چر خ گردون
Helga1980

چرخ گردون
باسمه تعالی

پرنیان :الو! الو!
:...بفرمایین؟
پرنیان :منزل اسحاقي؟
 :...بله.بفرمایین!
پرنیان :با حاج خانوم کار داشتم
……:
پرنیان :خانم چرا گریه مي کنین؟ این صداي قرآن چیه؟
پرنیان :تو رو خدا جواب بدین .حاج خانوم کجان؟
 :...به رحمت خدا رفتند ،سه روز پیش
پرنیان:نه ،نه ،تو رو خدا شوووخي نينین ،چرور ممينه ،من خودم چند شوو
پیش باهاشون حرف زدم ،خوب بودن
 :...دیگه نیستند ،دیگه خوب نیستند
صووودایي دیگه از اون طرف خط نمي اومد ،پرنیان هم همونرور  ،الل موني
گرفته بود ،قرره قرره اشيهاش رو با پشت دست پاک مي کرد
***
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خدا یا چه خاکي به سرم بریزم ،خدا جون قربونتم ،آبروم ،آبروم ،خدایا این پیر
زن که چیزیش نبود ،چرا منو نبردي ،چه غلري بينم من آخه؟!
***
تنها چیزي که به ذهنش ر سید زنگ زدن به مینا بود ،هر چي نبا شه ن صف این
خرابياري شاهيار اون دیونه هم بود ،سریع شماره مینا رو گرفت
مینا :سالم ،عشقم چروره؟
پرنیان :درد و عشق ،کوفت و عشق
مینا:چته تو چرا باز قاطي کردي؟
پرنیان :مینا بدبخت شدم ،مینا آبروم ،مینا آیندم ،همه به باد رفت
مینا:دیگه چه گندي زدي؟ دیگه بي هماهنگي چیيار کردي که عاقبت بخیر
شدي
پرنیان:حاج خانوم مرده
مینا:کدوم حاج خانوم ،ماشاال چیزي که زیاده حاج خانوم
پرنیان :حاج خانوم اسحاقي
مینا:واي خاک بر سر شدي
پرنیان :دیدي ،دیدي چي شد ،مینا حاال من شناسنامه ام رو چي کار کنم ،واي
مینا دلم مي خواد بمیرم
مینا:منم دلم مي خواد تو با این اقبال خرابت بمیري
پرنیان :مینا یه فيري بين! مینااااااااا
مینا:خوب که فير مي کنم منم باید بمیرم ،این گند و نمي شه جمع کرد
پرنیان :تو رو خدا تو دلم رو خالي نين ،خودم از اضرراب دارم غش مي کنم
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مینا :خیلي خوب  ،بزار فير کنم ،آهان ،ببین بلند شو برو یه سر و گو شي آب
بده ،بعدم تو یه فرصت مناس شماره تلفن آقاتون رو مي گیري تا بریم باهاش
حرف بزنیم
پرنیان :مینا تو رو خدا فير نين تو فقط آروم بمون تا من خودم فير کنم،
مینا:پس چرا وقت منو گرفتي
پرنیان :تو پشت خري من یيم ارامش مي گیرم ،ولي حرف مي زني دل و رودم
بهم مي ریزه
مینا:خیلي خوب بفر ما فير کن
پرنیان :ببین من  ،یعني االن ،یعني خوب مي دوني ،من االن چند تا مشووي
دارم ،بزار یيي یيي بگم ،بعد اولویت بندي کنیم ،بعد واسووه هر کدوم چند تا
راه ح میدیم بعد ببینیم تا کي مهلت داریم  .واسه هر کدوم
مینا:ببین ،اینجا دانشووگاه نیسووت ،اینم درس کنترل پرويه نیسووت ها،زندگي
سراسر نيبت توئه ،بخدا از بس زندگیت طوفانه منم نمي تونم ازدواج کنم ،مي
ترسم در اثر همنشیني با تو منم بد بخت شم
مینا:پري میگما
مینا:پر پري؟ کوشي؟ چي شدي؟ چرا جواب نمیدي
مینا :داري گریه مي کني؟
پرنیان :چیيار کنم؟کار دیگه اي از دستم بر نمي اد!
مینا :بابا من غلط کردم ،بگو ،بگو ببینیم چه مشيالتي هست؟
پرنیان :خوب....
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مینا:اینقدر فین فین نين زیر گوش من ،درست حرف بزن
پرنیان :اول اینيه ،حاج خانوم مرده،
پرنیان دوباره زد به گریه
مینا :خدا بیامرزدش ،بعدي رو بگو،
پرنیان :مینا دلم سوووخت ،شووو آخري بهم گفت برم پیشووش گرفتار بودم
پیچوندمش ،خدا منو لعنت کنه
مینا :درد بگیري با این دعا کردنت ،خدا لعنتت کرده که دنیات شوووده اخرت
یزید ،نمي دوني مرغ آمین یه ریز رو سوورت ريه میره ،زبونت همش به نحسووي
مي چرخه ها ،بعدي رو بگو
پرنیان :سه هفته دیگه موعد تمدید قرار داد خونمه ،چه خاکي تو سرم کنم؟
مینا :خوب ،هنوز که بي شوهر نشدي ،میري تمدید مي کني ،بعدي
پرنیان :اسم تو شناسنامه رو چي کار کنم؟ چه چوري صاف و صوف کنم؟ اگه
دستم بهش نرسه چي؟
مینا :ببین تو همین یه مشووي رو داري  ،اون قبلي ها مهم نیسووتند ،تمرکز کن
ببین چرور مي توني مهر خوشيله رو بزني تو شناسنامت؟
پرنیان :واي تو رو خدا یه فيري کن
مینا :بزار یه چند دقیقه فير کنم  ،بهت زنگ مي زنم
سه ربعي از قرع تما سش با مینا مي گذ شت ولي هر بار زنگ مي زد مي دید
تلفنش مشوولوله ،کالفه و نگران رفت سوراغ کمدش،نمي دونسووت باید چیيار
کنه ،مي دون ست ر سولي وکی حاج خانوم دو ماهي ه ست فوت کرده،اگه در
خونه حاج خانوم مهر و موم مي شد و کس و کارش هر کدوم دوباره پر و پخش
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مي شدند ،دسترسي بهشون خیلي سخت بود  ،از طرفي سه هفته دیگه تاریخ
تمدید قرارداش بود اون رو چیيار مي کرد ،عقدي که باید باط مي شووود،
شووناسوونامه اش،بي شووناسوونامه که نمي تونسووت غلري بينه،المثني گرفتنم که
منوط به برگشتش به ثبت احوال شهر خودشون بود ،و کار یه روز و دو روز هم
نبود ،از اون گذ شته مي دون ست نقره ضعف بده د ست خونواده این بار دیگه
معلوم نی ست از کولش پایین بیان ،این همه م صیبت و سختي ني شیده بود که
این سوووال آخر وا بده،از فير این يه ب خت بدش خبر ازدواجش رو بزاره کف
دست پدر و مادر و شازده برادراش عرق سردي رو تیره پشتش نشست.
به خودش که اومد دید چارچنگولي تو دهنه در کمد غرق افيارش شده ،سریع
سر چرخوند ،از اون ته توهاي کمد چاد رمشيلي گیپور و شال گیپور مشيیش
رو پیدا کرد ،یه بوکله م شيي هم دا شت اونم ک شید بیرون ،یه حسي مي گفت
باید بره تو ماجرا ،و گرنه ش ب شه د ستش به جایي بند نی ست ،باید مي رفت
خونه حاج خانوم باید یه سر و گو شي آب مي داد سریع آماده شد،یه نگاه تو
آینه به رنگ و روش انداخت ،تعریفي نبود ،به خصوص با گندي که تابستون به
پو ستش زده بود ،یه هفته مینا خود ش رو ر سونده بود تهرون ،و تو اون یه هفته
روزي  5ساعت دو تا یي خودشون رو گذاشته بودند ،استخر رو باز و تا تونسته
بودند زغالي کرده بودند ،برگ شت سمت آینه ،م سلما با این قیافه دلش را ضي
نمي شوود از خونه بیرون بزنه ،آرایشووم که خوب به احترام حاج خانم و زنده ها
خوبیت نداشت ،مداد و برداشت و سریع پایین و باال چشم و سیاه کرد،یه نگاه
تو اینه انداخت ،تو تا مو هم زیر ابروهاش سر زده بود ،سریع افتاد به جونشون،
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دوباره نگاه کرد ،زد زیر خنده :خوب ،حاال دیگه حسووابي شوو شوودم ،برم تا
صبح نشده.
هنوز چادر و سر نيشیده بود که صداي زنگ گوشیش بلند شد.مینا بود.
پرنیان :الو ،مینا؛
مینا :جونم ،سالم
پرنیان :رفتي خیر سرت فير کني؟ هر چي زنگ زدم اشلال بودي
مینا :والله این مشي اینقدر مشي بودا  ،تنهایي ملزم کار نمي کرد ،داشتم با
بر و بچ مشورت مي کردم
پرنیان :خدا مرگم ،بچه ها کین؟
مینا :نترس ،فردا انتخاب واحد دارم ،گفتم اول مشووي خودم رو ح کنم تا
ملز آزاد شه ،فير تو رو بينم
پرنیان :نمي خواد واسوووه من فير کني ،دارم مي رم خونه حاج خانم یه سوورو
گوشي آب بدم،
میناِ :ا  ،منم همین فير و داشتم واست ،دیگه چي؟
پرنیان :بخدا شرمندم کردي ،شک دارم یه اپ سیلون به من بخت برگ شته فير
کرده باشي،
مینا :گفتي اپسوویلون ،یاد اپیالسوویون افتادم ،این آرایشووگر کوفتیت  30تومن
گرون با مون حساب کرده ها ،اینجا تو والیت خودمون تمام مواد  80دادم
پرنیان :بمیري تو ،کي دست از این لودگي بر میداري؟
مینا :خوب بگو بري چي بگي
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پرنیان :برم سووراغ مراسووم بگیرم ،بعدم یيي رو پیدا کنم ببینم کارها حقوقي
خانوم بزرگ دست کیه ،برم این شناسنامه کوفتي رو بگیرم
مینا :تو که این راه رو میري ،بجا وکی یيي رو پیدا کن بگو آقاتون رو نشووون
بده ،برو قال قضیه رو بين و تموم
پرنیان :مینا ،من میرم ،تو هم این چرندیات رو نگه دار واسه خودت،
مینا :به خودت برسي ها ،تو قوم شوهر خوبیت نداره
مینا،برسم یهو مي چیننم پر پر مي شم ،بزار همین جور سیاه و کال برم
پرنیانِ :

مینا :واي خاک بر سوورت هنوز رنگ و روت زغال؟ گفتم روغن زیتون خرج
خودت کنا ،هي خساست کردي ،حاال مث این سیا برزنگي ها پا مي شي مي
ري ،گرچه بدم نیست ،آقا یه نظر ببینه پشت سر هم سه بار واست صیله طالق
ُ
ُ
و جار ي مي کنه ،طلقت ،طلقت ،طلقت خالص
مینا :الو پري؟ پري؟
مینا :بمیري که خدافظي تو دهنت نیست
سریع از خونه بیرون زد ،ساعت  3ظهر بود ،نیم ساعتي طول ک شید تا رسید،
به محض پیچیدن تو کوچه با دیدن جلوي در خونه و کلي تاج گ و پارچه
نوشووته تسوولیت همه فير و نقشووه هایي که تو راه واسووه خودش کشوویده بود از
سرش پرید ،نمي دونست این همه اشک چه جوري از کجا اومدند،
چادرش رو کمي مرت کرد در خونه نیمه باز بود هنوز قدمي تو نرفته بود که
چیزي تو سرش زنگ زد ،راه رفته رو کمي برگ شت ،پارچه نو شته بزرگ سر در
خونه رو یه بار دیگه نگاه کرد ،اح ساس کرد قلبش به بندي و ص بوده که دیگه
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نه ،دسووتش رو گذاشووت رو سووینه اش ،فير مي کرد اینجوري میتونه کمي نگه
اش داره ،ولي چادر از سرش لیز خورد ،دوال شد چادر و از روز زمین برداره که
باز زنگ بي موقع گو شیش همونجا جلوي در ن ش ست ،نمي دون ست چي رو
جمع کنه ،گوشووي رو جواب بده یا ضووربان قل و چادرش رو جمع کنه .هنوز
تصوومیمي نگرفته بود که صووداي جیغ جیغ کردن کبري خانوم تمیز کار حاج
خانوم تو سرش پیچید :واي چي شدي خانم جان ،بمیرم ،بي خبر بودي؟ چي
شدي آب مي خواي؟ یه چیزي بگو
طول کشید تا تونست خودش رو کمي کنترل کنه و از پس اشک و بهت جوابي
بده :خوبم
کبري خانم دست انداخت زیر بازوش وبلندش کرد ،چادر و کیف و موبایلش
رو هم سووریع گلوله پیچ کرد تو هم :بیا بریم تو ،بزار حالت جا بیاد ،فشووارت
افتاده،
پرنیان دو سه قدمي با زور و فشار دست کبري جلو رفت که به خودش اومد :نه
 ،مي خوام برم ،نمیام تو
کبري :کجا بري؟ با این حال؟ ولت کنم افتادي!
پرنیان :تو رو خدا ولم کن مي خوام برم
کبري :کجا بري ؟ یهو حالت تو راه بد شه ،بیا بریم تو ،یه شربت بریزم حلقت،
یه کم گریه کن ،اروم شي
پرنیان زورش به کبري نمي رسووید فقط التماس مي کرد :تو رو خدا بزار برم،
نمي تونم بیام تو ،ولم کن
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تو کش و قوس با کبري خانوم چند قدم دیگه اي هم به جلو برده شووود که در
ایوون باز شد ،یه خانم نسبتا مسن اومد تو ایوان،
پرنیان شناخت خواهر حاج خانوم بود :چي شده کبري خانم؟
کبري :شوومسووي خانم جون ،پریناز خانم اومدند ،حالشووون خوب نیسووت مي
خوان برگردند ،شمسي سریع اومد تو حیاط به محض چشم تو چ شم شدن با
پرنیان زد زیر گریه و پرنیان رو ب*غ*ل کرد :دیر اومدي عزیزم ،رفت ،خواهر
عزیزم رفت
پرنیان هنوز خودش رو جمع و جور نيرده بود؛ ترجیح داد ترس و استرسي که
به جونش افتاده بود رو همراه با غم مرگ حاج خانم یه جا گریه کنه،شمسي هم
به روال کبري چند قدمي پرنیان رو جلو برد
پرنیان :شمسي جون بزارین برم ،مي خوام برم
شمسي زیر ل چیزي زمزمه کرد ولي دست پرنیان رو رها نيرد :دیگه اومدي
شمسي :بیا بریم تو ،با این حال کجا بزارم بري آخه،
کبري :پریناز خانم ،بیاین یيم استراحت کنید.
خیلي دلش مي خوا ست بتوپه بهش ،هزار بار بهش گفته بود من پرنیان ه ستم
نه پریناز  ،صد حیف که وقتش نبود .سرش بد سنگین بود ،دلش مي خوا ست
زودتر از اون خونه بره بیرون تا فيرش کار بیفته ،ولي زیر ف شار د ستهاي دو زن
تسلیم شد،
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از درو دیوار خونه بوي غم مي اومد ،چند تا قاب عيس تو طاقچه ها ،بوي
شوومع ،صووداي نوار قران که از اتاق حاج خانم مي اومد ،و بد تر از همه بوي
حلوا ،خیلي دلش خواست ،بي هوا کبري خانم رو صدا زد:کبري
کبري :جانم خانم
پرنیان :میشه یيم واسم  ،چیزه واسم آهان آب بیاري
کبري :بله خانم ،شما بشین
تازه یاد ریخت و قیافش افتاد ،یاد اوضوواعي که مث آب خوردن مي تونسووت
وخیم شه به قول مینا به طرفه العیني بوي گندش نصف جهان رو برداره ،سریع
چادر رو از جلو پا قاپید و کشید سرش،
شمسي خانم کنار پرنیان نشست :بهتري؟
پرنیان :شوومسووي خانم چي شوود؟ حاج خانم حالش بد نبود ،چند ش و پیش
خودم باهاش حرف زدم ،چیزیشون نبود ،آخه یهویي
شمسي :چي بگم؛ عج که بیاد خوب و بد نمیشناسه،
پرنیان :دو شنبه ش باهاشون حرف زدم ،گفتند بیا ،نتونستم
شم سي :کار خدا رو ببین ،همون ش ر ضا میاد اینجا ،ش مونده پی شش،
واسه نماز صبح رضا رو صدا زده ،بعد نماز به رضا مي گه سر دلم مي سوزه ،تا
رضا میره آب بیاره قرصهاش رو بده بخوره تموم مي کنه
اول تو دلش خدا رو شير کرد حرف خانم بزرگ رو زمین گذا شته ،یه کاره مي
اومد اینجا هم ح ضرت آقا شون رو مي دید هم دم صبح ح ضرت عزائی رو :
واي شمسي خانم چقدر دلم سوخت ،هیچوقت هیچي از من نخواست ،کاش
اومده بودم،
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شمسي اشيش رو پاک کرد :قسمت نبوده ،حيمتي بوده حتما ،اینقدر بي تابي
نين مي دوني خدا بیامرز خیلي دوست داشت
تو اون هاگیر واگیر دا شت زبون با زمي کرد بگه دور از حاال ولي خدا رو شير
وسط راه زبون به دهن گرفت
کبري لیوان آب رو گذاشت تو دستاش :رنگ میت شدین
شم سي چ شم زهره اي حواله کبري کرد :پا شو برو یيم حلوا بیار قندو گالب
داره خوبه واسش
کبري نیم خیز شد :چشم ولي قند داره ها ،پریناز خانم تو ريیمن،
پرنیان چشماش گرد شده بود ،دلش مي خواست یه نشگوني از پر و پاي کبري
بگیره که خوب البته باز هم متا سفانه جاش نبود :نه بیار بدنم از توداره مي لرزه
– یه لحظه با حرف مامانش افتاد که مي گفت خدا حاجت شوويمي رو زود بر
آورده مي کنه ولي سریع سرش رو تيون داد
شمسي :چي شدي؟ سرت درد مي کنه؟
پرنیان :نه خوبم ،مي شه آدرس مزار رو بدین ،مي خوام تا ش ن شده برم سر
خاک
شمسي :تا بري ش شده ،بعدم مي دوني که رسم نیست تا قب هفته برن سر
خاک ،مرده آرامشش بهم مي خوره،
پرنیان :آخه تا هفته خیلي مونده ،مي خوام زود تر برم،
شم سي :وا سه آرام شش یا سین و الرحمن بخون ،مي دوني که خیلي دو ست
داشت
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پرنیان :چشم ،مراسم هفت کي مي شه؟
شمسي  :دو شنبه
پرنیان نیم خیز شد :با اجازه ،من برم ،خدارحمتشون کنه به شما هم صبر بده
شمسي :کجا؟ بمون ،بچه ها هم همگي اینجان ،دارن استراحت مي کنن باال،
کم کم بیدار مي شن
پرنیان :مي بینین تا مادر پدر مي رن ،عزیز مي شن ،ماهي یه بار بزور سر مي
زدن اینجا
شوومسووي ابرویي باال انداخت :گرفتارن ،مگه خودت نیسووتي عزیزم ،مرممنم
سالي دو سه بار بیشتر به مادرت سر میزني؟
پرنیان آب گلوش رو به زور قورت داد :بله حق با شوماسوت ،منظورم همه بچه
ها بود ،همگیمون غافلیم
با صداي زنگ دوباره تلفنش از جا جست ،نفهمید چروري گوشي رو خاموش
کرد و انداخت تو کیف؛مرممن بود میناسوووت ،میناسوووت و بي خبر  ،اگه مي
فهمید رو سوور در خونه رو پارچه نوشووته اسووم کیو دیده ،مرممن بود اونم اونور
خط پس مي افته،
سریع از جا بلند شد ،مسلما فعال عجله اي واسه ح این معما نداشت
پرنیان :من مي رم شمسي جون ،واسه هفته زنگ مي زنم
شوومسووي صووداش رو اورد پایین :کجا بري ،تو ام عروس این خونواده اي ،مي
خواستم زودتر خبرت کنم شماره ات رو نداشتم
اینبار دیگه واقعا احسوواس کرد داره قال تهي مي کنه :واي شووما از کجا مي
دونین؟ قرار نبود کسي بفهمه
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شمسي :من کسي ام؟
پرنیان :نه به خدا ،منظورم این نبود ،حتما شنیدین که ،بخدا صوري بوده،
شمسي :مي دونم صوري بوده ،ولي مي دوني که وصیت نامه باز شه همه مي
فهمن رضووا زن داره ،اصووال تو این فامی رسووم اینه ،پسوور تا عذب باشووه ارثي
دستش رو نمي گیره
پرنیان :قربونتون برم ،بخدا این صوري بوده ،قرار نبوده جایي عنوان شه ،به روح
اقا بزرگم من اصال یه بارم آقا رضا رو ندیدم،
شمسي :قسم نخور،ببین ،من مي دونم واسه چي خواهرم باني این قضیه شده،
مي دونم تو ام وا سه اجاره نامه خونت الزم دا شتي ،ر ضا وا سه منم عزیزه ،هر
چند از گوشت و پوست خواهرم نبود
دهنش باز بود و باز موند :نبود؟ یعني چي نبود؟ حاج خانوم گفتند بود
شمسي :اینا بماند ،ببین حاال چه اشيالي داره ،بزار رضا هم به ارثش برسه،
پرنیان :پس رضا اگه نبود ،کي بود ،اگه نبود ! ارثش چي بود
شم سي :شعر نو مي گي تو این حال؟ خواهرم زن اول باباي ر ضا ست ،ولي
رضوووا مث بچه نداشووته خواهرم تو این خونه بزرگ شوووده ،خواهر برادرشووم
همینرور  ،خواهرم هم که وارثي نداره ،اموال حاجي و پدر خدا بیامرزم که به
اسمش هست رو خواسته بده به بچه هاي حاجي
پرنیان دو دسووتي سوورش رو چسووبیده بود :خوب بدن ،فقط بزارین من برم،
شنا سنامه ها د ست رسولي بوده ،حاالم نمي دونم د ست کیه؟ تو رو خدا فقط
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بگین جایي ا سمي از من نبرن ،ارث شون رو گرفتند وکیل شون بیاد این کار رو یه
سره کنه خالص شیم ،باور کنین من خواب راحت ندارم
از سرش گذ شت که البته شبهایي که پیتزا مي خودم چون خیلي سنگین مي
شم ولي زود خودش رو جمع کرد ببینه شمسي خانم چي مي گه
شم سي :خدا ر سولي رو هم بیامرزه ،بعد اون خدا بیامرز پ سرش قرار بود مهر
دفتر رو باز کنه فير کنم  10روز پیش بود خواهرم گفت همه مدارک و اسناد رو
تحوی وکی جدید داده
پرنیان یهو گ از گلش شوويفت :واي راسووت مي گین ،تو رو خدا آدرسووش رو
بدین،
شمسي :تو اتاق اون خدا بیامرزه،
پرنیان :تنهاس؟
شمسي:آره ،فير کنم داره استراحت مي کنه
پرنیان دیگه امون نداد شمسي دهن باز کنه انگار دنبال شن ،سریع رفت سمت
اتاق ،تقه بلندي به در زد و تمام قوا دسته در و کشید پایین و خودش و انداخت
تو اتاق ،ا صال نمیخوا ست وقت رو تلف کنه ،بخ صوص که ا سم فامی روي
پارچه دم در مث وزنه از یه ور ملزش اویزون بود،
به محض باز کردن در ،خیلي دلش مي خواسووت حرکاتش مث کامپیوتر دکمه
 undoمي داشت ،سریع مي زد روش ،بر مي گشت تو سالن ،سالن ب*غ*ل
شم سي جون ،ولي با این جفت چ شمي که معلوم بود با صداي در از خواب
پریده و با بهت و همچین بفهمي نفهمي غض و تو چشوومهاش زوم شووده بود
بعید به نظر مي رسووید بشووه کاري کرد ،یعني خودش هم نمي تونسووت از این
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چشمها چشم برداره ،هم آشنا بود هم نبود ،یعني چشما بودا ،سر وهیي اوني
نبود که فير مي کرد باید مي بود،
آب دهنش رو نمي تونسووت قورت بده ،حس کرده خشوويیده ،ولي باالخره به
خودش اومد :ببخشید مزاحم شدم ،اشتباه شده ،به جاي حسرت دکمه undo

سعي کرد با پاهاش اقدام کنه ،یه قدم عق رفت ،هنوز کام نچرخیده بود که
از در بره بیرون که دسووتي از باالي سوورش در رو بفهمي نفهمي کوبید بهم:
کجا؟ هستم خدمتتون
رضا :بفرمایین مي شنوم
پرنیان هنوز تو شوک بود ،به تته پته افتاده بود :من  ،من با  ،با وکی  ،وکی حاج
خانم کار داشتم ولي انگاري اشتباه اومدم
رضا :نه اشتباه نیومدي ،خودم هستم ،امرتون
رضووا رفت سوومت پنجره ،پرنیان یه نگاهي به در انداخت نمي دونسووت االن
دقیقا کاري که باید بينه چیه ،بهترین کاري که مي تونست انجام بده شاید این
بود که خودش رو به خودش ب سپره  ،ت صمیم دا شت کمي غش و ضعف کنه
بليه پاي کبري و شوومسووي خانم هم به اتاق باز شووه ،ولي ظاهرن این شوووک
خودش موثر بود نیازي به نقش بازي کردن نبود ،چشمهاش رو بست ،وقتي به
زور بازشون کرد احساس غریبي نيرد ،اتاقي بود که چند روز اقامت پارسالش
خونه حاج خانم توش مونده بود ،اتاق ن سبتا تاریک بود ،بدون اینيه سرش رو
بچرخونه مي تونست تاریيي هوا رو از پشت پنجره تشخیص بده ،ابايور کنار
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تخت روشوون بود ،خواسووت تيوني به خودش بده که از پس سوورش درد بدي
پیچید :آخ،
به حالت قبلیش برگشت ،خواست با دستش پشت سرش رو دست بيشه که
صداي رضا باعث شد سریع سر بچرخونه سمت چپش
رضا :نترس چیزیت نشده
پرنیان :آخ ،چرا درد دارم
رضا :چیزي نیست افتادي ،سرت خورد رو زمین
پرنیان :واي ،نشيسته باشه
رضا :نترسین،
پرنیان :مي خوام برم
رضا :سموالي نداري؟
پرنیان :نه ،مي خوام برم
رضا گوشي رو گرفت سمتش :مینا کیه؟
پرنیان :جان!؟؟؟
رضا 28 :تا میس کال و  30تا اس ام اس داده تا حاال،نگرانت شده حتما
پرنیان :بردن جهنم
رضا از رو صندلي  :چي؟
کمي جا خورد ،فهمید یيم واسه زبون درازي زوده :کبري خانم نیست؟
رضا :خیر ،بعداز شام رفت
پرنیان :من ،یعني خالتون ،خالتون هم که نه انگار ،شومسوي خانم گفتند شوما
وکالت حاج خانوم رو دارین ،درسته؟
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رضا  :بله ،چرور؟
پرنیان :خوب ،من شناسنامه ام رو مي خوام
رضا :مي خواي چیيار؟
پرنیان :خوب من آخه ،مي خوام ،واسووه تمدید قرارداد خونه ،سووه هفته دیگه،
بعدم خوب مي خواسووتم یعني بعد از تمدید خونه دیگه یعني مي تونم واسووه
طالق و اینها دیگه من امسال سال آخر درسمه
رضا:نیازي به تمدید قرار داد نیست
صداي پرنیان رفت باال :یعني چي نیازي نیست؟
رضا :یعني نیست،
پرنیان :فير نينم شما قرار باشه واسه من تشخیص بدین
رضا :قرار بوده و هست
پرنیان سووریع از تو از تخت پایین رفت یه نگاهي دور اتاق انداخت ،با چشووم
دنبال کیف و وسائلش گشت ،ولي نور کافي نبود،
رضا :وسائلت توکمده
پرنیان :مي خوام برم
رضا :ساعت 11؟
پرنیان :با تاکسي میرم
رضا :مي برمت ،بزار بقیه بخوابن ،االن همه تو سالن جمعند
پرنیان عرق رو پیشونیش رو گرفت :محمد رضا هم هست؟
رضا :کي؟
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پرنیان :محمد ر ضا ،برادرتون ،مگه شما برادر محمد ر ضا پ سر حاج زرکوب
صدري نی ستین ،خودم دیدم سر در خونه پارچه نو شته به ا سم فامی زرکوب
صدري بود،بخدا من نمي دونستم شما داداش اوني
رضا خنده اش گرفته بود :من خودشم یعني نفهمیدي
پریناز یه قدم عق پرید :واي نه ،دروغ مي گي
رضا :چه دروغي دارم بگم
پریناز :خوب شوخي مي کني
رضا :یه نگاه به لباس تنم بندازین مي بینین وقت شوخي نیست تو این حال
دیگه رسما هنگ کرده بود ،کلي سموال بي جواب ،کلي پیچ و واپیچ،
مي خواسوووت ولي از آنالیز موقعیت عاجز بود ،خودش رو ولو کرد ل تخت
یهو یه چیزي یادش افتادبلند شد با غیض و غض رفت سمت رضا :دروغ مي
گي ،محمد رضووا این ریختي نبود ،یه پسوور سوویاه سوووخته ،الغر مردني کچ
،قد ...خوب نه قدش کوتاه نبود
رضووا یه قدم اومد جلو :تو واقعا آي کیوت کمه یا به خودت زحمت اسووتفاده
نمي دي
پرنیا :مواظ حرف زدنت باش ،یادت نره من کي ام
رضوووا :یادم نمي ره ،زن خودم بودي ،حاالم که هسووتي ،چیز خاص دیگه اي
توت نمي بینیم ،جز این که جزغاله شدي
پرنیان :صوودات رو بیار پایین ،نه بودم نه هسووتم ،اون بار به زور بود ،این بار به
مصلحت ،بعدم من هنوز حرفات رو باور ندارم،
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رضووا  :باور تو خیلي هم مهم نیسووت ،واقعیت مهمه ،هنوزم بچه اي ،اگه منم
مث تو بودم آالن باید مي گفتم تو دیبا قاضووي نیسووتي ،چرا چون به جا دیبا
اسمت شده پریناز
پرنیان :پریناز نه ،پرنیان،
رضا :هر چي! به جا اون دختر باریک و سفید ،شدي گرد و سیاه
پرنیان :این به خودم مربوطه
ر ضا :نه چندان  ،ولي به هر حال  4سال گذ شته،خوب مي بیني که دیگه نمي
رم کویت 3،سالي مي شه ،رنگ و روم باز شده
پرنیان :دروغ مي گي ،چشمهاتون شبیه ولي خودش نیستي بعدم زد زیر گریه
رضا دست کرد جیبش گواهي نامه اش رو درآورد :بیا این عيسم یه کم قدیمي
تره شاید به جا بیاري
پرنیان :اليي میگي ،حاج خانم مي گفت اسم پسرش رضاست ،گفت فامیلش
صدریه ،نگفت محمد رضا زرکوب صدري
رضا دیگه جوابي نداد رفت کنار پنجره بي هدف به بیرون نگاهي انداخت
چندان واضووح نبود ولي خیلي هم پیچیده نبود ،یعني بود ولي اص و قصووه در
اومده بود ،بازي خورده بود ،سووریع رفت سوومت کمد ،چنگ زدبه وسووائلش،
چرخید سوومت رضووا  :بازیم دادین؟ آره؟ همتون دسووت به یيي کردین؟ حاج
خانوم هم با شما بود؟ ...آره معلومه که بود ،اون پی شنهاد داد ،اون منو را ضي
کرد،
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کلي بد و بیراه بلد بود واسووه خرج کردن به هیي این خونواده  ،ولي بیشووتر از
همه چیز تنهایي میخواسووت ،کلي چیز بود که نیاز به تجزیه تحلی داشووت،
رودست خورده بود نه از یيي از چند نفر باهم .بي حرف دیگه اي رفت سمت
در،
رضا دستش رو روي در گذاشت :کجا؟
پرنیان :مي خوام برم
رضا :گفتم صبر کن همه بخوابن ،مي برمت
پرنیان :اینم بازیه جدید؟ نگو که ک فامیلت خبر ندارن؟!!!
رضووا :ک فامی که نه و لي خوب یه چند نفري مي دونن ،مهناز خواهرم ،امیر
رضووا برادرم که خوب همین امروز فهمیدند وقتي مجبور شوودیم بیاریمت این
اتاق ،خدا بیامرز حاج خانم ،خاله شم سي هم خوب قبال فهمیده بود ،یه چند
نفر دیگه اي هم هستند
پرنیان با چشوومهاي بارووني که بزور جلو ریزشووشووون رو گرفته بود زل زد تو
چشمهاي رضا :برو کنار ،برو خواجه حافظم خبر کن دلگیر نشه ازت
رضا :من مي تونم برم کنار ،ولي بري بیرون ،مادرم ،دختر شمسي خانم ،شوهر
خواهرم ،خانم برادرم ،و یه چند تاي دیگه هم مي فهمن ،بعدم به دقیقه نرسیده
ک فامیلت مي فهمن
پرنیان دست گذاشتو رو قلبش:نه ،تو رو خدا نه ،اونا نه ،اونا دیگه نه
رضا :پس آروم میشیني تا برن واسه خواب خودم مي رسونمت خونه ،تا همین
جا هم مرممن باش با کمک خاله شوومسووي و مهناز کسووي نفهمیده ،حاال
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خوا ستي یه دو تا داد دیگه بزن ،وا سه من مهم نی ست ،من فقط جواب مامانم
رو باید بدم ولي تو ،باید به همه کس وکارت جواب پس بدي
کیف و وسووائلش رو ول کرد رو زمین ،برگشووت سوومت تخت :حاال تا کي من
باید اینجا بمونم؟ زیر ل هم زمزمه کرد:گشنه و تشنه
رضا :نمي دونم ،من مي رم بیرون ،خیلي وقته اینجام ،هر وقت همه خوابیدند،
میام
جوابي به رضا نداد ،از زمین و زمون عصباني بود،
رفت سر گوشیش ،نمیدونست تا کي باید عالف بمونه
یه دوري تو اتاق زد ،نگاهش افتاد تو آینه ،زیر چشوومش سوویاه بود ،خواسووت
تمیزش کنه ولي دل و دماغي نداشووت ،با پشووت دسووتش دوباري کشووید زیر
چشماش و بي خیال شد،
صداي اس ام اس گوشیش بلندشد ،مینا بود ،حوصله نداشت ولي مي دونست
مینا کنه تر از این حرفهاسووت که ول کن باشووه ،بدون خوندن سووی اس ام اس
هایي که داده بود ،شماره اش رو گرفت
مینا :ور پریده کجا سرت بنده که جواب نمي دي؟
پرنیان :سالم
مینا :سالم و درد ،معلومه کدوم گوري هستي ،نمي گي من فردا انتخاب واحد
دارم ،خودم ِاند استرسم ،باید زیادش کني
پرنیان :بسووه بابا ،کشووتي ما رو با این انتخاب واحد ،تو غصووه دیگه اي جز
انتخاب واحد نداري تو زندگیت؟
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مینا :نه ندارم ،تو ام اگه ترمي خدا تومن شووهریه مي دادي و به جا  8ترم 10
ترمه شده بودي،تا خود صبح خوابت نمي برد
پرن یان :خیلي خوب ،حاال فردا ب عد از انت خاب وا حت زنگ مي زنم ،کاري
نداري؟
مینا :چرا اینقدر پيري؟ اصال کجایي؟ رفتي خونه حاج خانوم؟
پرنیان:آره ،االنم اونجام ،فير کنم ش بمونم
می نا :وا  ،نمون دیو نه ،نمي دوني روح روزهاي اول خو نه رو ترک نمي ک نه،
همش میاد چرخ مي زنه ،تو رو هم که دوست مي داشت ،واي یهو نخوادببردت
پرنیان :تو روخدا مینا ول کنه ،مي دوني من مي ترسم ،هي حرف ترسناک بزنا
مینا :خوب ،چي شد ،شناسنامه چي شد؟ وکی چي شد؟
پرنیان :مینا ولم کن ،حوصله ندارم ،بزار بعدا
مینا :چیزي شده؟ یعني چیزي که نباید مي شده شده؟
پرنیان زد زیر گریه :بازیم دادن ،بازي خوردم،
مینا :چي مي گي تو؟ کي؟
پرنیان :االن نمي تونم،باشه فردا
مینا :هول انداختي تو دلم ،بگو ببنیم چه خبره؟
پرنیان :خاک بر سرم شده ،مي دوني کي اینجا بود؟ رضا ،نه رضا صدر ي ها ،
محمد رضووا زرکوب صوودري ،فير مي کردم اسووم رضووا صوودري خورده تو
شناسنامه ام  ،پسر حاج خانم ،کاشف عم اومد شدم زن محمد رضا زرکوب
صوودري  ،پسوور حاج زرکوب ،پسوور خونده حاج خانم ،شوووهر شووناسوونامه اي
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سابق ،حاال مي فهمم چرا حاج خانوم شناسنامم رو نداد ،چرارسولي رو واسه
قرارداد خونم فرستاد
مینا :خوب؟ تعریف کن ببینم چیا گفتین؟
پرنیان :تعج نيردي؟
مینا :واي چرا ،چجوري ممينه آخه؟
پرنیان داد مي زد :مینااااااا نگو که تو ام مي دون ستي ،نگو که تو ام خبر دا شتي،
نمي بخشمت
هنوز کالم بعدي از دهنش در نیومده بود که در با صدا باز شد ،ر ضا تو دهنه
در بود ،د ستش رو دماغش بود و سعي دا شت به پرنیان حالي کنه که صداش
رو پایین بیاره ،ولي کمي دیر شده بود،یه کم بیشتر از یه کم دیر شده بود،پشت
سر ر ضا شم سي و چند نفر دیگه وارد شدند ،ر سما هنگ کرده بود ،مادر و
خواهر محمد رضا رو تشخیص داد؛ دلش غش کردن مي خواست ولي وقتش
نبود،
خاله شمسي پرید وسط :چي شدي عزیزم ،خوبي؟
مهین مادر رضا ،رضا رو پس زد اومد جلو :چي شده؟
شمسي :هیچي مهین جون ،بریم ،پرنیان یه کم بهم ریخته،
مهین :خوب از کي آوردینش اینجا ،تک و تنها ،مي زا شتین تو جمع مي اومد،
زودتر آروم مي شد
مهناز مادرش رو به سمت در برد ،از پ شت سر هم اخمي حواله پرنیان و رضا
کرد
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ولي مهین رو هم رفته دو قدم هم نرفته بود که دسووت مهناز رو که داشووت به
بیرون هدایتش مي کرد رو پس زد ،بي هوا برگشت سمت پرنیان ،یه نگاه حواله
ر ضا که تقریبا تو یه قدمي پرنیان بود انداخت ،نگاه بعدي حواله شم سي شد
که دستاي پرنیان و تو دستش گرفته بود
دو قدم رفته رو برگشت  ،زل زده تو صورت پرنیان
دیگه واقعا از خداش بود غش کنه ،هنوز بادیدن مهناز و مهین خاطرات بد
گذشووته که از جلوي چشوومش ريه مي رفتند رو کام مرور نيرده بود همونها
کافي بودند واسووه دوباره از پا انداختنش ولي عج که تو این لحظه که غش
الزم بود ،سفت سر جاش وایساده بود
مهین یه قدم دیگه هم برداشت  ،دهن باز کرد ،انگشت سبابه اش رو برد طرف
چشووم پرنیان :تو ،تو ،من تو رو مي شووناسووم ،تو همون دختر گیس بریده حاج
محمد قا ضي ه ستي ،همون گیس برید? چ شم سفید ،همون نحس قدمي که
شوهرم رو فرستاد سینه قبرستون ،محاله فراموشت کنم
پرنیان چند سانتي خودش رو ک شید عق  ،ق صد کور شدن ندا شت ،ق صد
حرف زدن هم
رضا سعي کرد حائ بشه و قدمي سمت مادرش برداشت :مامان ،آروم باشین
تو رو خدا،
مهین دست رضا رو پس زد :این اینجا چیيار میينه ،تو این خونه ،اصال رضا
تو خودت اینجا چه غلرتي مي کني ،از سر ش غیبت زده ،نينه اینجا بودي،
ور دل این خانم،
مهین :رضا،فقط زودتر بگو این اینجا چیيار مي کنه
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شم سي پریدو سط :مهین جون ،پرنیان اینجا دان شجوئه ،یه مدتي نتون ست از
خوابگاه اسووتفاده کنه ،پیش اون خدا بیامرز بود ،بعدم که خونه گرفت رفت،
حاالم خوب یعني امروز خبر فوت فخرالملوک رو شوونیده ،اومد اینجا  ،یيم
بهم ریخته بود
مهین امون نداد شمسي خانم حرفش رو تيمی کنه :این پرنیان نیست عزیزم،
اسمش دیباست ،دیبا خانم قاضي،
پرنیان یيم به خودش مسلط شد :من همونم که فير مي کنین ،ولي
مهین :حرف نزن ،مرممنم پا قدم تو باعث رفتن فخرالملوک شد
رضا :مامان بس کنین ،بس نبود  4سال پیش هر چي کردین و گفتین
مهین:رضووا حرف اون موقع رو نزن ،که هنوز داغم ،هنوز آتیش مي گیرم وقتي
یادم میاد چرور یه علف بچه با آبروي خونواده ما بازي کرد ،نح سي قدمش که
داغ جداییه
پرنیان :دلتون تخت ،تالفي کرده و نيرده رو شووما و قوم قبیله تون درآوردین ،از
طرد کردن من گرفته تا سيته دادن آقاجونم،
مهناز تقریبا همه رو از اتاق بیرون فرسووتاده بود ،برگشووت تو اتاق :بسووه تو رو
خدا ،آخه چه فایده داره این حرفها ،خوبیت نداره ،هر کي ندونه فير مي کنه
االن این سر و صدا مال چي هست،بچه هام بیدار میشن  ،شمسي جون شما
بگین به احترام اون مرحوم آرو م باشن
دیگه طاقت موندن نداشت ،چنگ زد به کیفش و رفت سمت در،
رضا :کجا مي ري؟
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بي اینيه برگرده جوابي زیر ل زمزمه کرد :قبرستون
ر ضا :این ریختي مي خواي بري؟ بي چادر ،این وقت ش ؟ چند دقیقه صبر
کن مامان آروم شه خودم مي رسونمت
مهین چشمهاش گرد شده بود :به تو چه ربري داره رضا،
شمسي :مهین جون آخه این وقت ش که نمي شه تنهایي بره ،خدا رو خوش
نمیاد
مهین رفت سوومت پرنیان مچ دسووتش رو گرفت :نمي زارم بري ،تا نفهمم چه
خبره هیچ جا نمیري
پرینان با بلض رو کرد به ر ضا :بگو د ستم رو ول کنن ،از همتون شيایت مي
کنم ،منو بازي دادین،
رضا رفت جلو :مامان ولش کنین
مهین پرنیان رو کشوند داخ و درو بست :بگین ،مي شنومم
رضا :مامان بزار بره ،بعد صحبت مي کنیم
مهناز :راست مي گه مامان؛ بزار اروم شین ،حرف مي زنیم ،منم امروز فهمیدم
هر کي یه طرفي ولو شده بود ،سرش دا شت منفجر مي شد ولي بد تر از اون
دلش بود ،خودش که صووداش رو مي شوونید نمي دونسووت اینها چرا اینقدر بي
فيرن ،نمي گن این بچه ضووعف کرده ،یه چیزي بدیم بخوره ،یه دسووت به آبي
بره عصر تا حاال ،رفت سمت در
شمسي :کجا مي ري؟
پرنیان :دستشویي ،آشپرخونه ...،فعال همینا
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بعدم بي حرف از در رفت بیرون ،با بیرون اومدن از دستشویي تو دهنه ورودي
سالن سه نفري ایستاده بودند پچ پچ مي کردند ،امیر رضا و زنش رو تشخیص
داد ،نمي دونسووت االن باید چیزي هم بگه یا بااخم از کنارشووون رد شووه ،ولي
یهو بي هوا دهنش باز شد :شام چي خوردین؟ من گشنمه،
سهیال زن امیر رضا چشمهاش گشاد شده بود ولي زود تر از شوهرش جواب
داد :قیمه خوردیم ،اگه کبري اضافه هاش رو نبرده باشه هنوز هست
پرنیان تشيري کرد و رفت سمت آشپزخونه ،عادت بدي بود و لي کاریش نمي
شد کرد ،همی شه تو اوج ناراحتي و ف شار باید خودش رو م شلول خوردن مي
کرد ،بهش آرامش مي داد ،اگه گشوونه مي موند واکنش هاي بدتري نشووون مي
داد،یه بار سر همین گشنگي آنچنان دادي سر کالس جلوي استاد سر یيي از
پسرها زده بود که پاش رفته بود روي سیم رابط برق و سیستم خاموش شده بود
که استاد تا آستانه اخراج از دانشگاه فرستاده بودش،
رفت سر قابلمه ،برنج تو دیگ بود ،قیمه ها هم تو یخچال ،بدون اینيه گرم کنه
ریخت رو برنجش و با یه ظرف ماست مشلول شد ،وسط کار یه سر دیگه هم
به یخ چال زد ،ظرف حلوا هم بد جوري فيرش رو درگیر کرده بود ،نمي
دونسووت چقدر گذشووته ولي وقتي غذاش تموم شوود ،سوور بلند کرد ،نتونسووت
بشمره چند جفت چشم بهش زل زدند ولي مي شد گفت زیاد
مهنا ز قدمي جلو گذاشت :امش بمون
بي کالم نگاهي به مهناز انداخت
خاله شمسي :پرنیان جان ،امش رو بمون
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پرنیان :مي مونم  ،باید بفهمم چه بالیي سرم اومده
مهناز :بالي خاصووي سوورت نیومده ،با این همه غذایي که خوردي نهایتا یه دل
درد ساده بگیري
پرنیان :االن من دقیقا با کي طرفم ،کي مي خواد به من توضیح بده
مهناز دستي زد سر شونه رضا :ایشون خودشون باید توضیح بدن ،ولي بزارین
واسه فردا،بعدم مامان مهین هم مي خوان قب رفتن فردا باهات صحبت کنن
محلي نگذاشت زیر ل ش بخیري گفت و رفت سمت اتاقش ،حالش کمي
بهتر بود ،فقط کمي
بزور چ شمهاش رو باز کرد ،یه نگاهي به ساعت انداخت ،از  12رد شده بود،
سریع از جا جست :واي حاال جلو این قوم یعجوع معجوج زشت نباشه اینهمه
خوابیدم ،یه نگاه به خودش تو آینه انداخت :البته این سر و روي پریشون زشت
تره به نظرم ،بعدم شيليي حواله همشون کرد!the hell, who cares :
یهویي یاد امتحان پایان ترم زبانش افتاد ،برگشت نشست سر جاش دیش هر
چي مي خواسووت به این اوضوواع فير کنه هي ذهنش رفته بود سووراغ امتحان
زبان ،قول داده بود پوز یيي از پسوورهاي کالس رو بزنه،هر مصوویبتیش رو مي
خواسووت مرور کنه هي فيرش مي رفت پي معادل انگلیسوویش :خوب ،االن
کدوم جمله شرطي رو باید بيار ببرم؟ 1یا 2
واي خدا نیوفتم این ترمو
If they give me the cold shoulder, I'll wring their necks

یا
If they gave me a cold shoulder, I would wring their necks
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یادم باشه قب امتحان یه بار دیگه بخونم،اه ولش کن
سریع شالش رو سر کرد ،و از در سرک کشید بیرون ،صدایي نمي اومد سریع
رفت دستشویي
به محض بیرون اومدن با رضا چشم تو چشم شد
رضا :ساعت خواب ،صبحانه می مي کنین یا ناهار
پرنیان :هیچيدوم ،مي خوام برم
رضا :باید صحبت کنیم
پرنیان :من با شما االن حرفي ندارم ،باید برم خونه،سرم درد مي کنه ،دیش بد
خوابیدم
ر ضا :حق داري ،تا صبح سه بار بهت سر زدم ،ماشالله یه ریز تا صبح داشتي
تو خواب حرف مي زدي ،یه چند سووواعتیش رو هم فير کنم زبان تمرین مي
کردي
!What to do , what not to do
!The worst dilemma ever
!Whom should I talk to
!What if they tell my family
همیشه اینقدر تو خواب حرف میزني؟
پرنیان :نمي دونم ،مهمه؟
رضا:آره خوب ،اگه همیشه اینقدر حرف میزني ،خوب خوابیدن پیشت سخته،
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پرنیان چشمهاش رو ریز کرد-دنبال یه جواب دندان شين مي گشت که سریع
جور شد :شماره ات رو بزار بعدا از شوهرم مي پرسم بهت مي گم
منتظر عيس العم ر ضا ن شد؛ رفت سمت اتاق ،و سائلش رو بردا شت و راه
افتاد
تو سالن شمسي و مهناز رو دید ،مهین خانم هم قران بدست مشلول دعا بود،
همه رو خراب کرد :سالم و البته خدافظ
مهین نیم خیز شد :کجا دیبا؟ حرف دارم باهات
پرنیان :االن نمي تونم ،باشه بعدا،
مهین :بعدا ممينه دیر باشه ،مي دوني که حاج محمد خیلي صبور نیست
پرنیان هیني کرد و برگشت ،داشت یادش مي رفت که یه سر این قصه خونواده
اش قرار دارند ،رفت سمت مهین خانم :من دیگه چیزي وا سه از د ست دادن
ندارم ،اگه همون سوووالي یه بار اجازه دیدن خونواده ام رو هم مي خواین ازم
بگیرین ،بگیرین ،ولي ازتون نمي گذرم ،تا دنیا دنیاست نمي گذرم
مهین :مي دوني آقاجونت دو بار سيته کرده؟
پرنیان زد زیر گریه :بله ،یه بار به لرف شما بود ،بار دوم هم پایین اومدن سيه
بود
مهین :پس نزار بار سوم پیش بیاد
پرنیان :میشه با هم حرف بزنیم؟
مهین :از اولم قرار همین بود ،تو مي خواستي بزاري بري
پرنیان :یعني فقط من و شما
مهین :بله ،من و شما
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پنج دقیقه اي بود که مهین و پرنیان روبروي هم نشووسووته بودند بي حرف تا
باالخره مهین سيوت رو شيست :خوب
پرنیان :خوب
مهین :مي شنوم
پرنیان :خوب ،من ،یعني به خدا من دان شگاه قبول شدم امیر کبیر (خیلي دلش
مي خواسووت رنيینگ دانشووگاهم بگه ولي خوب دیگهب بعد هفته اول که مي
خواستم بیام ،کسي باهام نیومد ،باورتون مي شه؟
هیچيس ،راننده آقاجون منو رسوند فرودگاه ،تا ظهر تو دان شگاه بودم ،قرار بود
کاراخوابگاهم رو انجام بدم  5عصوور برگردم ،بعد سوور ظهرمادرم زنگ زد ،مي
دونسووت  3روز بعد کالسووام شووروع مي شووه ،گفت همسووفري ميه زن عموم
تهرانه ،یه پیرزن تنهاسوووت ،گفت بهش زنگ زدن که من تا خوابگاه بگیرم برم
پی ش شون ،آدر سو بهم دادن ،بعدم آقاجونم گو شي رو گرفت  ،گفت فقط روز
اول عید رو اجازه دارم تا درسووم تموم نشوووده برم خونه،منم اومدم پیش حاج
خانم ،یه هفته اي موندم ،تا خوابگاهم در ست شد ،بعدم که رفتم سر درس و
دانشووگاه ،ولي خوب خوابگاه ما از این اسووتیجاریا بود ،تو عید که تعری بود
چون مسمول نداشت ،ولي تابستون،هي مي گفتند با دانشگاه مشي دارن مي
خوان ببندند ،تعمیر کنند ،خالصووه خیلي اذیت کردند ،تصوومیم گرفتم خونه
بگیرم ،به خصوووص که سووال اول بقیه تعریالت عید رو از خونه آقاجونم رفتم
خونه پسوور عموم ،ولي سووال دوم عموم فهمید و آقاجونم فهمید و پسوور عموم و
زنش مجبور شوودند کلي تیيه نوش جون کنند،به حاج خانم معموال هفته اي
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،دو هفته اي یه بار سر مي زدم ،بهشون گفتم چه تصمیمي دارم ،اولش راستش
انتظار داشووتم بهم بگه بیا اینجا ،ولي خوب نگفت ،ولي خوب به دختر تنها
سخت خونه مي دادند ،البته خیلي ها هم مي دادند ولي خوب وقتي با بنگاهي
مي رفتم ،خوب مي ترسوویدم راسووتش  ،اینيه مي دونسووتند من تنهام خیلي
ترسناک بود.
بعد حاج خانم یه حاج آقایي رو پیدا کرد که با خانمش یه سوووییت کوچیک
داشتند واسه اجاره ،هم جاش خوب بود ،هم خودشون تو اون آپارتمان بودند،
هم خوب حاج خانم معرفي کرده بود ،خیالم راحت بود ،ولي تا رفتیم پاي قرار
داد ،زن حاجي گ فت به دختر مجرد نمي ده ،حاج خانم هم گ فت مجرد
نیست ،متاهله فقط شوهرش خارج از کشور ،زن حاجي هم راضي شد،آدرس
محضوور خونه رو داد واسووه قرارداد ،من که هنوز تو شوووک بودم ،از خیر خونه
گذ شتم به حاج خانم گفتم بگن من صرف شدم ولي حاج خانم گفت تو نگران
نباش ،گفت زنگ مي زنه پسر کوچیيش ،گفت پسرش قصد ازدواج نداره ،مي
ریم مح ضر یه عقد صوري مي کنیم  ،بعد مي ریم قرار داد و مي بندیم ،بعدم
که جدا شوویم من با برگه پزشووک قانوني مي تونم دوباره برم شووناسوونامه جدید
بگیرم ،کسي هم نمي فهمه ،من وکالت دادم به رسولي واسه عقد و به هر حال
کار خونم درست شد ،بعد حاج خانم گفت امسالم صبر کنیم تا قرارداد سال
آخر رو هم ببندم بعد واسه طالق اقدام کنیم ،همین بود به خدا ،من اصال فير
مي کردم ا سم ر ضا صدري خورده تو شنا سنامه ام ،ا صال من تا دی ش پ سر
شما رو ندیده بودم
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مهین :اینها رو که رضوواخودش دیشو گفت ،من مي خوام بدونم چهار سووال
پیش چرا با آبروي ما بازي کردي؟
پرنیان آب گلوش رو به زور قورت داد ،ا صال دلش نمي خوا ست راجع به اون
موقع حرف بزنه ،کلي با خوش کلنجار رفته بود دیش که به گذشته فير نينه،
پرنیان :میشه راجع به گذشته ها حرف نزنیم
مهین صداش رو برد باال :معلومه که نمي شه اگه دستم بهت رسیده بود خیلي
زود تر از اینها مي اومدم سراغت ،من نباید بدونم چرا زن عقدي پ سرم یدفعه
تو سالن جلو چ شم  500تا مهمون ما رو سنگ رو یخ کرد ،چرا نه گفت سر
سفره ،در حالي که تو محضر هفته قبلش بله رو داده بود
هنوز حرف مهین تموم نشووده بود که رضووا درو باز کرد اومد تو :مامان چرا داد
مي زني
مهین :دارم سموالي که عر ضه ندا شتي از زنت پر سي رو مي پر سم ،مي خوام
بدونم واسه چي با آبرو و حیثیت ما بازي کرد ،تو نمیخواي بدوني؟ یا نينه مي
دونستي مالحظه خانوم روکردي به ما نگفتي؟
ر ضا :نه مي دونم ،نه مي خوام که بدونم ،دون ستنش وا سم هیچ ارز شي نداره
درست مث خودش
پرنیان هنگ کرده بود فقط شنونده بود ،کم پیش مي اومد تو زندگي از زبون کم
بیاره ولي این بار از اون دفعاتي بود که زبونش چسووبیده بود ته حلقش و قصوود
تيون خوردن نداشت
مهین :واسه همین رفتي بدو بدو بدون مشورت من دوباره عقدش کردي
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ر ضا :من به خوا ست حاج خانم اینيار رو کردم ،تو این  4سالم دفعه اوله مي
بینمش ،همون  4سال پیش واسه من مرد
پرنیان :وا ،تو دعوا به من چیيار داري؟
رضا چشم غره اي رفت و ادامه داد :حاالم یيم سعي کنید عروس و مادر شوهر
آروم اختالت کنین ،فامیالي حاج خانم اومدند ،زشووته صووداتون میاد بیرون
بعدم رفت و در بست
پرنیان :مهین جون اعصاب نداره این پسرتا
مهین  :هر چي اون اعصاب نداره ماشالله تو رو و اعتماد به نفس داري،
پرنیان جوابي نداد
مهین :منتظرم
پرنیان:چي؟
مهین :منتظر جوابم ،خیلي تو این چهار سال خون خونم رو خورد ،هر بار این
پ سر رو مي بینم که از دنیا بریده داغم تازه می شه ،آقا جونت هم که هر بار مارو
دید هي گفت ،شوورمندم ،شوورمندم ،گفت خودم تنبیه اش کردم ،هر چي گفتم
خودم باید ببینمت نگذاشت
پرنیان فقط ساکت بود ،سعي دا شت نگذاره ا شيي که پ شت چ شمش اومده
سرازیر بشه
پرنیان :نمیخوام راجع به اون روزها فير کنم
مهین :فير نين ،ولي باید به من بگي ،اینبار دست از سرت بر نمي دارم
پرنیان :من ر ضا رو نمي خوا ستم ،من ا صال نمیخوا ستم شوهر کنم،من 18
سالم بود ،اصال به این چیزها فير نمي کردم ،مي خواستم برم دانشگاه برم سر
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کار ،قب از اومدنتون گفتن نه ،بعد از اومدنتون گفتم نه ،قب دیدن رضووا ،بعد
دیدن رضا،ولي کسي به حرف من گوش نيرد ،آقاجونم گفت منو حاج زرکوب
حرفامون رو زدیم،روزي که محمد رضووا اومد ،من اصووال نگاش نيردم ،وقتي
هم رفتیم تو حیاط که حرف بزنیم ،من بهش گفتم قصووود ازدواج ندارم ،گفتم
آ قاجونم داره مجبورم مي ک نه ،گفتم ب گه نه ،ولي اونم به حرفم گوش نيرد،
گفت اونم زوري اومده ،نمي خواد با یه بچه عروسووي کنه ولي نمي تونه به
آقاجونش بگه نه،
گفتم نمي خوام برم کویت ،گفت اونم نمي خوا سته ولي وقتي رفته دیده خیلي
هم خوبه؛
گفتم از ا سم محمد ر ضا خو شم نمي اد بخ صوص که همه ممدر ضا میگن،
گفت تو بگو رضا ،گفتم از آدم سیا خوشم نمیاد ،گفت منم از ادم سفید خوشم
نمیاد ،اصووال حرفهاي منو جدي نگرفت ،فير مي کرد دارم سوور به سوورش مي
زارم ،همش مي گفت شنیده بودم خیلي شوخي باورم نمیشد ،هر چي گفتم ،پا
زمین کوبیدم گوش نيرد،آقاجونم گفت نه بگم باید از اون خونه برم ،فير مي
کردم شوخي مي کنه ،من سوگلي بابام بودم ،همیشه برادارم به من حسودي مي
کردند ،هر چي من مي خواسووتم همون بود ،هر جا من مي خواسووتم ،ولي از
سال دوم دبیرستانم ورق برگ شت،آقاجونم دیگه با من مث قب نبود ،من خوب
خیلي سر به هوا و شیرون بودم،
مهین :اونوقت تالفي کار آقاجونت رو سوور آبروي ما در آوردي ،شوووهرم رو
فرستادي سینه قبرستون
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پرنیان :نه بخدا،مگه من عزائیلم
مهین اشيش رو پاک کرد :پا قدم تو بود
پرنیان :نه به خدا ،شوهرتون سرطان داشت
مهین چشماش گرد شد :چي؟
پرنیان:حاجي زرکوب سوورطان روده داشووت ،دکتر گفته بود  2ماه بیشووتر زنده
نیست ،آقاجونم مي گفت ،واسه همین زود مراسم رو مي خواستند انجام بدن،
والله یه هفته هم از دو ماه بی شتر شد ،شما متوجه نمي شدین هر روز زردتر و
بي قوت تر مي شدن
مهین :دیبا اینم یه مسخره بازي دیگه اس؟
پرنیان :نه ممد رضا هم مي دونست ،دیگه احساس کرد نمي خواد ادامه بده
مهین نیم خیز شد
پرنیان :کجا؟
مهین :برم ببینم چي مي گن؟ چرابه من نگفتند؟
پرنیان :چون حاج زرکوب دلش نمي خواست شما بدونین غصه بخورین
مهین زد زیر گریه :حاج خانم مي دونست؟
پرنیان :من نمي دونم ،من تا دیشوو نمي دونسووتم حاج خانم زن اول حاجي
بوده
مهین :خدا هر دو تاشون رو رحمت کنه
پرنیان :من برم دیگه؟
مهین :کجا؟
پرنیان :خونه دیگه
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مهین :هنوز جواب منو ندادي ،چرا با آبروي ما بازي کردي
پرنیان :نمي خواستم ،ولي نتونستم
مهین :نتونسووتي ،باید حتما ابروي ما رو مي بردي؟ اصووال چرا تو محضوور نه
نگفتي؟
پرنیان چند بار دهن باز کرد چیزي بگه هي پشوویمون شوود رفت سوومت در که
مهین دستش رو گرفت :کجا؟ من منتظرم
پرنیان دلش رو یه دل کرد :چون پسرتون زن و بچه داشت،
مهین دادي زد که پرنیان احساس کرد پرده گوشش پاره شد:رضاااااااااااااااااااا
 10ثانیه نشد که رضا ،مهناز ،امیر رضا ،شوهر مهناز ،یه دو تا بچه ،و شمسي
ریختند تو اتاق
رضا :چي شدي مامان؟
پرنیان شووونه اي باال انداخت :هیچي ،چندتا خبر دسوووت اول شوونید بنده
خدا،هنوز نتونسته باهاشون کنار بیاد
مهین یه چشوومي چرخوند رو همه و رو رضووا زوم کرد :همه بیرون لرفا ،من با
آقا رضا کار دارم
مهناز:چي شووده مامان؟ تو رو خدا اینقدر به خودت فشووار نیار ،اینقدر هم داد
نزنین بابا مهمون داریم ،زشته به خدا
مهین :خیلي خوب بفرمایین تا من به خدمت ایشون برسم
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شومسوي با چشوم ابرو داشوت از پرنیان مي پرسوید چه خبره ،ولي پرنیان فقط
شونه باال مي انداخت،با بیرون رفتن همه ،مهین بلند شد مچ د ست ر ضا رو
گرفت نشوند کنار خودش :خوب
رضا :چي شده مامان؟
مهین :دیبا چي مي گه؟ آقاجونت سرطان داشت؟
رضا چپي نگاه دیبا کرد :نمي شد زبونت رو نگه داري؟
دیبا :خیر ،مي خواستین هي به من انگ بد قدمي مي زدند ،ازم دفاع کني
رضا :تو خودت به من گفتي بد قدمي
دیبا :وا ،حاال من یه چیزي گفتم تو جلو آقاجونت نه بیاري ،باید جدي مي
گرفتي؟
رضووا :مامان ببینین ،آقاجون خدا بیامرز نمي خواسووت تو دل شووما آب تيون
بخوره ،منو امیر رضووا رو قسووم داد حرفي نزنیم ،درواقع دیگه کاري نمي شوود
کرد ،دکتر هم گفت حراجي دیگه فایده اي نداره ،خواست خودشون بود،
مهین :بد کردین ،من حق داشتم ،فخرالملوک چي؟ اون خبر داشت؟
رضا :نه ،اونم تا هفته آخر که یادتونه ،اومد پیشمون؟ تا اون موقع نمي دونست
مهین آهي کشید ،رضا هم از سر جاش بلند شد :کجا شازده؟
رضا :مامان مهمون هست پایین ،زشته نریم پیششون،
مهین :تشریف داشته باشین ،اص کار مونده
رضا اخم دیگه اي حواله دیبا کرد :دیگه چیه؟
دیبا :مهین جون خیلي دلشون مي خواد زن و بچه شما رو ببینند
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ر ضا رفت سمت دیبا :چیه ،خیاالت برت دا شته خودت رو مي ندازي به من،
نه دیگه شانس یه با در خونت رو زد ،دیگه تاریخ تيرار نمي شه
دیبا چشوومي تنگ کرد :اوال که متاسووفانه شووتره دوباره خودش رو انداخته رو
زندگیم ،البته خدا نينه منظورم تو شناسنامه ام بود ،ولي مامان مهین زن و بچه
دست به نقدتون رو مي خوان
رضا :شما انگار هنوز گیج خوابین نه؟
مهین :بس کنین ،رضا ،دیبا مي گه تو زن و بچه داري؟ آره
رضا :والله زن که دارم
مهین :رضااااااااا ،تو ،تو چیيار کردي
رضووا :بابا دیشوو که فهمیدین ،به اصوورار حاج خانم بود ،بعد یهو انگار برق
گرفتش یه قدم به دیبا نزدیک تر شد :دیبا ،تو حامله اي؟
دیبا چشماش داشت مي زد بیرون،
رضا :جواب منو بده،
دیبا به خودش اومد کوبید تو صووورتش:خاک بر سوورم ،به من چي کار داري،
اون زن اول و بچه احتماال  4،5سالتون رو مامان مهین مي گن
رضا :مامان این دیبا چي مي گه؟ من نمي فهمم
دیبا :از من بپرس ،من عيس تو و زن حامله ات رو دیدم
ر ضا زد زیر خنده :تو هنوز اح ساس مي کني خیلي شوخ و باحالي آره؟ نمي
خواي بزرگ شي؟
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دیبا رو کرد به مهین :مهین جون ،بخدا من خودم دیدم ،زنش خودش بهم زنگ
مي زد ،با این کارش زندگي منم خراب کرد ،منو بي آبرو کرد ،آقاجونم سوويته
کرد ،حاجي ام ناراحت از دنیا رفت،
رضووا دیگه از کوره در رفت بود مچ دسووت دیبا رو گرفت :چي مي گي واسووه
خودت مي بري و مي دوزي
دییا :دستم رو ول کن
مهین :دستش رو ول کن رضا ،جواب بده
رضا کمي فشار دستش رو رو مچ دیبا ش کرد:این چرندیات رو چجوري بهم
بافتي؟
دیبا :خودت رو نزن به اون راه ،زنت به من زنگ زد،گریه زاري میيرد ،گفت
ولشووون کردي ،من بازم به آقاجونم گفتم نمي خوامت ،بعدم که دیدي زودي
قرار عقد تو محضر رو گذاشتند،
ولي زنت هر روز زنگ مي زد،تو آرای شگاه بودم ،عي ستون رو با پیک فر ستاد،
دیگه شووک نداشووتم ،بعدم که سوور سووفره هر چي فير کردم ،دیدم نمي تونم با
زندگي کسي بازي کنم ،یعني دیدم من زیادي حیفم واست
رضا دوباره فشار دستاش رو زیاد کرد :این چرنیدیات چیه میگي؟ مگه ممينه،
دیبا :چرند نیست ،مرد باش پاي کاري که کردي وایسا،
مهین :عيسش رو نداري
دیبا :نه شوکه شده بودم ،کیف نداشتم توش بزارم ،بردم تودستشویي هزار تیيه
کردم دادم به آب
مهین :آخه با یه عيس ،نمي دونم آخه واال
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دیبا :بخدا خود سیاه سوخته الغر مردنیش بودف با یه زن حامله با چادر عربي،
کنار دریا بودند ،فير کنم کویت بود البته ،نه آقا رضا ،دست دور گردن خانوم،
یه دستم رو شيم خانم
رضا پوفي کرد و رفت نشست :واي از دست تو
رضا با گوشیش یه تک زنگ زد و نشست  ،با باز شدن در هر سه نفر که ظاهرن
باتري خالي کرده بودند چرخیدند رو به در ،مهناز نگران اومد تو :چي شده؟
رضا :هیچي بیا بشین
مهناز :تو رو خدا بگین چي شده؟
رضا :تو کي اومدي کویت؟
مهناز :چي؟
رضا :تو کي اومدي کویت ؟
مهناز :سر سینا که حامله بودم 5 ،سال پیش
پرنیان داشووت پوسووت لبش رو مي کند ،اخمهاي مهین کم کم داشووت باز مي
شد
رضووا :خوب ،یادته رفتیم دم سوواح با چادر عربي و برقه  ،با آقا سووعید عيس
گرفتیم؟
مهناز :اره
رضا :خوب حاال اون عيس کجاست؟
مهناز :تو البوم حتما دیگه
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رضا :نه دیگه تو البوم نیست  ،یيي برداشته ،داده به دیبا ،گفته این عيس زن و
بچه رضاست و الي آخر
مهناز کوبید تو صورتش :واي ،شوخي مي کني؟
مهین :نه خیر ،باید بشیني فير کني ببیني کدوم شیر ناپاک خورده اي اینهمه ما
رو داغون کرد بعدم رو کرد به دیبا :تو نباید درسوووت حرف مي زدي؟ نباید یه
صووالح مشووورتي با خونوادت مي کردي ،باید جفت پا مي زدي تو آبروي دو
طرف
پرنیان :خوب به من چه مهین جون،ا صال برین ببینین کي خاطر خواه پ سرتون
بوده ،که همچین گندي زد به روزگار من،شوواید حاالم برین سووراغش با سوور
ایشون رو به غالمي قبول کنه
بعدم از جا بلند شد :خوب با اجازتون؛ آقا رضا شمام عاشق دلخسته رو دیدید
از قول من یه ک شیده جانانه خرج چپ و را ست صورت گل شون کنین ،عوض
اون دو تا سوویلي که من از آقاجونم خوردم ،اگرم دلتون نیومد خبرم کنین خودم
اینيار و مي کنم با کمال می
مهناز جلوي دیبا رو گرفت :کجا؟
دیبا :سر خونه زندگیم
مهین :بمون،
دیبا :نه دیگه خیلي کار دارم ،واسوووه هفته اون خدا بیامرز مي ام گرچه ازش
دلخورم که منو دور زد ،ولي عی نداره  ،دسووتشووون از دنیا کوتاسووت کلي ام
بهشون مدیونم،محمد رضا خان ،شمام لرفا همین فردا برین دنبال کارا
رضا :کاراي چي؟
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دیبا :طالاااااق
هنوز یه جورایي همه تو شوک حرفهاي دیبا بودند ،خود شم تو شوک بود ولي
نمي تونست ور دل اونها بشینه به اشتباه خودش فير کنه ،دیگه معر نيرد :با
اجازه ،خدافظ
به نظرش نیومد که کسي جوابي به خدا حافظیش داده باشه ،با شمسي جون و
بق یه هم سووریع خدا حافظي کرد و از در ر فت بیرون،ت مام طول راه ذهنش
درگیربود ،اصال همه چیز یه طرف ،نمي فهمید این وسط مینا چرا جاسوس دو
جان به بوده ،می نا نوه عموش بود ،و در واقع مادر بزرگش که همون زن عمو
با شه ،آدرس خونه هم سفري ميه اش که حاج خانم با شه رو داده بود به مادر
دیبا ،نمي فهمید چه ربري بین اونهاس ،تازه اگه آشوونایي زن عمو حاج خانم
اتفاقي بوده،پس چرا مینا پاي تلفن خیلي جا نخورده بود
با رسیدن به خونه قب از هر چیزي تلفن خونه رو از پریز کشید با نگاه کردن به
صووفحه آي دي کالر و دیدن شووماره مینا کالفه مي شووود ،مو بایلش رو هم
همونرور خاموش زد تو شاري و رفت تو حموم ،وان دستي عزیزش رو آب کرد
و ن ش ست توش ،خنده خبیثانه اي کرد و آب رو تا ته باز کرد،آب م شترک بود و
هزینه اش رو اجاره خونه کشوویده شووده بود ،ولي صوواحبخونه بد بخت خبر
ندا شت ،این پول آبي که هر ماه با دیدن قبض سيته اش رو مي زنه از کجا آب
مي خوره ،حتي دو سه باري لوله کش اورده بود ببینه ساختمون ن شتي ندا شته
باشوووه ،یادش نمي رفت به چه دردسووري وان رو کارگرها تو سووواعت خواب
صوواحبخونه تو ظهر آورده بودند باال ،کال عاشووق کاراي هیجاني بود ،بیخیال
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صاحبخونه شد و چشمهاش رو و بست ،ولي مگه مي شد ریليس شه ،همش
ذهنش یه وري گرفتار بود.یاد سرخي صورت مهین مادر شوهر گرام افتاده بود
وقتي به پسوور جونش گفته بود سوویاه سوووخته الغر مردني ،همچین دلش خنک
شده بود بابت این حرف
مي دونست تو اون اوضاعي که خودش از دست پسرش شيار بود نمي تونست
حرفي جوابش رو بده،یه دو ساعتي تو آب وول زد به قول مینا ،بعدم باالخره دل
کند و زد بیرون ،رفت سر کمد لبا سهاش ،نمي دون ست حاال مثال باید وا سه
حاج خانم دو دره باز مشوويي بپوشووه یا نه ،تار صووورتیش رو کشووید از کمد
بیرون ولي بعد انگار دلش نیومد ،یه چرخي تو کمد زد ،یه میدي مشيي استین
سر خود ریون داشت ،یيم واسه آخر شهریور گرم بود ولي خوب چیز دیگه اي
تو کمد آقاي هوبي دم دستش نیومد،
از جا بلند شد ،رفت سمت گوشیش ،مي دونست طاقت نمي اره ،باید سر از
کار این مینا خانم آب زیر کاه در مي اورد.با رو شن کردن گو شي ،سی اس ام
اس ها و ریپورت میس کالها روونه شووود .بدون خوندن اونها شووماره مینا رو
گرفت
مینا :سالم جیگرم
دیبا :سالم،
مینا :خوفي؟
دیبا :زنگ نزدم واسم خوش مزگي کني ،حال من و تو االن مث آمریيا و روسیه
تو  ، cold warحواست باشه
مینا :تو هنوز اون امتحان کوفتي رو ندادي؟
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دیبا :خیر ،بعدم به کاري که به تو ربط نداره دخالت نين
مینا :حاال دیگه پوز آقا سامان به من مربوط نیست؟
دیبا :نينه هسووت و من خبر ندارم ،خیلي یه هفته پر باري واسووت بوده انگار
اینجا،
مینا :از اون نظر گفتم که شما قراره پوزشون رو بزنین
دیبا:گوش کن مینا ،زنگ زدم یه شانسي به خودمون بدم
مینا :خاک بر سرم چرا مث زن و شوهرا با من رفتار مي کني
دیبا :مزه نریز ،یه سموال ،تو کجاي قصه منو ،خانم بزرگ و رضا هستي؟
مینا :گیر دادي ها
دیبا :گیر نیست ،جواب بده
مینا :اه ،خیلي خوب بابا مي گم،مادر جونم با خانم بزرگ ميه بود
دیبا :خوب
مینا :خوب نداره پرپري جونم ،بعد تو که مي خواسووتي بري تهرون ،مامانت
نگران بود
دیبا :اوال هزار بار اسووم منو کام بگو ،به اندازه کافي سوورنوشووتم گره گوره
داره،حاال هي بگو پرپري تا سوورنوشووت یيي دیگم با من قر و قاطي شووه،بعدم
مامانم نگران نبود ،اگه بود ،تو این  3سووال یه سوور به من مي زد ،الاق اول کار
باهام مي اومد،
مینا :بابا تو که مي دوني ازآقا جونت جرات نمي کنه ،تازه وقتي از بابت بودن
حاج خانم خیالشون راحت شد ،خوب مي اومدند چیيار
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دیبا :آره واقعا ،یه دختر بي تجربه رو تک و تنها فرسووتادن به هواي کسووي که تا
حاال ندیدند  ،باور کنم؟ نينه اونام خبر داشتند؟
مینا :اونش رو بي خبرم ،ولي یادت نرفته که تو همچین بي تجربه هم نبودي،
میدوني که تک تيشون دفتر خاطراتت رو خونده بودند ،مي دونستند چه بالیي
هستي
دیبا :اونو یادم نیار که از اول آتیش مي گیرم ،بقیش؟
مینا :من باور کن نمي دونستم یعني بعدا فهمیدما ولي خوب
صداي زنگ در ورودي باعث شد دیبا حرف مینا رو قرع کنه  :وایسا ببینم کیه
این وقت روز ،از چشمي یه نگاهي انداخت ،یه آن جا خورد
مهناز بود ،دلش نمي خواست درو باز کنه ولي خوب دیگه واسه باز نيردن دیر
بود ،سر کرد تو گوشي :خواهر شوهرم هستندشون،
مینا :کي؟
دیبا :مهنااااااز خانم ،بعدا صحبت مي کنیم
با زنگ بعدي ،دیبا سریع یه نگاهي به اطراف کرد ،چندان تعریفي نبود ،حدود
 6تا لیوان رو اپن اشپزخونه ،تمام لباسهاش رو دسته مب دم ورودي ،ولي وقتي
نداشت ،یه نگاه به لباسش کرد ،خوب ال اق اون مرت  ،بود گرچه هنوز حوله
قلمبه باالي سوورش رفته بود تا باال ،یه اخمي اومد تو صووورتش ولي تو دلش"
همینه که هست"ي گفت و درو باز کرد
مهناز :سالم،
دیبا :سالم،
مهناز یه نگاه به دري انداخت که دیبا سفت چسبیده بود :مي شه بیایم تو
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دیبا :بفرمایین با شوو کردن در ،قدمي عق گذاشووت ،مهناز پا گذاشووت تو،
هنوز دست دیبا رو در بود  ،که نفر بعد و نفر بعد پا گذاشتند داخ
سووعي کرد خودش رو کنترل کنه؛ به زور سووالمي از دهنش بیرون اومد که
همزمان خرج مامان مهین و شازده پسرش شد،
مامان مهین با نگاه یه چرخي دور خونه زد و کنار مب دم دري ایسووتاد ،دیبا
سریع رفت سمت مب و تا کمر رفت تو مب و لباسها رو ب*غ*ل زد :بفرمایین
بشینین
مامان مهین همینرور که رفت سمت دیگه مب واسه نشستن زمزمه اي هم در
گوش دیبا کرد :خاله سوسيه ،رفتي تو اتاق این لباس خوشگلتم کاملش کن،
دیبا کمي خم شوود ،با دیدن پر و پاچه ل*خ*تش دیگه تیيه اي که نوش جون
کرده بود از یادش رفت ،سریع رفت تو اتاق
دو دستي کوبید تو سرش ،سریع یه ساپورت مشيي پا کرد ،حولش رو از سر
ش کشووید ،دم موهاش تمام منگوله منگوله شووده بود ،سووریع نوک موها رو با
برس مرت کرد ،دیگه بیشووتراز این نمي تونسووت وقت تلف کنه مي ترسووید یه
سري هم برن تو آ شپزخونه و ظرفهاي ن ش سته سه روز گذ شته رو تو سینک
ببینند ،دم در یاد موهاش افتاد ،ولي به نظرش روسووري سوور کردن در حالي که
ک پر و پاچه اش رصد شده دیگه خیلي معني نداشت ،سریع از در زد بیرون،
ا صال به فير پذیرایي نبود ،چون بعید مي دون ست چیز خا صي تو خونه با شه،
یعني نيه نباشه ولي خوب مرممن بود نه سه تا برش کیک داره ،نه سه تا پرتقال
نه سه تا سی نه سه تا موز واسه شربتم که خوب لیوان تمیز نداشت ،باید تازه
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مي رفت لیوانها رو مي شست ،سریع رفت و زیر نگاه همزمان  3جفت چشم
نشست جلوي مامان مهین
مامان مهین ابرویي باال انداخت :یه دستي به سر و روي این خونه بيش،
دیبا :آخه مي دونین من خیلي گرفتارم ،ترم تابسووتونه داشووتم ،همین پریروز
امتحانام تموم شوووده ،بعدم دو روز دیگه امتحان پایان ترم زبانمه ،وقت نمي
کنم،
مهین :مهناز مامان یه لیوان اب بیار
دیبا از جا جست باال:نه شما بفرمایین ،خودم مي ارم
مهین :شما ب شین ،من خیلي نمي مونم ،کلي مهمون تو خونه اون خدا بیامرز
هسوووت ،غیبت ما خوبیت نداره ،کارت داشووتم ولي خوب نه تلفن خونه رو
جواب دادي نه گوشیت رو
دیبا :مي شنوم ،ولي اجازه بدین ،باید لیوانهام رو بشورم
رضووا از روزه سوويوت در اومد :یعني شووما  6تا لیوان داري 6 ،روز یه بار مي
شوري دیگه
دیبا اخمي کرد :نه دقیقا گاهي هم که لیوان یه بار م صرف با شه  10روز یه بار،
 12روز یه بار
مهین:بس کنین ،رضا بچه شدي،
دیبا دیگه مح نگذاشت سریع رفت سه تا لیوان شست ،و با هزار زور شربت
آلبالو رو در ست کرد ،بدش نمي اومد که ر ضا رو  ignoreکنه ،ولي حو صله
ک ک نداشووت ،رفت اول جلوي مادر و دختر گرفت بعد هم با اکراه جلوي
رضا
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و تلپي خودش رو انداخت رو مب روبروي خانم بزرگ جدید
هنوز حرفي رد و بدل نشووده بود ،مشوولول شووربتها بودند ،انگار نه انگار هول
بودند برند ،دیبا یک به یک چ شم مي چرخوند سمت شون ببینه ک سي دهن باز
مي کنه ،ولي خیر خبري نبود ،خودش دسووت بيار شوود با چشووم و ابرو رفت
سووراغ رضووا ولي رضووا فقط اخمي کردو رو کرد به مادرش ،مهنازم که خ
هیچي
دیبا :مهین جون ،میشه بگین چي شده؟
مهین :مهین نه و مامان مهین ،بعدم صبر دا شته باش ،جرعه آخر و خورد و رو
کرد به دیبا :غرض از مزاحمت اومدیم اینجا چون ،بعد رفتن شووما نشووسووتیم،
فير کردیم ،و به این نتیجه رسیدیم که ،راستي شما کي موعد قراردادته؟
دیبا نیشش ش شد :سه هفته دیگه-بخوایم زودتر مي شه کاراش رو کرد ،الزم
نیست سر موعد باشه
مهین:اره سه هفته زیاد نیست ،زود تر از موعد کنسلش مي کنیم
دیبا :جان؟
مهین :گوش بگیر دختر ،ما تصمیم گرفتیم که شما این خونه رو ترک کنین،
دیبا :چي؟
مهین :شما تشریف مي آرین خونه ما
دیبا دیگه ایستاده صحبت هاي مامان مهین رو دنبال مي کرد :منظورتون چیه؟
مهین :شما اینجا رو خالي مي کنین ،وسائ رو مي فروشین ،یا مي بري انباري
خونه رضا
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دیبا :یعني چي؟
مهین :شما عروس ما هستي یا نه؟
دیبا :بودم ،یعني نبودم  ،داشتم مي شدم
مهین :بودي ،داشتي مي شدي ،حاالم که هستي
دیبا :مهین جون ،این حرفا چیه؟
مهین :مامان مهین ،بعدم؛ یه معامله دو سر سوده ،تو رونده و مونده ،جایي تو
خونواده نداري ،اونم بابت چشم سفیدي؛ سر خود بودن ،بي مشورت تصمیم
گرفتن ،این بار اگه خبر این عقد و خودسري بهشون برسه ،دیگه تمومي؛
دیبا رو کرد به رضا :یه چیزي بگو
مهین :منو نگاه کن ،ما که نگفتیم حرفي مي زنیم ،گوش بده،مي دوني که رضا
طبق و صیت پدرش نمي تونه یعني تا امروز نتونسته به ارثش برسه ،ارث خانم
بزرگم همینرور مي مونه تا رضا ازدواج کنه،
دیبا :بابا مرده فقط یک سوووم مالش رو مي تونه وصوویت کنه ،از بقیه مالشووون
بدین به رضا
مهین :ما به اخالقیات پایبندیم ،فير کردي اینا رو کسي جایي ميتوب کرده ،یا
مثال ر ضا نمي تون ست تو این  4سال ارث بگیره ،ارث ر ضا اراده کنه د ست شه
ولي  ،نمي خواد رو حرف اون خدا بیامرزها و رسم خونواده امون پا بزاره
پرنیان داشووت وخامت اوضوواع رو درک مي کرد ،با دسووت دو طرف سوورش رو
فشار داد :باباجان ،چرا پاي منو این وسط مي کشین؟
مهین :من دیگه حرفي ندارم ،یا این یه سووال رو پا مي شووي میري خونه ما  ،که
وقتي برین خونه دیگه مي شه خونه رضا ،زندگیتون رو مي کنین ،ما هم که سال
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به سال تهران نمي ایم،تو به درست برس ،بعد یيسالم ،اگه زدین به تیپ و تار
هم ،خوب نه خاني رفته نه خاني اومده ،ما هم شووتر دیدیم ندیدیم اگرم با هم
خوب و خوش شدین ،که خوب فه به المراد اگرم مي خواي حرف گوش نگیري
که همین االن پا بزارم بیرون زنگ مي زنم اقاجونت پاشوووه بیاد اینجا ببینه
دخترش خود سر چه کرده،
دیبا پا کوبید زمین :بابا چرا همه دنیا کمر ب ستند منو بدبخت کنند ،بابا من اون
بار از اولم نمیخواستم عروس شما بشم ،خدام خودش راضي نبود،دیدین همه
چیز رو ریخت بهم
مهناز:دیبا جون واسه چي نمي خواستي ،اصال تو ما رو مي شناختي؟
دیبا :حاجي زرکوب خدا بیامرز یيي بود مث بابام ،البته دور از حاال،
بابا من اصال تو یه دنیاي دیگم ،من نمي تونم واسه مردم ادا در بیارم ،من عاشق
تفریح و گردش و زندگي کردن به روش خودمم ،من نمي تونم برم تو خونواده
اي که همش باید مواظ حرف مردم باشم ،آسه برم ،اینجا برم اونجا نرم
مهناز  :کال حال مي کني بري تو یه خونواده بي اصووو و ریشوووه ،باري به هر
جهت،
دیبا :نه بابا ،من فقط مي خوام زندگي کنم ،اینقدر خونه بابام آسووه رفتم آسووه
اومدم خسته شدم
مهین زد به خ نده :اون دختر شوویرون ،که هر جا ما رفتیم تحقیق چ ند تا از
دستش عاصي بودند تو نبودي؟ اسه مي رفتي آسه مي اومدي اینجوري؟
مهین بلند شد :بریم ،تو هم خبر بده تصمیمت چیه!
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دیبا رو سووفت کرد :خودش رو رسوووند به تلفن ،مهین جون بیاین همین االن
زنگ بزنین ،به آقاجونم ،جون منو راحت کنین،
مهین گوشي رو گرفت :رضا بگو شمارشون رو بگو
رنگ از روي دیبا پرید ،رضا دست برد سمت گوشیش
هنوز شووماره آخر رو نگفت بود که دیبا قدم تند کرد سوومت مهین :نه ،نه،
آقاجونم سيته مي کنه
مهین :شایدم خوشحال شه ،ببینه سر و سامون گرفتي
دیبا :اون وقت سر سال چرور خبر طالق بدم
مهین :خیلي خوب،ما رفتیم وسائ اصلیت رو جم و جور کن
دیبا اومد چیزي رو تو دلش بگه که اومد سر زبونش :فردا پس فردا نیاین طل
نوه کنین
همه با هم برگ شتند سمت دیبا ،مهین :چه روزگاري شده  ،آخه این حرفها رو
آدم جلو مادر شوهر مي زنه ،بي اینيه منتظر بمونه راهش رو به بیرون داد
دیبا ل به دندون گرفت ،خواست درو ببنده ،که رضا برگشت تو :مامان اینا رو
مي رسونم بر مي گردم
دیبا  :بیاي چیيار؟
رضا :ببینم اسم بچه رو چي بزاریم
دیبا درو ه داد :بي حیا ،الزم نیست برگردي
از موقع رفتن حضورات چار چنگولي نشووسووته بود رو زمین ،فير که نمي کرد،
یعني تا مي او مد تمرکز ک نه با ید ت ماس می نا رو ریج يت مي کرد،می نا هنوز
نتون سته بود دیبا رو قانع کنه که دو دره نيرده،گوشي رو خاموش کرد تا خیالش
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راحت شه ببینه چه بالیي سرش اومده،حاال این وسط چي گیرش مي اومد که
مامان مهین خانم فرموده بودند این معامله دو سر سوده ،درکش سخت نبود،
این وسط فقط داشت باج میداد ،اونم واسه آقاجونش ،با زنگ در از جا جست،
رضا بود ،الي درو باز کرد ،رضا مث طلبيارا وایساده بود :پس چرا آماده نیستي
دیبا یه ابرویي باال انداخت :تشریف بیارین تو من تو درو همسایه آبرو دارم
رضا :بفرمایین کنار ،تا بنده بیام
دیبا در و ش کرد ،رضا هم با جدیت پا گذاشت تو
دیبا رفت خودش رو ولو کرد رو مب
رضا :باز که نشستي
دیبا :از وقتي شما رفتین دارم فير میينم واقعا شما دنبال چي هستین؟
رضا :نتیجه؟
دیبا :مي خواین منو اذیت کنین؟
ر ضا :اونوقت اذیت خاله سو سيه چه نفعي داره ،اونم وقتي چ شم دیدنش رو
نداریم
دیبا :تو نداري! مامانت از همون اولم چشم دیدن منو داشت،
ر ضا :بلند شو فير ت رو درگیر نين ،رفتم در خونه صاحبخونه بهش گفتم تا
فردا همه وسائ رو مي بریم
دیبا :بابا من که هنوز بله ندادم
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رضووا غضووبي خرجش کرد :خیلي جو زده نشووو ،مامان مهین دلش دوباره نرم
شده ،دنبال بهونس منو سر و سامون بده،از وقتي جریان عيس رو شنیده صد
باره تو رو تبرئه کرده
 ،ولي قصه من فرق داره من عادت ندارم از یه سوراخ دوبار گزیده شم،
دیبا :منم
رضا :وقتي دارم حرف مي زنم دوست ندارم کسي حرفم رو قرع کنه
دیبا دهني کج کردو ساکت شد
رضوووا :بدم نمي اد ،تو این مدت بدونم اون کي بوده که عيس واسوووه شووما
فرستاده،
دیبا :دیگه
رضووا :هیچي قولي که به حاج خانم خدا بیامرز دادم شوو آخري برام مهمه،
گفت تا پایان درست صبر کنم
دیبا :مرگ پایان زندگي نیست ،ولي پایان  contractهاست
رضا :شما که کال بادین به هر جهت ،
رضوووا :قب رفتن یه چند تا چیز بگم که تو این یه سوووال خیلي به پرو پا هم
نپیچیم،
دیبا :مي خواي اول من بگم؟ من از جام جم نمیخورم ،به مامان مهین جونتم
بگو ،اگه میخواد به آقاجونم حرفي بزنه مختاره ،من دیگه ته ته اونجاییم که
ازش منو مي ترسووونین ،آ قاجونم تو این  3تا ع یدي که منو یه روز راه داده
خونش 3 ،تا جواب سالم به من داده ،اونم صدقه سر عاشق سینه چاک شما،
به خاطر مریضي ال عالج پدر شما ،به خاطر اینيه حاضر نشده به رفیق رو به
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موتش نه بگه ،داداشام یه جواب سالم به من ندادند ،مامانم سه ماه یه بار زنگ
میزنه ،یواشيي همه بهم بگه یه پولي واسم بیشتر از قول قرار آقاجون به حسابم
ریخته به سي ثانیه نيشیده گوشي رو قرع مي کنه ،همه تو همسایگي و فامی
مي دونند چیيار کردم ،یه عده ام هنوز دارن وا سه خود شون چرت مي گن که
کس دیگه اي رو مي خوا سته االنم زن اون شده،من از چي بتر سم دیگه ،قل
خراب آقاجونم هست ولي عمر دست خداست.
رضا :خوب ته قصه یه چند تا چیز دیگه هم هست ،آقاجونت بو ببره ،فير کنم
اون مقرري ناچیزتم قرع کنه ،درست نصفه مي مونه  ،اجاره خونه پر ،دانشگاه
پر ،خونه آقاجونت که کال دیگه وجود نداره ،فامی هرگز ،قر و فر تعری  ،دنیا
تعری ،الزمه بقیه رو هم بگم
دیبا :یه اصووفهاني هیچ وقت بي پول نمي مونه ،همین حاال اراده کنم طال هام
رو بفروشووم ،تا  3سووال دیگه واسووه خودم تو همین  positionفعلي هسووتم،
چالقم که نیستم ،مي رم سر کار
رضا :نه یه کم دست و پا چلفتي هستي ولي چالق نه ،یه کم هم بي اطالع
بنده درجا قرار داد خونه رو کنس و  ،اجازه خوابگاه پر ،هر کاري بري سووریع از
کار بي کار،
دیبا :این روي سيه رو دیر رو کردي ،مردونگي شما همین قدره
ر ضا :نه گفتم بدوني تند تند سر هم مي بافي هنوز چیزهایي ه ست که بهش
اشراف نداري ،درضمن مي دونم هر سال مي ري التماس آقاجونت که عفوت
کنه ،پس خیلي ادا تن داده به تقدیرا رو واسوووه من در نیار .تو حرف منم نپر،
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وسائلت رو جمع مي کني میریم ،فردا کارگر مي فرستم خونه رو خالي کنه،من
یه  1ماهي دارم مي رم سفر ،ولي به مامان میگم اگه بشه کبري بیاد پیشت
دیبا:نه ،اون نه ،از سر صبح حرف مي زنه تا آخر ش
رضا :تو هم که چقدر بدت مي اد
دیبا :من از حرف زدن بدم نمي اد ولي با ادمش ،کبري چه به درد من مي خوره،
اینقدر دوست و رفیق دارم که الزم نیست با اوشون درد و دل کنم
رضا :همین مینا خانومتون مثال؟
دیبا :اون یيي از هزاره
رضا :مي دوني همین مینا خانم مي دونست من کیم
دیبا اخمهاش رو کشووید تو هم :دیشو فهمید م ،راسووتي ،من مي خوام بدونم
داستان آشنایي زن عمو و حاج خانم چي بوده ،اصال این وسط یه چیزي جور
نیست
رضووا :شو آخر اومد بودي خونه حاج خانم ،مي فهمیدي ،بنده خدا انگار به
دلش افتاده بود ،من و تو رو دعوت کرده بود ماجرا رو به تو بگه،
دیبا :اگه یه بار از پیچوندن کسي تو عمرم ناراحت شده باشم ،اونم حاج خانوم
خدا بیامرزه،زودتر از اوني که رضا واکنشي نشون بده خودش فهمید چي گفته
دست گذاشت رو دهنش
رضوووا :پس حقته که نفهمیدي چي به چیه ،چرور تونسووتي اون پیر زن رو
بپیچوني ،کم بهت محبت کرد؟
دیبا :خوب امتحان زبان داشتم ،بعدم اون خدا بیامرز که خودش عام بدترین
پیچش زندگي من بود،
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رضا :خیلي خوب ،زود باش این بحث ها دیگه فایده اي نداره
یه ربع طول کشوو ید تا ه مه ل باس ها و خنزر پنزرهاش رو ری خت تو دو تا
چمدوني که داشت.
تمام طول م سیر حرفي رد و بدل ن شد ،با باز شدن در و ر سیدن به ورودي در
ساختمان سریع برگ شت سمت ر ضا :منو مي خواي تو این خونه بزاري بري
سفر؟ من اینجا نمي مونم
رضا :مي شه بفرمایین دقیقا مشي کجاست؟
دیبا :من تنها اینجا نمي مونم ،مي رم آپارتمان خودم
رضا :یعني اون سوئیت  50متري شده آپارتمان دیگه!
دیبا :هر چي ،من شبا اینجا از ترس سيته مي کنم
رضا :گفتم که کبري بیاد
دیبا :کبري مي خواد مثال چه غلري بينه اگه دزد بیاد؟
رضا :اینجا دزدگیر داره ،سرایدار هم داره ،دوربین مدار بسته هم هست
دیبا :هر چي و هرکي ،من مي ترسم
رضا :خوب با شمسي جون حرف مي زنم برین خونه حاج خانم
دیبا :دیگه چي؟ نشنیدي مي گن روح اوای نمي تونه از زندگیش دل بينه ،هي
مي اد و مي ره
رضا :دقیقا این تز از کیه
دیبا :مینا مي گه
رضا :خوب مي ري با مامان اینا اصفهان؟
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دیبا :در سم چي؟ بعدم برم روزي ده بار چ شم تو چ شم فامی تو ب شم؟ خیلي
چشم دیدن منو دارن؟ بعدم خبر برسه خونمون
رضا :شما که گفتي مامانم خیلي چشم دیدن شما روداره
دیبا :مامان مهین داره ،بقیه که ندارن
رضا:فعال بیا تو تا ببینم چي میشه ،زود حاضر شو بریم خونه حاج خانوم،
دیبا :کاش تا خدا بیامرز زنده بوداینقدر مي رفتین سرش
رضا :تو مرممني ما نمي رفتیم؟
دیبا :من که ندیدم
رضا :تو همیشه اونجا بودي؟
رضا :اگه نمي خواي بیاي بمون من مي رم،
دیبا :دیگه چي؟ منو اینجا ول کني بري؟ باید بیام با مهین جون حرف بزنم
رضووا اخمهاش رو کشووید تو هم و به نشووونه تهدید انگشووت باال برد :اینو تو
گوشووت فرو کن ،از همین چند دقیقه پیش که پا گذاشووتي تو این خونه ،یعني
دیگه من و تو ،هر چي خوب  ،هر چي بد ،اجازه نداري واسوووه مامان مهین
حرف از این خونه بزني ،مشوويالت این خونه تو این خونه ح مي شووه ،این
لوس بازیها رو هم تعری مي کني ،روشنه
دیبا :نه خاموشه،
رضا :دیبا
دیبا :هي دیبا دیبا نين اسم من پرنیانه
رضا :واسه من دیبا یي ،بخصوص با این رنگ و و رو من که پري نمي مي بینم
اینجا ،اگرم بوده جزغاله شده
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دیبا :شما االن خیلي احساس خوشمزگي داري دیگه؟ نه؟
رضا :چرور برنزه پوست من به نظر شما سیا سوخته بود
دیبا زبون به دهن گرفت
ولي رضا ول کن نبود:گفتني ها رو گفتم ،اگه مي اي ،زود باش
دیبا :اتاق من کدومه؟
رضا :بیا بریم باال نشونت بدم ،البته اماده نیست ولي حاال بمون تا وسائلش رو
درست کنیم سر صبر،دیبا یيي از چمدونها رو برداشت و راه افتاد ،با باز شدن
در اتاق ،ل و لوچه اش اویزون شووود ،یه اتاق با یه کمد دیواري یه آینه با یه
کنسووول کوچیک که دو تا چراغ روش بود ،پرده هاي حریر سووفید بلند ،با یه
صندلي که کج کنار کنسول آینه بود.
دیباِ :ا ،پس من ش کجا بخوابم؟ من رو زمین نمي تونم
رضا :شبا تو اتاق من بخواب
دیباِ :ا ،دیگه چي؟سردیت نشه؟
رضا :صابون به دلت نزن ،بعد از رفتم منظورم بود
از ترس اینيه رضووا بزاره بره ،سووریع رفت سووراغ چمدونها ،همون لباس بوکله
ميشووي رو با دامن و روسووري و چادر گیپور دراورد وسووریع تن کرد و راه
افتاد،رضووا دم در سوواختمان روي پله هاي ورودي نشووسووته بود داشووت با یه
پیرمردي حرف مي زد،
دیبا درو بست و باالي سر رضا ایستاد ،اول یه نگاهي به پیرمرد کرد :سالم،
با بلند شدن سر رضا ،کیفش رو باال آورد :حاضرم بریم

چرخ گردون

63

رضا :خسرو خان ،ایشون دیبا خانم هستند،
خسرو خان :سالم خانم ،خوبین
دیبا :ممنون،خوشبختم ،البته مي تونین پرنیان صدام کنین
خسرو :چشم پریناز خانم
دیبا :نه ،نمي خواد همون دیبا خوبه
رضا :خوب دیگه سفارش نينم خسرو خان ،ما شاید امش دیر بیایم صبحم
که من  5پرواز دارم ،دیگه نبینمت
خسرو خان :چشم ،خیالتون راحت
رضا :راستي کبري خانم هم میاد ،سر به سر هم نگذارین،
خسرو :ال الله الي الله ،باز این مي خواد بیاد،
رضا :خسرو خان ،اشيش رو در نیاري ،بزاره بره  ،خانم تنها مي شه مي ترسه
ها
خسرو :چشم ،خیالتون راحت ولي هنوز گره از ابروي خسرو باز نشده بود
رضا با دست به دیبا اشاره کرد :بفرمایین خانم بریم
دیبا دلش مي خواست دست بيشه سرش ببینه شاخاش خیلي بیرون نزده باشه
دیگه تا در ماشین رو رضا باز کرد ،نتونست خود دار باشه ،نیشش ش شد
با نشستن رضا تو ماشین چرخید سمتش :جاسوسه؟
رضا :کي؟
همین خسرو خان دیگه؟
رضا :جاسوس کي؟
دیبا :مامان مهین دیگه
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رضا :نه ،ولي دوست ندارم فردا با کبري بشینن حلوا مون رو بار بزارن
دیبا :آهان ،البته اون کله پاچه اس که بار مي زارن
رضا :نه دیگه کبري دستش سبيه ،یه حلوا که مي پزه پشتش حلوا خرونه که راه
مي افته
دیبا :دستش بشينه پس
رضا دنده اي عوض کرد :لباس بهتر از این نداشتي؟
دیبا :نه ،لباس عزا بهتر از این نداشتم
رضا :عمه خانم هم هست
دیبا :نه نه همون عمه ايدها ات؟
رضا :مودب باش ،این چه حرفیه؟
دیبا :اگه زن عموم سر سفره دیر جنبیده بود باور کن تک تک موهاي منو از جا
کنده بود ،همچین اومد سمتم ،که باور کن
رضا :عالقه اي به خاطرات شیرین گذشته و شیرین کاري هاي شما ندارم ،مي
شه؟
دیبا :مي خواي من امش برم خونه خودم؟
رضا :خیر،
دیبا :من را ستش االن یيم دارم مي ترسم ،خوب که فير مي کنم تازه داره یادم
میاد ،این عمه خانم خیلي خشن بود ،فير کنم یه چند باري اومده بود دم خونه
امون،
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ر ضا :خواب دیدي؟ تا جایي که من یاد دارم ،بعد از رفتنمون فقط حاجي چند
بار بابت مسووائلمون با آقاجونت در ارتباط بود ،مامانم هم یه چند باري س وراغ
جنابعالي رو گرفته بود  ،که ظاهرن تو حبس خونگي بودي
دیبا قرره اشوويي که از چمش روون شوود رو با پشووت دسووت پاک کرد زیر ل
چیزي زمزمه کرد:
home detention ،Home arrest or home confinement

رضا:حاال نمي خواد احساساتي شي ،فير کنم هر سه تاش درسته
دیبا :من نمي خوام عمه ات رو ببینم ،منو ببر خونه خودم
رضووا :دیگه االن منتظرن ،دیره واسووه برگشووتن ،عمه زن خوبیه فقط منو خیلي
دوستداره و زبونش کمي تنده ،از اون گروهم هست که چشم دیدت تو رو نداره
دیبا :االن این قوت قل بود مثال؟
رضا :نه اطالع رساني ،بعدم ،دوست دارم احترام عمه رو نگه داري
دیبا فقط ایشي زیر ل گفت و رو کرد به پنجره ،گفتي :چند سالشونه،
رضا :دیبااااا
دیبا :خوب نه کبري رو دورافتاده  ،گفتم ،حلوا رو
رضا :دیباااااا ،بس کن،
دیبا :خیلي خوب
با ر سیدن به خونه خانم جون ر ضا سریع پیاده شد ،ولي دیبا هنوز یيم دیگه
کار داشت ،رضا از پشت شیشه زل زده بود به دیبا که داشت زیر ل چیزي مي
خوند،
رضا درو باز کرد :پس چرا پیاده نمي شي؟ داري درس مي خوني باخودت؟
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دیبا :نه وجعلنا ،مي گن ...
رضا :بله مي دونم وا سه چي مي خونن ،حاال درست ح سابي فوت کن ،چون
ممينه یه ور تنت کاور نشه عمه خانم ببیندت
دیبا :بي مزه،
رضا رفت سمت در :حاال تشریف میارین یا نه
دیبا یه بار دیگه دور و برش فوت کرد ،با شک پیاده شد ،نمي دون ست درست
خونده یا نه ،ام یجی مال این وقتاش ،یا ایت اليرسووي یا وجعلنا ،ولي مي
دون ست تا ورودي ساختمان وقت ه ست میتونه ام یجی و آیت الير سي رو
هم یه بار محض احتیاط بخونه،یواش یواش پشووت سوور رضووا راه افتاد ،با باز
شوودن در اول از همه کبري کفگیر به دسووت اومد جلو :سووالم ،بفرمایین مي
خوام شام رو بيشم
مث جوجه اردک زیر نگاه کبري دنبال رضووا رفت تو ناهار خوردي ،همه سوور
میز بودند ،فقط صووداي دو تا بچه که دنبال هم کرده بودند به گوش مي رسووید
که اون دو تا هم با دیدن رضا ،یه لحظه آروم گرفتند بعدم سریع دویدند سمت
رضا و جدا جدا سعي داشتند صعود کنند رو کله اش
رضا :سالم به همه
دیبا هم سالم بلندي به همه کرد ،و منتظر جواب شد
ولي محض رضاي خدا یيي از تو جمع جواب نداد،رضا سعي داشت تعادلش
رو با باوجود دو تا خرسوويي که تو دوتا دسووتش بزرو نگه داشووته بود حفظ کنه
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ولي دیبا راحت مي تونسووت رد نگاهاي همه رو که سوور برگردونده بودند باالي
مجلس دنبال کنه،
اول چ شمش تو چ شمهاي شم سي خانم افتاد ،بعد مامان مهین ،بعدم عمه،
عمه خانم ،همون که االن مي شوووه گفت کمي ازش مي ترسووید ،یا باید مي
ترسید
عمه سري پایین انداخت یعني سالم ،و بعد همهمه شد ،مامان مهین پاشد جا
باز کنه واسه رضا و دیبا ،مهناز رفت سمت رضا که بچش رو از کول اون پایین
بیاره ،زن امیر رضوووا هم تيوني خورد که ببنیه شوووازده پسوورش رو مي تونه از
درخت پایین بیاره یا نه.دیبا منتظر رضا ن شد ،با ا شاره مامان مهین رفت سمت
باالي میز ،مامان در گو شش دوال شد :چادرت رو بردار ،تا ر ضا هم ن ش سته،
نشین
دیبا :ابرویي باال انداخت که مامان مهین همینرور که پ شتش به عمه خانم بود
ابرویي واسووش اومد،دیبا با اکراه رفت سوومت در اتاق تا ببینه کجا مي تونه این
چادرو شوووت کنه،رضووا با دیدن دیبا که سوومت در مي ره ،راهش رو سوود کرد:
کجا؟
دیبا :چادرم رو بردارم ،دستور مامان مهینه
رضا :نمي خواد
بدم د ستي برد سر شونش و برش گردوند ،با ف شار د ست عمه خانم رو هدف
گرفت و دیبا رو روونه باالي میز کرد با رسوویدن خدمت عمه رضووا یه بار دیگه
سالم کرد :سالم عمه ،خوبین؟ تسلیت مي گم
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عمه دستش رو دراز کرد و رضا رفت تو ب*غ*ل عمه سر رو شونه عمه گذاشت
و سریع بلند شد:عمه یه چیزي بگین،
عمه :سووالم عزیزم ،چقدر الغر شوودي؟ هي از این ور به اونور مي کوبي مي
ري میاي که چي؟
رضا :الغر چیه عمه من  6کیلو اضافه وزن دارم
عمه  :بهر حال خودت رو هالک نين ،بمیرم واست ،سر و ساموني هم نداري
بگم واسه اونها به اب و آتیش مي زني ،آتیش بگیره باعث و بانیش
دیبا یه دفع سرش و گرفت باال ،عمه همچین زوم تو صورتش بود که دیبا حتي
نفس کشیدن یادش رفت چه برسه حاضر جوابي
رضا :پیداش مي کنم عمه ،بعدم مي سپرم دست شما
با ورود کبري حواسها از دیبا و رضا گشت سمت در ،مهناز و سهیال وورجيها
رو انداختند تو دل پدرها و رفتند کمک کبري تا غذاهاي رو بیارن سر میز
دیبا خواست سر جاش بشینه که عمه میخيوبش کرد
عمه خانم :اولش از دسووت اون خدا بیامرز ميدر شوودم شوونیدم چنین کاري
کرده ،ولي حاال نه ،باالخره خواسوووت خدا بود من تو رو دوباره ببینم،دیبا آب
دهنش رو قورت داد و بي توجه به اینيه چادر سوورشووه و رضووا هنوز وایسوواده
خودش رو انداخت رو صندلي
عمه خانم :صحبت من جواب نداشت؟
دیبا :اگه مي دون ستم م شتاق یعني مای به دیدار منین  ،خودم زودتر از اینها به
خدمتتون مي رسیدم،
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سوويوت مرگ بود تو ا تاق یعني اون دو تا تو له هم الل موني گرف ته بود ند،
چشمهاي شمسي و مامان مهین تو تیر رس دیبا بود حس کرد خراب کرده ولي
از تک و تا نیفتاد :یعني مي اومدم خدمتتون
عمه :حاال هنوزم دیر نیست من به خدمتتون مي رسم
رضا نشست و کمي خم شد سمت دیبا :نتونستي نگه داري اون زبون رو نه؟
دیبا شووونه اي باال انداخت،با ورود مهناز با آخرین دیس ،عمه به همه تعارف
کرد که شروع کنن
ولي دیبا هنوز تو فير غلط دسووتوریش بود ،با خودش درگیر بود به خدمتتون
برسم بده یا خدمتتون برسم خوبه
شومسوي خانم که زوم بود رو دیبا رو کرد به رضوا :رضوا جان واسوه پرنیان هم
بيش
عمه یهو چرخید سمت شمسي :پرنیان کیه شمسي جون
شمسي :خوب ما پرنیان صداش مي زدیم ،دیبا نمي چرخه تو زبونم
عمه :پرینازم شوود اسووم ،اومدي تهرون  ،کال زدي همه چیز رو عوض کردي،
اون از رنگ و روت ،اینم از اسم ورسمت
دیبا خواسووت جواب بده که مهناز که سوومت دیگه اش نشووسووته بود از زیر میز
سریع د ستش رو گرفت0به زور و ضرب ساالد خودش رو سیر کرد ،زیر این
همه نگاه جرات پرخوري ندا شت ،یه کفگیر کوچک برنج با کباب خورده بود،
ولي تو اینهمه ا سترس عمرا ته دلش رو مي گرفت،با بلند شدن عمه و شم سي
بقیه هم از سر میز بلند شدند،
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قب از بیرون رفتن از اتاق رو کرد به رضووا :محمد رضووا من مي رم باال  ،با دیبا
بیاین.
ر ضا بي خیال و خون سرد بود ولي دیبا نه ،رفت پیش مامان مهین :شمام بیاین
بریم
مهین :من بیام چیيار ،عمه با شما کار داره
دیبا :من دلشوره گرفتم
مهین :والله بعد  40سووال من خودم هنوز مي خوام با عمه حرف بزنم دلشوووره
دارم ،طبیعیه ،برو ببین ،ولي اون زبونت رو نگه دار
پ شت سر ر ضا پله ها رو رفت باال 6 ،تا پله بود ولي انگار قد 60تا نفس برده
بود،
با ورود به اتاق عمه خانم چرخید سمتشون :بفرمایین
رضا :چي عمه
عمه :محمد رضا این بازي از کجا شروع شده؟
رضوووا :ع مه دی با واسوووه درسووش او مد تهران ،حاج خانم خدا ب یامرز هم
تاخوابگاهش در ست ب شه ،مي اره پیش خودش ،پار سالم چون نمي تون ست
خوابگاه بمونه به من گفت که یه عقد صوري
عمه :انوقت دیبا خانم خبر نداشت که اسم کي داره مي ره تو شناسنامه اش
دیبا :باور کنین من نمي دونستم ،اگه مي دونستم محال بود
عمه :باور کنم که خبر نداشتي؟
دیبا :مگه دیونه بودم
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عمه دستي به کمر برد:منظورت چیه؟
دیبا :مي دونستم شما ها تشنه به خونه منین ،اگه مي دونستم که
عمه :نه عزیزم شووایدم عاق بودي ،یه بار با نادوني پشووت پا زدي به بختت،
خوب گ شتات رو زدي و دیدي چه ا شتباهي کردي ،خودت رو انداختي خونه
فخري ،اصال چرور اومدي اینجا؟
دیبا :زن عموم با حاج خانم هم سفري ميه بودند
عمه :کي؟
دیبا :نمي دونم به خدا ،زن عموم  3سال یه بار مي ره حج
عمه :هر چي ،من که باور نمي کنم،
دیبا سعي کرد دست بزاره رو احساسات عمه خانم :راستي شما مي دونستین
حاج زرکوب سرطان داشته
رضا :دیبااااا
عمه :بله من مي دونستم
دیبا :قضیه عيس رو چي؟
عمه :اونم امروز شنیدم
دیبا :خوب دیگه پس چیزي نیست که شما ندونین،
عمه :چرا اینيه کي اون عيس رو داده به تو؟و اینيه االن چه فيري تو سرته؟
دیبا :کي عيس رو داده که معلومه ،عاشووق سووینه چاک ایشووون ،فيري هم که
االن تو سوور منه بخدا فقط امتحان زبانمه ،با پایان درسووم با آشووتي با آقاجونم،
برگشتن به خونه،
عمه :نگفتم حسرتات رو بگو،
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دیبا سر انداخت پایین؛
عمه :محمد رضا برو بیرون یه چند لحظه؛
رضا :چشم عمه
با بیرون رفتن رضووا عمه از جا بلند شوود :مهین ظاهرن خیلي دلش خوشووه که
شووما دو تا باهم از اول پا بگیرین؛ ولي من نه دلم مي خواد نه احتمالش رو
میدم ،رضا رو خودم بزرگ کردم ،دلش چرکین شه به این مفتیها صاف نمي شه
دیبا :یعني کینه اي بار اومده؟ خودش قب از عمه خانم کوبید تو دهنش ،ولي
به قول مادرش حرف زده شووده مث کمان از چله رها شووده مي مونه ،رفت و
خورد تو چشم عمه خانم
عمه از کوره در رفت :تو همیشه با بزرگترت اینقدر بي پروایي
دیبا :ببخشید به خدا منظورم شما نبودي،
عمه :شنیده بودم لوس و خود سر بار اومدي ،خود سریت رو که دیدم ،حاال
مي بینم بي پروا و نزاکت هم که هستي
دیبا باد کرد و نشست ،این عمه از اونهایي بود که دیبا خیلي حال نمي کرد باب
دلش راه بره،
عمه :االن رفتي تو يسوووت ،فير کردي با آقاجونت داري یک و بدو مي کني،
گرچه اونم آخر سر پاي لوس بار آوردن تو رو خورد ،بهاش شد آبروش
دیبا همچنان با قیافه درهم داشت نظریات عمه خانم رو تحم مي کرد
عمه ادامه داد :به هر حال گفتم بیاي که بهت بگم رو رضا خیلي حساب نين،
نه رو وجودش نه رو مالش نه موقعیتش نه حمایتش
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دیبا :منم نيردم
عمه :تو حرف من نپر ،خواست مهین بوده ،باشه ،منم احترام مي زارم ،ولي باد
بگوشم برسونه ،برنامه عوض کردي بابات رو با خاک یيسان مي کنم
دیبا :من از خدامه عمه خانم برم تو آپارتمان خودم ،این یک سووالم بگذرونم،
شنا سنامه ام هم پاک ب شه،بعدش مي رم خونه شده یه هفته ب ست ب شینم با
اقاجونم آ شتي کنم،بعدم خوب باالخره یه ازدواج موفق که چ شم همه اونهایي
که اون با ر شاد شدند رو در بیاره ،واسه این آقا هم برنامه اي ندارم واال ،مادر و
پ سر به من گیر دادند ،ا صال من شنیدم ک سي رو حرف شما حرف نمي زنه،
شووما حيم کنیدهمین فردا من برم قرارداد خونم رو تمدید کنم ،بعدم طالق و
خوب دیگه خیال همه مون راحت میشه
عمه :همه از من حساب مي برند چون حرف نا حساب نمي زنم ،اگه قرار باشه
همه رو با دلخواه خودم راست ببرم چپ بیارم دیگه جواب سالمم نمیدن
دیبا :نه بخدا عمه خانم ،نمیدونین چقدر همه موش شووودند ،همین مامان
مهین ،خودش گفت از شما حساب مي بره ،پیداست همشون ،شما یه بزرگي
بين ،این حيم رو بده ،منم یه عمر مدیونت مي شووم ،بخدا اگه فقط باد به
گوش آقاجونم بر سونه ،اگه سيته نينه بنده خدا ،حتما منو مي ک شه ،واال منم
مشوويوکم ،اخه چرور زن عموم باید منو معرفي کنه به حاج خانوم؛اصووال چرا
حاج خانم منو پیش خودش نگه نداشووت ،چرا اینقدر به من اصورار کرد واسووه
این کار
عمه :این چرا ها رو باید قبال از بال تيلیفي در مي اوردي؛ حاال باید بشوویني
اشي که پختي رو بخوري
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دیبا رفت د ست انداخت گردن عمه خانم دو تا ماچ آبدار از لپاش کرد :عمه تو
رو خدا ،تا عمر دارم مدیونتون  ،فير کن منم دختر خودت ،اگه بابام بفهمه کن
چیيار کنم اخه ،بخدا من دختر بدي نی ستما ،یيم همون که شما گفتین ننرم،
یيم خودسرم ،ولي اینقدر بخدا خوبم ،اصال شما تهران زندگي مي کنین؟ مي
خواین بیام این یه سال خونه شما ،بعدم زودي مي رم خونمون ،شمام خیالتون
جمع مي شه رضا چیزیش نمیشه
عمه دستهاي دیبا رو باز کرد :ولم کن دختر ،مي خواي خفم کني ،نه من تهران
زندگي مي کنم ،نه دختر مي خوام ،نه همخونه
دیبا بادش خالي شد:بابا شما قوم سخت گیري هستین ها،
عمه :روت رو برم دختر،چوب حراج زدي به آبرومون حاالم اومدي اینجا هوار
شدي که در ست تموم شه ،اونوقت ما سخت گیریم ،تو زیادي خج سته دلي
مادر
دیبا دست زد :دیدین ،دیدین دلتون مي خواد من دخترتون بشم
عمه :خدا نينه تو زغالي بشي دختر من
دیبا :عمه بخدا من تا سه هفته دیگه مي شم همون هلویي که بودم ،اصال دیگه
از امشو ماسوک ماسوت مي زارم ،مي رم تو وان شویر،شواید دو هفته اي هم
رنگم باز شد،ما شالله یادتون نرفته که پوستم سرخ و سفیده،عمه دیگه کم کم
داشت خندش مي گرفت :با همین کارا مهین رو قلقلک دادي؟
دیبا:نه من کاریشووون نيردم ،مهین جون همون موقع هم چشوومش منو گرفته
بود،
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عمه:به خندم نگاه نين ،حرفام رو زدم ،حواست رو جمع کن
با صداي در ،سر هر دو برگشتند سمت در ،مامان مهین اومد تو
مهین :عمه خانم چه مي کني با این عروس ما
دیبا دوباره پرید و دو تا ماچ دیگه از عمه گرفت
عمه :ولم کن
دیبا :تمام شد ،منو عمه به توافق رسیدیم
عمه :من گفتني ها رو گفتم ،شرط و بیع ها رو هم کردیم
رضا :پس ما بریم دیگه منم یه چند ساعتي بتونم بخوابم،
عمه :ش بمونین،
رضا :نه عمه وسائلم رو جمع نيردم
عمه :کبري این چند روزه نمي تونه بیاد اونجا مي بیني که اینجا رفت وآمد
داریم،
دیبا :ولي من مي ترسم تو اون خونه،
عمه :شووما بمون  ،ما تا بعد هفته مي مونیم ،شوومام بمون اینجا ،بعد کبري مي
تونه بیاد پیشت،دیبا ل و لوچه اي اویزون کرد،
رضا :مي موني؟
دیبا :آخه من دو روز دیگه امتحان دارم
رضا :خوب فردا یه سر برو خونه وسائلت رو بردار،
دیبا :باشه ،ولي اون قصه  spiritو اینا رو چیيار کنم
رضا :اي بابا؛
مهین :ساعت مي خواي؟
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رضا :نه مامان ،مي ترسه روح حاج خانم اینجا تردد کنه
مهین :استلفرالله ،ببین مي تونین یه کاري کنین ش کسي اینجا بند نشه،
دیبا :بخدا مي گن روح تا چند روز دل نمي کنه از خونه زندگیش
رضا :دیبا  ،بسه ،
عمه :تو بیا تو اتاق پیش منو مهین،
رضا :خوب خدا رو شير مشيالت ح شد ،منم برم دیگه
دی با دی گه حرفي نزد،ه مه رفت ند پایین تا رضوووا رو بدرقه کنن،دی با زیر ل
خداحافظي گفت و عق وایسوواد تا بقیه رضووا رو راهي کردند ،پوفي کشووید و
رفت تو آشپزخونه سري به قابلمه زد ،جبران مافات کنه ،چشم زهر ه کبر ي رو
هم مح نگذاشت
هنوز چند تا لقمه نخورده بود که زنگ تلفنش بلند شووود ،با نگاه به صووفحه
گوشي غذا پرید تو حلقش ،داشت خفه مي شد کبري سریع افتاد به جونش و
مي زد تو کمرش ،هر چي مي خوا ست بگه یه لیوان آب بده د ستم صداش در
نمي امد نفهمید مهناز از کجا پیداش شد؛ولي لیوان اب واقعا نجاتش داد
مهناز :بازم بخور
دیبا :نه مرصي بسه ؛ خدا رحمت کنه پدرت رو
بعد سووریع برگشووت سوومت کبري :مدیوني دیگه بخواي منو نجات بدي ،دفعه
بعدي بزار خفه شم
کبري :وا؛ پریناز خانم  ،جواب آقا رضا رو چي بدم
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دیبا اخماش تو هم بود :بابا تو همه اسووتخونهاي پشووتم و رو له کردي ،آخه تو
گرده مي زنن نه وسط کمر
مهناز از خنده غش کرد  :خوب راست مي گه کبري
دیبا یيم نف سش جا اومد ،سریع گو شیش رو د ست گرفت ،و شما ره گرفت،
هنگ بود مامانش سابقه نداشت بي موقع و غیر از قرار سه ماه زنگي بزنه
دیبا :الو سالم مامي
 :....آدم باش
دیبا :ببخشید مامان خانم
 :...چه خبر؟
دیبا :سالمتي ،آهان چرا حاج خانم به رحمت خدا رفتند
 :...خدا رحمتش  ،چي شد بنده خدا؟
دیبا:عمره دیگه سر مي اد دلی نمي خواد
 :...تو کجایي؟ خونه نیستي؟
دیبا :نه خونه نیستم ،خونه حاج خانم اومدم
 :...تنهایي اونجا؟
دیبا :نه مامان خواهرشون اینجان ،مامان آقاجونم خوبن؟
 :...حرف آقاجونت رو نزن ،حاال رفتي اونجا چي کار؟
دیبا :خوب مامان ،نمي شد نیام،
 :...سریع برگرد خونه،
دیبا :مامان خونم رو مجبورم تخلیه کنم
 :...هنوز که سر سال نشده!
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دیبا :مامان نشد تمدید کنم،
 :...پس بر مي گردي خوابگاه
دیبا :مامان ،یه جا رو پیدا کردم،
 :....الزم نيرده ،اونجا رو حاج خانم تایید کرده بود ،بر مي گردي خوابگاه،
دیبا :چشم
 :...واسه حاج خانم تو مراسم از طرف ما تابلو و تاج گ بگیر
دیبا :چشم
 :...سریع برگرد خونه خودت
دیبا :چشم
بي خداحافظي تماس قرع شد،
هنوز چشووماش رو صووفحه گوشووي بود،با صوووداي مامان مهین به خودش
اومد:مامانت بود؟
دیبا :بله،
مهین:حاال چرا بق کردي؟
دیبا بلند شد :باید برم
مهین:کجا؟
دیبا :برم خونه  ،هنوز وسیله دارم اونجا
مهین :که چي بشه؟
دیبا :مامانم گفته برم ،بعدم باید برم خوابگاه
مهین :انگار قول و قرارامون یادت رفته
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دیبا دیگه نایي واسووه یک وبدو نداشووت :نه ،ولي مامانم اگه گوش نينم پا مي
شه میاد ،نمي دونم شایدم نیاد ،ولي اگه آقاجونم بفهمه ،دیگه این یه ذره امیدي
هم که هست تمومه
عمه خانم هم دیگه و سط بحث بود :شما قول و قرار گذا شتي ،مادرتم فوقش
مي فه مه ،خودش خواسوووت مالح ظه آ قاجونت رو مي ک نه بهش نمي گه،
خواستم بگه بگه
دیبا :عمه شما باالخره کدوم طرفي ،خوب من برم که بهتره،
مهین :جایي نمي ري ،تا هفته اینجایي ،بعد شم ،مي ري خونه رضا تا خودش
بیاد ،ما رو با رضا طرف نين
دیبا :اوني که شما دنبال شین سر نمي گیره ،رضا هم نمي خواد ،فقط مي خواد
دل شما ن شينه ،وگر خودش به من گفت که این خوا سته اش نی ست نهایتش
حال کنه یه سال منو بچزونه دلش خنک شه ،چیزي پا نمي گیره.بعدم بي اینيه
منتظر جواب شه ،رفت سمت اتاق و سائلش رو برداره ،مامان مهین و عمه هم
پشتش روونه شدند
مامان مهین پشت سر عمه رفت تو و در رو بست :کلیدت رو تحوی صابخونه
دادند ،این یک ،خوابگاهم به این آسونیا نیست تازه اجازه رضا رو الزم داره این
دو
دیبا بي حرف نشست روي زمین،
عمه :بلند شو بخواب تا فردا ببینیم چي مي شه
دیبا بازم جوابي نداد،
عمه :بریم مهین ،این بخوابه فيرش باز مي شه تا فردا
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دیبابي حرف از جا بلند شد ،لباسي نداشت واسه تعویض ،رفت درو قف کرد
و برگشوووت رو تخت ،چقدر در عرض  10دقیقه بهم ریخته بود،طاق باز دراز
کشید رو تخت دلش خواب مي خواست و کمي فراموشي،خیلي اه هم زدن
خاطرات نبود چه خوبش چه بد ،ولي بي اختیار رفت عق  ،خیلي عق ،
اولین خاطراتش
تو یه خونواده بازاري سوونتي ،پدري پدر سوواالر  ،با مادري سوونتي که بي اذن
شوووهرش جم نمي خوره ،پدري که با وجود اینيه ته تلاري خانواده اش بود
ولي بزرگ همه عمو ها و عمه ها به حسوواب مي اومد ،به گفته وتعریفهاي زن
عموي بزرگش ،آقاجونش بچه دوسووت بوده ،ولي تولد دیبا شووده بود انقالبي
تودل آقاجون ،بعد از دو تا پ سر  ،داود و دانیال  ،ورودش به خونواده ج شني تو
دل آقاجونش بر پا کرد بود ،شاید چون دختري بود کپي برابر اص مادر پدرش،
به گفته زن عمو آقاجون از همون ش اول ورود مادرش به خونه از بیمار ستان
یدفعه از یه حاجي پسر دوست تبدی شده بود به یه دختر پرست ،اینقدر ولیمه
و مهموني داده بود که به قول زن عمو شووورش دراومده بود ،اینها حرفهاي زن
عمو بود ولي از جایي که خودش هم به یاد داشووت غیر از این نبود ،همیشووه
جاش تو ب*غ*ل آقاجون بود،موقع شوووام صووندلیش بین آقاجون و مادرش
بود،وحتي تا یه زماني شبها هم با ا صرار بین اونها فا صله مي انداخت ،خیلي
زود احسوواس کرده بود که همه بهش حسووودي مي کنن ،داداشووا به کنار حتي
مامانش ،همیشه تو دعواهاش با داود و دانیال مادرش سمت اونها بود ،هر بارم
که آقاجون پسوورهاي رو دعوا مي کرد روز بعدش حسووواب کارش با مامان
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بود،معموال یه نی شگون ریزي از رون پاهاش مي گرفت و تهدیدش مي کرد که
دیگه شر به پا نينه ،گرچه یه بار با نشون دادن جاي سیاه شده نیشگون مامانش
حتي بین زن و شوووهرو ریخ ته بود به هم ،آ قاجونش تا یه هف ته مي بردش
هجره،خیلي یادش نبود شوواید  4یا  5سوواله بود ،خودش هم قبول داشووت که
آتیش پاره بوده و همه رو عاصي کرده بود؛
دانیال و داود با  5و 6سال سن بیشتر تو مهموني ها و کوچه شده بودند بادیگارد
سوگلي آقاجون ،دیبا شر به پا مي کرد ،داوود و دانیال زد و خورد مي کردند،کم
کم با داداشووواش مهري رد و بدل کرده بود ند و چ ندان به پرو پاي هم نمي
پیچیدند ولي عوضش بچه مح ها و پسر عمو دختر عموها عذاب بودند ولي
تقریبا همه به احترام آقاجون تو دعواي بچه ها کوتاه مي اومدند ،همیشوه خنده
رو لبش بود ،واي به روزي بود که آقاجون مي رسووید و سوووگلي یه گوشووه آروم
بود ،همه باید جواب پس مي دادند که کي عزیز بابا رو رنجونده ،توجهات رقم
به رقم آقاجون شیرش کرده بود،
با ورود به راهنمایي اوضاع بدتر هم شده بود ،شیرونیهاي بیشتر ،بزرگ تر ،از
آزار و اذیت معلمها گرفته تا هم کالسووي ها و لي غمش نبود ،آقاجون راه به راه
تو مدرسه بود ،مدرسه رو آقاجون و عموهاش به یاد بود پدرش ساخته بودند و
خوب معلوم بود که مدیر مدرسه نمي تونست خیلي مانور بده.
کم کم با بزرگتر شوودن با ظهور نشووونه ها ي بلوغ ،شوویرنتهاش فرق کرده بود،
فقط کافي بود پسري بهش توجه کنه و تیيه بندازه ،محال بود ولش کنه،تا شري
به پا نمي کردو طرف رو به غلط کردن نمي نداخت ول کن نبود ،بیچاره داود و
دانیال همش مشوولول جمع کردن شووواهياراش بودند ،هرچند اون سوووالها
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کنيوري بود ند ولي به امر آ قاجون حق نداشووت ند از خواهر کوچولو غا ف
بشن،همه اینها گذشته بود ،تا سال دوم دبیرستان ،چه سال نحسي بود،یا بهتر
اینيه چه روز نحسووي بود ،روزي که دفترچه خاطراتش رو مادرش اتفاقي تو
تمیز کاري زیر تخت کشف کرده بود ،خونده بود ،به آقاجون زنگ زده بود.
بلندشد نشست ،حتي تو مرور خاطرات تو این تیيه مو به تنش سیخ مي شد،
یادش نمي رفت که بعد از ظهر 10اردیب شت بود ،ساعت  4بود که از مدر سه
بر گ شته بود خونه ،با باز شدن در خونه شاید براي اولین بار ،اولین بار بود که
اخم ها آقاجونش تیر بود به سوومت اون ،داوود و دانیال هم با ده من غضوو
پشووت پدر مث وزیر چپ و راسووت ایسووتاده بودند ،مليه غضوو ولي جایي
نزدیک تر به در ایسووتاده بود.چیزي از دلش افتاده بود،چیزي که هنوز بعد از
6سال هنوز سر جاش بر نگشته بود،
پسرها هجوم اورده بودند سمتش که شاه دستور ایستادنشون رو صادر کرده بود
هنوز همه اون صداها تو سرش زنگ مي زدند ،تو این  6سال شاید چندباري
بی شتر جرات نيرده بود تلخي اونروز رو مرور کنه ولي هر بار از ترس سر تابه
پاش خیس عرق شده بود.
آقاجون :از چ شمم افتادي ،دختري به ا سم دیبا دیگه براي من نی ست ،تو تموم
شدي ،تموم
دویده بود سمت آقاجونش :چي شده آقاجون؟
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داودد از پ شت د ستش روگرفته بود :مي خوا ستي چیيار کني بي چ شم و رو،
میخواسووتي آبروي آقام رو به باد بدي؟ گرچه حتما تا حاال دادي دیگه؛کوس
رسواییمون عنقری تو ک شهر صدا بده
اشک دویده بد تو چشماش :چي شده؟
آقاجون دفتر خاطرات رواز پشووتش کشووید بیرون .کشووید و برگه برگه رو از هم
جدا کرد :پشتم و شيستي دیبا ،خوب دستمزد اینهمه سال اعتماد و توجه منو
دادي،
با دیدن دفتر سخت نبود فهمیدن عمق فاجعه
دیبا :آقاجون به خدا من ،یعني ما فقط ،یعني فقط حالشووون رومي گرفتیم،
اصال هیچوقت ،هیچوقت هیچي نبوده،
آقاجون :تموم شدي ،دیگه تموم شدي،
دیبا یادش نمي رفت چرور پسوورا رو پس زد و دو ید افتاد رو پاي آقاجون ،با
همه توانش پاهاي آقاجون رو ب*غ*ل زده بود :بابایي جونم ،شووما گوش بده،
بخدا من هیچ کاري نيردم
داوود با پا لگدي زده بودتو پهلوش :بلند شووو ،این حرفها دیگه به درد نمي
خوره ،پا شو ،مي خواي بگي تو با پ سرها قرار نمي گذا شتي ،تو نبودي که مي
رفتي تو کافي شار
صداي مادرش همراه با آخ دیبا به هوا رفته بود :ولش داوود ،ناق صش مي کني
مي مونه رو دستمون
دانیال :مامان گند کاراش بزنه باال رودسووتمون مونده ،بزار ناقص شوووه بليه
بتمرگه تو خونه؛
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از جا بلند شووده بود :آقاجون بریم تو اتاقتون؟ من فقط به شووما مي گم قضوویه
چي بوده،
آقاجون رفته بود تو اتاق ولي قب از ورود دیبا با تمام قدرت درو کوبیده بود به
هم ،ولي دیبا ول نيرده بود ،ن ش سته بود پ شتت در اتاق آقاجونش تا بهش بگه
چي بود،
اح ساس مي کرد سرش داره گیج مي ره ،باز دراز ک شید ،هنوز که هنوزه به نظر
خودش کار بدي نيرده بود ،یعني بد بودولي عقوبتش نبایداین همه مي بود،
تو ده روز  10کیلو کم کرده بود روز  24اردیبهشت ،بعد  10روز انفرادي دانیال
پیلام آورده بود ،که آقاجون دسووتور داده واسووه امتحانات اماده بشووي ،واي به
حالت اگه کارنامت یه صدم از سال قب کمتر ب شه.چقدر جون گرفته بود فير
مي کرد این یعني با کارنامه درخ شان ،ا شتي آ شتي ،ولي زهي خیال باط  ،نه
کارنامه اون سووال نه سووال بعد نتونسووت همه چیز رو عوض کنه،هنوزم گاهي
ه*و*س مي کرد دهن بعضووي پسوورهاي ناتو رو سوورویس کنه ولي دیگه جرات
قب رو نداشووت فقط اختیار زبونش دسووتش نبود زبوني کم نمي گذاشووت ولي
عملي ،نه واقعا دیگه نه ،خیلي وا سش درد دا شت که در نظر خونوادش در حد
یه زن پ ست پایین ک شیده شده بود ،دادهاي دانیال هنوز تو سرش بود:آره ،تو
مي خواستي دهن اونها رو سرویس کني  ،البد الزم مي شد تا تو خونشون هم
مي خواستي بري.
دوباره سر جاش نشست ،اصال یادش نبود ،دقیقا از کجا شروع شده بود شاید
اولین جرقه ها همون موقع ها بود که تو باغ عمو جمع مي شوودند ،دخترا جدا

چرخ گردون

85

پسراجدا ،مي جنگیدند،پسرها مي چزوندند ولي چون دیبا سوگلي بود ،انتقام
دخترها رو اون مي گرفت فقط کافي بود گریون بره پیش آقاجون ،بگه کي اذیت
کرده تا گوشش بپیچه ،کم کم تو مدرسه هم همین بود،تو دوران راهنمایي خبر
مي ر سید ک سي دخترا رو اذیت کرده کافي بود دیبا ادعا کنه اون رو اذیت کرده
تا دانیال و داود مامورشن برن ببینن کي غلط زیادي کرده.
یادش نمي رفت سال اول دبیر ستان بود ،یه روز که دا شتند با فرناز دو ستش از
مدرسه بر مي گشتند دو تا پسر پیله شده بودند بهشون ،اصرار داشتند شماره
هاشووون رو بدند ،دیبا نمي دونسووت چرا ولي یه حسووي بهش مي گفت ،دیگه
اینبار نمي خواد از شیوه هاي همیشگي واسه دک کردن مزاحمها استفاده کنه،
دیگه هول دادن تو جوب آب ،و زدن اسپري فلف  ،و پاشیدن جوهر تو صورت
لباس پسرا به نظرش جواب نمي داد ،اون مال پسر فنچولها مدرسه هاي دور و
بر بود ،ولي این دو تا نره غول تر از این حرفها بودند که بخوردند و بیخیال شن،
یا از ترس شيایت به مدیر مدر س شون دم بزارن رو کول و در برن ،دیبا سریع
شماره رو از د ست دوتا شون چنگ زده بود و د ست فرناز رو ک شیده بود و رفته
بود ،فرناز بیچاره کلي خواهش و تمنا کرده بود که شماره ها رو پاره کنه بریزه تو
جوي آب ولي دیبا تصمیم نداشت کم بیاره
فرداش از تلفن عمومي به پسرها زنگ زده بود و ازشون خواسته بود اگه دوست
دارن بیان تو یاهو باهم بچتند،
دو تا آي دي جدید ساخت و دست به کار شد ،یه هفته اي هر دو تا رو گذاشت
سوورکار و و کلي پاي کامپیوتر هر دو تا رو مچ کرده بود خودش غش عش
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خندیده بود ،فرداش هم گزارش کار به مینا مي داد و یه فصوو هم تو مدرسووه
کیف مي کردند،
اون هفته رو هر روز با آيانس برگشووته بود خونه،و به پسوورها گفته بود اون روز
سرویسشون خرب بوده که با دوستش پیاده مي رفتند و هر روز باید با سرویس
برن خونه
تا اینيه باالخره یه روز با دو تا شووازده پسوور بي قرار  ،تو کافي شوواپي دور از
مدرسه قرار گذاشته بود و فرناز رو مجبور کرده بود ،زنگ آخر رو از آزمایشگاه
جیم بزنن ،هر چي فرناز التماس کرده بود کوتاه نیومده بود ،کشووونده بودش تا
اونجا ،ولي خودش پیشتر برنامه ها رو ردیف کرده بود.
سمت دیگه خیابون ایستادند.
به ساعتش نگاه کرد 12:30 ،بود سقلمه اي به فرناز زد :کافي شار رو بین،
در کافي شار باز شدو سه تا برادر بسجي دو تا شازده پسر رو داشتند ه مي
دادند بیرون،
دیبا سریع فرناز رو کشید عق که تو دید نباشن.
فرناز دهنش باز مونده بود :خودشون بودند؟
دیبا :بله ،بودند و دیگه نیستند
فرناز:دیونه اگه مي رفتیم ما رو هم مي گرفتند
دیبا :ما نمي رفتیم چون قرار نبود بریم ،ما این دوتا برادر رو تحوی اون سووه تا
برادر دادیم ،حاال هم خالص بریم که من خیلي گشنمه
فرناز :یعني چي؟
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دیبا :گفته بودم ر سول ر ضوي ،ع ضو ب سیج م سجد محله عمو حمیدم ،خیلي
گیره؟
فرناز :خوب؟
دی با :تلفنش رو از طریق می نا گیر آوردمي ،و ب عد بهش ز نگ زدمي ،گفتمي
حاجي دو تا پسوور مزاحم ما شووودند ،بعدم ما رو تهدید کردند که اگه نریم
ببینیمشون واسمون تو مدرسه و فامی دردسر درست کند،
ما هم از ترسمون مجبوریم به حرفشون گوش بدیم شما رو قسم به کي به کي
نزارین اینا ما رو بي آبرو کنن؛
فرناز :خوب
دیبا :اول هي گفت  ،خواهر به پدرتو ن بگین ،به برادرتون
فرناز :خوب
دیبا :گفتم اونها بفهمند سوور منو مي زارن ل باغچه؛ شووما یه فيري بين ،بیا
سر قرار ما بگیرشون،اونم یه خورده من و من کرد و گفت ادرس و ساعت قرار
رو بگین ،من هم دادمي
فرناز:آخه به چه جرمي؟ مگه مي شووه کسووي رو همینجوري گرفت برد ،چون
نشستند تو کافي شار؟
دیبا :نه دیگه ،من قبال به عا شقهاي دلخسته سفارش چند تا تیيه دادم ،دا شتن
همونها حداق یه ش بهشون حال مي ده ،یه ش نه تو بگو چند ساعت.
فرناز :چي؟
دیبا :مثال فیلم American pie

فرناز :واي
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دیبا :مثال یه دو تا تار خوشگ  ،و لباس خواب
فرناز :ذلی شي
دیبا :وا به من چي کار داري ،به پسره مي گم شللت چیه؟ بي پدر مي گه لباس
زیر زنونه مي فروشم،
فرناز :خدا منو بيشه
دیبا :حاال فعال بزار اون بي پدر ها رو حال گیري کنه بعد تو همچنان خوا ستي
به درخواستت ادامه بده ،بدون بریم که دیر شد
احمقانه بود خندیدنش ،اونم اون وقت ش  ،تو خونه حاج خانوم ،تو وضعیتي
که نمي دونست فرداش چي مي شه ،ولي دست خودش نبود ،هنوزم که هنوزه
به یاد آوردن قیافه اون دو تا پسر و بعدي ها خنده به لبش مي اورد ،دلش هنوزم
خنک مي شد ،گرچه بد نقره داغ شده بود ،بد دنیا ازش رو برگردونده بود ولي
خوب،دیبا بود دیگه ،همیشووه مادرش بهش مي گفت یه تختت کمه،خنده زیاد
از بي عقلي.یادش نمي رفت سر خاکسپاري دایي مادرش وقتي پاي پسر دایي
لیز خورده بود و افتاده بود تو قبر چرور قهقه ها ي خارج از کنترلش مراسم عزا
رو به هم ریخته بود ،و باعث شووده بود چند نفر دیگه هم نتونند خودشووون رو
کنترل کنند.
شیرنهاي اون دو سال و سالهاي قبلش ،با خونده شدن دفتر خاطراتش توسط
مامان و گزارش به همه اع ضاي خونه بد جوري از دماغش در اومده بود ،دقیقا
دو سووال بعد شووده بود تاوان همه اون سووالها ،همه جوره زیر نظر بود،فير مي
کرد با تموم شدن مدر سه بتونه بره دان شگاه و کمي از زیر این بي مهري در بیاد
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که با مررح شووده مسوومله ازدواج اونم تو  18سووالگي ضووربه نهایي رو خورده
بود،اونم چي محض براورده شدن آروزي رفیق رو به موت پدر.
دیگه واقعا فير کردن به اون روزها واسووش عذاب بود ،روز خواسووتگاري،
آزمایش ،التماسووهاش به آقاجوني که دیگه واسووه دیبا کور و کر شووده بود ،عقد
محضري هول هوليي و اون تلفنها و اون عيس.
بارها پیش خودش فير کرده بود که شوواید اگه صوود بار دیگه تو موقعیت روز
عقد بر مي گ شت عمرا دیگه جرات نه گفتن  ،اونم تو اون سالن ،جلو غریبه و
آشنا رو مي داشت ،انگار اون روز یه جراتي از راهي بي گمان بهش رسیده بود،
دلش نمي خوا ست دو تا سیلي که جلوي چ شم چند صد نفر خورده بود رو
دوره کنه ،خم شووودن کمر آقاجونش ،نفرینهاي مادرش ،فحشووهایي که برادرا
حوالش کرده بودند ،دیگه عيس العم فک و فامی خودش و رضا که داستان
جدایي بود،
تو اون حال بد حالي مي تون ست تو م سیري که دا شتند به سمت خروجي مي
ک شوندنش قندي که تو دل بع ضي ها دا شت آب مي شد رو ببینه ،بیخود نبود
که آقاجونش ناله مي کرد و از دشمن به شادي با دست تو سینه مي کوبید،
اون سالي که تو خونه حبس بودو پشت کنيور بود ،سخت ترین سال زندگیش
بود ،ولي موقع انتخاب رشووته اوضوواع بدترشووده بود ،آقاجون بي تفاوت بهش
گفته بود ،هر جا مي خواي رو انتخاب کن ولي اصووفهان رو حق نداري بزني،
مي خوام بري از جلو چ شمام دور شي ،در ست هم که تموم شد 6 ،ماه وقت
داري ازدواج کني ،مهم نیسووت باکي ،و گر نه خودم یيي رو پیدا مي کنم ،هر
کي.
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بعدم با قبولي تو رشته صنایع ،ردش کرده بودند به امون خدا ،به همین راحتي.
دوباره ن ش ست ،تو خنياي شبهاي شهریور بد جور گرمش شده بود ،شاید
بابت نا پرهیزي و مرور گذشووته ها بود ،سوورش سوونگین بود ،بلند شوود رفت تو
تراس ،یه نگاهي به حیاط انداخت ،یه لحظه جیغ خفه اي کشوید ،یه زن سویاه
پوش تو حیاط قدم مي زد ،یاد حاج خانوم افتاد ،ولي خدا رو شير قب از اینيه
صووداش رو آزاد کنه ،زن سوویاه پوش چرخي زد و معلوم شوود ،مامان مهین تو
حیاط داره چرخ مي خوره و با تلفن حرف مي زنه
مامان مهین که با صداي در تراس سر برگردونده بود دیبا رو دید ،اومد سمت
دیبا :تو هنوز بیداري؟
دیبا :آره خوابم نمي بره ،شما چرا تو حیاطین؟ با کي حرف مي زنین این موقع؟
مهین ابرویي باال انداخت ،بایدبه شما جواب بدم؟
دی با :نه خواهش مي کنم ،من خودم هواتون رو دارم ،مي خواین ب یام پایین
مراق باشم
مهین :دیبااااا ،خجالن بيش ،دارم با رضا حرف مي زنم
دیبا :وا ،مهین جون نصفه شبي؟
مهین :وا دبیا جون! بچم تو فرودگاهه ،قب رفتن خواسووتم اگه شووما اجازه بدین
باهاش حرف بزنم .اجازه مي دین؟
دیبا :خواهش مي کنم ،این چه حرفیه؟ شووبتون بخیر -فقط مواظ روح حاج
خانوم باشین،مي دونین که هنوز هفته نشده
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بعدم سووریع رفت تو ،یيي هم کوبید تو سوورش خودش ،واقعا یه موقع هایي
مامانش حق داشت ،از دست بیمزه بازیهاش شاکي مي شد،
هنوز ده دقیقه نگذشته بود که صداي در از بالتيلیف ایستادن وسط اتاق درش
آورد ،سریع رفت سمت در :کیه؟
مهین :منم دیبا ،چرا درو قف کردي ؟
سریع درو باز کرد :سالم
مهین :اگه بري کنار مي خوام بیام تو
دیبا کمي عق ایستاد :بفرمایین
مهین گوشي رو گذاشت تو دست دیبا :رضاست
دیبا :اینيه گوشیه
مهین اخمي کرد :نصف شبي دست بر نمیداري ،ببین چیيارت داره
دیبا با طمانینه گوشي رو گرفت دم گوشش :بله،
رضا :سالم
دیبا :بفرمایین؟
رضا :مامان چي مي گن؟
دیبا :نمي دونم چي میگن؟
رضا :دیبا ،مامانت زنگ زدند چي شده؟
دیبا  :مادرم ،واي مادرم ،نگو ،باید فردا برم خونه رو پس بگیرم ،مامان گفتند
اون خونه رو حاج خانوم ضمانت کرده ،نمي شه برم جاي دیگه ،گفتند برگردم
خوابگاه
رضا :خوب مي توني برگرد

wWw.Roman4u.iR

92

دیبا :مرسي ،فردا مي رم دنبال کارا
رضا :ولي خیلي خودت رو به آب و آتیش نزن
دیبا :چرا؟
رضا :چون من اجازه نمي دوم،
دیبا :یعني چي؟
رضا :ما یه صحبت هایي کرده بودیم ،مواظ کبري و خسرو باش
دیبا :جواب منو بده ،کبري و خسرو به من چه!
رضا :سالم تحوی مي گیري سالم تحویلشون بده ،نزني پدر جفتشون رو در
بیاري
دیبا :یعني چي؟ عقلت سر جاشه؟
دیبا :الو؟ الو؟
مامان مهین قدمي جلو گذاشت جلو و گوشي رو گرفت :دیرش بود
دیبا :شماها قصد آبروي منو کردین؟
مامان مهین :نه عزیزم،
دیبا :معلومه ،ممنون
مامان مهین :ولي پیداست بهتر شدي ها ،سر ش بدجوري حالت گرفته بود
دیبا:آره ،از ذوق زیاده ،نه اینيه دارم میرم خونه ر ضا،هر دو واله ،هر دو شیدا،
مامان بابام باخبر ن و راضي ،فامی شوهرها هم که عاشق ادامه این وصلت،
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مهین لپش رو کند :نه مرممن شوودم که حالت خوبه ،زبونت سوور جاشووه ،برو
بخواب  ،امروز نمیشووه تا لنگ ظهر بخوابي ها ،سوواعت  8:30صووبحونه مي
خوریم ،عمه خانم سر ساعت  8میاد در اتاقت
دیبا :چشم
مهین:چشمت بي بال خاله سوسيه
کبري در اتاق رو باز کرد دیبا هم وارد اتاق شد ،رفت کنار پنجره پرده ها رو پس
زد ،یه نگاهي به تخت انداخت و خودش رو انداخت روش ،به سووي ثانیه
ني شیده آنچنان جیلي زد که کبري که دا شت مي رفت بیرون نزدیک بودبخوره
َ
تودیوار:اي
کبري :خدا مرگم خانم جون چي شد؟
دیبا که از تخت پایین جسووته بود کمي خودش رو تيوند :هیچي ،اینقدر بدم
میاد رو ملحفه هاي ک سي بخوام ،بپر برو اتاقم اون کی سه هاي لحاف و ملحفه
هام رو بیار
کبري زیر ل فح شي حوالش کرد و رفت :ذلی مرده ،انگار من  14سالمه ،یا
بال دارم ،هي از سر صبح بپر بپر مي کنه
دیبا بي مح به غر غرهاي کبري ،دسووت بيار شوود ،سووریع ملحفه و رو کش
بالش رو دراورد خیلي ظریف شوووت کرد بین تخت و دیوار ،رو جهتي که از
سمت ورودي اتاق دید نداشت،

ُ
با اینيه نتیجه امتحان زبانش خیلي خوب نشووده بود ،اونم صوودقه سوور ارد و
فرمایشووهاي قوم شوووهر ،بیا و برو فامی هاي حاج خانوم ،ولي از وقتي آب
ریخته بود پشت سر قوم شوهر و با کبري پا تو آيانس گذاشته بود رو به سمت
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خونه زرکوبها ،کلي حالش خوب شووده بود،بعدم که به محض ورود ،تصوومیم
گرفته بود پا نگذاره تو اون اتاق ل*خ*ت و عور ،عمرا اگه رو زمین مي خوابید،
سووریع فرمان رو داده بود که کبري بره اسووباب کشووي کنه واسووش به این اتاق،
کبري هن هن کنان لحاف و ملحفه ها رو آورد ،چشم چرخوند دور اتاق :خانم
جون ،ملحفه هاي آقا رو کجا گذاشتین ،آقا به وسائلشون حساسن،
دیبا :از پنجره پرت کردم تو حیاط
کبري زد رو دستش:واي ،آخه این چه کاریه؟ مگه مال جزامیه؟
دیبا :ناراحتي برو بیار واسش جمع کن
کبري داشت مي رفت بیرون که دیبا کوتاه اومد :نترس ،اینجا رو زمین انداختم
مرممن نبود چي شنیده ولي یه چیزي تو مایه هاي جز جیگر بزني بود
دیبا با انگشتش شماره انداخت ،این  4امین بي ادبي کبري بود ،ولي مهم نبود،
سریع دفترش رو دراورد ،ساعت و موردش رو یادا شت کرد ،سریع ن ش ست
روبالشووتي رو درسووت کرد ،ولي تا خواسووت لحاف و مالحفه رو جا بده ،تازه
َ
یادش افتاد این تخت دو نفره اس و ملحفه ها و لحاف یه نفره :اه ،کبري خانوم،
اینا که سایز این تخت نی ست ،حال من چه گلي به سرم بگیرم.کبري زیر ل
چیزي گفت و شونه باال انداخت ،دیبا مرممن بود که گفته ُ"رس"
دیبا:امروز مي رم خرید ،خیاطي که بلدي ایشاال
کبري :بله خانم؛ من خدا رو شير همه هنري دارم
دیبا :ببینیم و تعرف کنیم ،تا من میرم خرید ،شمام بقیه وسائ من رو از اون ور
بیار این ور
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کبري:واي خانم ،من تو این یه هفته له شووودم ،واال دیگه ازم بر نمیاد کمرم
دیسک در آورده
دیبا :خوب خسرو خان رو خبر کن،
کبري :خدا بدور؛ من شووما بري این درو قف مي کنم تا بیاي ،هر روزم خونه
نیستین منم مي زارم از خونه مي رم بیرون،
دیبا:یعني چي؟ این پیر مرد به تو چیيار داره؟
کبري :پیرمرد؟ به موهاي سرش نگاه نين که سفیده  ،فقط  46سالشه؟
دیبا :خوب که چي؟ نينه دوشیزه  15ساله اي
کبري ا شک گوشه چ شمش رو پاک کرد 15 :سالم نی ست و  35سالمه ،هنوز
جوونم ،دوشیزم هستم
دیبا :جدي؟
کبري :پس چي من فقط  35سالمه
دیبا :نه دوشیزگي منظورم بود؟ یعني هنوز
کبري زد تو صورتش:واي نگین خانم تو رو به خدا،
دیبا از خنده غش کرده بود :جدي جدي هنوز؟
کبري سووریع از اتاق رفت بیرون ،دیبا هم اماده شووود بره خرید ،فردا شووروع
کالساش بود ،دیگه فرصت چرخ زدن واسه این مدل خریدها رو نداشت،رفت
تو آشپزخونه :زود اماده شو بریم ،مي خوایم بریم خرید،
کبري  :من خستم خانم.
دیبا :نمي ترسي تنهایي؟ من برم تا غروب نمي ام ها؟
کبري :خدا خیرت بده منم بليه یيم بتونم بخوابم،
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دیبا :خوابیدن رو بخواب ولي یادت نره ،من اومدم شام مي خوام ها
سوواعت حدود  8بود که رسووید خونه،با پا در آيانس رو کوبید بهم ،دسووتش پر
بود ولي هر چي ز نگ مي زد دریغ از جواب ،ولي خوب که گوش تیز کرد
صداي جیغ جیغ کبري رو میشنید ،فير کرد نينه خسرو حمله کرده به کبري ،
خندش گرفته بود :نينه وسراش باش من برم تو خاک بسري ببینم،
ولي معرلش نيرد ،نمي خوا ست صحنه  liveرو از د ست بده ،سریع نایلون
ها رو انداخت زمین و دنبال کلید گشت ،با باز کردن در ،چشمهاش کم مونده
بود بزنن بیرون ،کبري خانم شلنگ بد ست ،دا شت حیاط رو آب مي پا شید و
خسرو خان هم دنبالش راه افتاده بود که شلنگ رو بگیره ،ولي کبري هي جهت
به جهت مي شد و رو مي گردوند،
درو با تمام توان کوبید بهم ،همزمان هر دوتا بر گشتند سمت در ،کبري شلنگ
رو ول کرد دوید سمت در :سالم خانم ،خسته نباشین
دیبا ابرو تو هم کشید :شما خسته نباشین،
خسرو هم از فرصت استفاده کرد شلنگ رو برداشت ،کبري کمک کرد ،بسته
ها رو ببرن تو ،کنار پاي خسرو دیبا نیم ترمزي شد :سالم خسرو خان
خسوورو اخم ها رو تو هم کشووید :سووالم خانم ،مي شووه یه چند لحظه با شووما
حرف بزنم؟
دیبا بسته ها رو داد دست کبري :شما برو تا من بیام،
کبري :خانم جون بخدا اليي مي گه،
دیبا :برو تو شما ،هنوز که حرفي نزده
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کبري :من مي دونم  ،کارشه ،همیشه
دیبا :کبري شما برو باال
کبري با غیض نگاهي انداخت به خسرو و رفت تو
دیبا :بفرمایین!
خسرو :خانم ،مي خواین بگم مادرم بیاد شبهاپیشتون نترسین،
دیبا :نه واسه چي؟
خسرو :خانم من با این کبري آبم تو یه جوب نمیره،
دیبا :یعني چي؟
خسرو 2 :ساعته مي خوام حیاط رو جارو کنم ،شلنگ رو دست گرفته هي آب
مي ریزه ،هرچي مي گم ما اینقدر آب نمي ریزیم تو این بي آبي ،اگه مي خواي
بیا جارو کن ،آب نمي پاشیم ما،
دیبا :حاال دعوا فقط سر آب پاشیه؟
خسرو :اولش اینه  ،دو روز بگذره تو همه کاري مي خواد دخالت کنه
دیبا:خیلي خوب من مي گم دیگه پا تو حیاط نزاره ،خوبه؟
خ سرو :شما این خانم رو نشناختین هنوز ،تا آخر هفته مي خواد بیاد اتاق منم
سرک بيشه ،بگه اینو بریز دور ،اون رو بردار ،خانم من اعصاب ندارما
دیبا :چشم من اینا رو بهش مي گم
دیگه امون نداد خسرو غر غر کنه سریع رفت تو،
کبري یهویي جست جلوش :چي مي گفت این پیري؟
دیبا 46 :سالشه پیر کجا بود؟
کبري :چي مي گفت خانم؟
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دیبا :هیچي مي گفت به کبري بگین تو کاراي من دخالت نينه
کبري :همینجوري گفت؟ کی شمی شم دم داره ،صد بار بهش گفتم منودر ست
صدا کن جلو این و اون
دیبا ابرویي باال انداخت :جدا؟ صد بار بهش گفتي؟
کبري :چه مي دونم گفتم دیگه
دیبا:صحیح
سووواعت از  11گذشووته بود که خودش رو طاق باز پرت کردرو تخت ،کلي
فعالیت کرده بود ،یعني نه خودش ولي باالخره کار کشوویدن از کبري خوش
کلي انريي مي برد ،مجبورش کرده بود مالفه هارو بشوره و با اتو خشک کنه و
درز هاش رو بدوزه ،بي اغراق  3سووواعتي حرف زده بود تا کبري این کارها رو
دونه دونه انجام داده بود.
حاال بعدچند روز یيم دلش آرامش مي خواسوووت ،گرچه به ظاهر همه چیز
آروم بود ،ولي ته دلش نبود ،نگران بود ،مي دونسووت از حاال تا پایان سووال ،تا
پایان در سش هر روز باید اون ته توهاي دلش نگران با شه ،نگران از اینيه نينه
خونواده اش بفهمن ،نينه کسووي دهن لقي کنه ،مرممن بود این بار یه گندي
بزنه دیگه اون یه ریزه امیدش واسووه آشووتي با آقاجونش بر باد مي ره،خیلي هم
مرممن نبود بتونه بعد فار التحصوویلي کاري پیدا کنه ،یا تو فورجه شوویش ماهه
بعد درسووش شوووهر کنه ،طبق عادت بچگي هاش وقتي کالفه بود موهاش رو
هاشور پاشور مي کرد و کمي سرش رو ماساي میداد معموال بعد این حرکت یه
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راه حلي واسوووه رهایي از کالفگي پ یدا مي کرد ،یهو پر ید باال  ،بي اینيه به
ساعت نگاه کنه پرید رو گوشي و شماره مینا رو گرفت
مینا :الو
دیبا :سالم،
مینا :علیک سالم ،روت شد زنگ بزني؟
دیبا :چرا که نه
مینا :چند تا اس ام اس بي جواب ،چند تا رد تماس کرده با شي خوبه ،به روت
بیارم بري تو زمین؟
دیبا :نه ،خوب اون موقع حوصله نداشتم،
مینا :ا ،مي دوني االنم من حوصله ندارم ،فردا باید برم دانشگاه
دیبا :جرات داري قرع کن دیگه پشت گوشت رو دیدي منم دیدي
مینا :خیلي خوب بابا  ،چي شده یاد من کردي ،پرپري خانم
دیبا :مي دوني من بیادتم بدجور ،بخصوووص که هنوز هم نفهمیدم چه سوور و
سري تو این ماجرا داشتي!
َ
مینا :اه بابا ،ول کن دیگه ،چند بار بگم ،من وقتي فهمیدم چي به چیه ،که دیگه
تو تو خونه حاج خانم بودي ،اگه بهت مي گفتم مي رمیدي ،آواره مي شوودي،
حاال رو دریاب ،چه خبرا؟؟
دیبا :هیچي ،مي خواسووتم بخوابم ،گفتم یه زنگي به تو بزنم ،ببینم والیت چه
خبره
مینا :هیچي ،پسر خالت فرهاد داره زن مي گیره
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دیباِ :ا ،آقا منم دلم مي خواد بیام ،حاال اون دختر خوشبخت کي هست ،خیلي
بي شعوره که به من نگفت،
مینا :مودب باش پري ،خیلي بي ادب شدیا،
دیبا از جا جست:مینا ،مینا
مینا :هان
دیبا:دختره کیه؟
مینا :دختر خیلي خوبیه
دیبا :میناااااااااا
مینا :خوب اسمش میناست
دیبا الل شد ،دیگه زبونش نمي چرخید
مینا :مردي؟
دیبا :تو ذلی مرده کي فرهاد رو تور کردي؟
مینا :بمیري ،تور کردي چیه؟ خودش هي مي اومد دانشووگاهمون ،هي به من
سالم مي کرد ،هي تو مهمونیهاي عمو جون به من توجهات خاص مبذول مي
کرد
دیبا :از کي؟
مینا :خوب یه سالي هست
دیبا :مینا! من همیشووه تو رو دوسووت خودم مي دونسووتم ،ولي تو هیچوقت منو
محرم اس ورارت ندونسووتي ،اخیرا دارم به این نتیجه مي رسووم ،که تو خبر چین
مامانم هستي
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مینا :این چه حرفیه ،ازت توقع نداشووتم ،حاال درسووته من راجع به حاج خانم
نگفتم ،یا قضیه فرهاد رو  ،ولي دالئ خودم رو داشتم،
دیبا :مي شنوم،
مینا :خوب گفتم غصه مي خوري،
دیبا :دیوونه ،غصه چي آخه
مینا :خوب گفتم بي شوهر موندي،
دیبا :مینا مي کشتمت
مینا زد زیر خنده :خوب بابا ،راست مي گم دیگه
دیبا :بخدا اونجا بودم ،چشمت رو در مي اوردم
مینا :خوب بخدا فرهاد گفت نگو ،گفت مامان باباش نمي زارن بیاد مراسووم،
غصه مي خوره
دیبا :خدا مي دونه از کي باهم فیلم هندي بازي مي کردین ،حاال داري بهم
مي گي ،فير نينم دیگه دلم باهات صاف شه،
مینا :پر پري جونم ،قهري
دیبا :نه عزیزم قهر نیسووتم ،دلخورم ،ایشوواال خوشووبخت باشووي ،حاال در چه
مرحله اي هستین عروس خانم
مینا :هفته دیگه مهربرون،
دیبا :تبریک مي گم ،به فرهادم از طرف من تبریک بگو،
مینا :مرسي عزیزم
دیبا :شبت بخیر
مینا :وایسا ببینم ،چیيار کردي ،چند روزه ازت خبري نیست،
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دیبا :هیچي عزیزم ،برگشتم خونه خودم،
میناِ :ا،چرور
دیبا :هیچي مامانم گفت یا باید بري خوابگاه ،یا برگردي خونه خودت ،جاي
دیگه نمي شه بري
مینا :قرار دادت چي شد؟ تو که
دیبا :هیچي مامان رضا ،با رضا صحبت کرد ،اومد واسم تمدید کرد
مینا :واقعا؟
دیبا:آره ،فقط چون یيم از اسووباب ها رو برده بودم ،صووابخونه به هواي تخلیه،
شماره تلفنم رو فوري د ست به نقد داده به سرایدارش ،حاال بي شماره ثابت
موندم فقط ،تا ببینم اگه ب شه شماره رو پس بگیرم ،یا بگم یه خط جدید وا سم
تقاضا بده
مینا :عج  ،خوب فردا مي ري یوني؟
دیبا:آره ،دیگه مدرسه ها از فردا باز مي شه ،دیگه برم بخوابم ،ش خوش
مینا :ش تو هم خوش
با قرع تماس با تمام توان گوشووي رو کوبید تو دیوار ،خیلي خودش رو کنترل
کرده بود که سوور مینا داد نزنه،هر تیيه اش یه طرف خورد و آروم گرفت ،دلش
مي خوا ست تا مي تونه داد بزنه بليه تخلیه شه ،مینا نه یه با نه دو بار خدا مي
دونه چند بار پیچونده بودش ،اصووال باورش نمي شوود ،فير مي کرد مینا واقعا
وراي فامیلي دوسووتشووه ،دوسووت ،ولي حاال مي فهمید هیچي نبوده ،جز یه
جاسوس دو جانبه،

چرخ گردون

103

تا خود صبح غلط زد ،ساعت  6:30از جا بلند شد ،بعد کلي غر زدن به کبري
و گشتن ،مانتو مقعنه دانشگاه رو اتو زد و راه افتاد.
***
به ساعتش نگاه کرد ،از  3گذشته بود ،بزور کولش رو رو کولش نگه داشته بود،
هنوز به ایسووتگاه اتوب*و*س نرسوویده بود که چشوومش برقي زد ،ظهیري ،از
هميالسیهاش داشت از پارکینگ دانشگاه با پراید قراضه اش مي اومد بیرون،
سر برگردوند ببینه نازي هنوز کنار خیابون ایستاده یا نه ،چشماش برق مجددي
زد ،جون گرفت ،سریع خودش رو رسوند به نازي
 ،با تنه اي که به نازي زد ،نازي برگشت سمتشِ :ا خانم
دیبا:خانوم و تور ،عفت کالم داشته باش،دختر
نازي :ترسوندیم خوب
دیبا :دلدار باش یيم ،چروري؟
نازي :مرسي
دیبا :امروز از صبح هي دلم هوات رو مي کرد ،نشد بیام پیشت،
هنوز حرفش تموم ن شده بود  ،که با د ست ا شاره اي زد و سط خیابون ،ظهیري
هم زد رو ترمز،تا نازي به خودش بجنبه ،ک شون ک شون بردش سمت ما شین،
در جلو رو باز کرد نازي رو ه داد تو و خودشم سریع نشست عق
دیبا :سووالم آقاي ظهیري ،کدوم وري مي ري؟ تا مسووجد والنبي اگه مسوویرت
هست منو برسون،
نازي :دیبا،
ظهیري :سالم ،عیبي نداره خانم نامجو ،مي خوره به مسیرم
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نازي :ببخشید به خدا ،من با اتوب*و*س مسیرم راحته ،این خانم قاضي امون
نداد
دیباِ :ا ،تا تو با اتوب*و*س برسي خونه ساعت شده  ،4تا نهار بخوري  ،5واسه
همینه اینقدر ضعیف موندي بخدا،
ظهیري از تو آینه یه نگاهي به دیبا انداخت ،ولي دیبا با اخم بیرون رو نگاه کرد
نازي :منو دم سید خندان پیاده کنین،
دیبا :خوب بزار منو برسونن بعدم تو رو مي زارن تو محسني ،از اونجام تا خونه
پیاده برو،
ظهیري :بله درست مي فرمان ایشون ،میرسونمتون،
دیبا:اینقدر میگن ماشووین تک سوورنشووین ،باعث الودگیه ،ترافیيه ،االن ببین ،با
این کار خیر ،ایشون با وجدا ن اسوده مي رسه خونه
ظهیري :مي خواین صبحا هم بیام دنبالتون؟
دیبا :نازي مي خواي؟
نازي برگشت عق بي صدا رو به دیبا :بمیري
دیبا :خوب نمي خواي بگو نه،چرا بد و بیراه مي گي
دیبا :نه آقاي ظهیري صووبحا با این سووامي میاي ،من اصووال چشووم دیدنش رو
ندارم ،نمي دونم ظهرا آویزون کي مي شه ،که دست از سر شما بر میداره
ظهیري :پسر خالمه
دیبا :هرکي ،یادتون پارسال چه دعوایي باهاش کردم،
ظهیري :بله ،خاطرم هست،
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با پیاده شوودن دیبا نازي هم مي خواسووت پیاده شووه ،که دیبا درو روش بسووت:
بشین بابا ،این اقاي ظهیر جا برادر ماست ،اینقدر تعارف نين
نازي فقط دلش مي خواسوووت پنجره پایینتر بود تا با کیفش یيي مي زد تو
صورت دیبا ولي دیبا سریع خدا حافظي کرد و رفت سمت خونه،دو سه قدمي
نرفته بود که برگشت از پشت سر نگاه دیگه اي انداخت به ماشین ،دفعه چندم
رو یادش نبود ،ولي تقری با تو هر ترم یه  8 ،7باري اینجوري خودش رو با
ظهیري مي زاشووت دم خونه ،البته هي واسووش کیس هم پیدا مي کرد ها ولي
پسره عرضه نداشت دخترا رو تور کنه ،البته سوار چند تاي دیگه هم شده بود،
ولي خوب اونها همشووون زرنگ بودند ،سووریع مخ طرف رو مي زدند ،دیبارو
قال مي زاشتند ،خوب که فير مي کرد میدید ،شده دالل ازدواج و بنگاه دوست
یابي ،دیگه شوومارش از دسووتش در رفته بود که چند تا رو بهم پیوند زده ،ولي
مرممن بوداین ترم نوبت ظهیریه،
گوشي رو قرع کرد و خودش رو پرت کرد رو مب  ،حدود  40دقیقه بود داشت
به سخنراني هاي مامان مهین و سموال و جواباش گوش مي کرد ،دیگه نف سش
بنداومده بود،یه نگاه به کبري کرد که پشووت پنجره محو تماشوواي بارون شووده
بود ،بدش نمي اومد بزنه تو حالش بليه حال اونم مث خودش گرفته شوووه:
کبري ي ي ي ي
کبري پرده رو انداخت :بله؟
پرو پرو دیگه  3روز بود کبري خانم دیگه خانم هم از دهنش در نمي اومد،
سریع تو گوشیش مورد منيراتي کبري رو یادداشت کرد و باز صدا زد :کبري ي
يي
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کبري اومد تو سالن :بله؟

ُ
دیبا :ببین یه شیر کاکائویي چیزي بیار من بخورم ،گر گرفتم
کبري :برین دکتر ،خیلي گر مي گیرین مادر خدا بیامرز منم تو  50سوووالگي
خیلي این حاالت رو داشت دکتر گفت چیزه...
دیبا نیم خیز نشست :محض اطالعتون بنده  22سالمه ،نه ،50
ُ
کبري :آخه خیلي گر مي گیرین
دیبا از جا بلند شد :الزم نی ست بفرما برو بارونت رو نگاه کن ،خودم یه چیزي
مي خورم
کبري :واال خانم تو یخچال که چیزي نیست،
دیبا :خیلي خوب فردا مي رم خرید
کبري :ولي وا سه شما بد ن شده این بي پولي ها ،بخدا تو این  3هفته فير کنم
قشنگ  6تا رو کم کردین،
دیبا :ولي شووما خیلي ماشوووالله داري روز به روز تو پر تر مي شووي ها ،یيم
مواظ هیيلت باش
کبري :راست مي گین خانم ،منم پس از امش شام نمي خورم،
دیبا :چیه ؟تو والیت شمام باربي مد شده،
کبري :چي؟
دیبا :هیچي! تو الزم نیسووت ريیم بگیري ،دو روز دیگه یه کیلو کم کني یه عمر
باید جواب بهت پس بدم
کبري :ولي بخدا شما االن خیلي خوب شدي ،چي بود اون سر و شي
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دیبا :هر چي من هیچي نمي گم ،من چاق بودم یعني؟ من اصال  3کیلو اضافه
داشتم ،حاال سه کیلو کم کردم،
کبري :ولي فير کنم آقا اینروري بیشتر دوست دارن
دیبا :واااا ،نه بابا ،با شما ایده ال هاشون رو در میون گذاشتند؟
کبري :نه با من ،ولي یادمه هر وقت حرف زن گرفتن میشوود ،آقا به حاج خانم
مي گفت ،نرین یه الغر مردني مث اون پیدا کنین
دیبا :به من مي گفت اون!!!
کبري :فير کنم ،یعني شما قبال الغر مردني بودین؟
دیبا :تا چشم آقاتون در آد
کبري :وا دوباره شما با خانم حرف زدین آتیشي شدین ها
دیبا :تو هم یه سوواعت به مادر شوووهر جواب پس مي دادي ،چي کردي ،چي
خوردي ،چي خوندي ،کي رفتي کي او مدي همین حال مي شووودي  ،خدا
قسمتت کنه
کبري یهو سرش رو انداخت پایین :را ست مي گین؟ مادر شوهر داري خیلي
سخته؟
دیبا :خوب راستي نگفتي ،واست دنبال یه کیس مناس باشم یا نه؟فيرات رو
کردي؟
کبري :نه خانم ،من خوب االن ام يانش رو ندارم ،مي دونین که داداشووم
نیستش ،تا از جنوب برگرده من که سر خودنمي تونم،
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دیبا چشووماش رو تنگ کرد :حاال منم نگفتم فردا یيي پیدا مي شووه ،اوه ،حاال
باید من اینقدر این ور اون ور بسووپرم واسووت ،با سوون و سووال تو که آخه به این
راحتي نیست ،اونم مرد باکره -بعدم زد زیر خنده،
کبري :دو باره منو مسووخره کردین ،بابا من یه چیزي گفتم ،حاال اگه موردش
خوب باشووه  ،خوب اگه زنش هم مرده باشووه ولي خودش خوب باشووه  ،رو پا
باشه،
دیبا :یيي مث خسرو خوبه
کبري :خدا بدور ،نگین  ،من حاضوور نیسووتم جنازم رو دوش اون بره بهشووت
زهرا،
دیبا :آره  ،مي دونم ،اتفاقا اونم از تو بدش مي اد
کبري چ شماش خیس شد :دل شم بخواد ،مگه من چمه ،عمرا بتونه ک سي رو
مث من پیدا کنه،
کبري :چیزي گفته به شما؟
دیبا :نه ،
کبري :اصال یه بار ازش بپرسین چرا از من بدش مي اد
دیبا :ولش کن تو ام که از اون بدت مي اد بپرسم واسه چي؟ فير مي کنه داري
بهش نخ مي دي؟
کبري یيم اومد جلوتر :نه شما بپرسین ببینم چه مرگشه ،چرا اینقدر با من بده
دیبا :چشم امر دیگه اي نداري؟
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کبري :منظوري نداشتم ،اصال نينه اونم از این زن زغالي ها مي خواد ،که صد
من کوفتي مي مالن و ابرو نخ مي کنن
دیبا :منظورت چیه؟
کبري :هیچي بخدا ،مي گم نه همه مي رن سیا مي کنن،
دیبا :نه اتفاقا فير کنم سووفید دوسووت داره ،ولي حتما ابرو پاچه بزي دوسووت
نداره
کبري :یعني چي؟ دختر تا خونه باباشه ،نباید دست به ابرو ببره
دیبا :این مال  20سووال پیش بود ،االن کسووي پوسووت کرکي و پاچه بزي نمي
خواد
کبري :یعني مي گین منم با شما بیام آرایشگاه؟
دیبا دا شت منفجر مي شد ،به زور و ضرب خودش رو نگه دا شته بود ،یه یاد
مینا افتاد اگه اون بود ،االن کبري رو با هم اتیش مي زدند
دیبا :مي خواي بیاي بیا ،ولي باید دخترونه واست تمیز کنه،
کبري :خانم رنگم بزارم به ابروم؟
دیبا :بزار
کبري :خانم مي گم از این موکن ها هم بخرم؟
دیبا :نه ،من  2هفته دیگه وقت لیزر دارم ،مي خواي تو جا من بري؟
کبري :یعني چي؟
دیبا :یعني دیگه موها بدنت در نمي اد،
کبري :وا مگه مي شه؟
دیبا:آره یيم خرج داره ،ولي مي شه
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کبري یه نگاهي به دست و پرش کرد :اون وقت اگه شوهرم گفت بي مو دوست
نداره ،مي شه در بیاد؟
دیبا دیگه نتونست خودش رو کنترل کنه ،ولو شده بود رو کاناپه و قهقهه میزد،
کبري بهش بر خورده بود :چرا مي خندین
دیبا باز نشووسووت :هیچي ببخشووین ،نه تو نمي خواد لیزر کني ،بیا مي برمت
اپیالسیون ،ک بدن ،خوبه؟
کبري :ک بدن؟
دیبا :آره ک بدن
کبري :یعني همه جا؟
دیبا :آره
کبري :خدا مرگم ،نه،
دیبا :الله و اکبر ،با شه بابا تو همون سر و صورت و درست کن تا شان ست بره
باال ،بعدم یخورده به خودت برس تا من واست یه کاري کنم ،حاال بلند شو یه
چیزي درست کن بده این خسرو خان ،یه هفته دیگه سر ورش میاد ،نره چلولي
کنه
کبري :من که از امشوو شووام نمي خورم ،خوبه به خسوورو خانم بگم ،دیدین
شيمش بزرگ شده
دیبا :نه شما دیدیم ،من زووم نمي کنم رو ناموس مردم.
دیگه حوصووله یک و بدون با کبري رو نداشووت ،ول کرد رفت تو اتاق ،مامان
مهین گفته بود ر ضا احتماال دیرترمي اد ،کلي هم غ صه خورده بود ،ولي وا سه
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دیبا خوب بود ،چند روز بیشووتر موندن رضووا معادل چند روز راحتي بیشووتر
واسش بود ،ولي بدي هم داشت دیگه واقعا کفگیر خورده بودته دیگ ،هنوز دو
روز از رفتن آقا نگذشته بود که موعد ماهیانه کبري وخسرو رسیده بود ،ماهیانه
خودش فقط کفاف خورد و خوراک و رفت اومد خودش رو مي داد ،دسوووت
باالش یيم هم ریختا پا شاي کوچولو ،ولي حاال مجبور شده بود ،شيم دو تا
دیگه رو هم سوویر کنه به عالوه حقوقشووون،از طرفي خبر داشووت که تا  10روز
دیگه ج شن نامزدي مینا ست ،دا شت با خودش کلنجار میرفت ،مي خوا ست
بره مرا سم همه رو غاف گیر کنه ،شاید ا صال آقاجونش هم جلوي همه مجبور
مي شد کوتاه بیاد ،البته با این اوضاع اگه رضا دیر تر مي اومد ،کار سخت مي
شد ،هم هزینه سفر داشت هم خرید لباس و مانتو مخصوص مراسم ،سرش
سوت کشید ،ترجیح داد بره بخوابه ،شاید فردا فرجي بشه
بارپنجم بود که زنگ میزد ولي دریغ از جواب ،چند باري هم به در کوبید،
دیگه داشت از کوره در مي رفت ،نمي دونست کلید رو کجا گذاشته ،از طرفي
آيانس رو هم رد کرده بود ،حاال مجبور بود چمدون رو زمین باز کنه تا بتونه
کلید رو در بیاره،
با بهم زدن در  ،اولین کار رفتن سووراغ خسوورو بود ،چ ند باري به در ا تاق
سرایداري کوبید ،ولي فایده اي ندا شت ،رفت سمت ساختمون ،در ورودي
قف بود ولي هرچي کلید مي نداخت نمي تونسوووت کاري کنه ظاهرن از اون
سمت کلید رو در مونده بود ،دیگه رسما مي خوا ست داد بزنه ،با م شت دو تا
ضربه محيم کوبید به در ،با صداي کبري خیالش راحت شد که امید ه ست
بتونه بره تو ،کمي خستگي عالفي  5ساعته تو فرودگاه رو در بیاره
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کبري?who's knocking :
رضا :باز کن در این خراب شده رو
صداي خدا مرگم گفتن کبري با پیچش سریع کلید تو در همراه بود،
به محض باز شدن در یه عجوزه با صورت سبز لجني تو صورتش ظاهر شد
رضا :کبري!
کبري :سالم آقاwelcome،

ر ضا :این چه سرو شيلي وا سه خودت در ست کردي ،چه خبره؟درو چرا دو
قفله کردي این وقت روز
کبري بي حرف دوید سمت دستشویي،
رضا ولي حوصله ندا شت معر توضیحات کبري بشه ،اول از همه نیاز به یه
دوش دا شت و کمي ا ستراحت ،سریع خودش رو ر سوند به اتاق ،با باز شدن
در اتاق ،چند ثانیه طول کشید تا خودش رو جمع کنه،
جلوي آینه ،بدون سووانتي جاي خالي پر بو د از عرر و الک و لوازم ارایش ،رو
زمین کنار در شوواید چیزي حدود  15جفت کفش چیده شووده بود ،رو تخت،
کلي لباس مدل مهموني روهم روهم انبار بود ،پایین تخت  ،پر بوداز کتابهایي
که روهم روهم تلنبار بودند،برگشووت سوومت سووالن ،کبري با حوله داشووت
صوتش رو نرم نرم خشک مي کرد
رضا :تموم نشد؟
کبري :چرا آقا
رضا :چه خبره تو این خونه ،دیبا کجاست؟
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کبري :خانم  ،والله ایشاال دانشگاهن
رضا :اتاق من چرا اینجوریه؟
کبري :از خودش بپرسین
ر ضا ابروي تو هم ک شید ،تازه نگاهش در ست رو صورت کبري ن ش سته بود،
ابروهاي نازک رنگ کرده ،لباسووشووم قرعا اون مدلي نبود که همیشوووه به تن
داشت ،یه شلوار مشيي با یه تونیک گ گلي،
رضا :خانم کي بر مي گردند؟
کبريwhen pigs fly :

ر ضا خیلي سعي دا شت خودش رو کنترل کنه ،االن وقتش نبود ،مي دون ست
تو اوج خسووتگي زود از کوره در مي ره ،نمي خواسوووت تیرش به کبري
بخوره،برگشت سمت اتاق ،که کبري دوید پشت سرش :آقا صبر کنین ،گفتند
شما نرین این اتاق ،اون اتاق رو واستون اماده کردم
رضا یه قدم رفت تو دل کبري :کي واسه من تعیین تيلیف کرده؟
کبري :دیبا
رضا :دیبا خانم!
ر ضا رفت سمت حموم،یه دوش آب واقعا تنها چیزي بود که الزم دا شت ولي
با باز کردن در حموم دیگه صبرش لبریز شد :کبري ي ي ي ي ي ي ي ي
کبري دوید سمت حموم :بله آقا
رضا :این جا چه خبره؟ این پوسته خیارا چیه ،اینها چیه تو وان؟
کبري :والله آقا ،یه بار رفتن خودشون رو سیاه کردن ،حاال نمي دونم چه خبره،
 10روزه ،خانم مي رن تو وان شوویر خر مي خوابن ،هر شوو مجبورم کلي یخ
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بریزم تو وان ،تا شیرا فاسد نشن ،مي گن پول ندارم ،اونوقت کیلو کیلو پول شیر
خر مي دن ،ماسک ماست و خیار مي زنن؛
رضا :شیر خر کجا بود؟
کبري :خسرو خان میرفتن رودهن
تا خانم مي خوان برن تو وان من باید هي قابلمه کنم ببرم گرم کنم بیارم،
رضا :خیلي خوب سریع حموم رو تمیز کن من مي خوام دوش بگیرم ،بعدم تا
من دوش مي گیرم تخت رو مرت کن مي خوام بخوابم،
کبري :آقا ملحفه هاتون تو اون اتاقه ها ،رو تخت مالفه ها دیبا خانمه
رضووا سووریع رفت سوومت اتاق،درو باز کرد،ولي پا نگذاشووت تو ،یه تشووک و
الحاف کنار اتاق روي زمین تا شده بودن درو زد بهم و رفت سمت حمام
***
بعد از حمام برگشت تو اشپزخونه و کبري رو صدا زد:ناهار چي داریم؟
کبريnothing:

رضا :انگار بد جوري خانم رو شما تاثیر گذاشتند،
کبري :منيه آقا اصووال عالقه اي ندارم ،خانم اصووال با من فارسووي حرف نمي
زنن ،یعني خوب بودند ها ،دو باره  10روزه مي رن کالس ز بان ،هي مي گن
من باید  qualiباال ببرم
رضا :چي؟
کبري :کولي فيي شن ،نمي دونم یه چیزي تو این مایه ها
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رضا خندش گرفته بود ،یهو یاد ناهار افتاد :حاال یعني چي نهار نداریم ،زود یه
چیزي درست کن
کبري :آقا والله چیزي تو خونه نداریم ،خانم هي مي گه پول نیسوووت ،ريیم
بگیرین،
رضا یه نگاه اجمالي به کبري کرد :شمام رفتین تو ريیم؟
کبري :والله من که نمي خواستم ،خانم اصرار کردند
رضا :خیلي خوب زنگ میزنم رستوران ،خانم میاد ناهار؟
کبري :والله معلوم نیست ،هر روز یه ساعتي مي اد
رضا :خوب حاال یه چهار پرس مي گم بیارن
کبري :خسرو هم نیستش
رضا :کجاست؟
کبري :رفته قهر خونه ننش
رضا :چي؟ بي اجازه؟ انگار اینجا خیلي بي سر و صاح مونده،
هنوز کبري دهن باز نيرده بود که صداي زنگ بلند شد،رضا با نگاه تو صفحه
آیفن درو باز کرد،کمي بیشتر از  5دقیقه طول کشید تا در ورودي باز شد،
با ورود به ساختمان ،با دیدن کبري شروع کرد :چه عج حضرت علیه امروز
درو زود باز کردي؟
I m really impressed

هنوز کبري دهن باز نيرده ،رضا از پشت ستون آشپزخونه اومد تو دید دیبا،
دیبا که تازه مقنعه رو از سوور کشوویده بود ،و در حال پرت کردن خودش و مقنعه
رو کاناپه بود وسط راه خشک شد،

wWw.Roman4u.iR

116

رضا هنوز حرف نزده نگاهش به چوب زیز ب*غ*ل دیبا افتاده و پاي تو گچش
دیبا :سالم
رضا :پات چي شده؟
دیبا :شيسته ،معلوم نیست؟
رضا رفت روبروي دیبا رو نشست :کجا؟کي؟ چرا مامان نگفت چیزي!
دیبا :همینجا شيسته ،صدقه سر آب پاشي هاي آقا خسرو و کبري خانوم،
رضا :انگار اینجا واسه خودش جنگلي شده  ،باید یه سر و ساموني بدم
دیبا :رو خسرو دیگه خیلي حساب نين؛ رفته قهر،
رضا :غلط کرده اینجا رو ول کرده رفته،
دیبا :غلط که کرده ،ولي خوب ،یه کم هم حق داشت
کبري پرید وسووط حرف :چه حقي خانم ،خواسووتگاري منو بهم زد ،فير کرده
کیه،
دیبا زد زیر خنده :باز شروع کردي ،اي خدا منو نيش ولي از دست این نجات
بده
رضا :زود یه نفر به من مي گه تواین خونه چه خبره،
کبري:آقا بخدا من بي تقصیرم ،اصال من از اولم نمي خواستم بیام تواین خونه،
دیبا خانوم هر چي گفت منم کردم،
دیبا :حاال دیگه من خانم شوودم آره ،چند روزي هسووت خانم تو دهنت نمي
چرخه ،بعدم من مجبورت نيردم ،خودت خواستي
رضا :دیبا  ،صبر کن حرفهاش رو بزنه ،بعد شما بگو
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دیبا زیر ل غر غري کرد و یوري شد :بفرمایین علیا مخدره نظق کنین
کبري زد زیر گریه :حال دیگه من معتادم شدم
دیبا نگاهي به رضا کرد و زد زیر خنده
دیبا :شووما به این خانم بفرمایین تو فرهنگ دهخدا علیا مخدره یعني چي :زن
محجبه پاکدامن واال مقام
رضا سعي داشت خودش رو کنترل کنه به دیبا اشاره کرد آروم باشه
رضا :کبري بگو شما ،چي کار کردین
کبري :آقا بخدا ،این خانم هي به من گفت ،زن باید ازدواج کنه ،سر و سامون
دا شته با شه ،هر چي گفتم تا آقادادا شم از جنوب نیاد من نمي تونم ،هي خانم
اصرار کردگفت کیس هاي مناسبي سراغ داره ،هي رفتن تو جلد من که باید به
خودت برسي  ،حرفهاش خاک بسریه نمي تونم به شما بگم ،نشستن زیر پاي
من ،من و بردن آرایشگاه
دیبا از کوره در رفت :اره ،بگو با کتک لگد بردمت ،از قلم نیفته
کبري رو چرخوند :خالصه آقا هي به من گفتن باید کولي فیيشن باال ببري
دیبا دیگه داشت قهقهه میزد :نمیري که آي کیوت اینقدر پایینه
رضا :دیبا ،خواهش کردم
دیبا باز یوري نشست
کبري :خوب بعدم آقا ،هر کي ندونه شما که مي دونین من چقدر از این خسرو
خان بیزار بود،تو این مدت هم که اینجام خیلي منو اذیت کرد
دیبا عمرا میتونسووت جلوي زبونش رو بگیره :آره راسووت مي گه شوولنگ آب رو
نمي داد خانم حیاط بشوره با آب لوله کشي
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کبري :آقا ،بعد خدا قسمت کرد یه خواستگار خوب واسم پیدا شد
دیبا :البته قسمت قسمت گردون مي خواد کبري خانم ،من پیدا کردم ،تو جوي
آب هم نبودا ،کلي واست سپردم
کبري :خانم اینو مي گي ولي بخدا ازدواج ق سمته ،خدا خوا ست یهو همه چیز
درست شد،
دیبا :خیلي خوب  ،افاضات بفرمایین
کبري :آقا همون روز که من خواسووتگار داشووتم ،یهو خسوورو دیونه شوود ،خوب
بگو تو اگه منو مي خواستي  ،اگه گلوت گیر بود ،باید زودتر مي گفتي ،نه اینيه
تا من یه خاطرخواه دیگه پیدا کردم ،اینجوري جفت پا بپري همه مهموني رو
بهم بزني ،تازه نمي دونین چه داد و بیدادي مي کرد ،بخدا من حجاب داشوتم،
ولي برگشته مي گه بي حیا
دیبا بزور داشت خودش رو نگه مي داشت که رضا رو عصباني نينه،
کبري :بخدا آقا این مردک یه کاري کرده خوا ستگارم ناراحت شده ،حتي دیگه
جواب تلفنه هاي ما رو نمي ده
رضا :خوب،
کبري :هیچي دیگه خونه رو ول کرده رفته 4 ،روزه خانم شووبها منو پشووت در
ورودي مي خوابونه ،مي گه دزد نیاد ،آخه آقا  ،اگه دزد بیاد من چیيار مي تونم
بينم ،اصووال من مي خوام برم ،حاال این خواسووتگارو خسوورو رد کرد ،باالخره
مورد دیگه هم پیدا مي شه،

چرخ گردون

119

رضوا از جا بلند شود ،برم ترتی غذا رو بدم ،بعد ازظهر به خدمت آقا خسورو
هم مي رسم
دیبا از جا نیم خیز شد :پس من چي؟ فقط کبري خانم باید نرق مي فرمودند؟
رضا :خدمت شمام هستم مفص  ،ولي بعد از ناهار ،تو اتاق
کبري چشمي نازک کرد براي دیبا و رفت سمت آشپزخونه
ناهار در آرامش خورده شد ،هنوز ر ضا از سر میز بلند ن شده بود که دیبا بلند
شد رفت سمت اتاق ،با نهایت سرعتي که ازش بر مي اومد خودش رو رسوند
به تخت ،با زور و ضرب شلوار جینش رو در آورد و یه شلوار گرمين ورزشي
تن کرد ،رضووا با تقه اي به در وارد شوود ،نگاهي به شوولوار جین تنگ دیبا که تو
دستش اماده شلیک به سمت صندلي بود انداخت :تو چروري با این پا این و
مي پوشي؟
دیبا :پوست کبري رو کندم ،ن ش ست درز شلوار رو شيافت وا سم سرتا سري
زیپ دوخت،
رضا :خوب ،شما قصد ندارین برین اتاق خودتون ،دیگه صاحابش اومده
دیبا :نه ،من رو زمین نمي تونم بخوابم،
رضا :خودم تا فردا ترتی تخت رو میدم
دیبا :خوب من خیلي به این اتاق عادت کردم،
رضا :خیلي یعني چقدر؟
دیبا :زیاد
رضا :خوب ،بمون ،فقط شبها لنگ و لگد که نمي ندازي؟!
دیبا :گیرم مي ندازم
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رضا :در این صورت رو یه تخت سختمون مي شه،
دیبا :الزم نيرده من مي رم همون اتاق
رضا:من مشيلي ندارما!
دیبا :من مشي دارم،
رضا :هر جور راحتي ،کي مي ري؟
دیبا :هر وقت کبري خانم دست بجنبونه ،وسایلم رو جابجا کنه
ر ضا :مي دوني خیلي از تو در عجبم که خودت رو در حد یه خدمتيار اوردي
پایین ،واسه چي اینقدر سر به سرش مي زاري
دیبا دال شوود دفترش رو در آورد گرفت سوومت رضووا :بفرمایین مشوواهده کنین،
نامه اعمال خانمه ،تو این مدت هر کاري دلش خواسووته کرده ،فهمیده من
رفتني ام ،نیازي نمي بینه منو راضي نگه داره،
رضا :بده ببینم چي کرده خانم،
رضوووا :خوب ،ببینیم چیا گفته ،خاک رس دو مرتبه ،کوفت کاري (زیر ل ب1
بار ،به جهنم  1بار ،فاکتور گرفتن کلمه خانم ... ،خوب دیگه چي؟
دیبا :اینا کم چیزیه ،تازه کلي فاکتور گرفتم ،اصال مهمترینش شيستن پامه
رضا :واقعا چي شد پات!
دیبا :هیچي هر روز مي خوا ست بره خ سرو خان رو دید بزنه ،اینقدر آب و اب
پاشي کرد؛ تا من رو پله ورودي لیز خوردم ،مي بیني که،
رضوووا :بقیه اش؟؟ این چه سوور و ریختیه واسووش درسوووت کردي ،قضوویه
خواستگاري چیه؟
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دیبا :ببین این ارمولک خانم بد جور تو فير خسرو خان بود ،خوب!
رضا :خوب
دیبا :هي مي خوا ست وا سم حیاط رو آب بده و خال صه هي فع معيوس که
من ازش بدم میاد و اینها ،بعدش من رفتم با دو ستام م شورت کردم ،دیدیم که
این خ سرو هم خیلي بي خودي با این بد اخمي مي کنه ،با یيي دوتا پ سرا هم
م شورت کردیم ،ت شخیص اونها هم این بود که فع معيو سه از سمت هر دو
طرف و خالصه ،بشین مفصله
رضوا نگاه به صوندلي پر لباس انداخت :خوبه بگو مي خوام برم بخوابم خیلي
خستم
دیبا :خوب دیگه بعدش ،من یيم رفتم رو مخش که به خودش برسه ،بليه اون
کوري خان جماالت اینو ببینه به شوووق بیاد ،خداییشووم دیدي چه باحال شووده
نمک نشناش ،والله من همیشه فير مي کردم این یه شوهر مرده  50ساله باشه
نمي دون سم هنوز به  40نر سیده ،خال صه بعد ،دیدم که این خ سرو اخمهاش
غلیظ تر شد ،دیدم فایده نداشته ،باید تيلیف کارو یه سره کنم ،رفتیم با بچه ها
دانشيده هنرهاي نمایشي صحبت کردیم ،یه دوستي داشتند بچه ها ،خالصه
پایه ،ق ضیه رو گفتیم ،گریم و گ و شیریني ،خوا ستگاري صوري وا سه کبري
راه انداختیم
رضا نشست ل تخت :خووووو ب
دیبا :هیچي یه پ سرا شد داماد ،نه درب و داغونها ،با کراوات ،و گ و شیریني
نمي دوني چه تیپي بود فقط سنش رو با گریم زیاد کردند ،از صبحم به خسرو
گفتیم تمیز کن ،ب یار ببر ،مهمون داریم ،تا خواسووت گار محترم و خواهرش

wWw.Roman4u.iR

122

اومدند ،خسرو اول فير کرد واسه من اومدند ،نمي دوني چه غیضي مي رفت،
ولي به محض اینيه وسووط مهموني صووداش کردم بیاد گ ها رو جابجا کنه،
گفتم کبري برادرش نیست شما بیا برادري کن واسش یهو منفجر شد ،درو باز
کرد کروات دو ماد رو گرفت پرت کرد بیرون تازه بازم حرف نزد ها ،هي مي
گفت ،این خونه صاح داره ،بي اجازه اقا بي خود اومدین و خالصه ،تا رفتند
کبري تازه جرات پیدا کرد دهن باز کرد نه اینجورها ،نابود
یه ریز به خسوورو مي گفت اگه منو مي خواسووتي باید زودتر مي اومدي ،دیر
اومدي ،وااي خدا هنوزم هر ش قب خواب سعي مي کنم به این ق ضیه فير
کنم ،به عمرم این همه نخندیده بودم ،مردم،
رضا به زور خودش رو داشت کنترل مي کرد :خوب،
دیبا :خنده داسووتان اینه که حاالکبري بادیدن اون تیيه ،دیگه اصووال خسوورو رو
ح ساب نمي کنه ،ا صال به فير کیس بهترم ه ست ،اعتماد به نف سش رفت تا
حد تیم ملي ،نمي بیني چه وقیح شده ،کم مونده تو رو هم بشوره بندازه باال
رضووا :خنده داریش خنده دار بود ،ولي تو فير مي کني کار درسووتي کردي؟ با
احساستشون بازي کردي
دیبا :من قرعا کار درسووتي کردم  ،اگه این خانم از تو ابرها نمي رفت باال ،تا
االن با خسرو سرو سامونشون داده بودم ،ولي دختره بي جنبه منتظره جاني در
بیاد خواستگاریش
با باز شدن در دیبا هیني گفت و دست گرفت رو دهنش
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کبري با چ شمهاي خیس اومد تو رو کرد به دیبا :خدا ازت نگذره خانم ،من که
ازت نمي گذرم ،واسه همین روزگارت اینه ،رونده مونده شدي،منو از راه به در
کردي ،بمیرم خسوورو خان خدا مي دونه این چند روز تو چه حاله ،اگه بالیي
سرش اومده باشه چي؟ نگفتي سن و سال داره یهو سيته مي زنه
ولي عيس العم دیبا فقط خنده هاي بلند بود که با داد رضا اروم گرفت
رضووا :هر دو تا تون مقصوورین ،ولي کبري تو واقعا مي دوني جند سووال از این
خانم بزرگتري؟ باید عقلت رو بدي دست کوچیيتر از خودت؟
دیباِ :ا ،یعني چي؟
رضا :خواهش مي کنم ،فعال هیچي نگو
کبري:آقا به خدا من از این خانم نمي گذرم ،بخدا حاللش نمي کنم،
دیبا :به من نگو ،تو خودت آب ندیده بودي وگرنه ماشالله شنا پروانه میري،
رضا :دیبا
دی با :هي دی با دی با مي کنین! با ید کبري کبري کنین ،نمي دوني چجوري تو
ارایشگاه جلو خانم رو گرفتم ،ولش کرده بودم بوتاکس و مانیيور و پدیيور هم
مي خواست،
کبري :خانم با پول شما که نبود ،پول خودم بود
دیبا :پول شما تو جی آقاتونه ،با پولهاي خودم حقوق شما رو دادم
رضووا :بس کنین تو رو خدا ،انگار هر دو یاد بچگي هاتون افتادین ،بعدم دیبا،
چرا این مدت اینقدر تو خورد و خوراک اذیت کردي؟
دیبا :ببخشوویدها ،من پول تو جیبیم مال یه نفره ،هنوز شووما نرفته ،دو تا حقوق
دادم ،سر گنج که ننشسته ام
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رضا :اونوقت کارت من صرف چي شد؟
دیبا :کارت شما کجا بود؟
رضا :بنده کارت و یادداشت گذاشته بودم رو دراور
دیبا :من از همون ش که با هم رفتیم ،دیگه پا تو اون اتاق نگذاشتم
رضا :خسته نباشین ،شما چي کبري خانم ،اون کارت و یادداشت رو ندیدي؟
ُ
کبري :والله آقا از روز اول که با خانم پا گذاشووتیم تو خونه ،خانم یه ریز ارد و
فرمایش دادن،
دیبا با اخم زل زده بود تو دهن کبري
رضووا :خیلي خوب  ،اصووال دیگه نمي خوام کالمي از هیچ کدومتون بشوونوم،
فقط واسه من یه آسپیرین بیار ،بعدا حرف مي زنیم
دیبا دلش مي خوا ست کله کبري رو بينه بزاره تو سیني بفر سته وا سه خ سرو،
سریع لحاف رو کنار زد افتاد به جون ملحفه ها ،که در بیاره
رضا :چیيار مي کني؟
دیبا :هیچي  ،ملحفه هام رو مي خوام ببرم،
رضووا از جا بلند شوود :نمي خواد ،مي رم اون اتاق ،اینجا مث بازار شووامه مي
بینیم خواب از سرم مي پره ،بعدم رفت سمت کمد
هنوز کشو رو باز نيرده بود که داد دیبا دراومد :نه ،اون مال منه
رضا :یعني اینجا رو هم اشلال کردي؟
دیبا :خوب و سائلم جا مي خوا ست ،بیا اینجا زیر تخت ،گذا شتم وا ست تو
ساک
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رضا سري تيون داد و نشست کنار تخت،و دست کرد ساکها رو بیرون کشید،
تا ببینه چیزي واسه پوشیدن پیدا مي شه یا نه
با بیرون رفتن رضا نف سي ک شید ،و ن ش ست رو تخت ولي این لبخند گ شاد رو
نمي تونسووت از رو دهنش جمع کنه ،قصوود نداشووت کبري رو ضووایع کنه ولي
خوب دیگه فضووول خانم خودش فهمیده بود که کجا چه خبره ،منتظر بود ببینه
منت ک شي از خ سرو خان چي مي شه ،نگاهي به دور رو بر انداخت پیروزي
شووماره  2دک کردن ممد رضووا خان زرکوب صوودري بود ،لباسووش رو لباسووها
افتاد ،آه از نهادش در اومد در ست بود که  2هفته مرا سم مینا عق افتاده بود،
نهایت تا یه هفته دیگه هم گچ پاش رو باز مي کرد ،ولي هنوز دلش سوویر و
سرکه بود ،خیلي امید بسته بود که بتونه تو این مراسم همه چیز رو ح کنه،اگه
مي شد دیگه هیچي نمي خواست ،یه دلواپسي دیگه هم داشت ،اگه آقاجونش
از قضوویه رضووا بو مي برد ،اونم واقعا مي تونسووت یه بحران دیگه درسووت کنه،
نگاهش به پاش افتاد ،تقریبا رنگ و روي بدنش به رنگ اورجینال برگشووته بود،
ولي اگه پاش رو باز مي کرد ،احتماال دو رنگ میشد ،زد زیر خنده
هنوز خواب تو چشمش ننشسته بود که تقه اي به در خورد ،رضا بود ،چشماش
هنوز پر خواب بود،
دیبا :چیزي شده؟
رضا :نه تازه داشت خوابم مي برد که کبري نگذاشت
دیبا :دیدي؟ دیدي من چي ک شیدم از د ستش؟ خودش یه پا رئیس شده وا سه
خودش
رضا :شال و کاله کرده بره،
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دیبا :به سالمت
ر ضا:مي شه جدي با شي؟ یعني ا صال مي شه بپر سم تو تو عمرت تا حاال
جدي بودي؟
دیبا :معلومه که جدي ام ،خنده رو لبم رو نبین ،دلم خونه ،خنده تلخ من از
گریه غم انگیز تره ،بعدم پقي زد زیر خنده
رضا :دیبا ،بیا باهاش حرف بزن،نزار بره ،گ*ن*ا*ه داره،
دیبا :خوب ایشوواال بره جهنم گ*ن*ا*هانش پاک شووه بعد خودشووون مي ارم
بهشت تحویلمون مي دن
رضا :دیبااااااا
دیبا :خوب بره ،زوري نیست که
رضا :تو شاید با این همه ناله و نفرین خوابت ببره ،ولي من نمي تونم آه پ شت
سرم باشه راحت سر رو بالش بزارم
دیبا :اوه ،دل دار باش ،من از روز اول تولدم آه و نفرین پشووت سوورم بوده  ،از
دادشام گرفته تا همین یه نیم ساعت پیش
رضا :بله ،آه پشت سر شما بود که گند زدي به حال اقاجونم اون دم اخري
دی با :وا  ،ب خدا هر کي ندو نه فير مي ک نه تو دختري من پسوور ،با با این قدر
حساس نباش
رضا :دیبا ،مي دوني این کبري از چند سالگي خونه حاج خانم کار کرده؟ مي
دوني از روز فوت حاج خانم بقیه کاراش رو از دسووت داده ،ما بهش قول دادیم
اگه جاهاي دیگه جوابش کردند ما خودمون هواش رو داشووته باشوویم ،حاال بره
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خونه اول از همه مي افته زیر د ست اون زن دادا شش ،بعدم تا دادا شش بر سه
خدا مي دونه ،دل شم که شي ستي ،بلند شو کاري کن که نره ،این حرف آخرم
بود،
دیبا :من با این پا نمي تونم ،بگو بیاد تا باهاش حرف بزنم
رضوووا :احترام سوونش رو هم نگه دار،خودت رو هم در حد اون پایین نیار،
واضحه؟
دیبا :بله ،that's dead clear ،فقط به ایشووون هم بفرمایین با من درسووت
حرف بزنه ،زبون درازي نينه واسه من
رضا با سر اشاره اي کرد و بیرون رفت
با بیرون رفتن رضا ،چند دقیقه اي طول کشید تا صداي در بلند شد
دیبا :بفرمایین تو
کبري :خانم با اجازه من دارم زحمت رو کم مي کنم ،خوبي بدي دیدین حالل
کنین
دیبا :بیا اینجا ببینمت ،بي خدا فظي مي خواستي بري ،یه  kissبه من بده ،بعد
برو به سالمت ،برو دنبال سرنوشتت
کبري دا شت قدم بر مي دا شت جلو ،که الي در باز شد و ر ضا بي صدا وارد
شد ،کبري دید نداشت ولي دیبا چاره نداشت زیر نگاه رضا،
دسووت انداخت و کبري رو کشووید تو ب*غ*لش :کبري ،کجا مي خواي بري؟
من تازه داشتم واست یه اسم خارجي پیدا مي کردم
کبري از دیبا فاصله گرفت:نمي خوام خانم
دیبا :کبري،کتي قشنگه ها،
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کبري :نه ممنون خانم
کبري داشت از لبه تخت بلند مي شد که دیبا میخيوبش کرد :یعني تو خسرو
رو نمي خواي
کبري من مني کرد :نه،
دیبا :ولي کتي ،اون تو رو مي خواد ،ندیدي چه اتی شي گرفته بود ،وا سه من که
نبود ،بخاطر تو بود ،تا ام ش من خودم برش مي گردونم اینجا ،اگه بري که ما
ادرست رونداریم ،اوون در بدر کجا دنبال تو بگرده ،میخواي قلبش وایسه؟
کبري :خدا نينه خانم،
دیبا :پس برو لباسووهات رو در بیار ،بزار بگم آقا یه زنگ بزنه  ،بفهمه اقا اومده
مي اد ،بعدم من خودم کاري کنم به دست و پات بیفته
کبري :نه خانم،
دیبا :نمي خواي خسرو رو
کبري سر انداخت پایین؛ اون و مي خوام ولي شما کاري نين،
دیبا :چرا؟
کبري :خانم مي ترسم خرابياري کنین
دیبا چشمهاش داشت مي پرید بیرون  ،سربلند کرد ،یه تیيه خرج خانم کنه که
رضا از پشت سر اشاره کرد آروم بگیره
دیبا :خیلي خوب؛مي دم اون اقاتون وساطت کنه خوبه؟
کبري :آره  ،خانم آقا ملزش خوب کار مي کنه
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دیبا کبري رو پس زد :خیلي خوب ،برو وسووایلت رو بزار تا آقاجونت خسوورو
خان رو بیاره واست بزاره تو سیني،
کبري بي هیچ تشيري زحمت رو کم کرد،
ساعت از  7رد شده بود که صداي زنگ در اومد ،ر ضا خودش رفت سمت
آیفن :خسرو اومد
کبري از آشپزخونه پرید بیرون :راست مي گین؟
رضا نگاهي به دیبا انداخت،
دیبا :تحوی بگیر
رضا برگشت رو به کبري:بله
کبري :حاال من چیيار کنم؟
دیبا :مي ري تو آشپزخونه فقط یه چایي میاري ،بعدم بر مي گردي kitchen

کبري سریع پرید جلو آینه سالن
دیبا دلش خنک شده بود ،که رضا کم کم شاهياراي خانوم رو میدید
رضا رفت جلو استقبال خسرو ،خسرو سالم سردي هم به دیبا کرد و نشست
رضا شروع کرد :خوب خ سرو خان ،ما مثال این خونه و خانمها رو سپردیم به
شما ،شما ول کردي رفتي!؟ نه گفتي دزد بیاد
خسرو :آقا ،روم سیاه  ،شما که نمي دونین چه کشیدم،
دیبا :کبري ،بي زحمت یه چایي بیار،
خسرو نیم خیز شد
رضا :کجا؟
خسرو:بي زحمت بریم بیرون حرف بزنیم
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رضا :بشین ،تو قرار نیست جایي بري ،کبري داره مي ره
کبري اومد تو سالن ،دو تا چایي گرفت جلوي خسرو و رضا ،که خسرو مح
نگذاشت ولي رضا جایي خسرو رو برداشت کنار دستش رو میز گذاشت،
خ سرو زیر چ شمي از پ شت کبر رو تا آ شپزخونه بدرقه کرد :خوب به سالمتي
شوهرش دادن خانم؟
دیبا :خوب خ سرو خان ازدواج ق سمته دیگه ،هر وقت ق سمت ب شه نمي شه
بهش پشت کرد
رضا :ولي خوب ،این بار قسمتش نشد ،یعني رفتن تحقیق انگار این طرف قبال
ازدواج کرده بوده ،البته زنش به رحمت خدا رفته ،به هر حال کبري جوابش
کرده
خسرو :پس واسه چي دارین اخراجش مي کنین،
ر ضا :از اولم کبري قرار نبود همی شگي بمونه ،از طرفي اینجا با تو نمي سازه،
بره بهتره ،خداي اونم بزرگه ایشووواال هم یه کار خوب پیدا مي کنه ،هم ازدواج
مي کنه ،جوونه ،نمیشه تا آخر عمر عذب بمونه،
خسرو :والله اقا من کاري بهش ندارم ،خودش بمن پیله میشه
رضووا :نه حرف اینم تنها نیسووت ،شووما بهم نامحرمین ،نمي شووه نشووسووت و
برخاست کنین تو این خونه ،مامان بیان ببینن اجازه نمیدن
خسرو ،مي خواین من برم مامانم رو بیارم؟
دیبا :که تنها نباشین؟
خسرو :نه واسه خواستگاري،
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دیبا شروع کرد به ک زدن،
رضا :دیبا بسه
کبري :چي شده خانم جون،
دیبا :بیا اینجا ببینیم،
کبري اومد کنار دیبا نشست،
خسرو :ولي من شرط و شروط دارم،
دیبا :خسرو خان ،عروس خانم هنوز بله نداده ،اونم شرط وشروط داره
خسرو :من با زن جماعت شرط و شروط ندارم ،با داداشش حرف مي زنم
دیبا :پس به سالمت
رضا:دیبا
دیبا :دیبا نداره ،شووما با این بنده خدا مي خواي زندگي کني ،هنوز بله نگرفته
اشوويش رو در آوردي ،بعدم اون داداش لندهورش کجاسووت که از حرف دل
خواهرش خبر داشته باشه ،که نمایندش بشه
خسرو:خانم ما رسممون اینه ،مردا حرف مي زنیم
دیبا :اگه کبري به شما بله داد ،یعني اگه من گذاشتم به شما بله بده ،شما برو با
داداشووش حرف بزن ،پاشووو کبري بریم ،مي رم زنگ مي زنم به خانم صووفوي،
مي گم یه مورد خوب واست پیدا کنه
دیبا و کبري بلند شدند که خ سرو دهن باز کرد :خیلي خوب ،با خودش شرط
و بیع میينم ،به شرطي که هي نخواد گریه زاري راه بندازه
کبري :شما اگه اشک منو در نیاري من مگه بچم گریه زاري کنم
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مجلس از د ست ر ضا در رفته بود ،ن ش سته بود ببینه این دیبا کال کارو در ست
مي کنه یا زبیخ مي ترکونه
دیبا :خوب شرطاطون رو بگین تا کبري فيراش رو بينه
خ سرو :من زن زندگي مي خوام ،آروم  ،خانوم ،از این جفنگ بازي ها خو شم
نمیاد ،هر روز یه اداي جدید در بیاري ،یه روز این مدل شي ،یه روز اون مدل،
هي لبا سها عجی غری بپو شي ،کارا نو ظهور کني ،چادر رنگي سر کني تو
کوچه،
دیبا داشووت کم کم از اون حاالتي بهش دسووت مي داد که نیازمند غلریدن رو
زمین بود ،به زحمت دوباره بلند شد ،با سر به رضا اشاره کرد ،بیاد تو اتاق،
هنوز رضا پ شت سرش درو نب سته بود که که دیبا خندش رو ول کرد ،رضا هم
بدش نمي اود بزنه زیر خنده ،ولي مالحظه اون بیرون رو میيرد
دی با :واي خدا دلم مي خواد این مرتی يه رو دار بزنم ،خدا رحم کرد تو این
مدت من دانشگاه بودم این دختره رو  rapeنيرده
رضا :دیبا بس کن!
دیبا :دیدي ،بخدا دختره رو خورده ،هر چي خانم تو این مدت رنگ به رنگ
شدن زیر ذره بین آقا بوده ،حاال وا سه ما ادا در مي اره ،روش مي شد راجع به
مدل بندو زیر ابرو هم مي خواست نظر بده،
رضا :خدا کنه با هم بساز باشند ،لعنتش نمونه به ما،
دیبا :نترس این کبري یه مارموليیه ،همچین خسرو رو بينه تو قوطي،
رضا :مادر خسروخودش یه پا مادر فوالد زره ،اونم باید بله بده،
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دیبا :تو نترس ،این خسوورو خان همچین مادر رو راضووي کنه ،ولي تا وقتي
داداشش نیومده ،من صالح نمي دونم کبري تو این خونه بمونه،
رضا :این چه حرفیه،
دیبا :حرف ح ساب ،معني ندار تنها بمونن ،تا حاال شم شیر از رو بوده ،از فردا
پرچم صلح باال بره خرریه،
رضا :خوب مي گیم یه محرمیت بخونن،
دیبا :نمي دونم ،اونم به نظرم خیلي حال نی ست ،ا صال بگیم همین فردا مادر
خ سرو بیاد ،تو هم یه زنگ به زن برادر کبري بزن،ببین تا جایي که من فهمیدم،
این آقا داداش سر کار نیست ،زندان تشریف داره
رضا :جدا،
دیبا :بله ،آقا جنس قاچاق مي اورده ،یيسال زندانه 6 ،ماه دیگه هم بله
رضا :خوب بزار برم بیرون ببینم اینا به جایي رسیدند یا نه
دیبا :رسیدند ،هر دو با دست پس مي زنن با پا پیش،
با ب ستن در دید ظهیري منتظره ،ولي اخمهاش رفت تو هم  ،سامي هم ن ش سته
بود جلو ،با اکراه جلو رفت هنوز دست به دستگیره ماشین نبرده بود که در خونه
پشت سرش باز شد ،بي اراده نگاهي انداخت عق ،رضا و خسرو خان با هم
دیگه از خونه بیرون اومدند ،دیبا مح نگذاشت ،در و باز کرد که صداي رضا
به گوشش رسید :دیبا
سامي وظهیري هم متوجه ح ضور اون دو تا شدند ،البته خ سرو رو تقریبا هر
روز صووبحي که اومده بودند دنبال دیبا دیده بودند ،ولي کناریش نفر تازه اي
بود،
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دیبا سالمي به اون دو تا کرد و رو کرد به رضا :بله،
رضا :کجا؟
دیباuni :

رضا رفت جلو کنار دیبا ،ظهیري پیاده شد و به رضا سالم کرد ،سامي هم از تو
ماشین سالمي پروند،
رضا :معرفي نمي کني؟
دیبا با دست اشاره اي به ماشین کرد :بچه ها رضا ،رضا بچه هاي کالسمون،
دیرمه با اجازه و نشست تو ماشین
ظهیري :شمام جایي میرین بیاین تا جایي مي رسونیمتون
رضووا :نه ممنون ،ماشووین هسووت ،رفت کنار در دیبا:پیاده شووو من خودم مي
رسونمت ،واسه چي مزاحم بچه ها مي شي؟
سووامي طعنه کالم رضووا رو گرفت :آي قر بون ادم چیز فهم ،هر روز این خانم
این پسر خاله مارو مي کشونه اینجا ،اونوقت من مجبورم با اتوب*و*س برم،
دیبا :خوب اون قاطرت رو از پارکینگ در بیار ،بنزین ب سوزون تا مجبور نبا شي
با اتوب*و*س بري،
سامي :چشم ،فرمایش دیگه نیست،
ظهیري :سامي بس کن زشته،
رضا:دیبا پیاده شو،
دیبا :خوب بچه ها که دارن میرن ،چه کاریه
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سووامي :آره چه کاریه ،ما که از اون کله باید بيوبیم بیایم ،بعدم که باید بریم
دنبال نازي خانم ،چه کاریه ،خواهر شما روهم مي رسونیم،
رضا دست دیبا رو گرفت ،کشوند بیرون :بابت این مدت خیلي ممنون ،از فردا
هم یا خودم مي رسونمش یا با آيانس مي آد ،لرف کردید
سامي :پس وا سه ع صرها هم یه فيري کن ،اون پژمان در به در  ،مجبور ن شه،
بیاد این سر دنیا
دیبا :پژمان بخاطر من نمیاد ،مي اد سولماز رو برسونه منم سر راهشم،
سامي  :بله ،صحیح خونه شما سر راه شرق و غرب تهرونه،
ظهیري :با اجازه ،ما میریم ،شوومام یه جوري بیا ،دیر برسووي ،فتاحي که مي
دوني که راه نمیده دیر بیاي
دیبا رو به انفجار بود ولي نتونست جوابي بده،
با رفتن بچه ها دیبا صداش رفت باال :به چه حقي دست منو کشیدي؟
رضا :خواهر جون ،ببخشید
دیبا رو کرد به خسوورو :شوومام بهتره حواسووت به رفتارت باشووه ،حقت بود راي
کبري رو میزدم شوهرش مي دادم به یيي دیگه
خسرو ولي با اشاره رضا جوابي نداد
ر ضا:بریم تو صحبت کنیم ،فير کنم تو این مدت جلوي هم سایه ها به اندازه
کافي آبرو ریزي کردي
دیبا لنگون لنگون رفت تو و در با تمام توان تو صورت خسرو رضا کوبید بهم
رضا عصباني کلید انداخت تو در :دیبا ،حواست به رفتارت باشه،
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دیبا :تو حوا ست با شه ،ابروم رو بردي ،ک سي تو اون کالس کوفتي جرات نمي
کنه منو مسووخره کنه ،همین سوووامي هم همچین بي دم شوووده بود که جرات
نداشت جیک بزنه ،دیدي بهونه دادي دستش چه کرکري مي خوند واسم
رضا :به درک ،خوند که خوند ،به چه حقي هر روز یه پسر راه میندازي در خونه
دیبا اخم دیگه اي حواله خسوورو کرد :حواسووت به حرف زدنت باشووه جناب
صبحا ظهیري میاد دنبالم ،حاال امروز این سامي کوفتي هم بود ،بعدم مي ریم
دنبال دو ستم نازي ،ع صرا هم پژمان مي خواد سولماز رو برسونه منو میاره ،با
این پا انتظار نداري که دنبال تاکسي و اتوب*و*س بدوم،
رضا :یه موجوي هست به اسم آيانس ،نه نیازي به ظهیري هست نه پژمان
دیبا :بله ولي نیاز به پول هست،
رضا :تو روزي  20تومن نداشتي بدي
دیبا :خیر
رضا :هر ش نیم ساعت با مامان حرف مي زدي یه کالم مي گفتي بهش
دیبا :دیگه چي؟
رضا :همین حاالم صبر کن مي رسونمت
دیبا :الزم نیست با آيانس میرم ،آقا خسرو لرفا برین زنگ بزنین به آيانس
خسرو نگاهي به رضا کرد و جم نخورد ،رضا هم رفت سمت ماشین
جلوي پاي دیبا بوق زد ،دیبا هم به زور نشست ،هنوز درو نبسته بود که که رضا
حرف اومد :درو از جا نين لرفا
دیبا در و زد بهم،

چرخ گردون

137

رضا سر کوچه زد کنار :تو واقعا چند سالته؟
دیبا :منظور
رضووا :یعني تو نمي دوني خوبیت نداره هر بار همسووایه ها تو رو ببینن داري از
یه ماشین پیاده مي شي؟
دیبا :من دیگه واسووه کسووي زندگي نمي کنم ،به درک که بقیه چي مي گن ،آخه
من با این پا چجوري برم  ،بعدم اینا رو هميال سي نبین ،من هم شون رو سرو
سامون دادم ،جز این سامي که اصال چشم دیدنش رو ندارم،
رضا :البته خبرش رو دارم قب شيستگي پات هم عصرا مي رسوندنت،
دیبا :چیه انتظار داري سواعت  3گشونه و تشونه بشوینم تواتوب*و*س دلق دلق
بیام خونه ساعت بشه 4
رضا :از دست تو،
دیبا :لرفا راه بیفتین ،دیر برسم راهم نمي ده تو کالس
رضا :تا کي کالس داري؟
دیبا3:
رضا :خودم مي ام دنبالت ،مامان اینا امروز میان ،فردا چهلم حاج خانومه
دیبا :راستي؟ پس خودم مي رم خونه حاج خانم،
رضا :شما زحمت نيشین من خودم میام دنبالتون؛
دیبا دیگه تا دم در دانشگاه حرفي نزد،
نیم ساعتي بود که کبري دا شت وا سه خودش شلوغ مي کرد ،و با آب و تاب
قضیه خواستگاریها و حرفهاي خسرو خان رومیزد ،ولي دیبا صم بيم نشسته
بود و گوش مي داد گاهي هم ل و لوچش رو کج مي کرد بق یه هم که با
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ا شتیاق دا شتند به تعریف هاي خانم گو ش میدادند ،همه وا سه مرا سم ش
چهلم حاج خانوم جمع بودند ،مامان مهین  ،عمه خانم ،مهناز و سووهیال و
آتیش پاره هاشون ،خاله شهین و دختر و عروسش ،اصال انگار نه انگار چهلم
بود ،حتي خاله شهینم نی شش باز بود ،مردا هم رفته بودنددنبال تدارکات فردا،
براي شام ش ک سي نبود غیر از جمع خا ضر و هم سرا شون ،قرار بود هزینه
اصلي رو بدن به خیریه به وصیت حاج خانوم،
کبري رسوویده بود به اونجاي داسووتان که خسوورو گفته بود مادرش رو بیاره
خواستگاري و همه ،مي گفتند  :خوب ،تو چي گفتي؟
دیبا دیگه کالفه شده بود بلندشد،
رفت سمت حیاط،
عمه خانم :دیبا کجا مي ري عمه؟
دیبا :مي رم حیاط ،من خودم این نمایشنامه رو نوشتم از برم همه رو
کبري :خانم به خدا قسوومت بود وگرنه نه شووما نه هیچيس دیگه نمي تونسووت
کاري کنه!
دیبا عصوباني برگشوت سومت کبري :یه چیزي هسوت به اسوم چشوم و رو که
بودنش عالیه ،نبودنش فاجعه،
همه سوواکت بودند ،از موقع ورود حس کرده بودند دیبا از چیزي ناراحته ،ولي
هنوز فرصت نشده بود از رضا بفهمن چه خبره
کبري :وا خانوم ،از وقتي اومدین یه ریز به من گیر مي دین ،به من چه که آقا
خسرو به آقا گفتند هي پسرا دانشگاه میان شما رو میر سونن،
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عمه رفت حرف کبري :کبري ،یه بار دیگه ببینم با دیبا این طور حرف زدي،
تيلیف تو و خسرو رو یه سره مي کنم بري ور دل مامان خسرو خان.کبري مث
همیشووه اشوويش آماده ریزش بود زد به گریه" خانم خوب به خدا به من مربوط
نیست ،اقا خسرو گفتند
عمه :تو این همه سوووال تو این خونواده رفتي اومدي هنوز نمي دوني چي رو
کجا بگي؟
دیبا :نه عمه خانم ،این خانم کال رئیس منه،کم مونده ش و به ش و دسووت و
پاي خانم رو ما ساي بدم ،بعدم کبري خانوم همچین نگو پ سر پ سر  ،حرف مي
زني درست بزن،بعد از اینيه پاي بنده صدقه سر آب پاشي شما و خسرو خان
و دید زدناتون تو حیاط شي ست ،صبحها یيي از هميال سیهاي دان شگاه با
نامزدش منو میان مي برن ،ع صر هم یيي دیگه از هميال سیهام مي ر سوننم،
ما مان مهین دید حاال ب حث باال مي گیره ،جلوي خا له شووهین و عروس و
دخترش خوبیت نداره خودش اومد تو ماجرا :من در جریان بودم ،دیبا به من
گفته بود ،منم دیدم تا رضوا نیسوت این دختر با این پاي سونگین نمي تونه اینن
همه راه رو بره تا انقالب ،گفتم خوب هميالسیهاش بیان برسونش،
کبري:خوب خانم کاش به خسوورو هم گفته بودین ،اون بنده خدا هم به آقا
گفت ،نمیدوني آقا صبح چه برزخي شدند،
مهناز هم سعي دا شت مو ضوع رو بگردونه اما امان از د ست کبري :کبري ول
کن این حرف رو به ما مربوط نیسووت  ،خودت رو بگو ،مادر شوووهر اومد چي
شد؟ داداشت چي گفت؟
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کبري :مي گم خانم واسووتون ،تازه مادر فوالد زره اومد کار جال شوود ،ولي
بزارین اول اقا رو بگم صبح تا شنیدند چیيار کردند
عمه :کبري ،بلند شو برو به کارت برس ،یه حلوا بپز هدیه به روح اون مرحوم،
پاشو تا من بعد سر فرصت با شما حرف دارم ،دیبا ول کرد رفت تو حیاط ،ولي
کبري ول کن نبود باالخره ن ش ست تا ته ق صه رو تعریف کرد ،که مادر خ سرو
اومد و چه شوورط و بیعي کرده،با رفتن کبري تو آشووپزخونه خاله شووهین که دید
مامان مهین و عمه از کاراي کبري ع صباني ه ستند سعي کرد آروم شون کنه:
اینقدر حرص نخورین ،این دختر یيم شوویرین عقله ،خودم حاال میرم دنبال
پرنیان ،طفلي خیلي ناراحت شد از دست این دختره ور پریده ،البته سابقه داره
ها ،یه بار چند سال پیش که سه شنبه ها مي اومد خونه ما تمیز کاري دا شت
کار مي داد دستمون ،واسه بابک تازه رفته بودیم خواستگاري یاده هدي جون؟
عروسش سري تيون داد :بله مامان
خاله شووهین :هیچي خانم از در خونه رفته بود بیرون که برادر هدي تو کوچه
فير کرده بود هم سایه اس ،خال صه به خیال خودش بنده خداتحقیق کرده بود
راجع به ما ،به سوواعت نيشوویده بابک سووفیر کشووون اومد خونه که مامان یه
همسووایه ها نمي دوني چي گفته که من رو جواب کردند ،خالصووه هي از ما
پر سیدن از اونها انيار ،آخرش فهمیدیم؛ کبري خانم بوده که خرابياري کرده،
آخه بابک و هدي هميالسووي بودند ،روزهاي قب امتحان هدي مي اومد
خونمون؛ با بابک درس مي خوندند ،گاهي هم هفته اي یه بار با بهنوش ،به
دخترش ا شاره کرد ،کالس ویلون دا شتند خونه ما ،خالصه رفته بود گفته بود ،
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آقا بابک خو به خونوادش خو به ولي دختر مي اره خونه ،و خالصوووه چرت و
پرت ،اوه سرتون رو درد نیارم ،دا شت کاري مي شد که سر نگیره ،حاال پدر و
مادر در جریان رفت و آمد بودند ،ولي برادرش که بنده خداخبر نداشووت ،نمي
دوني چقدر برو بیا شووود تا پدر هدي جون تونسوووت به برادرش حالي کنه که
بابک دوسووت دختر نداره ،خود هدي با اجازه اونها روزهاي امتحان مي اومده
خونه اونم زیر نظر من
مامان مهین :مهناز مامان برو این دختر و بیار تو ،سرما مي خوره،
هنوز مهناز سمت در نرفته بود که در ورودي باز شد و آقایون اومدند تو،
رضا هم همراهشون بود ،رضا هنوز درو نبسته عمه خانم رو کرد بهش :دیبا رو
تو حیاط ندیدي؟
رضا :نه عمه،
مامان مهین :حتما رو تاب نشسته ،صداش بزنه نچاد
رضا برگشت تو حیاط
دیبا اینقدر تو فير بود که نفهمید رضا کي پشت سرش رسیده،
رضا :بلند شو بریم تو ،مي خوایم شام بخوریم،
دیبا بي صدا بلندشد ،راه افتاد،
رضا :دیبا وایسا
رضا:االن دست پیش رو گرفتي دیگه نه؟
دیبا بي حرف راه افتاد سمت ساختمان،
رضا :دیبا،
دیبا :بله،بله ،بله
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رضا :نمي خواي این اخمها رو باز کني؟
دیبا :نه نمي خوام اخمهام رو باز کنم مي خوام برم بزنم این کبري رو له کنم
باالخص اون دهن گشادش رو
ر ضا :واي ،خدا دیگه به ا سم این ب شر هی ستیریک شدم؛ دیگه چیيار کرده،
الهي بره سر خونه زندگیش
دیبا :آخه مصیبت که یيي دو تا نیست ،خونه زندگیش ور دل ماست
رضا :حاال چیيار کرده؟
دیبا :هیچي جلو همه نه گذاشت نه برداشت ،برگشته مي گه پسرا دانشگاه مي
رسوندت،آقا برزخ شد،
رضا :خوب تا اینجاش که دروغ نگفته،
دیبا :دروغ نگفته ولي جلو ک قوم و قبیله ات گفت،
رضا :یعني کي؟
دیبا :یعني همه ح ضرات داخ ساختمون منهاي آقایون تا نیم ساعت پیش ؛
حاال حتما اقایون هم م*س*تحضر شدند
رضا :عج ادمیه ها؛
دیبا :آدم نیست ،جانوره،
دیبا:البته تق صیر شمام ه ست ،من دلیلي وا سه رفتار صبحت نمي بینم ،اونم
جلوي خسرو خان،
ر ضا :یعني همه هم سایه ها باید ببینن شما هر روز با یه تاک سي سرویس مي
ري و میاي؟
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دیبا قدمي به ر ضا نزدیک کرد و انگ شت ا شارش رو برد تو چ شم ر ضا :شما
هیچيي مني ،زندگي منم همینه که مي بیني ،ناراحتي که هسووتي منم ناراحتم
مي رم یه جاي دیگه

َ
رضا :نه دیگه من فعال همه ک ِست هستم ،ناراحتم نیستم ،ولي شما هم بایدیه

کم به فير آبروي ما باشووي ،شووما جایي نمي ري ،اگه قرار بود بري از اول نمي
اومدي اون خونه ،حاالم این گره ابروها رو باز کن
شام تقریبا تو ارامش صرف شد ،اگه داد و بیدادهاي وروجک ها رو بشه در نظر
نیاورد،
یه ساعتي از شام گذشته بود که سامیار پسر سهیال و امیر رضا با جیغ داد اومد
تو سالن :ماماني خاله جونم اومد،
سهیال بلندشد :اینقدر داد نزن سامي؟
سامي :مامان خاله جون اومده دنبالم بریم خونه دایي جون
سهیال بلند شد رفت سمت حیاط ،مامان مهین رفت پشت پنجرهِ :ا امیر رضا
پاشو برو خواهر زنت رو تعارف کن بیاد تو ،زشته دم در
امیر رضا :سهیال میاردش مامان،
مهین :ش مي خواین برین خونه برادر زنت؟
امیر رضا :نه سوزان اومده دنبال سامي ،از بس این بچه تو مرا سم هفت اتیش
سوزند گفتیم بره اونجا نباشه تو مراسم
دیبا نگاهي انداخت به رضا ،نمي دون ست االن مثال باید بره تو اتاق یا نه ،ولي
رضا عيس العم خاصي نداشت ،با نزدیک شدن صداي سهیال و خواهرش
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دیبا موذب شد ،بلند شد لنگون لنگون رفت سمت آشپزخونه ،خواست الاق
اونجا بمونه،
صداي سالم و علیک ها بلند شد،
ع مه خانم :چروري خوشوو گ خانم ،کم پ یدایي مي دوني چ قدر وق ته
ندیدیمت؟
سوووزان :کم سووعادتي از منه عمه جون ،من تو مجلس ترحیم بودم ،شووما مث
اینيه هنوز تشریف نیاورده بودین،
دیبا میوه ها تو دست فقط ایستاده بود،
مامان مهین :امیر رضا ،چرا نشستي؟ یه چیزي بیارین واسه پذیرایي!
رضا :تو بشین امیر من میارم،
سوزان :ب شین ر ضا ،من دارم میرم ،دیر وقته ،ای شاال فردا وا سه مر سم مي ام
خدمتتون،
دیبا هنوز پرتقال رو تو ظرف نگذاشته بود،
رضا با ورود به آشپزخونه دستي جلوي صورت دیبا تيون داد :کجایي خانم؟
دیبا :چي؟
رضا :مي گم کجایي؟
دیبا :همین جا
رضا :بي زحمت این ظرف میوه رو درست کن ،مي خوان زود برن
دیبا ظرف رو هول داد تو شيم رضا :ببر
رضا :چرا اینجوري میيني،
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دیبا :ببر
رضا :خوب بیا بریم اینجا چرا وایسادي؟
دیبا :گفتم ببر
رضا :دیبا خوبي؟
دیبا :آره فقط این کوفتي رو ببر
رضا امیر رضا رو صدا زد :امیر
امیر اومد تو آشپزخونه :بله؟
رضا :بیا این میوه رو ببر
رضا برگشت سمت دیبا :چته تو؟ چي شدي یهو
همزمان خاله شووهین هم اومد تو آشووپزخون :خاله چرا اینجا وایسووادین ،بیاین
بریم تو سالن زشته
دیبا :داریم میایم خاله
بعدم پشووت سوور خاله شووهین ،دسووت گذاشووت تو کمر رضووا و به سوومت در
آشپزخونه هدایتش کزد،
رضا هنوز گیج مي زد،
با ورود به سالن دیبا سالمي کرد و نشست،
سوووزان هم جوابي داد و بلند شوود :خوب با اجازه من دیگه برم دیر وقته شوومام
فردا خیلي کار دارین،سهیال سریع سامیار رو صدا زد ،ولي دیبا فقط زوم بودرو
صورت سوزان،
عمه خانم :بشین عزیزم ،امیر رضا بعد میرسوندتون
سوزان :نه عمه جون ،ماشین دارم،
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دیبا :مسیرتون کجاست؟
سوزان :شهرک
دیبا :مي شه سر راه منم برسونین
مامان مهین :کجا بري تو دیگه،
رضا :دیبا ،سر راهشون نیست
سوزان :بله راستش عجله ام دارم شرمنده
دیبا دیگه حرفي نزد
سوزان سریع خدا حافظي کرد و سامي رو برد،
ولي دیبا سوور تا پا سوورخ بود ، ،هنوز همه تو گیر و دار خدا حافظي بودند و تو
دهنه در ساختمان ،که هدي عروس خاله شهین یهو توجه همه رو جل کرد:
دیبا ،چته
رضاهم که کنار دستش بود یهویي برگشت تو صورتش ،صورتش حسابي گ
انداخته بود،
ولي هر چي دیبا رو صدا مي زد جوابي نمي داد ،فقط تونست رو زمین بشینه،
هدا سووریع بابک روکه شوووهر بهنوش تو اتاق باالبودند صوودا زد ،همه دیگه
حواسشون سمت دیبا بود،
شوهر بهنوش سریع نشست کنار پاش :خلوت کنین دورش رو ،بعدم فشارش
رو گرفت،
 :...فشارش باالست ،سابقه فشار داره؟
رضا :نمي دونیم
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***
از  2رد شده بود ،که از بیمارستان برگشتند ،مهناز و مامان مهین هم همراهشون
رفته بودندبیمارسووتان ،جز خاله شووهین و بچه هاش کسووي خونه حاج خانم
نمونده بود ،همه رفته بودند خونه پدري رضا ،با ورودشون همه اومدند استقبال
حتي عمه خانم،
عمه :چروري عمه؟ چي شدي یهو
رضا :حرف نمي زنه عمه ،بهتره ،بزارین تا صبح استراحت کنه ،شما هام برین
استراحت کنین نصفه شبه،
عمه :مهناز عمه کمک کن ببرینش تو اتاق
با کمک مهناز لباسهاش روعوض کرده بود ،هنوز مهناز درو نبسته رضا بالشت
به دست اومد تو ،دیبا بي اینيه نگاه کنه پشتش رو کرد
رضا از کنار تخت رفت رو بروي دیبا ایستاد :من امش مجبورم اینجا بخوابم،
عمه رفته تو اتاق من ،یعني اتاق من که نه در واقع اتاق شووما ،ولي خوب ،از
طرفي امشووو تنها نموني بهتره،دیبا بي هیچ عيس العملي چشوومهاش رو
بست ،رضا بالشت رو گذاشت رو تخت ،هنوز دراز نيشیده بود که عمه خانم
اومد تو :دختر ما خوابیده یا بیداره
رضا :بیداره عمه
دیبا نیم غلري زد و خواسووت نیم خیز بشووه که عمه نگذاشووت :بلند نشووو ،مي
خوام برم ،نشست کنار دیبا :بهتري؟
دیبا :با سر اشاره اي زد که آره
عمه :اون زبونت رو گربه خورده،
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دیبا لبخند بي جوني زدو زبونش رو کمي در اورد
عمه :خوب خدا رو شير سر جاش ،یه کم بخواب تا صبح بهترم مي شي
بعدم رو کرد به رضا :پاش و رو کي باز مي کنین
رضا :دکتر بازکرد ،عيش گرفت ولي هنوز بایدیه ده روز دیگه تو کچ باشه،
عمه :اي بابا حاال خوبه تابستون نیست ،باشه بخوابین تا فردا ببینیم چي میشه،
عمه ر ضا اگه کاري پیش اومد رو دربای ستي نيني ها ،بیا صدا بزن مارو ،مي
دوني که منو مامانت خوابمون سبيه،
رضا :چشم ،خیالتون راحت
بدنش خشک شده بود احساس مي کرد هنوز خستگي از تنش در نرفته ،به نظر
مي اومد دیبا بیداره  :مي خواي من بخوابم رو زمین اگه اینجوري خوابت نمي
بره؟
چند لحظه اي گذ شته  ،فير کرد شاید خوابه یا قرار نداره حرف بزنه که یه باره
دیبا حرف اومد :چرابا سوزان ازدواج نيردي؟ یا اگر کردي چرا بهم زدي؟
رضا انچنان سریع ن ش ست سر جاش که اح ساس کرد تمام مهره هاي کمرش
دونه دونه صدا دادند :چي؟
دیبا هم نشست:بازم تيرار کنم؟
رضا :چرا چنین فيري مي کني؟ نينه...
دیبا :خودش بود ،صداي نحسش رو هیچ وقت فراموش نمي کنم،
رضا بلند شد رفت روبروي دیبا نشست :جدي نمي گي؟
دیبا :اینجوري به نظر میاد؟
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رضا:آخه یعني چي؟ چرور ممينه؟
دی با :چي و چجوریش رو نمي دونم اون رو تو با ید بگي ،فقط مي دونم دلم
مي خواد تک تک موهاش رواز ته بينم،
رضا :اینقدر خاطر منو مي خواستي؟
دیبا :آره کم مونده بود خودم رودار بزنم
ر ضا:دار نه ولي ام ش نزدیک بود سيته کني ،باالخره کم ک سي رو از د ست
ندادي ،حاالم که منو عاریه اي داري
دیبا :به جاي خوشمزگي زنگ بزن بگو بیاد،
رضا :این وقت ش ؟
دیبا:آره،البته خیلي شبم نیست پرده ها رو کنار بزني مي بیني 7:30
رضا:نخوابیدي؟
دیبا :چرا تازه بیدار شدم
رضا :میشه خواهش کنم این مسمله از اینجا بیرون نره،
دیبا :نره؟ نمي بیني چه بروز زندگیم اومده ،نمي بیني واسه دیدن آقاجونم پر پر
مي زنم ولي جرات نمي کنم سالي یه بار بی شتر پا تو خونمون بزارم ،من شده
کشون کشون ببرمش اصفهان مي برم ،به همشون مي گم چي شده،
رضووا :نمي گم نه خاني رفته نه خاني اومده ،ولي بزار مراسووم حاج خانم خدا
بیامرز با آبرو تموم بشه ،من خودم تا ته این خط رو مي رم
دیبا :فقط دعا کن پاي تو کنار این قصه باشه نه وسرش
رضووا :خیلي خوب اگه پاي من وسووط بود تو قرعش کن ،فقط قول بده بزاري
امروز به آرامش طي بشه
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دیبا :با شه ولي فقط بخاطر روح اون مرحوم ،از سر خاک برگردیم باید تيلیف
این قضیه روشن شه
سر صبحانه دیبا از همگي بابت ش قب عذر خواهي کرد،
رضووا هم سووعي داشووت همه رو متقاعد کنه که پیگیر چون و چراي حال بد
دیش دیبا نباشن،
دیبا دل تو دلش نبود که مراسم تموم شه ،بتونه اذیت و نحسي چهارساله رو سر
سوزان خالي کنه و البته رضا تقریبا هر دو ساعت یه بار به دیبا گوش زد مي کرد
که خود دار باشه واین خودش دیبا رو قلقلک مي داد که نباشه،
البته قصوود نداشووت مراسووم حاج خانم رو بهم بزنه ولي خوب از ظرفي نیت
دا شت بالفا صله آخرین غریبه که از سر خاک رفت گی سهاي سوزان خانم رو
تری بده
از ساعت  4تو به شت زهرا بودن،کال با چادر سر کردن م شيلي ندا شت ،بلد
بود ولي چادر مجل سي لیز و پاي شي سته با ا سترس کالفگي که دا شت با هم
جور نبود،
رفت بود رو صووندلي هاي ردیف عق خودش رو پیچونده بود تو چادر تا
خیلي هم تو دید نباشه،
جمعیتي که امده بودند با هفتم قاب قیاس نبود ،نم باروني هم کي از صبح بود
خودش مزید بر علت شده بود،
نگاه دوباره اي به ساعتش کرد،از  1ساعت قب سوزان و برادر ش اومده بودند
سر خاک،
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رضوووا هر از گاهي نگاهي به دیبا مي انداخت که مرممن باشوووه اوضووواع در
کنترلشه،
کال نسووبت به ش و قب حال بهتري داشووت ،دیش و یهویي بي مقدمه دیدن
صاح صدا بدجوري شيه اش کرده بود و لي امروز چون از صبح انتظارش
رو مي کشید تقریبا اوضاع قاب تحم تري داشت،
مرت به ساعتش نگاه مي کرد ،فقط نیم ساعت دیگه مونده بود،
نزدیک غروب بود،و تقریبا غریبه ها همه رفته بودند خانواده خاله شهین و یيي
دو تا از دوستهاي قدیم حاج خانم سر مزار نشسته بودند،دیبا بلند شد بره کمي
نزدیيتر بشینه که وسط راه یه دفعه اي صداي ترمزي بند دلش رو پاره کرد ،یهو
دلش لرزید ،سر برگردوند سمت راست ،نه مي تونست بشینه نه ناي وایسادن
داشت،
 7ماهي مي شد که آقا جونش رو ندیده بود،
حاال ،اونم اینجا ،وسووط این خونواده ،پر از خواسووتن و نخواسووتن بود ،مي
خواسووت بدوه بره جلو ،از طرفي اینيه اقاجونش اون رو اینجا تو جمع زرکوب
ها ببینه دلهره داشت،
رو آقاجونش زوم بود ،که قدم قدم داشووت به مزار نزدیک مي شوود ،یه لحظه
چ شمش دانیال و داود رو هم دید ،این تیيه رو دیگه طاقت ندا شت ،االن اون
دو تا رو الزم نداشت
نشست ،فقط خواست ببینه چي پیش میاد،
پدر و پ سرا دونه دونه به همه د ست دادند و ت سلیت گفتند ،دانیال سبد گلي که
دسووتش بود رو رو خاک گذاشووت ،آقاجونش رفت سوومت مامان مهین و عمه
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خانم که االن دیگه کنار قبر رفته بودند ،کالفه بود ،رضا اصال سر نگردونده بود
سوومتش ،همین دیبا رو دو دل کرده بود ،سوور پا ایسووتاد  ،منتظر بود یه اتفاقي
بیفته ،نمي خوا ست شروع کننده با شه ،که چنان هم طول ني شید ،سري که
آقاجونش سمت چپ و راست گردوند ،و چشمي که تو چشمهاي اشيي دیبا
زوم کرد همون تیيه از تقدیر بود که دیبا منتظرش بود،
اخمهاي درهم آقاجونش باعث نشد دیبا ،چادر ول شده روي زمین رو برداره،
ریزه ریزه داشووت مي رفت جلو ،اصووال به کس دیگه اي نگاه نمي کرد ،اصووال
نمي خواست چشم تو چشم داوود و دانیال بندازه ،از اونها انتظاري نداشت،
دو قدم مونده به آقا جونش ایستاد:سالم آقاجون
حاجي فقط سري تيون داد ،همین فقط نصیبش سري بود که چند سانت پایین
رفته بود،
مهناز چادر دیبا رو داد دستش،
حاجي فاتحه اي خوند و قصوود رفتن کرد :خوب ،غم آخرتون باشووه ،دیر خبر
دار شدم ،وگر نه وظیفه بود تو مراسم ترحیم و هفته حاج خانم خدمت برسیم،
خاله شهین :این چه حرفیه ،همینم قدم رنجه فرمودین ،ت شریف بیارین منزل؛
االن که دیر وقته براي برگشت باروني هم هست
حاجي :ممنون ،مي ریم ،رو کرد به دیبا :مي رسونیمت خونه
دیبا قندش افتاد شایدم قلبش :من ،آقاجون ،مي ریم اصفهان؟
دانیال :نه مي زاریمت خونت ،غروبه
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مامان مهین :نه شما اگه مي خواین برگردین ا صفهان ،راهتون دور مي شه ،ما
مي رسونیمش
دیبا :بله آقاجون ،من خودم با ،با خاله شهین مي رم
حاجي :تو چرور روت مي شه تو رو این خونواده نگاه کني،
مامان مهین :این چه حرفیه حاجي؛
حاجي :بریم
خا له شووهین:آ خه ،حاجي دی با جون االن خو نه اون خدا ب یامرزه ،یعني
صاحبخونه اش جوابش کرده بود
حاجي سري باال کرد با غض تو صورت دیبا قف کرد :مي ریم اصفهان
دیبا دوست داشت ،البته که دوست داشت بره خونه ،ولي این غض  ،چیزي
رو جز چند سال گذ شته تداعي نمي کرد ،این اون بابایي نبود که بودن کنارش
دیبا رو ببره به شیرینهاي کودکي و نو جونیش
مامان مهین :حاجي بفرمایین بشینین من باهاتون حرف دارم،
دیبا :نه تو رو خدا نه
مامان مهین با نگاهش سووعي کرد دیبا رو آروم کنه و خیالش رو راحت،حاجي
و پسرا قدمي گذاشتند سمت صندلي ها
مهین :خوب راستش من از بودن دیبا تو خونه اون خدا بیامرز بي خبر بودم
حاجي :من بي خبر نبودم ،اون خدا بیامرز حرفش واسووه من حجت بود ،وقتي
گفت دیبا رو بفرستم پی شش خودش هواي کاراش رو داره ،رو چشم گذا شتم،
خودم دیگه چشم دیدن این دختره چشم سفید رو نداشتم ،تا امروز که مادرش
خبر فوت اون خدا بیامرز رو به من داد
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(دیبا تو ذهنش ولوله اي بود ،یعني مامان و باباش مي دونسووتند اون همسووفري
زن عموش حاج خانم زن اول حاج زرکوبهب
مامان مهین :باشوه حاجي ،منم با تور پر اومدم سوراغ این دختر ،ولي باالخره
بعد  4سووال ،حرفش رو شوونیدم ،از جاي دیگه اي ضووربه خوردیم ،خوب این
طفلي هم سني نداشت اون موقع
حاجي :یعني چي؟
مهین :کاش بریم خونه حرف بزنیم،اینجا جاش نیست
حاجي :من فردا باید بازار باشم
مهین :خالصه کالم ،تو رو به خدا مته به خ شخ شاش نزارین ،ما را ضي به این
شير آب بین پدر و دختر نبودیم و نیستیم نمي دوني این دختر چه بال بالي مي
زنه واسه شما ،بزرگي کنین
حاجي :حرف من و دیبا فقط سوور یه نه گفتن نبود ،عمر و آبروي منو به باد داد
این دختر
دیبا :آقاجون ،تو رو خدا نگین
حاجي دستي باال برد که دیبا رو ساکت کرد
حاجي :من که یه عمري روسوویاي حاجي موندم ،با اجازه،پسوورا بریم ،دیبا راه
بیفت
دیبا چشمي چرخوند تو صورت رضا ،نمي تونست از صورتش چیزي بخونه،
یا شوواید از شوودت هیجان بود که چیز زیادي حالیش نبود ،حاجي قدم بر مي
دا شت و داوود چادر دیبا رو گرفته بود و دانیال زیر ب*غ*ل دیبا رو گرفته بود و
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به جلو مي بردش ،حاجي با امیر ر ضا و ر ضا د ست داد ،از جلوي خانمها که
رد مي شدند ،دیبا زیر لبي با همه خدا حافظي کرد ،اشيش داشت باز سرازیر
میشد ،مامان مهین مضررب دستي پشت دیبا زد ،خاله شهین دیبا رو ب*غ*ل
گرفت و اروم در گوشووش زمزه اي کرد :نگران ن باش ،من فردا زنگ مي زنم
بهت ،پیگیر کارت مي شم
مهنازو سهیال هم خداحافظي زیر لبي کردند،
ر ضا دا شت پ شت سر دیبا و دانیال قدم بر مي دا شت تا دم ما شین حاجي رو
بدرقه کنه،
امروز تو فير چي بود و چي شد ،االن دیگه سوزان اهمیتي ندا شت ،مرممن
بود اگه ریگي به کفش رضا نبوده باشه ،خودش به خدمتش مي رسه ،االن فقط
نگرانیش این بود که کسي از ماجراي اون عقد کوفتي مرلع نشه ،از شنا سنامه
ا ي که دوباره خط خري شووده ،از اسووباب و اثاثیه اي که به جاي خونه حاج
خانم تو انباري خونه حاج زرکوبه
رد نگاهش به کبري و خ سرو خان بود که رفته بودند سر خاک مادر پدر کبري
و حاال قدم زنون داشووتند بر مي گشووتند ،سوور به زیرداشووت میرفت ،دوسووت
نداشووت کبري بي خبر از همه جا بیاد حرفي بزنه و بيوبه بر طب رسووواییش ،
که شخص دیگه اي دهن باز کرد :عزیزم ،یه لحظه صبر کن،
دیبا تنش لرزید ،سرش رو آروم چرخوند سمت صدا
سوزان :دیش فرصت نشد تبریک بگم ازدواجتون رو ،یعني خبر نداشتم ،نمي
دونم چه بیصدا ،سامي صبحي مي گفت
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دیبا :یه آن چشوومهاش رو فشوووار داد ،رضوووا رو از نیم رخ تو دید داشوووت،
م*س*تاصوو سوور گردوند سوومتش ،حاال دیگه همه ر و با قیافه نگران تو دید
داشووت ،از عمه خانم و مامان مهین گرفته تا خاله شووهین ،رضووا  ،مهناز و امیر
ر ضا و قیافه غ ض آلود دانیال و صداي رعد و برق که با قدمهاي اقاجونش و
داود که داشتند چند قدم راه رفته رو از رو سنگریزه ها برمي گشتند .
امیر رضا سریع رفت سمت سوزان :سوزان جان این موضوع قدیمیه
سوزان ولي ول کن نبود :آخه سامي گفت رضاو دیبا
حاجي:خانم یه چند سال از اون قضیه گذشته ،دیبا بجن
سوزان :نه  ،پس دیبا جون رفته خونه رضا
سقلمه اي که سهیال هم نثارش کرد باعث نشد سوزان دهن ببنده :حاال خوب
بچه اس دیگه حتما اشتباه متوجه شده
ع مه خانم :حاجي امشووو رو بفر مایین منزل ما ،ا جازه بدین این کدورت
گذ شته رو بزاریم دور ،دور از حاال دادا شم خیلي شما رو دو ست دا شت ،یه
ش با ما بد بگذرونین
حاجي :من هنوز روي دیدن شما رو ندارم ،نمیدونم این دختر چ شم سفید با
چه رویي جلوي شما تو مراسم حاج خانم نشسته
با این همه د ست د ست کردن کبري و خ سرو هم ر سیدند ولي خدا رو شير
چون حاجي رو نمي شووناختند همون عق کنار باقي مونده فامی هاي حاج
خانم ایستادن و جلو نیومدند
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با ب ستن در ما شین ،دانیال راه افتاد ،حاال دیگه تو  50سانتي آقاجونش ن ش سته
بود ،مهم نبود که االن با همین لباس تنش داره بر مي گرده خونه ،مرممنا مي
تونست بهترین چیزها رو دوباره اصفهان بخره ،االن فقط مهم برگشتن به خونه
بود اخمهاي پدرش هنوز درهم بودند ولي به نظرش همینم غنمیت بود ،اینبار
مي خواست همه چیز رو درست کنه ،فقط یه گوشه دلش آویزیون بودبابت اون
عقد کوفتي ،یيم هم دلشوووره داشووت بدونه مامان مهین چي گفته به حاجي تو
اون دو سه دقیقه اي که آخر کاري حاجي رو کنار کشیده بود،
هنوز جرات نداشوووت حرفي بزنه ،ولي داود و دانیال کم حرفي پدر رو با تیيه
هاشون جبران کردند
داود :پات چي شده ،دیگه از کدوم دیوار باال رفتي ،منتظر بودي حاج خانم بره
خودت رو آتیش بزني؟ سووه سووال بنده خدا نگهت داشووت صووحیح و سووالم
خودت نتونستي  40روز سالم بموني
دیبا :نخیرم ،این کلفت حاج خانم هي مي خواسووت بره حیاط باغبون رو دید
بزنه ،به بهونه آب پاشي تو حیاط ،منم عجله داشتم تو پله ها خوردم زمین،
داود :حاال تا کي باید تو کچ باشه؟
دیبا :دیش ؛ رفتیم بیمارستان ،دکتر باز کرد ،گفت یه ده روز دیگه باید بمونه،
دانیال :الغرم که کردي ،باز ني قلیون مد شده؟
دیبا :وا ،ني قلیون چیه؟ من هرچي ام الغر کنم چون اسووتخون بندیم درشووته
اصال مث ني قلیون نمي شم،
دانیال :اینم مال فوت حاج خانمه؟ نونت رو که دیگه ما مي دیم ،چرا غذا
نخوردي نينه کسي نبوده بچزوني غذا از گلوت پایین نرفته

wWw.Roman4u.iR

158

دیبا :بس که دلم واسووه شووما تو تا تنگیده بود نون از گلوم پایین نمي رفت ،مي
ترسیدم بمیرین من نبینمتون،
حاجي :دیبا،
دیبا فهمید که باید دسوووت و پاش رو جمع کنه ،زود بودواسوووه این همه زبون
ریزي
یه نیم ساعتي گذ شت اینبار دیبا سيوت رو شي ست :را ستي پس فردا مرا سم
مینا عموئه ،دعوت دارین یا نه
داود :معلومه که داریم،
دیبا :اخ جون ،دلم مي خواد ک فامی رو ببینم
دانیال :شرمنده شما دعوت نداري،
دیبا بلض کرد :با دعوت بي دعوت من میام ،نه فير کني واسووه اون میناي دو
دره بازها ،دلم واسه بقیه تنگ شده ،اصال واسه فرهاد مي ام
داود :شما برسي خونه مي ري قرنرینه ،از این خوابها نبین
دیبا با سوور انگشووت اشوويش رو گرفت ،عجی رفته بود تو حال و هواي 6،7
سال پیش :آقاجون ببین چي میگن؟
حاجي :بس کنین ،دیش واسه چي رفتي بیمارستان؟
داود برگشت عق  ،دیبا هم کمي جا خورد،
حاجي :سموال من جواب نداشت؟
دیبا :نمي دونم ،یهویي چم شووود،فشوووارم رفته بود باال  ،16یعني از یه چیزي
عصبي شدم،
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داود :خودم فردا مي برمت پیش فرهاد معاینت کنه  ،مي ترسووم عیبي پیدا کني
بموني رو دستمون،
دیبا بي دلی دلش مي خواسووت این مسووافرت  4نفره ،پایاني باشووه به همه اون
تلخي ها  ،ولي ظاهرن پ سرا تمایلي ندا شتند،گرچه این دو کالم حرف و پا پي
شدن اقاجونش بد به دلش چسبیده بود ،سریع با آستین اشيهاش رو پاک کرد،
دانیال :دواد این دستمال رو بده به هپلي ،تو هنوز از استین چند منظوره استفاده
مي کني؟
حاجي :دانیال ،بس کنید تا خونه مي خواین سر منو بخورین؟
همه سوواکت شوودند ،اما همین غیض و غضو به دیبا دل و جرات داد تا یه لم
شووه رو صووندلي و سوورش رو بي هوا بزاره رو پاي آقاجونش،عجی که اونم
تالشووي نداشووت براي پس زدن ،تا خود خونه ،تا وقتي دانیال سووعي داشووت
بیدارش کنه ،تو خواب و بیدار سر رو پاي پدر گذاشته بود و دستهاش رو از دو
طرف تو ساق پاش قف کرده بود،
نمي دونسوت خواب بوده یا نه ولي حس مي کرد چند باري دسوتي تو موهاش
تيون مي خورد ،اینقدر شیرین بود که اصراري نداشت از صحتش مرممن بشه
***
چشوومهاش رو چند باري مالید ،تو حیاط خونشووون بود ،مادرش تو چارچوب
ورودي ساختمان داشت با آقاجانش حرف میزد ،دیبا دست دانیال رو پس زد و
پیاده شد ،هنوز آقاجون کام تو نرفته بود که دیبا صداش زد:آقاجون!
آقاجونش حاال شونه به شونه مامانش ایستاده منتظر بود
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دیبا :اگه شووما منو نبخشووین ،من از این در تو نمي ام ،اگه شووده تو این سوورما
بشینم ،یا همین حاال پاشم برم ترمینال برگردم تهران میرم ،ولي نابخشوده پا تو
اون خونه نمي زارم،
مامان :دیبا ،بزار برسووي بعد روت رو ز یاد کن ،زود بیا تو ،سووینه پهلو مي
کني،سحریه
دی با :ب خدا ،خونواده حاجي االن ه مه چیز رو مي دونن ،پس شوو مام با ید
بدونین ،یيي با اونها د شمن بود ،تی شه به ری شه من زد،یه زني زنگ مي زد مي
گفت من زن محمد رضوووام ،من که بهتون مي گفتم نمي خوام ،بخدا واسوووه
لجبازي و روي شوما رو زمین انداختن نبود ،نمي تونسوتم ،قب جشون عقد تو
آرای شگاه عيس ر ضا رو با یه زن تو چادر عربي و حامله فر ستاد ،گفت اون و
بچش رو بدبخت نينم ،منم نتون ستم ،شما ا صال صداي منو نمي شنیدین،
شما هر چي گفتم باور نيردین
حاجي :زنش بود؟
دیبا :نه نبود ،عيس مهناز خواهرش تو کو یت بود که با هم دسوووت تو کمر
انداخته بودند ،یيي باهاشون دشمني کرده بود  ،یيي که پریش فهمیدم کیه،
از فامیالي زن امیر رضا بود ،واسه همین فشارم رفت باال،
حاجي :مي بیني ،اگه به من به عنوان پدر اعتماد کرده بودي ،اگه مي دونسووتي
بي تحقیق  ،بدون ک شیدن مو از ما ست ،بي خودي قول تو رو نمیدادم به رفیق
 40سالم ،هیچ کدوم این اتفاقا نمي افتاد ،هر چي شد ،از خیره سري تو بود،
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مامان :اینم تق صیر شما بود حاجي ،بس که به این آتیش پاره رو دادي و لي لي
به الالش گذاشتي ،کي پسرا یيي از این اذیت ها رو کردند که این دختر کرد،
خدا رحمت کنه مادرتون رو ،این دختر فقط سی از و سط قاچ شده قیافه اون
مرحومه ،و گرنه یه جو اخالق اون تو وجود این نرسیده،
حاجي از جلوي در رفت کنار :بیا باال ،بیا ولي از حاال اون پنبه هاي کوفتي رو
از گوشت در بیار ،فقط حرف آخر رو مي زني که اونم
دیبا نیشووش شوو شوود :که اونم چشوومه ،من عاشووق این زن سوواالري تو این
خونوادم ،چشم چشم چشم
بعد  7ماه پا مي گذاشت تو اتاقش ،چه حالي داشت ،چه کیفي،
لباسووها رو در اورد ،صووبح بود وقت خواب نبود ولي عجی دلش لک زده بود
واسووه غلط زدن تو تختش ،با دراوردن شوولوارش با اون زیپ کزایي ،یاد کبري
افتاد ،با پرت کردنش رو زمین ،یاد گوش ویش افتاد ،سووریع رفت چيش کرد که
مرحوم نشده باشه،
نگاهش افتاد رو صفحه ،کلي میس کال و اس ام اس داشت ،افتاد به جونشون،
نمیدونست از کیه ولي با خوندن اس ام اس ها معلوم شد رضاست ،سعي داره
بدونه اوضاع خوبه ،حرفهاي سوزان مشيلي ایجاد نيرده باشه ،خواست کمي
سر به سرش بزاره ،شروع کردبه نو شتن :من االن ب ستري ه ستم ،ببخ شید دیر
جوابت رو دادم،
تلفنش زنگ خورد
دیبا :الو
رضا :الو؟ چي شده؟
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دیبا :هیچي بستریم
رضا :چرا؟ کجا؟
دیبا :چراش رو که نپرس ،ولي جاش جاي خوبیه ،تو ب سترم ب ستري ام بعدم زد
زیر خنده!
رضا :از دست تو ،پس حالت خوبه ،جاتم خوبه
دیبا :اره مرسووي ،تازه گوشوویم رو دیدم ،ببین من یه جورایي آشووتي کردم ،یعني
فير کنم کردم ،ولي مي دوني خیلي نگران شنا سنامه ام ه ستم ،تو رو خدا برو
این ارث و میراثت رو بگیر ،اخالقیات رو ول کن ،مي ترسووم مامان مهین یهو
بخاطر ارثیه تو ،یعني مي گم یه کاري نينین آ قا جونم بفهمه ،تو رو خدا من
اینبار دیگه اگه چیزي بشه باید تا ابد خواب این خونه رو ببینم،
رضا :تو نگران این چیزها نباش ،راستي کي بر مي گردي تهران؟
دیبا :ببین من دیگه تا خودشووون نگن از این خونه جم نمي خورم ،شوووده قید
درس رو بزنم مي زنم ،مهمان مي شم نمي دونم
رضا :باشه ،وسائلت رو جمع مي کنم ،مي برم زیر زمین حاج خانم که اگر من
نبودم خواستن بیان ببرن گندش در نیاد
دیبا :مر سي ،مامان مهین و عمه جونم ب *و*س از طرف من ،بگو خودم بعدا
سر صبر مي کالم
رضا :جلو آقاجونت فير کنم باید مبادي اداب باشي بپا
دیبا :اوه نمیدوني آقاجونم کال عاشق همین کارامه ،یعني بود ،باشه بگو بهشون
تلفن مي زنم
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رضا :خوب من برم ،دیگه
دیبا :باي ،فقط
رضا :فقط چي؟
دیبا :سوزان چي شد؟
رضا :ولش کن دیگه ،مامان و عمه در جریانن خودشون درستش مي کنن،
دیبا :ولي از اون موهاشم بينین ها ،دلم خنک شه
رضا :چشم دیگه
دیبا :هیچي تا این کبري وخسوورو عقد دائم نيردن ،نزاري تو خونه تنها بمونن
ها،یه بي آبرویي به بار نیارن
رضا زد زیر خنده :چشم ،دیگه نگراني چي هستین؟
دیبا :هیچي همینا بود ،باي
رضا :خدا فظ
همه رفته بودن ج شن مینا و فرهاد ،هنوز هیچيس از برگشتن دیبا خبر نداشت
جز زن برادرهاش ،حتي پدرش اومدن تمیز کار هفتگي روهم قدغن کرده بود
ولي دیبا عین خیالش نبود،
گرچه هنوز آقاجونش رسما آتش بس نيرده بود ولي به نظر دیبا کرده بود،
سووالي یه بار اومدن کجا ،این چند روز کجا ،توروز عید حتي آقاجونش به زور
جواب سالمش رو مي داد ،حاال هر روز صبح و ش حالش رو مي پر سید،
حال پاش رو جویا مي شد ،مي فهمید که گاهي دم اذان صبح آقاجونش مي اد
تو اتاقش چند لحظه اي مي شینه و مي ره،
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مادرش هم که اخمش زوري بود ،نمي زاشت دیبا دست به سیاه و سفید بزاره،
فقط تیيه کالمش" راه نرو ب شین" بود ،مي گفت یهو پات یه عیبي مي کنه ،ولي
خوب هر چي دیبا پیگیر این بود که ببینه واقعا حاج خانم همسفر زن عمو بوده
یا نه ،اصووال چرا گذاشووتند دیبا بره خونه حاج خانم ،مادرش با اخم قصووه رو
کات مي کرد،
میناي بي معرفت حتي دیگه زنگ هم نزده بود ،نه این که اگه میزد دیبا جوابش
رو مي داد ولي خوب دلش مي خواست زنگ بزنه تا اون کنفش کنه،
با برگ شتن پدر و مادرش از مرا سم دیبا از اتاق رفت بیرون ،مي خوا ست بدونه
چه خبره بوده ،کیا بودند ،چیا پوشوویده بودند ،چي خوردند ،چي کردند ولي با
رخ تو رخ شوودن اقا جونش نظرش برگشووت ،قیافه اش مث کسووي نبود که از
مجلس شادي بر مي گرده ،بیشتر دمغ بود با خوشحال
دیبا حرف رو به یه سالم ختم کرد و برگشت تو اتاقش ،دلش یيم ریخت،
صووبح به محض رفتن آقاجونش از اتاق زد بیرون ،رفت آویزیون گردن مادرش
شد :سالم ،مامي ،صبحت بخیر
مامان :شيستي گردنمو دیبا ،ولم کن ،بعدم ساعت  9مي شه لنگه ظهر
دیباِ :ا ،تقصیر من نیست ،شوهرت لنگ ظهر مي ره بازار تصیر منه،
مامان :دم تو به دم شوهر من بنده؟
دیبا :خوب دیش باز غض شده بود ،خوف کردم ترسیدم بیام بیرون
مامان :نمیري تو ،که پا به هر شووادي مي زاریم ،خاطره گنده کاري تو زهر مي
کنه مراسم رو به کاممون
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دیباِ :ا مامان ،بسووه بابا؛ یه قرني گذشووته از اون ماجرا ،بعدم خوب تقصوویر من
چیه اون سیا سوخته خاطر خواه داشت،
دیباِ :ا راستي یه زنگ بزنم مامان مهین ببینم گیس بریده رو چیيارش کردند؟
مامان :مامان مهین دیگه چه صیله ایه؟ ا سمش ايدهاي دو سر بود؛ یهو شد
مامان
دیباِ :ا خوب مامان جون ،اون موقع مامان اون پسر الغر مردني سیاه کچله بود،
حاال نمي دوني مامانه چه لعبتیه
مادرش با کفگیر تو د ستش زد رو د ست دیبا :ببند اون دهنت رو  ،دختر اینقدر
گ و گشاد حرف نمي زنه ،این حرفها چیه!
دیبا :خوب بابا ،حاال دیش چه خبر بود؟
مامان :هیچي ،این فامیلهاي بابات رو نمي شنا سي ،محض چزوندن من هي
هر بار مي ببینن سراغ تو رو مي گیرن که منو خوار و خفیف کنن؛
دیبا :خوب بزارین من بیام خودم جواب هموشون رو مي دم،
مامان :شاخ کدوم غول رو شيوندي مي خواي بري باهاش پز بدي
دیبا :وا مامان  ،صنایع اونم تو دانشگاه امیر کبیر کم چیزي نیستا،

مامان :سر هر کوچه اي االن یه دانشگاه هست ،همه ام که یه فوق لیسانس َپر
قباشون دارن ،به لیسانس هنوز نگرفته مي خواي بنازي؟

دیبا :همین از دست من بر مي اومد ،قاب نیست دیگه خود دانین
مامان :بله من و بابات دی ش ت صمیم گرفتیم شما شوهر کنین ،اونم به یه ادم
دهن پر کن  ،تا بزنیم تو دهن همه
دیبا :همه یاوه گویان
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مامان :دقیقا
دیبا :حاال پسر ات خان از کجا مي خواین پیدا کنین؟ شازده مازده هم که دیگه
پیدا نمي شه
مامان :خودمون یه فير هایي کردیم
دیبا :چه فيري؟
مامان :اون پسر شریک بابات یادته؟
دیبا :ممد رضا زرکوب صدري؟
مامان :نخیر ،اون کجا شووریک بابات بود ،خیلي ملزت دور اونها دور مي زنه
ها
دیبا :پس کي؟
مامان :رعنا
دیبا :مامان مگه من لزم که دختر واسم رو مي کني
دیبا تو دهني رو نخورده داد زد:آخ؛ نزن
مامان :یيم عفت کالم داشته باش
دیبا :عفت دیگه کیه
مامانش هلش داد :بر و بیرون ،برو الزم نیست اینجا وایسي
دیبا :باشه غلط کردم بگین
مامان :آقاي رعنا ،همون که معدن دار بود ،یه دو سالي بابات تو بازار شراکت
مي کرد
دیبا :خوب؟

چرخ گردون

167

مامان :پسرش یادت نیست؟
دیبا :نه ،یه پسرهاش رو یادمه که زن داشت
مامان :همون یه پسرم داره
دیبا :وا ،مامان ،چي مي گي؟
مامان :پسووره پارسوووال زنش رو طالق داد ،آقاي رعنا هم کال خیلي با بابات
جوره،
دیبا :جوره که جوره ،برم زن یه غول تشن بیوه بشم
مامان :بیوه چیه؟ مي گم طالق داده،
دیبا :هر کوفتي پسره دست دومه
مامان :بلند شو ،پاشو برو اتاقت ،اول حرف زدن یاد بگیر بعد بیا بیرون
دیبا :خوب راست مي گم
مامان :اونوقت از نظر مردم شما دست اولین؟
دیباِ :ا ،مامان؛ ما که عروسي نيرده بودیم،
مامان :مردم کاري به این حرفها ندارن کسووي تو دوسووت و اشوونا نیسووت که از
قصه تو بي خبر باشه
دیبا :برن به درک ،همشون با هم
مامان :پسووره وارث ک دارایي باباشووه ،یه دختر دارن که اونم دادن به یه تاجر
فرش تو امریيا  ،نیازي نداره پشووت سوورش رو نگاه کنه ،اینجوري تو دهن ک
فامی مي زنیم
دیبا :مامان ق صه ق شنگي بود ،ولي از این ق صه هاي ترسناک شبها وا سم نگي
ها ،خوابم نمي بره،
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مامان :شما قصه ببین ،تا بعد ،بلند شو برو ظهر شد بسيه حرف زدي ،برو یه
صبحونه بخور ،یيم رو بیاي ،چیه اینهمه الغر کردي
دیبا :مامان من تازه اومدم رو فرم،
مامان :الزم نيرده ،دختر باید یه پرده گوشووت داشووته باشووه ،اینجا لس انجلس
نیستا ،کسي ام باربي نمي پسنده بلند شو
دیبا کشون کشون از آشپزخونه زد بیرون ،بگي نگي یه نمه ته دلش لرزیده بود،
اگه آقاجونش پا واي مي ایستاد واسه شوهر دادنش کال خاک بر سر مي شد،
باالخره قرنرینه تموم شوود ،یعني اون  10روزي که دکتر بابت گچ پاش اضووافه
کرده بود تموم شد ،بعد ده روز تو رو شني روز از خونه بیرون میرفت ،نارا ضي
هم نبود ،عین ده روز خورده بود و خوابیده بود ،نهایت زحمتش جواب دادن به
تک و توک زنگ هميالسیهاش بابت غیبتش بود.
با آقاجونش و پسرا تو ماشین مي رفتند سمت بیمارستان،
تو این مدت پسوورا خیلي سوور به خونه پدري نزده بودند ،به نظر رفتارشووون
خصمانه تر از آقاجون بود ،یه چیزي تو مایه هاي کاسه داغتر از آش.
دانیال ترمز میخي زد و پرید پایین،در سوومت دیبا رو باز کرد :بپر پایین که ظهر
شد ،از کار و زندگي افتادیم
دیبا رو ترش کرد :به سالمت ،دعوتنامه نداده بودم خدمتتون،
آقاجون :بسه ،راه بیفتین،
دیبا دست دانیال رو پس زد و چوب دستش رو پایین آورد
داود :مادر تا تو عصا کشون بیاي دیر مي شه،
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دیبا :مي خواي کولم کني؟
داود :نه مي خوایم ِخ ِرکشت کنیم زود باش،

دیبا بر گشت سمت اقاجون :آقاجون ،ببینین!
اصووال برین خودم مي رم ،فير کردین  3سووال تو شووهر غری  ،عصووا کش و
کلفت و نوکر و راننده داشتم! برین به کارتون برسین،
اقاجون :زود باشین ،با رعنا قرار دارم ساعت 11
دیبا :زد زیر خنده ،به به دختر بازي آقاجون ،دیگه چي
پسرها زدند به سرفه ،دیبا سر گردوند سمت آقاجونش ،سرخي چشمهاش ،رگ
گردنش ،یا قدمي که به سمت دیبا تند کرد ،یا شایدم ،زنگي که تيرار اسم رعنا
تو گوشش زد،
یا همه باهم ،باعث شوود چوب دسووتش لیز بخوره ،داود یه لحظه دیرتر جنبده
بود ،باید اینبار تا باالي رونش رو گچ مي گرفت
آقاجونش راه کج کرد داخ بیمارستان ،دیبا ،آب دهنش رو قورت داد و به قولي
زبون به کام گرفت.
تا دم در خونه و پیاده کردن دیبا کسي ل باز نيرد ،فقط قب از بستن در ماشین
داود با نگاه حاجي دهن باز کرد :مي ري خونه مي شیني ِ ،قر قاشق نيني بزني
بیرون  ،افتاد؟

دیبا زیر ل اداي داود رو در آورد ،دلش مي خوا ست در ما شین رو از جا بينه
ولي االن وقتش نبود،
ولي در خونه رو با تمام انريي کوبید بهم،
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ک روز بغ کرده بود تو اتاقش هر چي مادرش مي رفت و مي اومد دیبا مح
نمي داد ،بدجوري نگران اسووم رعنا بود ،حتي سوور ناهار با دید ظرف سووبزي
دیوانه شد ،دست کرد دونه دونه نعنا ها رو کشید بیرون پرت کرد تو ظرفشویي،
مامان :دیونه شدي؟ چته
دیبا :مردشور هر چي نعنا و رعناس باهم ببرند
مامان :باز بدهن شوودي؟ کي بشووه اي خدا من ببینم این دختر آدم شووده ،دیگه
هیچي طل نمي کنم
دیبا :مامان ،امروز آقاجون با رعنا قرار داشت
مامان :داشت که داشت ،واسه همین اینهمه خانم عنق تشریف دارن؟
دیبا :مامان!
مامان :مامان بي مامان ،رعنا ،نعنا ،یا هر کوفت دیگه ،اینبار بخواي خود سري
کني ،دیگه روي ما و این خونه رو تو خواب ببیني ،حواست باشه،
دیبا ،بلند شد ،هنوز کمي لنگ مي زد ،از آشپزخونه زد بیرون ،ملرش داغ کرده
بود ،امیدوار بود  ،ق ضیه نعنا زود ختم به خیر شه که ن شد ،آقاجونش سر ش
ر سیده نر سیده خبر خوا ستگاري هفته بعد رعنا رو اعالم کرد ،دیبا فقط سعي
کرد تمام توان اشوک جمع شوده تو چشومش رو نشوون آقاجونش بده ،به پاش
افتاد ،عز و التماس کرد ،ولي فقط یه کالم شونید :این آخرین شوانس توئه دیبا،
این بار دیگه از این خونه بیرونت کردم تا ابد خواب اینجا رو هم اجازه نداري
ببیني،
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دیبا دا شت هفته دیگه رو به و ضوح مي دید ،پیش پیش لرز به تنش ن ش ست،
فقط یه امید داشووت منصوورف کردن رعنا تو جلسووه خواسووتگاري که البته امید
ضعیفي بود ،دقیقا بار قبلي با همین خیال پا تو مراسم خواستگاري گذاشته بود
ولي اون پا شووده بود همون پایي که تو محضوور رفته بود ،و بله داده بود ،و الي
آخر
با رسیدن به اتاق شیرجه زد رو گوشیش فعال باید دست به دامن که نه به شلوار
رضا مي شد،
هر چي مي گرفت کمتر جواب مي گرفت ،مرت ریجيت مي شوود ،سووریع
خونه رو گرفت اونجا هم کسووي جواب نمي داد ،نمي دونسووت کبري رو باید
کجا و چه جوري پیدا کنه  ،دوباره دا شت ا شيش سرازیر مي شد ،با صداي
زنگ گوشیش معر نيرد :الو
رضا :سالم،
دیبا :چرا جواب نمي دي؟
رضا :ببخشید نمي دونستم باید جلساتم رو با شما هماهنگ کنم
دیبا :جلساتت بخوره تو سره نعنا،
رضا :چي؟
دیبا :هیچي ،تو کجایي؟
رضا :سر جام ،تو خوبي؟
دیبا زد زیر گریه :نه خوب نیستم،
رضا :چرا؟ چي شده؟ نينه دلت واسه پایتخت تنگ شده
دیبا :پایتخت بخوره تو سر من
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رضا :نينه وا سه هميالسي هات دلتنگي؟ همونها که ا سيورتتون مي کردند،
همونها ها که هفته پیش دو بار اومدند در خونه دنبالتون
دیبا :راست مي گي؟ کدومشون
رضا:همون پراید سواره،
دیبا :ظهیري؟ عج خ وچلي ،با نازي بودند؟
رضا :با نازي نبودند ظاهرن ولي پیگرتون بودند
دیبا :من به نازي گفتم که اصفهانم،
رضا :خوب خدا رو شير اشيت بند اومدا
دیبا :واي نگو ،نگو که بدبخت شدم ،را ستي مامان مهین چروره؟ عمه خانم،
همه خوبن؟
ر ضا :تو ا صال تا حاال تو ن ستي  2دقیقه روي یه م سمله تمرکز کني خداییش؟
وسط بدبختي هات یاد مامان و عمه افتادي؟
دیبا :تو چه میدوني که همه چیز به هم و صله ،مي دوني قراره هفته دیگه وا سم
خواستگار بیاد
رضا :چي؟
دیبا :خواسووتگار proposer،مي فهمي یعني چي؟ مي فهمي آقاجونم گفته
اینبار خراب کنم تا دنیا دنیاست دیگه روي اونها واین خونه رو نمي بینم
رضا :خوب این که افتضاحه؛حاال مي خواي چیيار کني؟
دیبا :نمي دونم ،تو رو خدا تو به و سائ من سر بزن شنا سنامه ام رو گم و گور
کن؛ همین روزاست که سراغ شناسنامه رو بگیره،
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رضا :خوب گیرم گفتي گم شده ،المثني بخوان بزنن ،اسم منم مي ارن توش،
دیبا :آخه این چه کاري بودي این حاج خانم خدا بیامرز کرد
رضا:خوب ،بزار یه فيري بينیم ،خودت فيري نداري؟
دیبا :چرا ،کلي بهش فير کردم ،با مامانت اینا پاشین بیاین اینجا
رضا :به چه مناسبت اونوقت؟
دیبا :خوب تو بیا بگو ،خوب یعني بیاین خواسووتگاري ،منم پا مي کنم تو یه
کفش که تو رو مي خوام
رضا زد زیر خنده :این کلي بهش فير کردي رو مي شه واسه من باز کني ،دقیقا
چقدر وقت گذاشتي؟
دیبا :یه نیم ساعتي شد ،ببین بخدا فير خوبیه ،شما مي آیین اینجا ،تو هم هي
بگو من اومدم اینبار دیبا رو را ضي کنم ،من نتون ستم تواین مدت به ک سي فير
کنم ،اصال ما قسمت هم بودیم و هستیم،
رضا دیگه بلند بلندداشت مي خندید :ببین چند وقت پیش یه سریالي بود پسره
هي مي گفت این زن منه ،حق منه  ،مال منه ،مي خواي اینها رو هم بگم؟
دیبا :نه ،بگو زن من بوده ،بگي زن منه که سوتي مي شه
رضا یه دفعه جدي شد :سر کارخانم ،طنز جالبي بود ،شمام بهتره به پدر بگین
یه روان شناس شما رو ببره ،سریع بهش مي گه یه چند سال دیگه نیاز داري تا
پخته بشي و هنوز بچه اي
دیبا صاف ن ش ست رو تخت ،نمي فهمید م شي حرفهاش چي بوده که ر ضا
یهو تن صداش جدي شده بود :یعني چي؟ خوب پس مي گي من چیيار کنم،
من این بار دیگه نمي تونم نه بگم،
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رضا :اون وقت گیرم بابات گفت باشه  ،برین خوشبخت بشین ،بعدش؟
دیبا :خوب ،بعدش خوب مگه ما قرار نبود این یه سال همینرور بمونیم ،مامان
مهین گفت؛ بعدشم جدا مي شیم دیگه ،تازه تو هم ارثیه تپلت رو مي گیري
رضا :من نیازي ندارم دلقک بازي در بیارم،
دیبا :یعني چي؟ پس من با این اسم کوفتي تو ،تو شناسنامه ام چه غلري بينم؛
رضا :هر غلري مي کني بين ولي مواظ باش پات به محضر نرسه
دیبا :من نمي تونم  ،تو رو خدا زود یه فيري کن اگه اقاجونم بفهمه من چیيار
کنم
رضا :بزار یه کم فير کنم خبرت مي کنم
دیبا :کي؟
ً
رضا :مسلما نیم ساعت دیگه نباید منتظر باشي ،فردا صبح زنگ مي زنم،
دیبا دیگه حرفي نزد ،گوشووي رو قرع کرد ،فير کرد زنگ بزنه مامان مهین ولي
خوب اص کار خودرضا بود؛ سعي کرد بخوابه شاید تا فردا فرجي بشه،
موبایش رو روي 9تنظیم کرده بود ،به محض بیدار شوودن نگاهي به گوشوویش
انداخت 12 ،تا میس کال از رضووا و چند تایي از مامان مهین داشووت ،سووریع
رفت در اتاق رو قف کرد و برگشووت ،شووماره رضووا رو گرفت ولي باز ریجيت
مي شد ،نگاهي به ساعت تماسها انداخت از  6صبح رضا شروع کرده بود به
تماس مامان مهین هم ساعت  8و 8:30
رضا رو بیخیال شد زنگ زد به مامان مهین که با دومین زنگ گوشي رو جواب
داد،
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مهین :الو سالم
دیبا :سالم مامان مهین ،خوبین؟
مهین :هر چي شما بپرسین ،رفتي پشت سرت رو هم نگاه نيردي
دیبا :چیيار کنم اومدم تو زندان الياتراز،
مهین:اذان صبح رضا زنگ زد ،بهم
دیبا :کي مي این؟
مهین :کجا؟
دیبا :خوب خواستگاري دیگه
مهین :عج دوره زمونه اي شده،
دیبا :مامان مهین تو رو خدا جدي باشین دارم خاک بر سر مي شم
مهین :مي دونم مادر خبرش رو دارم ،ولي قضیه خیلي پیچیده شده
دیبا :گره کور افتاد تو کار ،آقاجونم قرار خواستگاري رو هم گذاشته،
مهین :مي خواستي یيم التماسش کني
دیبا :کردم ،به پاش افتادم ،ولي گفت اینبار گند بزنم دیگه فرصتي نیست
مهین :نمي دونم واال چي بگم ،این مردم افتاده به لجبازي
دیبا :شما اگه بیاین ،منم خودم رو مي زنم به غش و ضلف وا سه رضا ،مي گم
یا رضا یا هیچيي
مهین :خوب
دیبا :چي خوب
مهین :بابات نمي گه چي شده اونبار مي خواستي سر به تنش نباشه ،حاال واله
و شیدا شدي
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دیبا :مي گم بچه بودم نفهمیدم ،حاال چشمم باز شده،
مهین :آره فير بدي نیست  ،ولي
دیبا :ولي چي؟
مهین :رضا تو رو نمي خواد ،دیدي که من شرط یيساله کردم باهاش ،خودت
دیدي که با تو چه شرط و بیعي کرده بود ،حاالم مي گه نه
دیبا :چرا؟ مگه من چمه؟ خواسته حاجي خدا بیامرزم هست
مهین :دیبا جان ،من تو رو دوست دارم ،یعني از اولشم داشتم ،ولي این زندگي
رضائه ،چهار سال از زندگي بچم حروم شد ،حاال چرا باید بیاد خودش رو تو
این کار بندازه ،بعدم ،بعد یه مدت طالق بگیرین ،فير کردي چي ح مي شه،
بعید نیست دفعه بعد حاجي باز سيته کنه از غصه این قضیه
دیبا :حاال اگه منو زور کنن ،مي دونین چي مي شه؟
مهین :نمیشه ،تا طالقتون جاري نشه که نمي شه
دیبا :من اگه بگم به آقاجونم چي کار کردم ،شووک نينین که سوويته مي کنه ،تو
رو خدا یه کاري کنین
مهین :حاال تو یعني مي خواي بري زن کسي شي که بابات مي گه؟
دیبا :چیيار کنم ،بابام بهم حالي کرد اینبار رفتنم همیشگیه؟
مهین :تو سعي کن عقبش بندازي تا بریم سراغ کاراي طالق
دیبا :بخدا بیاین منو بگیرین راحتتره ها
مهین :از دسوووت تو ،آخه دختر یه روز مي گي نمي خوام ،یه روز مي گي مي
خوام ،رضا داره رو ازدواج فير مي کنه
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دیبا :خوب بزارین فير کنه ،مرممنم ت صمیم عاقالنه اي مي گیره ،آخه کي بهتر
از من
مامان مهین زد زیر خنده :واي از دسووت تو ،دیبا جون ،داره به سوووزان فير مي
کنه
دیبا :اون گیس بریده افریته ،اون که زندگي من و شووما ها رو بهم ریخت ،بره
اونو بگیره؟
مامان مهین :داسووتانش طوالنیه ،فرصووتش نیسووت بگم ،اون دخترم یه خبتي
کرده ،جوون بوده ،دلش گیر بوده ،به خیال خودش مي خواسووته نزاره رضووا از
د ستش بره ،راهش رو بلد نبوده ،حاالم طفلي چهار ساله خوا ستگاراش رو رد
مي کنه ،ر ضا خیلي باهاش تند رفت ،ولي خوب  ،ما باهاش خیلي حرف زدم
این دختر و بي آبرو نينه ،رضام خوب بچم دل رحمه،
دیبا دیگه دا شت داد مي زد:فقط من باید اونجور تحقیر مي شدم ،مهم نبود که
این دختره افریته زندگي منو نابود کرد ،حاجي رو حسرت به دل فرستادن سینه
قبرسووتون ،منو آواره و در بدر کردند ،تازه اگه از اون یه سووال کوفتي که پشووت
کنيور بودم تو این خونه بگذریم،چي کشوویدم ،هنوز کسووي منو تو مهموني ها
ي فامیلي دعوت نمي کنه ،هنوز مامان بابام دارن بابت اون قضیه سرکوفت مي
شنوند ،اینا بخشودنیه؟ اینا کمه؟
هنوز مامان مهین تو شوک حرفها و دادهاي دیبا بود که دیبا با عذر خواهي قرع
کرد
دیبا :ببخشید ،به رضا بگین شناسنامه رو پست کنه اصفهان واسه شما ،خودم
یه فيري مي کنم ،خدا حافظ
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دیبا سیم کارتش رو در آورد پرت کرد تو حیاط
در و باز کرد حال خودش رو نمي فهمید ،ولي خیلي طول ني شید با سر رفت
تو تو یه حجم سفت ،سر بلند کرد ،اول چشم تو چشم آقاجونش شد ،و با ثانیه
اي اختالف چشم تو چشم مامان
حاجي :خوب؟
دیبا :چي خوب؟
حاجي :سر صبحي با کي داد و بیداد مي کني؟
دیبا :کس مهمي نبود،
خوا ست راهش رو بي شه بره سمت د ست شویي که مچ د ستش تو د ستهاي
حاجي قف شد :سموال من جواب داره ،یعني باید داشته باشه
دیبا :متاسووفم؛ جوابي ندارم واسووتون ،وقتي منو نمي بینین ،وقتي واسووه زندگي
من تصمیم مي گیرین جواب سموال ها رو هم خودتون بدین،
حاجي سري تيون داد و د ست دیبا رو رها کرد ،این هفته یيم به خودت برس
رو بیاي ،چیه اینقدر الغر شدي،
دیبا :شما یه  3هفته اون خواستگاري رو عق بندازین تا من رو بیام
حاجي :،الزم نیست رو بیاي مي خوام سامون بگیري
آقاجون نه سوامون مي خوام نه نعنا ،تو رو خدا بزارین یيم پیشوتون باشوم ،اگه
قراره از این خونه برم ،تر جیح مي دم برم تهران ،سر درس و زندگیم
حاجي :دیبا ،این تو بمیري دیگه از اون تو بمیري ها نی ست ،این بار کوتاه نمي
ام ،تو فير کردي من عمر نوح دارم ،مي خوام با خیال راحت سر زمین بزارم
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دیبا:هر کي ندونه فير مي کنه شما  100سالتونه ،بابا شما فقط  65سالتونه ،از
بس حاجي حاجي بستند بهتون فير مي کنین پیرین
حاجي :حرف پیري نیست ،این قل من هر لحظه ممينه از زدن دست بيشه،
دیبا گریون برگ شت خودش رو رسوند تو ب*غ*ل آقاجونش :تو رو خدا نگین،
شما نباشین منم مي میرم ،من دیگه امیدي ندارم تو این دنیا
مامان :بسووه دیگه ،چیه سوور صووبحي حرفهاي بي ربط مي زنین ،دوباره پا تو
رسووید اینجا ،لوس بازیت گ کرد ،بیا برو دسووت و روت رو بشووور ،دیبا حلقه
دسوو تاش رو دور گردن آ قاجونش محيم کرد ،یه ب*و*س محيم مهمونش
کرد :آقاجون من که ماچ و موچ مي کنم واست بزارم برم
حاجي دست دیبا رو باز کرد ،با پشت دست خیسي گونش رو پاک کرد :بچه،
چیيار مي کني ،خیسووم کردي ،بله باید بري ،بري واسووم یه جوجه خوشووگ
شي خودت بیاري،
دیبا دستاش سر خورد ،رفت سمت دستشویي ،به قول باباش این تو بمیري از
اون تو بمیري ها نبود،
به محض برگشتن از دستشویي ،رفت تو حیاط سراغ سیم کارت ،هنوز کار نا
تمومي داشت واسه انجام ،سریع شماره رضا رو گرفت شاید دفعه بیستم بود
که جواب گرفت
رضا :الو ،دیگه چیه؟
دیبا با جدیتي که کمتر تو خودش دیده بود شووروع کرد :جناب صوودري ،همین
امروز شووناسوونامه ها رو بدین دسووت وکیلتون ،منم مي رم یه دفتر خونه وکالت
مي دم به ایشون ،تا در اولین فرصت ترتی کارا رو بده
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رضا :دیباخوبي تو؟
دیبا :قاضي هستم ،اینو از همین امروز تو گوشتون فرو کنین،
رضا :االن من ملضوب هستم دیگه؟
دیبا :شما دیگه برا من هیچي نی ستي ،جز یه ا سم تو اون شنا سنامه کوفتي ،که
در اولین فرصت ممين مي خوام پاکش کنم،
ر ضا :بله ،من ترتی کارها رو مي دم شما نگران نبا شین ،برین تو فير شوهر
آینده
دیبا :شما هم برین تو کار سوزان خانم ،عاشق دلخسته که روزگار منو سیاه کرد
رضوووا :نه سوووزان روزگار تو رو سوویاه نيرد ،این چرخ گردونه ،مي دوني مي
چرخه ،گهي زین به پشت و گهي پشت به زین ،سوزان فقط وسیله بود ،یه روز
تو منو پس زدي ،حاال من تو رو پس مي زنم ،امروزم سوووزان کاره اي نیسوت ،
فقط یه بهونه اس
دیبا :من کاري به این کارا ندارم ،دیگه ندارم،چرخ گردونم بچرخه  ،بگرده ،هر
غلري مي خواد بينه ،ولي مرممنم یه روزم واسه سوزان هم اون روش رو نشون
مي ده ،نمي شووه بیاد زندگي منو جهنم کنه و بعد بشووینه خانومي کنه انگار نه
انگار،
من رو در اسرع وقت در جریان امور بزارین ،منظورم خودتون نیست ،شما کارا
مهم تر دارین ،مي تونین از وکیلتون بخواین ،اگرم من وکی جدا الزم دارم ،تا
زنگ بزنم یيي رو تو تهرون پیدا کنم ،روز خوش
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با قرع کردن تماس دسووتش رو باال برد دلش خورد کردن مي خواسووت ،ولي
پشیمون شد ،گوشي رو با شتاب پرت کرد رو تخت  ،خودش رو هم...
***
تو خونه رفت و اومد بود ،دانیال و داود ،و اون عروس خانومهاي پر باد و افاده
هم بالخره اذن ورود گرفته بودند،هرچند هنوز به خیال خودشووون دیبا مررود
بود و اونها مجاز به کناره گیري ولي اینبار دیبا میلي به هميالمي نداشت،
هنوز  9روز دیگه تا موعد طالق توافقي با رضا مونده بود ،یعني وکیلش اینرور
گفته بود ،ولي مرممن بود اگر فرصووت زدن مهر به شووناسوونامه رو بتونه واسووه
خودش بخره ،فرجه اي واسووه دادگاه رفتن و پزشووک قانوني واسووه پاک کردن
شناسنامه از اسم رضا نداره ،حاال دیگه آقاجونش با رسیدن وسائلش از تهران
از گم و گور شوودن بعضووي مدارک و شووناسوونامه مرلع شووده بود ،دیبا هم همه
تقصوویر ها رو انداخته بود گردن امون ندادن حاجي واسووه رفتن به تهران و عدم
حضورش تو اسباب کشي
وا سه گرفتن شنا سنامه المثني هم خو شبختانه کمي صبر و حو صله نیاز بود،
گرچه شاید زیر میزي مي تون ست مورچه تو پاچه کارمند ثبت بندازه که بجنبه
و کار رو تسووریع کنه ولي خوب  ،همه اینها شووده بود دلشوووره این چنده روز،
گرچه اص قضیه دلشوره برگزاري مراسم خواستگاري و دفع شر نعنا بود،
یه نگاهي به خودش تو اینه ا نداخت ،یه نگاهي به لباسووهاي تنش و البته نیم
نگاهي به لباسهایي که خودش واسه امروز انتخاب کرده بود و به اصرار مادرس
االن رو تخت دهن کجي مي کردند،
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کلیپسووي که مادرش به زور از سوورش دراورده بود هم پاي تخت بود ،همه
تالشش رو کرده بود که امروز تو ذوق بزنه ولي نقشه ها بر باد رفته بود ،نگاهي
به کت وشلوار آبي آسموني کرپي بود که به تن داشت انداخت ،خط چشم آبي
که محض ست شدن با لباسش بزور مادرش زیر چشمش للزونده بود سیاهي
و درشتي چشمهاش رو بیشتز نشون مي داد،
به رو سووري سوویاهي که رو تخت پرت شووده بود هم نگاه اخر رو انداخت،
همیشووه همه از دسووتش شوواکي بودند ،که تو لباس پوشوویدن بي قید و بنده و
حرمت اسم و رسم خونواده رو نگه نمي داره ،ولي امروز ،البته نه فقط امرزو تو
مراسم خواستگاري قبلي هم همین بود ،روز خواستگاري هر چي دین و ایمون
بود مي رفت تو طاقچه ،مي گفتند داماد باید یه نگاه حالل بندازه ،ببینه کي
قراره زنش شه،بعدا عی نزاره سر دختر،
گرچه دیبا هر چي ح ساب کتاب مي کرد ،عدد نگاهها تو مرا سم خوا ستگاري
از  100ها باال مي زد ،مو نده بود تو کار این حرف خونواده،مو هاش رو دم
ا سبي ساده پ شت سر باال برده بود ،خبري از آرایش آنچناني نبود ،جز همون
خط چشووم و البته برق لبي که زده بود تا بليه بیخیال کندن پوسوووت لبش
ب شه ،صدا در اتاق کال ر شته افيارش رو پاره پوره کرد ،مادرش بود که دا شت
ازش خیلي مادرانه دعوت به حضور در جمع مي کرد ،نگاه آخر رو انداخت به
آینه و راه افتاد
با هزار َمن دلشوره پا گذاشت تو سالن ،همه مشلول حرف زدن بودند ،مامانش
هم که انگار نه انگار،
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ُ
قصوودي نداشووت ولي تن صووداش تو مایه هاي مبصوور کالس بود ،یهو همه رو
وادار به سيوت کرد :سالم
چ شمهاش رو زوم کرده بود رو مادرش ،زیر لبي مي تون ست حرفهاش رو ل
خوني کنه :ذلی مرده،
ولي خوشبختانه مادر شوهر جو رو عوض کرد :سالم به روي ماهت ،بیا اینجا
عزیزم
دیبا ولي هنوز داماد رو دید نزده بود ،خیلي وصف الحال آقا رو قبال تو خونشون
شوونیده بود ولي هنوز زیارتش نيرده بود ،البته االن فرصووت چشووم چروني رو
نداشووت ،صووداي پاشوونه کفشووهاش مث ناقوس مرگ تو سووالن صوودا مي کرد،
باالخره ر سید ور دل مادر شوهر ،سعي دا شت با لبخند کذایي رو لبش به رو
نیاره گندي رو که زده ،گرچه اومده بود که گند بزنه
دوباره همه مشلول شدند جز مادر شوهر آینده که  nonstopرو دیبا زوم کرده
بود،
امون نمي داد دیبا نظري به نعناي کوچیک بندازه
باالخره آقاجونش تصوومیم گرفت از حرف کار و تجارت بیرون بزنه،با دهن باز
کردنش همه گردنهاي حاضوور تو مجلس جز اوني که از اولم روي حاجي زوم
بود چرخیدند سوومتش :خوب ،حرف کار تمومي نداره ،بهتره بریم سوور اص و
مرل ؛
دیبا گردنش تو زاو یه اي بین پدرش و داماد که البته نعنا نبود به معني واقعي
رعنا بود  ،ثابت شد ،یه چیزي از تو سینه اش ول شد پایین ،یحتم قلبش بود،
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این قیافه ،دسته کم  8سال از زیارت آقا مي گذشت ولي اون زیارت کم زیارتي
نبود ،چیزي نبود که از حافظه دیبا پاک بشه ،فقط خدا خدا مي کرد ،که شازده،
ِا ِند فراموشووي باشووه ،یعني تو کسووري از ثانیه هرچي نذر و نیاز بلد بود خرج

کرده ،هیچي دیگه مهم نبود ،حواسووش به قیمت یه کیلو گوشووت گاو نبود ،یه
سووتون گاو و گوسوواله برد سووالخ خونه بليه جواب بده ،آش نذري و سووفره
حضرت رقیه و شستن قبر ابو لوءلوء با گالب البته سر زدن به آب گرم محالت
سر راه کاشان که کمترینش بود.
یهویي با بلند شدن رعنا د ستش رفت سمت قلبش که خدا شير ملزش زود
فرمان داد و دست رو هوا موند،
شاهین :خوب با اجازه شما من یه مختصر صحبتي با صبیه محترم انجام بدم،
حرفهاي ایشون رو هم بشنوم ،مي دونین که  3ساعت دیگه مسافرم،
حاجي از جا بلند شوود :این چه حرفیه ،بفرمایین ،دیبا ،راهنماییشووون کن تو
اتاقت
دیبا از جا جست :حیاط آقاجون،
مامان :تو این سرما؟ با این لباس؟
دیبا با حالي درب و داغون رفت سمت اتاق ،رعنا هم به دنبالش
با باز کردن در اتاق آه از نهادش بلند شد ،کلیپس ،لباسه رو تخت ،شال که رو
صندلي ولو بود
شاهین :مي دونم این مرا سم کمي ا سترس داره ،ولي شما که احیانا همی شه
اینقدر ریخت و پاش نمي کنین
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دی با برگشوووت رو به شووواهین :نه ،یعني چرا م تاسوو فا نه من تو خونواده به
ش *خ*تگي معروفم ،دکتر روانشنا س هم رفتم ولي خوب نشدم
شاهین بي تعارف صندلي رو پیش ک شید و ن ش ست :ایرادي نداره من درمان
خوبي واسش سراغ دارم.
دیبا دیگه دهنش رو بست و نشست تا خود شاهین شروع کنه
شاهین :من راستش یه سفر کاري مهم دارم اینه که تند تندمي خوام حرفهام رو
بزنم ،همیشه اینقدر عجول نیستم یعني از عجله خوشم نمیاد
دیبا :ولي متاسفانه من آدم عجولي هستم ،راستي با چي میرین سفر ،هوایي یا
زمیني
شاهین :چرور؟
دیبا :هیچي مي خواسووتم ،یعني مي خواسووتم بگم سووفر بي خرر ولي خوب
میدونین تو دعا آدم نباید بالتيیف باشه
شوواهین سووري تيون داد :هوایي ،البته خیالتون راحت با emirate air line

سفر مي کنم ،ایمن ایمنه
شاهین :خوب ،مي دونین که من از همسرم پارسال جدا شدم،
دیبا:شنیدم ،راستي چرا؟
شاهین :من با زن ظاهر بین ،پول پر ست ،بد بین ،بي م سمولیت ،رني که همه
وقتش تو آرایشووگاه مي گذره ،احترام مادرم رو نگه نمي داره ،و فقط در حاال
خرید کردن ،یا برنامه ریزي واسووه خریده نمي تونم کنار بیام ،نمي تونم سووالي
 3بار برم سفر که خانم آفتاب بگیره
دیبا :واي خداي من
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شاهین :مي بینین چقدر وحشتناکه
دیبا :شاید ،یعني مي دونین ازدواج دوباره اونم با زني مث زن اولتون براي شما
وحشتناکه ،من یعني  ،مي تونم رو راست باشم؟
شاهین :البته
دیبا :را ستش ،من ،یعني من مي دونین ،من خیلي به ظاهر اهمیت مي دم ،من
ا صال نتون ستم هیچوقت م سمولیت پذیر با شم ،را ستش همی شه مامانم مي گه
عفت کالم ندارم ،اصال همین خرج کردن ،واقعا با دکترم هم حرف زدم ،خیلي
جدیه ،من اصال ببینین ،یهو پاش رو از تو کفش دراورد؛ یيم پاچه شلوارش رو
داد باال :ببینین من خیلي آفتاب گرفتن واسووم مهمه ،مي بینین پام هنوز برنزه
یيم ،آخه نه شي سته بود ،نتون ستم ما سک رو شن کننده بزارم روش ،یعني مي
دونین من تهران بودم ،خونه مجردي داشووتم ،بعد مجبور شوودم بیام اصووفهان،
سوریع رنگم رو روشونم کردم ،واي من اگه مي دونسوتم شوما معیارتون چیه به
آقاجون مي گفتم وقت شما رو نگیریم
شوواهین فيورانه داشووت تو دهن دیبا نگاه مي کرد و حرفهایي رو که تند و تند
بللور مي کرد رو حالجي
دیبا :واي تاره،حرف ،من زیاد حرف مي زنم  ،مي دونم این خیلي رو اعصابه،
شاهین :دیگه
دیبا :آشپزي ،واي اصال جرات ندارم یه املت درست کنم،
شاهین :بازم هست؟
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دیبا :خوب آره شوواید نگفتن بهتون ،من خوب مي دونین بیوه هسووتم ،یعني نه
بیوه ،منظورم مرلقه است ،ولي خوب آقاجونم رفته دادگاه شناسنامه پاک واسم
گرفته ،آخه مي دونین روز عقد یهو دلم نخواسووت بله بدم ،پا قدمم هم که مث
اینيه کمي سبيه ،یا شایدکم سنگین نمیدونم ،یه کدومش که بدجور و نافرمه،
مادر چند سالشونه؟ بنده خدا سني ندارن نه؟
شاهین :خیر مامان  55سالشون،
دیبا :خوب بریم دیگه ،هان؟ شمام بري به سفر هواییت برسي؟
شاهین :نه تشریف داشته باشین
دیبا:من دیگه حرفي ندارم ها
شاهین :من دارم،
دیبا:واقعا
شاهین :بله ،در جریان احواالت شمام ه ستم ،یعني بودم ،از همون عقدت با
پسر حاج زرکوب و دانشگاه رفتنت ،طرد شدنت و خالصه اصال ماجرا
شاهین :یيم باید خودت رو تلییر بدي ،من همی شه اینقدر ح سن خلق ندارم،
کم سني ،نشدني نیست ،دو سه ماهه خودم درست مي کنم ،اون چموش اولي
سنش باالبود،تو  28سالگي نمي شه ادم روو عوض کرد ولي تو  21سالگي
مي شه ،یعني من مي تونم
دیبا :به شما نمیاد ادم یعني منظورم  ،خودتون بفهین دیگه
شاهین :نادون؟
دیبا :مودبانش همینه ،بتون نمیاد نادون باشووین،آخه مي خواین یه اشووتباه رو
دوبار تيرار کنین که چي؟
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شاهین :زبونت کال اصالح مي خواد ،درستش مي کنم
دیبا اخمي تو هم کشید :هدفت چیه؟
شاهینَ :بود آیا ک سي که بي ادبان را ادب کند؟ بلي ،این منم که حلقه به گوش
فلک کنم ،واضخ بود که؟
دیبا :من نمي خوام ،من راضي نیستم ،اصال درسم تموم نشده ،شناسنامه ام گم
شده ،دلم نمي خواد ،زور که نیست
شوواهین :من و حاجي حرف رو تموم کردیم،اینم احترامي بود به تو که خودت
رد کردي
شاهین بلندشد :راستي تو شایان مي شناسي؟
دیبا:آره ،تا دلت بخواد ،فير کنم یه  20تایي تو دانشگاهمون بودند
شاهین :اونا رو کاري مي کنم از سرت بیفتند ،منظورم شایان رسولیه
دیبا نیازي به تجزیه تحلی نداشت ،خوب یادش بود این اسم رو،
شووواهین :خیلي دن با لت بود ،من همون اول کار تورو مي شوو ناختم ،منتهي
حرمت دوستي پدرامون رو نگه داشتم،
دیبا هیني گفت :خوب من ،یعني خوب بچه بودم ،اصووال اون  ،اون عوضووي
اذیت کرد
شوواهین :اون طرف حسوواب تو نبود ،ولي تو با اون صوواف کردي  ،و من البته!
یادته چرور اشک مي ریختي و ننه من غریبم در آوردي؟ یادته چه کاري دست
ما دادي؟ یادته یا یادت بیارم
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دیبا :خوب ،نه یادمه ،ا صال مي خوا ستین دو ست اون ا شلالها نبا شین ،به من
چه
شاهین قدمي تیز کرد سمت دیبا :روت زیاد ،زبونت دراز ،ولي من قیچي دارم،
تیز،تیز
دیبا :من زن تو نمي شم ،اینو از سرت در کن ،نزار بیفتي سر زبونها
شوواهین :وارونه شووده؟ من بیفتم سوور زبون ،یا تو که سوور زبوني قصووه نو بدي
د ست خلق الله ،من اینجا نی ستم که انتقام بگیرم ،بچه نی ستم ،باحاجي حرف
زدیم،
دیبا :معامله منظورته دیگه نه؟
شاهین :هر چي ،من مي خوام مامانم د ست از سر من برداره ،تو ام حتما نیاز
داري در دهن مردم رو ببندي؟ نه؟
دیبا:التماس مي کنم اصووال ،بزن زیرش ،بگو نمي خوام ،یعني بگو دخترتون
ب چه اس ،بدرد من نمي خوره ،آ خه خدائیش هم یه ن گاهي به خودت
بين،خیلي بزرگي واسه من،
شاهین :رو ،فراوون ،خجالت ابدا ،درست مي کنم زمان مي بره ولي مي شه
دیبا :تو رو خدا،به هر کي مي پرستي ،نزار دعا کنم هواپیمات سقوط کنه
شاهین :مي دوني به دعاي گربه کوره بارون نمي اد
دیبا :من نمي تونم ،یعني بخدا من یه مشي حادي دارم ،وگر نه تصمیم داشتم
رو حرف آقاجونم حرف نزنم ،باور کن
شاهین :مشي رو با هم ح مي کنیم خانم کوچولو
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دی با دی گه حرفي نزد ،قرار بود گ ند بز نه ولي اینه مه گ ند بي فا یده  ،بي اثر،
ترجیح داد دیگه حرف نزنه تا خرابتر نيرده ،نه مراسووم خواسووتگاري رو  ،آینده
خودش رو با جناب رعنا
شاهین درو باز کرد :بفرمایین ،دیگه گ اف شاني کردین به حد کافي ،بقیه اش
بمونه موقعي که مي خوام رو برنامه تربیتي ات کار کنم
باالخره مرا سم کوفتي تموم شد ،گرچه مادرش خیلي سعي کرد از زیر زبونش
بي شه که چه اتفاقي افتاده ولي دیبا محال بود بگه ،متا سفانه سفري که خیلي
روش حسوواب کرده بود  3روز بیشووتر نبود ،اینو از تو صووحبتهاي دم رفتن نعنا
فهمیده بود ،تو سه روز هیچ اتفاقي نمي افتاد
دیگه عالقه اي به موندن تو سالن ندا شت ،حتي ک سي نظرش رو هم نخوا سته
بود برگشت تو اتاق ،االن از اون موقعیت ها بود که هر چه با دا باد اصال جواب
نمي داد ،در استانه یه افتضاح بزرگ بود،
رو تخت دراز کشوویده بود ،نمي دونسووت چیيار باید بينه یا چیيار مي تونه
بينه ،یه دوري تو خونواده زرکوب زد ،مامان مهین ،رضووا ،مهناز  ،عمه خانم،
نمي دونست االن باید دست به دامن کي بشه ،گرچه با رضا که رسما به جایي
نمي رسید بخصوص با اون تماس تلفن آخري ،مامان مهینم که خوب ،ظاهرن
رفته بود تو جبهه رضوووا ،مهناز هم که آنچنان وزنه وزیني نبود که بشوووه روش
حساب کرد ،مي موند عمه خانم،
سریع یه اس ام اس به رضا داد :لرفا شماره عمه خانم رو سند کنید.
رضا?For what :
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دیبا :یه پیش امدي پیش اومده با ایشون کار دارم
رضا#####031 :
دیبا سریعا دست به کار شد،
عمه :بله ،بفرمایین
دیبا :سالم عمه خانم ،خوبین؟
عمه :بله ،خوش مي گذره،
دیبا :مي گذره عمه ،شما خوبین؟
عمه :بد نیستم ،خدا رو شير
دیبا :عمه مي شه بیام ببینمتون؟
عمه :بیا عزیزم ،قدمت به چشم
دیبا :راستش باتون کار داشتم،
عمه :چي شده؟ دل نگرون شدم
دیبا :عمه جون ،بابام مي خواد شوهرم بده ،چیيار کنم
عمه :باالخره هر دختر باید ازدواج کنه ،خوب تو که نمي خواي دو باره بابات
طردت کنه
دیبا :عمه،آخه من چروري تااسم رضا تو شناسنامه ام هست عقد کنم،
عمه :پناه بر خدا ،مگه درست نشده کارتون؟
دیبا :نه
عمه:راستش بعد از رفتنت ما فهمیدیم که این دختره کم عق چیيار کرده ،بعد
از اینيه تو رفتي ما همه رفتیم خونه اون خدا بیامرز ،یهو طوفان شد ،ما که خبر
نداشووتیم،که این دختر چه کرده ،رضووا آتیش بود ،نمي دوني قیامت کرد ،اون
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طفلیم مث جوجه مي لرزید ،دیگه سر به گریه گذا شت ،ک سي خبر ندا شت،
ظاهرن تو همون گیر و دار مرا سم سهیال و امیر ر ضا -خوب اونم جوون بوده،
دلش گیر کرده ،ر ضا بچم هم که بي خبر ،خال صه درد سرت ندم ،اینقدر این
دختر گریه کرد که دل سنگم آب مي شد ،مي خوا ست بیاد از تو عذر خواهي
کنه ،که ما مانع شدیم ،گفتیم پاش برسه اصفهان یه شري واسه تو درست شه،
دیبا :خالصه ،آقا رضام یهو تصمیم گرفت عاشقش بشه
عمه :وا ،نه بچم ،شد برج زهره مار ،ول کرد رفت،
دیبا :ولي عمه جون حاال برگشته ،قلقليش شده آقا،
عمه :چي بگم ،من که هنوز درست حسابي ندیدمش
دیبا :به مامان مهین گفته ،به خودم هم گفت ،عمه ،بش گفتم خوب پاشووین
بیاین اینجا یه خواسووتگاري صوووري ،منم از شوور این ازدواج زوري راحت مي
شم ،حاال زور بودنش تو سرمن بخوره ،آخه من چرور وقتي اسم کس دیگه تو
شناسنامه ام خورده برم شوهر کنم
عمه :پناه بر خدا ،خدا قهرش مي گیره،
دیبا :عمه بابام بفهمه به قهر خدا نمي رسه سرمنو مي زاره دم باغچه؛
عمه :چي بگم ،حاال چي میشه
دیبا :عمه کاراي طالق ح مي شووه بزودي ،ولي شووناسوونامه جدید دسووت منو
نمي گیره،
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عمه  :چي بگم ،آخه گیرم رضا بیاد خوا ستگاري آخرش چي می شه؛؟ آخه اگه
نخواین با هم بمونین اینم یه اشووتباه دیگه اي میشووه،این میشووه بازي بچه ها
چرور انتظار داري من و مهین با این سن خودمون رو بندازیم تو این بازي
دیبا :عمه ،خوب مي شه مث دفعه قب  ،اون بارم نه من رضا رو مي خواستم نه
اون منو ،اونبارم زوري بود ،عمه رضا مي گه نمیام ،مي خواد بري سوزي موذي
رو بگیره
عمه :امان از تو ،فردا یه سر بیا پیشم حرف بزنیم ،بزار یيم فير کنم ببینم
با قرع تماس دیبا شروع کرد به راه رفتن ،ملرش دا شت سوت مي ک شید ،یهو
وایش به آسمون رفت ،از سر درد مجبور شد خودش رو بنداره رو تخت ،خیلي
سعي دا شت به یه چیزي فير نينه ولي اون یه چیزي بد جور دا شت خودش
رو از تو خاطرات جلو مي کشووید ،نمي خواسووت بزاره دیبا فراموش کنه،آخرم
خودش رو رسوند به الیه هاي جلویي،
شیرنت زیاد کرده بود ولي این یيي  ،جزء بدترین هاش بود،
سال اول دبیر ستان بود که بخاطر سفر ميه پدر مادرش قرار بود روزها بعد از
مدر سه ،بره خونه عموي بزرگ تا غروب با پ سرها برن خونه ،وا سه رفتن خونه
عمو مسیرش هم دورتر بود هم متفاوت،
دقیقا وقتي از اتوب*و*س اولي پیاده مي شده ،باید یه خیابون یه طرفه طوالني
رو پیاده مي رفت تا بتونه اتوب*و*س دوم رو سوار شه ،از ق ضا اون خیابون یه
طرفه ،از یه طرف با یه هنرسووتان دخترونه شووروع مي شوود و از انتها ختم به یه
پیش دانشگاهي پسرونه  ،روز اول به محض رسیدن به مدرسه پسرونه همزمان
شوود با خوردن زنگ پس ورا ،چون زنگ دبیرسووتانهاي دخترونه پسوورونه رو با یه
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فاصووله زماني نیم سوواعته در نظر گرفته بودند که وقتي دخترها مي رسوون خونه
تازه پسوورها تعری بشوون ،البته دیبا تنها دختر تو اون حوالي نبود ،زیاد نبودند
ولي چند دسووته دختر بودند که هي یه قدم جلو مي رفتند سووه تا عق که وقت
بيشند و زماني برسند به مدرسه پسرونه که به هم بر بخوردند ،کال روز جالبي
بود ،دیبا سووریع رد شوود و خودش رو به ایسووتياه اتوب*و*س بعد از مدرسووه
پ سرونه رسوند ،ولي نیم نگاهي هم به شیرنتهاي دختر پ سرا دا شت ،ای ستگاه
اتوب*و*س غللله بود ،مي دید گه پسرها چه تیيه هایي مي ندازند و دخترهام
که اصووال انگار نه انگار مي زنند زیر خنده ،بدش نمي اومد یه دوتا تو سوور این
دختراي خنگ بزنه
چند روزي بي مسمله خا صي گذ شت ،تا اون چهارشنبه برفي  ،دیبا طبق روال
چند روز قب پا تو مسیر تازه گذاشت ،از اونجایي که اتوب*و*س اول دیر اومد
با یه تاخیر نیم ساعتي به ایستگاه اتوب*و*س دوم رسید ،تعداد دختر پسرهایي
که اونجا جمع بودند خیلي خیلي کمتر از روزهاي قب بود ،دیبا داشوووت با
احتیاط قدم بر مي داشووت ،که صوودا هایي از پشووت سوورش توجهش رو جل
کردند،
 :...شایان مواظ باش،
شایان :چشم ،امر دیگه
 :...رسولي  ،بپا
شایان :خیلي خوب بابا
 :.....شایان جون ،به خودت نگیر ،منظورم مورد جلوته ،موظ اوشون باش،
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شایان :چشم
 :....اگه نمي توني تا خودم بیام هواش رو داشته باشم
شایان :بمیر  ،خودم هستم،
 :...داداش ،وزنش زیاده ،مي توني
شایان :مي تونم
 :...فرهاد ببند ،خودم هسووتم ،حاال شووایانم نتونسووت من هسووتم ،تو مواظ
زیدت باش که تو ایستگاه چشم به راهته
فرهاد :باز تو اسم زید منو آوردي ،اب بيش اون دهنت رو
شاهین :شایان داداش من اسم منیژه خانم رو اوردم  ،فرهاد برزخ شد؟
شاهین :نه تو کي اسم منیژه خانم رو آوردي،
فرهاد :دو تایي خ فه ،منیژه داره ن گاه مي ک نه ،امروز دی گه فير کنم با ید برم
ب*غ*لش کنما
دیبا خیلي دلش مي خواسوووت آهنگ راه رفتنش رو تند کنه که زود برسوووه به
ایستگاه ،گرچه اون ته توها دلش بیشتر مي خواست برنه این چند نفر پشتي رو
له کنه ،ولي خوب دست و پاش هوا بره
یادش اومد با ر سیدن به ای ستگاه خ شمش چند برابر شده بود ،وقتي اوني که
ا سمش فرهاد بود رفته بود کنار یه دختر ریزه میزه ،که ع صا زیر ب*غ*لش بود
میلیمتري ایسووتاده بود و دختره طفلي هم نمي تونسوووت کنار تر پا بزاره چون
ممين بود بیفته تو جوي آب
دو تا از پسرها کناري ایستادند تو پیاده رو و دو تاي دیگه هم که کنار اون دختر
بیچاره،دیبا بد داشت تحریک مي شد که دخالت کنه،
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فرهاد در گوش دختر یه چیزهایي وز وز مي کرد ،دختر بیچاره مچاله مي شوود
تو خودش ولي فرهاد ریز ریز مي خندید ،هي هم نگاه به کنار دستیش مي کرد
و یه نگاهم به اون دو نفر دیگه که تو مسیر باهاشون ک ک مي کرد،
دیبا یهو طوفان شد ،رفت سمت فرهاد :برو کنار
فرهاد :جون؟ کجا؟
دیبا :کنار
فرهاد :سعید! کنار کجاست؟
سعید :فير کنم ب*غ*ل منه ،بیا ب*غ*لم
فرهاد :نه فير کنم خودش مي خواد بیاد ب*غ*لت منيه خودم مورد دارم پیشم
دیبا :مزه نریز ،برو کنار ،چیيارش داري؟
فرهاد :کیو؟
دیبا :منیژه خانم رو مي گم
دیبا احساس کرد چشمهاي منیژه خانم گرد شده
فرهاد :ببین سوگ  ،به تو مي گه منیژه ،بزنم فيش رو خورد کنم
ولي سوگ الل بود
دیبا با تحيم بیشتر داد زد :منیژه سوگ یا هر چیز دیگه ،کنار
از تو پیاده رو صوودا اومد :فرهاد منظورش این بود ،منیژه ،سوووگ یا هر کوفت
دیگه اي
همه زدند به خنده ،فقط اونها نبودند به هر حال گروههاي دیگه اي هم بودند
که تو ایستگاه عالف و منتظر اتوب*و*س بودند دیبا که دید جمعیت داره بیشتر
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مي شه ،جري تر  ،شد یه قدم دیگه بردا شت د ست دراز کرد :بیا اینجا سوگ
ببینم
دخترها دست مي زدند پسرا هو مي کردند،
سوگ ولي الل و کر و بي حرکت بود ،ماتش برده بود
یهو طوفان شد ،همه رو زمین خم شده بودند  ،برف گوله مي کردند ،شده بود
میدون جنگ ،هر کي یيي رو نشون گرفته بود و برف مي زد،
دیگه اصوال دیبا گم شوده بود اون وسوط ،هر کي به هر کي دسوتش مي ر سید
میزد ،تا دادي که دیبا زد همه رو چند لحظه آروم کرد ،فرهاد یه گوله برف یخي
زده بود تو گردن دیبا ،ولي داد دیبا واسووه خاطر گردنش نبود ،واسووه لیز خوردن
سوگ تو اب جوي بود،
دیبا هر چي از دهنش دراومد خرج آقایون کرد ،تقریبا همه از هوچي گري دیبا
آروم گرفته بودند ،اتوب*و*س لعنتي هم که تو اون هوا که وجودش الزم بود
معلوم نبود کجا مونده ،دیبا دست سوگ رو گرفت و از آب بیرونش کشید ،دو
تا از دخترها هم باالخره د ست ک شیدنداز بازي و اومدند سمت سوگ  ،دیبا
سوووگ رو هول داد تو دلشووون واز اونجا دور شوود ،البته نه به سوومت خونه ،به
سمت مدرسه پسرها ،مرممن بود هنوز کادر دفتري از مدرسه بیرون نرفتند،
هنوز دو سه دقیقه اي نگذ شته بود که دیبا محيم پ شت سر یه آقاي م سن به
سمت ایستگاه قدم بر مي داشت،
دیبا بلند شد ن ش ست ،االن که خوب ماجراي رو حالجي مي کرد مرممن بود
که شووایان و شوواهین خیلي هم مقصوور نبودند،اونها فقط کنار فرهاد و رفیقش
بودند ،حاال مزه اي هم پرونده بودند ،ولي خوب تو اون حال دیبا مي خوا ست
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انتقام ک زنهاي تاریخ رو از این چند تا بگیر ،همینرور که داشووت اشووک مي
ریخت داشت داستان اذیت پسرها رو تعریف مي کرد،
دقیقا وقتي با معاون مدرسوه رسویده بودند تک تک دختر پسورها قیافه هاشوون
دیدني بود ،همه گرخیده بودند ولي دیر بود واسووه جیم زدن ،دیبا هم در جواب
معاون که از قضا اسم فامیلش رو هم پرسیده بود  4تا پسر رو معرفي کرده بود
معاون :خوب خانم قاضي کدوم یيي از آقایون بودند
دیبا هر چهارتا رو معرفي کرد ،هر چي پسوورها خواسووتند توضوویح بدند معاون
امون نداد :اخراجین ،تمام -این قائله ایسووتگاه اتوب*و*س رو امروز ختم مي
کنم ،قبال تذکر داده بودم،نه یه بار  ،بارها
دیبا هنوز داشت اشک مي ریخت :تازه آقا ،این بنده خدا ممينه سینه پهلو کنه،
با رسیدن اتوب*و*س دیبا تشيري کرد و لبخند موذي هم به چهارتا پسري که
داشتند سر به زیر به موعظه معاون مدرسه گوش مي کردند تحوی داد
از روز بعدم دوري راه رو بهونه کرد ،و بقیه روزها رو خونه عمه اش مي موند
که با مدرسه فاصله کمي داشت،
بعد ها گاهي به این فير کرده بود که شاید اگر واقعا معاون مدرسه اون  4تا رو
اخراج کرده با شه اونم تو سا ل آخر چه سرنو شتي ممينه از اونها تلییر کرده
باشووه ولي خوب هیچوقت خودش رو مقید به غصووه خوردن واسووه گذشووته
ندونسته بود،
احساس کرد صدایي از بیرون میاد ،کسي صداش مي زد،
آقاجون :دیبا
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پرید بیرون:بله آقاجون؟
آقاجون :زود دختر بابا مي ره حمام ،مادرت آرایشووگر خبر کرده ،عزیزم ،مي
خوام ساعت  4که میام دنبالت حاضر و آماده باشي! باشه؟
دیبا:آقاجون! شناسنامه ام چي میشه؟
آقاجون :المثني آماده اس ،نگران نباش ،فقط به خوشووبختي فير کن ،باشووه،
فقط خوشووبختي ،بهترین مراسووم رو واسووت مي گیرم هفته آینده ،فقط براز این
هفته تموم شه؛ شاهین هم که قول بهترین عروسي و ماه عس رو داده
دیبا:آقاجون ،کاش بزاریم همون هفته ،بزارین کارا شمام ح بشه ،با فراق بال،
آقاجون :دیگه هیچ حرفي هیچ حرفي رو نمي خوام بشنوم ،باشه،
دیبا :چشم
آقاجون :برسم مح ضر ببینم ن ش ستي آبلوره گرفتي چ شمات پف کرده ،نگاه به
روت نمي ندازم ،متوجه اي؟
دیبا:بله آقایي
آقاجون قدمي برداشت به سمت دیبا ب*غ*لش کرد ،پیشونیش رو ب*و*سید،
کلي قمبرک زده بود ولي چه فایده نتیجه این شد که دو ساعت بعدش دا شت
زیر د ست ارای شگر وول مي زد ،هي نه و نو مي کرد ولي بازم چه فایده ،اون از
کس دیگه اي فرمون مي برد ،مادرش بود که مدل مو مي داد ،مادرش بود که
ُ
کم و زیاد آرایش رو ارد مي داد
با تموم شدن کار ،از زیر د ست آرای شگر بلند شد ،شال رو سرش مدل داد ،از
پشووت فر موها بیرون زده بود و از جلو ،شوواخه هاي کج موهاش که به سوومت
گوشها رفته بودند ابروهاش خیلي فرقي نيرده بودند ،پیشتر پیشتر ها ترتیبشون
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داده شده بود ،صد دفعه پهن کرده بود  110دفعه باریک ،یه بار بلوند کرده بود
سي بار قهوه اي  ،تلییر محسوسي این بند و زیر ابرو و رنگ تو صورتش نداده
بود ،البته کم هم تیيه بارش نيرده بودند ،یه ریز مادرش غر زده بود که مگه
نمي گفتم دسووت نبر تو این صووورت ،اینقدر هر کاري خواسووتي کردي حاال
انگار نه انگار عروسي هیچ تلییري نيردي
ولي دیبا قرار نداشت مح به این حرفها بزاره ،داشت میرفت عروس بشه ،اونم
واسه بار سوم،
هنوز محضر نرفته بودند ،هنوز صیله طالق با رضا جاري نشده بود ،االن دقیقا
نمي دونسووت وقتي گند این کار در بیاد حيمش چي مي شووه ،نمي دونسووت
مشمول سنگسار مي شه یا نه ،ولي فير مي کرد میشه،
هر چي به سوواعت بیشووتر نگاه میير د هر چي عقربه ها دنبال هم مي دویدند
دل دیبا بیشتر به شور مي افتاد،
یاد فیلم سنگ سار ثریا افتاد ،اون لحظه ها که صورتش پرخون بود ،اون لحظه
هاي آخر،یهو از جا جست،
مادرش دست رسوندرو قلبش :چي شدي
دیبا دست مادرش رو گرفت :مامان بیا ،بیا تو اتاقم ،بیا کارت دارم
مامان :چه مرگته بچه ،نصفه عمرم کردي،
دیبا:مامان بیا ،فقط بیا
با ب ستن در اتاق ،رو سري رو از سرش ک شید ،به جهنم که خراب مي شد اون
کوفتي هاي زیر روسري،

چرخ گردون

201

مامانش دست برد رو قلبش :شروع شد ،یا خدا شروع شد ،باز این دختر دیونه
شوود ،آخه خدایا این چه آتیشووي بود تو زندگي من انداختي کم از دسووت اون
مادرشوهر کشیدم،تا بردیش ،اینو دادي که کپي اون باشه ،به جا هفته اي  1روز
بیست چهار ساعته آینه دقم بشه ،این چه سرنوشتي بود؟
دیبا :وا مامان ،چیيار به اون مرحومه داري
مامان :زود بگو چه مرگته،این چه جنگوليي بود درآوردي ،حاال این راضووي
خانم فير مي کنه یه تختت کمه،
دیبا :مامان برو ردش کن بره،
مامان :کجا بره ،هنوز سر ریخت منو سامون نداده
دیبا :مامان تو رو خدا قیامت نيني ها ،یه چیزي مي خوام بگم
مامان دادش هوا رفت :دیبا ،حرف بزن ،اون دهن کوفتي رو باز کن ببینم چته
دیبا :مامان بشین
مادرش نشست :بفرمایین
دیبا دهنش رو باز کرد از ب بسم الله تا فوت حاج خانم و حرفهاي مامان مهین
و عمه خانم و داستان کبري و هر چي بود و نبود رو ریخت رو دایره
مامان :دیبا ،دیبا ،تو چه غلري کردي؟ ،دیبا تو چه غلري کردي بي اجازه ،دیبا
اگه بابات بفهمه چه خاکي بر سر بریزم؟
دیبا :مامان غلط کردم ،مامان یه کاري کن ،مامان جونم،
مامان :من مامان جونم؟ برو به آقاجونت ،به نفست بگو ،منو تو این گند نيش
دیبا :مامان،از آقاجون شناسنامه ام رو نگرفتم هنوز ولي فير کنم بخش همسر
خالیه ،مامان یادت نیست ،وقتي شناسنامه ها رو عوض مي کردند واسه بعضي
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ها بخش همسوور و فرزند خالي بود ،فير کنم مال منم همینروره ،اینو پریدم،
ولي مامان اگه نعنا بفهمه
مامان:اینقدر بگو نعنا تا آخرم یه بار از دهنت در بره ،ببینم مي توني یه شري بپا
کني،
بعدم نشست ل تخت :گرچه اون پیش این گندي که زدي گند نیست،
با صداي زنگ موبای دیبا از جا پرید :واي آقاجونمه
مامان :دهنت رو مي بندي فهمیدي ،وگرنه بابات سوويته مي کنه ،مي ریم
محضر من اونجا دست مي زارم رو قلبم ،که ایشاال همون موقع هم قلبم بگیره
راحت شم ،هم اون مراسم رو بهم بزنم
دیبا :واي مامي عاشقتم ،فير خوبیه
مامان :دیبا ،حرف نزن ،جواب بابات رو بده ،ولي برگردیم خونه بیچارت مي
کنم ،آدمت مي کنم ،من آدم تحوی جامعه مي دم ،حاال ببین
دیبا :باشه جیگرم،
مامان :واي خدا ،جواب بده ،جواب بده
آقاجونش زنگ زده بود بگه کارش طول مي کشووه ،یه نیم سوواعت قراره دیر تر
برن محضر.
اینبار دیبا با روحیه عالي بهم ریختگي شالش رو در ست مي کرد تا آماده شه
براي عملیات مشترک با مامانش
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سر ساعت آماده بودند که به جاي آقاجونش یا پسرا ،شاهین زنگ در و زد ،دیبا
شاد و خندون ،د ست تو د ست مامانش رفت بیرون ،اول با دیدن شاهین جا
خورد ،ولي سعي کرد همه چیز طبیعي باشه :سالم
مامان :سالم شاهین جان ،چرا شما زحمت کشیدین
شاهین :چه زحمتي اومدم دنبال زن و مادر زن -زحمتي نیست وظیفه اس
دیبا از کنار دستش رد شد سمت در :اي پاچه خوار
شاهین به ابرو باال انداختتني بسنده کرد،
یه نیم سووواعتي بود از خونه بیرون زده بودند یيم تو پمپ بنزین ،یيم تو گ
فروشووي ،گرچه شووواهین گ رو پرت کرده بود تو صووندوق عق  ،یه کم تو
شیریني فرو شي معر شدند گرچه جعبه شیریني رو هم روونه صندق کرده
بود
دیبا فقط از تو آینه کنار با مادرش ایما اشووواره حرف مي زد ،حس مي کرد یه
چیزي غلره ،که شاهین دهن باز کرد :راستش یه مشيلي پیش اومد
دیبا :چه مشيلي؟
شاهین :فير کنم  ،فير کنم یه چند ساعتي باید مراسم رو عق بندازیم
مامان :چي شده؟
شاهین :چیزي نیست
دیبا :پس بریم محضر
مامان دلش میخوا ست کیف د ستي اش رو با تمام قوا بيوبه تو سر این دختر
پررو :چي شده شاهین خان،مشي چیه؟
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شاهین :خوب راستش ،من باید یه سري برم بیمارستان به یيي از دوستان سر
بزنم
دیبا :خوب بریم ،ما تو ماشین مي شینیم ،شما برین بیاین میریم محضر
مامان :دیبا،
دیبا :بله،
مامانش با چشم پیام بستن دهن رو رسوند،
شاهین جلوي بیمارستان ترمز زد،
دیبا :اینجا هستند؟ بزارین به آقاجون خبر بدم ،نرن محضر نگران شن
شاهین :الزم نیست  ،خودشون مي دوند
دیبا :دانیال و داود و خانوم هاشون چي؟
شاهین :اونها هم مي دونن
دیبا :خوب شما برو و بیا،
شاهین :دوست دارم شما هم باشین،
دیبا :نه دیگه ،خوب نیسوت  ،یعني اومد نداره ،شوما برو  ،من و مامان مي ریم
خونه ،بزار این دوستتون خوب شن ،ایشاال هفته دیگه ،ماه دیگه ،باالخره تو یه
فرصتي باز وقت محضر میگیریم .نه مامان؟ بهتر نیست؟
شاهین :ببینین ،من شما رو اوردم اینجا ،ببخشید بلد نیستم چجوري باید خبر
بدم ،راستش حاجي یيم کسالت پیدا کردند
دیبا :کدوم حاجي؟
شاهین :آقاجونت،
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مامان :واي ،چي شده؟
دیبا :اليي نگو من خودم یه نیم ساعت پیش باش حرف زدم
شاهین :بله ،یه ساعت پیش حرف زدین ،متاسفانه یه مشي کاري پیش اومد،
یيم حرص خوردند ،قلبشون گرفته ،پسرها سریع آوردن اینجا ،گفتند من شما
رو
دیبا دیگه صوبر نيرد ،سوریع پریدبیرون و دوید سومت اوريانس ،با رسویدن به
سالن اصلي ،دانیال و داود رو دید که ماتم زده رو صندلي ولو بودند ،با رسیدن
دیبا پسرها از جا جستند
دیبا :آقاجونم کجاست ،چي شده؟
دانیال :تو مراقبتهاي ویژه ،حالش خوب نیست
دیبا :دروغ نگو ،خودم باش حرف زدم ،خوب بود ،صبح که عالي بود
داوود :آروم باش ،داد نزن صدات میره تو  ،مي شنوه حالش بدتر مي شه
حاال دیگه مادرش و شاهین هم رسیده بودند
پرسووتار سووریع اومد تذکر داد و همه رو دعوت به سوويوت کرد ،دکتر هم
توضیحاتي داد  ،و به مادرش اجازه داد ،به شرط حفظ سيوت بره برا  30ثانیه
از دور ببیندش
با برگشووتن مادرش با چشووم گریون دیبا بي تاب تر شوووده بود ،کلي به دکتر
التماس کرد که اونم چند ثانیه بره تو اتاق
دکتر به هر سوه اجازه داد ،ولي از همه خواسوت بي کالم ،بدون بي تابي  ،فقط
برن و برگردند و بعد هم تا استیب شدن وضعیت حرفي از دیدن نزنند
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با ورود به اتاق با اون همه دسووتگاه متصوو به مریض  ،قل دیبا تند تند بناي
زدن داشووت ،تحم دیدن آقاجونش رو تو اون وضووعیت نداشووت ،زود تر از
دانیال و داود خودش رو رسوووند به آقاجونش ،چشوومهاش باز بود ،ولي تنفس
سختي داشت زیر دستگاه اکسیژن ،دیبا سعي کرد اشيي نریزه ،فقط نزدیک تر
رفت ،خیلي نرم د ست اقاجونش رو تو د ست گرفت ،اح ساس مي کرد با تمام
توان آقاجونش سووعي داره دسووتش رو فشوواره بده ،انگار مي خواسووت هر چي
حرفه با این تماس دسووت به دیبا منتق کنه  ،آقاجونش نگاهي تو چشوومهاي
دانیال قف کرد و ادامه نگاه رو کشوووند رو دیبا ،بعدم نگاه انداخت به داود و با
امتداد نگاهش رو چشوومها دیبا متوقف کرد ،دیبا از این که سوورح هوشوویاري
آقاجونش باالسووت لبخند به لبش اومد،نتونسووت جلوي خودش رو بگیره دوال
شد  ،دست آقاجونش رو ب*و*سید ،پسرها هم از دیبا تبعیت کردند
دکتر با حرکت د ست ا شاره کرد که از اتاق برن بیرون ،دیبا براي بار آخر د ست
آقاجونش رو تو دسووت گرفت ،با زمزمه خاموشووي به آقاجونش گفت دوسووت
دارم
آقاجونش هم چ شمي به هم زد و یه دفعه صداي بوق گوش خرا شي اومد ،داد
دکتر ،دسووتهاي دانیال که وحشوویانه داشووت دیبا رو از تو دسووت و پاي دکتر و
پرستار ها دور مي کرد ،اینا آخرین چیزهایي بود که از بیمارستان به یاد داشت،
خاطرات بعدي همه صامت بودند ،ت صاویري از قاب عيس بود و شمع ،باغ
رضوووان ،یه چهار گوش خاکي که مزین به یه تيه فرش زرع و نیم دسووتبافت
بود ،با بوي حلوا و گالب که بدجور ه*و*س انگیز بودند ،ولي تا بدهن دیبامي
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رسوویدند انگار زهر مار مي شوود ،و دیبا بر میگردوند تو دسووتمال ،یه جمعیت
شاید چند صد نفري،
جال بود که تو اون شلوغي بیشتر از همه مامان مهین کنارش نشسته بود ،هر
چي چ شم انداخته بود عرو سش رو نمي دید ،عمه خانم رو ولي فقط یه بار به
خاطر داشت ،مهناز هم بود،
مینا ،میناي دو دره بازه هم اومده بود سر سالمتي،
همه عمو و زن عمو ها ،دختر پسراشون ،حتي خاله هاش شوهراشون ،یيي دو
تا به مدد هواپیماي قاره پیما دو روزه خودشون رو رسونده بودند ،و بعضي هام
زنگ مي زدند ت سلیت ،ولي دیبا همچنان در سيوت نظاره گر عظمت مرا سم
بود،
شوواهینم که سوویاه به تن شووده بود یار سوووم ،پا به پاي داود و دانیال بدو بدو مي
کرد ،د ستور مي داد ،تو اون شلوغي شایان ر سولي رو هم دیده بود ،گرچه دو
باري چشم تو چشم شده بودند ولي اون تو گوشي که دیبا انتظارش رو داشت
تو صورتش نخورده بود فقط گاه و بیگاه زوم مي شد رو دیبا
مادرش ولي خیلي بي تابي مي کرد ،گاهي دیبا دلش مي خواست بهش بگه که
این گریه و شوویون رو اعصوووابه ولي هر بار دهن باز مي کرد بي خیال به کار
انداختن زبونش مي شد ،یه هفته اي طول کشید تا دقیقا بفهمه چي شده ،دقیقا
تو مراسووم هفت بود که دیگه کسووي جلو دار داد زدنهاش نبود ،انگار تمومي
نداشت هر چي داد مي زد،
ولي اونم رد شده بود ،چقدرش معلوم نبود ،شمار روز و هفته دستش نبود ،تنها
چیزي که دستش بود نبودنش آقاجونش بود ،بي پشت و پناه بودنش بود،
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مادرش که به ظاهر سوور پا بود ،بیچاره هنوز داشووت جواب کم و کسووري هاي
مراسووم رو به فک و فامی میداد ،چرا تو فال ن هت شوو هفت نبوده ،چرا تو
امامزاده قبر نخریدند ،حاجي که ندار نبوده ،کي وا سش حج مي فر ستین ،کي
واسووش کتاب دعا چار مي کنین ،کي به بازاریها کارت تشووير مراسووم مي
دیدن ،کي پسرها میرن بازار در تیمچه رو باز مي کنند،
ولي دیبا خسووته تر از این بود که بخواد جفت پا دهن این جماعت رو ببنده،
احساس مي کرد همین کش و واکش ها به مامانش سرگرمي مي ده و حواسش
رو از اص داستان پرت مي کنه،
دیبا حرف مي زد ،ولي چیزي نه بیشتر از آره و نه ،باالخره به توصیه عمه و خاله
روانه دکترش کرده بودند ،قرصهایي که در ظاهر فی رو مي نداخت ،ولي هنوز
پا سي از ش نرفته خواب نرفته رو از سر دیبا مي نداختند ،و تا خود اله صبح
خواب رو از چشمهاش مي پروند،
یيي دوبار مادر شاهین سر زده بود و شاهین که البته هر روز نمي اومد ولي هر
روز زنگ مي زد ،و دیبا نمي فهمید چرا!
عمه خانم و مامان مهین هم سر مي زدند ولي بازهم دیبا نمي فهمید چرا!
تا روزي که دم دم هاي غروب شوواهین با پسورا اومدند خونه ،دیبا تو حیاط زیر
بارون نشسته بود،
حرف بود ،حرف مردم ،حرف آبرو داري ،حرف سالمتي دیبا
یيي مي گفت زشته،آخه چهلم یه هفته نیست رد شده
یيي مي گفت ،گور بابا مردم ،مي خواین دیونه بشه
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یيي میگفت ،آقاجونش راضي بوده
یيي میگفت ،نمي شه تا سال نشده،
یيي میگفت اون خدا بیامرز دستش از گور بیرونه
مادرش ولي در سيوت نگاه مي کرد،
ظاهرن شاهین اومده بود که حرف محضر رفتن ،و سفر رفتن و تلییر آب و هوا
بزنه،
پسرها هم با دست پس مي زدند ،با پا پیش مي کشیدند
دیبا بلند شد مي خواست بره تواتاق که شاهینم پشت سرش بلند شد :با اجازه،
من مي خوام یه دو کالم با دیبا حرف بزنم
دانیال :بفرمایین ،ولي بعید مي دونم جوابي بهت بده
شاهین :بشنوه هم کافیه،
با ب سته شدن در پ شت سرش ،دیبا کالفه ن ش ست رو تخت ،حرفي ندا شت،
اگرم داشت زبونش میلي نداشت
شوواهین :خوب ،امروز خوبیا ،رفتي زیر بارون ،قدم زدي ،کال بهتري ها  ،نگو
نه
دیبا بازم نگاه کرد
شوواهین :شوونیدي حرف چي بود ،من مي خوام برم سووفر ،خوب تو هم بیاي
خوبه دیگه
شاهي 5 :روز مي ریم دبي ،از اونجا هم ویزاي م صر مي گیریم ،االن بهترین
فصله ها ،یه سرم شاید بریم مرکش،زیاد نمي مونیم ،ولي خوبه ،میاي؟
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شاهین :میریم عقد مي کنیم ،همونرور که بابات خواستند ،بعدم خوب میریم
دیگه ،یعد از سال حاجي هم به همه مي گیم هان؟ خوبه؟
دسووتي دو طرف سوورش گذاشووت ،احسوواس انفجار مي کرد ،همه چیز مث یه
فیلم سریع از جلوي چشماش رد میشدند،
یادش نبود دقی قا چي گف ته ،یه چیز هایي یادش بود ،ولي جزئ یاتي به یاد
ندا شت ،چیزي که به یاد مي اورد شاید گفتن چند کلمه اي راجع به زن اولش
بود ،اینيه برگشووته ،مي خواد برگرده ،سووند سووازي کرده ،باردار بوده که رفته،
شاهین میخواد وقتي برگ شتند بچه رو از مادرش پس بگیره ،امیدي که به رو پا
شدن دیبا بسته بود و شاید مادري که انتظار داشت از دیبا واسه بچه زن دیگه،
و البته چند جمله اي هم از خودش بیشووتر به خاطر نداشووت  :من خودم گند
زدم به زندگیم ،رو من حسوواب نين واسووه بچه ات ،بچه ات رو بي مادر نين،
اگه باردار بوده و قایم کرده یعني بچه اش رو مي خواد ،برو یه شووانس دیگه اي
بده بهش برو شاید اینبار به هم خوردین
احتماال چیزهایي هم راجع به عقد ف سخ ن شده گفته بودکه شاهین دیوانه شده
بود ،داد زده بود ،دانیال رو از دهنه در اتاق با شدت کنار زده بود ،به مادرش از
تا سف سري تيون داده بود ورفته بود ،نه بي سر و صدا نه بي تهدید ولي مهم
این بود که رفته بود
نفس عمیقي کشید این سر درد لعنتي ول کن نبود،
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دانیال و داود هر روز غروب مي اومدند خونه ،حرف کارها بود ،حرف دیبا،
حرف دکتر ،حرف امضا،مادرش هم که گویا جونش به جون پسرها بود ،طاقت
رنجوندن نداشت،
تا روزي که بعد دو هفته اي مامان مهین سر زده بود ،مامانش گفته بود دیبا نیاز
به بسووتري کوتاهي داره ،ودیبا هم مي دونسووت که داره ،مامان مهین رفته بود و
غروب رضا اومده بود،
شناسنامه به دست اومده بود ،خونسرد ،ولي محيم ،مامان مهین پشت سرش
بود ،عمه خانم کنار دستش،
دان یال و داود رسوو یده بود ند ،داد بود ،ه دادن بود ،بي احترامي ،و آخرش
چمدوني که صداي چرخاش پ شت سر دیبا رو زمین ک شیده مي شد ،با چند
قرره ا شيي که مادرش ریخته بود ،شاید چون جرات ندا شت جلوي پ سرا آبي
پشت سر دخترش بریزه،
یاد رماني افتاد که آخرش که نه از وسووراش خوب اشووک ریخته بود" کسووي
پشت سرم آب نریخت"
الاق این چند قرره اشک مادر رو مي شد به نیابت از یه کاسه اب قبول کرد،
داشت مي رفت بدون اینيه بدونه چرا؟ دلسوزي بود و ترحم یا چي؟
رضا پشت فرمون هم ول کن نبود :پسره دیالق بره مهر دیونگي بزنه تو پیشوني
خواهرش که انحصوووار وراثت لنگ نمونه ،اون یيي هم که مث طفیلي دنبال
داداشش راه افتاده،
دیبا :اردک ،مي گن مث جوجه اردک
دیگه از اون روز چیزي یادش نبود ،جز لبخند محوي رو ي ل رضا
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هر چي بود از روزهاي بعدي بود ،کبري بود ،خسوورو بود و اخم تخم هاش به
کبري ،خونه رضووا بود ،تهران بود ،وان آبي بود که کبري گاهي به زور شوویر گاو
مي کرد به اسم شیر خر مي دونست این دیبا اوني نیست که نفسش رو بگیره،
دیبا رو مي خوابوند توش،
غر غرهایي بود که از دسووت خسوورو خان و مادرش مي کرد ،ولي دیبا خودش
مي دید که چرور تا خسرو صداش میزنه انگار در بهشت رو واسش باز کردند،
به سر مي دوئه
اون تخت خواب دونفره جلوي اون پنجره رو به حیاط هم تو خاطراتش بودند،
تخت دونفره ولي یه نفره اي که به قول کبري جون مي داد واسووه خر غلت ولي
کو دیبایي که کبري رو ادم کنه که کمي حواسش به مثالهاش باشه،
وقتي بي هوا با ل باس خواب مي ر فت تو تراس ،واي ا گه کبري م ید ید ،ا گه
خسرو تو حیاط کاري داشت ،مث گشت ا ر ش ا د سریع وارد عم مي شد،
مانتو مي کشید تن دیبا که خانم جون ،سر ما نخوري ،مواظ خودتون باشین،
و دیبا که ناي حرف زدن نداشت که بگه خر خودتي،
رضا بود ،نبود ،سفر بود ،نبود ،اصال پر از بود و نبود بود تو تقویم درهم دیبا،
مادرش بود ولي تو سیم تلفن ،ولي هر روز بود،
مامان مهین هم تو امواج اینترتي از تانگو سوور مي کشووید،نه هر روز ولي خ
گهگاهي بود
هیچوقت نپرسید سوزان چرا اینجا نیست چرا تو این خونه نیست  ،ولي خوبي
کبري به این بود که دهنش لق بود ،گفته بود که هرگز نشوونیده که قرار باشووه که
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با شه تو این زندگي  ،گفت که اون ش بعد از به شت زهرا ق شرق شده خونه
حاج خانوم ،بازم گفته بود ولي دیبا بیش از این حوصله شنیدن نيرده بود،
کبري ذوق زده از کالس یوگا بر گشته بود ،دیبا رو تو تخت نشونده بود ،دیبا هم
مقاومتي نمي کرد ،مي دون ست تا گوش نده ،رهایي نداره ،اونم حاال که جوني
نداره واسه ادب کردن این عجوزه وراج
کبري دسووتور مي داد و دیبا عم مي کرد :،ببند ،هم دهنت رو ،یعني از بیني
نفس بيش ،هم اوم چشمات رو
مي خوام رها شي ،رها ،بریم دشت ،بریم کوه
هر کدوم دوست داري
دیبا کوه رو انتخاب کرده بود ،داریم مي ریم ،االن تو باالیي ،به خیابونها نگاه
کن
دیبا دلش خوا سته بود سرفه اي کنه تا این همه الودگي ما شین هاي زیر پارو از
ریه به دور کنه ولي از ترس تيرار حرفهاي کبري سرفه رو تو خودش خفه کرد،
کبري مي گفت ودیبا مي رفت ،رسوندش به کوه ،از تله کابین هم باالتر بردش،
یه جایي باال تر از همه،
کووبووري :حوواال بوويووش ،نووفووس بوويووش 5 ،شووووموواره ،دلووت بوولوورزه،
بگیر،بگیر،بگیر،بگیر،بگیر ،حاال آروم بده بیرون again again ،

دیبا نمي دونست این اختالط انگلیسي و فارسي فرمول رو بي اثر مي کنه یا نه،
ولي سپرده بود به کبري ،تا جایي که فرمان عوض شده بود ،حاال باید یه ا سم
رو صدا میزد،
اولین اسمي که به ذهنش مي رسید،
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پر خالي بود ،هر چي کبري با حفظ آرامش دسووتور مي داد دیبا سوواکت تو اون
پر خالي دنبال اسمي مي گشت که صدا بزنه،
کبري غرغر کنون بلند شوود ،که داد دیبا باعث شوود سوويندري بخوره تو کناره
تخت :دیبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
کبري باز به خودش مسلط شد :بازم،
دیبا:آقاجون ن ن ن ن ن ن ن ن
کبري:بازم
دیبا:مامان ن ن ن ن ن ن ن ن
کبري :بازم
دیبا :زندگي ي ي ي ي ي ي ي ي
کبري :بازم
دیبا :رضا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
کبري :بازم
دیبا :شاهین ن ن ن ن ن ن ن ن
کبري :بازم
دیبا :خسته ا م م م م م م م م م م
کبري:بازم بگو
دیبا :غذا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
کبري:بازم
دیبا :سوخت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت
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کبري :چي؟
دیبا :بو و و و و و و و و و و و و
دیبا احساس کرد زلزله شده ادامه داد :زلزله ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
احساس سردي و خیسي باعث شد چشم باز کنه
چشمي چرخوند؛ اول سیاهي بود ،کم کم داشت مي دید به جاي کبري مامان
و آقاجونش بودند به جاي تخت رضا ،تو تخت خودش بود
لبخندي زد :خدا تازه گیها چه باحال شدي ،چه زود
آقاجونش دهن بازکرد :چي شدي بابا؟ چقدر داد مي زني؟ خواب بد دیدي؟
مامان :بس که فيرش درگیره کاراي بیخوده تو خوابم آرامش نداره ،آخه نصووفه
شبي  ،غذا کجا بودکه بسوزه ،ماشالله سر ش که مث بولدوزر غذا خوردي،
بازم فير غذایي؟
دیبا ولي تو شوویریني رو یاش بود ،فير کرد اتاقش رو فریاد نزده ،ولي حاال تو
اتاقشه :خدا ،خیلي متحول شدي ،این خدا رو بیشتر دوست دارم
مامان :حاجي ،یا خدا نصفه شبي کفر میگه ،دیگه به خدا چیيار داري
دیبا پرید ب*غ*ل آقاجونش چشمه اشيش از نو جوشید،
مادرش لیوان آب به دست برگشت تو اتاق
حاجي د ستي برد زیر چ شمهاي دیبا ،د ستي رو بال شش ک شید :چته بابا ،چرا
این همه گریه کردي؟ خواب دیدي
دیبا :بابا چه خوبه هستي ،خدا چه باحاله ،زود حاجتم رو داد بابا خواب دیدم،
وحشتناک بود ،دیگه دلم نمي خواد بخوابم ،مي ترسم از اون کاب*و*س
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مادرش لیوان آب رو تودسووتاش گذاشووت :حا جي ولش کن ،بزار یه لیوان آب
بدم بخوره آروم شه ،تو ام پاشو این لباس رو عوض کن،
این چشمهاي وامونده رو هم شبها پاک کن ،گند زدي به رو بالشي ،یه بار دیگه
سیاه کني مي رم واست ملحفه مشيي مي خرم
دیبا ولي زل زده بود به آقاجونش با اون چشمهاي پف کرده خواب آلوده نگران،
باز آقاجونش رو ب*غ*ل کرد
مادرش ابرو تو هم کشووید :دختر خجالت بيش شوووهر منه همچین سووفت
چسبیدي ها،
دیبا :مامان من از امش تو تخت شمامي خوابم،
مامان :شما همچین بي جا مي کني،
دیباِ :ا  ،مامان
حاجيِ :ا نداره بچه،لباس عوض کن بخواب ،مي دوني ساعت چنده،
ولي دیبا ول کن حاجي نبود ،بزور کشوووندش تو تخت :بابا باید بموني پیشووم،
نمي دوني چه خوابي بود ،چقدر وحشتناک
هنوز زمان رو پیدا نيرده بود ،نمي دونسووت چه وقت از سوواله ،چه روزه ،دلش
میخواسوت به خودش نگاه کنه ببینه  12سوالشوه ،هنوز فرصوت داشوت وا سه
خراب نيردن خیلي چیزا
سرش رو گرفت
حاجي :چي شدي بابا ،سرت در مي کنه
دیبا :داره مي ترکه -االن چه سالیه؟ من چند سالمه،
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حاجي :یعني چي؟
دیبا :آقاجون ،خوب دیدم شما سيته کردي ،آقاجون ،بدبخت شده بودم ،مي
خواستند منو ببرن تیمارستان ،همین پسرات،
مامان :واي خدا ،آخه اون زبونت رو گاز بگیر
حاجي :خانم بزار حرف بزنه ،بزار سبک شه
حاجي رو کرد به دیبا :بگو بابا؛ دیگه چي دیدي؟
دیبا:من و مامان داشتیم مي رفتیم محضر
رو کرد به مامانش :مامان یادته
مامان :خواب دیدي ،محضر کجا بود
دیبا:واي خدایا شيرت ،مامان راضي خانم نیومده بود اینجا؟
مامان با سر نمي گفت
دیبا :مامان پس نينه نعنا هم نیومده خواستگاري،
ک سي حرفي نزد ،پدر مادرش با هم نگاهي رد و بدل کردند که دیبا به فال نیک
گرفت :واي نينه اصال من تهران نرفتم،دانشگاه قبول نشدم ،نينه پشت کنيورم
مادرش خواست حرفي بزنه که حاجي با دست به سيوت دعوتش کرد
دیبا ادامه داد ،همینرور داشووت دنده عق مي زد تو خاطرات مرت قرو قاطي
 ،مي خوا ست بره عق اینقدر عق که بر سه به جایي که بد کرده بود ،خراب
کرده بود،
یه نفس حرف زد ،اصووال دیگه سوور نمي چرخوند ،نیاز نمي دید تایید خواب
بودن اتفاقات رو بگیره،
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شروع کرد از نو ،گاهي مي رفت عق خیلي عق مي رفت تو مدرسه ،اذیت
و آزار معلم ها ،گاهي میر سید به شاهین ،به ر ضا ،حاج خانم ،عقد صوري،
فوت حاج خانم ،بعد مي شوود نوبت اسووتخر روباز و آفتاب گرفتن با مینا ،مي
رسووید به دانشووگاه ،از پراید ظهیري ،مي رفت تو درگیري لفظي با سووامي پسور
خاله اش ،از دختر پسوورهایي که به هم جوش داده بود ،از دعواهایي که کرده
بود ،یه دفعه بي سووامون مي رسووید به شوویرنت هاي دبیرسووتان ،به برف پروني
جلوي مدرسه شایان رسولي ،از حيم اخراج معاون مدرسه تو هاگیر واگیر اون
ایسووتگاه اتوب*و*س،از التماسووهاش به رضووا مي گفت که بیان خواسووتگاري
صوووري ،میزد به خاکي خاطره اون عقد کذایي و ارایشووگاه و عيس فرسووتاده
شووده از سوووزان رو مي گفت،تو گوشووي که حاجي زده بود و هنوز دردش زیر
گوشووش بود ،پولي که مادرش گاهي قاچاقي واسووش مي فرسووتاد ،یواشوويي
موندن خونه پسوور عمو تو روزهاي بعد از تحوی سووال تو اون برحه روندگي و
موندگي ازخونه پدري ،از عصبانیتش از مینا واسه خبر چیني
از محيم بستن در شیشه اي و شيستن شیشه ملازه اي که صاحبش بزور مي
خواست تخفیف بده رو ساعتش و در عوضش کارت ویزتش رو بزور انداخته
بود تو جی دیبا،
اینقدر گفت و گفت که دیگه تارهاي صوووتیش به زور یاري مي کردند ،وقتي
دیگه صووداش ته حلقش گیر افتاد ،سوور بلند کرد ،دو جفت چشووم گیج و گم،
متع ج شوووک زده ،زوم کرده بود ند روش ،کاري از دی با بر نمي او مد ،به
سوويسوويه افتاده بود ،چیزي که تو این وانفسووا کم داشووت ،آخرین باري که به
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سيسيه افتاده بود ،دقیقا  8ساعت سيسيه کرده بود ،یادش اومد که به خاطر
گریه زیاد بابت سیلي پشت بهم زدن مراسم عقدبود ،یهویي دست گذاشت رو
دهنش،انگار تازه دا شت هو شیار مي شد ،چي کرده بود ،چي گفته بود ،حاال
مي فهمید چرا دو جفت چشووم زل زده بهش قصوود دل کندن از صووورتش رو
ندارند ،اصووال نفهمیده بود تا کجا رفته  ،چقدر تعریفي هاش از تو خواب بوده
چقدر وصف واقعیات ،اصال بي پیدا کردن زمان حرف زده بود
این سيسيه لعنتي هم ول کن نبود ،که به یمن داد ناگهاني مادرش متوقف شد
و البته به لرف خدا نه اون خدا باحاله ،اون خدا جدیه ،که نمي گذاشت کسي
قسر در بره،
حاجي اینبار دسووت مادر و گرفت که تو گوش دخترش نشووینه :خانم خود دار
باش ،حرف خیلي تازه اي نبود ،ما که بیشووترش رو در جریان بودیم ،از خیر
بقیه اش بگذر
دیبا از جا جسوووت :االن اینا که گفتم خواب دیشووو نبودند؟ نه آقاجون؟ نه
مامي؟
مامان :یه بار دیگه بگو مامي تا نشونت بدم
دیبا خوشحال از صداي خش داري که برگشته بود به گلوش حمله برد به لیوان
آب که فقط چند قرره داشتند واسه تر کردن این گلوي مصیبت زده
آقاجونش بلند شد :تیيه محضر رفتن با شاهین  ،بند و زیر ابروي راضي خانم
و چال کردن بنده  ،تهرون رفتنتون با آقا رضا خواب بود ،ولي خدمتتون عارضم
که از اونجا که التماس مي کردي شوواهین نیاد خواسووتگاري و چهار چنگولي
پاهاي منو تو ب*غ*ل گرفته بودي عین واقعیت بود ،عقد یواشوويي و پنهون
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کاریهاتون ،التماس به پسوور حاج زرکوب و حموم افتاب و اتیشووهایي که تو
مدرسه و دانشگاه سوزوندي ،اون دو تا سیلي جانانه اي که نوش جون کردي و
پولهاي یوا شيي خانم مادرتون ،لنگ ب ستن وا سه پ سر عموهات ،قیچي زدن
موي زن عمو نرگ ست تو خواب ،سوار ما شین پ سرهاي دان شگاه شدن ،چال
گردن تیله هاي دانیال و داود ،و مسه دادن به زن داداشات تو روز پاگشاشون،
عین واقعیت بود دیگه الزم نیسووت همه رو بگم ،الزمه بیداریهات رو دوره کنم
واست
دیبا با سوور نه گفت :غلط کردن اقاجون ،بخدا کار من نبود ،حاج خانم گفت،
اون کرد ،بخدا( بازم تو دلش گفت همون خدا جدیهب
حاجي :یه قلم کار حاج خانم بود بقیه اش رو کي بهت الهام کرد،
دیبا :نمي دونم به خدا ،شیرون رفته تو جلدم حتما
مامان :خیلي پررویي به خدا،
دیبا یه نگاهي به ساعت کرد ،دم صبح بود:آقاجون حاال شما یيم ا ستراحت
کنین ،خسووته شوودین ،اصووال منم نمي ام تو تختتون ،خسووتگي تون در رفت یه
فيري کنیم من ادم شم ،باشه؟
حاجي بلند شد،
دیبا :یعني این نعنا نیومده خواستگاري دیگه نه؟
مامان :نخیر ،خدا بهش رحم کرد مادر مرده
دیبا :باید بگین بي پدر
حاجي :دیبا،
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دیبا :خوب پدر مرده ،یتیم شده
حاجي :واي ،واي خدا،
دیبا :چشم ،شما حرص نخورین ،من آدم مي شم ،بخدا زبونم رو مي دوزم،
مامان :فير نين زدي و بردي ،بزار یيم استراحت کنیم روز جمعه اي  ،واست
جلسه مي زاریم ،آدمت مي کنم
دیبا :منم مي خوام آدم شم ،بخدا اینبار شدنیه چون خودم مي خوام ،اصال فقط
شما و اقاجون حرص نخورین من درست میشم
حاجي  :خانم بیا بیرون ،بیا تا ملرم نترکیده ،بزار بریم یه نمازي به کمر بزنیم،
یه چرتي بزنیم،
دیبا :حاال یعني من نیام
با دیدن  4تا ابروي درهم رفته جوابش رو گرفت
با بسووته شوودن در اتاق رفت س وراغ کامپیوتر  ،باید مي فهمید امروز چند شوونبه
اس ،چه روزیه ،گرچه گند نزده نگذاشته بود ولي خوب ،با نگاهي به روزشمار
رفت سراغ برگه هاش ،سریع یه برگه کند ،شروع کرد به نوشتن::
من و رضووا عقد کردیم ،حاج خانوم مرده ،من تو مراسووم چهلم بودم ،از اونجا
اقاجونم من رو اورده ا صفهان ،سوزان مق صر اون افت ضاحه ،پ سر رعنا هنوز
نیومده خوا ستگاري(ای شالله که پاش قلم مي شه و نمي ادب کبري یوگا نرفته،
من به رضا التماس کردم بیاد خواستگاري صوري ،ولي قبول نيرده ،مینا خانم
عروس شده ،بابام زنده اس ،ما هرگز با شاهین جایي نرفتیم ،شایان رسولي رو
ندیدم ،اصال ممينه هميالسي شاهین رعنا نبوده باشه،تمام
فعال نمي تونست به خودش و اون حافظه قر و قاطي اعتمادي کنه،
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دراز کشووید رو تخت ،تازه یيم سوورش آروم گرفته بود ،داشوووت اتفاقات نیم
سووواعت قب رو مرور مي کرد دقیقا اون موقع که مادرش مي خواسوووت بهش
حمله ور بشووه ،آقاجونش با چند کلمه آرومش کرده بود " حرف خیلي تازه اي
نبود ،ما که بی شترش رو در جریان بودیم" این حرف خیلي معني دا شت ،اصال
اون که باید اون لحظه دیبا رو له مي گرد اقاجون بود ،علت اینيه خیلي خود
دار بود ،اون حرفي که زد ،یهو مث اي کیو سان یه چیزي به ملزش خرور کرد،
آقاجونش از جریان عقد با خبر بوده ،معلومه که بود ،ممين بود هر غلري رو
نادیده بگیره ولي عقد ،محال بود واسه یه همچین چیزي کوتاه بیاد ،دیگه سيته
رو که باید مي زد؟ نباید؟
سووریع رفت سووراغ تلفنش  ،سوور نخ اینها تو جی

مینا بودdouble agent ،

کثیف
مهم نبود که خانم تو خواب نازه یا نه ،سریع شماره اش رو گرفت ،مینا خواب
آلود جواب داد :بمیري پري ،این چه وقت کالیدنه
دیبا :پرنیان تموم شده به لرف شما ،بنده شدم دیبا
مینا :هر کوفتي ،یه نگاه به سوواعت بنداز ،کله سووحر زنگ زدي ،نه به اون همه
زنگي که زدم و ریجيت کردي نه به حاال
دیبا :پا شو بیا ببینم چه گندي زدي به زندگي من جا سوس دو جانبه کثیف ،مي
خوام بدونم دیگه چیا گفتي به آقاجونم
مینا :واي چي شده؟
دیبا :بس کن تو رو خدا ،فیلم بازي نين
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ً
مینا  :فعال خوابم میاد ،بعدا
دیبا :االن
ًًً
مینا :بعدااا
و تماس رو قرع کرد ،باز دراز کشید ،خوب که فيرش رو مي کرد مي دید ،چه
بهتر که مینا همه چیز رو گفته ،کار دیبا راحت تر شده بود ،گو شي رو انداخت
زیر بالش و سووعي کرد چشوومهاش رو ببنده ،ولي دلش شووور داشووت ،نمي
دونسووت حاال قراره چه معامله اي باهاش بشووه ،اصووال قضوویه رعنا تا چه حد
جدیه،
سوواعت  11بود ،دوش گرفته ،تر گ ورگ کرد رفت بیرون ،آقاجونش داشووت
تلویزیون مي دید ،مادرش هم که تو آشووپزخونه بود ،با قدمهاي محيم سووعي
داشت نشون بده چقدر االن اعتماد به نفس داره ،صداي تلق تولوق صندلهاش
رو سوونگها بدجوري حال مي داد ،ولي همینيه به موازات صووندلي که پدرش
ن ش سته بود ر سید ،اح ساس کرد االن وقت منا سبي نی ست ،یهو اح ساس کرد
ضعف کرده ،با نوک پنجه سعي کرد برگرده تو اتاقش  ،شاید بعدا بتونه برگرده
واسه حرف زد ،ولي قدم اول به دو نرسیده صداي اقاجون بلندشد :سرکار خانم
تشریف مي برین؟ منتظرتون بودیم،
دیبا هیني گفت و برگشووت :چرا ،من خوم اصووال باهاتون مي خواسووتم حرف
بزنم ،ولي االن انگار صداي موبایلم مي اد ،برم جواب بدم بر مي گردم،
حاجي :الزم نیست ،بیا بشین ،خانم یه لیوان آب نبات بیار
دیبا هنوز ننشسته نیم خیز شد :چي شدي آقاجون ،حالت بده؟
حاجي :خیر ،شما رنگت شده گچ ،داري پس مي افتي
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دیبا دست گذاشت رو قلبش :واي راست مي گین به خدا ،حالم بده ،برم؟
حاجي :خیر ،باشین،
دیبا ول شد رو مب  ،مي دونست رفتني در کار نیست ،امروز همون روز محشر
بود ،باید جواب پس مي داد،
یه چند دقیقه اي طول کشید تا مامانش شربت به دست بیاد،
لیوان رو گرفت ولي نتونسووت زبون به دهن بگیره :قربون دسووتت مامي ولي ،با
این سرعت عم خوب شد دکتر نشدي قربونت برم ،مریض از دست مي ره،
مادرش اخمي خرجش کرد و کتش رو گرفت :پاشو ببینم
دیبا از جا جست :برم؟
مادر:خیر بفرمایین اون روبرو بشینین ،اینجا جا منه
دیبا خوا ست یه تیيه باحال بگه ولي چ شمهاي آقاجونش دقیقا زوم بود روش،
خودش رو به کاناپه رو برو رسوند ،شده بود عین دادگاه ،قاضي و منشي دادگاه
صوودر مجلس ،متهم هم روبرو ،سووعي کرد شووروع کننده نباشووه ،سوور به زیر
نشووسووت ببینه باالخره دادسووتان کي شووروع مي کنه که البته چندان هم منتظر
نموند خود قاضي شروع کرد
حاجي :خوب ،ما با تو چیيار کنیم؟ این چیزي نبود که من واسوووه تو آرزو
داشتم ،این اون دختري نیست که آرزوش رو داشتم،دشمن به شادم کردي دیبا
دیبا سوور بلند کرد مي خواسووت ببینه االن این سوووزي که تو حرفهاي آقاجونش
هست چقدر جدیه هنوز چشم تو چشم نشده سر انداخت پایین
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حاجي ادامه داد :روزي که اون دفتر کذایي رو خوندم ،روزي که دیدم دخترم،
یه دونه دخترم داره تبدی مي شه به یه ادم شر ،درد سر ساز ،بي پروا ،به خودم
لرزیدم ،این اوني نبود که من واسه تو مي خواستم ،دوست داشتم قوي باشي،
کم نیاري ،ولي نمي خواستم قلدر باشي ،واسه مردم شاخ و شونه بيشي ،خرر
کني ،با پسوورا بجنگي ،این اوني نبود که من بخاطرش به تو پر و بال دادم ،اگه
پرو بالت رو تو دو سال آخر دبیرستان چیدم ،واسه جبران گذشته بود ،خواستم
دختر شي ،دخترونه رفتار کني،دلم مي خوا ست وقتي بهت مي کن ما شالله،
چه دختري  ،چه خانمي ،لپات گ بندازه ،سرت رو بندازي پایین شرم دخترونه
دا شته با شي نه اینيه برگردي حا ضر جوابي کني ،بگي ،بله  ،خودم مي دونم،
همه مي گن،
دیبا کمي سرش رو اورد باال
حاجي :یادته که چي مي گم؟ باغ فرخي ،پدر فرخي که یادته
و دیبا کامال یادش بود که چروري واسه پیرمرد  80ساله زبون ریخته بود
دیبا :نينه یه هفته بعدش مرد ،مي خواین بندازین گردن من ،یعني از شوووک
حاضر جوابي من بوده؟
حاجي :بسه ،دیبا ،فقط بسه
مامان :ولش کن حاجي بره تو اتاقش  ،این مگه ادمه،
دیبا :مامي
مامان :کوفت و مامي
حاجي :بسه ،نه نگفتم تقصیر توئه ،دارم بهت مي گم چي کردي که من باهات
عوض شدم ،چي گفتي که دیگه جات رو زانوهاي من نبود
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دیبا دو باره پرو شووود :آره خوب تپ مپلي بودم ،زانوتون درد مي گرفت ،ولي
خوب منو حرص دادین ،یادتون چرور گو شتام تو اون دو سال آب شده ،شدم
ني قلیون
حاجي بلند شد :نه تو آدم نمي شي ،نمي شه باهات حرف زد،
دیبا دوید دسووت باباش رو گرفت :غلط کردم ،گوش مي دم ،دیگه حرف نمي
زنم بشینین
حاجي نشووسووت :سوور به هوا بودي دیبا ،از اون دخترا که یه جا بند نمي شوون،
گفتم ازدواج کني یيم زنونگي یاد مي گیري ،محمد رضووا رو از بچگیش دیده
بودم ،حاجي زرکوب رو از بچگي مي شناختم ،مي دونستم چه نوني سر سفره
برده ،بهتر از محمد رضووا واسووه تو نبود ،وقتي ام اون مرحوم از حسوورت واسوه
پسرش گفت ،گفتم خدا رو شير همونه که منم واسه عزیز کردم مي خواستم،
ولي تو چیيار کردي ،هي گریه ،هي زاري ،آخرم که اون مرحوم رو ح سرت به
دل فرستادي سینه قبرستون،
باز دیبا کم اورد ،باز دهن باز کردِ :ا  ،آقاجون ،یه هفته بیشتر از دوماهي که دکتر
گفتهبود عمر کرد اون خدا بیامرز که ،دیگه آخه
مامان :الل نمي شي نه؟
دیبا به خودش اومد :غلط کردم ،فقط یه چیزي دیگه بگم،
مامان :الزم نیست
دی با :چرا به خدا ،الز مه ،خوب آ قاجون اون دختره هر روز زنگ مي زد مي
گفت ممد رضا شوهرمه ،دست از سرش بردار ،بخدا منم تقصیر ندارم ،خوب
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خیلي برام سووخت بود بخوام اون غازقولنگ گچ سوویاه سوووخته ر و با یيي
قسومت کنم ،درسوته زوري بود ولي نمي تونسوتم بعدم که تو آرایشوگاه عيس
فرستاد حامله دست تو کمر هم دیگه ،خوب دیونه شدم ،اصال من چقدر گفتم
بهتون ،باور نمي کردین
حاجي :مگه صحت داشت
دیبا :نه ولي خوب
حاجي :پس نه ،چون من دقیقا  3هفته ازش اصووفهان و تهران و کویت تحقیق
فرسووتاده بودم ،تو مي گفتي ولي من مي دونسووتم درسووت نیسووت ،که شووما
ً
راساواسه خودت تصمیم گرفتي چوب حراج بزني به آبروي همه
دیبا:آقاجون ،خوب من بچه بودم بخدا ،اصال زبونم به بله نچرخید،
آقاجون :خوب بسه اون که گذشت ،گفتم ادمت کنم ،گفتم بزارم درس بخوني
بليه بزرگ شي ،شدي؟ نه واالله -وقتي تهران قبول شدي ق صد ندا شتم بزارم
بري  ،ولي حاج خانم دلم رو قرص کرد ،حاج خانم رو خوب مي شناختم ،از
فامیلهاي دور حاجي بود ،از قب ازدواج حاجي باهاش ،مي شووناختمش،
خیلي موقع ها سر سفره پدرش نشسته بودم ،یه نسبت خیلي دوري هم با مادر
خدا بیامرزم دا شت ،گفت زیر پر و بالت رو مي گیره ،در جریان همه چیز بود،
گفته بودم کیو دارم مي فرستم پیشش ،گفت خیالت راحت
دیبا :پس هم سفري زن عمو نبود؟
آقاجون :بود ،ولي پیش از اون آشووناي ما بود -اون خدا بیامرز گفت چه نیتي
داره ،خیلي دلش مي خواست خواسته حاجي دوباره پا بگیره ،عاشق ممد رضا
بود ،اصال یه جور دیگه دوستش داشت ،هر سه تاشون رو دوست داشت اصال
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براش مهم نبود که بچه هاي هووش ه ستند ،رو چ شمش مي زا شت هم شون
رو ،ولي محمد واسش یه چیز دیگه بود ،خواسته حاجي هم که جاي خودش،
گفت فر صت شده ،گفت بزارم ،شما برگردین بهم ،گفت جورش مي کنه ،یه
کاري مي کنه مهرتون به دل هم بیفته ،که اج امون نداد.گفت محمد خیلي
سر خورده شده،از فير زن و زندگي اومده بیرون ،گفتم فير بدي نیست ،ما که
چوب حراج خورده به آبرومون ،حاال دوباره همون ب شه دامادم شاید یيم مردم
خفه بشن،ولي خبرهایي که بهم مي رسید این بود که تو همون شوتي که بودي
هسووتي ،دعوا مي کني ،شوور مي کني ،هنوز یيم لرافت تو وجودت نیسووت،
رفتي دالل ازدواج و دوسووت یابي شوودي ،چشوومم آب نخورد ،به حاج خانم
گفتم ق ضیه رو باهاتون علني کنه یا رومي روم یا زنگي زنگ ،که عمرش کفاف
نداد ،حاال تو بگو ببینم من با تو چیيار کنم با این یه دونه دختر که شووده تف
سرباال چیيار کنم؟
دیبا :اول شما بگین اون خبرگزاري ا سو شیتد پرس مینا مارموملک بوده یانه تا
من برم حالش رو جا بیارم
حاجي :ال الي اله الي الله ،من چي مي گم تو چي مي گي!
دیبا:آقاجون ،خوب اون عوضي حق نداشت همه چیز رو به شما بگه،
حاجي :من خودم بهش گفتم ،اونم صالح تو رو مي خواست
دیبا :بمیره ،
حاجي :بسه
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دیبا :راستي آقاجون ،شما که مي دونستي اسم اوشون تو شناسنامه منه ،واسه
چي مي خواستي پسر رعنا بیاد خواستگاري
حاجي :مي خواسووتم ببینم اون قف زبونت باز مي شووه یا همینرور تخت گاز
مي ري ،بازم میخواي خودت گنده کاریهات رو الپوشوني کني
دیبا :دیدین که خودم گفتم
مامان :روت و برم ،احیانا تو خواب نبود زبون باز کردي
دیبا :باالخره که خودم گفتم
حاجي :بسه دیبا ،دیگه جمعش کن ،حاال بگو من با تو چیيار کنم؟
دیبا :ببینین ،من  ،یعني رضا ،ترتی کارا رو داده ،یهو سرش رو چسبید
حاجي :چي شد؟
دیبا زد زیر گریه :سرم درد مي کنه ،زمان رو گم کردم ،نمي دونم چه غلري رو
تو خواب کردم کدوم رو تو بیداري ،االن نمي دونم کارا طالق انجام شده یا نه،
اصووال من به عمه خانم زنگ زدم منت کشووي یا نه ،یا حتي به مامان مهین.
همونجا نشست رو زمین،
حاجي نشست پیشش رو زمین :نمي دونم دقیقا کدومش تو خواب بوده کدوم
بیداري ،ولي شواهین هنوز خواسوتگاري نیومده ،اینو مرممن هسوتم ،فعال هم
رفته امریيا ،مادرش نیاز فوري به عم قل داشت،
دیبا نفس راحتي کشید :حاالچي مي شه
حاجي زنگ زدم محمد رضا ،گفته تا دو روز دیگه مي اد اصفهان
دیبا نالید:آقاجون ،منو نمي خواد ،بي خودي منت کشي نينین،
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حاجي :حرف منت ک شي نی ست ،مي خوام بیاد حرف بزنیم ،ببینم کارا در چه
حاله،
دیبا :اومدن نمي خواد ،خودم االن زنگ مي زنم ازش مي پرسم
حاجي :شوو ما دی گه کار خرابي هات رو کردي ،دی گه د خالتم نمي کني،
فهمیدي ،میشیني باال مي گي چشم ،واضحه؟
دیبا :ولي
حاجي  :فقط چشم
دیبا :چشم م م
 5دقیقه اي از اومدن ر ضا مي گذ شت ،از پنجره دیده بودش ،چند دقیقه اي با
آقاجونش تو حیاط حرف زده بودند ،وحاال با هم دیگه تو سووالن بودند ،دیبا یه
کم دلشوره داشت ،نمیدونست چه حرفي مونده که آقاجونش رضا رو کشونده
اصفهان ،نشست رو تخت ،اینقدر تي شرتش رو ،رو خم زانوهاي تو ب*غ*ل
گرفتش کشیده بود که یه دیباي دیگه هم توش جا مي شد.
نمي دون ست چقدر گذ شته  ،صداي در باعث شد از فير در بیاد ،سریع رفت
سمت پنجره ،فير مي کرد ر ضارفته ،ولي دید دانیال و داود تو حیاط ه ستند ،
داود کیسه برنجي رو ب*غ*ل گرفته بود ،دانیال هم سه تا سبد پرتقال رو دست
داشوووت ،فير کرد قراري به او مدن اونها نبوده ،سووریع از اتاق زد بیرون ،مي
خواست تا پسرا به سالن نرسیدند بتونه جلوشون رو بگیره ،بگه آقاجون مهمون
داره ردشون کنه برن ،سریع خودش رو انداخت جلوشون :کجا مي رین؟
داود نگاهي به دانیال کرد :علیک سالم،
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دیباِ :ا ،خوب سالم،کجا؟
دانیال :شما مفتشین؟
دیباِ :ا  ،خوب آقاجون مهمون داره ،بیاین تو اتاق من تا بره،
دانیال:اون وقت مهمونشون کي هستن که ما غریبه ایم
دیبا :محمد رضا
داود کیسه برنج رو زمین گذاشت :کدوم محمد رضا؟
دیبا :زرکوب
دانیال یهو صوووداش باالرفت :اینجا چه غلري مي کنه؟ دو باره چیيار کردي
دیبا؟
دیبا هیني گفت  ،با انگشت اشاره به دماغش اشاره زد که دانیال صداش رو باال
نبره که این بار داود صوووداش باال رفت :چه خبره تو این خونه ،این جا او مده
چیيار؟
دیبا هاج و واج فقط ترجیح داد نگاه کنه ،دیگه اون صووودایي که نباید باال مي
رفت رفته بود،
به ثانیه نيشیده ،مادر و پدرش تو راهرو بودند:چه خبره ،این صدا ها چیه؟
دانیال سووبد میوه ها رو ول کرد رو زمین :باز چیيار کرده؟ باز چه گندي زده،
این پسره اینجا چیيار مي کنه؟
حاجي قدمي نزدیک کرد :صوودات رو باال نبر ،مهمون داریم ،برین اتاق دیبا،
بعد حرف مي زنیم،
داود :حاجي ،باز شروع شد! حاجي به قران من دیگه طاقت ندارم بابت سر به
هوایي این دختر بي آبرویي بيشم ،از دوست و غریبه تیيه بشنوم ،ما پسریم ما
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باید سر به هوایي و بي آبرویي مي کردیم ،که تو مراممون نبود ،هر چي ما سر
بزیر بودیم این دختر تالفي کرد،
دیبا ولي الل شووده بود ،دردش اومده بود ،تو این  6سووالي که پدرش ازش رو
گردونده بود ،روش و منشووش رو با دیبا عوض کرده بود ،این دو تا برادر شووده
بودند تو مایه هاي دختراي تناردیه  ،تو مایه خواهراي سوویندرال ،کم نگذاشووته
بودند ،از سرکوفت ،از بي محلي  ،تالفي هر چي تو بچگي و نو جووني از دیبا
دا شتند سرش در اورده بودند ،سرش دا شت به دوران مي افتاد ،ا شيهاش هم
بي قرار بودند که بریزن بیرون،
حاجي :خود دار باش بابا ،چیزي نیسووت برین تو اتاق محمدم تا یه ربع دیگه
مي ره،
دان یال هم ق لدر شوووده بود :شوو ما ها برین تو ا تاق من خودم مي بینم حرف
حسابش چیه؟
حاجي :ال الله الي الله ،آروم باشین ،من خودم دعوتش کردم
صدایي از پشت سر حاجي بلند شد :بهتره من برم ،بعدا صحبت مي کنیم
دیبا چرخید سمت رضا ،حاجي و مادرش هم
حاجي :صبر داشته باش بابا ،پسرا در جریان نیستند،
دانیال از دیبا رد شد :بگین تا در جریان باشیم،
حاجي :بسه
داود :خوب بگین آقاجون ،مگه ما نامحرمیم
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حاجي همه رو دعوت کرد به سالن ،دیبا هم آروم پشت سر همه رفت تو سالن،
همه نشسته بودند ،رضا صاف مقاب دیبا نشسته بود ،مي دید که جو مناسبي
نیست ،ولي بي هوا نگاهش افتاد رو دیبا ،با اون لباس که تو تنش زار مي زد ،یه
شلوار گرم مشيي تن داشت با یه تیشرت سفید که از یه طرف نزدیک زانوهاش
بود از طرف یقه گشوواد شووده اش تا نزدیيي هاي یيي از شووونه هاش رو بیرون
انداخته بود ،موهایي که از پشت باال برده بود ولي هزار تیيه اش از کلیپس آزاد
بود و از کنار ها وسط زمین و هو ا پریشون و اویزون خود نمایي مي کردند،
همه این تحلی ها شوواید  10ثانیه هم زمان نبرد ،ولي تو کسووري از همون 10
ثانیه داود نگاه رضا رو صورت رنگ پریده خواهرش دستگیر کرد،
داود :دیبا اینجا وایسادي که چي؟ برو تو اتاقت،
دیباِ :ا  ،آقاجون ببینین
دانیال :آقاجون نداره ،برو تو اتاقت ،این چه ریختیه؟
دیبا از سووالن رفت بیرون ،ولي دل رفتن تو اتاق رو نداشووت ،تو همون راهروي
کنار اتاق خوابها ای ستاد ،دلش ضعف مي رفت ،سرش گیج بود ،صدا ها رو
مي شنید
-همین ،حاج خانم گفت بیا عقدش کن ،توهم گفتي چشووم ،دیبا هم نميدونست ،این همه وقت اسم تو تو شناسنامه اش بود  ،ما هالو ایم ؟
-حاج خانم بي جا کرده-اجازه نداري به اون خدا بیامرز توهین کني-عاشق سینه چاک تو ابروي خونواده ما رو برد--حاال حرفي نداریم ،طالق مي دي خالص
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-ما دیگه طاقت حرف مردم نداریم-بابا جان امون بده ،اصووال محمد اینجاسووت من ببینم کارا در چه وضووعیه،اونم نمي خواد خواهرتون رو
-نمیخواد؟ نه تو رو خدا ،بیاد بخواد ،مگه مي خوایم این نصفه آبرو دوباره برباد بدیم ،باز بیفتیم سر زبونها که چي
-آقاجون به خدا یه سر سوزن از این حرفها رو از دهن ک سي ب شنوم قیامتمي کنم
 -فردا دیبا باید بره پزشيي قانوني -دانیال حرف دهنت رو بفهم، -بخدا اگه تو این مدت اتفاقي افتاده باشه ،هر دو تون رو بیچاره مي کنم -حرف دهنت رو بفهم -آقاجون اینبار بخواي جلو این دختر کوتاه بیاي دیگه من رو نمي بیني -ب سه ،فعال این حرفها نی ست ،بعدا حرف مي زنیم ،محمد اومده بود ببینیمکار در چه مرحله اي
 -من به احترام حاجي و نون و نميي که با هم خوردیم جواب بي حرمتيهاتون رو نمیدم ،ولي بیش از این هم تحم نمي کنم ،با اجازه،
با ورود رضا به راهرو دیبا سرش رو انداخت پایین ،عادت ندا شت ب شنوه و دم
نزنه ،ولي تو این مورد مي دون ست جاش نی ست  ،میدون ست حرف بزنه پ سرا
مي ریزن سرش ،از اونها ترسي نداشت ،از قل مریض آقاجونش مي ترسید،
از تعبیر اون خواب کوفتي مي ترسووید ،منتظر بود رضووا رد بشووه ،رضووا هم بي
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حرف با یه ميث کوچیک از کنار دیبا گذ شت ،ولي هنوز د ستش به د ستگیره
نرسیده بود ،که صداي دانیال باعث شد سر برگردونه :اینجا وایسادي چیيار؟
فهمیدي؟ فردا مي ري پزشوويي قانوني ،بخدا دسوووت از پا خرا رفته باشووي
بیچارت مي کنم .دیبا این بار دیگه من کوتاه نمي ام
دیبا :دانیال قل آقاجون ضعیفه ،بس کن این داد زدنها رو ،قرار به داد زدن باشه
صداي من از همتون بلند تره،
همین یه کلمه کافي بود که دانیال دو صوود چندان عصووباني بشووه :تو غلط مي
کني داد بزني ،تو اصال غلط مي کني حرف بزني
بقیه هم تو ورودي راهرو اومده بودند،نه براي م شایعت رضا  /وا سه آروم کردن
دانیال ،
دانیال هنوز تخلیه ن شده بود ،نگاهش رو سر باز و شونه ل*خ*ت دیبا افتاد یه
قدم نزدیيت تر رفت ،قدمي که دیبا عق گذاشووت اینقدر بلند نبود که دسووت
دانیال به شووونش نرسووه دانیال کتف دیبا رو گرفت خواسووت هلش بده سوومت
اتاقش تا بليه این ر ضا ي خ شک شده تودهنه در خروجي کمتر نامو سش رو
دید بزنه ،که دیبا از ترس مقاومت کردو دانیال زور بی شتري زد ،ولي تواین کش
وقوس دیبا سيندري خورد ،به پهلو افتاد البته نه رو زمین رو تیزي چهار گوشه
سبدهاي پرتقال ،دادي که از برخورد با سبدهاي پرتقال زد بند دل همه رو پاره
کرد،
همه تن و بدنش درد داشت ،صداها ولي آزار دهنده تر بود،
خوبي؟-یه چیزي بگو
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-واي خاک برسرم ،دانیال بابات -نفس بيشبلندش کنین -نه بلندش نينین ،باید اوريانس بیادتا اوريانس بیاد دیر مي شه -دستت رو بيش ،برو به آقاجونت برس ،همینقدر کار خرابي کردي بسه تو رو خدا دعوا نينین ،داود پس این آب چي شد***
به زور چ شمهاش رو باز کرد ،هنوز تار بود ،خوا ست د ستش رو رو چ شمش
بزاره که دادش دراومد،
 :...چي شدي؟ درد داري؟
صداي رضا بود
دیبا :کسي نیست اینجا؟
رضا :اگه منو کس نمي بیني نه
دیبا :آقاجونم کجاست؟
رضا :نگران نباش ،حالش خوبه
دیبا :دروغ مي گي
رضا :دروغ نیست،
دیبا :پس چرا تو اینجایین؟ مامانم کجاست؟
رضا :با حاجي و پسرا رفتند خونه
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دیبا :منو اینجا گذاشتند رفتند؟ نه اليي مي گي -من مي دونم یه اتفاقي افتاده
رضووا :اینقدر حرص نخور ،همه خوبن ،آقا داداشووات از همه بهترن ،بابات رو
دکتر ویزیت کرده ،خدا رو شووير خرري نبود ،یه چيار کرده و بعدم گفته بره
تو خونه تو آرامش استراحت کنه ،اینه که همه رفتند خونه
دیبا :مي شه گو شیت رو بدي؟ مي خوام زنگ بزنم خونه ،مي خوام با اقاجونم
حرف بزنم
رضا :بزار اون بنده خدا یه استراحتي بينه ،نصفه شبي زنگ بزني که چي؟
دیبا :مگه ساعت چنده؟
رضا5:
دیبا 5:صبح؟
رضا :بله
دیبا :من کي مي رم خونه؟
رضا:باید دکتر بیاد زخمهات رو ببینه،
دیبا :کمرم نشيسته؟
ر ضا خندید :نه بابا ،مگه از کوه پرت شدي ،کمر و پهلوت زخمي شده ،بخیه
خورده پانسمان داره
دیبا :تو چرا نرفتي خونه؟
رضا :بعدي
دیبا:چي؟
رضا :سموال بعدي
دیبا:چرا نرفتي خونه؟ چرا مامانم نموند
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رضا:تو مگه دلت نمي خواست من بیام خواستگاریت؟
دیبا :نخیرم ،اون مال اون موقع بود که آقاجونم نمدونسوووت چي به چیه ،مي
خواست شوهرم بده
رضوووا :حاال یعني آقاجونت فهمیده ،و آقا داداشووواي نیمه محترمت ،دیگه
مشيالت ح شده به نظرت؟
دیبا اخمي کرد ،جوابي نداشوووت بده ،از حاال اسووترس برگشووتن به خونه رو
داشت ،نمي دونست پسرا چه معامله اي باهاش مي کنن،
رضا :مي بیني! االن بیشتر به من احتیاج داري،
دیبا :کارا در چه حاله؟
رضا :بد نیست ،یه مدیر خوب پیدا کردم ،خیلي کارم سبک شده
دیبا :منظورم کاراي طالقه
رضا :آهان ،اون رو که دیش مللي کردم
دیبا :واسه چي؟
رضا :هیچي ،مي دوني ،من فير مي کردم آقاجونت تو رو لوس بار اورده ،ولي
دیروز فهمیدم ،تو تربیت برادرات کوتاهي شده،
دیبا :خوب!
رضا :هیچي ،فردا مرخص شي مي ریم تهران
دیبا داد زد :بابام مرده ،من مي دونم مرده بعدم شروع کرد به گریه
رضووا نشووسووت لبه تخت :چته ،چرا اینجوري مي کني ،گیر دادي به اون بنده
خدا ،بابا مگه فارسي نمي فهمي؟ مي گم خوبه ،االنم تو خونه ناز خوابیده
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دیبا ولي ول کن نبود :نه ،من خواب این روزا رو دیدم ،بابام مرده بود ،شوواهین
مي خواست منو ببره مراکش ،تو اومدي منو بردي تهران
ر ضا:والله بخدا اگه ن صفه ش نبود زنگ مي زدم خونه صداي باباجونت رو
بشوونوي ،ولي اون بنده خدا نیاز به اسووتراحت داره ،مي خواي تلفن بزني بنده
خدا از خوا ب بپره ،یهو حالش بد شه؟ مي خواي
دیبا دماغش رو باال کشید :نه  ،اصال جون مامان مهین رو قسم بخور که خوبه،
من دیگه هیچي نمي گم
رضوووا :به جون مامان مهین ،حالش خو به ،بهتر از من و توئه ،چون االن تو
رختخواب خودش خوابیده
رضا :گفتي کي مي خواست تو رو ببره مراکش؟
دیبا :شاهین
رضا :اونوقت کي هست؟
دیبا :شاهین نعنا ،نه رعنا ،همو ن که آقاجونم مي خواست بیاره خواستگاري
رضا :شاهین رعنا؟ پسر آقاي رعنا که معدن داره؟ همون که زن طالق داده
دیبا :آره،
ر ضا:آهان ،خیلي خوب ب سه دیگه یيم ا ستراحت کن ،منم باید یه دو ساعتي
بخوابم ،تو جاده سختم مي شه
دیبا :من نمیام ،من مي رم خونه
رضا :میاي
دیبا :نه من نمیام
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ر ضا :مي خواي بري خونه چي ب شه ،هر روز جنگ اع صاب کنین با اون دوتا
لندهور تا بابات رو بفر ستي سینه قبر ستون؟ تا زه قبلش هم باید بري پز شيي
قانوني
دیبا:نه ،آقاجونم نمي زاره اونها چنین توهیني به من بينه،
رضووا :اشووتباه مي کني ،بابات نمي تونه جلو اونها وایسووه ،نمي تونه که از من
خواست ببرمت
دیبا :بابام از تو خواسته
رضووا:آره ،البته خودم هم تصوومیم داشووتم ،باید یيي به این دو تا حالي کنه هر
چي اونها بخوان نیست،
با تمام رخ شدن رضا دیبا کبودي رو گونه اش دید :چي شدي؟
رضا :هیچي ،شاهيار دانیاله
دیبا :تو چیيار کردي؟
رضوووا :هیچي ،من ع م مي کنم اونم به وقتش ،نمي زارم برگردي خونه ،از
آبروش مي ترسه ،از سر زبون افتادن مي افته ،منم سر زبون مي ندازمش
دیبا:ولي من بیام تهران ،سوزان ممينه فير کنه که
رضا :سوزان فير کنه چي؟ اصال چرا باید فير کنه
دیبا :مگه قرار نیست ازدواج کنین؟
رضا :با سوزان?
رضوووا دیگه جوابي نداد ،رفت رو تخت کناري دراز کشووید :اگه چیزي الزم
داشتي صدام بزن،
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دیبا دیگه حرفي نداشووت ،داشووت به این فير مي کرد که اگه واقعا آقاجونش از
رضووا خواسووته دیبا رو ببره ،این یعني چي؟ یعني تصوومیم گرفته دیبا بره ،تا باز
آرامش برگرده بین اون و پ سراش ،این یه قلم خیلي بهش زور مي گفت ،ا صال
باورش نمي شوود که همشووون ولش کردند رفتند خونه بخوابن ،البته از دانیال و
داود انتظاري نداشووت ،ولي ال اق مادرش ،یه کسووي غیر از رضووا ،این انتظار
زیادي نبود
دیبا :من بیام تهران چي میشه
رضا :چیزي نمي شه ،یه نفر دیگه به جمعیت اون شهر رو به انفجار اضافه مي
شه
دیبا :نه ،آخرش چي مي شه
رضووا:اخرش رو نمي دونم ولي اولش اینه که مي ري به درس و مشووقت مي
رسي
دیبا :تو چي مي شي
رضا :اگه نزاري بخوابم ممينه دو تا ییمون جوون مرگ شیم
سووا عت  11صووبح بود ،مامان مهین احضووارشووون کرده بود ،دیبا فقط نگران
کبودي گونه رضا بود،
با باز شدن در مامان مهین اومد پیشواز ،هنوز سالمشون رو علیک نگفته بود،
که دادش رفت باال :واي خدا ،چي شدین شما دوتا،
رضا :هیچي نیست مامان
مهین :این کبودي چیه؟ این دختر چرا دوال راه میاد
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مامان مهین سریع د ست انداخت زیر ب*غ*ل دیبا بردش تو ،با ن شوندن دیبا،
مامان مهین دستي به کمر زد :خوب؟
دیبا :مامان ،راسووتش من خوردم زمین رو صووندوق میوه ،رضووا هم خورده تو
مشت دانیال
مهین :یعني چي؟
رضووا :هیچي مامان ،خونه حاجي پس ورا رسوویدند در جریان عقد و اینا نبودند،
دانیال اومد دیبارو بفرسته تو اتاق سيندري افتاد رو صندوق میوه،
مهین :اونوقت صورت جنابعالي چرور خورد تو مشت اوشون
رضوووا :هیچي تو بی مارسوو تان حرفمون شووود ،مي خواسووتم یيي بزنم تو
صورتش،چون الزم دا شت یاد بگیره دهنش رو وا سه هر حرفي باز نينه ،ولي
خوب اون زد من تصمیم گرفتم جور دیگه اي ادبش کنم
مهین :یعني چي؟ ر ضا ،تازگیها خیلي عجی

شدي  ،حاال مي خواي چیيار

کني مثال؟
دی با شووونه اي باال ا ندا خت :ما مان ،فير کنم مي خواد اليي اليي عروس
دارتون کنه
مهین :مي شه یيم جدي باشي! این قضیه بچه بازي بر نمي داره،
رضا بلند شد :مي شه تنها صحبت کنیم؟
دیبا :من و تو  ،یا تو و مامان؟
رضا :شما تشریف داشته باشین ،من و مامان مي ریم،
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مامان مهین معرلش نيرد ،بلند شد رفت ،دیبا هم بالفا صله با ب سته شدن در
اتاق بلند شد رفت پشت در،
مهین :خوب ؟
ر ضا :مامان ببینین شما همی شه به نظر من احترام گذا شتین ،ممنونتونم ،االنم
دلم مي خواد به نظر من احترام بزارین ،من دیشوو با حاجي حرف زدم ،رفته
بودم خالصش کنم ،مي دونین ،دیبا واسه من همون  4سال پیش تموم شد
مهین :پس پا شدي عروس کشي مي کني که چي؟
رضا :جاي زنم نمي تونم بهش نگاه کنم ،مث آدم که مي تونم ببینمش،
مهین :رضا!!
رضووا :مامان ،ببینین ،حاجي هم مث دو ماه پیش شووما ،یيم قلقليش شوود،
همون دیش هم من خیلي احساس نيردم که حرفش طالق باشه ،ولي خوب
نمي تون ست مث شما صراحتا پی شنهاد بده ،مي خوا ست از ته ق صه بزنه به
اونجا که حاال که حاج خانم خواسووته ،و خواسووته بابات هم بود ،برین سوور
زندگیتون ،ولي خوب پس ورا که اومدن خیلي شوولوغ پلوغ شوود ،بعدم که خوب
بیمارستان  ،لپ کالم ،من بهتر مي دونم بریم تهران
مهین :ا صال حوا ست ه ست؟ تو این دختر و برداري ببري که تو دهن پ سراي
حاجي بزني؟
رضا :مامان مي دوني آقا داداش محترمش مي خواسته ببردش پزشيي قانوني؟
که چه خبره ببینه دست از پا خرا نيردیم
مهین :خدا مرگم بده،
رضا :مي ریم تهران ،اونم بره به درس و مشقش برسه!
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مهین :تا کي؟ آخه تو نمي خواي زن بگیري؟ اون موقع مي خواي چیيار کني
بگي زن اولم سرجازیم شده؟ اون نمي خواد یه روز سر و سامون بگیره؟ بره
بگه دو بار رفتم عقد یيي شوودم ،نیگاه بهم نيرده ،آخه مادر یيم عاق باش،
زندگي که شوووخي نیسووت ،من اگه گفتم دیبا بمونه ،گفتم تو ام ارث و میراثت
بر سه د ستت  ،ع شقت کارته ،بتوني گ سترش بدي ،هم شم که این نبود ،گفتم
مي رین زیر یه سووقف ،مهرتون به دل هم مي افته ،باالخره زندگي زناشووویي
همش که ع شق نی ست ،یيم نیازه ،یيم محبته ،با یيیش شروع مي شه ،مي
رسووه به اون یيي ،عیبي ام نداره ،نگفتم دختره رو ببر تو خونت یه انگ جدید
بخوره تو پیشونیش ،درسته سر به هواست ،بچس ،ولي جاي دختر خودم ،کي
خودم راضي مي شدم کسي با خواهرت همچین معامله اي بينه،
گفتم بزار بریم سراغ سوزان ،هرچي این تو رو تحوی نمي گیره ،اون که باالخره
یه روز هالکت بوده که همچین به سرمون آورده ،اونم که نه آوردي،
رضا :مي شه شما حرص نخورین ،مي شه بزارین من خودم تصمیم بگیرم
مهین :آخه داري بیراهه مي ري ،بشینم نگات کنم،
مهین :بعدشم این دختر بي کس و کار نیست  ،محتاج آب و نون تو نیست که
همچین مي خواي بهش ترحم کني ،بزار خودم زنگ مي زنم به حاجي ،اگه
نمي تونه از حرف پسرا تو خونه نگهش داره مي ارمش اینجا ،میفرستمش پیش
سهیال ،باالخره بي جا که نمي مونه،
ا صال صحیح نی ست با چنین تفيري برین زیر یه سقف ،د ست از پا خرا بره
آینده این دختر تمومه،
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رضا :مامان من بگم ،عاشقشم حله؟ بگم همونه که مي خواستم شما خیالتون
راحت مي شه؟
مهین :این گفتن ،از صد تا نگفتن بهتره،
رضا :مامان بزارین برم،
مهین :بخدا اگه بزارم اینجوي ،من باید با حاجي حرف بزنم
رضا:مامان بزارین دهنم بسته بمونه
مهین :یعني چي؟
رضا :مامان ،بین خودمون مي مونه؟
مهین:آره ،مي مونه،
رضا :من نمیخواستم ببرمش ،همه اینا که مي گین رو من خودم مي دونم،ولي
حاجي قسوومم داد ،میگه مي ترسووه قلبش نيشووه ،این پس ورا بعد از اون با این
دختر خوب تا نمي کنن؛
مهین :آخه این چه راهیه اي ،چه کار یه ،مگه تو دارالیتام داري ،مگه تو مي
دوني که مي توني امانت داري کني؟
رضا :نمي دونم مامان ،بزار برم هزار تا کار دارم،
مهین :مي خواي به عمه خانم زنگ بزني؟
رضا :زنگ بزنم بگم چي؟ بگم زنم رو دارم مي برم تهران ،ببرم یا نبرم؟
مهین :نه ،زنگ بزنیم باش یه مشورتي بينیم ،رضا ته این قصه منو مي ترسونه
با صداي بهم خوردن در ورودي رضا نگاهي به مادرش کرد
رضا :نينه بچه ها اومدند؟
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مهین :نه ،سمیه خانم قرار بوده یيم خرید کنه ،بزار برم بفرستمش بره تا دیبا رو
سموال پیچ نيرده
مهین پا از اتاق بیرون گذاشت :سمیه !!!
ولي جوابي نگرفت ،کسي هم تو سالن نبود،
مهین :رضا  ،دیبا نیست
رضا :یعني چي؟ دیبا دیبا!!! ،به اتاقها سرکي کشید ولي نبود
مهین بدو تا نرفته
رضا :مامان ،کیف و پولي دنبالش نبود ،با اون سرو ریخت جایي نمیره
مهین :برو شاید رفته تو حیاط
رضا سریع از در رفت بیرون
تو حیاط رو دید اونجا نبود ،ولي مرممنا نمي تونست خیلي دور شده باشه
سریع ماشین رو سوار شد  50متر نرفته  ،که دیبا رو تو پیاده رو دید ،با اون سر
و ریخت  ،خندش گرفته بود دوال دوال داشووت واسووه خودش قدم مي زد ،هر
ازگاهي هم یه سوونگ ریزه رو تو پیاده رو نشووونن مي کرد و شوووت مي کرد و
دنبالش مي رفت،
دیگه پیاده روي واسش کافي بود ،رضا پیاده شد صداش زد :دیبا!
دیبا مح نگذاشت رو راهش رو رفت،
رضا قدم تند کرد رسید کنارش :دیبا ،کجا راه افتادي
دیبا :هیچي دلم گرفته بود گفتم یه قدمي بزنم
رضا :با این حال؟ با این ریخت؟ بیا بریم
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دیبا :کجا؟ یتیم خونه؟
رضا کمي جا خورد :فال گوش وایساده بودي
دیبا :نه  eavesdroppingمي کردم
رضا :خیلي کار زشتي کردي ،بریم
دیبا :نه من نمي ام
رضا :چرا؟
دیبا :میخوام برم خونه ،باید تيلیفمم رو روشن کنم،
رضووا :مي خواي منو سوونگ رو یخ کني؟ مي خواي آقاجونت فير کنه اشووتباه
کرده که به من اعتماد کرده،
دیبا :من نیازي به ترحم و جانفشاني تو ندارم  ،آقاجونم هم اگه نمي تونه جلوي
پسراش رو بگیره باید به خودم بگه ،مي رم گم و گور مي شم
رضا :گم و گور مي شم دیگه چه صیله ایه؟ مي خواي سيته اش بدي؟
دیبا :نه ،مي خوام برم که راحت شن،
رضا :تو االن ناراحتي بیا بریم
دیبا  :من ناراحت نیستم ،به این مي گن ضربه روحي
رضووا :خیلي خوب تو ضووربه روحي خوردي ،االن همه فک و فامیلتم فير مي
کنن داري تهران درس و م شق مي کني ،تا یيي شما رو اینجا ر صد نيرده بیا
بریم ،بعد سر صبر با بابات حرف مي زني،
دیبا:من بچم درست ،داشتم یواشيي تو خونه تو زندگي مي کردم البته به خیال
خودم یواشوويي ،درسووت ،ولي اینيه بابام بگه دخترم رو ببر این خیلي حرف
توشه ،اینو نمیتونم ندیده بگیرم
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رضووا :برگردي تو اون خونه سوور ماه شوووهرت مي دن ،اینو مي خواي ،هر کي
رسید بگن بله  ،اینو مي خواي،
دیبا :غلط کردن ،مگه بابام مي زاره
رضا :بابات با اون قلبش دیگه نمي تونه جلو پسرا پشتیباني تو رو بينه ،اگه مي
تونست ،یيي یه دونه اش رو نمي داد من ببرم تهران،
دیبا :حتي نخواست با من حرف بزنه ،نخواست منو ببینه
رضا :االن هنوز حالش رو نیست ،گفته هفته دیگه میاد تهران مي بیندت
دیبا :من همین االن مي خوام باهاش تلفني حرف بزنم
رضووا :خیلي خوب بیا بریم مامان مهین  100بار زنگ زده ،بیا تا راه نیفتاده بیاد
بیرون
***
به محض رسوویدن دیبا خودش رو یه ور انداخت رو کاناپه ،همه بدنش تیر مي
کشید ،مامان مهین لیوان بد دست اومدنشست کنار دیبا :کجا رفتي یهو تو آخه
دیبا بي هیچ حرفي لیوان رو گرفت و سر کشید
مهین :مال شما نبودا ،واسه خودم بود
دیبا :مگه شما رو هم گذاشتندسر راه که فشارتون افتاده؟
مهین :اینو دیگه از کجات دراوردي بچه
دیبا :خوب سر راه نه ،تو بیمارستان
مهین :یيم منرقي باش بچه جون،اون بنده خدا تو چند تا جبهه باید بجنگه
آخه؛ مگه اصال قلبش مي کشه
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دیبا :نه نمي کشه اونوقت راحترین راه حذف منه
مهین :بزار سر صبر حرف بزنین،
دیبا :من دیگه حرف زیادي ندارم واسه گفتن ،فقط و فقط یه سموال دارم
مهین :چي؟
دیبا :مي خوام ببینم پدر مادر واقعي ام کجان
رضا از جا بلند شد :دیگه االن کال کوتاه بیا نیستي نه؟
دی با :تو بودي کوتاه مي اومدي ،اگه به دو تا پسوور دیالق چلمن دسوووت و پا
چلفتي مي فروختنت آروم مي شستي؟
مهین :بس کن ،احترام برادرات نگه دار
دیبا :چلمن که  f-wordنیست
مهین :چي؟
دیبا :مي گم فحش که نی ست ،نمي دونین که همین دو تا جرات ندا شتن به من
بگن تو ،هفته اي نبود که کاري نينم آقاجونم پول تو جیبشوون رو قرع نينه ،یا
به خاطر من تو راه مدرسه کتک نخورن،
مهین :الزم نیست بقیه اش رو بگي ،پس داري دست پس مي دي ،به روزشون
اوردي که حاال دارن تالفي مي کنن
دیبا :به من چه بي عرضه بودند.
رضا :نمي خواد قصه فتح الفتوحات تعریف کني ،بلند شو بریم؛
دیبا یه نگاهي به مامان مهین کرد و بلند شد
تمام طول راه ساکت مونده بود ،نهایتا دو تا جواب آره و نه به رضا داده بود اونم
با سر ،تو حیاط با باز شدن در خونه ،سر بلند کرد ،اولین چیزي که دید کبري
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بود که از ته حیاط دا شت مي اومد سمت شون ،به زحمت از ما شین پیاده شد،
خیلي تو راه سووعي کرده بود نزاره حرفي از دهنش در بیاد ،یا از درد ناله اي کنه
بگه ،ولي حاال وقتش بود ،یه نگاه به رضا که منتظر بود تا در رو ببنده انداخت،
نتونسووت زبون به دهن بگیره :به این عجوزه بگو با من حرف نزنه ،من االن نه
تحم دارم نه روحیه ک ک کردن باهاش رو
رضوووا :باشوووه تو برو تو من خودم این بیرون توجیهش مي کنم ،دیبا هنوز جم
نخورده کبري یيم به خودش تيون داد :سالم ؟ از این ورا؟
رضا :سالم ،خسرو کجاست؟
کبري رو از دیبا گرفت سمت رضا :داره نرده بون رو جابجا مي کنه؟
رضا :نردبون واسه چي؟
کبري :هیچي صبحي گفتین میان یيم خونه رو گردگیري کرد
رضا :د ستتون درد نينه ،حاالم برین ا ستراحت ،یه دو سه روزي برو سر خونه
زندگي خودت
دیبا زیر ل زمزمه اي کرد :دستش نه دستتون
کبري :خداي نيرده چیزي شدي ؟
رضا :نه ،دیبا یيم خسته اس
کبري :گفتم نينه یه وقت
رضا نگذاشت ادامه بده :نه هیچ چیز نیست ،دستت درد نينه به سالمت
دستي گذاشت پشت دیبا به سمت در ورودي راه افتادند
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رضا به محض رسیدن رو صندلي ولو شد ،ولي دیبا یه نگاهي دور تا دور خونه
چرخوند :من کجا بمونم؟
رضا :اینجا
دیبا :وسط سالن بخوابم؟
رضا :آهان! خوب برو تو اتاق!
دیبا :کدوم؟
رضا :یا اتاق من ،یا اون اتاقي که منو بهش تبعید کرده بودي،
دیبا :من رو زمین نمي خوابم!
رضا :اون اتاقم تخت داره ،مالفه نو هم داره،
دیبا :یعني تو نمي ري اونجا؟ خوبه ها
رضا :ترجیحا نه،
دیبا بي حرف راهش رو کشید رفت،
رضا هم پشت سرش راه افتاد ،هنوز درو نبسته وارد اتاق شد :چیزي کم و کسر
داشتي بگو،
دیبا یه نگاهي به سر تا پاش کرد:من االن تقریبا همه چیز الزم دارم
رضووا :امروز دیگه فير نينم بتونیم بریم خرید ،بهتر اسووتراحت کني ،فردا هم
من تا  3باید سرکار بمونم جلسه داریم ،ولي رو به غروب میریم خرید،
دیبا :نمي خواد مي گم واسم بفرستند
رضووا :الزم نیسووت ،میریم خرید حاال هم صووبر کن ،تو اتاق مامان و مهناز
معموال ل باس نو پ یدا مي شوووه ،یه ن گاهي مي ندازم ،یا مي خواي کبري رو
بفرستم
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دیبا :کبري نه ،همون یه سري به اتاق مامان اینا بنداز
رضوووا :حاال چرا گیر دادي به کبري ،نیاد مجبوري خودت زحمت خونه رو
بيشي ها ،شام ،ناهار...،
دیبا :حاال بزار یيم آروم بشم ،بیاد کارا رو بينه بره
رضا :امروز بیاد؟ از ناهار گذشته ال اق بي شام نشیم
دیبا :ناهار امادهاس
رضا :جدي؟
دیبا :بوي سوختن غذا رو حس نمي کني؟
رضا بي حرف دوید سمت اشپزخونه
***
سه روزي از اومدنش مي گذشت ،تصمیم گرفته بود کالمي حرف نزنه ،نشون
به اون نشووون که تو این سووه روز دسووته کم  4بار با کبري دعوا کرده بود ،از کم
رنگ و آبي غذا ،گرفته تا باز گذشووتن در ورودي ،از خیر کوچيترین ایرادي
نگذشووته بود ،هر بارم اول کبري بلض کرده بود و دیبازده بود زیر گریه ،کبري
هم رفته بود یه چند سووواعتي قهر ور دل شوووهرش ،ولي دیبا هر با خودش
اشيهاش رو پاک کرده بود،
بي قرار بود هفته سر بیاد تا باباش بیاد ،برنمي گشت اصفهان  ،ولي خونه رضا
هم نمي موند ،دلیلي نمي دید بمونه ،از هر طرف ح ساب مي کرد این دو دو تا
چهار نمي شد،
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با باز شدن در ورودي سري باال کرد ،منتظر برگشتن کبري بود ،رو حساب دیبا
باید نهایتا سر سه ساعت بر مي گشت
دیبا بي اینيه سر برگدونه سمت در شروع کرد :آخه این چه مدل قهر کردنه ،تو
اگه با اون خ سرو خان هم همچین قهر و آ شتي کني که وا ویال ،آدم که نازکش
نداره که نمي ره قهر ،هي میري هي میاي؛ میاي میري،
با دادي که شنید از جا جست ،ولي با تیري که کمرش کشید ،دوباره نشست،
رضووا عصووباني جلوش وایسوواده بود :این چه طرز رفتاره ،سووه روزه هر کاري
خواستي سر این بیچاره در اوردي
من چند بار دیگه باید از خسرو عذر خواهي کنم،گرچه بار آخر بود ،داره کبري
رو مي فرسته بره خونه مادرش
دیبا :مادر کبري مرده ها
رضا :مادر خسرو که هست
دیبا :خونه مادر فوالد زره؟
رضا :دیبا بس کن،
دیبا :خوب  ،اخه
رضا :اخه نداره ،من این بار ندید ،همه حق رو مي دم به کبري
دیبا:من
رضا :کبري بارداره
دیبا هیني کرد  :واي ،شوخي مي کني
رضا :به هیچ وجه ،خ سرو هم مي گه ا سترس و ناراحتي وا سش خوب نی ست
مي فرستمش خونه مادرم ،یا بشینه همینجا تو خونه
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دیبا :بره اونجا افتادن بچه حتمیه
رضا :مي شه یيم عاقالنه رفتار کني
دیبا :خوب االن من باید برم منت خانم رو بيشم ،بگم چي؟
رضوا :مي ري ،عذر خواهي میيني ،مي گي اگه دوسوت داشوت برگرده اینجا،
اگه نه هم همینجا تو خونه خودش بمونه،
دیبا :مي خواي ویارونه هم واسش بپزم
رضا :نمیدونم ،بلدي اصال غذا بپزي؟
دیبا :نه فقط اون بلده شوره و شفده بده شما
رضا :پاشو بریم
دیبا :خوب بگو بیاد همینجا ،من ازش مي خوام سایه از سرم کم نينه
رضا :االن مي ریم
دیبا :بله مي ریم،مي ریم ،اصال مي ریم
دیبا پ شت سر ر ضا راه افتاد ،دلخور بود ،یيم هم شاید از این همه جانبداري
رضا ،یا شایدم از این همه پ شتیباني خ سرو دلش ح سودي کرده بود ،یيم هم
شوواید از اینيه اون کبري دهن لق تا حاال حرفي از بار داري نزده اوقاتش تلخ
بود ،هرچي بود داشت مي رفت ،ولي بي می
خسرو در و باز کرد :سالم
رضا :خسرو خان ،بگین کبري بیاد دیبا کارش داره
خسرو :بفرمایین تو
رضا اشاره اي به دیبا کرد که بره تو
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دیبا اولین بار بود که پا تواین اتاق مي گذاشت،یه فضاي  20متري با یه خواب،
بي اینيه در بزنه رفت تو اتاق ،کبري بق کرده نشسته بود سر یه چمدون
دیبا رفت نشست کنارش :کجا مي خواي بري؟
کبري جوابي نداد
دیبا :با تو ام کبري ،کجاي مي خواي بري؟
کبري :خانوم بخدا همش تقصیر شماست ،داره منو مي فرسته خونه مادرش،
دیبا :چرا؟
کبري :مي گه اونجا آرامش بیشتري داري!
دیبا :داري؟
کبري صداش رو آورد پایین :نه واال
دیبا :مي خواستي هي نري چللي منو بيني
کبري :خانم شووما همش به من گیر مي دین ،قبالهم مي دادین ولي اینبار من،
خوب صبرم کم شده!
دیبا :واسه اینيه داري ني ني مي اري؟
کبري :خاک بسرم کي به شما گفت
دیبا:آقاتون به آقامون گفتن ،آقامونم به ما گفتن
کبري زد زیر خنده :جدا ،خسرو گفته،
دی با :ب له ،چللي منو کرده به رضوووا ،گف ته زنت زنم و مي چزو نه مي خوام
بفرستمش پیش مامانم که بخوردش
کبري غش غش زد زیر خنده :واي ،راست مي گین
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دیبا :اي یه جورایي ،حاالم پاشووو ،این لبخند يوکند رو رو لبات نگه دار بریم
بیرون ،مي گیم ما آشتي کردیم ،نه تو مي ري خونه مادر شوهر ،نه این آقاتون و
آقامون اینقدر به من بد اخمي مي کنن
کبري :راست مي گین؟ خسرو هم به شما اخم کرده
دیبا :اون که همیشه با من تو يسته
کبري :آقا چي ،اون دعواتون کرد
دیبا :پا شو دیگه ،حاال هي اصول دین مي پرسه
دیبا دسووت کبري رو گرفت از اتاق رفتند بیرون رو کرد به خسوورو :خوب ما با
هم آشتي کردیم،با اجازه ،بي اینيه نگاهي به رضا بندازه ،زد بیرون
پشت سر دیبا رضا هم وارد شد و در و بست،
رضا :خوب حاال احساس بهتري نداري؟
دیبا چرخید :نه ،فقط احسوواس مي کنم ،از این به بعد جامون عوض مي شووه،
باید صووبح به صووبح یه سووري به کبري بزنم ،ببینم حالش چروره ،دنبالش برم
سونوگرافي ،خرید سیسموني ،اونم در حالي که خودم یه مانتوي حسابي ندارم
که روم بشه از خونه برم بیرون
رضا:من که اومدم واسه خرید ،تو گفتي نمي خوام ،حوصله ندارم
دیبا :من نمي خوام به خرج تو برم خرید،
رضا :نترس من اینا رو لیست مي کنم از حاجي مي گیرم
دیبا:اصال مي گم لباسهام رو بیارن واسم ،مگه قرار نیست تو این هفته بیاد
رضا :نه امش میان
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دیبا یهویي جیغ زد :راست مي گي؟ چرا زودتر نگفتي
رضووا بي حواس بلند شوود رفت سوومت اتاقش :خودم هم تا نیم سوواعت پیش
نمیدونستم
دیبا نگاهي به ساعت انداخت ساعت  12:30بود ،اصال حواسش نبود که رضا
تو این ساعت نباید خونه مي بود
پشووت سوور رضووا رفت ،ولي با کوبیده شوودن در اتاق تو میلیمتري صووورتش
،ترجیح داد مسوویرش رو به سوومت اتاق خودش ادامه بده.دل و زد به دریا ولي
هرچي تلفن خونه رو مي گرفت کسووي جواب نمي داد ،گوشووي آ قاجونش
خاموش بود ،مادرش هم که کال با تينولويي مشووي داشووت ،اصووال دوسووت
نداشت به پسرا زنگ بزنه،تو دو دلي زدن و نزدن بود که در اتاق یهو باز شد،
دیبا جا خورد :چته تو ،ده دقیقه پیش نزدیک بود در اتاقت رو بزنیتو دماغم،
حاالم که اینو از جا کندي
رضا :بیا بریم غذا بخوریم
دیبا :گوشي آقاجونم خاموشه
رضا :خوب حتما تو راه انتن نمي ده
دیباِ :ا
رضا :زود باش،
دیبا :تو به این زودي اومدي چیيار راستي،
رضا :زود باش ،خیلي گشنمه
دیبا :مگه صبحونه نخوردي؟
رضا :شما صبحانه مي چیني صبحا؟
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دیباthis is Diba not Kobra :

رضا :من که نمي تونم بگم با این حال  7صبح اینجا و اسه من میز بچینه
دیبا :واي خدا ،چه پرويه اي شد این بچه دار شدن آقا خسرو سر پیري ،اصال
کي وقت کرد ..رضا نگذاشت دیبا ادامه بده
رضا :بسه ،انگار قرار شد یيم مالحظه کنیا
دیبا :اي خدا ،یعني دیگه من باید مالحظه خ سرو خان سیبی طال رو هم باید
بينم
رضا :تو این حرفها رو از کجا در مي اري ،یيم فقط یيم به زمین و زمون کمتر
گیر بده حله ،آخه چیيار به این دو تا داري
دیبا :دو تا نه دو کبوتر عاشق و عجول
رضا :حسودي مي کني؟
دیبا جیلي کشید :من؟ به کي؟ نه اصال دقیقا به چي ؟
رضا :بابا جان من یه کالم گفتم بیا ناهار ،بعدم الزم نیست تو صبحانه درست
کني ،گفتم بهونه اي شووه صووبحا زود بیدار شووي،از ترم دیگه مي خواي بري
دان شگاه بدنت عادت کنه زود پا شي و گرنه من تو شرکت ساعت  8صبحانه
مي خورم
دیبا :بابا من االن دارم دوره نقاهت طي مي کنم و گر نه انگار  3سوووال خودم
صبح به صبح ساعت  6بیدار بودما
رضا :باشه  ،پاشو زودباش
دیبا مشيوک نگاهي انداخت به رضا و راه افتاد،
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احسوواس گشوونگي نمي کرد ،اینقدر هیجان زده بود که پدرش داره مي اد ،که
چیزي از گلوش پایین نمي رفت،
رضا هم که کال جني شده بود ،دو تا کفگیر غذا اضافه کرده بود سر غذاي دیبا،
تو اون سرما شربت آب لیمو درست کرده بود ،غلیظ و شیرین ،یه لیوان بزرگ
هم مي خواست به خورد دیبا بده
دیبا :االن فص شربت نیست تو این سرما
رضا :بخور ،لیمو ترش داره ،ویتامین ث داره
دیبا :آخه خیلي شیرینش کردي ،قند مي گیرم بابا
رضا :نترش بخور بریم
دیبا  :کجا؟
رضا :بریم بیرون ،یه دست لباس بخر ،مي خواي با همین لباسها بعد سه روز
بري بابات رو ببیني؟
دیبا :برم؟ مگه نمي اد
رضا :خوب همون بیاد
دیبا :نه بزار ببینه منو با یه دست لباس ول کرده رفته تو بیمارستان
رضا :االن وقتش نیست ،مرممنم ببینیش نظرت عوض مي شه
دیبا :یعني چي؟
رضا :خوب اینقدر بابایي هستي حاجي رو ببیني این غر غرا یادت مي ره
دیبا :تو ام بابایي بودي؟
رضا بي اینيه نگاه کنه بلند شد :نه مث تو ولي آره
دیبا :واسه همین حرفش رو زمین نگذاشتي؟
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رضا :آره ولي تو خرابش کردي
دیبا :بابا اون بنده خدا دیگه  ،خوب نمي شد دیگه کاري کرد
رضا :ول کن اینا رو بلند شو بریم
دیبا :هنوزم دلت تنگ مي شه واسش؟
رضا تو دهنه در آشپزخونه چرخید :آره  100 ،سالم از مرگ پدر مادر بگذره دل
تنگشون مي شي
دیبا :واسه حاج خانوم چي؟ واسه اونم دلت تنگ مي شه؟
رضا :اونم مادر دوم من بود!
دیبا :مامانت هیچوقت حسودي نيردبه حاج خانوم؟
رضا :برو از خودش بپرس ،بعدم دیرمون شدا
دیبا :پس ظرفها چي؟
رضا :کبري مي شوره
دیبا :خسته م*س*ته نشه؟
رضا :نترس ،اون بنده خدا کاریه ،از زیر کار در نمیره،
دیبا :بابا kobra fan

به زور و ضرب ر ضا یه مانتو  ،پالتو و رو سري بردا شت ،براي خونه خیلي کار
سختي نبود خرید کردن ،دو ساعته یيم لباس خونه و حوله و رو فرشي خرید،
دیگه حو صله اش سر رفته بود دلش مي خوا ست هر تیيه رو یه روز بره ،ولي
رضا گیر بود از نوع سه پیچ،
با نشستن تو ماشین ،دیبا رفت سراغ گوشیش :هنوز خاموشه که گوشیش،

چرخ گردون

261

رضا :این شال گ و گشاد و عوض کن مي ریم ،مانتوت رو هم عوض کن،
دیبا :این وسط آخه؟
رضا :خوب روش بپوش زود باش،
رضا جایي زد کنار ،دیبا :من دیگه خرید نمي ام ها،
رضا :باشه یه چند لحظه گوش کن چي مي گم
دیبا :راجع به چي؟
رضا :آقاجونت
دیبا :خوب!
رضا :ببین ،بابات میاد تهران واسه عم
دیبا هنگ کرده نگاه کرد
رضا :مي دوني که قلبش م شي داره ،یه شش ماهي ظاهرا امروز و فردا کرده،
ولي واسه  4روز دیگه نوبت داشت ،خودش بهم گفت ،روزي که زنگ زد بیام
اصفهان صحبت کنیم
دیبا فقط سعي داشت با نفسهاي منظم خودش رو آروم نگه داره
رضا :امروز صبح راه افتادن
دیبا :خوب بریم خونه ،االن دیگه حتما رسیده
رضا :نه ،قرار بوده م*س*تقیم بیان بیمارستان تا واسه عم آماده شه
دیبا :پس االن...
رضا :ببین عملش امروزه،
دیبا :نه  ،نمي شه ،عم آماده سازي مي خواد ،صد جور دنگ و فنگ داره
رضا :همه کارا رو انجام دادن ،ظاهرن اوريانسیه
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دیبا :نه ،نمي شه که
رضا :اشاره اي به تابلوي بیمارستان انداخت،
دیبا با دیدن بیمارستان ش شد
رضا پیاده شد رفت درو باز کرد :بیا پایین
دیبا دو تا بسته اي که تو ب*غ*لش بود رو انداخت کف ماشین و پیاده شد
رضووا قب از اینيه به ورودي بیمارسووتان برسووه دیبا رو نگه داشووت :ببین ،قل
شوخي بردار نی ست ،فقط آرامش میخواد ،هر چي گفت مي گي چ شم ،یک و
بدو نمیيني ،پسرام حتما هستند ،کالمي جوابشون رو نمي دي ،داد زندند ،بد
وو بیراه گفتند ،هرچي ،فقط سيوت
دیبا فقط نگاه کرد
رضا :مي فهمي؟ بزار با خیال راحت بره زیر عم
دیبا بي اینيه جوابي بده راه افتاد ،ولي دم نگهباني نگهش داشووتند مجبور شوود
دست به دامن رضا بشه،
هر قدمي که بر مي داشووت احسوواس مي کرد داره تحلی مي ره ،قب ازورودي
بخش حراجي ،قیافه هاي آشوونا دید ،مادرش  ،برادرا ،دو تا از عموهاش  ،یيي
از پسر عموهاش
با دیدن مادرش ا شيهاش سرازیر شد ،به محض اینيه خودش رو انداخت تو
ب*غ*لش مادرش هم شروع به زاري کرد
رضا سعي داشت هر دو رو آرام کنه ولي خیلي موفق نبود
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رضوووا :دیبا ،هنوز نرفتن تو اتاق ،قبلش مي خواد تو رو ببینه ،با این حال مي
خواي بهش روحیه بدي؟
دیبا با آستینش اشيهاش رو پاک کرد ،ولي بند بیا نبود
دیبا :مامان ،چرا اینجوري شد
مامان :چیز جدیدي نیست 8 ،ساله این قل ول کن نیست ،قرار بود عید عم
کنه ،ولي بعد دکتر گفت زودتر باید باشه ،واسه  4روز دیگه نوبت داشت ،ولي
از پریش دوباره حالش بد شد ،دکتر گفت نباید معر کرد
دیبا غرید :چرا به من نگفتین،
دانیال :نیمدوني نمیخواد آب تو دل شما تيون بخوره
دیبا بي حرف نگاهش کرد ،رفت سمت عموهاش ،سالمي کرد
جوابي با سر گرفت و برگشت کنار مادرش
پسرا نگاه دوستانه اي نداشتند ولي جز همون یه جمله دانیال حرف دیگه اي رد
و بدل نشد،
عموش با پرستار بخش صحبت کرد برگشت پیششون
عمو حمید :بابات مي خواد ببیندت ،برو پایین ،دیگه دارن میارنش
دیبا بي اینيه منتظر بمونه راه پله رو گرفت رفت پایین سوومت پرسووتاري طبقه
پایین
با ورود به اتاق ،پدرش رو زار و نزار رو تخت دید،
اک سیژن رو بردا شت چیزي بگه ولي نتون ست ،پر ستار اجازه نداد ،ما سک رو
برگردوند :هیجان واستون خوب نیست ،ایشاال بعد از عم وقت دارین.

wWw.Roman4u.iR

264

دیبا با ف شار د ستي از پ شت سر به جلو رونده شد ،رفت پاي تخت ،د ست
باباش رو دست گرفت،
اصووال بلض اجازه نمي داد دهن باز کنه ،فقط نگاه مي کرد ،مي ترسووید این
فرصت از دست بره ،فقط مي خواست این لحظه ها رو تو ملزش ثبت کنه،
رضووا هم کنارش ایسووتاد :خوب عمو جون ،ایشوواال به سووالمتي عملتون انجام
شووه ،این دخترت چند روزه ملز منو خورده از بس بابام بابام کرده ،حاال آروم
گرفته ،وگر نه مي دونین که اه سيوت نیست
با بستن چشمش حرف رضا رو تایید کرد،
ولي دیبا فقط به نگاه کردن و لمس دستها رضایت داده بود،
پرستار :خوب دیگه بسه
دیبا نگاهي سمت رضا برد
رضا :خوب بزار برن  ،بعد یه دل سیر حرف بزنین
دیبا باالخره دهن باز کرد :آقاجون قول بدین خوب خوب شین
رضا :خوب مي شن،
ر ضا هم د ستش رو رو د ست حاجي گذا شت ،حاجي د ست دیبا رو رها کرد
دست رضا رو گرفت،
رضا :ایشاال به سالمتي میان ،ما خیلي باهاتون کار داریم ها ،دیبا بگو
دیبا گنگ نگاه کرد
ر ضا :ما ت صمیم گرفتیم یه مرا سمي بگیریم ،بعد از تموم شدن درس دیبا هم
بچه دار شیم
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دیبا اینقدر داغون بود که حتي توان شوووک شووودن نداشوووت ،همون جور رو
آقاجونش زوم بود،
رضا :ببینین چقدر کار هست ،ایشاال باید زود خوب بشین بتونین با نوه هاتون
سر و کله بزنین
دیبا سر چرخوند سمت رضا
ر ضا :چیه؟ منظورم بچه هاي دانیال و داود هم ه ست ،باالخره فقط که بچه ما
نیست ،اونهام باالخره بچه دار میشد
حاجي لبخند ضعیفي زد
با نزدیک شدن پر ستار ،یه بار دیگه حاجي د ست دیبا رو گرفت ،ولي دیبا الل
موني شوووده بود ،با اولین تيون تخت ،دیبا به خودش اومد سووریع کنار گونه
پدرش رو ب*و*سید ولي دریغ از کلمه اي که بتونه به زبون بیاره ،تو آسانسور
با رضا کنار تخت بودند ،ولي تا پشت ورودي اتاق عم رسیدند ،رضا دیبا رو
نگه داشت ،نگذاشت جلو بره :بزار بقیه هم ببینش
همه ایسووتاده بودند ،نوبتي دلگرمي به حاجي مي دادند و راهیش کردند تو
اتاق،
ولي دیبا احساس کرد دم آخر نگاه حاجي روش مونده بود
با بسته شدن در اتاق ،همونجا رو زمین نشست
رضووا :بلندشووو ،تو باید به مادرت روحیه بدي  ،پاشووو برو پیشووش  ،اونم حال
خوشي نداره
دید دانیال و داود دارن آب به حلقش مي ریزن ،فقط تو ن ست با کمک ر ضا از
زمین کنده بشه ،به زور چند قدمي جلو گذاشت :مامان ،آروم باش
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مامان :آرومم،
دیبا :اینجوري؟
مامان :دست خودم نیست،
دیبا :مامان آقاجون چیزیش نمي شوووه،گرچه خودش هم به حرفي که میزد
چندان اطمیناني نداشت
داود جا داد دیبا کنار مادرش بشینه
رضا با فاصله از اونها کنار عموي بزرگ دیبا ایستاده بود آروم صحبت مي کرد.
 3سوواعت گذشووته بود ،فقط اجازه داده بودند  2نفر پشووت در بمونند ،بقیه تو
سالن انتظار منتظر بودند،
دیبا دو باري با پرسووتار دعوا کرده بود ولي اجازه نداده بودندبره باال ،هر کي یه
طرف ولو شده بود ،رضا هم هر ازگاهي تلفني میزدو بر مي گشت
دیبا سر تيیه داده بود به صندلي و چشمي رو بسته بود
رضا :دیبا خوبي؟
دیبا:تو هم حال االن منو داشتي؟
رضا :کي؟
دیبا :همون روزي که آقاجونت مرد
رضا :نه حال من از تو بدتر بود
دیبا حرفي نزد
رضا :پدر من دلواپس مرد ،نشد که با خیال راحت بره
دیبا :تقصیر من بود،نه؟
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رضا:نمي دونم قسمت نبود ،سعي کردیم نشد دیگه
دیبا :فير مي کني آقاجونم بي دلواپسي رفت زیر عم ؟
رضا:سعي کردم اینرور باشه
دیبا :کاش باور کرده باشه
رضا:امیدوارم
دیبا :ممنون
نیم ساعتي بود که با چ شم ب سته دا شت تو خاطراتش غلط مي خورد ،صداي
غیژ در ورودي یهو از جا پروندش ،داود با چشوومهاي قرمز اومد تو سوووالن،
داشووت م*س*تقیم مي اومد طرف دیبا ،کسووي هم انگار قصوود تيون خوردن
نداشت،
داود رو پاهاش جلوي دیبا نشست،
دیبا دلش مي خواست داود هیچوقت دهن باز نينه ،ولي خوشبختانه کرد :دیبا
فير کنم آقاجون به خاطر تو برگشت،
دیبا سرش رو گذاشت رو شونه داود و گریه سر داد
داود :یه دور زیر عم رفت ولي برگشت
دیبا :بریم ببینمش
رضا :تا  6ساعت دیگه فير نينم بتوني،
ه مه گي قرار بود برن اسووترا حت کن ند و برگرد ند ،فقط دان یال مو نده بود
بیمارستان.
مادرش همراهش شووود ،بق یه رفتند آپارتمان عمو  ،که مواقعي که کاري مي
اومدند تهران اونجا مي موندن
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با رسیدن به خونه دیبا سریع مادرش رو راهي حموم کرد تا دوشي بگیره و آماده
استراحت بشه،
رضا لباس عوض کرده برگشت تو سالن،
دیبا بلند شد :مامان رو کجا بفرستم؟
رضا :چیزي که هست اتاق ،ولي اتاق خودت تر تمیزه،
دیبا سریع رفت سمت اتاق ،تخت و اینه رو مرت کرد ،وسیله چنداني نداشت
 ،اونها رو هم ب*غ*ل زد برد گذاشت اتاق رضا
بیرون اومدنش از اتاق همزمان شد با بیرون اومدن مادرش از حمام،
دیبا :مامان ،چي بیارم بخوري؟
مامان :هیچي ،یه  1سواعت دراز بيشوم ،بلند شوم برم بیمارسوتان ،مي تر سم
بهوش بیاد
دیبا :نه مامان ،رضووا پرسووید ،گفتند زودتر از  9هوش نمي اد ،یيم شوویر گرم
میارم واستون ،بیاین اتاق رو نشونتون بدم،
با ب ستن در اتاق رفت تو سالن ،رضا دا شت با تلفن حرف میزد ،با تموم شدن
تلفنش دیبا رفت کمي نزدیيتر :کي به بابام بگیم؟
رضا:چیو؟
دیبا :اليي بودن حرفهات رو دیگه
رضا :صبر داشته باش ،بزار بنده خدا حالش جا بیاد
دیبا :نگه به کسي بعد دیگه نشه جمعش کرد
رضا :خوب نشه جمعش کرد،
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دیبا :پا شو یه استراحتي کن ،انگار ملزت هنگ کرده
رضووا :نه هنگ نيردم فعال کاري از دسووتمون بر نمي اد ،نمي شووه بگم چند
ساعت پیش گفتم ،حاال پس مي گیرم
دیبا :باشه ،فعال استراحت کن ،منم یه فيري میين
رضا :نمیخواد فير کني ،یيم دراز بيش ،شبم رفتیم بیمارستان باید زخمهات
رو نشون بدي،
دیبا باشه اي گفت خودش رو کاناپه ولو کرد،
یه ساعت ن شده مامانش و رضا بلند شدند ،تو این فا صله هم کبري اومده بود
شووام درسووت کنه ،هر چي دیبا کرده بود که ردش کنه موفق نشووده بود ،حاالم
نشسته بود ،سبزي پاک مي کرد
مادرش به محض رسیدن تو اشپزخونه چشماش گرد شد :به به دختر گ من؛
نبینم سبزي پاک کني
کبري از سر ظرفشویي برگشت سمت صدا :سالم،
مامان :سالم خانم
کبري :شما مادر خانوم هستین؟
مامان :بله ،چه مي کني با این دختر ما
کبري :هیچي خانم ،مي خواستند کمک کنن ،گفتم سبزي پاک کنن
مامان :دیبا یاد ندارم تا حاال واسه من سبزي پاک کرده باشي ها!
دیبا :مامان جون فير کردي تو این سووه سووال من لم داده بودم کسووي بادمو مي
زد ،خودم مي خریدم ،خودم مي شستم ،خودم مي پختم
مامان :خودم مي گشتم ،خودم مي رفتم رستوران
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دیبا :وا-مامان ،خوب گاهي هم مي رفتم دیگه،
مامان :باشه مادر ناراحتي نداره ،حاال بزار من کميت کنم
کبري :نه خانم جون ،شما برین من خودم کمک مي کنم
رضا هم اومد تو آشپزخونه :سالم ،چیيار مي کنین؟
کبري :دارم یه غدایي مي پزم،
رضا :الزم نیست ،مي ریم یه چیزي بیرون مي خوریم،
تا کبري برگشت رو به ظرفشویي؛ دیبا دستهاي گلیش رو گرفت باال
رضا :دیبااین چه وضعیه؟ پاشو دستات رو بشور
مامان :بزارین پاک کنه  ،چیزیش نمونده
رضووا :نه الزم نیسووت ،پاشووو زیر ناخنات کثیف مي مونه ،هي مي خواي بري
بمالي به آقاجونت اون بنده خدا رو مریض مي کني،دیباهم که از خدا خوا سته
بلند شد
***
تا هوش اومدن آقاجونش و اجازه مالقات از پشت شیشه خیلي معر شدند،
ولي باالخره هوش اومد ،همو دیدند اشيها و لبخندها رفتند و اومدند،
تو یک هفته اي که پدرش تو بیمارسووتان بود دل تو دل دیبا نبود ،مادرش خونه
اونها مونده بود،
ش اول ،وقتي از بیمارستان برگ شته بودند،اونم وقتي کبري دید مادر دیبا داره
مي ره سمت اتاق مهمون نه گذا شت و نه بردا شت دهنش رو طبق معمول بي
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موقع باز کرد :پس دیبا خانم شووما کجا مي خوابین؟ همزمان دیبا و رضوووا و
مامان مثلثي نگاهشون رو همدیگه چرخید،
مامان :دیبا اینجا اتاق توئه؟
دیبا :خوب آره ،من اون  40روزه رو اینجا مي خوابیدم دیگه،
مامان :خوب پس یه لحاف تشک بیار واسه من
رضووا :مامان ،اون مال اون مدت بود ،االن وضووعیت فرق کرده ،شووما راحت
باشووین ،بعدم دسووت دیباي هنگیده رو گرفت بردش سوومت در اتاق خودش:
ش بخیر ،اگه هر ساعتي کار داشتین مالحظه نينین ،صدام کنین
کبري هم زرنگ بود ،خط اخم رضووا رو زود مي گرفت ،ولي کال تو فضووولیه
بیجا تک بود :یه دفعه با باز شدن در اتاق رضا شروع کرد به ک زدن،
دیبا خیلي دلش مي خواست بخوابونه تو دهنش ،قدم رفته رو برگشت عق که
با سري که مامانش تيون داد ،سعي کرد خود دار باشه
با ب سته شدن در اتاق انگ شت ش صتش رو بر سمت چ شم ر ضا :دیدي ،مي
بیني ،مي بیني چه کوفتیه؟ هي بگو مالحظه کن ،منو بردي از این اکله خانوم
عذر خواهي کنم
رضا :همه چیز رو با هم قاطي نين ،صبح تو مق صر بودي ،االن اون ،هر چي
جاي خودش
دیبا :بخدا دلم مي خواسووت نصووفش کنم ،بليه اون هسووته بادوم تو دلش بپره
بیرون به ثمر نرسه ،فير کن تحفه اش دنیا بیاد ،دختر شه مي شه یه کبري دیگه
َ
پسر شه یه خسرو ،اه بابا بسه دیگه این دو تا زیاد کردن نمي خوان ،یيي شون
واسه یه شهر بسه
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رضا :خیلي خوب جوش نزن،
دیبا :بخدا بفرسووتش مرخصووي پیش و پس زایمان ،من خودم همه کارا رو مي
کنم
رضا :خیلي خوب ،حاال داد نزن ،صدات از کانال کولر مي ره اتاق مامان
دیبا رفت در اتاق رو قف کرد،
رضا :چیيار مي کني؟
دیبا :قاعدتا نمي خوام بت ت*ج*ا*و*ز کنم
رضا زد زیر خنده :خیالم راحت باشه؟
دیبا :هر جور راحتي ،نمي خوام صبح یهو درو باز کنه بیاد اتاق مچ بگیره
رضا :مچ چي؟
دیبا :هیچي مي خوام رو زمین بخوابم ،والله امنیت ندارم مي ترسووم صووبح
چشم وا کنم ببینم خانم وسط اتاقه
رضا :حاال چرا رو زمین بخوابي؟ تو که مي گي رو زمین خوابت نمي بره،
دیبا :مي خواي فداکاري کني االن؟
رضا :من؟ نه واسه چي؟
دیبا :گفتم شاید میخواي مردونگي کني بخوابي رو زمین
رضوووا :عمرا ،تو ام نمي خواد بخوابي ،برو رو تخت ،فقط قول بده به چشووم
برادري بهم نگاه کني
دیبا از خدا خواسوته رفت رو تخت ،الحاف رو گذاشوت واسوه رضوا ،خودش
مالفه کشید روش،
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تا صبح خوابي به چشمش نیومد ،همش تو فير بود ،نمیدونست چي مي شه،
نمي دونسووت چرور به آقاجونش حالي کنه رضووا یه چیزي گفته قب از عم
خیالش رو راحت کنه
***
تقریبا هر روز رفته بود دیدن باباش ،چند باري با ر ضا ،چند باري بدون ر ضا،
ولي هیچوقت پدرش رو تنها ندیده بود غیر از چند کلمه اي هم حرفي نزده
بودند ،دانیال و عموهاش برگشته بودند اصفهان ،ولي هر روز تقریبا یيي دو تا
مالقات کننده بود تو اون ساعت
روزي که قرار بود با آمبوالنس پدرش رو برگردوند اصووفهان دیبا هم حاضوور به
یراق آماده شووده بود ،گرچه چیزي جز لباس تنش بر نداشووته بود ،چون درواقع
الزم هم نداشت ،دقیقا تو دهنه در اتاق وقتي داشتند تصمیم مي گرفتند که کي
تو امبوالنس بمونه کي با ماشووین ،پدرش متوجه شوود که دیبا هم قصوود اومدن
داره که قصه رو ختم کرد :شما انشالله دو سه هفته دیگه که من روپا شدم میاي
 ،اونم با رضا
دیبا :نه آقا جون ،من  ،من میام ،رضا گرفتاره،
حاجي :خوب پس شوومام مي موني ،وقتي خبرت کردم اگه شوووهرت تونسووت
توهم مي اي ،مي خوام یه مهموني بدم،
دیبا :ولي بابا ،یه مسائلي هست من قبلش باید
حاجي :دیبا سه هفته دیگه ،اونم با رضا ،منو خسته نين،
دیبا ا شيش چيید ،رضا سر خم کرد کنار گوشش :عزیزم ،اینقدر این حاجي
رو به حرف نگیر ،سر مي زنیم بهشون
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دیبا دیگه حرفي نزد ،با مادرش هم خداحافظي کرد ،و بي صوودا بدرقه اشووون
کرد
تو مسوویر چند باري خواسووت دهن باز کنه ،ولي نمي دونسووت دقیقا چي قراره
بگه ،مسلما خیلي نمي تونست طلبيار رضا باشه ،هنوزم ممنون بود که پدرش
َ
رو با خیال راحت راهي اتاق عم کرده بود ،ولي  ،خوب شوواید یه ک َميي مي
تونست کمتر غلو کنه ،آخه بچه دار شیم رو از کجاش آورده بود دیگه ،مرممن
بود ،اگه مراسووم رو هم بتونن از فير آقاجون بندازن ،بچه رو عمرا ،چون زن
هاي دانیال و داود هم هر دو دانشووجو بودند ،هر از گاهي این بحث بچه دار
ن شدن شون تا بعد از فارق التح صیلي رو اع صاب آقاجون مي رفت ،االن دیبا
مرممن بود ،آقاجونش داره برنامه مي ریزه که اسمش رو چي بزاره،
یهو هیني کرد
رضا جا خورد :چي شد؟
دیبا :هیچي ،دارم به بدبختیام فير مي کنم
رضا :االن دقیقا کدومش شوکه ات کرد
دیبا :اوني که شما باعثش شدي
رضوووا:تو چرا اینقدر خودت رو اذیت مي کني؟ قبال خیلي ریليس تر بودي،
حساس شدیا
دیبا :حسوواس شوودم؟ االن من مرممنم آقاجونم پاش نرسوویده اصووفهان تو فير
مراسم گرفتنه ،اگه اسم بچه رو انتخاب نيرده باشه
رضا :کدوم بچه؟ بچه کبري؟
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دیبا :نخیر بچه من و تو رو
رضا زد زیر خنده :دیبا تو باالخره کار خودت رو کردي؟ کي که من نفهمیدم
دیبا :چي مي گي!
رضا :مي گم کي بهم ت*ج*ا*و*ز کردي
دیبا :وااااااااا ،خجالت بيش
رضوووا :خودمم مي گم ،چرا من خجالتم از تو ریخته ،ولي خداییش تو این یه
هفته خیلي مواظ خودم بود ،چرور از اطمینان من سوء استفاده کردي
دیبا:واي خدا ،این پسره خ و چ و کجاي دلم بزارم ،تو خوب بودیا! فير کنم
کبري چیز خورت کرده
رضا :من سالمم،
دیبا :پس حتما اس آبي هستي
رضا :بي ادب
دیبا :راست مي گم ،یه گونه اي اس ابي هست که نر باردار مي شه؛ خودشي
نه؟
رضووا زد زیر خنده :نه خودت باید زحمتش رو بيشووي ،حاال آقاجونت به یيي
راضي مي شه یا یه سه  4تایي مي خواد
دیبا :بسه دیگه ،من تو دلم آشوبه تو مزاح مي کني
رضووا :خوب چیيارکنم ،گفتم پیاز داغش رو زیاد کنم ،آقاجونت ک عم تو
رویاي شیرین باشه،بد کردم؟
دیبا :نه نگفتم بد کردي ،ولي حاال چیيار کنیم ،تا آقاجون سوور پا شووه ،تا منو
احضار کنه ،مرممن باش همه مهمونهاش رو هم دعوت کرده
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رضا :نه بابا ،فير نينم،
دیبا :نه بابا فير کن،
رضووا :خوب حاال یه مسوومله مي مونه ،اونم مامان مهین و عمه خانمه  ،باید به
اونها هم بگیم
دیبا :واي نه ،به اونها نه ،خودمون یه جور جمعش مي کنیم
رضا :یعني فک و فامیلهاي من نباید تو مراسم باشن؟
دیبا :واي  ،واي ،تو رو خدا یيم جدي باش
رضا :مي بیني چقدر بده وقتي قصه جدیه یه نفر تو فاز شوخي باشه
دیبا :منظور
رضوووا :خوب خودتم همینجوري ،حاال یه دسووتي خورده پس سوورت ،یيم
م ضرربي و گرنه کامال این مدلي ه ستي ،البته نه بد با شه ها ،االن که امتحان
کردم دیدم خیلي هم بد نیست
دیبا :مي شه مجازات و درس دادن به من رو بزاري واسه بعد
رضا :خیلي خوب بزار بریم خونه ،سر صبر یه فيري مي کنیم واسه این قضیه
دیبا :جدي ها! بي شوخي! اکي؟
رضا :باشه بي شوخي
نیم ساعتي بود رسیده بودند خونه ،دیبا م*س*تا ص بود ،کبري همینرور مث
مور چه سووواري مي ر فت و مي او مد ،هي یه سووموال مي کرد مي ر فت تو
آشپزخونه ،همیشه زنهاي باردار تو فامیلشون تو فاز استراحت مرلق مي شدند،
ولي این کبري فعالیتش همون بود که بود،زبونش ولي چند برابر فعال شده بود،
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کبري :خانوم ماست کیسه نداریم دیگه .بندازم؟
دیبا :کبري تو رو خدا یه دقیقه آروم بگیر بابا اون بچه اون تو کهیر زد والله ،برو
دو دقیقه بشین ،نه ماست ش ه*و*س کردم،
کبري :آخه خودم ه*و*س ماست کیسه کردم ،با پونه و نعناو کرفس
دیبا :باشه بنداز ،مدیوني اگه بزاري این بچه چشمش زاغ شه،
بعدم بلند شد رفت سمت اتاق ،بي هوا در و باز کرد،
رضووا ل تخت نشووسووته بود،داشووت با تلفن حرف مي زد  ،نه حرف در واقع
داشت بع بع مي کرد
نمي دونست کي اونررف خره که رضا مرت مي گه :بله ،بله ،اون که بله ،بله
دیبا خواسووت عق عق بره که رضووا اشوواره کرد بمونه ،دیبا رفت همون لبه
تخت ن ش ست ،ولي زیاد نگذ شت که فهمید کي اون سمت ،عمه خانوم جون
بود ،با تموم شدن تلفن رضا یه قدمي تو اتاق زد و نشست :کاري داشتي؟
دیبا :نه ،اومدم لباسام رو عوض کنم
رضا :بشین صحبت کنیم
دیبا پالتوش رو انداخت رو دسته تخت
رضا :با عمه صحبت مي کردم
دیبا :خوب؟
رضا :داشتم باهاش مشورت مي کردم
دیبا :راجع به؟
رضا :همین اوضاعي که ما ممينه نوه تحوی بابات بدیم
دیبا :قرار بود جدي باشیم
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رضا :خ اینم جدیه ،ببین من یه چند تا سموال دارم،
دیبا :چي؟
رضا :تو االن به اندازه  4سال پیش از من بدت میاد؟
دیبا :یعني چي؟
رضا :چه میدونم ،از سر و ریختم ،از اسمم ،نمي دونم دیگه از چیم بدت مي
اومد؟ آهان از رنگ و روم
دیبا :منظورت چیه؟
رضا :جواب منو بده،
دیبا :خوب نمي دونم  ،فير نينم،
ر ضا :مي دوني  ،من االن به اندازه اون موقع ها ازت بدم نمي اد،یعني منظورم
اینه که از د ستت ع صباني نی ستم ،در سته که هرچي دلت خوا ست بار من مي
کردي ،اونم م*س*تقیم ،ولي خوب حاال عصباني نیستم،
دیبا نزدیک بود اشيش در بیاد،
رضا :تو اصال از زندگي چي مي خواي؟ دنبال چي هستي؟
دیبا:نمي دونم ،اصال این اتفاقات هیچوقت نگذاشته بدونم دنبال چي ام!
رضا :خوب مهم نیست ،اون  4سال پیشم نمي دونستي ،کال خیلي آدمها نمي
دونن
جال اینه که تا آخر عمرم نمي فهمن
دیبا :چي مي خواي بگي؟
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رضا :هیچي ،مي دوني ضربه اي که اون موقع خوردم ،پدري که رفت ،آبرویي
که رفت ،همه اینها منو سرد کرده ،روزي که حاج خانم ازم درخوا ست کرد پا
پیش بزارم ،دا شتم از د ستش دیوانه مي شدم ،ولي مي دوني که حرفش وا سم
حجت بود ،ش آخر خبر کرده بود که با تو رو برو شیم،یه فيرایي دا شت فير
مي کنم ،ولي خوب تو نیومدي ،و قصوووه یه جور دیگه شووود ،یعني مرممنم
خواسته اش این بود
وقتي دیدمت انگار عین  4سال عمرم...
ولش کن ،حاال اونقدر عصباني نیستم ،حرفم اینه
دیبا :خوب االن عصباني نیستي یعني چي
رضا :یعني اینيه اگه من خیلي حالت رو بهم نمي زنم و از اسم ممدرضا بدت
نمي اد ،عمه هم با مامان حرف مي زنه،
دیبا فقط نگاه مي کرد
رضا :به هر حال من با حاجي حرف زدم ،نمي رم بگم حرف مفت زدم،
دیبا فقط سيوت بود
ر ضا :مامان مهین هم که مي دوني تو رو دو ستت داره منتهي منو بی شتر ،یيم
باید باهاش حرف زد که فير نينه من دارم بدبخت مي شم یا حتي تو
دیبا :منو داري مي ترسوني
ر ضا :تو مگه خودت زنگ نزدي گفتي بیام خوا ستگاري ،اون موقع نتر سیدي،
چه روز تو این خونه بودي نترسوویدي ،االن ده روزه اینجا نترسوویدي ،یه هفته
اس تو ب*غ*ل من خوابیدي نترسیدي ،حاال از شنیدن حرف حساب ترست
واسه چیه
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دیبا :اون صوري بود ،دیدي که نیومدي ،حتي صوري هم نیومدي
رضا :چرا رنگت پریده
دیبا :این قشنگ نیست ،برام مهم نیست چي پیش بیاد ،من به آقاجونم مي گم،
مرممنم نمي خواد بخاطر اون ،این اتفاقات بیفته ،اونم راضي نمي شه
رضا :اون نمي فهمه که راضي بشه نشه
دیبا :اون دنیا که مي فهمه
ر ضا :تو االن غ صه اون دنیا رو مي خوري ،این دنیا رو ول کردي چ سبیدي به
کجا آخه
دیبا :من قبول نمي کنم
رضوووا :دیبا تو دو ماه پیش با یه تهدید مامان مهین قبول کردي ،اونموقع هم
شرایرتت پا در هوا بود ،اونموقع هم آقاجونت مي فهمید ممين بود دیگه عمرا
راهت بده تو خونه
دیبا :اون موقع حرف مامانت ارث تو بود ،یه سره قصه سود تو بود ،یه کلمه مي
گفتند من زبونم سوورشووون دراز بود ،حاال چي؟ اون قرار یه سوواله بود ،حاال
چي؟نمي دونم چه نفریني پشت سرمه که ته نداره
رضا :یعني االن نگران حرف حدیث فامی مني؟
دیبا :من اصال نمي دونم چي مي خوام ،نمي دونم چي مي شه
ر ضا :هیچ چیزي نمي شه ،ندون ستنت هم مهم نی ست ،فير کردي بقیه چي
مي خوان،
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همون هایي که عشووق مي خوان ،همون هایي که با عشووق مي رن سوور خونه
زندگیشووون فير مي کني تا آخر عمر عاشووقند؟ نه ،یه ماه که گذشووت ،آب و
هواشون به هم نمي خوره ،اون همه عشق مي شه دوست داشتن عادي ،چیزي
که همونهایي که هم که بي عشووق شووروع مي کنند آخرش مي رسووند همونجا،
پیوند خیلي ها شون مي شه پیوند شبانه ،نیاز روزانه ،وگرنه اون تهش دیگه اون
چیزاي فانتزي ته ذهنشووون نیسوووت ،بخوان هم نمي تونن ،زندگي اینقدر به
خود شون م شلول شون مي کنه که دیگه وقتي ندارند وا سه این حرفها ،این تازه
ق صه خوب خوبا شونه ،یه عده هم که حتي ادا هم نمي تون در بیارن ،زیر آبي
میرن
مي بیني ته زندگي چیز خیلي خاصي نیست ،دنبالش نگرد،
دیبا :من هیچ وقت فير نمي کردم چنین زندگي دا شته با شم ،نه اون بار نه این
بار
رضووا :این تصوومیم من بود ،شوونیدي ،نگران نباش ،عمه و مامان کوتاه مي ان،
فقط تورو خدا ین قیافه عزا گرفته رو وا س شون نمایش نده ،بزار اونهام فير کنن
من خوشبختم
دیبا :بزار فير کنم
رضا :مي توني؟
دیبا زد زیر گریه :فير نينم بتونم ،حالم بده
رضا :واسه همین من واست تصمیم گرفتم
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دیبا :من همی شه فير مي کردم زندگي من باید یه جور خا صي با شه ،فير مي
کردم باید عاشووق کسووي بشووم تا بتونم باهاش زندگي کنم ،نه اینيه از سوور
مصلحت ،نه زیر دین کسي برم
رضا :یعني االن عاشق من نیستي؟
دیبا :نه
رضوووا :خوب تفاهم داریم ،منم عاشووقت نیسووتم ،ولي خوب فير کنم بتونم
تحملت کنم،
گریه دیبا شدت گرفت :رضا این بازي رو تموم کن ،من نمي تونم
رضا :منم فير مي کردم نمي تونم بعد دیدم انگار مي تونم،
دیبا :من نمي خوام یه عمر زیر دین تو باشم
رضا :خوب یه روزم من داشتم مي رفتم زیر دین تو که خوب تو نذاشتي
با صداي زنگ تلفن رضا بلند شد :مامان مهینه
دیبا :جوا ب نده،
رضا :چرا؟
دیبا :نمي دونم
رضا ولي تلفن رو جواب داد :الو سالم مامان
...
رضا :ممنون ،شما خوبي؟
....
رضا :چرا مامان،
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...
رضا :فير مي کردم از سر و سامون گرفتن من خوشحال باشي
....
رضا :ا ،مامان این حرفها چیه
...
رضووا :مامان شووما چنین کاري نمي کني ،بعدم خود شووما نبودین دو ماه پیش
همین رو خواستین
...
رضا :چه فرقي مادر من ،چه یه سال چه یه عمر
...
رضا :اون فعال چیزي نمي گه ،داره گریه مي کنه
...
رضا :نه ،چه اذیتي ،از ذوق شه ،فيرشم نمي کرد شوهر به این خوبي ن صیبش
شه بخصوص که یه بارم از دستش فرار کرده بودم
...
ر ضا :جدي ام مامان ،اجازه بدین من فعال ای شون رو آروم کنم ،بعد مي گم به
شما زنگ بزنه،
...
ر ضا یه دفعه جدي شد :مامان این ت صمیم جدیه ،دو ست دارم شما هم قبول
داشته باشین ،من حرف زدم مامان،
...
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رضا :بزارین من فردا صبح از شرکت بهتون زنگ مي زنم،
دیبا بلندشد از اتاق بره بیرون،
رضا تو مسیرش ایستاد :کجا؟ مامان کارت داره
رضا :مامان از من خدافظ ،با دیبا حرف بزنین
دیبا :الو
مهین :سالم دیبا جون ،چي مي گه محمد رضا
دیبا :نمي دونم ،بخدا من بهش مي گم من به آقاجونم بگم ،مي گه نه
مهین :آخه این زندگي  ،من نگرانم ،به خدا شوخي نیست
دیبا:مي دونم،
مهین :بابات اگه روزي بفهمه فير مي کني راضیه
دیبا :نه ،میدونم راضي نیست ،شما یه چیزي بگین
مهین :چي بگم ،آخه دلم خونه ،این بچه همش بد مي اره
دیبا :مي گین من چیيار کنم ،شما بهش بگین ،من هر چي مي گم فایده نداره،
نمیخوام لعن و نفرین دیگه اي پشت سرم باشه
مهین :وا،دیبا جون ما کي لعن و نفرین کردیم
دیبا :چهار سال پیش کم به گوشم نرسید
مهین :وا  ،حاال ما یه چیزي گفتیم ،تموم شووود رفت ،تواون حال و روز کي
دعاي خیر مي کنه
دیبا :من نمیدونم شما خودتون باید د ست به کار شین ،من از پس پ سرتون بر
نمي ام
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مهین :چي بگم ،فير کردي من بر میام ،یه زبوني مي ام ولي خودتم مي دوني
زیاد بگم احترامم مي ره ،رضا بچه نیست ،خودش بهتر میدونه چیيار مي کنه
البته انشالله که مي دونه
دیبا :فعال کاري ندارین؟
مهین :نه عزیزم ،امید به خدا ،بزار ببینیم چي مي شه
دیبا :خدافظ
دیبا چشم چرخوند نفهمید رضا کي از اتاق رفته بیرون
دیبا عینک و از چ شمش بردا شت ،انداخت رو کتاب – یه ساعت رو کتاب بود
ولي دریغ ؛
پاشوود رفت تو آشووپزخونه ،کبري تو ماه چهار بود نازکشووم که داشووت،رفته بود
مرخ صي گرچه خودش رو از دیبا دریغ نمي کرد ،دیبا یه سري به برنج زد ببینه
دم کشیده یا نه که با صداي در جست ،سرکي کشید کبري بود
کبري :سالم خانم ،خوبین
دیبا :بشین دم نيشیده
کبري :چي؟
دیبا :نخوچي ،همون که واسش اومدي،
کبري :نه  ،سیرم ،امروز خانم گ بعد از ناهار رفت خونه خواهرش ،حال ندار
بود،خانم دعا کن حالش وخیم شه
دیبا :کبري ي ي ي
کبري :والله ،نف سم برید از بس حرف مي زنه ،با گالب د ستت و روش رو مي
شوره ،بخدا دیگه نمي تونم،
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دیبا :مي خواي خاله خانم رو بفرستیم بهشت زهرا؟ یه چه روزي راحت مي
شي ها
کبري :خدا خشوومش مي گیره ،وگرنه والله از خدامه  ،دیگه بسوومه ،یه عمر زن
دادا شم گفت چیينم چي نينم ،حاال خانم اگه او ضام عادي بود عیبي ندا شتا
ولي خوب تو این شرایط سخته
دیبا بلند شد یه ب شقاب بردا شت وا سه کبري برنج ک شید ،یه نگاهي به قابلمه
کرد ،حجم مرغاي سرخ کرده انگار ن صف شده بود ،یه تیيه اش رو گذا شت
رو برنجا،
کبري :خانم یيم کچا بزنین روش
دیبا :کچ آر
کبري :همون ،بي زحمت از اون کابینت پاییني یيم هم ترشي انبه بدین
دیبا نشسته بود رو پاهاش دنبال ترشي مي گشت ،که صداي سالم کردن رضا
کبري رو از جا پروند :سالم
رضا :سالم ،بشین
دیبا هم با ظرف ترشي بلند شد :سالم
رضا :بي زحمت اون ترشي آلبالوها رو هم در بیار دیبا
دیبا بي حرف دوباره نشست ظرف ترشي رو کشید بیرون
کبري هم یيم ترشي ریخت رو غذاش و بلند شد
رضا :کجا مي ري؟
کبري :مي رم خونه ،با اجازه

چرخ گردون

287

بعدم سریع جیم زد
دیبا ترشي رو گذاشت رو میز و نشست
رضا :این روزي چند وعده غذا مي خوره براش خوب نیستا
دیبا :والله چي بگم ،فير کنم تو  9ماهگي باید ِق ِلش بدیم
رضا :دو روز دیگه بدهيار نشیم به خسرو خان

دیبا :بي جا کرده ،این مادرش رو برداره ببره  ،بليه کبري دیگه مجبور نشووه هر
وعده رو دوبار به جا بیاره بابت غذاهاي بي مزه خانوم ،حاال شووایدم هم خدا
خواست خواهرش مرد قضیه ح شه
رضا :یعني چي؟
دیبا :هیچي خواهرش مریضه امروز رفته سرش ،کبري انگار بدش نمیاید خاله
جون زحمت رو کم کنه
رضا :از دست این  ،ولش کن بابا
دیبا :واال من که نگرفتمش ،اونه که منو گرفته
حرف دیگه اي زد و بدل نشوود ،رضووا طبق مدت این  3ماه غذاش رو خورد ،
ظرفش رو گذاشت تو ماشین و رفت
دیبا در ماشین رو بست و همونجا نشست ،
رضا نرفته برگشت :باز این عینک و زدي؟
دیبا :خوب دوسش دارم
رضا :مي خواي دستي دستي چشمهات ضعیف شه؟
دیبا :گفتم که ،نمره نداره
رضا :هر چي،
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رضا عینک و انداخت رو کابینت و برگشت تو سالن
دیبا سرش رو با د ست گرفت،دیگه تحم رضا سخت شده بود ،فقط غر مي
زد ،دیبا بي توجهي مي کرد ،پاپي مي شد ،دیبا حرف مي زد بي محلي مي کرد
گرچه دیبا مي دونست کم بیش تقصیر خودشه ولي دیگه صبري براش نمونده
بود،
فقط خدا رو شووير مي کرد که هفته اي  4روز مي ره دانشووگاه ،ال اق یه چند
ساعتي دور بود اگرچه تا دم در دانشگاه باالخره رضا یه تیيه اي بارش مي کرد،
برگشووتنه هم که دیبا مي رفت شوورکت تا با هم بیان ،کلي معر مي شوود ،ولي
فعال قصد صبوري داشت،
سرش رو گذاشته بود رو میز منتظر بود ظرفشویي خاموش شه،
یاد حرفها و مشاوره هاي هميالسیش افتاد ،از اون خبره هاي اص البته دومین
م شاور بود  ،یه نگاه به لبا سهاش کرد ،هرکاري کرده بود نتون سته بود لبا سهاي
مد نظر رو بپوشه یه جورهاي توهین به خودش مي دید،
سوور بلند کرد ،هنوز همون تي شوورت و شوولوار گرم رو تن داشووت ،یعني تار
شلوارکش رو پوشیده بود ولي خوب ده دقیقه نشده پرتشون کرده بود تو کمد
سرش رو کوبید رو دستاش ،رضا کلي خوب بود و دیبا قدر ندونسته بود،
بعد از اون سونامي ،با رفتار تيمیلي دیبا همه چیز بهم ریخته بود،
سه هفته بعد از رفتن آقاجونش ،دیبا و ر ضا اح ضار شدند ،مامان مهین ،عمه
خانم  -حرفها زده شووده بود قب اومدن رضووا و دیبا ،دیبا بي می ولي خاموش
فقط نظاره کرده بود،
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همه فامی رو دعوت کرده بود ،خرید برده شد ،آرایشگاه ،آتلیه ،سر و صدایي
نبود ،ولي همه بزرگا بودند ،به صوورف شووام همه رو دعوت کرده بودند هت  ،یه
شام یه سخنراني از طرف آقاجونش ،به قولي دست به دست دادن ،و تمام
تمام مسیر تو راه رو دیبا در سيوت بغ کرده بود ،به محض رسیدن ،لباسش رو
کرده بود تو کیسه کنار سر زباله ،کلي داد زده بود ،جیغ زده بود ،وسائلش رو
از تو اتاق ر ضا جمع کرده بود ،هر چي ر ضا کرده بود که ن صفه شبي کبري و
خسرو رو نيشونه اونجا دیبا مح نگذاشته بود ،آخرشم رضا مجبور شده بود
بره اونها رو از دم در رد کنه برن،
تا چند روزي رضا مدارا کرده بود  ،دیبا هم آرومتر شده بود ،تا طوفان بعدي که
آلبوم عيسها بود که نماینده شرکت عيس دم خونه مهر و موم تحوی رضا داده
بود ،همراه دوتا بلیط تور ماالگا ،دیبا ندیده همه رو ریز ریز کرده بود و زار زده
بود ،از فرداش رضا هم عوض شده بود ،حاال برعيس هر چي دیبا آرومتر مي
شد ،رضا بدتر مي کرد.
کاري کرده بود که دیبا حسرت همون رضاي قبلي رو بخوره
گاهي دلش میخواسووت فراموش کنه چي شووده ،مي خواسووت فير نينه  -به
اینيه چي بوده وچي شووده ،فير کنه همون بار اوله ،همون که دیبا داره قرباني
دل خوش بودن باباي رضا مي شه ،خوب اون بارم اگه سر مي گرفت ،دیبا باید
یه زندگي مشووترک رو مي پذیرفت ،باید هرچي تو ذهنش بود و نبود رو با اون
زندگي تنظیم مي کرد ،هر چي مي خواسوووت و نمي خواسوووت رو به دسوووت
فراموشوي مي سوپرد ،زن خونه مي شود ،همه اون کارا که بیزار بود رو مي کرد،
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خوب این بارم با چند سووال تجربه بیشووتر میتونسووت پا تو اون راه بزاره ،نمي
تونست؟ مي تونست ،ولي اگه این اخالق گند جدید رضا امون مي داد
نمي دونست داشت پختگي مي کرد ،یا زنانگي ،شایدم قلقلک حرفهاي گاه و
بیگاه کبري و زندگیش بود ،شایدم همه اون چیزهایي که زماني از دو ستاش از
هم کالسوویهاش شوونیده بود و مح نداده بود ،احسوواس بي نیازي کرده بود،
خندیده بود ،مسخره کرده بود ،حاال همش به جونش افتاده بود،
توجه مي خوا ست ،اما نابش رو ،نه داد و بیداد سر خاکي بودن و چروک بودن
مانتوي دان شگاه ،نه وا سه چيمه بلند پو شیدن رو ،نه وا سه عینک بي نمره زدن
رو
حاال دیگه حرفها هميالسوویهاش از شوووهراشووون ،از دوسووت پس وراشووون رو
عصووابش مي رفت ،نازخریدنهاي آقا خسووروي زمخت و نچسوو از کبري
ع صبیش مي کرد ،سموالهاي کبري از جدا بودن اتاقها بهش زور مي گفت ،از
اینيه نصوویحتش مي کرد کفري مي شوود ،از اینيه خواسووته و ناخواسووته با
حرفهاش مي تونست دیبا رو بچزونه احساس حماقت مي کرد
تو همین مدت کم تو دان شگاه چند باري شده بود دخترا با ر ضا دیده بودنش،
سراغ گرفته بودند که اگه ر ضا رو د ستش مونده ،پ سر خاله اي  ،پ سر عمویي
چیزي که دیبا واسش دنبال کیسه ،اونها رو معرفي کنه حرصي شده بود
حتي مجبور شده بود تن به خفت بده ،بره با یيي از هميالسیهاي سال دومش
مشورت کنه ببینه چه غلري کنه یيم رضا آروم بشه ،که تازه باعث کنف شدن
دیبا شده بود ،سر صبحي کم مونده بوده رضا سر دیبا رو زیر شیر آب غس بده
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تا اون ري قرمز  24سوواعته از لبش پاک شووه ،یاهمون دیر رفتنش ،به شوورکت،
صبح قال گذاشتن رضا،
دی گه حتي دلش نمي خواسوووت به اون کاراي احم قا نه فير ک نه ،گر چه
راهيارهایي هم که خانم مشاور جدید داده بود هم دسته کمي نداشت ،به نظر
نمي رسووید جواب بده  ،یعني مورد اول دومش که جواب نداده بود ،سووومیش
هم همین لباسووهاي مناس و یعني به نوعي نامناس و بود که دیبا نتونسووته بود
اجابت کنه.
سرش رو بلند کرد نگاهي به ماشین انداخت ،باالخره خاموش شده بود
بلند شد ظرفها رو در بیاره ،ولي فيرش هنوز گیر بود،
هر بار یاد توصیه هاي مشاور اسبقش مي افتاد نا خود اگاه یه فحشي به دهنش
مي اومد
 :..ببین تو باید برگردي تو اون اتاق ،هر اتفاقي قراره بیوفته تو همون اتاقه
دیبا :خوب من خیلي اونجا مي رم
 :...تو که گفتي اتاقت جداست
دیبا :نه شبها ،روزا که میره میرم خیر سرم اونجا و تمیز کنم یيم شیرین شم
 :...خاک بر سرت ،وقتي نیست مي ري؟
دیبا :خوب دیگه
 :...امش نصفه ش یه پیاز مي بري اتاقت ،قاچ مي کني ،اشيت که در اومد
الحاف و بالشووت رو ب*غ*ل مي زني میري اتاقش ،مي گي خواب بد دیدم،
میخوام اینجا بخوابم ،تا بهت گفت رو زمین نخواب مي ري رو تخت ،نازم
نمي کني ،از شووو بعدم پرو پرو ادامه میدي ،بقیه اش هم دیگه هنر خود ته،
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ولي به محض اینيه دیبا خواسته بود بره تو اتاق دستگیره رو کشیده بود فهمیده
بود که در قفله ،پرو پرو به در کوبیده بود وقتي هم ر ضا درو باز کرده بود اجازه
داده بود دیبا بره تو ،خبري از تعارف واسه رو تخت خوابي نبود ،میدونست دیبا
رو زمین نمي تونه ها ،ولي به خواب خودش ادامه داده بود ،دیبا هم  6صووبح
داغون برگشته بود اتاق خودش ،هرچي بد و بیراه تو عمرش شنیده بودو بلد بود
به نوبت به خودش و اون فتانه درد گرفته داده بود
دیبا :نخود ملز احمق
رضا :با کي هستي؟
دیبا نفهمید چي شده ،بي هوا بشقاب تو دستش رو انداخت،
رضا :دیباا ا
دیبا :واي ،خدایا ،من دیگه نمي تونم ،برو کبري رو صدا کن اینا رو جمع کنه
رضا :به کي فحش مي دادي ،با ماشین درگیر شدي
دیبا :نخیر،
رضا :حواستم که نیست ،کجایي!
دیبا :ولم کن بابا،
رضووا :من ولت کردم ،مي بیني که – ولي تو این ظرفها رو اینقدر ول نين ،بزار
یه دو تا بشقاب واسه غذا خوردنمون بمونه
دیبا فقط نگاهش کرد،
رضا :نبري دستت رو من حال درمونگاه رفتن ندارم،
دیبا ول کرد و پشت سر رضا از آشپزخونه بیرون رفت
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دیبا :رضا!
رضا :چیه؟
دیبا :من ماشین مي خوام
رضا :داري که ،ظرفشویي ،رختشویي ،دیگه مي خواي چیيار؟
دیبا :اونها مال کبري است car ،مي خوام
رضا ، :بري مسافر کشي؟
دیبا :نخیر ،میخوام برم دانشگاه،
رضا :وقتهایي که من نیستم ببر،
دیبا :تو که هستي
رضووا :هر وقت رفتم سووفر ،ولي راضووي نیسووتم دختر پس ورا رو بریزي بري هوا
خوري ،خونه دانشگاه ،دانشگاه خونه
دیبا :اصال نمي خوام،
رضا :پس ح شد ،خدا رو شير
َ
دیبا :اه ،با برگشووتن تو آشووپزخونه ،ریزه ریزه اشوويهاش هم در اومد ،دیگه دل
نازکم شووده بود ،طاقت یک صوودم شوووخي هایي که خودش با بقیه مي کرد رو
نسبت به خودش نداشت ،ال اق از طرف رضا نداشت
یه ربعي بود که تو شرکت نشسته بود ،طبق معمول باید عالف مي موندتا رضا
دل بينه ،خانم غالمي منشي شرکت حال خوشي نداشت ،مرت به دستشویي
سر مي زد،
دیبا :خوب پاشو برو خونتون،

wWw.Roman4u.iR

294

غالمي :امروز نمي شوووه ،مهندس خیلي روزاي جلسوووه حسووواس مي شوووه،
مرخصي خبري نیست
دیبا پایي رو پا انداخت ،یيم تو گوشیش ور رفت ،ابوذرم کي هي کاسه مي برد
بشقاب مي اورد،
تو دهنه در اتاق دیبا جلوش رو گرفت :دیگه چي مي بري؟
ابوذر :مث اینيه جلسه به جاهاي خوبش رسیده ،گفتند شیریني ببرم
دیبا :ماهم که اینا هیچي دیگه
ابوذر :شرمنده خانم ،میرم مي خرم واستون
دیبا :نمي خواد بري بخري ،بده ببینم
ابوذر :نه خانم بر ندارین ،جمعیتشون زیاده کم مي اد
دیبا :بده ببینم ،چند نفرن
ابوذر 15 :نفرن با آقاو مهندس رئیسي  17تا
دیبا فوري شمرد ،یه  25تایي شیریني بود ،دیبا سریع د ست انداخت ،دو تا از
شیریني ها رو برداشت :برو به سالمت
ابوذر سري تيون داد و رفت تو ،دیبا شیریني ها رو گذا شت رو د ستمال میز
غالمي،
غالمي هم که باز تو دسوتشوویي بسوت نشوسوته بود ،دیبا نشوسوت سور جاي
غالمي ،یه دوباري تلفن هم زنگ زد ،واسوووه اینيه اون بنده خدا هول نينه تو
دستشویي دیبا گوشي رو برداشت و کوبید سر جاش ،شریني خودش رو قلمبه
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گذا شت تو دهنش ،غالمي از در د ست شویي اومد بیرون ،دیبا دید چ شمهاي
بنده خدا گرد شد،
با همون دهن پر صداش زد :غالمي بیا واست شیریني بلند کردم
با صداي خنده اي از پشت سرش ،سربر گردوند سمت اتاق ،یه آقایي رو دید
با لبخند به ل  ،دیبا شیریني تو دهنش رو قورت داد :کاري دارین؟
آقاهه کمي دوال شد :نه شما بفرمایین ادامه بدین
دیبا اخمهاش رو کشید تو هم،
همزمان صداي رضا هم دراومد :چي شد پس مجتبي
مجتبي :منتظرم سر کار خانم شیریني رو بدن پایین،
رضا :چي؟
مجتبي :هیچي ،برو مي ارم
ولي رضا اومد بیرون ،نگاهش افتاد به دیبا :تو اونجا چیيار مي کني،
یهو غالمي خودش رو انداخت رومیز :بفرمایین مهندس چي مي خواي؟
رضا :چرا گوشي رو جواب نمي دي؟
دیبا :تو دستشویي مگه تلفن هست؟
رضا اخمي کرد :بلند شو مقعنه ات رو بتيون بشین اونررف ،خانم غالمي اون
مهر و خودنویس رو بدین ،همه معرلند
مجتبي تو هم برو تو
دیبااز جاش بلندشد ،هنوز یه قدم نرفته ،برگشت شیریني دوم رو هم برداشت:
تو نخوري بهتره،
یهو شیریني رو داد تو دهنش و رفت سمت اتاق حسابداري
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....
تو ماشین دیبا تمام مدت اخمو نشسته بود
رضا :االن این اخمها مال چیه
دیبا :بابا خوب خسته مي شم ،من دیگه نمیام اینجا،
رضا:االن این دست پیشه دیگه
دیبا :نه
رضا :چرا ،خودشه دست پیشه ،امروز واقعا کارت عالي بود،
دیبا :خوب تقصوویر ابوذر ،انگار نه انگار ما ادمیم  ،جلو من یه سوویني شوویریني
برداشته ببره بده آقایون،
رضا :دوبار زنگ زدم
دیبا :خوب دست به آب بود ،گفتم صداي کوفتي تلفن قرع شه
ر ضا :آره خوب ،منم مث رئیس ها که کال شون پ شم نداره ،عنر عنر بلند شم
خودم برم کارام رو انجام بدم اونم وسط یه جلسه مهم
دیبا :آخرش بود نه اولش ،عی نداره
رضا حرف رو عوض کرد :درسها در چه حاله
دیبا :هنوز به جایي نخورده ،ولي بده که تنها شدم ،هیچيس رو نمي شناسم از
همه عق افتادم
رضا :از ظهیري و سامي
دیبا ابرویي داد باال :بله
رضا:آقاي ظهیري سر و سامون گرفت؟
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دیبا:نه ،نبودم که کارشون رو پیگیري کنم،
رضا :ولي اون پیگیرت بود
دیبا :باید یه دست و آستیني باال بزنم واسش
رضا :الزم نيرده
دیبا خوشش اومد :چرا ،کار خیره ثواب داره
رضا :به نظرت یيم سنت واسه این کارا کم نیست؟
دیبا :نه  ،کار ثواب که سن و سال نداره.
رضا :با چي اومدي تا شرکت
دیبا دلش مي خواست یه حالي از رضا بگیره ،ولي به نظرش این روش یيم خز
بود ،یعني ممين اصال اوضاع رو بدتر کنه
دیبا :با تاکسي
رضا :از فردا ماشین رو ببر ،صبحا منو برسون ،عصرا بیا دنبالم
دیبا:آخ جوون ،باشه
دیبا :نمي خواي ماشین رو عوض کني؟
رضا :مثال
دیبا :خوب به جا مزدا  323بشه مزدا  3حاال سه هم نشد مزدا 2
رضا:نه
دیبا:چرا خوب
رضا :ماشین واسه رسیدنه 323 ،هم منو مي رسونه  2و  3الزم ندارم
دیبا :فير کنم این مال  9سال پیشه
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رضا :هميالسیهات با پراید مي ان دنبالت سوار میشیي حاال واسه مزدا ناز مي
کني
دیبا:اصال نخواستم ،میرم با همون پراید مي رم
رضا فقط اخمي کرد و رو برگردوند
دیبا هم یوا شيي یه فح شي به خودش داد وا سه زبوني که نگه ندا شته بود ،هي
زیر چ شمي نگاه به ر ضا مي نداخت،آخرش طاقت نیاورد :خوب ا صال نظرم
عوض شد ،مي برم
رضا :از روزي که من تو رو دیدم ،هر حرفت رو صد بار عوض کردي،
دیبا :خوب من ،خوب اصال نمي رم دانشگاه خوبه
رضا :نرفتني در کار نیست ،مي ري ،ماشینم  4روز مي بري،عصرها هم میاي
دنبالم
دیبا :صبحام بر سونمت؟
رضا :نه
دیبا :االن آشتي؟
رضا :من بچه نیستم که قهرکنم
دیبا :ولي یه موقع ها منو اذیت مي کني
رضووا :من تو رو اذیت مي کنم؟ یادم نمیاد ،از اولین روزي که من تو رو دیدم،
همش شماسوار بودي من پیاده ،به عمرم با کسي به اندازه تو مدارا نيردم ،ولي
مي بیني که به جاي اینيه پیشرفت کني پس رفت میيني
دیبا :آخه من ماشین داشتم که سوار باشم؟

چرخ گردون

299

رضا :نه ولي دست و زبونت خیلي خوب کار مي کنه
دیبا یه نگاهي به دستاش انداخت ،خیلي طول نيشید که دوزاریش بیفته اشاره
ر ضا به همون د ستهاییه که عي سها رو پاره پاره کرده،د ستهاش رو گرفت زیر
کیفش تا خود خونه هم ساکت نشست
***
دو هفته اي مي شوود که دیبا دسووت از پا خرا نيرده بود ،سوور وقت مي رفت
دانشگاه ،سر ساعت مي رفت دنبال رضا ،شام به موقع خواب به موقع ،سر و
صدا تعری  ،حاال نه اینيه مي خواست خیلي هم به رضا حال بده ،بد حالي و
مری ضي عمه خانم د ست و پاش رو ب سته بود ر ضا شده بود برج زهر مار ،با
َ
اخم صبحونه ،با تخم عصرونه ،شام که نه ،حرف هم فقط حرفهاي ضروري،
دیبا فقط سه روزي که رضا رفته بود اصفهان اي یه نفسي کشیده بود ،هر چي
اصوورار کرده بود دیبا رو نبرده بود ،حاالم که درد ناچاري عازم رفسوونجان بود،
گفته بود سه روزه میاد ،ولي دیبا ته دلش خو شحال بود ،یه سه روز دیگه روهم
نفس مي کشید ،بعدم که قرار بود با هم یه هفته اي برن اصفهان،
دیبا هم گرچه هنوز تو فاز دلخوري بود با خونوادش ولي خوب دو ست دا شت
بره خونشون ،دوست داشت ببیندشون،
درو باز کرد یه نگاهي به چمدون رضووا انداخت ،از صووبح آماده کرده بود ،قرار
بود با پرواز  11بره ،دی با یه لبخ ند خبیثي به ت خت زد :عزیزم ،دلم تنگ یده
وا ست ،اي خدا کي شه من باز بیام اینجا ،ممد ر ضا رو بفر ستم رو تخت یه
نفره حال کنه خدا رو چه دیدي شووایدم از روش افتاد ،یيم بخندم دلم واشووه
بعدم سر خوش خندید و در و بست،
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هنوز خنده رو لبش بود که نعره اي بند بند تنش رو از هم جدا کرد
سریع دوید تو حیاط
یه مرد سیاه سوخته الغر مردني داد و بیداد مي کرد و لنگ و لگد مي زد
خیلي طول نيشووید بفهمه چه خبره ،برادر کبري بود ،معلوم نبود چه مرگیشووه
فقط کبري رو صدا میزد
خ سرو هم سعي دا شت با نرمي آرومش کنه که فایده ندا شت ،ت صور حال بد
کبري کار سختي نبود ،اونم وقتي خود دیبا داشت قال تهي مي کرد
هي خسوورو مي کشوووندش کنار حیاط باهاش صووحبت مي کرد ،یهو طرف از
کوره در مي رفت و مي دوید سمت اتاق کبري
طول کشید تا دیبا به خودش اومد ،سریع مانتوش رو تن کرد و از در زد بیرون
دوید سمت اتاق کبري :چته آقا ،مي خواي سيته اش بدي
خسرو  :خانم شما برین تو ،من خودم حلش مي کنم
دیبا :نه فير نينم این آقا ح شوودني باشووه ،آقا با توام ،صوودات رو بیار پایین و
گرنه زنگ مي زنم پلیس
 :...زنگ بزن ،بزن ببینم کي به این افریته اجازه داده شوهر کنه،
دیبا :قانون اجازه داده ،حاالم هري ،برو تا ننداختمت بیرون مگه اینجا چاله
میدونه داد مي زني
ولي طرف گوشش بدهيار نبود ،با پا مي کوبید تودر ،خسرو هم که عاجز بود،
اه بزن بزن نبود که یيي بخوابونه زیر گوش این نره خر ،نهایت هنرش اخم
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تخم بود ،حاالم که تن داده بود به دميراسي ،مي خوا ست حرف بزنه اونم با یه
کر زبون نفهم
دیبا رفت سمت در :هي چته لگد میندازي ،مي خواي بالیي سر بچه اش بیاد
دیبا زود فهمید چه غلري کرده ،ولي خوب زودش کمي دیر بود ،تیر ازچله رها
شده بود ،تو یه حرکت طرف با تمام هیي خودش رو کوبید به در ،که به خیال
خودش در آهني رو خورد کنه،
دیبا هم خ تر از اون ،دست برد سمت دستش که دستش رو بيشه از در کنار،
دیبا فير نمي کرد زوري داشووته باشووه یه وج قد و باالي ریقونه ،ولي خوب
دیبا ح ساب زن و مردي رو نيرده بود ،ح ساب زور چند برابر آدم ع صباني رو
هم به همچنین
همین که بازوري طرف رو گرفت که نگذاره دوباره خودش رو بيوبه به در ،به
یه حرکت پرت شووود تو باغچه ،ولي خوب ،دادي که زد ،و خوني که از کنار
شیقیقه اش جاري شد کار ساز بود ،با فریاد خسرو ،برادر کبري هم به خودش
اومد  ،دیبا که هنوز گیج بود ولي به محض اینيه هوشووش اومد س ورجاش دید
خبري نیست،
نفهمید ه بود کبري کي از سوونگرش بیرون زده بود ،فقط صووداي جیغ جیلاش
رو اعصاب دیبا بود ،دیبا بلند شد ،کمي گیج بود با دستي که به کنار صورتش
کشید فهمید خون اومده،
سعي کرد کبري رو ساکت کنه  :کبري تو رو ح امواتت اینقدر داد نزن ،هیچي
نی ست ،برو یه آب قند خودت بخور ،یيي ام وا سه من بیار یيي هم بده د ست
شوهرت،
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خسرو :روسري هم بیار بریم درمونگاه،دیبا چرخید :چیزي نیست حاال خودم
یه معاینه مي کنم،
کبري :نه خانم ،جاي بدیه ،رو گیجگاهتونه
دیبا :نه نیسووت ،اونجا در جا مي کشووه ،صووداتون در نمیاد ،واي به حالتون اگه
رضا چیزي بفهمه
خسرو :نمیشه خانم
دیبا :میشه ،رضا امش داره میره ،تا برگرده هم جاي این خوب شده
کبري:حاال شما بیاین بریم
دی با :نمیخوام ،آب ق ندم نمي خوام ،حرف نمي زنین ،متوجه شووودي کبري؟
وگرنه دادشت بر مي گرده همونجا که ازش اومده
کبري :غلط کرد خانم ،بخدا تا دید شما چه حالین ،زودي رفت
دیبا :پس نه حرف بزن ،نه بزار خسرو خان چیزي بگه ،منم برم ،رضا االناست
که بیاد،
حس و حال خیلي خوبي نداشووت ،سووریع رفت تو دسووتشووویي یه نگاهي
انداخت ،خون خشووک شووده بود ،با ترس و لرز خشوويیده ها رو شووسووت و یه
چس رو با قیچي کوچیک کر د تا رو شياف بزنه ،بعدم سریع حوله حمام رو
بست روي سرش و رفت تو اتاق که مثال بخوابه،
 7ش بود که صداي در پارکینگ از جا پروندش ،از اتاق تيون نخورد
حدود  8بود که ر ضا اومد تو اتاق  ،دیبا هم سر فرو کرده بود تو کتاب که مثال
مشلولم :سالم
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دیبا :سالم ،شام نداریم ،زنگ بزن رستوران
رضا :زودتر مي گفتي سر راه مي گرفتم
دیبا :یادم رفت ،زنگ بزن ،خودم مي رم مي گیرم تا تو حمام کني
رضا :مي رم،
دیبا بي حرف بیرون رفتن رضووا رو نگاه کرد ،اینم ميالمه امشوو  ،بابت بي
شووامي یه جمله بیشووتر حرف زده بودند کتاب رو گذاشووت کنار و کمي دراز
کشد،
خواب تو چشوومش بود ولي مي خواسووت تا رفتن رضووا خودش رو نگهداره،
سابقه نداشت که  8ش بخوابه،نمي خواست رضا رو مشيوک کنه
نفهمید چقدر گذشته که دراتاق با شدت باز ،شد ،دیبا با ناله از جا جست:آخ
نگاهش افتاد به رضا ،کال که این روزها اخمش با ز نمي شد ،ولي این بار یيم
فاز عصبانیتش باال تر مي زد :بردار حوله رو ببینم
دیبا :چرا داد مي زني ،ترسیدم،
رضا :بردار ببینم،
دیبا فهمید که آقا خسرو دهن باز کرده ،حوله رو از سرش درآورد ،رضا موهاش
رو زد کناد :بلند شو لباس بپوش ببینم
دیبا :چیزي نشده ،چس زدم
رضا :بلند شو دیبا بحث نين،
دیبا بي جرف بلند شد ،فقط تنها هنرش این بود که تمام مدت دهنش رو سفت
ب سته بود که آخي از دهنش در نره ،نگاه نيرده بود ولي از دردي که تو د ست و
شونه اش بود بعید نمي دونست که از افتادن کبود شده باشند،
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در سيوت کام  ،رفتند دکتر ،عيس گرفت ،معاینه شد ،یه چ س جدید و یه
دو تا م سين بد ست ،برگ شتند خونه ،طرفاي نه و نیم بود ،دیبا رفت تو اتاق بي
اینيه چراغ رو روشوون کنه،مانتو روسووریش رو پرت کرد رو زمین و خزید زیر
پتو ،االن دیگه هم درد داشت هم عصباني بود هم ناراحت بود
صداي در خونه رو شنید ،فير کرد رضا سرش رو مث چي انداخته پایین رفته
ولي صداي پا و بسته شدن در اتاقش دیبا رو از اشتباه در اورد،
به درکي گفت و دوباره سوورش رو کرد زیر لحاف چند دقیقه اي بیشووتر طول
نيشید که چراغ اتاقش روشن شد ،و به دنبالش صداي رضا رو شنید :بلند شو
یه چیزي بخور بتوني مسين بخوري
دیبا بي اینيه لحاف رو کنار بزنه جوابش رو داد :سیرم ،مي خوام بخوابم
رضا :با شيم گشنه نمي خواد بخوابي ،بعدم باید مسين بخوري
دیبا :نمي خوام
رضا لحاف رو زد کنار :بلند شو داره دیرم مي شه ،زود باش غذا یخ کرده
دیبا ولي انگار راست راستي میلي نداشت :واقعا سیرم
رضا :یه لقمه بخور ،یهو خوابت مي بره
دیبا :خوب ببره
رضا :گفتم شاید بخواي من مي رم بري رو تختم بخوابي
دیبا یهو کش اومد ،هم از درون هم از برون ،نا خود آگاه قیافش رو یوري کرد
رضا :نگو که من سفرم نمي پري رو تخت ،تمام فنراش به صدا افتاده
دیبا چشمهاش گرد شد :من کي ورجه ورجه کردم
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رضا :اعتراف کردي پس
دیبا فقط نگاه مي کرد ،ر ضا حرفش رو زده بود ،یعني تیيه رو انداخته بود  ،بي
حرف دیگه اي از اتاق رفت بیرون
خیلي دو ست دا شت یيي بيوبه تو سر خودش ولي خوب به خاطر دردي که
داشت صرفه نظر کرد ،رفت تو آشپزخونه به زور یه دو یه لقمه اي خورد،
رضا هم سریع دست کشید ،رفت تو اتاق با چمدون برگشت تو سالن
دیبا منتظر بود رضا راه بیفته،ولي رضا یيم قبلش کار دا شت،هنوز از خجالت
کار دیبا در نیومده
رضا :خوب
دیبا :دیرت نشه؟
رضا :نمي شه -بفرمایین
دیبا :چي رو
رضووا از کوره در رفت :تو به چه حقي رفتي وسووط دعواي اونها ،رفتي با یه بي
سر و پاي از زندون در اومده هميالم شدي؟ تو مردي؟ تو ل*خ*تي ه ستي؟
بزن بهادري؟ کي از تو خواسته بود بپري وسط ماجرا؟
ً
دیبا استثنا جواب خاصي نداشت  ،فقط مي شنید ولي رضا ول کن نبود
خاله شووهین داره میاد اینجا ،سووه روزه ،پا از این در بیرون نمي زاري تا من بیام
تيلیف تو رو روشوون کنم ،این که میگم بیرون نمي ري ،یعني نمي ري ،یعني
از این در ورودي پا بیرون نمي زاري ،همین دري که دو متریته منظورمه نه در
حیاط
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دیبا فير کرد چقدر االن دیگه از این رضا خوشش نمیاد ،مگه یه ربع پیش کلي
اصرار نيرده بود واسه یه لقمه شام ،حاال این حرفها،
رضا :فهمیدي؟
دیبا :مي خوام برم اصفهان
رضا :برگردم میریم
دیبا :من همین امش مي خوام برم
رضا :چک کردم بلیط هواپیما نبود،
دیبا :فردا هست ،اتوب*و*س هست
ر ضا :شنیدي چي گفتم ،من چهار شنبه اینجام ،بر سم مي ریم ا صفهان من
تيلیف تو رو یه سره کنم ،این جوري نمیشه ،هیچي سر جاش نیست،
دیبا:دانشگاهم چي مي شه؟
ر ضا نگاه دیگه اي انداخت ،ولي جوابي نداد ،صداي در باعث شد دیبا سر
برگدونه ،خاله شهین و کبري تو دهنه ورودي سالن بودند،
ر ضا هم بي حرف رفت سمت در ،با خاله سالم احوال پر سي کرد ،با همون
غضوو معروف هم کبري رو شوویر فهم کرد که دیبا قرار نیسووت بره بیرون ،هر
چي الزمه خسرو تهیه کنه واسه خونه،
با رفتن دیبا ،کبري که انگار تازه یه جفت گوش پیدا کرده بود ،داشووت خودش
رو از حرفهاي ناگفته این چند ماهه واسووه خاله شووهین خالي مي کرد ،هر از
گاهي خاله چیزي از دیبا مي پرسید ولي دیبا بي حال تر یا شایدم بي روحیه تر
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از اوني بود که جوابي براي خاله شهین دا شته با شه ،با یه عذر خواهي رفت یه
جایي واسه خاله تدارک ببینه،که کبري دخالت کرد
کبري:آقا گفتند خاله برن اتاق مهمون ،شمام برین اتاقشون
دیبا دیگه از کوره در رفت:آقات بیجا کرده ،من این جا مهمونم ،منم که مي
خوابم اتاق مهمون ،براي خاله هم اتاق مامان مهین رو اماده مي کنم ،اتاقش
گرمه خاله راحت باشه ،بنده خدا از زندگي افتاده ،الاق سرما نخوره
شهین بلند شد :عزیزم ،چته چرا اینقدر کالفه اي ،از رضا ناراحت نشو ،خوب
خاله ترسوویده ،اگه یه بالیي سوورت مي اومد ،جواب خونوادت رو چي مي داد
آخه،
دیبا :با معذرت خواهي رفت تا اتاق خاله رو آماده کنه
دلش نمي خواسووت از اتاق بره بیرون ولي خوب به خاطر خاله شووهین مجبور
بود یيم کوتاه بیاد 8 ،بود که از اتاق رفت بیرون ،خاله شهین کتاب دعا بدست
نشسته بود تو سالن،
دیبا :سالم ،صبح بخیر
شهین سري بلند کرد :سالم ،خوب خوابیدي؟
دیبا :نمي دونم ،خوابیدم دیگه ،ببخشووید شووما ر و هم از زندگي انداخت این
ممرضا
شهین :این چه حرفیه ،رضام مث خواهر زاده نداشته امه ،تو ام عزیزي،
دیبا :اون که نظر لرفتونه  ،به هر حال شرمنده
شهین :این حرفها رو نزن ،بیا صبحانه بخور ،بریم
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دیبا :کجا بریم؟ دیدین که آقا فرمایش فرموندند از این در نرم بیرون ،مي خواد
ببره تيلیفم رو روشن کنه
شهین :حاال تو یه لقمه بخور ،عصبانیش کردي یه چیزي گفته
دیبا :اصال خوب که فير مي کنم ،خوبه من پاشم برم اصفهان ،از اونجا خودم
تيلیفش رو روشوون کنم ،چروره؟ اصووال معني نداره واسووه من تيلیف تعیین
کنه ،آي اینقدر دلم مي خواست بزنم لهش کنم،
شهین :الله اکبر انگار نه انگار منم وص به قوم شوهرم ها ،برو تو آشپزخونه تا
منم بیام
دیبا دست و پاش رو جمع کرد و رفت سمت آشپزخونه،یه چند لقمه اي خورد
و دست کشید ،با صداي زنگ تلفن از جاش بلند شد نگاهي به تلفن انداخت:
ِا ،مامان مهین جونشه
شهین :بر ندار!
دیبا :چرا،
شهین :بیا بشین تا بگم بهت چي شده ،مهین نمي دونه من اینجام سر صبحي
بهم زنگ زد
دیبا :رفته چلولي کرده؟
شهین :بشین تا بگم ،حال روح انگیز خیلي بده
دیبا :عمه خانم؟
شهین:آره ،دکتر گفته دووم نمي اره
دیبا وا رفت:آخي ،دکتر گفته بود بالن بزنه حله
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شهین :خوب حاال حالش بد شده ،مهین زنگ زد صبحي  ،مث اینيه گوشي
رضا در دسترس نبوده
دیبا :اي بابا؛ بزارین برم بهش زنگ بزنم
شهین :بشین،چیيار داري تو ،بزار خود مهین بهش مي گه؛
دیبا :ولي باید بهش بگین یه باره از کرمان بره اصفهان
دوباره زنگ تلفن بلندشد؛ دیبا با نگاهي به شهین جواب داد :سالم
مهین :سالم ،از رضا خبر نداري ،از دیش گوشیش در دسترس نیست
دیبا :مرسووي من خوبم!!!!! ،نه  ،از کرمان رفتند رفسوونجان ،شوواید اونجا آنتن
نیست
مهین :پس این چه کوفتیه هي تبلیغ مي کنن هیچ کس تنها نیست،
دیبا :خوب مامان ،تنها نی ست  ،شاید با ک سیه مي خوا سته یيم آنتن نده ،مي
دونین که مي زارن تو فوی خاموش مي کنن
مهین :دیبااااااا
دیبا :حاال ایشاال که تنهاست  ،عمه چروره؟
مهین :خیلي بد،
دیبا :من مي رم دنبال خاله شهین مي ایم
مهین :بیاین ،دلش مي خواد تو رو هم ببینه ،ولي رضا رو صدا مي زنه
دیبا :مامان یه لحظه صبر کنین سایت رو چک کنم ،بزارین اول واسش یه پرواز
رزرو کنم به اصفهان ،بعدش بهش خبر بدین
مهین :آره  ،بچم کالفه مي شه اونجا دستش به جایي بند نیست
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دیبا یه نگاهي تو سایت انداخت :مامان پرواز تا  3شنبه نیست ،مجبوره زمیني
بیاد
مهین :واي خدا  ،تا برسه اینجا که بچم داغون مي شه از فير و خیال
دیبا :خوب بهشن نگین عمه حالش بده،
مهین :چرور بيشمش از وسط کارو زندگي اینجا دختر،
دیبا :خوب بگین دیبا اومده اصفهان مرده
مهین :خدا مرگم ،ملزت تيون خورده،
دیبا :نه واال ،آقا دلش مي خواد سر به تن من نباشه ،تا خود اصفهان بشين مي
زنه ،شاد مي رسه خدمتتون
مهین  :دیبا بس کن تو این حال و روز ،وقت این حرفهاست
دیبا نفهمید چرا یه کاره ه*و*س کرد سوور صووبحي حال مادر شوووهر رو عوض
کنه :مامان ،بخدا راسووت مي گم ،راسووت بدنم کبوده ،منو انداخته تو خونه که
حق نداري جم بخوري ،بفهمه من مردم ،خیلي خوشش مي شه
مهین :خدا مرگم بده دست روت بلند کرده
دیبا :نمي دونم،من فقط مي دونم یه ور تنم کبوده ،باورتون نمي شه؟
مهین :خدا منو بيشه ،چیيار کردین؟
دی با :کاراي ز یادي کردیم ،ولي فعال منو حبس کرده رف ته که نزاره من ب یام
اصفهان ،من االن راه مي افتم ،شمام زنگ بزن بگو دیبا تو جاده تصادف کرده،
تا همچین خوشحال بیاد اصفهان،
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مهین :خدا یا ،دیونه کردین شما منو ،به کدوم دردم برسم اخه،اگه گفته نیا  ،نیا
تا من ببینمش ببینم چي شده آخه،
دیبا :نه من مي ام ،خاله شهینم حتما مي خواد بیاد یه سر به عمه بزنه،
مهین :رضا رو چیيار کنم؟
دیبا :شووما کاري نين ،اگه زنگ زد حرفي از عمه نزنین  ،من خودم رضووا رو
واستون شنگول اصفهان تحوی مي دم
با قرع شدن تلفن دیبا زد زیر گریه ،خاله شهین ترسیده بلند شد :چي شدي؟
چي گفت بهت؟ روح انگیز مرده؟
دیبا همینرور که اشوويهاش رو پس مي زد ،قر و قاطي یه چیزهایي مي گفت:
نه ،نمرده ،من بمیرم ایشاال همه راحت شن ،خاله تنها نرفته،
شهین :چي مي گي؟
دیبا :خاله تنها نرفته،رضا تنها نرفته کرمان
شهین :با کي رفته؟
دیبا :با یه زن رفته،
شهین :از کجا مي دوني؟
دیبا :نمي دونم حس مي کنم
خاله یيي زد سر شونه دیبا :خودت چرت مي گي خودتم باورت میشه
دیبا :نه راست مي گم
خاله :آره مثال مث کتک زدنت؟ اون تو رو زده ،یا داداش دیالق کبري
دیبا :داداش کبري
خاله  :پس چرا به مهین اینجوري گفتي
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دیبا :من که نگفتم ،رضووا زده ،گفتم بدنم کبوده ،مگه دروغه ،گفتم منو حبس
کرده ،مگه دروغه
شهین :پاشو برو دست رو ت رو بشور  ،زده به سرت،
دیبا ادامه داد :نه نزده به سرم ،زیر سرش بلند شده ،اصال بلند بود
شهین :دیبا بسه ،یهو االن بهت الهام شد
دیبا :خوب خاله منم شووواهد خودم رو دارم ،االن تازه چشوومام به حقیقت باز
شد
شهین :دیبا اینم از اون مسخره بازیهاته؟
دیبا :نه بابا ،آخه خاله شما که نمي دونین ،ا صال منو نمیبینه ،اخه خاله اینهمه
مي گن مردا همچین ،مردا همچون من که چیزي ندیدم ،نينه اصال دو جنسیه
شهین دیگه از خنده دلش رو گرفته بود :واي خدایا ،آخه دختر تو چرا همچیني،
از این شاخه به اون شاخه مي پري ،تو خودت داري قصه سر هم مي کني واسه
مهین ،بعد خودت مي شیني زار مي زني
دیبا :بابا خسته شدم ،دارم دیونه مي شم ،خاله پاشو بریم
شهین :حاال دیبا جدي بخاري از این پسره بلند نمي شه؟
دیبا :چه مي دونم ،باید بري از اون افریته خانم بپرسي
شهین :نه انگار قضیه جدیه
دیبا باز زد زیر گریه :راست مي گي خاله
شووهین :خدایا منو از دسووت این نجات بده ،خودت مي گي .آخه من از کجا
بدونم بچه ،بلند شو بریم اصفهان
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دیبا خیلي مرممن نبود بتونه این مسوویر رو رانندگي کنه  ،با وضووعي که دسووتش
داشت ،و مهمتر که تا حاال اصال تو جاده رانندگي نيرده بود
دیبا :خاله مي گم ،بهتره شما با هواپیما بیاین،
شهین :چرا؟
دیبا :نمي دونم ،مي ترسم یه بالیي سرتون بیاد،
شووهین :پس شووما هم الزم نیسووت بري ،مي ریم دو تا بلیط اتوب*و*س مي
گیرم ،راحت مي ریم
دیبا بلند شد ،فير بدي نبود قصد مردن نداشت
سریع دو د ست لباس بردا شت و راه افتادند ،کبري خانم که هنوز نزول اجالل
نفرموده بودند ،تو حیاط فقط خ سرو رو زیارت کردند ،هر چي دیبا گفت خاله
حرفي نزنه خاله گوش نگرفت ،آخرش به خ سرو گفته بود عمه خانم مری ضه و
دارن با دیبا مي رن اصووفهان ،والبته خواسووته بود فعال به رضووا چیزي نگه ،تا
خودشون رضا رو خبر کنند ،ولي دیبا در سيوت داشت به سادگي خاله خانم
خندید ،مي دون ست پا بیرون نگذا شته گزار شش به د ست ر ضا مي ر سه البته
اگه در دسووترس مي بود،تن ها کاري که دلش خواسوووت کرد خاموش کردن
گوشیش بود،
خاله شهین به محض سوار شدن زنگي زد خونه تا خبر بده،
دیبا از البالي حرفهاش فهیمد که خاله شووهین نمي تونه اصووفهان بیاد ،ظاهرن
نوه دختریش حال خوشووي نداشوووت از اردو با ت و لرز برگشووته و بردنش
بیمارستان
دیبا مسیر رو سمت بیمارستان دي کج کرد تا خاله رو بزاره اونجا
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شمسي :دیبا  ،برو خونه من مي سپرم واسمون دوتا بلیط هواپیما بگیرن ،ش
باهم مي ریم
دیبا :نه خاله شووما برو به این بچه برس خیالت راحت شووه ،من با اتوب*و*س
میر م
شمسي :نه قربونت برم ،رضا تو رو سپرده دست من
دیبا از کوره در رفت :مي خواسوووت به جا اون اکله خانوم منو ببره ،که مجبور
نشه شما روهم به دردسر بیندازه
خاله اینقدري کالفه بود که نتونه پس زبون دیبا بر بیاد،
با خداحافظي از خاله با حالتي کالفه ،رفت سمت ترمینال ،یعني قصد داشت
که بره  ،ولي نفهمید چي شووود که به خودش اومد تو پمپ بنزین ،باک رو پر
کرده بود و دید داره مي ره سمت بهشت زهرا ،قصد نداشت خاله رو به کشتن
بده ،ولي حاال که تنها بود انگار خیلي هم واسووش مهم نبود ،دلش نمي اومد
بدون خوندن فاتحه اي واسه حاج خانوم بره تو جاده
***
رضا :مامان ،عمه چروره
مهین :خوبه مامان ،نگران نباش،
رضا :مامان راستش رو بگین ،پس چرا کسي خونه نیست ،سارا هم که تلفنش
رو جواب نمیده
مهین :خوب عزیزم بیمار ستان ،ساراهم با شوهرش یه ریز تو بیمار ستان باال
سرشن ،تلفن رو بي صدا کردنه حتما
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رضا :من خودم رو مي رسونم
مهین :ما هم قصوود نداشووتیم بهت نگیم ولي خوب دیدیم راهت دوره ،دیبا هم
چک کرد گفت پرواز نیست به اصفهان
رضووا :مامان ،مامان ،اسووم دیبا رو نیار دارم دیونه مي شووم از دسووتش ،با خاله
شووهین راه افتاده اومده تو جاده ،مامان تا حاال دور ترین راهي که رفته خونه تا
دانشگاه بوده
مهین :خیلي خوب حرص نزن ،تو چروري میاي؟
رضا :یه بلیط یزد گیر آوردم ،از اونجاهم با سواري میام ،خ سرو یه ساعت دیر
تر زنگ زده بود به این پرواز نمي رسیدم ،من تا  2اونجام
مهین :قربونت برم ،احتیاط کن
رضا :مامان ،خودم که قرار نیست رانندگي کنم ،شما نگران نباش ،من باید برم
تو پرواز ،فقط زنگ بزن به خاله ،گوشووي دیبا که خاموشووه ،بگو چهار چشوومي
مواظبش باشوه ،بگو نزاره  90تا بیشوتر بیاد ،بگو از اتوبان بیان ،نره جاده قدیم،
کامیون اونجا مي ره ها
مهین :باشه مامان ،تو برو من به شهین سفارش مي کنم
با قرع کردن تماس مهین خیالش کمي راحت شوود ،همش نگران خبر کردن و
تو راه بودن رضا بو ،حاال اینجوري الاق رضا هم زود مي رسید،خواست کمي
آروم بگیره که یاد دیبا و شهین افتاد،
سریع شماره شهین رو گرفت ،خیلي طول ک شید که تا جواب بده ولي خوب
داد
شهین :جونم ،خوبي؟
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مهین :سالم ،خوبم ،یعني بهترم ،خدا رو شير ر ضا خبر دار شده ،بلیط یزد
گیر آورده بعدم  3ساعته از یزد مي ر سه اینجا خیلي خیالم راحت شد ،خیلي
نگرانش بودم
شهین :خدا رو شير،کي بهش گفته
مهین :خسرو،
شهین :وا ،بهش سفارش کرده بودم ،حرفي نزنه
مهین :شهین ،قربونت برم ،ر ضا خیلي سفارش کرده هوا ست به این ورپرید
باشه ،آخه رو چه حسابي باهاش راه افتادي تو جاده ،این که تجربه نداره
شووهین :من که باهاش نیسووتم ،راسووتش مانیا از اردو اومده ،با ت و لرز ،مي
دوني که من اعصوواب ندارم ،از مننیژیت وحشووت دارم ،اومدم بیمارسووان باال
سرش
مهین :خدا نينه هر ت و عفونتي که اون نیسوووت تو ام خودت رو اذیت مي
کني،
شهین :چیيار کنم ،بچه از دستم رفته بابت این مریضي  30 ،سال که هیچي،
 100سالم بگذره حالم همینه،نگران دیباهم نباش ،ما قرار نبود با ماشین بیایم،
تا ترمینال مي خواستیم بیایم ،حاالم دیبا رفت ترمینال
مهین :خدا رو شير ،بچم کلي حرص خورد،
شهین :نترس بابا،
مهین :خوب قربونت من برم ،مهناز داره میاد بریم بیمارستان،
شهین :من خیالم از بابت مانیا راحت شه مي ام حتما
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مهین :باشه قربونت
ساعت نزدیک  2بود که رضا رسید خونه ،اینقدر به گوشي دیبا زنگ زده بود که
شاريگوشیش رو به اتمام بود ،به محض رسیدن به یزد ،با مامان مهین صحبت
کرده بود ،خیالش راحت شووده بود که قرار نبوده دیبا خودش بیاد تو جاده ،ولي
کال این خاموش بودن گوشي رو دوست نداشت،
با ر سیدن به خونه یه زنگي هم به خاله شهین زده بود ،فهمیده بود  10خاله رو
بیمار ستان گذا شته ،مي دون ست  11هم که حرکت کرده با شه زود تر از  6و 7
نمي رسه ولي عصباني بود
و سائ رو گذا شت تا با مامان مهین برن سري به عمه بزنن ،دکتر خوا سته بود
هر چه زودتر عم کنن ولي عمه زیر بار نمي رفت ،فيرمي کرد عمرش رو
کرده ،مي گفت اگه خدا بخواد دوباره سر پا مي شه ،همه یه باري تالششون رو
کرده بودند که عمه خانم رو راضي به عم کنند ولي عمه خانم تو اون حال بي
حالي دست از لجبازي بر نداشته بود،
رضا هم کار سختي داشت ،ولي واسه همین اومده بود،
 3:30بود که از بیمارسووتان زد بیرون ،یه نگاهي به سوواعت انداخت ،یه تالش
دیگه هم واسووه تماس با دیبا کرد ،فقط دلش مي خواسووت دیبا رو ببینه ،خیلي
مرممن نبود این دفعه دیگه کوتاه بیاد
عمه باالخره رضووایت داده بود که تن به عم بده ،رضووا کمي خیالش راحت
شده بود،
با رسیدن به خونه ،زنگ زده بود به خسرو که بلند شه بره ترمینال آزادي و بیهقي
و جنوب ،ببینه ماشووین تو پارکینگ کدومه ،ببینه با کدوم شوورکت اومده ،بفهمه
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کي مي رسووه ،خودش با چند جایي تماس گرفته بود ولي موفق نشووده بود ،هر
چي درخوا ست مي کرد ا سم دیبا رو تو لی ست م سافراي صبح چک کنند ،بي
نتیجه بود ،یيي مي گفت غیر قانونیه ،یيي مي گفت باید بدوني دقیقا کدوم
ساعته ،تا بگه کي مي رسه ،کال جوابهایي نبودند که بدرد بخور باشند ،بهترین
راه خسرو بود،
دوساعتي گذشت تا خسرو تماس گرفت.
رضا :سالم چي شد ،با کدوم تعاوني اومده
خسرو :والله چي بگم ،اصال ماشین تو پارکینگ هیچيدوم نبود
رضا :مرممني؟ خسرو خوب دیدي؟
خ سرو :آقا تا جایي که شد نزدیک ورودي ها رو هم دیدم ،پارکینگ هیچيدوم
هم تازه پر نبود ،همه جاي خالي داشتند
رضا فقط نشست
مهین :چي شده رضا؟
رضا :هیچي ،فير کنم دیبا راه افتاده تو جاده
مهین خواسووت چیزي بگه که رضووا رفت رو خط با خسوورو خداحافظي کنه:
ممنون  ،زحمت کشیدي،
خسرو :کاري بود خبرم کنین
رضا :باشه ،خدا فظ
با قرع تماس ،مهین ن ش ست کنار رضا :نه مادر ،جرات نمي کنه ،یه وقت رفته
بلیط نبوده ،رفته یه چرخي بزنه ،گو شی شم خاموش کرده یيم تو رو اذیت کنه،
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االن سر خوش با دوستا رفیقاش نشسته تو رستوران ،کافي شار چه مي دونم
همین جاها دیگه
ر ضا سرش رو گرفت تود ستاش :مامان ،تو دیبا رو نمي شنا سي ،دیبا اول یه
کاري رو مي کنه بعد اگه حالش روداشت فير مي کنه
مهین :یعني چي؟
رضووا :مامان ،همین دیروز ،باورت مي شووه رفته با داداش کبري ،دسووت به یقه
شده
مهین کوبید تو صورتش :خدا مرگم بده ،یعني چي؟
رضا :داداش کبري از حبس اومده،فهمیده کبري شوهر کرده ،اومد گرد و خاک
کنه ،کبري تو خونه قایم شده ،اونم داد و بیداد راه انداخته،
خانم پا شده رفته جلوي مردک رو بگیره ،اونم هلش داده افتاده تو باغچه
کنار گیجگاهش زخمي شده ،تهدید شون کرده چیزي نگن ،رفتم مي بینم  ،یه
چس زده سرش ،حوله حمام رو هم پیچیده که مثال حموم رفته،
مهین :خسرو چه غلري مي کرده؟
رضا :خسرو خان خودش رو معرفي نيرده ،طرف فير کرده پدر شوهره ،کاري
بهش نداشته
مهین :امان از دست این دختر،
مهین :رضا مادر ،تو دست رو دیبا بلند کردي؟
رضا :مامان! یعني چي؟
مهین :دیبا گفت منو با بدن کبود حبس کرده تو خونه
رضا بلند شد :نه مادر ،من چنین غلري نيردم ،ولي ببینمش اصال قولي نمیدم
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مهین :حاال مي خواي چیيار کني؟
رضا :اگه مي شد خودم رو دو تیيه کنم ،یيي رو مي فرستادم جاده قدیم ،یيي
رو اتوبان کاشان
مهین :کجا راه بیفتي؟
ر ضا :چه مي دونم ،ای شاال یه ذره عق تو سرش بوده از اتوبان اومده ،بزار برم
ببینم مي تونم تو راه ببینمش
مهین :دست تنها نمي شه ،بزار زنگ بزنم امیر رضا و شوهر مهنازم بیان
رضا :نه مادر بزار خودم برم ببینم چه غلري مي تونم بينم
مهین یه نگاهي به سوواعت کرد ،حدود 6:30بود :رضووا ،من مي گم نرو مادر،
فایده نداره ،ایشاال مي ادش،
رضا :مامان برم بهتره اینجا بشینم کالفه ترم ،برم تو جاده بهتره
رضا هنوز به خروجي نرسیده بود که گوشیش زنگ خورد ،مهین بود
رضا :بله مامان
مهین :برگرد،
رضا:چي شده؟
مهین :دیبا داره مي رسه ،فقط سر راهت یه  300تومن پول از بانک بگیر،
رضا زد کنار :چي شده مامان
مهین :هیچي ،رنگ زده به من گفته یه  350پول دم دست بزارم ،داره مي رسه،
باید بده به ماشین یدک کش
رضا :تصادف کرده؟
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مهین :نه ،گفت نه ،فقط بیا
رضا سر و ته کرد ،خیلي دلش مي خواست هر چه سریعتر برسه خونه ،خیلي
کار داشت  ،با دیبا خیلي کار داشت
دو دقیقه اي بود که در خونه با مامان مهین انتظار مي کشوویدند ،که یه ماشووین
وانت آبي یدک کش آسه آسه پیچید تو کوچه ،رضا سریع مزداي پشت سرش
رو تشخیص داد
مهین :رضا برو تو ،برو تو حرف مي زنیم
با ایستادن ماشین ،مردي پیاده شد
ر ضا :سرک ک شید تو ما شین ،دیبا رو دید ،که سرش رو فرمون بود ،خیالش
راحت شد ،الاق رسیده بود
مامان مهین دوید سوومت ماشووین ،با باز شوودن در ،دیبا سوور بلند کرد :سووالم ،
باورم نمي شد برسم،
مهین :راستش ماهم باورمون نمي شد،حاالم پیاده مي شي ،سرت رو میندازي
پایین ،سریع مي ري تو ،کالمي نبینم با رضا حرف بزني
دیبا هیني کرد :مگه اینجاست؟
مهین :شنیدي یا نه؟
ر ضا حوا سش تو ما شین بود ولي مجبور بود به تو ضیحات راننده گوش بده ،و
پول رو بهش بده
:...آقا نه فير کنین من گرون مي گیرما ،باور کنین من مي خواستم برم کاشان،
از دم بهشت زهرا هم با خانوم شرط کردم ،ولي دم ورودي کاشان ،خانم سر به
جیغ و گریه کرد ،گفت اگه نیارمش تا ا صفهان  ،ازم شيایت مي کنه ،خالصه
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ما رو از کار رو زندگي انداخته ،من باید همیشووه آماده باشووم ،اگه تا جایگاهم
نرسیدم بهم زنگ بزنن و من به موقع نرسم بیچارم مي کنن ،رضا تشيري کرد
و پول رو تمام کمال گذاشت کف دست طرف ،البته از دیبا که با استتار مامان
مهین سریع از پشت سرش رد شد هم غاف نبود،
پیرمرد سریع زنجیر رو باز کرد و راه افتاد ،ر ضا هم معر نيرد ،خوا ست در
ورودي رو ببنده،که صداي امیر رضا و سهیال متوقفش کرد،
االن دقیقا این دو تا رو الزم نداشت،ابدا
رضا :سالم،
سهیال :سالم،
امیررضا:سالم
امیر رضا سهیال رو فرستاد تو :رضا ،چرا نمیاي پس؟
رضا :برو دارم میام
تا برسن ورودي ساختمان رضا چند تا نفس عمیق کشید
در ورودي باز بود  ،سهیال هم وسط سالن داشت مامان رو صدا مي زد
مامان مهین از اتاقش اومد بیرون :سالم ،چروري؟ از بیمارستان اومدین؟
امیر رضا :سالم مامان ،آره ،رفتیم یه سري به عمه بزنیم
رضا رفت سمت اتاق خوابها
مهین هول کرد نفهمید چي گفت :رضا نرو داره دیبا داره لباس عوض مي کنه
سهیال خندش رو جمع کرد ،رضا مجبور شد برگرده تو سالن ،خودش رو ولو
کرد رو مب
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مامان مهین سریع یه چند تا شیر کاکائو در ست کرد داد د ست شون ،ر ضا دیگه
صبر ندا شت ،لیوان رو بردا شت رفت سمت اتاق،مامان مهین مي خوا ست
ولي دیگه نمي تونست مانع رفتن رضا بشه
امیر رضا :پس مهناز گفت رضا از کرمان اومده ،نگفت دیبا هم اومده
مهین :دیبا خودش اومده ،تازه رسیده
رضا بي اینيه در بزنه ،در و باز کرد ،
دیبا رو تخت با مانتو رو سري رو تخت دراز ک شیده بود ،د ست گذا شته بود رو
چشمهاش ،با صداي در از جا جست
رضا فقط نگاه مي کرد
دیبا:عمه خوبه؟
رضا ولي فقط نگاه مي کرد
دیبا از جاش پا شد ،رفت سمت در :بریم؟
رضا :بي حرف از اتاق رفت بیرون،
تا دیبا سالم علیک کنه ،ر ضارفت تو آ شپزخونه ،یه چند تا نفس دیگه ک شید،
صداي دیبا رو مي شنید
سهیال :تو چه هواي بدي هم اومدي تو جاده
دیبا :آره یيمم دیر شد
مهین :نگفتي چرا با یدک کش اومدي؟
سهیال :تصادف کردي؟
دیبا :نه ،از بهشوووت زهرا که اومدم بیرون بارون گرفت ،یه  5تا که رفتم دیدم
تصادف بدي شده سه ماشین بدجور به هم زده بودند ،چند تا یدک کش اومده
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بودندکمک  ،را ستش منم تر سیدم ،رفتم به یيی شون گفتم منو تا ا صفهان ببر،
پولش رو میدم ،دسووتم هم خیلي درد مي کرد ،تا حاال هم که تو جاده نیومده
بود طرف گفت تا کاشان میاره ،گفتم خوب باز خوبه ،بعد یادم اومد اصال پول
نقد اونقدر ها ندارم ،دم کاشوووان هر کاري کرد گفتم راه نداره ،منو تا در خونه
بایدببري ،اونم اورد ،البته خوب خیلي الک پشتي میاومد ولي باالخره رسیدیم
مهین :دی با جان ،خیلي ما رو تيون دادي ،آ خه عزیزم این تلفن مال همراه
بودنه ،یعني اسمش همراه ،یعني چي خاموش مي کنین،
دیبا :مامان بخدا حواسووم نبود ،صووبح خاموش کردم بعدم اینقدر فشووارم افتاده
بود که فيرم کار نمي کرد
رضا باال سر دیبا ایستاد
مهین :جایي مي ري؟
رضا :آره با دیبا بریم یه سري به عمه بزنیم ،سراغش رو مي گرفت
مهین :دیر نمي شه ،این طفلي هم نیاز به استراحت داره
رضا :نه مامان این همه کوبیده تا اینجا بیاد عمه رو ببینه ،بایدبریم
دیبا بي حرف بلند شد ،سریع خداحافظي کرد و دنبال رضا راه افتاد
هي مي خواسووت چیزي بگه ولي تا دهن باز مي کرد حرفش نمي اومد ،یعني
رضا یه جوري تو يست بود که عمرا دیبا مي رفت به استقبال جنگ
خیلي ریليس در و باز کرد و پیاده شوود ،دیبا هم به دنبالش مي رفت ،کمي با
نگهبان بیمارسووتان حرف زد ،تا بزاره برن باال ،تو بخش دختر عمه رو دیدند،
خیلي ندیده بودش نهایت دو بار ،سارا خندون رفت استقبالشون:سالم،
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دیبا :سالم ،عمه خوبن
سارا :همینيه راضي شده عم کنه خودش خیلیه ،کار رضا بودا
دیبا :االن بیدارن؟
سارا :آره ولي بردن واسه تست
دیبا :خوب مي مونیم تابیان
رضا :بریم اوريانس بر مي گریم
سارا :واسه چي؟
رضا :پانسمان سر دیبا رو چک کنیم
سارا :چي شده
دیبا :خوردم زمین ولي دیگه فير نينم نیازي باشه
رضا :چرا مي ریم ،سارا عمه اومد یه زنگ به من بزن
دیبا مجبوري راه افتاد
دکتر یه نگاهي به زخمش کرد :جاي بدي بوده ولي االن چیز خاصووي نیسوت،
این چسبم الزم نداره
رضا :بدنش هم کبودي داره ،دیش متوجه نشدیم
دیبا :نه خوبه
رضا :دکتر اگه الزمه عيس بگیرین
دکتر یه نگاهي به بازوي دیبا انداخت ،در داره؟
دیبا :بله
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دکتر :فير نينم مشوويلي باشووه ،اگه بوداالن راحت اینجا نیمتونس وتي بشوویني،
کمي کوفتگیه ،دیگه واسه کمپرس دیره ،یه چندتا مسين الزم داره ،خودش کم
کم خوب مي شه
دیبا بي هیچ حرفي بلند شوود ،چقدردلش مي خواسووت تا رضووا دهن باز نيرد
بزاره بره ،بره خونه آقاجونش ،رضووا که از اولم مي خواسووت همین کارو بينه،
دیگه اخم و تخم نمي خواست
دو باره برگشتند تو بخش ،ظاهرن عمه رو برگردونده بودند و لي به خاطر قلبش
انريي زیادي نداشت ،زود خسته مي شد دکتر اجازه مالقات نداده بود ،دست
از پا دراز تر برگشتند تو ماشین
دیبا دیگه طاقت نیاورد :من مي خوام برم خونه آقاجونم
رضا :من پرسیدم چي مي خواي
دیبا اینقدري تحت ف شار بود ،اینقدر روز پر ا سترسي رو طي کرده بود ،اینقدر
درد بازوش یهش فشار آورده بود که واسه گریه کردن بهونه دیگه اي نخواد ،نیاز
به داد و بیداد و دعوا مرافه نداشته باشه،
ریزه ریزه اشياش سرازیر شد ،رضا سعي داشت خودش رو کنترل کنه واسش
کنار گذاشته بود ،ولي وسط خیابون قصد داد و بیداد کردن نداشت
تا رسیدن به خونه دیگه اشيهاي ریزه ریزه درشتر شده بودند ،سيسيه هم کار
و تيمی کرد ،مامان مهین تو حیاط راه مي رفت تو سوورما ،خودش رو خیلي
کنترل کرده بود که زنگ نزنه به رضا ،دیبا با دیدن مامان مهین دلش امن تر شد،
به محض متوقف شدن ماشین سریع پیاده شد،
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همون یه کلمه سالم مامان مهین کافي بود که دیبا مادر شوهر و مادر رو اشتباه
کنه خودش رو بندازه ب*غ*لش ،یه فص و دیگه هم سوویر گریه کنه.با هر کالم
مامان مهین گریه دیبا شدت بیشتري مي گرفت،
رضووا هم که دید دیبا ول کن نیسووت بازوي سووالمش رو گرفت از مامان مهین
جداش کرد :بریم تو ،مامان ،شمام تو این سرما اینجا قدم رو میرین؟
مهین :دلواپس شما بودم
رضا :شما یعني کي؟ من یا دیبا؟
مهین :چیيارش کردي؟
رضا :هیچي! مي خواست بره خونه باباش
دیبا رفت داخ ولي مهین دست رضا رو گرفت :واسه هیچي مث ابر بهار گریه
مي کنه
رضا :مامان این همون دست پیشه! مي دوني که چیه
مهین :رضا اذیتش نين،
رضا :چشم ،مي شه بریم تو؟ مي ترسم شما سرما بخورین
دیبا به اصرار مهین یه دوشي گرفته بود ،رضا هم که تمام مدت آروم و بي صدا
زل زده بودبه اسوويرین لپ تاپش ،سوور میز شووام هم اوضوواع هیچ بهتر نبود،
سوويوت بدي بود ،رضووا غذاش رو نصووفه ول کرد و رفت،دیبا هم بزور کمي
سووور خورد ،ولي عجله اي واسووه رفتن نداشووت ،ترجیح میداد ور دل مامان
مهین باشه
مهین :بهتري؟
دیبا:آره
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مهین :امش یيم زودتر برین بخوابین
دیبا :من امش پیش شمامي خوابم
مهین :خودت رو لوس نين،
دیبا :راست مي گم ،من مي ام پیش شما
مهین :منم نگفتم دروغ مي گي ،گفتم نمي شه بیاي،
بلند شو برو دندونات رو بشور ،برو بخواب  ،امروز خیلي خسته شدي!
دیبا :مامان ،رضا عصبانیه ،من مي ترسم
مهین :مي ترسي باز کبودت کنه
دیبا:آره
مهین :احیانا این کبودي بازوت مال زور ورزي با داداش کبري نیست
دیبا :چرا ،ولي باور کنین امش من جرات ندارم پا بزارم تو اون اتاق
مهین:پا شو لوس بازي در نیار
دیبا اصووال آمادگي حرف زدن با رضووا رو نداشووت ،تو همین هیرو ویر رضووا از
اتاقش اومد بیرون با یه ساک ،البته ساکه دیبا ،ساک رو گذا شت پ شت در ،رو
کرد به مهین :مامان ،امش دیبا اتاق شما بمونه
این دیگه واسوه دیبا آخر توهین بود ،احسواس کرد سور تا پاش گر گرفته،مامان
مهین هم خیلي خوشش نیومد ،ولي دهن باز نيرده رضا در اتاق رو بسته بود
دیبا واسه اینيه بلضش باز جلوي مامان مهین نترکه سریع خودش رو رسوند به
دستشویي
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مهین خیلي کفري بود ،از دست هر دو تا ،حاال یيم بیشتر از دست رضا ،ولي
نه رضا االن در حالي بود که بشه باهاش حرف زد ،نه دیبا
مهین :دیبا واست تشک پهن کردم تو اتاق خودم،
دیبا :مامان ،من امش همینجا مي خوابم ،صبحم زود با اجازتون مي رم خونه
آقاجونم،
مهین :اینجا تا صبح بدنت له مي شه
دیبا :طوري نیست ،راحت ترم،
مهین :صووبحم جایي نمي ري ،بزار عم روح انگیز انجام شووه ،من خیلي با
شما دو تا کار دارم ،این که نشد زندگي ،یا رومي روم یا زنگي زنگ ،یا مث آدم
زندگي مي کنین ،یا هر کي مي ره سي خودش ،زندگیه بچه بازي که نیست
دیبا حرفي ندا شت ،خود شم خ سته بود ،این اون زندگي نبود که فير مي کرد،
این هیچي نبود،
بلند شد رفت از اتاق مهین لحاف و بالشت برداشت برگشت تو هال
***
مرت دنده به دنده مي شد ،از فير این بچه ها خواب ندا شت ،خیلي آرزوها
دا شت وا سه ر ضا ،ته تلاریش بود ،یه جور دیگه نگرانش بود ،اون دو تا سر و
سامون دا شتند ،بچه دا شتند ،ولي ر ضا از همون ا ستارت جوونیش بد آورده
بود ،حاال هم که رو دنده لجبازي افتاده بود ،بود که نه بودند ،نمي دونسوووت
چي مي شه ،چي صالحه که بشه
با صووداي در ورودي از جا ش بلند شوود ،رفت طرف پنجره ،دیبا بود ،با لباس
خونه  ،خیالش راحت بود که نصفه شبي از در نمیره بیرون ،ایستاد کنار پنجره،
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متوجه زمان نبود ،دلش مي خوا ست بره برش گردونه تو ،ولي مي دون ست نیاز
داره تنها باشووه ،اصووال شوواید نخواد راه به راه قیافه مادر شوووهر رو ببینه ،با این
خیال ابرویي در هم کشید ،ولي زود خندش گرفت :خدا یا دیونه بازیهاي اینها
به منم سرایت کرد
دلش طاقت نیورد ،خواست بره رضا رو صدا بزنه بره دنبالش که صداي در اتاق
رضا مانع شد ،روکرد سمت پنجره،رضا خودش ظاهرن از پنجره اتاقش  ،دیبا
رو دیده بود که رفته تو حیاط
ق صد نگاه کردن ندا شت ،ولي پاهاش چ سبیده بود به زمین و د ستهاش به لبه
پنجره ،همینرور بي ذکر تسووبیح مي نداخت ،تو دلش چنگ مي زدند ،رضووا
رفت باال سر دیبا ،ولي ظاهرن دیبا مح نمي ذا شت ،اول ر ضا ن ش ست کنار
دیبا لبه حوض ،بعد دیبا از جا بلند شد ،رضا هم ایستاد رو به روش
صدایي تو نمي اومد ،ولي از میمیک صورت شون مي شد فهمید که دارن دعوا
مي کنند ،انگشوتهاي اشوارشوون رو سومت صوورت هم نشوونه گرفته بودند و
تهدید مي کردند ،مي دونست صدا خونه همسایه کناري نمیره ،ولي خدا خدا
مي کرد ،اونا بي خوابي به سرشون نزنه پاشن تو این سرما بیان حیاط ،که دیگه
زیر و روي زندگي رضا رو مي فهمن،
بي قرار بود ،نمي دون ست بره تو حیاط یا نه؟ مرممن بود دل هر دو شون پره ،از
دل بچه خودش خبر داشت ،مي دونست چقدر حساس شده تو این چند سال،
مي دونسووت چقدر خود دار بوده ،مي دونسووت اینيه دیبا رو مي چزونه یعني
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خیلي بهش فشووار اومده ،دیبا هم که معلوم الحال بود زبون دراز ،کم نیار،بي
صبر
امشووبم که از این همه اشوويي که ریخته بود سووخت نبود فهمیدن اینيه زندگي
باب میلش نیست ،رضا اوني نبوده که باید،
دیبا باز دا شت گریه مي کرد ،د ست ر ضا رو که سعي دا شت بیاردش سمت
ساختمان پس مي زد
مهین شووروع کرد به ذکر گفتن ،چند لحظه اي نشووسووت ل تخت ،ولي باز
طاقت نیورد ،برگشت ل پنجره ،دیبا داشت مشت مي زد تو سینه رضا ،رضا
هم سعي داشت دستش رو پشتش حلقه کنه تا آروم بگیره
الله اکبري گفت و سوورش رو پایین انداخت ،یادش نمي اومد از گ کمتر به
شوهر گفته باشه ،حاال چه چیزها مي دید ،گیرم که جرات مي کرد تو بگه ،مگه
مردهاي قدیم اینرور صووبوري مي کردند ،مگه مادر شوووهرهاي قدیم ب*غ*ل
باز مي کرد ند عروس توش زار بز نه ،یا گوش مي سووپردن تا عروس ع ی
پسرشون رو ردیف کنه و چللي کنه
رفت تا کرکره رو تاریک کنه بليه نبینه و آروم بگیره که اینبار لبخند به لبش
ن ش ست ،ب*و* سه هاي نرم ر ضا روي سر دیبا ،و د ست حلقه شده دیبا دور
رضووا ،کمي آرومش کرد؛ فقط کمي ،الاق مي شوود کمي امیدوار بود که فردا
کمي معقول تر باشند،
دراز کشید رو تخت ،مي دونست به این زودي خواب به چشمش نمیاد ،فاتحه
اي براي فخر الملوک خوند ،این اخریها گاهي از دسووتش بد دلخور مي شوود،
وقتي فهمیده بود با چه ترفندي رضا رو گیر انداخته به دیبا.
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به خیر خواهیش براي رضا شک نداشت ،نه فقط رضا واسه همه بچه هاش ،نه
فقط بچه هاش حتي خودش،
خیلي از روش گذشته بوده ،به اندازه  34سال ولي هنوز یادش نمي رفت روزي
که فخرالسادات اومده بود واسه شوهرش خواستگاري ،روزي که با کلي وعده
وعید ،دل مهین رو قرص کرده بود که هوویي در کار نیسوووت ،گفته بود یواش
یواش تو مي موني و شوهرت ،مهین شاید  5سال قبلش ا صال نمي تون ست
فير چنین چیزي رو هم بينه ،ولي خوب با یه ازدواج نا موفق تو یه خونواده
سنتي ،چاره اي جز ازدواج نداشت ،شایدم زیادي خوش شانس بود که طرف
حساب حاجي و فخري شده بود.
فخري هموني رو کرده بود که قول داده بود ،به سووال نيشوویده ،به بهونه پیري و
علیلي پدرش رفته بود تهران ،حاجي اوائ زیاد سوور مي زد ،ولي کم کم شوود
سالي دو سه بار ،گرچه اونم واسش سخت بود ولي خوب مي دونست سالي
سه بار با هفته اي سه بار خیلي توفیر داره،
مهین به حسن نیت فخري شيي نداشت ،بعدها که بچه ها بزرگتر شده بودند
تو سن مدرسه ،دعوا داشتند کي تابستون رو بره تهران پیش فخر السادات ،البته
بعد از دنیا اومدن رضووا و از آب گ در اومدنش معموال رضووا برنده این دعوا
بود ،مهین هم شوويایتي نداشووت ،زندگیش رو مدیون فخري بود 15 ،سووالي با
حاجي تفاوت سني داشت ،ولي زندگي خوبي داشتند ،راضي بود،
غلري زد ،نفهمید از کجا رسیده تو اون خاطرات خاک خورده،

چرخ گردون

333

با صداي پایي که تو راهرو اومد کمي نیم خیز شد ،مرممن بود صداي پاي یک
نفر نیست ،خیالش راحت تر شد وقتي صداي چرخیدن کلید رو تو در شنید،
سر ش رو گذا شت رو بالش ،مي دون ست ب*و* سه نرم ر ضا و د ست حلقه
شووده دیبا ،باقي موندن تو سوورما و حرف زدن ،حتي همین چرخیدن کلید توي
در ت ضمیني نی ست ،براي هیچيس ت ضمیني نی ست ،ت ضمیني به خو شبخت
شدن نیست ،ولي ته دلش کمي امن بود ،دیبا سر سفره پدر مادرش بزرگ شده
بود ،مي دونست فخر السادات حتما مو رو از ماست کشیده و رضا رو ه داده
تو این بازي ،از پ سر خود شم مرممن بود  ،که اه ه*ر*ز رفتن نی ست ،همینا
خیالش رو راحت مي کرد ،همین که اول حرف زدند بعد کلید تو در انداختند
باعث مي شد آروم باشه،
مي دونسووت خیلي جوونها ،اول در مي بندند بعد چشوومهاشووون به حقایق
زندگي باز مي شه ،مي دونست اول کار از کار مي گذره ،اول دل مي بندند بعد
به ماه و سال نرسیده به ناسازگاري مي رسند ،درخواست طالق مي کنن
نه بخوان ،مجبورن ،وقتي مي بینن زندگي کمي بی شتراز اوني که پ شت درهاي
بسووته مي گذره ،وقتي مي فهمنن ،واسووه یه عمر رفتن شووریک راه مي خوان نه
خواب ،اون موقع مي فهمند که کمي دیره،
ولي واسه رضا خوشحال بود ،خوشحال بود که بچش خود دار بوده ،شهین سر
شووبي سوور بسووته حرفهایي زده بود ،اونموقع کمي گرفته شووده بود ولي حاال
مرممن بود مي تونه یه چند سوواعت مونده تا صووبح سوورش رو راحت رو بالش
بزاره،
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مي دون ست فردا هزار اما واگر مي ندازه تو زندگي ولي مرممن بود خو شبختي
تو بي دغدغه زندگي کردن نیسوووت ،تو اینه که تو هر مرحله از زندگي بدوني
مشي اون مقرع رو چرور ح کني و چرور جا خالي نيني.

با تشکر از  helga1980عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا

