريم: شاهين

 خوبه؟ هان؟ گيم مي

 رد چشماش جلوي از سريع فيلم يه مثل چيز همه کرد، مي انفجار احساس گذاشت، سرش طرف دو دستي

 ميشدند،

 ايدش اورد مي ياد به که چيزي نداشت، ياد به جزئياتي ولي بود، يادش چيزهايي يه گفته، چي دقيقا نبود يادش

 رفته، که بوده باردار کرده، سازي سند برگرده، خواد مي برگشته، اينکه بود، اولش زن به راجع اي کلمه چند گفتن

 مادري شايد و بود بسته ديبا شدن پا رو به که اميدي بگيره، پس مادرش از رو بچه برگشتند وقتي ميخواد شاهين

 ديگه، زن بچه واسه ديبا از داشت انتظار که
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 نکن حساب من رو زندگيم، به زدم گند خودم من:  نداشت خاطر به بيشتر خودش از هم اي جمله چند البته و

 هديگ شانس يه برو خواد، مي رو اش بچه يعني کرده قايم و بوده باردار اگه نکن، مادر بي رو ات بچه ات، بچه واسه

 خوردين هم به اينبار شايد برو بهش بده اي

 هدهن از رو دانيال بود، زده داد بود، شده ديوانه شاهين بودکه گفته نشده فسخ عقد به راجع هم چيزهايي احتماال

 دتهدي بي نه صدا و سر بي نه بود، ورفته بود داده تکون سري تاسف از مادرش به بود، زده کنار شدت با اتاق در

 بود رفته که بود اين مهم ولي

 نبود، کن ول لعنتي درد سر اين کشيد عميقي نفس

 که هم امضا،مادرش حرف دکتر، حرف ديبا، حرف بود، کارها حرف خونه، اومدند مي غروب روز هر داود و دانيال

 نداشت، رنجوندن طاقت بود، پسرها جون به جونش گويا

 هم اوديب داره، کوتاهي بستري به نياز ديبا بود گفته مامانش بود، زده سر مهين مامان اي هفته دو بعد که روزي تا

 بود، اومده رضا غروب و بود رفته مهين مامان داره، که دونست مي

 دستش، کنار خانم عمه بود، سرش پشت مهين مامان محکم، ولي خونسرد، بود، اومده دست به شناسنامه

 سر پشت چرخاش صداي که چمدوني آخرش و احترامي، بي بود، دادن هل بود، داد بودند، رسيده داود و دانيال

 يآب پسرا جلوي نداشت جرات چون شايد بود، ريخته مادرش که اشکي قطره چند با شد، مي کشيده زمين رو ديبا

 بريزه، دخترش سر پشت

 "نريخت آب سرم پشت کسي "بود ريخته اشک خوب وسطاش از نه که آخرش که افتاد رماني ياد

 کرد، قبول اب کاسه يه از نيابت به شد مي رو مادر اشک قطره چند اين الاقل

 چي؟ يا ترحم و بود دلسوزي چرا؟ بدونه اينکه بدون رفت مي داشت

 نگل وراثت انحصار که خواهرش پيشوني تو بزنه ديونگي مهر بره ديالق پسره: نبود کن ول هم فرمون پشت رضا

 افتاده، راه داداشش دنبال طفيلي مثل که هم يکي اون نمونه،

 اردک جوجه مثل گن مي اردک،: ديبا

 رضا لب ي رو محوي لبخند جز نبود، يادش چيزي روز اون از ديگه

 وان بود، تهران بود، رضا خونه کبري، به هاش تخم اخم و بود خسرو بود، کبري بود، بعدي روزهاي از بود چي هر

 رو نفسش که نيست اوني ديبا اين دونست مي خر شير اسم به کرد مي گاو شير زور به گاهي کبري که بود آبي

 توش، خوابوند مي رو ديبا بگيره،
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 صداش خسرو تا چطور که ديد مي خودش ديبا ولي کرد، مي مادرش و خان خسرو دست از که بود غرهايي غر

 دوئه مي سر به کردند، باز واسش رو بهشت در انگار ميزنه

 به که اي نفره يه ولي دونفره تخت بودند، خاطراتش تو هم حياط به رو پنجره اون جلوي دونفره خواب تخت اون

 باشه، مثالهاش به حواسش کمي که کنه ادم رو کبري که ديبايي کو ولي غلت خر واسه داد مي جون کبري قول

 ا تگش مثل داشت، کاري حياط تو خسرو اگه ميديد، کبري اگه واي تراس، تو رفت مي خواب لباس با هوا بي وقتي

 و باشين، خودتون مواظب نخوري، ما سر جون، خانم که ديبا تن کشيد مي مانتو شد، مي عمل وارد سريع د ا ش ر

 خودتي، خر بگه که نداشت زدن حرف ناي که ديبا

 ديبا، درهم تقويم تو بود نبود و بود از پر اصال نبود، بود، سفر نبود، بود، رضا

 بود، روز هر ولي تلفن، سيم تو ولي بود مادرش

 بود گهگاهي خب ولي روز هر کشيد،نه مي سر تانگو از اينترتي امواج تو هم مهين مامان

 بود، لق دهنش که بود اين به کبري خوبي ولي ، نيست خونه اين تو چرا نيست اينجا چرا سوزان نپرسيد هيچوقت

 شده ققشر زهرا بهشت از بعد شب اون که گفت ، زندگي اين تو باشه که باشه قرار که نشنيده هرگز که بود گفته

 بود، نکرده شنيدن حوصله اين از بيش ديبا ولي بود گفته بازم خانوم، حاج خونه

 تا ستدون مي کرد، نمي مقاومتي هم ديبا بود، نشونده تخت تو رو ديبا بود، گشته بر يوگا کالس از زده ذوق کبري

 وراج عجوزه اين کردن ادب واسه نداره جوني که حاال اونم نداره، رهايي نده، گوش

 رو چشمات اوم هم بکش، نفس بيني از يعني رو، دهنت هم ببند،: کرد، مي عمل ديبا و داد مي دستور کبري

 کوه بريم دشت، بريم رها، شي، رها خوام مي

 داري دوست کدوم هر

 کن نگاه خيابونها به بااليي، تو االن ريم، مي داريم بود، کرده انتخاب رو کوه ديبا

 رارتک ترس از ولي کنه دور به ريه از پارو زير هاي ماشين الودگي همه اين تا کنه اي سرفه بود خواسته دلش ديبا

 مه کابين تله از کوه، به رسوندش رفت، مي وديبا گفت مي کبري کرد، خفه خودش تو رو سرفه کبري حرفهاي

 همه، از تر باال جايي يه بردش، باالتر

 again ، بيرون بده آروم حاال بگير،بگير،بگير،بگير،بگير، بلرزه، دلت شماره، 5 بکش، نفس بکش، حاال: کبري

again 

 جايي ات کبري، به بود سپرده ولي نه، يا کنه مي اثر بي رو فرمول فارسي و انگليسي اختالط اين دونست نمي ديبا

 ميزد، صدا رو اسم يه بايد حاال بود، شده عوض فرمان که
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 رسيد، مي ذهنش به که اسمي اولين

 که گشت مي اسمي دنبال خالي پر اون تو ساکت ديبا داد مي دستور آرامش حفظ با کبري چي هر بود، خالي پر

 بزنه، صدا

 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ديبا: تخت کناره تو بخوره سکندري شد باعث ديبا داد که شد، بلند کنون غرغر کبري

 بازم،: شد مسلط خودش به باز کبري

 ن ن ن ن ن ن ن ن آقاجون:ديبا

 بازم:کبري

 ن ن ن ن ن ن ن ن مامان:ديبا

 بازم: کبري

 ي ي ي ي ي ي ي ي زندگي: ديبا

 بازم: کبري

 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا رضا: ديبا

 بازم: کبري

 ن ن ن ن ن ن ن ن شاهين: ديبا

 بازم: کبري

 م م م م م م م م م م ا خسته: ديبا

 بگو بازم:کبري

 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا غذا: ديبا

 بازم:کبري

 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت سوخت: ديبا

 چي؟: کبري

 و و و و و و و و و و و و بو: ديبا

 ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه زلزله: داد ادامه شده زلزله کرد احساس ديبا
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 کنه باز چشم شد باعث خيسي و سردي احساس

 رضا، تخت جاي به بودند آقاجونش و مامان کبري جاي به ديد مي داشت کم کم بود، سياهي اول چرخوند؛ چشمي

 بود خودش تخت تو

 زود چه شدي، باحال چه گيها تازه خدا: زد لبخندي

 ديدي؟ بد خواب زني؟ مي داد چقدر بابا؟ شدي چي: بازکرد دهن آقاجونش

 بسوزه، بودکه کجا غذا ، شبي نصفه آخه نداره، آرامش خوابم تو بيخوده کاراي درگيره فکرش که بس: مامان

 غذايي؟ فکر بازم خوردي، غذا بولدوزر مثل که شب سر ماشاهلل

 اين ،شدي متحول خيلي خدا،: اتاقشه تو حاال ولي نزده، فرياد رو اتاقش کرد فکر بود، روياش شيريني تو ولي ديبا

 دارم دوست بيشتر رو خدا

 داري چيکار خدا به ديگه ميگه، کفر شبي نصفه خدا يا حاجي،: مامان

 جوشيد، نو از اشکش چشمه آقاجونش بغل پريد ديبا

 اتاق تو برگشت دست به آب ليوان مادرش

 ديدي خواب کردي؟ گريه همه اين چرا بابا، چته: کشيد بالشش رو دستي ديبا، چشمهاي زير برد دستي حاجي

 خواد نمي دلم ديگه بود، وحشتناک ديدم، خواب بابا داد رو حاجتم زود باحاله، چه خدا هستي، خوبه چه بابا: ديبا

 کابوس اون از ترسم مي بخوابم،

 اين پاشو ام تو شه، آروم بخوره بدم آب ليوان يه بزار کن، ولش جي حا: گذاشت تودستاش رو آب ليوان مادرش

 کن، عوض رو لباس

 ملحفه واست رم مي کني سياه ديگه بار يه بالشي، رو به زدي گند کن، پاک شبها هم رو وامونده چشمهاي اين

 خرم مي مشکي

 کرد بغل رو آقاجونش باز نگران، آلوده خواب کرده پف چشمهاي اون با آقاجونش به بود زده زل ولي ديبا

 ها، چسبيدي سفت همچين منه شوهر بکش خجالت دختر: کشيد هم تو ابرو مادرش

 خوابم، شمامي تخت تو امشب از من مامان: ديبا

 کني، مي جا بي همچين شما: مامان

 مامان ، اِ: ديبا
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 چنده، ساعت دوني مي بخواب، کن عوض بچه،لباس نداره اِ: حاجي

 درچق بود، خوابي چه دوني نمي پيشم، بموني بايد بابا: تخت تو کشوندش بزور نبود، حاجي کن ول ديبا ولي

 وحشتناک

 ببينه کنه نگاه خودش به ميخواست دلش روزه، چه ساله، از وقت چه دونست نمي بود، نکرده پيدا رو زمان هنوز

 چيزا خيلي نکردن خراب واسه داشت فرصت هنوز سالشه، 08

 گرفت رو سرش

 کنه مي در سرت بابا، شدي چي: حاجي

 سالمه، چند من ساليه؟ چه االن -ترکه مي داره: ديبا

 چي؟ يعني: حاجي

 مينه تيمارستان، ببرن منو خواستند مي بودم، شده بدبخت آقاجون، کردي، سکته شما ديدم خوب آقاجون،: ديبا

 پسرات،

 بگير گاز رو زبونت اون آخه خدا، واي: مامان

  شه سبک بزار بزنه، حرف بزار خانم: حاجي

 ديدي؟ چي ديگه بابا؛ بگو: ديبا به کرد رو حاجي

 محضر رفتيم مي داشتيم مامان و من:ديبا

 يادته مامان: مامانش به کرد رو

 بود کجا محضر ديدي، خواب: مامان

 اينجا؟ بود نيومده خانم راضي مامان شکرت، خدايا واي:ديبا

 گفت نئي سر با مامان

 خواستگاري، نيومده هم نعنا نکنه پس مامان: ديبا

 نتهرا من اصال نکنه واي: گرفت نيک فال به ديبا که کردند بدل و رد نگاهي هم با مادرش پدر نزد، حرفي کسي

 کنکورم پشت نکنه نشدم، قبول نرفتم،دانشگاه

 کرد دعوتش سکوت به دست با حاجي که بزنه حرفي خواست مادرش
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 عقب اينقدر عقب بره خواست مي ، قاطي قرو مرتب خاطرات تو زد مي عقب دنده داشت همينطور داد، ادامه ديبا

 بود، کرده خراب بود، کرده بد که جايي به برسه که

 بگيره، رو اتفاقات بودن خواب تاييد ديد نمي نياز چرخوند، نمي سر ديگه اصال زد، حرف نفس يه

 به ميرسيد گاهي ها، معلم آزار و اذيت مدرسه، تو رفت مي عقب خيلي عقب رفت مي گاهي نو، از کرد شروع

 يم مينا، با گرفتن آفتاب و روباز استخر نوبت شد مي بعد خانم، حاج فوت صوري، عقد خانم، حاج رضا، به شاهين،

 هم هب که پسرهايي دختر از اش، خاله پسر سامي با لفظي درگيري تو رفت مي ظهيري، پرايد از دانشگاه، به رسيد

 نيپرو برف به دبيرستان، هاي شيطنت به رسيد مي سامون بي دفعه يه بود، کرده که دعواهايي از بود، داده جوش

 به التماسهاش اتوبوس،از ايستگاه اون واگير هاگير تو مدرسه معاون اخراج حکم از رسولي، شايان مدرسه جلوي

 دهش فرستاده عکس و ارايشگاه و کذايي عقد اون خاطره خاکي به ميزد صوري، خواستگاري بيان که گفت مي رضا

 قاچاقي گاهي مادرش که پولي بود، گوشش زير دردش هنوز و بود زده حاجي که گوشي گفت،تو مي رو سوزان از

 موندگي و روندگي برحه اون تو سال تحويل از بعد روزهاي تو عمو پسر خونه موندن يواشکي فرستاد، مي واسش

 چيني خبر واسه مينا از عصبانيتش از پدري، ازخونه

 و ساعتش رو بده تخفيف خواست مي بزور صاحبش که اي مغازه شيشه شکستن و اي شيشه در بستن محکم از

 ديبا، جيب تو بود انداخته بزور رو ويزتش کارت عوضش در

 سر اد،افت گير حلقش ته صداش ديگه وقتي کردند، مي ياري زور به صوتيش تارهاي ديگه که گفت و گفت اينقدر

 به اومد، نمي بر ديبا از کاري روش، بودند کرده زوم زده، شوک متعجب گم، و گيج چشم جفت دو کرد، بلند

 ساعت 0 دقيقا بود، افتاده سکسکه به که باري آخرين داشت، کم وانفسا اين تو که چيزي بود، افتاده سکسکه

 دست يهويي عقدبود، مراسم زدن بهم پشت سيلي بابت زياد گريه خاطر به که اومد يادش بود، کرده سکسکه

 جفت دو چرا فهميد مي حاال بود، گفته چي بود، کرده چي شد، مي هوشيار داشت تازه دهنش،انگار رو گذاشت

 وت از هاش تعريفي چقدر ، رفته کجا تا بود نفهميده اصال ندارند، رو صورتش از کندن دل قصد بهش زده زل چشم

 بود زده حرف زمان کردن پيدا بي اصال واقعيات، وصف چقدر بوده خواب

 داخ اون نه خدا لطف به البته و شد متوقف مادرش ناگهاني داد يمن به که نبود، کن ول هم لعنتي سکسکه اين

 بره، در قسر کسي گذاشت نمي که جديه، خدا اون باحاله،

 که ما نبود، اي تازه خيلي حرف باش، دار خود خانم: نشينه دخترش گوش تو که گرفت و مادر دست اينبار حاجي

 بگذر اش بقيه خير از بوديم، جريان در رو بيشترش

 مامي؟ نه آقاجون؟ نه نبودند؟ ديشب خواب گفتم که اينا االن: جست جا از ديبا

 بدم نشونت تا مامي بگو ديگه بار يه: مامان
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 داشتند قطره چند فقط که آب ليوان به برد حمله گلوش به بود برگشته که داري خش صداي از خوشحال ديبا

 زده مصيبت گلوي اين کردن تر واسه

 تونرفتن تهرون ، بنده کردن چال و خانم راضي ابروي زير و بند ، شاهين با رفتن محضر تيکه: شد بلند آقاجونش

 چهار و خواستگاري نياد شاهين کردي مي التماس که اونجا از که عارضم خدمتتون ولي بود، خواب رضا آقا با

 حاج رپس به التماس کاريهاتون، پنهون و يواشکي عقد بود، واقعيت عين بودي گرفته بغل تو منو پاهاي چنگولي

 جون نوش که اي جانانه سيلي تا دو اون سوزوندي، دانشگاه و مدرسه تو که اتيشهايي و افتاب حموم و زرکوب

 تو نرگست عمو زن موي زدن قيچي عموهات، پسر واسه بستن لنگ مادرتون، خانم يواشکي پولهاي و کردي

 تو داداشات زن به دادن مسهل و داود، و دانيال هاي تيله گردن ،چال شدن دانشگاه پسرهاي ماشين سوار خواب،

 واست کنم دوره رو بيداريهات الزمه بگم، رو همه نيست الزم ديگه بود واقعيت عين پاگشاشون، روز

 گفت دلش تو بازم) بخدا کرد، اون گفت، خانم حاج نبود، من کار بخدا اقاجون، کردن غلط: گفت نه سر با ديبا

 (جديه خدا همون

 کرد، الهام بهت کي رو اش بقيه بود خانم حاج کار قلم يه: حاجي

 حتما جلدم تو رفته شيطون خدا، به دونم نمي: ديبا

 خدا، به پررويي خيلي: مامان

 ام مين منم اصال شدين، خسته کنين، استراحت يکم شما حاال آقاجون:بود صبح دم کرد، ساعت به نگاهي يه ديبا

 باشه؟ شم، ادم من کنيم فکري يه رفت در تون خستگي تختتون، تو

 شد، بلند حاجي

 نه؟ ديگه خواستگاري نيومده نعنا اين يعني: ديبا

 مرده مادر کرد رحم بهش خدا نخير،: مامان

 پدر بي بگين بايد: ديبا

 ديبا،: حاجي

 شده يتيم مرده، پدر خوب: ديبا

 خدا، واي واي،: حاجي

 دوزم، مي رو زبونم بخدا شم، مي آدم من نخورين، حرص شما چشم،: ديبا

 کنم مي آدمت زاريم، مي جلسه واست ، اي جمعه روز کنيم استراحت يکم بزار بردي، و زدي نکن فکر: مامان
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 من نخورين حرص اقاجون و شما فقط اصال خوام، مي خودم چون شدنيه اينبار بخدا شم، آدم خوام مي منم: ديبا

 ميشم درست

 بزنيم، چرتي يه بزنيم، کمر به نمازي يه بريم بزار نترکيده، مغرم تا بيا بيرون، بيا خانم:  حاجي

 نيام من يعني حاال: ديبا

 گرفت رو جوابش رفته درهم ابروي تا 4 ديدن با

 نزده گند گرچه روزيه، چه اس، شنبه چند امروز فهميد مي بايد ، کامپيوتر سراغ رفت اتاق در شدن بسته با

 ::ننوشت به کرد شروع کند، برگه يه سريع هاش، برگه سراغ رفت روزشمار به نگاهي با خوب، ولي بود نگذاشته

 سوزان اصفهان، اورده رو من اقاجونم اونجا از بودم، چهلم مراسم تو من مرده، خانوم حاج کرديم، عقد رضا و من

 رفته،ن يوگا کبري( اد نمي و شه مي قلم پاش که ايشاهلل)خواستگاري نيومده هنوز رعنا پسر افتضاحه، اون مقصر

 گزهر ما اس، زنده بابام شده، عروس خانم مينا نکرده، قبول ولي صوري، خواستگاري بياد کردم التماس رضا به من

 باشه،تمام نبوده رعنا شاهين همکالسي ممکنه اصال نديدم، رو رسولي نرفتيم،شايان جايي شاهين با

 کنه، اعتمادي قاطي و قر حافظه اون و خودش به تونست نمي فعال

 اون دقيقا کرد مي مرور رو قبل ساعت نيم اتفاقات داشت بود، گرفته آروم سرش يکم تازه تخت، رو کشيد دراز

 اي تازه خيلي حرف " بود کرده آرومش کلمه چند با آقاجونش بشه، ور حمله بهش خواست مي مادرش که موقع

 مي له رو ديبا لحظه اون بايد که اون اصال داشت، معني خيلي حرف اين "بوديم جريان در رو بيشترش که ما نبود،

 خطور مغزش به چيزي يه سان کيو اي مثل يهو زد، که حرفي اون بود، دار خود خيلي اينکه علت بود، اقاجون گرد

 ودب محال عقد، ولي بگيره ناديده رو غلطي هر بود ممکن بود، که معلومه بوده، خبر با عقد جريان از آقاجونش کرد،

 نبايد؟ زد؟ مي بايد که رو سکته ديگه بياد، کوتاه چيزي همچين يه واسه

 کثيف double agent بود، مينا جيب تو اينها نخ سر ، تلفنش سراغ رفت سريع

 چه اين پري، بميري: داد جواب آلود خواب مينا گرفت، رو اش شماره سريع نه، يا نازه خواب تو خانم که نبود مهم

 کاليدنه وقت

 ديبا شدم بنده شما، لطف به شده تموم پرنيان: ديبا

 هب نه کردي ريجکت و زدم که زنگي همه اون به نه زدي، زنگ سحر کله بنداز، ساعت به نگاه يه کوفتي، هر: مينا

 حاال

 به يگفت چيا ديگه بدونم خوام مي کثيف، جانبه دو جاسوس من زندگي به زدي گندي چه ببينم بيا پاشو: ديبا

 آقاجونم
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 شده؟ چي واي: مينا

 نکن بازي فيلم خدا، رو تو کن بس: ديبا

 بعداً مياد، خوابم فعال:  مينا

 االن: ديبا

 بعداًاًاً: مينا

 رکا گفته، رو چيز همه مينا که بهتر چه ديد، مي کرد مي رو فکرش که خوب کشيد، دراز باز کرد، قطع رو تماس و

 نمي داشت، شور دلش ولي ببنده، رو چشمهاش کرد سعي و بالش زير انداخت رو گوشي بود، شده تر راحت ديبا

 جديه، حد چه تا رعنا قضيه اصال بشه، باهاش اي معامله چه قراره حاال دونست

 تو که هم مادرش ديد، مي تلويزيون داشت آقاجونش بيرون، رفت کرد ورگل گل تر گرفته، دوش بود، 00 ساعت

 تولوق تلق صداي داره، نفس به اعتماد االن چقدر بده نشون داشت سعي محکم قدمهاي با بود، آشپزخونه

 احساس رسيد، بود نشسته پدرش که صندلي موازات به همينکه ولي داد، مي حال بدجوري سنگها رو صندلهاش

 عداب شايد ، اتاقش تو برگرده کرد سعي پنجه نوک با کرده، ضعف کرد احساس يهو نيست، مناسبي وقت االن کرد

 برين؟ مي تشريف خانم سرکار: بلندشد اقاجون صداي نرسيده دو به اول قدم ولي زد، حرف واسه برگرده بتونه

 بوديم، منتظرتون

 يم موبايلم صداي انگار االن ولي بزنم، حرف خواستم مي باهاتون اصال خوم من چرا،: برگشت و گفت هيني ديبا

 گردم، مي بر بدم جواب برم اد،

 بيار نبات آب ليوان يه خانم بشين، بيا نيست، الزم: حاجي

 بده؟ حالت آقاجون، شدي چي: شد خيز نيم ننشسته هنوز ديبا

 افتي مي پس داري گچ، شده رنگت شما خير،: حاجي

 برم؟ بده، حالم خدا، به گين مي راست واي: قلبش رو گذاشت دست ديبا

 باشين، خير،: حاجي

 داد، مي پس جواب بايد بود، محشر روز همون امروز نيست، کار در رفتني دونست مي مبل، رو شد ول ديبا

 بياد، دست به شربت مامانش تا کشيد طول اي دقيقه چند يه

 دکتر شد خوب عمل سرعت اين ،با ولي مامي دستت قربون: بگيره دهن به زبون نتونست ولي گرفت رو ليوان

 ره، مي دست از مريض برم، قربونت نشدي
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 ببينم پاشو: گرفت رو کتش و کرد خرجش اخمي مادرش

 برم؟: جست جا از ديبا

 منه جا اينجا بشينين، روبرو اون بفرمايين خير:مادر

 ،رسوند برو رو کاناپه به رو خودش روش، بود زوم دقيقا آقاجونش چشمهاي ولي بگه باحال تيکه يه خواست ديبا

 به سر نباشه، کننده شروع کرد سعي روبرو، هم متهم مجلس، صدر دادگاه منشي و قاضي دادگاه، عين بود شده

 ردک شروع قاضي خود نموند منتظر هم چندان البته که کنه مي شروع کي دادستان باالخره ببينه نشست زير

 آرزوش که نيست دختري اون اين داشتم، آرزو تو واسه من که نبود چيزي اين کنيم؟ چيکار تو با ما خوب،: حاجي

 ديبا کردي شادم به داشتم،دشمن رو

 تو چشم هنوز جديه چقدر هست آقاجونش حرفهاي تو که سوزي اين االن ببينه خواست مي کرد بلند سر ديبا

 پايين انداخت سر نشده چشم

 شه مي تبديل داره دخترم دونه يه دخترم، ديدم که روزي خوندم، رو کذايي دفتر اون که روزي: داد ادامه حاجي

 داشتم دوست خواستم، مي تو واسه من که نبود اوني اين لرزيدم، خودم به پروا، بي ساز، دردسر شر، ادم يه به

 گي،بجن پسرا با کني، خطر بکشي، شونه و شاخ مردم واسه باشي، قلدر خواستم نمي ولي نياري، کم باشي، قوي

 رانجب واسه چيدم، دبيرستان آخر سال دو تو رو بالت پرو اگه دادم، بال و پر تو به بخاطرش من که نبود اوني اين

 چه ، دختري چه ماشاهلل، کن مي بهت وقتي خواست مي کني،دلم رفتار دخترونه شي، دختر خواستم بود، گذشته

 ني،ک جوابي حاضر برگردي اينکه نه باشي داشته دخترونه شرم پايين بندازي رو سرت بندازه، گل لپات خانمي،

 گن، مي همه دونم، مي خودم ، بله بگي،

 باال اورد رو سرش کمي ديبا

 يادته که فرخي پدر فرخي، باغ گم؟ مي چي که يادته: حاجي

 بود ريخته زبون ساله 03 پيرمرد واسه چطوري که بود يادش کامال ديبا و

 بوده؟ من جوابي حاضر شوک از يعني من، گردن بندازين خواين مي مرد، بعدش هفته يه نکنه: ديبا

 بسه فقط ديبا، بسه،: حاجي

 ادمه، مگه اين ، اتاقش تو بره حاجي کن ولش: مامان

 مامي: ديبا

 مامي و کوفت: مامان
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 جات ديگه که گفتي چي شدم، عوض باهات من که کردي چي گم مي بهت دارم توئه، تقصير نگفتم نه بسه،: حاجي

 نبود من زانوهاي رو

 چطور يادتون دادين، حرص منو خوب ولي گرفت، مي درد زانوتون بودم، مپلي تپل خوب آره: شد پرو دوباره ديبا

 قليون ني شده،شدم آب دوسال اون تو گوشتام

 زد، حرف باهات شه نمي شي، نمي آدم تو نه: شد بلند حاجي

 بشينين زنم نمي حرف ديگه دم، مي گوش کردم، غلط: گرفت رو باباش دست دويد ديبا

 يم ياد زنونگي يکم کني ازدواج گفتم شن، نمي بند جا يه که دخترا اون از ديبا، بودي هوا به سر: نشست حاجي

 سر نوني چه دونستم مي شناختم، مي بچگي از رو زرکوب حاجي بودم، ديده بچگيش از رو رضا محمد گيري،

 رشک رو خدا گفتم گفت، پسرش واسه حسرت از مرحوم اون ام وقتي نبود، تو واسه رضا محمد از بهتر برده، سفره

 رو مرحوم اون که آخرم زاري، هي گريه، هي کردي، چيکار تو ولي خواستم، مي کردم عزيز واسه منم که همونه

 قبرستون، سينه فرستادي دل به حسرت

 امرزبي خدا اون کرد عمر گفتهبود دکتر که دوماهي از بيشتر هفته يه آقاجون، ، اِ:کرد باز دهن باز اورد، کم ديبا باز

 آخه ديگه که،

 نه؟ شي نمي الل: مامان

 بگم، ديگه چيزي يه فقط کردم، غلط: اومد خودش به ديبا

 نيست الزم: مامان

 سرش از دست شوهرمه، رضا ممد گفت مي زد مي زنگ روز هر دختره اون آقاجون خوب الزمه، خدا، به چرا: ديبا

 يکي با و ر سوخته سياه گچل غازقولنگ اون بخوام بود سخت برام خيلي خوب ندارم، تقصير منم بخدا بردار،

 ديگه، هم کمر تو دست حامله فرستاد عکس آرايشگاه تو که بعدم تونستم نمي ولي بود زوري درسته کنم، قسمت

 کردين نمي باور بهتون، گفتم چقدر من اصال شدم، ديونه خوب

 داشت صحت مگه: حاجي

 خوب ولي نه: ديبا

 من ولي گفتي مي تو بودم، فرستاده تحقيق کويت و تهران و اصفهان ازش هفته 0 دقيقا من چون نه، پس: حاجي

 همه آبروي به بزني حراج چوب گرفتي تصميم خودت راساًواسه شما که نيست، درست دونستم مي

 نچرخيد، بله به زبونم اصال بخدا، بودم بچه من خوب آقاجون،:ديبا
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 -وااهلل نه شدي؟ شي، بزرگ بلکه بخوني درس بزارم گفتم کنم، ادمت گفتم گذشت، که اون بسه خوب: آقاجون

 مي خوب رو خانم حاج کرد، قرص رو دلم خانم حاج ولي ، بري بزارم نداشتم قصد شدي قبول تهران وقتي

 سفره سر ها موقع خيلي شناختمش، مي باهاش، حاجي ازدواج قبل از بود، حاجي دور فاميلهاي از شناختم،

 در گيره، مي رو بالت و پر زير گفت داشت، بيامرزم خدا مادر با هم دوري خيلي نسبت يه بودم، نشسته پدرش

 راحت خيالت گفت پيشش، فرستم مي دارم کيو بودم گفته بود، چيز همه جريان

 نبود؟ عمو زن سفري هم پس: ديبا

 خواسته خواست مي دلش خيلي داره، نيتي چه گفت بيامرز خدا اون -بود ما آشناي اون از پيش ولي بود،: آقاجون

 داشت دوست رو تاشون سه هر داشت، دوستش ديگه جور يه اصال بود، رضا ممد عاشق بگيره، پا دوباره حاجي

 چيز يه واسش محمد ولي رو، همشون زاشت مي چشمش رو هستند، هووش هاي بچه که نبود مهم براش اصال

 مي جورش گفت بهم، برگردين شما بزارم، گفت شده، فرصت گفت خودش، جاي که هم حاجي خواسته بود، ديگه

 و زن فکر شده،از خورده سر خيلي محمد گفت.نداد امون اجل که بيفته، هم دل به مهرتون کنه مي کاري يه کنه،

 دامادم بشه همون دوباره حاال آبرومون، به خورده حراج چوب که ما نيست، بدي فکر گفتم بيرون، اومده زندگي

 يم دعوا هستي، بودي که شوتي همون تو که بود اين رسيد مي بهم که خبرهايي بشن،ولي خفه مردم يکم شايد

 نخورد، آب چشمم شدي، يابي دوست و ازدواج دالل رفتي نيست، وجودت تو لطافت يکم هنوز کني، مي شر کني،

 ببينم بگو تو حاال نداد، کفاف عمرش که زنگ، زنگي يا روم رومي يا کنه علني باهاتون رو قضيه گفتم خانم حاج به

 کنم؟ چيکار سرباال تف شده که دختر دونه يه اين با کنم چيکار تو با من

 بيارم جا رو حالش برم من تا يانه بوده مارموملک مينا پرس اسوشيتد خبرگزاري اون بگين شما اول: ديبا

 !گي مي چي تو گم مي چي من اهلل، الي اله الي ال: حاجي

 بگه، شما به رو چيز همه نداشت حق عوضي اون خوب آقاجون،:ديبا

 خواست مي رو تو صالح اونم گفتم، بهش خودم من: حاجي

 ، بميره: ديبا

 بسه: حاجي

 بياد رعنا پسر خواستي مي چي واسه منه، شناسنامه تو اوشون اسم دونستي مي که شما آقاجون، راستي: ديبا

 خواستگاري

 گنده خودت ميخواي بازم ري، مي گاز تخت همينطور يا شه مي باز زبونت قفل اون ببينم خواستم مي: حاجي

 کني الپوشوني رو کاريهات

 گفتم خودم که ديدين: ديبا
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 کردي باز زبون نبود خواب تو احيانا برم، و روت: مامان

 گفتم خودم که باالخره: ديبا

 کنم؟ چيکار تو با من بگو حاال کن، جمعش ديگه ديبا، بسه: حاجي

 چسبيد رو سرش يهو داده، رو کارا ترتيب رضا، يعني ، من ببينين،: ديبا

 شد؟ چي: حاجي

 بيداري، تو رو کدوم کردم خواب تو رو غلطي چه دونم نمي کردم، گم رو زمان کنه، مي درد سرم: گريه زير زد ديبا

. مهين مامان به حتي يا نه، يا کشي منت زدم زنگ خانم عمه به من اصال نه، يا شده انجام طالق کارا دونم نمي االن

 زمين، رو نشست همونجا

 هنوز شاهين ولي بيداري، کدوم بوده خواب تو کدومش دقيقا دونم نمي: زمين رو پيشش نشست حاجي

 داشت، قلب عمل به فوري نياز مادرش امريکا، رفته هم فعال هستم، مطمئن اينو نيومده، خواستگاري

 شه مي حاالچي: کشيد راحتي نفس ديبا

 اصفهان اد مي ديگه روز دو تا گفته رضا، محمد زدم زنگ حاجي

 نکنين، کشي منت خودي بي خواد، نمي منو آقاجون،:ناليد ديبا

 حاله، چه در کارا ببينم بزنيم، حرف بياد خوام مي نيست، کشي منت حرف: حاجي

 پرسم مي ازش زنم مي زنگ االن خودم خواد، نمي اومدن: ديبا

 ؟واضحه چشم، گي مي باال ميشيني فهميدي، کني، نمي دخالتم ديگه کردي، رو هات خرابي کار ديگه شما: حاجي

 ولي: ديبا

 چشم فقط:  حاجي

 م م چشم: ديبا

 بودند، زده حرف حياط تو آقاجونش با اي دقيقه چند بودش، ديده پنجره از گذشت، مي رضا اومدن از اي دقيقه 5

 رو رضا آقاجونش که مونده حرفي چه نميدونست داشت، دلشوره کم يه ديبا بودند، سالن تو ديگه هم با وحاال

 يبايد يه که بود کشيده گرفتش بغل تو زانوهاي خم ،رو رو شرتش تي اينقدر تخت، رو نشست اصفهان، کشونده

 .شد مي جا توش هم ديگه

 رضارفته، کرد مي فکر پنجره، سمت رفت سريع بياد، در فکر از شد باعث در ،صداي گذشته چقدر دونست نمي

 ور پرتقال سبد تا سه هم دانيال بود، گرفته بغل رو برنجي کيسه داود ، هستند حياط تو داود و دانيال ديد ولي
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 دنرسيدن سالن به پسرا تا خواست مي بيرون، زد اتاق از سريع نبوده، اونها اومدن به قراري کرد فکر داشت، دست

 مي کجا: جلوشون انداخت رو خودش سريع برن، کنه ردشون داره مهمون آقاجون بگه بگيره، رو جلوشون بتونه

 رين؟

 سالم، عليک: کرد دانيال به نگاهي داود

 سالم،کجا؟ خوب اِ،: ديبا

 مفتشين؟ شما: دانيال

 بره، تا من اتاق تو بياين داره، مهمون آقاجون خوب ، اِ:ديبا

 ايم غريبه ما که هستن کي مهمونشون وقت اون:دانيال

 رضا محمد: ديبا

 رضا؟ محمد کدوم: گذاشت زمين رو برنج کيسه داود

 زرکوب: ديبا

 ديبا؟ کردي چيکار دوباره کنه؟ مي غلطي چه اينجا: باالرفت صداش يهو دانيال

 باال صداش داود اينبار که نبره باال رو صداش دانيال که زد اشاره دماغش به اشاره انگشت با ، گفت هيني ديبا

 چيکار؟ اومده اينجا خونه، اين تو خبره چه: رفت

 بود، رفته رفت مي باال نبايد که صدايي اون ديگه کنه، نگاه داد ترجيح فقط واج و هاج ديبا

 چيه؟ ها صدا اين خبره، چه:بودند راهرو تو پدرش و مادر نکشيده، ثانيه به

 کنه؟ مي چيکار اينجا پسره اين زده، گندي چه باز کرده؟ چيکار باز: زمين رو کرد ول رو ها ميوه سبد دانيال

 زنيم، مي حرف بعد ديبا، اتاق برين داريم، مهمون نبر، باال رو صدات: کرد نزديک قدمي حاجي

 زا بکشم، آبرويي بي دختر اين هوايي به سر بابت ندارم طاقت ديگه من قران به حاجي! شد شروع باز حاجي،: داود

 چي ره نبود، مراممون تو که کرديم، مي آبرويي بي و هوايي به سر بايد ما پسريم ما بشنوم، تيکه غريبه و دوست

 کرد، تالفي دختر اين بوديم بزير سر ما

 ديبا با رو منشش و روش بود، گردونده رو ازش پدرش که سالي 6 اين تو بود، اومده دردش بود، شده الل ولي ديبا

 هنگذاشت کم سيندرال، خواهراي مايه تو ، تنارديه دختراي هاي مايه تو بودند شده برادر تا دو اين بود، کرده عوض

 رشس بودند، اورده در سرش داشتند ديبا از جووني نو و بچگي تو چي هر تالفي ، محلي بي از سرکوفت، از بودند،

 بيرون، بريزن که بودند قرار بي هم اشکهاش افتاد، مي دوران به داشت
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 ره، مي ديگه ربع يه تا محمدم اتاق تو برين نيست چيزي بابا، باش دار خود: حاجي

 چيه؟ حسابش حرف بينم مي خودم من اتاق تو برين شماها: بود شده قلدر هم دانيال

 کردم دعوتش خودم من باشين، آروم اهلل، الي اهلل ال: حاجي

 کنيم مي صحبت بعدا برم، من بهتره: شد بلند حاجي سر پشت از صدايي

 هم مادرش و حاجي رضا، سمت چرخيد ديبا

 نيستند، جريان در پسرا بابا، باش داشته صبر: حاجي

 باشيم، جريان در تا بگين: شد رد ديبا از دانيال

 بسه: حاجي

 نامحرميم ما مگه آقاجون، بگين خوب: داود

 مقابل صاف رضا بودند، نشسته همه سالن، تو رفت همه سر پشت آروم هم ديبا سالن، به کرد دعوت رو همه حاجي

 مي زار تنش تو که لباس اون با ديبا، رو افتاد نگاهش هوا بي ولي نيست، مناسبي جو که ديد مي بود، نشسته ديبا

 دهش گشاد يقه طرف از بود زانوهاش نزديک طرف يه از که سفيد تيشرت يه با داشت تن مشکي گرم شلوار يه زد،

 شا تيکه هزار ولي بود برده باال پشت از که موهايي بود، انداخته بيرون رو هاش شونه از يکي هاي نزديکي تا اش

 کردند، مي نمايي خود اويزون و پريشون ا هو و زمين وسط ها کنار از و بود آزاد کليپس از

 رنگ صورت رو رضا نگاه داود ثانيه 03 همون از کسري تو ولي نبرد، زمان هم ثانيه 03 شايد ها تحليل اين همه

 کرد، دستگير خواهرش پريده

 اتاقت، تو برو چي؟ که وايسادي اينجا ديبا: داود

 ببينين آقاجون ، اِ:ديبا

 ريختيه؟ چه اين اتاقت، تو برو نداره، آقاجون: دانيال

 ضعف دلش ايستاد، خوابها اتاق کنار راهروي همون تو نداشت، رو اتاق تو رفتن دل ولي بيرون، رفت سالن از ديبا

 شنيد مي رو ها صدا بود، گيج سرش رفت، مي

 تو تو اسم وقت همه اين دونست، نمي هم ديبا چشم، گفتي توهم کن، عقدش بيا گفت خانم حاج همين،--

 ؟ ايم هالو ما ، بود اش شناسنامه

 کرده جا بي خانم حاج--

 کني توهين بيامرز خدا اون به نداري اجازه--
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 برد رو ما خونواده ابروي تو چاک سينه عاشق--

 خالص دي مي طالق نداريم، حرفي حاال--

 نداريم مردم حرف طاقت ديگه ما--

 رو خواهرتون خواد نمي اونم وضعيه، چه در کارا ببينم من اينجاست محمد اصال بده، امون جان بابا--

 که ونهازب سر بيفتيم باز بديم، باد بر دوباره آبرو نصفه اين خوايم مي مگه بخواد، بياد خدا، رو تو نه نميخواد؟--

 چي

 کنم مي قيامت بشنوم کسي دهن از رو حرفها اين از سوزن سر يه خدا به آقاجون--

 قانوني پزشکي بره بايد ديبا فردا --

 بفهم، رو دهنت حرف دانيال --

 کنم مي بيچاره رو تون دو هر باشه، افتاده اتفاقي مدت اين تو اگه بخدا --

 بفهم رو دهنت حرف --

 بيني نمي رو من ديگه بياي کوتاه دختر اين جلو بخواي اينبار آقاجون --

 اي مرحله چه در کار ببينيم بود اومده محمد زنيم، مي حرف بعدا نيست، حرفها اين فعال بسه، --

 هم اين از بيش ولي نميدم، رو هاتون حرمتي بي جواب خورديم هم با که نمکي و نون و حاجي احترام به من --

 اجازه، با کنم، نمي تحمل

 دونست مي مورد اين تو ولي نزنه، دم و بشنوه نداشت عادت پايين، انداخت رو سرش ديبا راهرو به رضا ورود با

 مي آقاجونش مريض قلب از نداشت، ترسي اونها از سرش، ريزن مي پسرا بزنه حرف ميدونست ، نيست جاش

 زا کوچيک مکث يه با حرف بي هم رضا بشه، رد رضا بود منتظر ترسيد، مي کوفتي خواب اون تعبير از ترسيد،

 جااين: برگردونه سر شد باعث دانيال صداي که بود، نرسيده دستگيره به دستش هنوز ولي گذشت، ديبا کنار

 بادي. کنم مي بيچارت باشي رفته خطا پا از دست بخدا قانوني، پزشکي ري مي فردا فهميدي؟ چيکار؟ وايسادي

 ام نمي کوتاه من ديگه بار اين

 تره، بلند همتون از من صداي باشه زدن داد به قرار رو، زدنها داد اين کن بس ضعيفه، آقاجون قلب دانيال: ديبا

 نيک مي غلط اصال تو بزني، داد کني مي غلط تو: بشه عصباني چندان صد دو دانيال که بود کافي کلمه يه همين

 بزني حرف

 ، دانيال کردن آروم واسه/  رضا مشايعت براي بودند،نه اومده راهرو ورودي تو هم بقيه
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 يباد که قدمي رفت، تر نزديکت قدم يه افتاد ديبا لخت شونه و باز سر رو نگاهش بود، نشده تخليه هنوز دانيال

 سمت دهب هلش خواست گرفت رو ديبا کتف دانيال نرسه شونش به دانيال دست که نبود بلند اينقدر گذاشت عقب

 مقاومت ترس از ديبا که بزنه، ديد رو ناموسش کمتر خروجي در تودهنه شده خشک ي رضا اين بلکه تا اتاقش

 يزيت رو زمين رو نه البته افتاد پهلو به خورد، سکندري ديبا وقوس کش تواين ولي زد، بيشتري زور دانيال کردو

 کرد، پاره رو همه دل بند زد پرتقال سبدهاي با برخورد از که دادي پرتقال، سبدهاي گوشه چهار

 بود، تر دهنده آزار ولي صداها داشت، درد بدنش و تن همه

 خوبي؟-

 بگو چيزي يه-

 بابات دانيال برسرم، خاک واي--

 بکش نفس --

 کنين بلندش-

 بياد اورژانس بايد نکنين، بلندش نه --

 شه مي دير بياد اورژانس تا-

 بسه کردي خرابي کار همينقدر برس، آقاجونت به برو بکش، رو دستت --

 شد چي آب اين پس داود نکنين، دعوا خدا رو تو -

*** 

 دراومد، دادش که بزاره چشمش رو رو دستش خواست بود، تار هنوز کرد، باز رو چشمهاش زور به

 داري؟ درد شدي؟ چي...: 

 بود رضا صداي

 اينجا؟ نيست کسي: ديبا

 نه بيني نمي کس منو اگه: رضا

 کجاست؟ آقاجونم: ديبا

 خوبه حالش نباش، نگران: رضا

 گي مي دروغ: ديبا
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 نيست، دروغ: رضا

 کجاست؟ مامانم اينجايين؟ تو چرا پس: ديبا

 خونه رفتند پسرا و حاجي با: رضا

 افتاده اتفاقي يه دونم مي من -گي مي الکي نه رفتند؟ گذاشتند اينجا منو: ديبا

 خطري شکر رو خدا کرده، ويزيت دکتر رو بابات بهترن، همه از داداشات آقا خوبن، همه نخور، حرص اينقدر: رضا

 خونه رفتند همه که اينه کنه، استراحت آرامش تو خونه تو بره گفته بعدم و کرده چکاپ يه نبود،

 بزنم حرف اقاجونم با خوام مي خونه، بزنم زنگ خوام مي بدي؟ رو گوشيت شه مي: ديبا

 چي؟ که بزني زنگ شبي نصفه بکنه، استراحتي يه خدا بنده اون بزار: رضا

 چنده؟ ساعت مگه: ديبا

 5:رضا

 صبح؟ 5:ديبا

 بله: رضا

 خونه؟ رم مي کي من: ديبا

 ببينه، رو زخمهات بياد دکتر بايد:رضا

 نشکسته؟ کمرم: ديبا

 داره پانسمان خورده بخيه شده، زخمي پهلوت و کمر شدي، پرت کوه از مگه بابا، نه: خنديد رضا

 خونه؟ نرفتي چرا تو: ديبا

 بعدي: رضا

 چي؟:ديبا

 بعدي سئوال: رضا

 نموند مامانم چرا خونه؟ نرفتي چرا:ديبا

 خواستگاريت؟ بيام من خواست نمي دلت مگه تو:رضا

 بده شوهرم خواست مي چيه، به چي نمدونست آقاجونم که بود موقع اون مال اون نخيرم،: ديبا
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 نظرت؟ به شده حل مشکالت ،ديگه محترمت نيمه داداشاي آقا و فهميده، آقاجونت يعني حاال: رضا

 اي معامله چه پسرا دونست نمي داشت، رو خونه به برگشتن استرس حاال از بده، نداشت جوابي کرد، اخمي ديبا

 کنن، مي باهاش

 داري، احتياج من به بيشتر االن! بيني مي: رضا

 حاله؟ چه در کارا: ديبا

 شده سبک کارم خيلي کردم، پيدا خوب مدير يه نيست، بد: رضا

 طالقه کاراي منظورم: ديبا

 کردم ملغي ديشب که رو اون آهان،: رضا

 چي؟ واسه: ديبا

 برادرات تربيت تو فهميدم، ديروز ولي اورده، بار لوس رو تو آقاجونت کردم مي فکر من دوني، مي هيچي،: رضا

 شده، کوتاهي

 !خوب: ديبا

 تهران ريم مي شي مرخص فردا هيچي،: رضا

 گريه به کرد شروع بعدم مرده دونم مي من مرده، بابام: زد داد ديبا

 گم مي فهمي؟ نمي فارسي مگه بابا خدا، بنده اون به دادي گير کني، مي اينجوري چرا چته،: تخت لبه نشست رضا

 خوابيده ناز خونه تو االنم خوبه،

 تو مراکش، ببره منو خواست مي شاهين بود، مرده بابام ديدم، رو روزا اين خواب من نه،: نبود کن ول ولي ديبا

 تهران بردي منو اومدي

 به نياز خدا بنده اون ولي بشنوي، رو باباجونت صداي خونه زدم مي زنگ نبود شب نصفه اگه بخدا واهلل:رضا

 خواي مي شه؟ بد حالش يهو بپره، ب خوا از خدا بنده بزني تلفن خواي مي داره، استراحت

 گم نمي هيچي ديگه من خوبه، که بخور قسم رو مهين مامان جون اصال ، نه: کشيد باال رو دماغش ديبا

 خوابيده خودش رختخواب تو االن چون توئه، و من از بهتر خوبه، حالش مهين، مامان جون به: رضا

 مراکش؟ ببره رو تو خواست مي کي گفتي: رضا

 شاهين: ديبا
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 هست؟ کي اونوقت: رضا

 خواستگاري بياره خواست مي آقاجونم که ن همو رعنا، نه نعنا، شاهين: ديبا

 داده طالق زن که همون داره؟ معدن که رعنا آقاي پسر رعنا؟ شاهين: رضا

 آره،: ديبا

 شه مي سختم جاده تو بخوابم، دوساعتي يه بايد منم کن، استراحت يکم ديگه بسه خوب خيلي آهان،:رضا

 خونه رم مي من نميام، من: ديبا

 مياي: رضا

 نميام من نه: ديبا

 سينه بفرستي رو بابات تا لندهور دوتا اون با کنين اعصاب جنگ روز هر بشه، چي خونه بري خواي مي: رضا

 قانوني پزشکي بري بايد هم قبلش زه تا قبرستون؟

 بکنه، من به توهيني چنين اونها زاره نمي آقاجونم نه،:ديبا

 ببرمت خواست من از که تونه نمي وايسه، اونها جلو تونه نمي بابات کني، مي اشتباه: رضا

 خواسته تو از بابام: ديبا

 نيست، بخوان اونها چي هر کنه حالي تا دو اين به يکي بايد داشتم، تصميم هم خودم البته آره،:رضا

 شدي؟ چي: ديد اش گونه رو کبودي ديبا رضا شدن رخ تمام با

 دانياله شاهکار هيچي،: رضا

 کردي؟ چيکار تو: ديبا

 مي افتادن زبون سر از ترسه، مي آبروش از خونه، برگردي زارم نمي وقتش، به اونم کنم مي عمل من هيچي،: رضا

 ندازمش مي زبون سر منم افته،

 که کنه فکر ممکنه سوزان تهران، بيام من ولي:ديبا

 کنه فکر بايد چرا اصال چي؟ کنه فکر سوزان: رضا

 کنين؟ ازدواج نيست قرار مگه: ديبا

 ?سوزان با: رضا
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 بزن، صدام داشتي الزم چيزي اگه: کشيد دراز کناري تخت رو رفت نداد، جوابي ديگه رضا

 عنيي اين ببره، رو ديبا خواسته رضا از آقاجونش واقعا اگه که کرد مي فکر اين به داشت نداشت، حرفي ديگه ديبا

 فت،گ مي زور بهش خيلي قلم يه اين پسراش، و اون بين برگرده آرامش باز تا بره، ديبا گرفته تصميم يعني چي؟

 ال ولي نداشت، انتظاري داود و دانيال از البته بخوابن، خونه رفتند کردند ولش همشون که شد نمي باورش اصال

 نبود زيادي انتظار اين رضا، از غير کسي يه مادرش، اقل

 ميشه چي تهران بيام من: ديبا

 شه مي اضافه انفجار به رو شهر اون جمعيت به ديگه نفر يه شه، نمي چيزي: رضا

 شه مي چي آخرش نه،: ديبا

 رسي مي مشقت و درس به ري مي که اينه اولش ولي دونم نمي رو اخرش:رضا

 شي مي چي تو: ديبا

 شيم مرگ جوون ييمون تا دو ممکنه بخوابم نزاري اگه: رضا

 بود، رضا گونه کبودي نگران فقط ديبا بود، کرده احضارشون مهين مامان بود، صبح 00 عت سا

 چي خدا، واي: باال رفت دادش که بود، نگفته عليک رو سالمشون هنوز پيشواز، اومد مهين مامان در شدن باز با

 دوتا، شما شدين

 مامان نيست هيچي: رضا

 مياد راه دوال چرا دختر اين چيه؟ کبودي اين: مهين

 خوب؟: زد کمر به دستي مهين مامان ديبا، نشوندن با تو، بردش ديبا بغل زير انداخت دست سريع مهين مامان

 دانيال مشت تو خورده هم رضا ميوه، صندوق رو زمين خوردم من راستش مامان،: ديبا

 چي؟ يعني: مهين

 اتاق تو بفرسته ديبارو اومد دانيال نبودند، اينا و عقد جريان در رسيدند پسرا حاجي خونه مامان، هيچي: رضا

 ميوه، صندوق رو افتاد سکندري

 اوشون مشت تو خورد چطور جنابعالي صورت اونوقت: مهين

 ور دهنش بگيره ياد داشت الزم صورتش،چون تو بزنم يکي خواستم مي شد، حرفمون بيمارستان تو هيچي: رضا

 کنم ادبش اي ديگه جور گرفتم تصميم من زد اون خوب ولي نکنه، باز حرفي هر واسه
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 مثال؟ کني چيکار خواي مي حاال ، شدي عجيب خيلي تازگيها رضا، چي؟ يعني: مهين

 کنه دارتون عروس الکي الکي خواد مي کنم فکر مامان،: انداخت باال اي شونه ديبا

 داره، نمي بر بازي بچه قضيه اين! باشي جدي يکم شه مي: مهين

 کنيم؟ صحبت تنها شه مي: شد بلند رضا

 مامان؟ و تو يا ، تو و من: ديبا

 ريم، مي مامان و من باشين، داشته تشريف شما: رضا

 در، پشت رفت شد بلند اتاق در شدن بسته با بالفاصله هم ديبا رفت، شد بلند نکرد، معطلش مهين مامان

 ؟ خوب: مهين

 احترام من نظر به خواد مي دلم االنم ممنونتونم، گذاشتين، احترام من نظر به هميشه شما ببينين مامان: رضا

 تموم پيش سال 4 همون من واسه ديبا دونين، مي کنم، خالصش بودم رفته زدم، حرف حاجي با ديشب من بزارين،

 شد

 چي؟ که کني مي کشي عروس شدي پا پس: مهين

 ببينمش، تونم مي که آدم مثل کنم، نگاه بهش تونم نمي زنم جاي: رضا

 !!رضا: مهين

 احساس خيلي من هم ديشب همون شد، قلقلکش يکم شما، پيش ماه دو مثل هم حاجي ببينين، مامان،: رضا

 به نهبز قصه ته از خواست مي بده، پيشنهاد صراحتا شما مثل تونست نمي خوب ولي باشه، طالق حرفش که نکردم

 ليخي اومدن که پسرا خوب ولي زندگيتون، سر برين بود، هم بابات خواسته و خواسته، خانم حاج که حاال که اونجا

 تهران بريم دونم مي بهتر من کالم، لپ ، بيمارستان خوب که بعدم شد، پلوغ شلوغ

 بزني؟ حاجي پسراي دهن تو که ببري برداري و دختر اين تو هست؟ حواست اصال: مهين

 اخط پا از دست ببينه خبره چه که قانوني؟ پزشکي ببردش خواسته مي محترمش داداش آقا دوني مي مامان: رضا

 نکرديم

 بده، مرگم خدا: مهين

 !برسه مشقش و درس به بره اونم تهران، ريم مي: رضا

 اون شده؟ سرجازيم اولم زن بگي کني چيکار خواي مي موقع اون بگيري؟ زن خواي نمي تو آخه کي؟ تا: مهين

 قلعا يکم مادر آخه نکرده، بهم نيگاه شدم، يکي عقد رفتم بار دو بگه بره بگيره؟ سامون و سر روز يه خواد نمي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر helga1980 | گردون چرخ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

159 

 

 ارته،ک عشقت ، دستت برسه ميراثت و ارث ام تو گفتم بمونه، ديبا گفتم اگه من نيست، شوخي که زندگي باش،

 دگيزن باالخره افته، مي هم دل به مهرتون سقف، يه زير رين مي گفتم نبود، اين که همشم بدي، گسترش بتوني

 ام عيبي يکي، اون به رسه مي شه، مي شروع يکيش با محبته، يکم نيازه، يکم نيست، عشق که همش زناشويي

 ايج ولي بچس، هواست، به سر درسته پيشونيش، تو بخوره جديد انگ يه خونت تو ببر رو دختره نگفتم نداره،

 بکنه، اي معامله همچين خواهرت با کسي شدم مي راضي خودم کي خودم، دختر

 هب همچين که بوده هالکت روز يه باالخره که اون گيره، نمي تحويل رو تو اين هرچي سوزان، سراغ بريم بزار گفتم

 آوردي، نه که اونم آورده، سرمون

 بگيرم تصميم خودم من بزارين شه مي نخورين، حرص شما شه مي: رضا

 کنم، نگات بشينم ري، مي بيراهه داري آخه: مهين

 ،کني ترحم بهش خواي مي همچين که نيست تو نون و آب محتاج ، نيست کار و کس بي دختر اين بعدشم: مهين

 ميفرستمش اينجا، ارمش مي داره نگهش خونه تو پسرا حرف از تونه نمي اگه حاجي، به زنم مي زنگ خودم بزار

 مونه، نمي که جا بي باالخره سهيال، پيش

 تمومه، دختر اين آينده بره خطا پا از دست سقف، يه زير برين تفکري چنين با نيست صحيح اصال

 شه؟ مي راحت خيالتون شما خواستم مي که همونه بگم حله؟ عاشقشم بگم، من مامان: رضا

 بهتره، نگفتن تا صد از گفتن، اين: مهين

 برم، بزارين مامان: رضا

 بزنم حرف حاجي با بايد من اينجوي، بزارم اگه بخدا: مهين

 بمونه بسته دهنم بزارين مامان:رضا

 چي؟ يعني: مهين

 مونه؟ مي خودمون بين مامان،: رضا

 مونه، مي آره،:مهين

 ترسه مي ميگه داد، قسمم حاجي دونم،ولي مي خودم من رو گين مي که اينا همه ببرمش، نميخواستم من: رضا

 کنن؛ نمي تا خوب دختر اين با اون از بعد پسرا اين نکشه، قلبش

 کني؟ داري امانت توني مي که دوني مي تو مگه داري، داراليتام تو مگه کاريه، چه اي، راهيه چه اين آخه: مهين

 دارم، کار تا هزار برم بزار مامان، دونم نمي: رضا
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 بزني؟ زنگ خانم عمه به خواي مي: مهين

 نبرم؟ يا ببرم تهران، برم مي دارم رو زنم بگم چي؟ بگم بزنم زنگ: رضا

 ترسونه مي منو قصه اين ته رضا بکنيم، مشورتي يه باش بزنيم زنگ نه،: مهين

 کرد مادرش به نگاهي رضا ورودي در خوردن بهم صداي با

 اومدند؟ ها بچه نکنه: رضا

 نکرده پيچ سئوال رو ديبا تا بره بفرستمش برم بزار کنه، خريد يکم بوده قرار خانم سميه نه،: مهين

 !!! سميه: گذاشت بيرون اتاق از پا مهين

 نبود، سالن تو هم کسي نگرفت، جوابي ولي

 نيست ديبا ، رضا: مهين

 نبود ولي کشيد سرکي اتاقها به ،!!!ديبا ديبا چي؟ يعني: رضا

 نرفته تا بدو مهين

 نميره جايي ريخت سرو اون با نبود، دنبالش پولي و کيف مامان،: رضا

 حياط تو رفته شايد برو: مهين

 بيرون رفت در از سريع رضا

 باشه شده دور خيلي تونست نمي مطمئنا ولي نبود، اونجا ديد رو حياط تو

 دوال بود گرفته خندش ، ريخت و سر اون با ديد، رو پياده تو رو ديبا که ، نرفته متر 53 شد سوار رو ماشين سريع

 کرد مي شوت و کرد مي نشونن رو پياده تو رو ريزه سنگ يه هم ازگاهي هر زد، مي قدم خودش واسه داشت دوال

 رفت، مي دنبالش و

 !ديبا: زد صداش شد پياده رضا بود، کافي واسش روي پياده ديگه

 رفت، رو راهش رو نگذاشت محل ديبا

 افتادي راه کجا ديبا،: کنارش رسيد کرد تند قدم رضا

 بزنم قدمي يه گفتم بود گرفته دلم هيچي: ديبا

 بريم بيا ريخت؟ اين با حال؟ اين با: رضا
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 خونه؟ يتيم کجا؟: ديبا

 بودي وايساده گوش فال: خورد جا کمي رضا

 کردم مي eavesdropping نه: ديبا

 بريم کردي، زشتي کار خيلي: رضا

 ام نمي من نه: ديبا

 چرا؟: رضا

 کنم، روشن رو تکليفمم بايد خونه، برم ميخوام: ديبا

 کرده، اعتماد من به که کرده اشتباه کنه فکر آقاجونت خواي مي کني؟ يخ رو سنگ منو خواي مي: رضا

 ودمخ به بايد بگيره رو پسراش جلوي تونه نمي اگه هم آقاجونم ، ندارم تو جانفشاني و ترحم به نيازي من: ديبا

 شم مي گور و گم رم مي بگه،

 بدي؟ اش سکته خواي مي ايه؟ صيغه چه ديگه شم مي گور و گم: رضا

 شن، راحت که برم خوام مي نه،: ديبا

 بريم بيا ناراحتي االن تو: رضا

 روحي ضربه گن مي اين به نيستم، ناراحت من:  ديبا

 مي مشق و درس تهران داري کنن مي فکر فاميلتم و فک همه االن خوردي، روحي ضربه تو خوب خيلي: رضا

 زني، مي حرف بابات با صبر سر بعد بريم، بيا نکرده رصد اينجا رو شما يکي تا کني،

 ينکها ولي درست، يواشکي، خودم خيال به البته کردم مي زندگي تو خونه تو يواشکي داشتم درست، بچم من:ديبا

 بگيرم نديده نميتونم اينو توشه، حرف خيلي اين ببر رو دخترم بگه بابام

 خواي، مي اينو ، بله بگن رسيد کي هر خواي، مي اينو دن، مي شوهرت ماه سر خونه اون تو برگردي: رضا

 زاره مي بابام مگه کردن، غلط: ديبا

 نمي رو اش دونه يه يکي تونست، مي اگه بکنه، رو تو پشتيباني پسرا جلو تونه نمي ديگه قلبش اون با بابات: رضا

 تهران، ببرم من داد

 ببينه منو نخواست بزنه، حرف من با نخواست حتي: ديبا

 بيندت مي تهران مياد ديگه هفته گفته نيست، رو حالش هنوز االن: رضا
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 بزنم حرف تلفني باهاش خوام مي االن همين من: ديبا

 بيرون بياد نيفتاده راه تا بيا زده، زنگ بار 033 مهين مامان بريم بيا خوب خيلي: رضا

*** 

 دست بد ليوان مهين مامان کشيد، مي تير بدنش همه کاناپه، رو انداخت ور يه رو خودش ديبا رسيدن محض به

 آخه تو يهو رفتي کجا: ديبا کنار اومدنشست

 کشيد سر و گرفت رو ليوان حرفي هيچ بي ديبا

 بود خودم واسه نبودا، شما مال: مهين

 افتاده؟ فشارتون که راه گذاشتندسر هم رو شما مگه: ديبا

 بچه دراوردي کجات از ديگه اينو: مهين

 بيمارستان تو نه، راه سر خوب: ديبا

 کشه مي قلبش اصال مگه آخه؛ بجنگه بايد جبهه تا چند تو خدا بنده جون،اون بچه باش منطقي يکم: مهين

 منه حذف راه راحترين اونوقت کشه نمي نه: ديبا

 بزنين، حرف صبر سر بزار: مهين

 دارم سئوال يه فقط و فقط گفتن، واسه ندارم زيادي حرف ديگه من: ديبا

 چي؟: مهين

 کجان ام واقعي مادر پدر ببينم خوام مي: ديبا

 نه؟ نيستي بيا کوتاه کال االن ديگه: شد بلند جا از رضا

 ي؟شست مي آروم فروختنت مي چلفتي پا و دست چلمن ديالق پسر تا دو به اگه اومدي، مي کوتاه بودي تو: ديبا

 دار نگه برادرات احترام کن، بس: مهين

 نيست f-word که چلمن: ديبا

 چي؟: مهين

 يکار که نبود اي هفته تو، بگن من به نداشتن جرات تا دو همين که دونين نمي نيست، که فحش گم مي: ديبا

 نخورن، کتک مدرسه راه تو من خاطر به يا نکنه، قطع رو جيبشون تو پول آقاجونم نکنم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر helga1980 | گردون چرخ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

163 

 

 کنن مي تالفي دارن حاال که اوردي روزشون به دي، مي پس دست داري پس بگي، رو اش بقيه نيست الزم: مهين

 .بودند عرضه بي چه من به: ديبا

 بريم؛ شو بلند کني، تعريف الفتوحات فتح قصه خواد نمي: رضا

 شد بلند و کرد مهين مامان به نگاهي يه ديبا

 در شدن باز با حياط تو سر، با اونم بود داده رضا به نه و آره جواب تا دو نهايتا بود، مونده ساکت راه طول تمام

 ماشين از زحمت به سمتشون، اومد مي داشت حياط ته از که بود کبري ديد که چيزي اولين کرد، بلند سر خونه،

 وقتش حاال ولي بگه، کنه اي ناله درد از يا بياد، در دهنش از حرفي نزاره بود کرده سعي راه تو خيلي شد، پياده

 من با بگو عجوزه اين به: بگيره دهن به زبون نتونست انداخت، ببنده رو در تا بود منتظر که رضا به نگاه يه بود،

 رو باهاش کردن کل کل روحيه نه دارم تحمل نه االن من نزنه، حرف

: ادد تکون خودش به يکم کبري نخورده جم هنوز ديبا کنم، مي توجيهش بيرون اين خودم من تو برو تو باشه: رضا

 ورا؟ اين از ؟ سالم

 کجاست؟ خسرو سالم،: رضا

 کنه؟ مي جابجا رو بون نرده داره: رضا سمت گرفت ديبا از رو کبري

 چي؟ واسه نردبون: رضا

 کرد گردگيري رو خونه يکم ميان گفتين صبحي هيچي: کبري

 خودت زندگي خونه سر برو روزي سه دو يه استراحت، برين حاالم نکنه، درد دستتون: رضا

 دستتون نه دستش: کرد اي زمزمه لب زير ديبا

 ؟ شدي چيزي نکرده خداي: کبري

 اس خسته يکم ديبا نه،: رضا

 وقت يه نکنه گفتم: کبري

 سالمت به نکنه درد دستت نيست، چيز هيچ نه: بده ادامه نگذاشت رضا

 افتادند راه ورودي در سمت به ديبا پشت گذاشت دستي

 بمونم؟ کجا من: چرخوند خونه دور تا دور نگاهي يه ديبا ولي شد، ولو صندلي رو رسيدن محض به رضا

 اينجا: رضا
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 بخوابم؟ سالن وسط: ديبا

 !اتاق تو برو خوب! آهان: رضا

 کدوم؟: ديبا

 بودي، کرده تبعيد بهش منو که اتاقي اون يا من، اتاق يا: رضا

 !خوابم نمي زمين رو من: ديبا

 داره، هم نو مالفه داره، تخت اتاقم اون: رضا

 ها خوبه اونجا؟ ري نمي تو يعني: ديبا

 نه، ترجيحا: رضا

 رفت، کشيد رو راهش حرف بي ديبا

 بگو، داشتي کسر و کم چيزي: شد اتاق وارد نبسته درو هنوز افتاد، راه سرش پشت هم رضا

 دارم الزم چيز همه تقريبا االن من:کرد پاش تا سر به نگاهي يه ديبا

 جلسه بمونم سرکار بايد 0 تا من هم فردا کني، استراحت بهتر خريد، بريم بتونيم نکنم فکر ديگه امروز: رضا

 خريد، ميريم غروب به رو ولي داريم،

 بفرستند واسم گم مي خواد نمي: ديبا

 يم نگاهي يه شه، مي پيدا نو لباس معموال مهناز و مامان اتاق تو کن، صبر هم حاال خريد ميريم نيست، الزم: رضا

 بفرستم رو کبري خواي مي يا ندازم،

 بنداز اينا مامان اتاق به سري يه همون نه، کبري: ديبا

 ...ناهار، شام، ها، بکشي رو خونه زحمت خودت مجبوري نياد کبري، به دادي گير چرا حاال: رضا

 بره بکنه رو کارا بياد بشم، آروم يکم بزار حاال: ديبا

 نشيم شام بي اقل ال گذشته ناهار از بياد؟ امروز: رضا

 امادهاس ناهار: ديبا

 جدي؟: رضا

 کني؟ نمي حس رو غذا سوختن بوي: ديبا
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 اشپزخونه سمت دويد حرف بي رضا

*** 

 تهدس روز سه اين تو که نشون اون به نشون نزنه، حرف کالمي بود گرفته تصميم گذشت، مي اومدنش از روزي سه

 رادياي کوچکترين خير از ورودي، در گذشتن باز تا گرفته غذا، آبي و رنگ کم از بود، کرده دعوا کبري با بار 4 کم

 ور هرق ساعتي چند يه بود رفته هم کبري گريه، زير بود ديبازده و بود کرده بغض کبري اول بارم هر بود، نگذشته

 بود، کرده پاک رو اشکهاش خودش با هر ديبا ولي شوهرش، دل

 بمونه، يدد نمي دليلي موند، نمي هم رضا خونه ولي ، اصفهان گشت برنمي بياد، باباش تا بياد سر هفته بود قرار بي

 شد، نمي چهار تا دو دو اين کرد مي حساب طرف هر از

 مي رب ساعت سه سر نهايتا بايد ديبا حساب رو بود، کبري برگشتن منتظر کرد، باال سري ورودي در شدن باز با

 گشت

 همچين هم خان خسرو اون با اگه تو کردنه، قهر مدل چه اين آخه: کرد شروع در سمت برگدونه سر اينکه بي ديبا

 ميري، مياي مياي؛ هي ميري هي قهر، ره نمي که نداره نازکش که آدم ويال، وا که کني آشتي و قهر

 نشست، دوباره کشيد، کمرش که تيري با ولي جست، جا از شنيد که دادي با

 اوردي در بيچاره اين سر خواستي کاري هر روزه سه رفتاره، طرز چه اين: بود وايساده جلوش عصباني رضا

 مادرش خونه بره فرسته مي رو کبري داره بود، آخر بار کنم،گرچه خواهي عذر خسرو از بايد ديگه بار چند من

 ها مرده کبري مادر: ديبا

 هست که خسرو مادر: رضا

 زره؟ فوالد مادر خونه: ديبا

 کن، بس ديبا: رضا

 اخه ، خوب: ديبا

 کبري به دم مي رو حق همه نديد، بار اين من نداره، اخه: رضا

 من:ديبا

 بارداره کبري: رضا

 کني مي شوخي واي،:  کرد هيني ديبا
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 بشينه يا مادرم، خونه فرستمش مي نيست خوب واسش ناراحتي و استرس گه مي هم خسرو وجه، هيچ به: رضا

 خونه تو همينجا

 حتميه بچه افتادن اونجا بره: ديبا

 کني رفتار عاقالنه يکم شه مي: رضا

 چي؟ بگم بکشم، رو خانم منت برم بايد من االن خوب: ديبا

 خودش خونه تو همينجا هم نه اگه اينجا، برگرده داشت دوست اگه گي مي ميکني، خواهي عذر ري، مي: رضا

 بمونه،

 بپزم واسش هم ويارونه خواي مي: ديبا

 بپزي؟ غذا اصال بلدي نميدونم،: رضا

 شما بده شفده و شوره بلده اون فقط نه: ديبا

 بريم پاشو: رضا

 نکنه کم سرم از سايه خوام مي ازش من همينجا، بياد بگو خوب: ديبا

 ريم مي االن: رضا

 ريم مي اصال ريم، ريم،مي مي بله: ديبا

 پشتيباني همه اين از شايدم يا رضا، جانبداري همه اين از شايد هم يکم بود، دلخور افتاد، راه رضا سر پشت ديبا

 اوقاتش نزده داري بار از حرفي حاال تا لق دهن کبري اون اينکه از شايد هم يکم بود، کرده حسودي دلش خسرو

 ميل بي ولي رفت، مي داشت بود هرچي بود، تلخ

 سالم: کرد باز و در خسرو

 داره کارش ديبا بياد کبري بگين خان، خسرو: رضا

 تو بفرمايين: خسرو

 تو بره که کرد ديبا به اي اشاره رضا

 کبري اتاق، تو رفت بزنه در اينکه بي خواب، يه با متري 83 فضاي گذاشت،يه مي اتاق تواين پا که بود بار اولين ديبا

 چمدون يه سر بود نشسته کرده بق

 بري؟ خواي مي کجا: کنارش نشست رفت ديبا
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 نداد جوابي کبري

 بري؟ خواي مي کجاي کبري، ام تو با: ديبا

 مادرش، خونه فرسته مي منو داره شماست، تقصير همش بخدا خانوم: کبري

 چرا؟: ديبا

 !داري بيشتري آرامش اونجا گه مي: کبري

 داري؟: ديبا

 واال نه: پايين آورد رو صداش کبري

 بکني منو چغلي نري هي خواستي مي: ديبا

 !شده کم صبرم خوب من، اينبار ولي دادين مي قبالهم دين، مي گير من به همش شما خانم: کبري

 اري؟ مي ني ني داري اينکه واسه: ديبا

 گفت شما به کي بسرم خاک: کبري

 گفتن ما به آقامونم گفتن، آقامون به آقاتون:ديبا

 گفته، خسرو جدا،: خنده زير زد کبري

 بخوردش که مامانم پيش بفرستمش خوام مي چزونه مي و زنم زنت گفته رضا، به کرده منو ،چغلي بله: ديبا

 گين مي راست واي،: خنده زير زد غش غش کبري

 تو هن کرديم، آشتي ما گيم مي بيرون، بريم دار نگه لبات رو رو ژوکند لبخند اين پاشو، حاالم جورايي، يه اي: ديبا

 کنن مي اخمي بد من به اينقدر آقامون و آقاتون اين نه شوهر، مادر خونه ري مي

 کرده اخم شما به هم خسرو گين؟ مي راست: کبري

 ژسته تو من با هميشه که اون: ديبا

 کرد دعواتون اون چي، آقا: کبري

 پرسه مي دين اصول هي ،حاال ديگه شو پا: ديبا

 کهاين بي اجازه، کرديم،با آشتي هم با ما خوب: خسرو به کرد رو بيرون رفتند اتاق از گرفت رو کبري دست ديبا

 بيرون زد بندازه، رضا به نگاهي
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 بست، و در و شد وارد هم رضا ديبا سر پشت

 نداري؟ بهتري احساس حاال خوب: رضا

 يکبر به سري يه صبح به صبح بايد شه، مي عوض جامون بعد به اين از کنم، مي احساس فقط نه،: چرخيد ديبا

 ابيحس مانتوي يه خودم که حالي در اونم سيسموني، خريد سونوگرافي، برم دنبالش چطوره، حالش ببينم بزنم،

 بيرون برم خونه از بشه روم که ندارم

 ندارم حوصله خوام، نمي گفتي تو خريد، واسه اومدم که من:رضا

 خريد، برم تو خرج به خوام نمي من: ديبا

 گيرم مي حاجي از کنم مي ليست رو اينا من نترس: رضا

 بياد هفته اين تو نيست قرار مگه واسم، بيارن رو لباسهام گم مي اصال:ديبا

 ميان امشب نه: رضا

 نگفتي زودتر چرا گي؟ مي راست: زد جيغ يهويي ديبا

 نميدونستم پيش ساعت نيم تا هم خودم: اتاقش سمت رفت شد بلند حواس بي رضا

 بود مي خونه نبايد ساعت اين تو رضا که نبود حواسش اصال بود، 08:03 ساعت انداخت ساعت به نگاهي ديبا

 اتاق سمت به رو مسيرش داد ،ترجيح صورتش ميليمتري تو اتاق در شدن کوبيده با ولي رفت، رضا سر پشت

 آقاجونش گوشي داد، نمي جواب کسي گرفت مي رو خونه تلفن هرچي ولي دريا به زد و دل.بده ادامه خودش

 دنز دلي دو بزنه،تو زنگ پسرا به نداشت دوست اصال داشت، مشکل تکنولوژي با کال که هم مادرش بود، خاموش

 شد، باز يهو اتاق در که بود نزدن و

 کندي جا از اينو که حاالم دماغم، بزنيتو رو اتاقت در بود نزديک پيش دقيقه ده تو، چته: خورد جا ديبا

 بخوريم غذا بريم بيا: رضا

 خاموشه آقاجونم گوشي: ديبا

 ده نمي انتن راه تو حتما خوب: رضا

 اِ: ديبا

 باش، زود: رضا

 راستي، چيکار اومدي زودي اين به تو: ديبا
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 گشنمه خيلي باش، زود: رضا

 نخوردي؟ صبحونه مگه: ديبا

 صبحا؟ چيني مي صبحانه شما: رضا

 this is Diba not Kobra: ديبا

 بچينه ميز من اسه و اينجا صبح 7 حال اين با بگم تونم نمي که من: رضا

 ديبا نگذاشت رضا.. کرد وقت کي اصال پيري، سر خسرو آقا شدن دار بچه اين شد اي پروژه چه خدا، واي: ديبا

 بده ادامه

 کنيا مالحظه يکم شد قرار انگار بسه،: رضا

 بکنم بايد هم رو طال سيبيل خان خسرو مالحظه بايد من ديگه يعني خدا، اي: ديبا

 ود اين به چيکار آخه حله، بده گير کمتر زمون و زمين به يکم فقط يکم اري، مي در کجا از رو حرفها اين تو: رضا

 داري تا

 عجول و عاشق کبوتر دو نه تا دو: ديبا

 کني؟ مي حسودي: رضا

 ؟ چي به دقيقا اصال نه کي؟ به من؟: کشيد جيغي ديبا

 زود بحاص شه اي بهونه گفتم کني، درست صبحانه تو نيست الزم بعدم ناهار، بيا گفتم کالم يه من جان بابا: رضا

 صبحانه 0 ساعت شرکت تو من گرنه و پاشي زود کنه عادت بدنت دانشگاه بري خواي مي ديگه ترم شي،از بيدار

 خورم مي

 بودما بيدار 6 ساعت صبح به صبح خودم سال 0 انگار نه گر و کنم مي طي نقاهت دوره دارم االن من بابا: ديبا

 زودباش پاشو ، باشه: رضا

 افتاد، راه و رضا به انداخت نگاهي مشکوک ديبا

 رفت، نمي پايين گلوش از چيزي که اد، مي داره پدرش که بود زده هيجان اينقدر کرد، نمي گشنگي احساس

 ستدر ليمو آب شربت سرما اون تو ديبا، غذاي سر بود کرده اضافه غذا کفگير تا دو بود، شده جني کال که هم رضا

 بده ديبا خورد به خواست مي هم بزرگ ليوان يه شيرين، و غليظ بود، کرده

 سرما اين تو نيست شربت فصل االن: ديبا
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 داره ث ويتامين داره، ترش ،ليمو بخور: رضا

 بابا گيرم مي قند کردي، شيرينش خيلي آخه: ديبا

 بريم بخور نترش: رضا

 کجا؟:  ديبا

 ببيني؟ رو بابات بري روز سه بعد لباسها همين با خواي مي بخر، لباس دست يه بيرون، بريم: رضا

 اد نمي مگه برم؟: ديبا

 بياد همون خوب: رضا

 بيمارستان تو رفته کرده ول لباس دست يه با منو ببينه بزار نه: ديبا

 شه مي عوض نظرت ببينيش مطمئنم نيست، وقتش االن: رضا

 چي؟ يعني: ديبا

 ره مي يادت غرا غر اين ببيني رو حاجي هستي بابايي اينقدر خوب: رضا

 بودي؟ بابايي ام تو: ديبا

 آره ولي تو مثل نه: شد بلند کنه نگاه اينکه بي رضا

 نگذاشتي؟ زمين رو حرفش همين واسه: ديبا

 کردي خرابش تو ولي آره: رضا

 کرد کاري ديگه شد نمي خوب ، ديگه خدا بنده اون بابا: ديبا

 بريم شو بلند رو اينا کن ول: رضا

 واسش؟ شه مي تنگ دلت هنوزم: ديبا

 شي مي تنگشون دل بگذره مادر پدر مرگ از سالم 033 ، آره: چرخيد آشپزخونه در دهنه تو رضا

 شه؟ مي تنگ دلت اونم واسه چي؟ خانوم حاج واسه: ديبا

 !بود من دوم مادر اونم: رضا

 خانوم؟ حاج نکردبه حسودي هيچوقت مامانت: ديبا

 شدا ديرمون بعدم بپرس، خودش از برو: رضا
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 چي؟ ظرفها پس: ديبا

 شوره مي کبري: رضا

 نشه؟ مسته خسته: ديبا

 نميره، در کار زير از کاريه، خدا بنده اون نترس،: رضا

 kobra fan بابا: ديبا

 ساعته دو کردن، خريد نبود سختي کار خيلي خونه براي برداشت، روسري و پالتو ، مانتو يه رضا ضرب و زور به

 ه،بر روز يه رو تيکه هر خواست مي دلش بود رفته سر اش حوصله ديگه خريد، فرشي رو و حوله و خونه لباس يکم

 پيچ، سه نوع از بود گير رضا ولي

 گوشيش، که خاموشه هنوز: گوشيش سراغ رفت ديبا ماشين، تو نشستن با

 کن، عوض هم رو مانتوت ريم، مي کن عوض و گشاد و گل شال اين: رضا

 آخه؟ وسط اين: ديبا

 باش، زود بپوش روش خوب: رضا

 ها، ام نمي خريد ديگه من: ديبا کنار، زد جايي رضا

 گم مي چي کن گوش لحظه چند يه باشه: رضا

 چي؟ به راجع: ديبا

 آقاجونت: رضا

 !خوب: ديبا

 عمل واسه تهران مياد بابات ببين،: رضا

 کرد نگاه کرده هنگ ديبا

 داشت، نوبت ديگه روز 4 واسه ولي کرده، فردا و امروز ظاهرا ماهي شش يه داره، مشکل قلبش که دوني مي: رضا

 کنيم صحبت اصفهان بيام زد زنگ که روزي گفت، بهم خودش

 داره نگه آروم رو خودش منظم نفسهاي با داشت سعي فقط ديبا

 افتادن راه صبح امروز: رضا

 رسيده حتما ديگه االن خونه، بريم خوب: ديبا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر helga1980 | گردون چرخ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

172 

 

 شه آماده عمل واسه تا بيمارستان بيان مستقيم بوده قرار نه،: رضا

 ...االن پس: ديبا

 امروزه، عملش ببين: رضا

 داره فنگ و دنگ جور صد خواد، مي سازي آماده عمل شه، نمي ، نه: ديبا

 اورژانسيه ظاهرن دادن، انجام رو کارا همه: رضا

 که شه نمي نه،: ديبا

 انداخت، بيمارستان تابلوي به اي اشاره: رضا

 شد شل بيمارستان ديدن با ديبا

 پايين بيا: کرد باز درو رفت شد پياده رضا

 شد پياده و ماشين کف انداخت رو بود بغلش تو که اي بسته تا دو ديبا

 شآرام فقط نيست، بردار شوخي قلب ببين،: داشت نگه رو ديبا برسه بيمارستان ورودي به اينکه از قبل رضا

 داد دي، نمي رو جوابشون کالمي هستند، حتما پسرام نميکني، بدو و يک چشم، گي مي گفت چي هر ميخواد،

 سکوت فقط هرچي، گفتند، بيراه وو بد زندند،

 کرد نگاه فقط ديبا

 عمل زير بره راحت خيال با بزار فهمي؟ مي: رضا

 بشه، رضا دامن به دست شد مجبور داشتند نگهش نگهباني دم ولي افتاد، راه بده جوابي اينکه بي ديبا

 ديد، آشنا هاي قيافه حراجي، بخش ازورودي قبل ره، مي تحليل داره کرد مي احساس داشت مي بر که قدمي هر

 عموهاش پسر از يکي ، عموهاش از تا دو برادرا، ، مادرش

 کرد زاري به شروع هم مادرش بغلش تو انداخت رو خودش اينکه محض به شد، سرازير اشکهاش مادرش ديدن با

 نبود موفق خيلي ولي کنه آرام رو دو هر داشت سعي رضا

 بدي؟ روحيه بهش خواي مي حال اين با ببينه، رو تو خواد مي قبلش اتاق، تو نرفتن هنوز ديبا،: رضا

 نبود بيا بند ولي کرد، پاک رو اشکهاش آستينش با ديبا

 شد اينجوري چرا مامان،: ديبا
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 ايدب زودتر گفت دکتر بعد ولي کنه، عمل عيد بود قرار نيست، کن ول قلب اين ساله 0 نيست، جديدي چيز: مامان

 کرد معطل نبايد گفت دکتر شد، بد حالش دوباره پريشب از ولي داشت، نوبت ديگه روز 4 واسه باشه،

 نگفتين، من به چرا: غريد ديبا

 بخوره تکون شما دل تو آب نميخواد نيمدوني: دانيال

 کرد سالمي عموهاش، سمت رفت کرد، نگاهش حرف بي ديبا

 مادرش کنار برگشت و گرفت سر با جوابي

 نشد، بدل و رد اي ديگه حرف دانيال جمله يه همون جز ولي نداشتند اي دوستانه نگاه پسرا

 پيششون برگشت کرد صحبت بخش پرستار با عموش

 ميارنش دارن ديگه پايين، برو ببيندت، خواد مي بابات: حميد عمو

 پايين طبقه پرستاري سمت پايين رفت گرفت رو پله راه بمونه منتظر اينکه بي ديبا

 ديد، تخت رو نزار و زار رو پدرش اتاق، به ورود با

 خوب واستون هيجان: برگردوند رو ماسک نداد، اجازه پرستار نتونست، ولي بگه چيزي برداشت رو اکسيژن

 .دارين وقت عمل از بعد ايشاال نيست،

 گرفت، دست رو باباش دست تخت، پاي رفت شد، رونده جلو به سر پشت از دستي فشار با ديبا

 ينا خواست مي فقط بره، دست از فرصت اين ترسيد مي کرد، مي نگاه فقط کنه، باز دهن داد نمي اجازه بغض اصال

 کنه، ثبت مغزش تو رو ها لحظه

 منو مغز روزه چند دخترت اين شه، انجام عملتون سالمتي به ايشاال جون، عمو خوب: ايستاد کنارش هم رضا

 نيست سکوت اهل که دونين مي نه وگر گرفته، آروم حاال کرده، بابام بابام بس از خورده

 کرد، تاييد رو رضا حرف چشمش بستن با

 بود، داده رضايت دستها لمس و کردن نگاه به فقط ديبا ولي

 بسه ديگه خوب: پرستار

 برد رضا سمت نگاهي ديبا

 بزنين حرف سير دل يه بعد ، برن بزار خوب: رضا

 شين خوب خوب بدين قول آقاجون: کرد باز دهن باالخره ديبا
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 شن، مي خوب: رضا

 گرفت، رو رضا دست کرد رها رو ديبا دست حاجي گذاشت، حاجي دست رو رو دستش هم رضا

 بگو ديبا ها، داريم کار باهاتون خيلي ما ميان، سالمتي به ايشاال: رضا

 کرد نگاه گنگ ديبا

 شيم دار بچه هم ديبا درس شدن تموم از بعد بگيريم، مراسمي يه گرفتيم تصميم ما: رضا

 بود، زوم آقاجونش رو جور همون نداشت، شدن شوک توان حتي که بود داغون اينقدر ديبا

 بزنين کله و سر هاتون نوه با بتونين بشين خوب زود بايد ايشاال هست، کار چقدر ببينين: رضا

 رضا سمت چرخوند سر ديبا

 ميشد دار بچه باالخره اونهام نيست، ما بچه که فقط باالخره هست، هم داود و دانيال هاي بچه منظورم چيه؟: رضا

 زد ضعيفي لبخند حاجي

 تخت، تکون اولين با بود، شده موني الل ديبا ولي گرفت، رو ديبا دست حاجي ديگه بار يه پرستار، شدن نزديک با

 با نسورآسا تو بياره، زبون به بتونه که اي کلمه از دريغ ولي بوسيد رو پدرش گونه کنار سريع اومد خودش به ديبا

 قيهب بزار: بره جلو نگذاشت داشت، نگه رو ديبا رضا رسيدند، عمل اتاق ورودي پشت تا ولي بودند، تخت کنار رضا

 ببينش هم

 اتاق، تو کردند راهيش و دادند مي حاجي به دلگرمي نوبتي بودند، ايستاده همه

 بود مونده روش حاجي نگاه آخر دم کرد احساس ديبا ولي

 نشست زمين رو همونجا اتاق، در شدن بسته با

 نداره خوشي حال اونم ، پيشش برو پاشو ، بدي روحيه مادرت به بايد تو بلندشو،: رضا

 قدمي چند زور به بشه، کنده زمين از رضا کمک با نست تو فقط ريزن، مي حلقش به آب دارن داود و دانيال ديد

 باش آروم مامان،: گذاشت جلو

 آرومم،: مامان

 اينجوري؟: ديبا

 نيست، خودم دست: مامان

 نداشت اطميناني چندان ميزد که حرفي به هم خودش شه،گرچه نمي چيزيش آقاجون مامان: ديبا
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 بشينه مادرش کنار ديبا داد جا داود

 .کرد مي صحبت آروم بود ايستاده ديبا بزرگ عموي کنار اونها از فاصله با رضا

 بودند، منتظر انتظار سالن تو بقيه بمونند، در پشت نفر 8 بودند داده اجازه فقط بود، گذشته ساعت 0

 هر هم رضا بود، شده ولو طرف يه کي هر باال، بودندبره نداده اجازه ولي بود کرده دعوا پرستار با باري دو ديبا

 گشت مي بر ميزدو تلفني ازگاهي

 بود بسته رو چشمي و صندلي به بود داده تکيه سر ديبا

 خوبي؟ ديبا: رضا

 داشتي؟ منو االن حال هم تو:ديبا

 کي؟: رضا

 مرد آقاجونت که روزي همون: ديبا

 بود بدتر تو از من حال نه: رضا

 نزد حرفي ديبا

 بره راحت خيال با که نشد مرد، دلواپس من پدر: رضا

 بود،نه؟ من تقصير: ديبا

 ديگه نشد کرديم سعي نبود، قسمت دونم نمي:رضا

 عمل؟ زير رفت دلواپسي بي آقاجونم کني مي فکر: ديبا

 باشه اينطور کردم سعي:رضا

 باشه کرده باور کاش: ديبا

 اميدوارم:رضا

 ممنون: ديبا

 پروندش، جا از يهو ورودي در غيژ صداي خورد، مي غلط خاطراتش تو داشت بسته چشم با که بود ساعتي نيم

 خوردن تکون قصد انگار هم کسي ديبا، طرف اومد مي مستقيم داشت سالن، تو اومد قرمز چشمهاي با داود

 نداشت،

 نشست، ديبا جلوي پاهاش رو داود
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 تو خاطر به آقاجون کنم فکر ديبا: کرد خوشبختانه ولي نکنه، باز دهن هيچوقت داود خواست مي دلش ديبا

 برگشت،

 داد سر گريه و داود شونه رو گذاشت رو سرش ديبا

 برگشت ولي رفت عمل زير دور يه: داود

 ببينمش بريم: ديبا

 بتوني، نکنم فکر ديگه ساعت 6 تا: رضا

 .بيمارستان بود مونده دانيال فقط برگردند، و کنند استراحت برن بود قرار گي همه

 موندن مي اونجا تهران اومدند مي کاري که مواقعي که ، عمو آپارتمان رفتند بقيه شد، همراهش مادرش

 بشه، استراحت آماده و بگيره دوشي تا کرد حموم راهي رو مادرش سريع ديبا خونه به رسيدن با

 سالن، تو برگشت کرده عوض لباس رضا

 بفرستم؟ کجا رو مامان: شد بلند ديبا

 تميزه، تر خودت اتاق ولي اتاق، هست که چيزي: رضا

 گذاشت برد زد بغل هم رو اونها ، نداشت چنداني وسيله کرد، مرتب رو اينه و تخت اتاق، سمت رفت سريع ديبا

 رضا اتاق

 حمام، از مادرش اومدن بيرون با شد همزمان اتاق از اومدنش بيرون

 بخوري؟ بيارم چي مامان،: ديبا

 بياد بهوش ترسم مي بيمارستان، برم شم بلند بکشم، دراز ساعت 0 يه هيچي،: مامان

 نشونتون رو اتاق بياين واستون، ميارم گرم شير يکم اد، نمي هوش 9 از زودتر گفتند پرسيد، رضا مامان، نه: ديبا

 بدم،

 به کي: ترنزديک کمي رفت ديبا تلفنش شدن تموم با ميزد، حرف تلفن با داشت رضا سالن، تو رفت اتاق در بستن با

 بگيم؟ بابام

 چيو؟:رضا

 ديگه رو حرفهات بودن الکي: ديبا

 بياد جا حالش خدا بنده بزار باش، داشته صبر: رضا
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 کرد جمعش نشه ديگه بعد کسي به نگه: ديبا

 کرد، جمعش نشه خوب: رضا

 کرده هنگ مغزت انگار کن، استراحتي يه شو پا: ديبا

 مگير مي پس حاال گفتم، پيش ساعت چند بگم شه نمي اد، نمي بر دستمون از کاري فعال نکردم هنگ نه: رضا

 ميکن فکري يه منم کن، استراحت فعال باشه،: ديبا

 بدي، نشون رو زخمهات بايد بيمارستان رفتيم شبم بکش، دراز يکم کني، فکر نميخواد: رضا

 کرد، ولو کاناپه رو خودش گفت اي باشه ديبا

 کرده ديبا چي هر کنه، درست شام بود اومده کبري هم فاصله اين تو شدند، بلند رضا و مامانش نشده ساعت يه

 کرد مي پاک سبزي بود، نشسته حاالم بود، نشده موفق کنه ردش که بود

 کني پاک سبزي نبينم من؛ گل دختر به به: شد گرد چشماش اشپزخونه تو رسيدن محض به مادرش

 سالم،: صدا سمت برگشت ظرفشويي سر از کبري

 خانم سالم: مامان

 هستين؟ خانوم مادر شما: کبري

 ما دختر اين با کني مي چه بله،: مامان

 کنن پاک سبزي گفتم کنن، کمک خواستند مي خانم، هيچي: کبري

 !ها باشي کرده پاک سبزي من واسه حاال تا ندارم ياد ديبا: مامان

 مي خودم خريدم، مي خودم زد، مي بادمو کسي بودم داده لم من سال سه اين تو کردي فکر جون مامان: ديبا

 پختم مي خودم شستم،

 رستوران رفتم مي خودم گشتم، مي خودم: مامان

 ديگه، رفتم مي هم گاهي خوب مامان،-وا: ديبا

 کنم کمکت من بزار حاال نداره، ناراحتي مادر باشه: مامان

 کنم مي کمک خودم من برين شما جون، خانم نه: کبري

 کنين؟ مي چيکار سالم،: آشپزخونه تو اومد هم رضا
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 پزم، مي غدايي يه دارم: کبري

 خوريم، مي بيرون چيزي يه ريم مي نيست، الزم: رضا

 باال گرفت رو گليش دستهاي ديبا ظرفشويي؛ به رو برگشت کبري تا

 بشور رو دستات پاشو وضعيه؟ چه ديبااين: رضا

 نمونده چيزيش ، کنه پاک بزارين: مامان

 ضمري رو خدا بنده اون آقاجونت به بمالي بري خواي مي هي مونه، مي کثيف ناخنات زير پاشو نيست، الزم نه: رضا

 شد بلند خواسته خدا از که کني،ديباهم مي

*** 

 ديدند همو اومد، هوش باالخره ولي شدند، معطل خيلي شيشه پشت از مالقات اجازه و آقاجونش اومدن هوش تا

 اومدند، و رفتند لبخندها و اشکها

 بود، مونده اونها خونه مادرش نبود، ديبا دل تو دل بود بيمارستان تو پدرش که اي هفته يک تو

 نه مهمون اتاق سمت ره مي داره ديبا مادر ديد کبري وقتي بودند،اونم برگشته بيمارستان از وقتي اول، شب

 و ديبا همزمان خوابين؟ مي کجا شما خانم ديبا پس: کرد باز موقع بي معمول طبق رو دهنش برداشت نه و گذاشت

 چرخيد، همديگه رو نگاهشون مثلثي مامان و رضا

 توئه؟ اتاق اينجا ديبا: مامان

 ديگه، خوابيدم مي اينجا رو روزه 43 اون من آره، خوب: ديبا

 من واسه بيار تشک لحاف يه پس خوب: مامان

 رو هنگيده ديباي دست بعدم باشين، راحت شما کرده، فرق وضعيت االن بود، مدت اون مال اون مامان،: رضا

 کنين صدام نکنين، مالحظه داشتين کار ساعتي هر اگه بخير، شب: خودش اتاق در سمت بردش گرفت

 اتاق در شدن باز با دفعه يه: بود تک بيجا فضوليه تو کال ولي گرفت، مي زود رو رضا اخم خط بود، زرنگ هم کبري

 زدن، کل به کرد شروع رضا

 داد، تکون مامانش که سري با که عقب برگشت رو رفته قدم دهنش، تو بخوابونه خواست مي دلش خيلي ديبا

 باشه دار خود کرد سعي

 گوب هي کوفتيه؟ چه بيني مي بيني، مي ديدي،: رضا چشم سمت بر رو شصتش انگشت اتاق در شدن بسته با

 کنم خواهي عذر خانوم اکله اين از بردي منو کن، مالحظه
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 خودش جاي چي هر اون، االن بودي، مقصر تو صبح نکن، قاطي هم با رو چيز همه: رضا

 اش حفهت کن فکر نرسه، ثمر به بيرون بپره دلش تو بادوم هسته اون بلکه کنم، نصفش خواست مي دلم بخدا: ديبا

 وان،خ نمي کردن زياد تا دو اين ديگه بسه بابا ،اَه خسرو يه شه پسر ديگه کبري يه شه مي شه دختر بياد، دنيا

 بسه شهر يه واسه شون يکي

 نزن، جوش خوب خيلي: رضا

 کنم مي رو کارا همه خودم من زايمان، پس و پيش مرخصي بفرستش بخدا: ديبا

 مامان اتاق ره مي کولر کانال از صدات نزن، داد حاال خوب، خيلي: رضا

 کرد، قفل رو اتاق در رفت ديبا

 کني؟ مي چيکار: رضا

 کنم تجاوز بت خوام نمي قاعدتا: ديبا

 باشه؟ راحت خيالم: خنده زير زد رضا

 بگيره مچ اتاق بياد کنه باز درو يهو صبح خوام نمي راحتي، جور هر: ديبا

 چي؟ مچ: رضا

 اتاقه وسط خانم ببينم کنم وا چشم صبح ترسم مي ندارم امنيت واهلل بخوابم، زمين رو خوام مي هيچي: ديبا

 بره، نمي خوابت زمين رو گي مي که تو بخوابي؟ زمين رو چرا حاال: رضا

 االن؟ کني فداکاري خواي مي: ديبا

 چي؟ واسه نه من؟: رضا

 زمين رو بخوابي کني مردونگي ميخواي شايد گفتم: ديبا

 کني نگاه بهم برادري چشم به بده قول فقط تخت، رو برو بخوابي، خواد نمي ام تو عمرا،: رضا

 روش، کشيد مالفه خودش رضا، واسه گذاشت رو الحاف تخت، رو رفت خواسته خدا از ديبا

 اليح آقاجونش به چطور دونست نمي شه، مي چي نميدونست بود، فکر تو همش نيومد، چشمش به خوابي صبح تا

 کنه راحت رو خيالش عمل از قبل گفته چيزي يه رضا کنه

*** 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر helga1980 | گردون چرخ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

181 

 

 هنديد تنها رو پدرش هيچوقت ولي رضا، بدون باري چند رضا، با باري چند باباش، ديدن بود رفته روز هر تقريبا

 ييک تقريبا روز هر ولي اصفهان، بودند برگشته عموهاش و دانيال بودند، نزده حرفي هم اي کلمه چند از غير بود

 ساعت اون تو بود کننده مالقات تا دو

 زج چيزي گرچه بود، شده آماده يراق به حاضر هم ديبا اصفهان برگردوند رو پدرش آمبوالنس با بود قرار که روزي

 تندگرف مي تصميم داشتند وقتي اتاق در دهنه تو دقيقا نداشت، هم الزم درواقع چون بود، نداشته بر تنش لباس

 ماش: کرد ختم رو قصه که داره اومدن قصد هم ديبا که شد متوجه پدرش ماشين، با کي بمونه امبوالنس تو کي که

 رضا با اونم ، مياي شدم روپا من که ديگه هفته سه دو انشاهلل

 گرفتاره، رضا ميام، من ، من جون، آقا نه: ديبا

 بدم، مهموني يه خوام مي اي، مي توهم تونست شوهرت اگه کردم خبرت وقتي موني، مي شمام پس خوب: حاجي

 بايد قبلش من هست مسائلي يه بابا، ولي: ديبا

 نکن، خسته منو رضا، با اونم ديگه، هفته سه ديبا: حاجي

 ونبهش زنيم مي سر نگير، حرف به رو حاجي اين اينقدر عزيزم،: گوشش کنار کرد خم سر رضا چکيد، اشکش ديبا

 کرد اشون بدرقه صدا بي و کرد، خداحافظي هم مادرش با نزد، حرفي ديگه ديبا

 لبکارط تونست نمي خيلي مسلما بگه، قراره چي دقيقا دونست نمي ولي کنه، باز دهن خواست باري چند مسير تو

 مي کَمَکي يه شايد خوب ، ولي بود، کرده عمل اتاق راهي راحت خيال با رو پدرش که بود ممنون هنوزم باشه، رضا

 کرف از بتونن هم رو مراسم ،اگه بود مطمئن ديگه، بود آورده کجاش از رو شيم دار بچه آخه کنه، غلو کمتر تونست

 دار بچه بحث اين گاهي از هر بودند، دانشجو دو هر هم داود و دانيال هاي زن چون عمرا، رو بچه بندازن، آقاجون

 يم برنامه داره آقاجونش بود، مطمئن ديبا االن رفت، مي آقاجون اعصاب رو التحصيلي فارق از بعد تا نشدنشون

 بزاره، چي رو اسمش که ريزه

 کرد هيني يهو

 شد؟ چي: خورد جا رضا

 کنم مي فکر بدبختيام به دارم هيچي،: ديبا

 کرد ات شوکه کدومش دقيقا االن: رضا

 شدي باعثش شما که اوني: ديبا

 شديا حساس بودي، تر ريلکس خيلي قبال کني؟ مي اذيت رو خودت اينقدر چرا تو:رضا
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 خابانت رو بچه اسم اگه گرفتنه، مراسم فکر تو اصفهان نرسيده پاش آقاجونم مطمئنم من االن شدم؟ حساس: ديبا

 باشه نکرده

 کبري؟ بچه بچه؟ کدوم: رضا

 رو تو و من بچه نخير: ديبا

 نفهميدم من که کي کردي؟ رو خودت کار باالخره تو ديبا: خنده زير زد رضا

 !گي مي چي: ديبا

 کردي تجاوز بهم کي گم مي: رضا

 بکش خجالت وااااااااا،: ديبا

 از چطور بود، خودم مواظب خيلي هفته يه اين تو خداييش ولي ريخته، تو از خجالتم من چرا گم، مي خودمم: رضا

 کردي استفاده سوء من اطمينان

 کرده خورت چيز کبري کنم فکر! بوديا خوب تو بزارم، دلم کجاي و چل و خل پسره اين خدا، واي:ديبا

 سالمم، من: رضا

 هستي آبي اسب حتما پس: ديبا

 ادب بي: رضا

 نه؟ خودشي شه؛ مي باردار نر که هست ابي اسب اي گونه يه گم، مي راست: ديبا

 مي تايي 4 سه يه يا شه مي راضي يکي به آقاجونت حاال بکشي، رو زحمتش بايد خودت نه: خنده زير زد رضا

 خواد

 کني مي مزاح تو آشوبه دلم تو من ديگه، بسه: ديبا

 کردم؟ باشه،بد شيرين روياي تو عمل کل آقاجونت کنم، زياد رو داغش پياز گفتم چيکارکنم، خوب: رضا

 همه باش مطمئن کنه، احضار منو تا شه، پا سر آقاجون تا کنيم، چيکار حاال ولي کردي، بد نگفتم نه: ديبا

 کرده دعوت هم رو مهمونهاش

 نکنم، فکر بابا، نه: رضا

 کن، فکر بابا نه: ديبا

 بگيم هم اونها به بايد ، خانمه عمه و مهين مامان اونم مونه، مي مسئله يه حاال خوب: رضا
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 کنيم مي جمعش جور يه خودمون نه، اونها به نه، واي: ديبا

 باشن؟ مراسم تو نبايد من فاميلهاي و فک يعني: رضا

 باش جدي يکم خدا رو تو واي، ، واي: ديبا

 باشه شوخي فاز تو نفر يه جديه قصه وقتي بده چقدر بيني مي: رضا

 منظور: ديبا

 تهالب هستي، مدلي اين کامال گرنه و مضطربي يکم سرت، پس خورده دستي يه حاال همينجوري، خودتم خوب: رضا

 نيست بد هم خيلي ديدم کردم امتحان که االن ها، باشه بد نه

 بعد واسه بزاري رو من به دادن درس و مجازات شه مي: ديبا

 قضيه اين واسه کنيم مي فکري يه صبر سر خونه، بريم بزار خوب خيلي: رضا

 اکي؟! شوخي بي! ها جدي: ديبا

 شوخي بي باشه: رضا

 اومد، مي و رفت مي سواري مورچه مثل همينطور کبري بود، مستاصل ديبا خونه، بودند رسيده بود ساعتي نيم

 ند،شد مي مطلق استراحت فاز تو فاميلشون تو باردار زنهاي هميشه آشپزخونه، تو رفت مي کرد مي سئوال يه هي

 بود، شده فعال برابر چند ولي بود،زبونش که بود همون فعاليتش کبري اين ولي

 بندازم؟. ديگه نداريم کيسه ماست خانوم: کبري

 شل ماست نه بشين، دقيقه دو برو واهلل، زد کهير تو اون بچه اون بابا بگير آروم دقيقه يه خدا رو تو کبري: ديبا

 کردم، هوس

 کرفس نعناو و پونه با کردم، کيسه ماست هوس خودم آخه: کبري

 شه، زاغ چشمش بچه اين بزاري اگه مديوني بنداز، باشه: ديبا

 کرد، باز و در هوا بي اتاق، سمت رفت شد بلند بعدم

 کرد مي بع بع داشت واقع در حرف نه ، زد مي حرف تلفن با بود،داشت نشسته تخت لب رضا

 بله بله، که اون بله، بله،: گه مي مرتب رضا که خطه اونطرف کي دونست نمي

 هک نگذشت زياد ولي نشست، تخت لبه همون رفت ديبا بمونه، کرد اشاره رضا که بره عقب عقب خواست ديبا

 داشتي؟ کاري: نشست و زد اتاق تو قدمي يه رضا تلفن شدن تموم با بود، جون خانوم ،عمه سمت اون کي فهميد
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 کنم عوض رو لباسام اومدم نه،: ديبا

 کنيم صحبت بشين: رضا

 تخت دسته رو انداخت رو پالتوش ديبا

 کردم مي صحبت عمه با: رضا

 خوب؟: ديبا

 کردم مي مشورت باهاش داشتم: رضا

 به؟ راجع: ديبا

 بديم بابات تحويل نوه ممکنه ما که اوضاعي همين: رضا

 باشيم جدي بود قرار: ديبا

 دارم، سئوال تا چند يه من ببين جديه، اينم خب: رضا

 چي؟: ديبا

 مياد؟ بدت من از پيش سال 4 اندازه به االن تو: رضا

 چي؟ يعني: ديبا

 روم و رنگ از آهان اومد؟ مي بدت چيم از ديگه دونم نمي اسمم، از ريختم، و سر از ميدونم، چه: رضا

 چيه؟ منظورت: ديبا

 بده، منو جواب: رضا

 نکنم، فکر ، دونم نمي خوب: ديبا

 نيستم، عصباني دستت از که اينه منظورم اد،يعني نمي بدم ازت ها موقع اون اندازه به االن من ، دوني مي: رضا

 نيستم، عصباني حاال خوب ولي مستقيم، اونم کردي، مي من بار خواست دلت هرچي که درسته

 بياد، در اشکش بود نزديک ديبا

 هستي؟ چي دنبال خواي؟ مي چي زندگي از اصال تو: رضا

 !ام چي دنبال بدونم نگذاشته هيچوقت اتفاقات اين اصال دونم، نمي:ديبا

 دونن نمي آدمها خيلي کال دونستي، نمي پيشم سال 4 اون نيست، مهم خوب: رضا
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 فهمن نمي عمرم آخر تا که اينه جالب

 بگي؟ خواي مي چي: ديبا

 کرده، سرد منو اينها همه رفت، که آبرويي رفت، که پدري خوردم، موقع اون که اي ضربه دوني مي هيچي،: رضا

 حرفش که دوني مي ولي شدم، مي ديوانه دستش از داشتم بزارم، پيش پا کرد درخواست ازم خانم حاج که روزي

 مدي،نيو تو خوب ولي کنم، مي فکر داشت فکرايي شيم،يه برو رو تو با که بود کرده خبر آخر بود،شب حجت واسم

 بود اين اش خواسته مطمئنم يعني شد، ديگه جور يه قصه و

 ...عمرم سال 4 عين انگار ديدمت وقتي

 اينه حرفم نيستم، عصباني اونقدر حاال کن، ولش

 چي يعني نيستي عصباني االن خوب: ديبا

 مي حرف مامان با هم عمه اد، نمي بدت ممدرضا اسم از و زنم نمي بهم رو حالت خيلي من اگه اينکه يعني: رضا

 زنه،

 کرد مي نگاه فقط ديبا

 زدم، مفت حرف بگم رم نمي زدم، حرف حاجي با من حال هر به: رضا

 بود سکوت فقط ديبا

 نم نکنه فکر که زد حرف باهاش بايد يکم بيشتر، منو منتهي داره دوستت رو تو دوني مي که هم مهين مامان: رضا

 تو حتي يا شم مي بدبخت دارم

 ترسوني مي داري منو: ديبا

 بودي خونه اين تو روز چهل نترسيدي، موقع اون خواستگاري، بيام گفتي نزدي زنگ خودت مگه تو: رضا

 ابحس حرف شنيدن از حاال نترسيدي، خوابيدي من بغل تو اس هفته يه نترسيدي، اينجا روزه ده االن نترسيدي،

 چيه واسه ترست

 نيومدي هم صوري حتي نيومدي، که ديدي بود، صوري اون: ديبا

 پريده رنگت چرا: رضا

 اين ،اون بخاطر خواد نمي مطمئنم گم، مي آقاجونم به من بياد، پيش چي نيست مهم برام نيست، قشنگ اين: ديبا

 شه نمي راضي اونم بيفته، اتفاقات

 نشه بشه راضي که فهمه نمي اون: رضا
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 فهمه مي که دنيا اون: ديبا

 آخه کجا به چسبيدي کردي ول رو دنيا اين خوري، مي رو دنيا اون غصه االن تو: رضا

 کنم نمي قبول من: ديبا

 هم اونموقع بود، هوا در پا شرايطتت هم اونموقع کردي، قبول مهين مامان تهديد يه با پيش ماه دو تو ديبا: رضا

 خونه تو بده راهت عمرا ديگه بود ممکن فهميد مي آقاجونت

 ود،ب دراز سرشون زبونم من گفتند مي کلمه يه بود، تو سود قصه سره يه بود، تو ارث مامانت حرف موقع اون: ديبا

 نداره ته که سرمه پشت نفريني چه دونم چي؟نمي حاال بود، ساله يه قرار اون چي؟ حاال

 مني؟ فاميل حديث حرف نگران االن يعني: رضا

 شه مي چي دونم نمي خوام، مي چي دونم نمي اصال من: ديبا

 خوان، مي چي بقيه کردي فکر نيست، مهم هم ندونستنت شه، نمي چيزي هيچ: رضا

 عمر آخر تا کني مي فکر زندگيشون خونه سر رن مي عشق با که هايي همون خوان، مي عشق که هايي همون

 عادي، داشتن دوست شه مي عشق همه اون خوره، نمي هم به هواشون و آب گذشت، که ماه يه نه، عاشقند؟

 شه مي هاشون خيلي پيوند همونجا، رسند مي آخرش کنند مي شروع عشق بي که هم که همونهايي که چيزي

 تونن، نمي هم بخوان نيست، ذهنشون ته فانتزي چيزاي اون ديگه تهش اون وگرنه روزانه، نياز شبانه، پيوند

 خوب قصه تازه اين حرفها، اين واسه ندارند وقتي ديگه که کنه مي مشغولشون خودشون به اينقدر زندگي

 ميرن آبي زير بيارن، در تون نمي هم ادا حتي که هم عده يه خوباشونه،

 نگرد، دنبالش نيست، خاصي خيلي چيز زندگي ته بيني مي

 بار اين نه بار اون نه باشم، داشته زندگي چنين کردم نمي فکر وقت هيچ من: ديبا

 ور گرفته عزا قيافه ين خدا تورو فقط ان، مي کوتاه مامان و عمه نباش، نگران شنيدي، بود، من تصميم اين: رضا

 خوشبختم من کنن فکر اونهام بزار نده، نمايش واسشون

 کنم فکر بزار: ديبا

 توني؟ مي: رضا

 بده حالم بتونم، نکنم فکر: گريه زير زد ديبا

 گرفتم تصميم واست من همين واسه: رضا
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 تونمب تا بشم کسي عاشق بايد کردم مي فکر باشه، خاصي جور يه بايد من زندگي کردم مي فکر هميشه من: ديبا

 برم کسي دين زير نه مصلحت، سر از اينکه نه کنم، زندگي باهاش

 نيستي؟ من عاشق االن يعني: رضا

 نه: ديبا

 کنم، تحملت بتونم کنم فکر خوب ولي نيستم، عاشقت منم داريم، تفاهم خوب: رضا

 تونم نمي من کن، تموم رو بازي اين رضا: گرفت شدت ديبا گريه

 تونم، مي انگار ديدم بعد تونم نمي کردم مي فکر منم: رضا

 باشم تو دين زير عمر يه خوام نمي من: ديبا

 نذاشتي تو خوب که تو دين زير رفتم مي داشتم من روزم يه خوب: رضا

 مهينه مامان: شد بلند رضا تلفن زنگ صداي با

 نده، ب جوا: ديبا

 چرا؟: رضا

 دونم نمي: ديبا

 مامان سالم الو: داد جواب رو تلفن ولي رضا

... 

 خوبي؟ شما ممنون،: رضا

.... 

 مامان، چرا: رضا

... 

 باشي خوشحال من گرفتن سامون و سر از کردم مي فکر: رضا

.... 

 چيه حرفها اين مامان ا،: رضا

... 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر helga1980 | گردون چرخ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

187 

 

 خواستين رو همين پيش ماه دو نبودين شما خود بعدم کني، نمي کاري چنين شما مامان: رضا

... 

 عمر يه چه سال يه چه من، مادر فرقي چه: رضا

... 

 کنه مي گريه داره گه، نمي چيزي فعال اون: رضا

... 

 فرار دستش از بارم يه که بخصوص شه نصيبش خوبي اين به شوهر کرد نمي فکرشم ذوقشه، از اذيتي، چه نه،: رضا

 بودم کرده

... 

 بزنه، زنگ شما به گم مي بعد کنم، آروم رو ايشون فعال من بدين اجازه مامان، ام جدي: رضا

... 

 مامان، زدم حرف من باشين، داشته قبول هم شما دارم دوست جديه، تصميم اين مامان: شد جدي دفعه يه رضا

... 

 زنم، مي زنگ بهتون شرکت از صبح فردا من بزارين: رضا

 بيرون، بره اتاق از بلندشد ديبا

 داره کارت مامان کجا؟: ايستاد مسيرش تو رضا

 بزنين حرف ديبا با خدافظ، من از مامان: رضا

 الو: ديبا

 رضا محمد گه مي چي جون، ديبا سالم: مهين

 نه گه مي بگم، آقاجونم به من گم مي بهش من بخدا دونم، نمي: ديبا

 نيست شوخي خدا به نگرانم، من ، زندگي اين آخه: مهين

 دونم، مي:ديبا

 راضيه کني مي فکر بفهمه روزي اگه بابات: مهين
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 بگين چيزي يه شما نيست، راضي ميدونم نه،: ديبا

 اره مي بد همش بچه اين خونه، دلم آخه بگم، چي: مهين

 اي ديگه نفرين و لعن نميخوام نداره، فايده گم مي چي هر من بگين، بهش شما کنم، چيکار من گين مي: ديبا

 باشه سرم پشت

 کرديم نفرين و لعن کي ما جون وا،ديبا: مهين

 نرسيد گوشم به کم پيش سال چهار: ديبا

 کنه مي خير دعاي کي روز و حال تواون رفت، شد تموم گفتيم، چيزي يه ما حاال ، وا: مهين

 ام نمي بر پسرتون پس از من شين، کار به دست بايد خودتون شما نميدونم من: ديبا

 بچه رضا ره، مي احترامم بگم زياد دوني مي خودتم ولي ام مي زبوني يه ميام، بر من کردي فکر بگم، چي: مهين

 دونه مي که انشاهلل البته کنه مي چيکار ميدونه بهتر خودش نيست،

 ندارين؟ کاري فعال: ديبا

 شه مي چي ببينيم بزار خدا، به اميد عزيزم، نه: مهين

 خدافظ: ديبا

 بيرون رفته اتاق از کي رضا نفهميد چرخوند چشم ديبا

 ؛ دريغ ولي بود کتاب رو ساعت يه – کتاب رو انداخت برداشت، چشمش از و عينک ديبا

 ريغد ديبا از رو خودش گرچه مرخصي بود داشت،رفته که نازکشم بود چهار ماه تو کبري آشپزخونه، تو رفت پاشد

 بود کبري کشيد سرکي جست، در صداي با که نه يا کشيده دم ببينه زد برنج به سري يه ديبا کرد، نمي

 خوبين خانم، سالم: کبري

 نکشيده دم بشين: ديبا

 چي؟: کبري

 اومدي، واسش که همون نخوچي،: ديبا

 شه وخيم حالش کن دعا بود،خانم ندار حال خواهرش، خونه رفت ناهار از بعد گل خانم امروز سيرم، ، نه: کبري

 ي ي ي کبري: ديبا

 تونم، نمي ديگه بخدا شوره، مي رو روش و دستت گالب با زنه، مي حرف بس از بريد نفسم واهلل،: کبري

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر helga1980 | گردون چرخ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

189 

 

 ها شي مي راحت روزي چهل يه زهرا؟ بهشت بفرستيم رو خانم خاله خواي مي: ديبا

 حاال نکنم، چي چيکنم گفت داداشم زن عمر يه بسمه، ديگه ، خدامه از واهلل وگرنه گيره، مي خشمش خدا: کبري

 سخته شرايط اين تو خوب ولي نداشتا عيبي بود عادي اوضام اگه خانم

 انگار هکرد سرخ مرغاي حجم کرد، قابلمه به نگاهي يه کشيد، برنج کبري واسه برداشت بشقاب يه شد بلند ديبا

 برنجا، رو گذاشت رو اش تيکه يه بود، شده نصف

 روش بزنين کچا يکم خانم: کبري

 آپ کچ: ديبا

 بدين انبه ترشي هم يکم پاييني کابينت اون از زحمت بي همون،: کبري

 سالم: پروند جا از رو کبري رضا کردن سالم صداي که گشت، مي ترشي دنبال پاهاش رو بود نشسته ديبا

 بشين سالم،: رضا

 سالم: شد بلند ترشي ظرف با هم ديبا

 ديبا بيار در هم رو آلبالوها ترشي اون زحمت بي: رضا

 بيرون کشيد رو ترشي ظرف نشست دوباره حرف بي ديبا

 شد بلند و غذاش رو ريخت ترشي يکم هم کبري

 ري؟ مي کجا: رضا

 اجازه با خونه، رم مي: کبري

 زد جيم سريع بعدم

 نشست و ميز رو گذاشت رو ترشي ديبا

 نيستا خوب براش خوره مي غذا وعده چند روزي اين: رضا

 بديم قِلِش بايد ماهگي 9 تو کنم فکر بگم، چي واهلل: ديبا

 خان خسرو به نشيم بدهکار ديگه روز دو: رضا

 بابت بياره جا به دوبار رو وعده هر نشه مجبور ديگه کبري بلکه ، ببره برداره رو مادرش اين کرده، جا بي: ديبا

 شه حل قضيه مرد خواهرش خواست خدا هم شايدم حاال خانوم، مزه بي غذاهاي

 چي؟ يعني: رضا
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 کنه کم رو زحمت جون خاله نميايد بدش انگار کبري سرش، رفته امروز مريضه خواهرش هيچي: ديبا

 بابا کن ولش ، اين دست از: رضا

 گرفته منو که اونه نگرفتمش، که من واال: ديبا

 رفت و ماشين تو گذاشت رو ظرفش ، خورد رو غذاش ماه 0 اين مدت طبق رضا نشد، بدل و زد اي ديگه حرف

 ، نشست همونجا و بست رو ماشين در ديبا

 زدي؟ و عينک اين باز: برگشت نرفته رضا

 دارم دوسش خوب: ديبا

 شه؟ ضعيف چشمهات دستي دستي خواي مي: رضا

 نداره نمره که، گفتم: ديبا

 چي، هر: رضا

 سالن تو برگشت و کابينت رو انداخت و عينک رضا

 يم پاپي کرد، مي توجهي بي ديبا زد، مي غر فقط بود، شده سخت رضا تحمل گرفت،ديگه دست با رو سرش ديبا

 کرد مي محلي بي زد مي حرف ديبا شد،

 بود، نمونده براش صبري ديگه ولي خودشه تقصير بيش کم دونست مي ديبا گرچه

 در دم تا اگرچه بود دور ساعتي چند يه اقل ال دانشگاه، ره مي روز 4 اي هفته که کرد مي شکر رو خدا فقط

 مي عطلم کلي بيان، هم با تا شرکت رفت مي ديبا که هم برگشتنه کرد، مي بارش اي تيکه يه رضا باالخره دانشگاه

 داشت، صبوري قصد فعال ولي شد،

 شه، خاموش ظرفشويي بود منتظر ميز رو بود گذاشته رو سرش

 لباسهاش به نگاه يه ، بود مشاور دومين البته اصل هاي خبره اون از افتاد، همکالسيش هاي مشاوره و حرفها ياد

 ديد، مي خودش به توهين جورهاي يه بپوشه رو نظر مد لباسهاي بود نتونسته بود کرده هرکاري کرد،

 هد خوب ولي بود پوشيده رو شلوارکش تاپ يعني داشت، تن رو گرم شلوار و شرت تي همون هنوز کرد، بلند سر

 کمد تو بود کرده پرتشون نشده دقيقه

 بود، ندونسته قدر ديبا و بود خوب کلي رضا دستاش، رو کوبيد رو سرش

 بود، ريخته بهم چيز همه ديبا تکميلي رفتار با سونامي، اون از بعد
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 قبل بود شده زده حرفها - خانم عمه مهين، مامان شدند، احضار رضا و ديبا آقاجونش، رفتن از بعد هفته سه

 بود، کرده نظاره فقط خاموش ولي ميل بي ديبا ديبا، و رضا اومدن

 رفص به بودند، بزرگا همه ولي نبود، صدايي و سر آتليه، آرايشگاه، شد، برده خريد بود، کرده دعوت رو فاميل همه

 تمام و دادن، دست به دست قولي به آقاجونش، طرف از سخنراني يه شام يه هتل، بودند کرده دعوت رو همه شام

 زباله، سطل کنار کيسه تو بود کرده رو لباسش رسيدن، محض به بود، کرده بغ سکوت در ديبا رو راه تو مسير تمام

 شبي نصفه که بود کرده رضا چي هر بود، کرده جمع رضا اتاق تو از رو وسائلش بود، زده جيغ بود، زده داد کلي

 هکن رد در دم از رو اونها بره بود شده مجبور رضا آخرشم بود، نگذاشته محل ديبا اونجا نکشونه رو خسرو و کبري

 برن،

 نماينده که بود عکسها آلبوم که بعدي طوفان تا بود، شده آرومتر هم ديبا ، بود کرده مدارا رضا روزي چند تا

 ريز ريز رو همه نديده ديبا ماالگا، تور بليط دوتا همراه بود، داده رضا تحويل موم و مهر خونه دم عکس شرکت

 مي بدتر رضا شد، مي آرومتر ديبا چي هر برعکس حاال بود، شده عوض هم رضا فرداش از بود، زده زار و بود کرده

 .کرد

 بخوره رو قبلي رضاي همون حسرت ديبا که بود کرده کاري

 کنه فکر شده، وچي بوده چي اينکه به - نکنه فکر خواست مي شده، چي کنه فراموش ميخواست دلش گاهي

 ديبا گرفت، مي سر اگه بارم اون خوب شه، مي رضا باباي بودن خوش دل قرباني داره ديبا که همون اوله، بار همون

 يچ هر کرد، مي تنظيم زندگي اون با رو نبود و بود ذهنش تو هرچي بايد پذيرفت، مي رو مشترک زندگي يه بايد

 مي رو بود بيزار که کارا اون همه شد، مي خونه زن سپرد، مي فراموشي دست به رو خواست نمي و خواست مي

 اين اگه ولي تونست، مي تونست؟ نمي بزاره، راه اون تو پا ميتونست بيشتر تجربه سال چند با بارم اين خوب کرد،

 داد مي امون رضا جديد گند اخالق

 ايدمش بود، زندگيش و کبري بيگاه و گاه حرفهاي قلقلک شايدم زنانگي، يا کرد، مي پختگي داشت دونست نمي

 کرده نيازي بي احساس بود، نداده محل و بود شنيده کالسيهاش هم از دوستاش از زماني که چيزهايي اون همه

 بود، افتاده جونش به همش حاال بود، کرده مسخره بود، خنديده بود،

 بلند چکمه واسه نه دانشگاه، مانتوي بودن چروک و بودن خاکي سر بيداد و داد نه رو، نابش اما خواست، مي توجه

 رو زدن نمره بي عينک واسه نه رو، پوشيدن

 آقا نازخريدنهاي رفت، مي عصابش رو پسراشون دوست از شوهراشون، از همکالسيهاش حرفها ديگه حاال

 از گفت، مي زور بهش اتاقها بودن جدا از کبري سئوالهاي کرد، مي عصبيش کبري از نچسب و زمخت خسروي

 بچزونه رو ديبا تونست مي حرفهاش با ناخواسته و خواسته اينکه از شد، مي کفري کرد مي نصيحتش اينکه

 کرد مي حماقت احساس
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 ور رضا اگه که بودند گرفته سراغ بودنش، ديده رضا با دخترا بود شده باري چند دانشگاه تو کم مدت همين تو

 ودب شده حرصي کنه معرفي رو اونها کيسه، دنبال واسش ديبا که چيزي عمويي پسر ، اي خاله پسر مونده، دستش

 نهک غلطي چه ببينه کنه مشورت دومش سال همکالسيهاي از يکي با بره بده، خفت به تن بود شده مجبور حتي

 يرش زير رو ديبا سر رضا بوده مونده کم صبحي سر بود، شده ديبا شدن کنف باعث تازه که بشه، آروم رضا يکم

 رضا، گذاشتن قال صبح شرکت، به رفتنش، دير ياهمون شه، پاک لبش از ساعته 84 قرمز رژ اون تا بده غسل آب

 داده جديد مشاور خانم که هم راهکارهايي گرچه کنه، فکر احمقانه کاراي اون به خواست نمي دلش حتي ديگه

 هم سوميش بود، نداده جواب که دومش اول مورد يعني ، بده جواب رسيد نمي نظر به نداشت، کمي دسته هم بود

 .کنه اجابت بود نتونسته ديبا که بود نامناسب نوعي به يعني مناسب لباسهاي همين

 بود شده خاموش باالخره انداخت، ماشين به نگاهي کرد بلند رو سرش

 بود، گير هنوز فکرش ولي بياره، در رو ظرفها شد بلند

 اومد مي دهنش به فحشي يه اگاه خود نا افتاد مي اسبقش مشاور هاي توصيه ياد بار هر

 اتاقه همون تو بيوفته قراره اتفاقي هر اتاق، اون تو برگردي بايد تو ببين..: 

 رم مي اونجا خيلي من خوب: ديبا

 جداست اتاقت گفتي که تو...: 

 شم شيرين يکم کنم تميز و اونجا سرم خير ميرم ميره که روزا شبها، نه: ديبا

 ري؟ مي نيست وقتي سرت، بر خاک...: 

 ديگه خوب: ديبا

 ريمي زني مي بغل رو بالشت و الحاف اومد در که اشکت کني، مي قاچ اتاقت، بري مي پياز يه شب نصفه امشب...: 

 ي،کن نمي نازم تخت، رو ري مي نخواب زمين رو گفت بهت تا بخوابم، اينجا ميخوام ديدم، بد خواب گي مي اتاقش،

 تاقا تو بره بود خواسته ديبا اينکه محض به ولي خودته، هنر ديگه هم اش بقيه ميدي، ادامه پرو پرو بعدم شب از

 جازها بود کرده باز درو رضا هم وقتي بود کوبيده در به پرو پرو قفله، در که بود فهميده بود کشيده رو دستگيره

 به ولي ها، تونه نمي زمين رو ديبا ميدونست نبود، خوابي تخت رو واسه تعارف از خبري تو، بره ديبا بود داده

 شنيده عمرش تو بيراه و بد هرچي خودش، اتاق بود برگشته داغون صبح 6 هم ديبا بود، داده ادامه خودش خواب

 بود داده گرفته درد فتانه اون و خودش به نوبت به بود بلد بودو

 احمق مغز نخود: ديبا

 هستي؟ کي با: رضا
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 انداخت، رو دستش تو بشقاب هوا بي شده، چي نفهميد ديبا

 ا ديباا: رضا

 کنه جمع رو اينا کن صدا رو کبري برو تونم، نمي ديگه من خدايا، واي،: ديبا

 شدي درگير ماشين با دادي، مي فحش کي به: رضا

 نخير،: ديبا

 !کجايي نيست، که حواستم: رضا

 بابا، کن ولم: ديبا

 خوردنمون غذا واسه بشقاب تا دو يه بزار نکن، ول اينقدر رو ظرفها اين تو ولي – که بيني مي کردم، ولت من: رضا

 بمونه

 کرد، نگاهش فقط ديبا

 ندارم، رفتن درمونگاه حال من رو دستت نبري: رضا

 رفت بيرون آشپزخونه از رضا سر پشت و کرد ول ديبا

 !رضا: ديبا

 چيه؟: رضا

 خوام مي ماشين من: ديبا

 چيکار؟ خواي مي ديگه رختشويي، ظرفشويي، که، داري: رضا

 خوام مي car است، کبري مال اونها: ديبا

 کشي؟ مسافر بري ،: رضا

 دانشگاه، برم ميخوام نخير،: ديبا

 ببر، نيستم من که وقتهايي: رضا

 هستي که تو: ديبا

 خونه دانشگاه دانشگاه، خونه خوري، هوا بري بريزي رو پسرا دختر نيستم راضي ولي سفر، رفتم وقت هر: رضا

 خوام، نمي اصال: ديبا
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 شکر رو خدا شد، حل پس: رضا

 صدم يک طاقت بود، شده نازکم دل ديگه اومد، در هم اشکهاش ريزه ريزه آشپزخونه، تو برگشتن با اَه،: ديبا

 نداشت رضا طرف از اقل ال نداشت، خودش به نسبت رو کرد مي بقيه با خودش که هايي شوخي

 رکتش منشي غالمي خانم بکنه، دل رضا موندتا مي عالف بايد معمول طبق بود، نشسته شرکت تو که بود ربعي يه

 زد، مي سر دستشويي به مرتب نداشت، خوشي حال

 خونتون، برو پاشو خوب: ديبا

 نيست خبري مرخصي شه، مي حساس جلسه روزاي خيلي مهندس شه، نمي امروز: غالمي

 اورد، مي بشقاب برد مي کاسه هي کي ابوذرم رفت، ور گوشيش تو يکم انداخت، پا رو پايي ديبا

 بري؟ مي چي ديگه: گرفت رو جلوش ديبا اتاق در دهنه تو

 ببرم شيريني گفتند رسيده، خوبش جاهاي به جلسه اينکه مثل: ابوذر

 ديگه هيچي اينا که ماهم: ديبا

 واستون خرم مي ميرم خانم، شرمنده: ابوذر

 ببينم بده بخري، بري خواد نمي: ديبا

 اد مي کم زياده جمعيتشون ندارين، بر خانم نه: ابوذر

 نفرن چند ببينم، بده: ديبا

 تا 07 رئيسي مهندس آقاو با نفرن 05: ابوذر

 به برو: برداشت رو ها شيريني از تا دو انداخت، دست سريع ديبا بود، شيريني تايي 85 يه شمرد، فوري ديبا

 سالمت

 غالمي، ميز دستمال رو گذاشت رو ها شيريني ديبا تو، رفت و داد تکون سري ابوذر

 واسه ،زد زنگ هم تلفن دوباري يه غالمي، جاي سر نشست ديبا بود، نشسته بست دستشويي تو باز که هم غالمي

 بهقلم رو خودش شريني جاش، سر کوبيد و برداشت رو گوشي ديبا دستشويي تو نکنه هول خدا بنده اون اينکه

 شد، گرد خدا بنده چشمهاي ديد ديبا بيرون، اومد دستشويي در از غالمي دهنش، تو گذاشت

 کردم بلند شيريني واست بيا غالمي: زد صداش پر دهن همون با
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 وت شيريني ديبا لب، به لبخند با ديد رو آقايي يه اتاق، سمت گردوند ،سربر سرش پشت از اي خنده صداي با

 دارين؟ کاري: داد قورت رو دهنش

 بدين ادامه بفرمايين شما نه: شد دوال کمي آقاهه

 هم، تو کشيد رو اخمهاش ديبا

 مجتبي پس شد چي: دراومد هم رضا صداي همزمان

 پايين، بدن رو شيريني خانم کار سر منتظرم: مجتبي

 چي؟: رضا

 ارم مي برو هيچي،: مجتبي

 کني، مي چيکار اونجا تو: ديبا به افتاد نگاهش بيرون، اومد رضا ولي

 خواي؟ مي چي مهندس بفرمايين: روميز انداخت رو خودش غالمي يهو

 دي؟ نمي جواب رو گوشي چرا: رضا

 هست؟ تلفن مگه دستشويي تو: ديبا

 همه بدين، رو خودنويس و مهر اون غالمي خانم اونطرف، بشين بتکون رو ات مقعنه شو بلند: کرد اخمي رضا

 معطلند

 تو برو هم تو مجتبي

 بهتره، نخوري تو: برداشت هم رو دوم شيريني برگشت نرفته، قدم يه هنوز بلندشد، جاش ديبااز

 حسابداري اتاق سمت رفت و دهنش تو داد رو شيريني يهو

.... 

 بود نشسته اخمو مدت تمام ديبا ماشين تو

 چيه مال اخمها اين االن: رضا

 اينجا، نميام ديگه من شم، مي خسته خوب بابا: ديبا

 ديگه پيشه دست اين االن:رضا

 نه: ديبا
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 بود، عالي کارت واقعا امروز پيشه، دست خودشه چرا،: رضا

 آقايون، بده ببره برداشته شيريني سيني يه من جلو ، ادميم ما انگار نه انگار ابوذر، تقصير خوب: ديبا

 زدم زنگ دوبار: رضا

 شه قطع تلفن کوفتي صداي گفتم بود، آب به دست خوب: ديبا

 اونم بدم انجام رو کارام برم خودم شم بلند عنر عنر نداره، پشم کالشون که ها رئيس مثل منم خوب، آره: رضا

 مهم جلسه يه وسط

 نداره عيب اولش، نه بود آخرش: ديبا

 حاله چه در درسها: کرد عوض رو حرف رضا

 افتادم عقب همه از شناسم نمي رو هيچکس شدم، تنها که بده ولي نخورده، جايي به هنوز: ديبا

 سامي و ظهيري از: رضا

 بله: باال داد ابرويي ديبا

 گرفت؟ سامون و سر ظهيري آقاي:رضا

 کنم، پيگيري رو کارشون که نبودم نه،:ديبا

 بود پيگيرت اون ولي: رضا

 واسش بزنم باال آستيني و دست يه بايد: ديبا

 نکرده الزم: رضا

 داره ثواب خيره کار چرا،: اومد خوشش ديبا

 نيست؟ کم کارا اين واسه سنت يکم نظرت به: رضا

 .نداره سال و سن که ثواب کار ، نه: ديبا

 شرکت تا اومدي چي با: رضا

 رو اوضاع اصال ممکن يعني بود، خز يکم روش اين نظرش به ولي بگيره، رضا از حالي يه خواست مي دلش ديبا

 کنه بدتر

 تاکسي با: ديبا
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 دنبالم بيا عصرا برسون، منو صبحا ببر، رو ماشين فردا از: رضا

 باشه جوون، آخ:ديبا

 کني؟ عوض رو ماشين خواي نمي: ديبا

 مثال: رضا

 8 مزدا نشد هم سه حاال 0 مزدا بشه 080 مزدا جا به خوب: ديبا

 نه:رضا

 خوب چرا:ديبا

 ندارم الزم 0 و 8 رسونه مي منو هم 080 رسيدنه، واسه ماشين: رضا

 پيشه سال 9 مال اين کنم فکر: ديبا

 کني مي ناز مزدا واسه حاال ميشيي سوار دنبالت ان مي پرايد با همکالسيهات: رضا

 رم مي پرايد همون با ميرم نخواستم، اصال:ديبا

 برگردوند رو و کرد اخمي فقط رضا

 مي رضا به نگاه چشمي زير هي بود، نداشته نگه که زبوني واسه داد خودش به فحشي يه يواشکي هم ديبا

 برم مي شد، عوض نظرم اصال خوب: نياورد طاقت نداخت،آخرش

 کردي، عوض بار صد رو حرفت هر ديدم، رو تو من که روزي از: رضا

 خوبه دانشگاه رم نمي اصال خوب من، خوب: ديبا

 دنبالم مياي هم بري،عصرها مي روز 4 ماشينم ري، مي نيست، کار در نرفتني: رضا

 سونمت؟ بر صبحام: ديبا

 نه: رضا

 آشتي؟ االن: ديبا

 قهرکنم که نيستم بچه من: رضا

 کني مي اذيت منو ها موقع يه ولي: ديبا
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 به پياده، من بودي شماسوار همش ديدم، رو تو من که روزي اولين از نمياد، يادم کنم؟ مي اذيت رو تو من: رضا

 ميکني رفت پس کني پيشرفت اينکه جاي به که بيني مي ولي نکردم، مدارا تو اندازه به کسي با عمرم

 باشم؟ سوار که داشتم ماشين من آخه: ديبا

 کنه مي کار خوب خيلي زبونت و دست ولي نه: رضا

 که دستهاييه همون به رضا اشاره بيفته دوزاريش که نکشيد طول خيلي انداخت، دستاش به نگاهي يه ديبا

 نشست ساکت هم خونه خود تا کيفش زير گرفت رو کرده،دستهاش پاره پاره رو عکسها

*** 

 ا،رض دنبال رفت مي ساعت سر دانشگاه، رفت مي وقت سر بود، نکرده خطا پا از دست ديبا که شد مي اي هفته دو

 و حالي بد بده، حال رضا به هم خيلي خواست مي اينکه نه حاال تعطيل، صدا و سر موقع، به خواب موقع به شام

 که شام عصرونه، تَخم با صبحونه، اخم با مار، زهر برج بود شده رضا بود بسته رو پاش و دست خانم عمه مريضي

 چي هر بود، کشيده نفسي يه اي اصفهان بود رفته رضا که روزي سه فقط ديبا ضروري، حرفهاي فقط هم حرف نه،

 هت ديبا ولي مياد، روزه سه بود گفته بود، رفسنجان عازم ناچاري درد که حاالم بود، نبرده رو ديبا بود کرده اصرار

 اصفهان، برن اي هفته يه هم با بود قرار که بعدم کشيد، مي نفس روهم ديگه روز سه يه بود، خوشحال دلش

 داشت دوست خونشون، بره داشت دوست خوب ولي خونوادش با بود دلخوري فاز تو هنوز گرچه هم ديبا

 ببيندشون،

 لبخند يه ديبا بره، 00 پرواز با بود قرار بود، کرده آماده صبح از انداخت، رضا چمدون به نگاهي يه کرد باز درو

 يه تخت رو بفرستم رو رضا ممد اينجا، بيام باز من شه کي خدا اي واست، تنگيده دلم عزيزم،: زد تخت به خبيثي

 بست، و در و خنديد خوش سر بعدم واشه دلم بخندم يکم افتاد، روش از شايدم ديدي چه رو خدا کنه حال نفره

 کرد جدا هم از رو تنش بند بند اي نعره که بود لبش رو خنده هنوز

 حياط تو دويد سريع

 زد مي لگد و لنگ و کرد مي بيداد و داد مردني الغر سوخته سياه مرد يه

 ميزد صدا رو کبري فقط مرگيشه چه نبود معلوم بود، کبري برادر خبره، چه بفهمه نکشيد طول خيلي

 ودخ وقتي اونم نبود، سختي کار کبري بد حال تصور نداشت، فايده که کنه آرومش نرمي با داشت سعي هم خسرو

 کرد مي تهي قالب داشت ديبا

 اتاق سمت دويد مي و رفت مي در کوره از طرف يهو کرد، مي صحبت باهاش حياط کنار کشوندش مي خسرو هي

 کبري
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 بيرون زد در از و کرد تن رو مانتوش سريع اومد، خودش به ديبا تا کشيد طول

 بدي اش سکته خواي مي آقا، چته: کبري اتاق سمت دويد

 کنم مي حلش خودم من تو، برين شما خانم:  خسرو

 پليس زنم مي زنگ گرنه و پايين بيار رو صدات توام، با آقا باشه، شدني حل آقا اين نکنم فکر نه: ديبا

 کنه، شوهر داده اجازه افريته اين به کي ببينم بزن بزن، زنگ...: 

 زني مي داد ميدونه چاله اينجا مگه بيرون ننداختمت تا برو هري، حاالم داده، اجازه قانون: ديبا

 بونهبخوا يکي که نبود بزن بزن اهل بود، عاجز که هم خسرو تودر، کوبيد مي پا با نبود، بدهکار گوشش طرف ولي

 اونم بزنه حرف خواست مي دمکراسي، به بود داده تن که حاالم بود، تخم اخم هنرش نهايت خر، نره اين گوش زير

 نفهم زبون کر يه با

 بياد اش بچه سر باليي خواي مي ميندازي، لگد چته هي: در سمت رفت ديبا

 تمام با طرف حرکت يه تو بود، شده رها ازچله تير بود، دير کمي زودش خوب ولي کرده، غلطي چه فهميد زود ديبا

 کنه، خورد رو آهني در خودش خيال به که در، به کوبيد رو خودش هيکل

 کنار، در از بکشه رو دستش که دستش سمت برد دست اون، از تر خل هم ديبا

 د،بو نکرده رو مردي و زن حساب ديبا خوب ولي ريقونه، باالي و قد وجب يه باشه داشته زوري کرد نمي فکر ديبا

 همچنين به هم رو عصباني آدم برابر چند زور حساب

 ولي باغچه، تو شد پرت حرکت يه به در، به بکوبه رو خودش دوباره نگذاره که گرفت رو طرف بازوري که همين

 به هم کبري برادر خسرو، فرياد با بود، ساز کار شد جاري اش شيقيقه کنار از که خوني و زد، که دادي خوب،

 نيست، خبري ديد سرجاش اومد هوشش اينکه محض به ولي بود گيج هنوز که ديبا ، اومد خودش

 د،ش بلند ديبا بود، ديبا اعصاب رو جيغاش جيغ صداي فقط بود، زده بيرون سنگرش از کي کبري بود ه نفهميد

 اومده، خون فهميد کشيد صورتش کنار به که دستي با بود گيج کمي

 ور،بخ خودت قند آب يه برو نيست، هيچي نزن، داد اينقدر امواتت ح رو تو کبري:  کنه ساکت رو کبري کرد سعي

 شوهرت، دست بده هم يکي بيار من واسه ام يکي

 کنم، مي معاينه يه خودم حاال نيست چيزي: چرخيد درمونگاه،ديبا بريم بيار هم روسري: خسرو

 گيجگاهتونه رو بديه، جاي خانم، نه: کبري

 بفهمه چيزي رضا اگه حالتون به واي نمياد، در صداتون کشه، مي جا در اونجا نيست، نه: ديبا
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 خانم نميشه: خسرو

 شده خوب اين جاي هم برگرده تا ميره، داره امشب رضا ميشه،: ديبا

 بريم بياين شما حاال:کبري

 که همونجا گرده مي بر دادشت وگرنه کبري؟ شدي متوجه زنين، نمي حرف خوام، نمي قندم آب نميخوام،: ديبا

 اومده ازش

 رفت زودي حالين، چه شما ديد تا بخدا خانم، کرد غلط: کبري

 بياد، که االناست رضا برم، منم بگه، چيزي خان خسرو بزار نه بزن، حرف نه پس: ديبا

 زلر و ترس با بود، شده خشک خون انداخت، نگاهي يه دستشويي تو رفت سريع نداشت، خوبي خيلي حال و حس

 بست رو حمام حوله سريع بعدم بزنه، شکاف رو تا د کر کوچيک قيچي با رو چسب يه و شست رو ها خشکيده

 بخوابه، مثال که اتاق تو رفت و سرش روي

 نخورد تکون اتاق از پروندش، جا از پارکينگ در صداي که بود شب 7

 سالم: مشغولم مثال که کتاب تو بود کرده فرو سر هم ديبا ، اتاق تو اومد رضا که بود 0 حدود

 رستوران بزن زنگ نداريم، شام سالم،: ديبا

 گرفتم مي راه سر گفتي مي زودتر: رضا

 کني حمام تو تا گيرم مي رم مي خودم بزن، زنگ رفت، يادم: ديبا

 رم، مي: رضا

 ودندب زده حرف بيشتر جمله يه شامي بي بابت ، امشب مکالمه اينم کرد، نگاه رو رضا رفتن بيرون حرف بي ديبا

 کشد، دراز کمي و کنار گذاشت رو کتاب

 بخوابه،نمي شب 0 که نداشت سابقه نگهداره، رو خودش رضا رفتن تا خواست مي ولي بود چشمش تو خواب

 کنه مشکوک رو رضا خواست

 آخ:جست جا از ناله با ديبا شد، باز، شدت با دراتاق که گذشته چقدر نفهميد

 ردارب: زد مي تر باال عصبانيتش فاز يکم بار اين ولي شد، نمي ز با اخمش روزها اين که کال رضا، به افتاد نگاهش

 ببينم رو حوله

 ترسيدم، زني، مي داد چرا: ديبا
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 ببينم، بردار: رضا

 بپوش لباس شو بلند: کناد زد رو موهاش رضا درآورد، سرش از رو حوله کرده، باز دهن خسرو آقا که فهميد ديبا

 ببينم

 زدم چسب نشده، چيزي: ديبا

 نکن، بحث ديبا شو بلند: رضا

 در دهنش از آخي که بود بسته سفت رو دهنش مدت تمام که بود اين هنرش تنها فقط شد، بلند جرف بي ديبا

 د،باشن شده کبود افتادن از که دونست نمي بعيد بود اش شونه و دست تو که دردي از ولي بود نکرده نگاه نره،

 ونه،خ برگشتند بدست، مسکن تا دو يه و جديد چسب يه شد، معاينه گرفت، عکس دکتر، رفتند کامل، سکوت در

 يدخز و زمين رو کرد پرت رو روسريش کنه،مانتو روشن رو چراغ اينکه بي اتاق تو رفت ديبا بود، نيم و نه طرفاي

 بود ناراحت هم بود عصباني هم داشت درد هم ديگه االن پتو، زير

 در شدن بسته و پا صداي ولي رفته پايين انداخته چي مثل رو سرش رضا کرد فکر شنيد، رو خونه در صداي

 اورد، در اشتباه از رو ديبا اتاقش

 به و شد، روشن اتاقش چراغ که نکشيد طول بيشتر اي دقيقه چند لحاف زير کرد رو سرش دوباره و گفت درکي به

 بخوري مسکن بتوني بخور چيزي يه شو بلند: شنيد رو رضا صداي دنبالش

 بخوابم خوام مي سيرم،: داد رو جوابش بزنه کنار رو لحاف اينکه بي ديبا

 بخوري مسکن بايد بعدم بخوابي، خواد نمي گشنه شکم با: رضا

 خوام نمي: ديبا

 کرده يخ غذا باش زود شه، مي ديرم داره شو بلند: کنار زد رو لحاف رضا

 سيرم واقعا: نداشت ميلي راستي راست انگار ولي ديبا

 بره مي خوابت يهو بخور، لقمه يه: رضا

 ببره خوب: ديبا

 بخوابي تختم رو بري رم مي من بخواي شايد گفتم: رضا

 کرد يوري رو قيافش آگاه خود نا برون، از هم درون از هم اومد، کش يهو ديبا

 افتاده صدا به فنراش تمام تخت، رو پري نمي سفرم من که نگو: رضا
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 کردم ورجه ورجه کي من: شد گرد چشمهاش ديبا

 پس کردي اعتراف: رضا

 رونبي رفت اتاق از اي ديگه حرف بي ، بود انداخته رو تيکه يعني بود، زده رو حرفش رضا کرد، مي نگاه فقط ديبا

 تو رفت کرد، نظر صرفه داشت که دردي خاطر به خوب ولي خودش سر تو بکوبه يکي داشت دوست خيلي

 خورد، اي لقمه يه دو يه زور به آشپزخونه

 سالن تو برگشت چمدون با اتاق تو رفت کشيد، دست سريع هم رضا

 نيومده در ديبا کار خجالت از داشت،هنوز کار قبلش يکم رضا بيفته،ولي راه رضا بود منتظر ديبا

 خوب: رضا

 نشه؟ ديرت: ديبا

 بفرمايين -شه نمي: رضا

 رو چي: ديبا

 همکالم اومده در زندون از پاي و سر بي يه با رفتي اونها، دعواي وسط رفتي حقي چه به تو: رفت در کوره از رضا

 ماجرا؟ وسط بپري بود خواسته تو از کي بهادري؟ بزن هستي؟ لختي تو مردي؟ تو شدي؟

 نبود کن ول رضا ولي شنيد مي فقط ، نداشت خاصي جواب استثناً ديبا

 که اين کنم، روشن رو تو تکليف بيام من تا زاري نمي بيرون در اين از پا روزه، سه اينجا، مياد داره شهين خاله

 مهمنظور متريته دو که دري همين زاري، نمي بيرون پا ورودي در اين از يعني ري، نمي يعني ري، نمي بيرون ميگم

 حياط در نه

 هلقم يه واسه بود نکرده اصرار کلي پيش ربع يه مگه نمياد، خوشش رضا اين از ديگه االن چقدر کرد فکر ديبا

 حرفها، اين حاال شام،

 فهميدي؟: رضا

 اصفهان برم خوام مي: ديبا

 ميريم برگردم: رضا

 برم خوام مي امشب همين من: ديبا

 نبود، هواپيما بليط کردم چک: رضا
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 هست اتوبوس هست، فردا: ديبا

 جوري اين کنم، سره يه رو تو تکليف من اصفهان ريم مي برسم اينجام، شنبه چهار من گفتم، چي شنيدي: رضا

 نيست، جاش سر هيچي نميشه،

 شه؟ مي چي دانشگاهم:ديبا

 دهنه تو کبري و شهين خاله برگدونه، سر ديبا شد باعث در صداي نداد، جوابي ولي انداخت، اي ديگه نگاه رضا

 بودند، سالن ورودي

 کرد فهم شير رو کبري هم معروف غضب همون با کرد، پرسي احوال سالم خاله با در، سمت رفت حرف بي هم رضا

 خونه، واسه کنه تهيه خسرو الزمه چي هر بيرون، بره نيست قرار ديبا که

 اههم چند اين ناگفته حرفهاي از رو خودش داشت بود، کرده پيدا گوش جفت يه تازه انگار که کبري ديبا، رفتن با

 بي شايدم يا تر حال بي ديبا ولي پرسيد مي ديبا از چيزي خاله گاهي از هر کرد، مي خالي شهين خاله واسه

 تدارک خاله واسه جايي يه رفت خواهي عذر يه با باشه، داشته شهين خاله براي جوابي که بود اوني از تر روحيه

 کرد دخالت کبري ببينه،که

 اتاقشون برين شمام مهمون، اتاق برن خاله گفتند آقا:کبري

 اتاق هم خاله براي مهمون، اتاق خوابم مي که منم مهمونم، جا اين من کرده، بيجا آقات:رفت در کوره از ديگه ديبا

 نخوره سرما الاقل افتاده، زندگي از خدا بنده باشه، راحت خاله گرمه اتاقش کنم، مي اماده رو مهين مامان

 يم سرت باليي يه اگه ترسيده، خاله خوب نشو، ناراحت رضا از اي، کالفه اينقدر چرا چته عزيزم،: شد بلند شهين

 آخه، داد مي چي رو خونوادت جواب اومد،

 کنه آماده رو خاله اتاق تا رفت خواهي معذرت با: ديبا

 

 

 اتاق از که بود 0 بياد، کوتاه يکم بود مجبور شهين خاله خاطر به خوب ولي بيرون بره اتاق از خواست نمي دلش

 سالن، تو بود نشسته بدست دعا کتاب شهين خاله بيرون، رفت

 بخير صبح سالم،: ديبا

 خوابيدي؟ خوب سالم،: کرد بلند سري شهين

 ممرضا اين انداخت زندگي از هم و ر شما ببخشيد ديگه، خوابيدم دونم، نمي: ديبا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر helga1980 | گردون چرخ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

214 

 

 عزيزي، ام تو امه، نداشته زاده خواهر مثل رضام حرفيه، چه اين: شهين

 شرمنده حال هر به ، لطفتونه نظر که اون: ديبا

 ،بريم بخور صبحانه بيا نزن، رو حرفها اين: شهين

 کنه روشن رو تکليفم ببره خواد مي بيرون، نرم در اين از فرموندند فرمايش آقا که ديدين بريم؟ کجا: ديبا

 گفته چيزي يه کردي عصبانيش بخور، لقمه يه تو حاال: شهين

 صالا چطوره؟ کنم، روشن رو تکليفش خودم اونجا از اصفهان، برم پاشم من خوبه کنم، مي فکر که خوب اصال: ديبا

 کنم، لهش بزنم خواست مي دلم اينقدر آي کنه، تعيين تکليف من واسه نداره معني

 بيام منم تا آشپزخونه تو برو ها، شوهرم قوم به وصل منم انگار نه انگار اکبر اهلل: شهين

 تلفن زنگ صداي با کشيد، دست و خورد اي لقمه چند آشپزخونه،يه سمت رفت و کرد جمع رو پاش و دست ديبا

 جونشه مهين مامان اِ،: انداخت تلفن به نگاهي شد بلند جاش از

 !ندار بر: شهين

 چرا،: ديبا

 زد زنگ بهم صبحي سر اينجام من دونه نمي مهين شده، چي بهت بگم تا بشين بيا: شهين

 کرده؟ چغولي رفته: ديبا

 بده خيلي انگيز روح حال بگم، تا بشين: شهين

 خانم؟ عمه: ديبا

 اره نمي دووم گفته دکتر آره،:شهين

 حله بزنه بالن بود گفته دکتر آخي،:رفت وا ديبا

 نبوده دسترس در رضا گوشي اينکه مثل ، صبحي زد زنگ مهين شده، بد حالش حاال خوب: شهين

 بزنم زنگ بهش برم بزارين بابا؛ اي: ديبا

 گه؛ مي بهش مهين خود بزار تو، داري بشين،چيکار: شهين

 اصفهان بره کرمان از باره يه بگين بهش بايد ولي: ديبا

 سالم: داد جواب شهين به نگاهي با ديبا بلندشد؛ تلفن زنگ دوباره
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 نيست دسترس در گوشيش ديشب از نداري، خبر رضا از سالم،: مهين

 نيست آنتن اونجا شايد رفسنجان، رفتند کرمان از ، ،نه!!!!! خوبم من مرسي: ديبا

 نيست، تنها کس هيچ کنن مي تبليغ هي کوفتيه چه اين پس: مهين

 شخامو فويل تو زارن مي که دونين مي نده، آنتن يکم خواسته مي کسيه با ،شايد نيست تنها مامان، خوب: ديبا

 کنن مي

 ديبااااااا: مهين

 چطوره؟ عمه ، تنهاست که ايشاال حاال: ديبا

 بد، خيلي: مهين

 ايم مي شهين خاله دنبال رم مي من: ديبا

 زنه مي صدا رو رضا ولي ببينه، هم رو تو خواد مي دلش بياين،: مهين

 هشب بعدش اصفهان، به کنم رزرو پرواز يه واسش اول بزارين کنم، چک رو سايت کنين صبر لحظه يه مامان: ديبا

 بدين خبر

 نيست بند جايي به دستش اونجا شه مي کالفه بچم ، آره: مهين

 بياد زميني مجبوره نيست، شنبه 0 تا پرواز مامان: انداخت سايت تو نگاهي يه ديبا

 خيال و فکر از شه مي داغون بچم که اينجا برسه تا ، خدا واي: مهين

 بده، حالش عمه نگين بهشن خوب: ديبا

 دختر، اينجا زندگي کارو وسط از بکشمش چطور: مهين

 مرده اصفهان اومده ديبا بگين خوب: ديبا

 خورده، تکون مغزت مرگم، خدا: مهين

 خدمتتون رسه مي شاد زنه، مي بشکن اصفهان خود تا نباشه، من تن به سر خواد مي دلش آقا واال، نه: ديبا

 حرفهاست اين وقت روز، و حال اين تو کن بس ديبا:  مهين

 راست گم، مي راست بخدا مامان،: کنه عوض رو شوهر مادر حال صبحي سر کرد هوس کاره يه چرا نفهميد ديبا

 شه مي خوشش خيلي مردم، من بفهمه بخوري، جم نداري حق که خونه تو انداخته منو کبوده، بدنم

 کرده بلند روت دست بده مرگم خدا: مهين
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 شه؟ نمي باورتون کبوده، تنم ور يه دونم مي فقط دونم،من نمي: ديبا

 کردين؟ چيکار بکشه، منو خدا: مهين

 شمام افتم، مي راه االن من اصفهان، بيام من نزاره که رفته کرده حبس منو فعال ولي کرديم، زيادي کاراي: ديبا

 اصفهان، بياد خوشحال همچين تا کرده، تصادف جاده تو ديبا بگو بزن زنگ

 شده چي ببينم ببينمش من تا نيا ، نيا گفته اخه،اگه برسم دردم کدوم به منو، شما کردين ديونه يا، خدا: مهين

 آخه،

 بزنه، عمه به سر يه بياد خواد مي حتما شهينم خاله ام، مي من نه: ديبا

 کنم؟ چيکار رو رضا: مهين

 دم مي تحويل اصفهان شنگول واستون رو رضا خودم من ، نزنين عمه از حرفي زد زنگ اگه نکن، کاري شما: ديبا

 رده؟م انگيز روح بهت؟ گفت چي شدي؟ چي: شد بلند ترسيده شهين خاله گريه، زير زد ديبا تلفن شدن قطع با

 راحت همه ايشاال بميرم من نمرده، نه،: گفت مي چيزهايي يه قاطي و قر زد، مي پس رو اشکهاش که همينطور ديبا

 نرفته، تنها خاله شن،

 گي؟ مي چي: شهين

 کرمان نرفته تنها نرفته،رضا تنها خاله: ديبا

 رفته؟ کي با: شهين

 رفته، زن يه با: ديبا

 دوني؟ مي کجا از: شهين

 کنم مي حس دونم نمي: ديبا

 ميشه باورت خودتم گي مي چرت خودت: ديبا شونه سر زد يکي خاله

 گم مي راست نه: ديبا

 کبري ديالق داداش يا زده، رو تو اون زدنت؟ کتک مثل مثال آره: خاله

 کبري داداش: ديبا

 گفتي اينجوري مهين به چرا پس:  خاله

 دروغه مگه کرده، حبس منو گفتم دروغه، مگه کبوده، بدنم گفتم زده، رضا نگفتم، که من: ديبا
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 سرت، به زده ، بشور رو ت رو دست برو پاشو: شهين

 بود بلند اصال شده، بلند سرش زير سرم، به نزده نه: داد ادامه ديبا

 شد الهام بهت االن يهو بسه، ديبا: شهين

 شد باز حقيقت به چشمام تازه االن دارم، رو خودم شواهد منم خاله خوب: ديبا

 بازيهاته؟ مسخره اون از اينم ديبا: شهين

 همچون مردا همچين، مردا گن مي اينهمه خاله اخه نميبينه، منو اصال دونين، نمي که شما خاله آخه بابا، نه: ديبا

 جنسيه دو اصال نکنه نديدم، چيزي که من

 مي شاخه اون به شاخه اين از همچيني، چرا تو دختر آخه خدايا، واي: بود گرفته رو دلش خنده از ديگه شهين

 زني مي زار شيني مي خودت بعد مهين، واسه کني مي هم سر قصه داري خودت تو پري،

 بريم پاشو خاله شم، مي ديونه دارم شدم، خسته بابا: ديبا

 شه؟ نمي بلند پسره اين از بخاري جدي ديبا حاال: شهين

 بپرسي خانم افريته اون از بري بايد دونم، مي چه: ديبا

 جديه قضيه انگار نه: شهين

 خاله گي مي راست: گريه زير زد باز ديبا

 اصفهان بريم شو بلند بچه، بدونم کجا از من آخه. گي مي خودت بده، نجات اين دست از منو خدايا: شهين

 تو صالا حاال تا که مهمتر و داشت، دستش که وضعي با ، کنه رانندگي رو مسير اين بتونه نبود مطمئن خيلي ديبا

 بود نکرده رانندگي جاده

 بياين، هواپيما با شما بهتره گم، مي خاله: ديبا

 چرا؟: شهين

 بياد، سرتون باليي يه ترسم مي دونم، نمي: ديبا

 ريم مي راحت گيرم، مي اتوبوس بليط تا دو ريم مي بري، نيست الزم هم شما پس: شهين

  نداشت مردن قصد نبود بدي فکر شد، بلند ديبا

 روخس فقط حياط تو بودند، نفرموده اجالل نزول هنوز که خانم کبري افتادند، راه و برداشت لباس دست دو سريع

 خانم عمه بود گفته خسرو به آخرش نگرفت، گوش خاله نزنه حرفي خاله گفت ديبا چي هر کردند، زيارت رو
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 د،کنن خبر رو رضا خودشون تا نگه، چيزي رضا به فعال بود خواسته والبته اصفهان، رن مي ديبا با دارن و مريضه

 مي ارض دست به گزارشش نگذاشته بيرون پا دونست مي خنديد، خانم خاله سادگي به داشت سکوت در ديبا ولي

 بود، گوشيش کردن خاموش کرد خواست دلش که کاري بود،تنها مي دسترس در اگه البته رسه

 بده، خبر تا خونه زد زنگي شدن سوار محض به شهين خاله

 زا نداشت خوشي حال دختريش نوه ظاهرن بياد، اصفهان تونه نمي شهين خاله که فهيمد حرفهاش البالي از ديبا

 بيمارستان بردنش و برگشته لرز و تب با اردو

 اونجا بزاره رو خاله تا کرد کج دي بيمارستان سمت رو مسير ديبا

 ريم مي باهم شب بگيرن، هواپيما بليط دوتا واسمون سپرم مي من خونه برو ، ديبا: شمسي

 م مير اتوبوس با من شه، راحت خيالت برس بچه اين به برو شما خاله نه: ديبا

 من دست سپرده رو تو رضا برم، قربونت نه: شمسي

 بيندازه دردسر به روهم شما نشه مجبور که ببره، منو خانوم اکله اون جا به خواست مي: رفت در کوره از ديبا

 بياد، بر ديبا زبون پس نتونه که بود کالفه اينقدري خاله

 به هک شد چي نفهميد ولي ، بره که داشت قصد يعني ترمينال، سمت رفت کالفه، حالتي با خاله از خداحافظي با

 به رو خاله نداشت قصد زهرا، بهشت سمت ره مي داره ديد و بود کرده پر رو باک بنزين، پمپ تو اومد خودش

 واسه اي فاتحه خوندن بدون اومد نمي دلش نبود، مهم واسش هم خيلي انگار بود تنها که حاال ولي بده، کشتن

 جاده تو بره خانوم حاج

*** 

 چطوره عمه مامان،: رضا

 نباش، نگران مامان، خوبه: مهين

 نميده جواب رو تلفنش که هم سارا نيست، خونه کسي چرا پس بگين، رو راستش مامان: رضا

 تماح کردنه صدا بي رو تلفن سرشن، باال بيمارستان تو ريز يه شوهرش با ساراهم بيمارستان، عزيزم خوب: مهين

 رسونم مي رو خودم من: رضا

 به نيست پرواز گفت کرد چک هم ديبا دوره، راهت ديديم خوب ولي نگيم بهت نداشتيم قصد هم ما: مهين

 اصفهان
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 تا مامان جاده، تو اومده افتاده راه شهين خاله با دستش، از شم مي ديونه دارم نيار رو ديبا اسم مامان، مامان،: رضا

 بوده دانشگاه تا خونه رفته که راهي ترين دور حاال

 مياي؟ چطوري تو نزن، حرص خوب خيلي: مهين

 نمي پرواز اين به بود زده زنگ تر دير ساعت يه خسرو ميام، سواري با اونجاهم از آوردم، گير يزد بليط يه: رضا

 اونجام 8 تا من رسيدم،

 کن احتياط برم، قربونت: مهين

 ه،خال به بزن زنگ فقط پرواز، تو برم بايد من نباش، نگران شما کنم، رانندگي نيست قرار که خودم مامان،: رضا

 جاده نره بيان، اتوبان از بگو بياد، بيشتر تا 93 نزاره بگو باشه، مواظبش چشمي چهار بگو خاموشه، که ديبا گوشي

 ها ره مي اونجا کاميون قديم،

 کنم مي سفارش شهين به من برو تو مامان، باشه: مهين

 اينجوري حاال بو، رضا بودن راه تو و کردن خبر نگران همش شد، راحت کمي خيالش مهين تماس کردن قطع با

 افتاد، شهين و ديبا ياد که بگيره آروم کمي رسيد،خواست مي زود هم رضا الاقل

 داد خوب ولي بده جواب تا که کشيد طول خيلي گرفت، رو شهين شماره سريع

 خوبي؟ جونم،: شهين

 مي يزد از ساعته 0 بعدم آورده گير يزد بليط شده، دار خبر رضا شکر رو خدا بهترم، يعني خوبم، سالم،: مهين

 بودم نگرانش خيلي شد، راحت خيالم خيلي اينجا رسه

 گفته بهش شکر،کي رو خدا: شهين

 خسرو،: مهين

 نزنه حرفي بودم، کرده سفارش بهش وا،: شهين

 راه باهاش حسابي چه رو آخه باشه، ورپريد اين به هواست کرده سفارش خيلي رضا برم، قربونت شهين،: مهين

 نداره تجربه که اين جاده، تو افتادي

 مننيژيت از ندارم، اعصاب من که دوني مي لرز، و تب با اومده، اردو از مانيا راستش نيستم، باهاش که من: شهين

 سرش باال بيمارسان اومدم دارم، وحشت

 کني، مي اذيت رو خودت ام تو نيست اون که عفونتي و تب هر نکنه خدا: مهين
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 همينه،نگران حالم بگذره سالم 033 هيچي، که سال 03 ، مريضي اين بابت رفته دستم از بچه کنم، چيکار: شهين

 ترمينال رفت ديبا حاالم بيايم، خواستيم مي ترمينال تا بيايم، ماشين با نبود قرار ما نباش، ديباهم

 خورد، حرص کلي بچم شکر، رو خدا: مهين

 بابا، نترس: شهين

 بيمارستان، بريم مياد داره مهناز برم، من قربونت خوب: مهين

 حتما ام مي شه راحت مانيا بابت از خيالم من: شهين

 قربونت باشه: مهين

 هب بود، اتمام به رو شارژگوشيش که بود زده زنگ ديبا گوشي به اينقدر خونه، رسيد رضا که بود 8 نزديک ساعت

 وت بياد خودش ديبا نبوده قرار که بود شده راحت خيالش بود، کرده صحبت مهين مامان با يزد، به رسيدن محض

 نداشت، دوست رو گوشي بودن خاموش اين کال ولي جاده،

 00 دونست مي گذاشته، بيمارستان رو خاله 03 بود فهميده بود، زده شهين خاله به هم زنگي يه خونه به رسيدن با

 بود عصباني ولي رسه نمي 7 و 6 از تر زود باشه کرده حرکت که هم

 يرز عمه ولي کنن عمل زودتر چه هر بود خواسته دکتر بزنن، عمه به سري برن مهين مامان با تا گذاشت رو وسائل

 ور تالششون باري يه همه شه، مي پا سر دوباره بخواد خدا اگه گفت مي کرده، رو عمرش کرد فکرمي رفت، نمي بار

 نداشته بر لجبازي از دست حالي بي حال اون تو مخان عمه ولي کنند عمل به راضي رو خانم عمه که بودند کرده

 بود،

 بود، اومده همين واسه ولي داشت، سختي کار هم رضا

 قطف کرد، ديبا با تماس واسه هم ديگه تالش يه انداخت، ساعت به نگاهي يه بيرون، زد بيمارستان از که بود 0:03

 بياد کوتاه ديگه دفعه اين نبود مطمئن خيلي ببينه، رو ديبا خواست مي دلش

 بود، شده راحت خيالش کمي رضا بده، عمل به تن که بود داده رضايت باالخره عمه

 وت ماشين ببينه جنوب، و بيهقي و آزادي ترمينال بره شه بلند که خسرو به بود زده زنگ خونه، به رسيدن با

 موفق يول بود گرفته تماس جايي چند با خودش رسه، مي کي بفهمه اومده، شرکت کدوم با ببينه کدومه، پارکينگ

 يم يکي بود، نتيجه بي کنند، چک صبح مسافراي ليست تو رو ديبا اسم کرد مي درخواست چي هر بود، نشده

 بدرد که ندنبود جوابهايي کال رسه، مي کي بگه تا ساعته، کدوم دقيقا بدوني بايد گفت مي يکي قانونيه، غير گفت

 بود، خسرو راه بهترين باشند، بخور

 .گرفت تماس خسرو تا گذشت دوساعتي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر helga1980 | گردون چرخ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

211 

 

 اومده تعاوني کدوم با شد، چي سالم: رضا

 نبود هيچکدوم پارکينگ تو ماشين اصال بگم، چي واهلل: خسرو

 ديدي؟ خوب خسرو مطمئني؟: رضا

 خالي جاي همه نبود، پر تازه هم هيچکدوم پارکينگ ديدم، هم رو ها ورودي نزديک شد که جايي تا آقا: خسرو

 داشتند

 نشست فقط رضا

 رضا؟ شده چي: مهين

 جاده تو افتاده راه ديبا کنم فکر هيچي،: رضا

 کشيدي، زحمت ، ممنون: کنه خداحافظي خسرو با خط رو رفت رضا که بگه چيزي خواست مهين

 کنين خبرم بود کاري: خسرو

 فظ خدا باشه،: رضا

 ه،بزن چرخي يه رفته نبوده، بليط رفته وقت يه کنه، نمي جرات مادر، نه: رضا کنار نشست مهين تماس، قطع با

 چه اپش کافي رستوران، تو نشسته رفيقاش دوستا با خوش سر االن کنه، اذيت رو تو يکم کرده خاموش گوشيشم

 ديگه جاها همين دونم مي

 حالش اگه بعد کنه مي رو کاري يه اول ديبا شناسي، نمي رو ديبا تو مامان،: تودستاش گرفت رو سرش رضا

 کنه مي فکر روداشت

 چي؟ يعني: مهين

 شده يقه به دست کبري، داداش با رفته شه مي باورت ديروز، همين مامان،: رضا

 چي؟ يعني بده، مرگم خدا: صورتش تو کوبيد مهين

 اونم شده، قايم خونه تو کبري کنه، خاک و گرد اومد کرده، شوهر کبري اومده،فهميده حبس از کبري داداش: رضا

 انداخته، راه بيداد و داد

 باغچه تو افتاده داده هلش اونم بگيره، رو مردک جلوي رفته شده پا خانم

 هم رو حمام حوله سرش، زده چسب يه ، بينم مي رفتم نگن، چيزي کرده تهديدشون شده، زخمي گيجگاهش کنار

 رفته، حموم مثال که پيچيده
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 کرده؟ مي غلطي چه خسرو: مهين

 نداشته بهش کاري شوهره، پدر کرده فکر طرف نکرده، معرفي رو خودش خان خسرو: رضا

 دختر، اين دست از امان: مهين

 کردي؟ بلند ديبا رو دست تو مادر، رضا: مهين

 چي؟ يعني! مامان: رضا

 خونه تو کرده حبس کبود بدن با منو گفت ديبا: مهين

 نميدم قولي اصال ببينمش ولي نکردم، غلطي چنين من مادر، نه: شد بلند رضا

 کني؟ چيکار خواي مي حاال: مهين

 کاشان اتوبان رو يکي قديم، جاده فرستادم مي رو يکي کنم، تيکه دو رو خودم شد مي اگه: رضا

 بيفتي؟ راه کجا: مهين

 ببينمش راه تو تونم مي ببينم برم بزار اومده، اتوبان از بوده سرش تو عقل ذره يه ايشاال دونم، مي چه: رضا

 بيان مهنازم شوهر و رضا امير بزنم زنگ بزار شه، نمي تنها دست: مهين

 بکنم تونم مي غلطي چه ببينم برم خودم بزار مادر نه: رضا

 ادش، مي ايشاال نداره، فايده مادر، نرو گم مي من رضا،: بود 6:03حدود کرد، ساعت به نگاهي يه مهين

 بهتره جاده تو برم ترم، کالفه بشينم اينجا بهتره برم مامان: رضا

 بود مهين خورد، زنگ گوشيش که بود نرسيده خروجي به هنوز رضا

 مامان بله: رضا

 برگرد،: مهين

 شده؟ چي:رضا

 بگير، بانک از پول تومن 033 يه راهت سر فقط رسه، مي داره ديبا: مهين

 مامان شده چي: کنار زد رضا

 کش يدک ماشين به بده بايد رسه، مي داره بزارم، دست دم پول 053 يه گفته من به زده رنگ هيچي،: مهين

 کرده؟ تصادف: رضا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر helga1980 | گردون چرخ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

213 

 

 بيا فقط نه، گفت نه،: مهين

 داشت کار خيلي ديبا با ، داشت کار خيلي خونه، برسه سريعتر چه هر خواست مي دلش خيلي کرد، ته و سر رضا

 چيدپي آسه آسه کش يدک آبي وانت ماشين يه که کشيدند، مي انتظار مهين مامان با خونه در که بود اي دقيقه دو

 داد تشخيص رو سرش پشت مزداي سريع رضا کوچه، تو

 زنيم مي حرف تو برو تو، برو رضا: مهين

 شد پياده مردي ماشين، ايستادن با

 بود رسيده الاقل شد، راحت خيالش بود، فرمون رو سرش که ديد، رو ديبا ماشين، تو کشيد سرک: رضا

 برسم، شد نمي باورم ، سالم: کرد بلند سر ديبا در، شدن باز با ماشين، سمت دويد مهين مامان

 کالمي تو، ري مي سريع پايين، ميندازي رو سرت شي، مي پياده شد،حاالم نمي باورمون ماهم راستش: مهين

 بزني حرف رضا با نبينم

 اينجاست؟ مگه: کرد هيني ديبا

 نه؟ يا شنيدي: مهين

 بده بهش رو پول و بده، گوش راننده توضيحات به بود مجبور ولي بود ماشين تو حواسش رضا

 رطش خانوم با هم زهرا بهشت دم از کاشان، برم خواستم مي من کنين باور گيرما، مي گرون من کنين فکر نه آقا...:

 کنه، مي شکايت ازم ، اصفهان تا نيارمش اگه گفت کرد، گريه و جيغ به سر خانم کاشان، ورودي دم ولي کردم،

 هب من و بزنن زنگ بهم نرسيدم جايگاهم تا اگه باشم، آماده هميشه بايد من انداخته، زندگي رو کار از رو ما خالصه

 اب که ديبا از البته طرف، دست کف گذاشت کمال تمام رو پول و کرد تشکري رضا کنن، مي بيچارم نرسم موقع

 نبود، غافل هم شد رد سرش پشت از سريع مهين مامان استتار

 و رضا امير صداي ببنده،که رو ورودي در خواست نکرد، معطل هم رضا افتاد، راه و کرد باز رو زنجير سريع پيرمرد

 کرد، متوقفش سهيال

 نداشت،ابدا الزم رو تا دو اين دقيقا االن

 سالم،: رضا

 سالم،: سهيال

 سالم:اميررضا

 پس؟ نمياي چرا رضا،: تو فرستاد رو سهيال رضا امير
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 ميام دارم برو: رضا

 کشيد عميق نفس تا چند رضا ساختمان ورودي برسن تا

 زد مي صدا رو مامان داشت سالن وسط هم سهيال ، بود باز ورودي در

 اومدين؟ بيمارستان از چطوري؟ سالم،: بيرون اومد اتاقش از مهين مامان

 بزنيم عمه به سري يه رفتيم آره، مامان، سالم: رضا امير

 خوابها اتاق سمت رفت رضا

 کنه مي عوض لباس داره ديبا داره نرو رضا: گفت چي نفهميد کرد هول مهين

 مبل رو کرد ولو رو خودش سالن، تو برگرده شد مجبور رضا کرد، جمع رو خندش سهيال

 فتر برداشت رو ليوان نداشت، صبر ديگه رضا دستشون، داد کرد درست کاکائو تاشير چند يه سريع مهين مامان

 بشه رضا رفتن مانع تونست نمي ديگه ولي خواست مي مهين اتاق،مامان سمت

 اومده هم ديبا نگفت اومده، کرمان از رضا گفت مهناز پس: رضا امير

 رسيده تازه اومده، خودش ديبا: مهين

 ، کرد باز و در بزنه، در اينکه بي رضا

 جست جا از در صداي با چشمهاش، رو بود گذاشته دست بود، کشيده دراز تخت رو روسري مانتو با تخت رو ديبا

 کرد مي نگاه فقط رضا

 خوبه؟ عمه:ديبا

 کرد مي نگاه فقط ولي رضا

 بريم؟: در سمت رفت شد، پا جاش از ديبا

 بيرون، رفت اتاق از حرف بي: رضا

 شنيد مي رو ديبا صداي کشيد، ديگه نفس تا چند يه آشپزخونه، تو رضارفت کنه، عليک سالم ديبا تا

 جاده تو اومدي هم بدي هواي چه تو: سهيال

 شد دير يکمم آره: ديبا

 اومدي؟ کش يدک با چرا نگفتي: مهين
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 کردي؟ تصادف: سهيال

 بدجور ماشين سه شده بدي تصادف ديدم رفتم که تا 5 يه گرفت، بارون بيرون اومدم که زهرا بهشت از نه،: ديبا

 ات منو گفتم يکيشون به رفتم ترسيدم، منم راستش ، بودندکمک اومده کش يدک تا چند بودند، زده هم به

 انکاش تا گفت طرف بود نيومده جاده تو که هم حاال تا کرد، مي درد خيلي هم دستم ميدم، رو پولش ببر، اصفهان

 ،نداره راه گفتم کرد کاري هر کاشان دم ندارم، ها اونقدر نقد پول اصال اومد يادم بعد خوبه، باز خوب ،گفتم مياره

 رسيديم باالخره ولي مياومد پشتي الک خيلي خوب البته اورد، اونم بايدببري، خونه در تا منو

 چي يعني همراه، اسمش يعني بودنه، همراه مال تلفن اين عزيزم آخه دادي، تکون رو ما خيلي جان، ديبا: مهين

 کنين، مي خاموش

 کرد نمي کار فکرم که بود افتاده فشارم اينقدر بعدم کردم خاموش صبح نبود، حواسم بخدا مامان: ديبا

 ايستاد ديبا سر باال رضا

 ري؟ مي جايي: مهين

 گرفت مي رو سراغش بزنيم، عمه به سري يه بريم ديبا با آره: رضا

 داره استراحت به نياز هم طفلي اين شه، نمي دير: مهين

 بايدبريم ببينه، رو عمه بياد اينجا تا کوبيده همه اين مامان نه: رضا

 افتاد راه رضا دنبال و کرد خداحافظي سريع شد، بلند حرف بي ديبا

 عمرا که بود ژست تو جوري يه رضا يعني اومد، نمي حرفش کرد مي باز دهن تا ولي بگه چيزي خواست مي هي

 جنگ استقبال به رفت مي ديبا

 بزاره ات زد، حرف بيمارستان نگهبان با کمي رفت، مي دنبالش به هم ديبا شد، پياده و کرد باز و در ريلکس خيلي

 ،سالم:استقبالشون رفت خندون سارا بار، دو نهايت بودش نديده خيلي ديدند، رو عمه دختر بخش تو باال، برن

 خوبن عمه سالم،: ديبا

 بودا رضا کار خيليه، خودش کنه عمل شده راضي همينکه: سارا

 بيدارن؟ االن: ديبا

 تست واسه بردن ولي آره: سارا

 تابيان مونيم مي خوب: ديبا

 گريم مي بر اورژانس بريم: رضا
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 چي؟ واسه: سارا

 کنيم چک رو ديبا سر پانسمان: رضا

 شده چي: سارا

 باشه نيازي نکنم فکر ديگه ولي زمين خوردم: ديبا

 بزن من به زنگ يه اومد عمه سارا ريم، مي چرا: رضا

 افتاد راه مجبوري ديبا

 نداره الزم چسبم اين نيست، خاصي چيز االن ولي بوده بدي جاي: کرد زخمش به نگاهي يه دکتر

 نشديم متوجه ديشب داره، کبودي هم بدنش: رضا

 خوبه نه: ديبا

 بگيرين عکس الزمه اگه دکتر: رضا

 داره؟ در انداخت، ديبا بازوي به نگاهي يه دکتر

 بله: ديبا

 کمپرس هواس ديگه کوفتگيه، کمي بشيني، نيمتونستي اينجا راحت بوداالن اگه باشه، مشکلي نکنم فکر: دکتر

 شه مي خوب کم کم خودش داره، الزم مسکن چندتا يه ديره،

 از هک رضا آقاجونش، خونه بره بره، بزاره نکرد باز دهن رضا تا خواست مي چقدردلش شد، بلند حرفي هيچ بي ديبا

 خواست نمي تخم و اخم ديگه بکنه، کارو همين خواست مي اولم

 هخست زود نداشت، زيادي انرژي قلبش خاطر به لي و بودند برگردونده رو عمه ظاهرن بخش، تو برگشتند باره دو

 ماشين تو برگشتند تر دراز پا از دست بود، نداده مالقات اجازه دکتر شد مي

 آقاجونم خونه برم خوام مي من: نياورد طاقت ديگه ديبا

 خواي مي چي پرسيدم من: رضا

 ودب آورده فشار يهش بازوش درد اينقدر بود، کرده طي رو استرسي پر روز اينقدر بود، فشار تحت اينقدري ديبا

 باشه، نداشته مرافه دعوا و بيداد و داد به نياز نخواد، اي ديگه بهونه کردن گريه واسه که

 ونخياب وسط ولي بود، گذاشته کنار واسش کنه کنترل رو خودش داشت سعي رضا شد، سرازير اشکاش ريزه ريزه

 نداشت کردن بيداد و داد قصد
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 تو مهين مامان کرد، تکميل و کار هم سکسکه بودند، شده درشتر ريزه ريزه اشکهاي ديگه خونه به رسيدن تا

 شدل مهين مامان ديدن با ديبا رضا، به نزنه زنگ که بود کرده کنترل خيلي رو خودش سرما، تو رفت مي راه حياط

 شد، پياده سريع ماشين شدن متوقف محض به شد، تر امن

 يه بغلش، بندازه رو خودش کنه اشتباه رو مادر و شوهر مادر ديبا که بود کافي مهين مامان سالم کلمه يه همون

 گرفت، مي بيشتري شدت ديبا گريه مهين مامان کالم هر با.کنه گريه سير هم ديگه فصل

 تو شمام مامان، تو، بريم: کرد جداش مهين مامان از گرفت رو سالمش بازوي نيست کن ول ديبا ديد که هم رضا

 ميرين؟ رو قدم اينجا سرما اين

 بودم شما دلواپس: مهين

 ديبا؟ يا من کي؟ يعني شما: رضا

 کردي؟ چيکارش: مهين

 باباش خونه بره خواست مي! هيچي: رضا

 کنه مي گريه بهار ابر مثل هيچي واسه: گرفت رو رضا دست مهين ولي داخل رفت ديبا

 چيه که دوني مي! پيشه دست همون اين مامان: رضا

 نکن، اذيتش رضا: مهين

 بخورين سرما شما ترسم مي تو؟ بريم شه مي چشم،: رضا

 ،تاپش لپ اسکرين بودبه زده زل صدا بي و آروم مدت تمام که هم رضا بود، گرفته دوشي يه مهين اصرار به ديبا

 کمي بزور هم رفت،ديبا و کرد ول نصفه رو غذاش رضا بود، بدي سکوت نبود، بهتر هيچ اوضاع هم شام ميز سر

 باشه مهين مامان دل ور ميداد ترجيح نداشت، رفتن واسه اي عجله ولي خورد، سوپ

 بهتري؟: مهين

 آره:ديبا

 بخوابين برين زودتر يکم امشب: مهين

 خوابم شمامي پيش امشب من: ديبا

 نکن، لوس رو خودت: مهين

 شما پيش ام مي من گم، مي راست: ديبا
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 بياي، شه نمي گفتم گي، مي دروغ نگفتم منم: مهين

 !شدي خسته خيلي امروز ، بخواب برو بشور، رو دندونات برو شو بلند

 ترسم مي من عصبانيه، رضا مامان،: ديبا

 کنه کبودت باز ترسي مي: مهين

 آره:ديبا

 نيست کبري داداش با ورزي زور مال بازوت کبودي اين احيانا: مهين

 اتاق اون تو بزارم پا ندارم جرات من امشب کنين باور ولي چرا،: ديبا

 نيار در بازي لوس شو پا:مهين

 کهسا البته ساک، يه با بيرون اومد اتاقش از رضا وير هيرو همين تو نداشت، رو رضا با زدن حرف آمادگي اصال ديبا

 بمونه شما اتاق ديبا امشب مامان،: مهين به کرد رو در، پشت گذاشت رو ديبا،ساک

 ليو نيومد، خوشش خيلي هم مهين گرفته،مامان گر پاش تا سر کرد احساس بود، توهين آخر ديبا واسه ديگه اين

 بود بسته رو اتاق در رضا نکرده باز دهن

 دستشويي به رسوند رو خودش سريع نترکه مهين مامان جلوي باز بغضش اينکه واسه ديبا

 بشه که بود حالي در االن رضا نه ولي رضا، دست از بيشتر يکم حاال تا، دو هر دست از بود، کفري خيلي مهين

 ديبا نه زد، حرف باهاش

 خودم، اتاق تو کردم پهن تشک واست ديبا: مهين

 آقاجونم، خونه رم مي اجازتون با زود صبحم خوابم، مي همينجا امشب من مامان،: ديبا

 شه مي له بدنت صبح تا اينجا: مهين

 ترم، راحت نيست، طوري: ديبا

 اي زندگي، نشد که اين دارم، کار تا دو شما با خيلي من شه، انجام انگيز روح عمل بزار ري، نمي جايي صبحم: مهين

 نيست که بازي بچه زندگيه خودش، سي ره مي کي هر يا کنين، مي زندگي آدم مثل يا زنگ، زنگي يا روم رومي

 نبود، هيچي اين کرد، مي فکر که نبود زندگي اون اين بود، خسته خودشم نداشت، حرفي ديبا

 هال تو برگشت برداشت بالشت و لحاف مهين اتاق از رفت شد بلند

*** 
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 يه بود، تغاريش ته رضا، واسه داشت آرزوها خيلي نداشت، خواب ها بچه اين فکر از شد، مي دنده به دنده مرتب

 آورده بد جوونيش استارت همون از رضا ولي داشتند، بچه داشتند، سامون و سر تا دو اون بود، نگرانش ديگه جور

 بشه که صالحه چي شه، مي چي دونست نمي بودند، نه که بود بود، افتاده لجبازي دنده رو که هم حاال بود،

 بيش نصفه که بود راحت خيالش ، خونه لباس با بود، ديبا پنجره، طرف رفت شد، بلند ش جا از ورودي در صداي با

 تدونس مي ولي تو، گردونه برش بره خواست مي دلش نبود، زمان متوجه پنجره، کنار ايستاد بيرون، نميره در از

 ليو کشيد، هم در ابرويي خيال اين با ببينه، رو شوهر مادر قيافه راه به راه نخواد شايد اصال باشه، تنها داره نياز

 کرد سرايت منم به اينها بازيهاي ديونه يا خدا: گرفت خندش زود

 سمت روکرد شد، مانع رضا اتاق در صداي که دنبالش بره بزنه صدا رو رضا بره خواست نيورد، طاقت دلش

 حياط تو رفته که بود ديده رو ديبا ، اتاقش پنجره از ظاهرن خودش پنجره،رضا

 مي حتسبي ذکر بي همينطور پنجره، لبه به دستهاش و زمين به بود چسبيده پاهاش ولي نداشت، کردن نگاه قصد

 کنار نشست رضا اول ذاشت، نمي محل ديبا ظاهرن ولي ديبا، سر باال رفت رضا زدند، مي چنگ دلش تو نداخت،

 روش به رو ايستاد هم رضا شد، بلند جا از ديبا بعد حوض، لبه ديبا

 رو اشارشون انگشتهاي کنند، مي دعوا دارن که فهميد شد مي صورتشون ميميک از ولي اومد، نمي تو صدايي

 خدا ولي نميره، کناري همسايه خونه صدا دونست مي کردند، مي تهديد و بودند گرفته نشونه هم صورت سمت

 يم رو رضا زندگي روي و زير ديگه که حياط، بيان سرما اين تو پاشن نزنه سرشون به خوابي بي اونا کرد، مي خدا

 فهمن،

 مي داشت، خبر خودش بچه دل از پره، دوشون هر دل بود مطمئن نه؟ يا حياط تو بره دونست ،نمي بود قرار بي

 مي رو ديبا اينکه دونست مي بوده، دار خود چقدر دونست مي سال، چند اين تو شده حساس چقدر دونست

 صبر نيار،بي کم دراز، زبون بود الحال معلوم که هم ديبا اومده، فشار بهش خيلي يعني چزونه

 که بودهن اوني رضا نيست، ميلش باب زندگي اينکه فهميدن نبود سخت بود ريخته که اشکي همه اين از که امشبم

 بايد،

 زد مي پس ساختمان سمت بياردش داشت سعي که رو رضا دست کرد، مي گريه داشت باز ديبا

 بادي پنجره، لب برگشت نيورد، طاقت باز ولي تخت، لب نشست اي لحظه چند گفتن، ذکر به کرد شروع مهين

 بگيره آروم تا کنه حلقه پشتش رو دستش داشت سعي هم رضا رضا، سينه تو زد مي مشت داشت

 مي چيزها چه حاال باشه، گفته شوهر به کمتر گل از اومد نمي يادش انداخت، پايين رو سرش و گفت اکبري اهلل

 بغل قديم شوهرهاي مادر مگه کردند، مي صبوري اينطور قديم مردهاي مگه بگه، تو کرد مي جرات که گيرم ديد،

 کنه چغلي و کنه رديف رو پسرشون عيب عروس تا سپردن مي گوش يا بزنه، زار توش عروس کردند مي باز
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 سر روي رضا نرم هاي بوسه نشست، لبش به لبخند اينبار که بگيره آروم و نبينه بلکه کنه تاريک رو کرکره تا رفت

 کمي فردا که بود اميدوار کمي شد مي الاقل کمي، فقط کرد؛ آرومش کمي رضا، دور ديبا شده حلقه دست و ديبا،

 باشند، تر معقول

 اين خوند، الملوک فخر براي اي فاتحه نمياد، چشمش به خواب زودي اين به دونست مي تخت، رو کشيد دراز

 .ديبا به انداخته گير رو رضا ترفندي چه با بود فهميده وقتي شد، مي دلخور بد دستش از گاهي اخريها

 خودش، حتي هاش بچه فقط نه هاش، بچه همه واسه رضا فقط نه نداشت، شک رضا براي خواهيش خير به

 واسه بود اومده فخرالسادات که روزي رفت نمي يادش هنوز ولي سال 04 اندازه به بوده، گذشته روش از خيلي

 ودب گفته نيست، کار در هوويي که بود کرده قرص رو مهين دل وعيد، وعده کلي با که روزي خواستگاري، شوهرش

 بکنه، هم رو چيزي چنين فکر تونست نمي اصال قبلش سال 5 شايد مهين شوهرت، و موني مي تو يواش يواش

 بود شانس خوش زيادي شايدم نداشت، ازدواج جز اي چاره سنتي، خونواده يه تو موفق نا ازدواج يه با خوب ولي

 .بود شده فخري و حاجي حساب طرف که

 تهران، بود رفته پدرش عليلي و پيري بهونه به نکشيده، سال به بود، داده قول که بود کرده رو هموني فخري

 دونست مي خوب ولي بود سخت واسش اونم گرچه بار، سه دو سالي شد کم کم ولي زد، مي سر زياد اوائل حاجي

 داره، توفير خيلي بار سه اي هفته با بار سه سالي

 يک داشتند دعوا مدرسه، سن تو بودند شده بزرگتر ها بچه که بعدها نداشت، شکي فخري نيت حسن به مهين

 دهبرن رضا معموال اومدنش در گل آب از و رضا اومدن دنيا از بعد البته السادات، فخر پيش تهران بره رو تابستون

 داشت، سني تفاوت حاجي با سالي 05 د،بو فخري مديون رو زندگيش نداشت، شکايتي هم مهين بود، دعوا اين

 بود، راضي داشتند، خوبي زندگي ولي

 خورده، خاک خاطرات اون تو رسيده کجا از نفهميد زد، غلطي

 شد تر راحت خيالش نيست، نفر يک پاي صداي بود مطمئن شد، خيز نيم کمي اومد راهرو تو که پايي صداي با

 شنيد، در تو رو کليد چرخيدن صداي وقتي

 زدن، حرف و سرما تو موندن باقي ديبا، شده حلقه دست و رضا نرم بوسه دونست مي بالش، رو گذاشت رو ش سر

 دنش خوشبخت به تضميني نيست، تضميني هيچکس براي نيست، تضميني در توي کليد چرخيدن همين حتي

 وم حتما السادات فخر دونست مي بود، شده بزرگ مادرش پدر سفره سر ديبا بود، امن کمي دلش ته ولي نيست،

 همينا نيست، رفتن هرز اهل که ، بود مطمئن خودشم پسر از بازي، اين تو داده هل رو رضا و کشيده ماست از رو

 باشه، آروم شد مي باعث انداختند در تو کليد بعد زدند حرف اول که همين کرد، مي راحت رو خيالش

 از کار اول دونست مي شه، مي باز زندگي حقايق به چشمهاشون بعد بندند مي در اول جوونها، خيلي دونست مي

 کنن مي طالق درخواست رسند، مي ناسازگاري به نرسيده سال و ماه به بعد بندند مي دل اول گذره، مي کار
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 منن،فه مي وقتي گذره، مي بسته درهاي پشت که اوني بيشتراز کمي زندگي بينن مي وقتي مجبورن، بخوان، نه

 ديره، کمي که فهمند مي موقع اون خواب، نه خوان مي راه شريک رفتن عمر يه واسه

 بود، زده حرفهايي بسته سر شبي سر شهين بوده، دار خود بچش که بود خوشحال بود، خوشحال رضا واسه ولي

 شبال رو راحت رو سرش صبح تا مونده ساعت چند يه تونه مي بود مطمئن حاال ولي بود شده گرفته کمي اونموقع

 بزاره،

 ،نيست کردن زندگي دغدغه بي تو خوشبختي بود مطمئن ولي زندگي تو ندازه مي واگر اما هزار فردا دونست مي

 .نکني خالي جا چطور و کني حل چطور رو مقطع اون مشکل بدوني زندگي از مرحله هر تو که اينه تو

 پايان

 

 http://www.forum.98ia.com/t1231307.html: تايپ منبع
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